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Van de voorzitter 
 
Op de boot van Harlingen naar Terschelling, met mooi weer en een heel 
vlakke zee en met de nodige fantasie, waan ik mij dan weer heel eventjes 
op zo’n oversteek van weleer. 
 
Varend op een van de schepen van Royal Interocean Lines. Zoals zo 
velen van ons hebben gewerkt voor de Koninklijke Java- China- 
Paketvaart Lijnen, hetzij aan de wal of op de vloot. 
 
En dat mag dan wel weer eens gezegd worden, samen die maatschappij 
groot gemaakt. Van vijf schepen na de oorlog tot wel zestig bij de fusie. 
 
En waar we kennelijk allemaal die tic van hebben overgehouden om elkaar 
jaarlijks weer te treffen op een reünie. 
 
Met de viering van het zestigjarig bestaan van onze vereniging deden we 
dat op de raderstoomboot DE MAJESTEIT. 
 
Ja, we weten het. Jan, Piet en Klaas stonden ook op de lijst en waren aan 
boord, maar die hebben we niet gezien. Kennelijk net een dek hoger of 
lager. Dat heb je met een schip met dekken. 
 
Neemt niet weg, een prachtig schip met een goede sfeer en een 
uitstekende hap met daarbij heel mooi weer. Dank aan de organisator van 
dit alles. 
 
De volgende reünie - op zaterdag 9 mei 2009 - weer in het ons zo 
vertrouwde Avifauna. Is alreeds  besproken. 
 
En daar hopen we u allen weer in goede gezondheid te treffen. 
 
Graag tot dan met een hartelijke groet, 
 
 
Jaap Maijoor,. 
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Van de redactie 
 
Kombuispraat 
Op het internet kan men de voor oud-zeevarenden bestemde, zeer 
interessante website ‘Kombuispraat’ vinden. Op het forum van deze 
website wisselen - onder meer - een aantal oud-RIL-ers hun ervaringen uit 
over hun varenstijd bij de RIL. Een van deze ‘Kombuizers’, Harry van 
Twillert, bezocht voor de eerste maal een reünie van onze vereniging en 
publiceerde op ‘Kombuispraat’ een verslag  van deze jaarlijkse 
bijeenkomst van oud-RIL-ers. Dit verslag vindt u, in enigszins aangepaste 
vorm, op pagina 16 t/m 19 van dit blad. 
AOW aanvraag 
Naar aanleiding van het artikel van Hans Rudy Bos in RIL-Post (#17) - de 
‘Jubileumuitgave’ - waarin hij zijn problemen bij het aanvragen van een 
AOW uitkering beschreef, schreef de voormalige chef PZ zeevarenden, 
Rob Koning, een brief aan de personeelsfunctionaris van Maersk 
(voorheen Nedlloyd). Daar dit van belang kan zijn voor leden die hun 
AOW uitkering nog moeten aanvragen, vermelden wij hier een gedeelte 
van zijn schrijven. 
“De RIL had als standaard policy dat alle zeevarenden, die niet onder de 
Nederlandse belasting vielen, door de maatschappij op vrijwillige basis 
voor de AOW/ANW werden verzekerd. De betaling van de vrijwillige 
premie werd/wordt geregistreerd door het bureau Vrijwillige Premie 
Betaling (indertijd gevestigd in Heerlen). Dit bureau geeft op aanvraag het 
nummer waaronder men in de boeken staat. Vermelding van dat nummer 
op het aanvraagformulier voor de AOW voorkomt alle vragen over 
registratie van zeeschepen, monsterboekjes en IAO’s en wat nog meer, en 
brengt de AOW op 100%. Er bestaat ook een Bureau Beperkte Registratie 
die zo kan vertellen hoeveel jaar men voor de AOW is verzekerd.” 
Ons lid Ron Rijnders schreef: “” Ook ik was gekort op mijn AOW en wel 6% 
sinds mei 2005. Dankzij jullie artikel en verwijzend naar de jurisprudentie, heb 
ik bezwaar aangetekend bij de SVB in Deventer en de korting van 3 jaren 
geclaimd. Resultaat: Ik kreeg alsnog 100% en de korting is inmiddels ook al 
door mij ontvangen. 
Mochten oud-RIL-ers in het verleden gekort zijn op hun AOW-uitkering dan 
kunnen zij, met terugwerkende kracht, het gekorte bedrag terugvorderen. 
Maritiem Museum 
Op 28 september werd door mevr. Neelie Smit in het Rotterdams Maritiem 
Museum de tentoonstelling ‘Onder één vlag’ geopend. Deze tentoonstelling 
vervangt de presentatie van ‘Schatten der Nedlloyd’ die gedurende een 
aantal jaren in dit museum te bezichtigen was.  In deze nieuwe 
tentoonstelling wordt het verhaal verteld van de totstandkoming van de  
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Nedlloyd (eerst NSU) uit haar belangrijkste voorgangers, zoals de SMN, 
KRL, KPM, KJCPL en VNS. Deze hele fusie - inclusief de overname van 
de KNSM - duurde meer dan tien jaren, waarbij de RIL in 1977 volledig 
werd geïntegreerd, na zeven jaren als een volle dochter van de NSU te 
hebben gefunctioneerd. De tentoonstelling richt zich enerzijds op het 
fusieproces maar toont anderzijds ook de gevolgen voor de 
personeelsleden, op zowel de schepen als op de kantoren. 
Veel leden van onze vereniging hebben deze fusie, met al haar 
consequenties en problemen, intens beleefd. Daarom is een bezoek aan 
deze tentoonstelling - waaraan onze vereniging met haar 
memorabiliacollectie ook een bescheiden bijdrage heeft geleverd - zeker 
een bezoek waard.  

 
Van de Penningmeester 
In de convocatie voor de reünie 2008 had het bestuur aangekondigd een 
verhoging van de contributie, het entreegeld en de minimum donatie voor 
begunstigers voor te stellen. 
Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.  
Aangezien niet alle leden bij de algemene vergadering aanwezig waren, 
lijkt het mij gepast om nogmaals de aandacht hierop te vestigen.  
Per 1 januari 2009 gelden de volgende aanpassingen: 
De jaarlijkse contributie: € 10,00. 
Entree voor nieuwe leden: € 10,00. 
Minimum donatie voor begunstigers:  € 10,00. 
Eenmalige contributie voor nieuwe Leden voor het Leven: € 150,00. 
 
Gaarne wil ik de medewerking van de leden vragen om de jaarlijks te 
betalen contributie in de eerste helft van het jaar over te maken. In de 
tweede helft van het jaar kan ik dan een herinnering sturen aan leden die 
nog geen jaarlijkse contributie hebben overgemaakt.  
 
Ondanks het feit dat ieder jaar op het inschrijfformulier voor de te houden 
jaarvergadering door de secretaris eventuele achterstand per 1 januari van 
het lopende jaar wordt vermeld, blijkt dat diverse leden dit niet opmerken 
en daar dan ook geen gepaste actie op nemen. Daardoor zal de 
achterstand ieder jaar oplopen. Ook dit jaar lijkt dit weer het geval te zijn. 
Ik zal jammer genoeg dan ook extra tijd en geld moeten besteden om de 
betreffende leden een herinnering te sturen. Graag uw medewerking om 
dit te voorkomen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. 
 
Cor Dekker. 
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STRAAT MAKASSAR - TJINEGARA (2) 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
De STRAAT MAKASSAR was het derde nieuwbouwschip van de RIL na 
de Tweede Wereldoorlog. Het was een vrachtschip met accommodatie 
voor veertig passagiers en werd aangedreven door een negen cilinder B & 
W motor.  
 
Kritisch toerental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bouw van het zusterschip de STRAAT BANKA was reeds zover 
gevorderd dat hier geen wijzigingen meer konden worden aangebracht. De 
volgende twee nieuwbouwschepen, de STRAAT BALI en de STRAAT 
MOZAMBIQUE, werden echter met een tien cilinder B & W motor uitgerust 
en kenden geen balanceerproblemen. 
 
Trillingen 
Door de onbalans in de hoofdmotor ontstonden tijdens de vaart trillingen. 
Vooral een van de twee vierde wtk’s hutten had hier last van. Zette men op 
zee een glaasje bier op het bureau dan was dit er binnen een minuut 
afgetrild.  Na verloop van tijd werd in het onder deze hut liggende plafond 
van de passagierssalon een verstevigingplaat - met pasbouten - 
aangebracht, maar dit lapmiddel hielp niet veel. 

 

Het was algemeen bekend dat een 
motor met negen cilinders zeer 
moeilijk was uit te balanceren, maar 
hier werd door het Bouwbureau in 
eerste instantie niet al te zwaar aan 
getild. 
Al direct bij de proefvaart bleek dat 
de problemen toch waren onderschat. 
Bij een toerental van de hoofdmotor 
tussen manoeuvreersnelheid en vol 
vermogen - afhankelijk van de 
belading - werd een kritisch toerental 
geconstateerd. Bij dit kritisch 
toerental begonnen de masten te 
‘zwiepen’ waardoor de tussen de 
masten gespannen antenne zou 
kunnen breken. Het was dus zaak bij 
het opvoeren van het vermogen dit 
kritische gebied snel te passeren.   
 De 9 cilinder hoofdmotor 
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In 1958 stelde de bouwwerf , Piet Smit Jr., voor om contragewichten op de 
tunnelas aan te brengen en zodoende de niet bestaande tiende cilinder na 
te bootsen. Tijdens een DMO bij Asano Dockyard in Yokohama werd het 
achterste tunnellager versterkt en werden twee door de bouwwerf 
geleverde contragewichten voor en achter dit tunnellager gemonteerd in 
een zodanige stand dat de niet aanwezige tiende cilinder zou worden 
vervangen. Deze ingreep bleek goed te werken want na vertrek Yokohama 
was de vierde wtk’s hut vrijwel trillingvrij. Tijdens deze DMO-beurt was ook 
de schroefas - nog een pokhouten uitvoering met pakkingbus - getrokken 
en opnieuw verpakt.  Tijdens de kustreis begon de schroefasafdichting, 
hoewel er grote hoeveelheden barbatia onderwatervet in werden gepompt, 
steeds meer te lekken. Het was niet duidelijk of de schroefas tijdens de 
dokbeurt slecht was verpakt of dat de nieuwe contragewichten de oorzaak  
van de lekkage waren. Tijdens het traject van Kobe naar Hong Kong werd 
de lekkage zo erg dat het schip in Hong Kong het droogdok in moest om 
de schroefas opnieuw te laten verpakken. Na de dokking werd een 
proefvaart buitengaats gemaakt waarbij de technische dienst van het 
hoofdkantoor, met behulp van een seismograaf, trillingsmetingen bij 
verschillende toerentallen uitvoerde. De hoek van de twee 
contragewichten ten opzichte van elkaar werd regelmatig veranderd tot 
men een stand had gevonden waarbij het achterschip, waar niemand zijn 
verblijf had, weer trillingsvrij was. Jammer genoeg trilde toen de vierde 
wtk’s hut - waar de schrijver van dit artikel zijn verblijf had - weer als 
vanouds. Enige jaren later gaf men de pogingen op om de trillingen in 
deze hut te verminderen en werd dit verblijf onbewoonbaar verklaard. 

De STRAAT MAKASSAR op proefvaart in Rotterdam 
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Naamsverandering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schepen met het voorvoegsel ‘STRAAT’ vervoerden immers alleen maar 
vracht. Erg consequent was deze redenatie niet want het zusterschip 
STRAAT BANKA, dat toen tussen Australië en India - de INDIAS - heen en 
weer voer, bleef haar oorspronkelijke naam houden. 
Erg veel heeft de naamsverandering niet geholpen. Toen het schip tijdens 
een van haar eerste reizen met de naam TJINEGARA weer in Buenos 
Aires kwam vond de douane, in een dubbele wand tussen twee 
passagiershutten, tientallen kilo’s tandartsboortjes. Deze boortjes, met 
uiteinden van industriediamant, vertegenwoordigden een waarde van bijna 
een miljoen US dollars. Ook  onder haar nieuwe naam had het schip haar 
faam als ‘smokkelboot’ weer eer aangedaan. 
 
Sleepreis 
In maart 1958 kreeg de STRAAT TORRES problemen met de 
hoofdaslagers van haar Stork-HOTLO motor.  

 

In juli 1956 werd de naam van de 
STRAAT MAKASSAR gewijzigd 
in TJINEGARA (2). In Buenos 
Aires hadden zoektochten van de 
douane - de zwarte bende - 
regelmatig grote hoeveelheden 
smokkelwaar aan het licht 
gebracht. Dit leidde niet alleen tot 
inbeslagname van de gevonden 
smokkelwaar maar leverde ook 
hoge boetes voor het schip op, 
die overigens in Hong Kong 
direct door het bedrijf van Ah 
Wing werden betaald. In Zuid 
Amerika stond de STRAAT 
MAKASSAR dan ook bekend als 
een echt smokkelschip Volgens 
mededelingen van de RIL-
directie was deze naams-
verandering noodzakelijk om de 
passagiers-accommodatie meer 
onder de aandacht te brengen. 

De nieuwe naam wordt op de boeg 
aangebracht 
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Gedurende de reis waren al enige van deze lagers vervangen maar toen 
op 12 maart weer een hoofdaslager de geest gaf, waren er geen reserve 
lagerschalen meer voorradig en kon niet verder worden gevaren. Men liet 
het schip, onder de kust van Sumatra, afdrijven tot men goed ten anker 
kon gaan. 
Een paar dagen later arriveerde de TJINEGARA om de STRAAT TORRES 
naar Singapore te verslepen. De motorboot van de TJINEGARA werd te 
water gelaten om de sleeptros over te brengen. Nadat de TJINEGARA een 
rondje had gevaren wist kapitein Piet Zweers het achterschip echter zo 
dicht voor het voorschip van de STRAAT TORRES te manoeuvreren dat 
een ‘keesje’ kon worden overgegooid en geen gebruik hoefde te worden 
gemaakt van de diensten van de motorboot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de TJINEGARA was ondertussen een zware stalen sleepkabel vanaf 
de bak, buiten de opbouw langs, naar het achterschip getransporteerd. 
Deze sleepkabel werd verbonden met de ankerketting van de STRAAT 
TORRES, waarvan het anker was verwijderd. De sleepkabel liep door het 
zgn  ‘Panama head” op het achterschip van de TJINEGARA en werd 
belegd rondom het achterdekhuis waarin het scheepshospitaal was 
gevestigd.  
Het aanslepen ging aanvankelijk niet zo goed. Tot tweemaal toe brak de 
sleepkabel, maar toen zeven ‘shackles’ ankerketting waren uitgegeven om 
plotselinge spanningen te verminderen, ging de sleepreis voorspoedig. Er 
werd gesleept met een snelheid van ongeveer zeven knopen en op 21 
maart werd de rede van Singapore bereikt, waar de STRAAT TORRES 
aan twee sleepboten werd overgedragen. 
Meer dan een jaar later ontving de schrijver van dit artikel, die toen vierde 
wtk aan boord van de TJINEGARA was, tot zijn grote verbazing een 
bijschrijving van ƒ 140,- op zijn gageboekje. Dit bleek een bergingspremie 
te zijn die door een scheidsgerecht onder voorzitterschap van professor 
Cleveringa was vastgesteld.  

 

De STRAAT TORRES 
gezien door het 

‘Panama head’ van de 
TJINEGARA 
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Reis van Nederlands-Indië naar Japan 
(bijdrage Hans Pasteuning) 

 
In 1935 onderhandelden vertegenwoordigers van de KPM en de JCJL  met 
Japanse scheepvaartmaatschappijen over de vaart tussen Japan en 
Nederlands-Indië. 
Dit is een fragment uit het dagboek van A.F. Vas Dias, dienstchef bij de 
KPM en lid van de delegatie. De oorspronkelijk tekst is zoveel mogelijk 
aangehouden maar wel ingekort. De toen gangbare spelling is  
aangehouden. 
 
Hong Kong 
De TERUKUNI MARU ging om vier uur in den morgen ten anker in Hong 
Kong en was het tooverachtig de duizenden lichtjes verspreid over de 
heuvelruggen en de Peak te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hong Kong Central in de dertiger jaren 
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Na de begroeting door den agent van de Javalijn, den heer Lebert, gingen 
wij de wal op naar toko Wang Hin in Queens Road, de beste winkel om 
voor weinig geld mooie zilveren bullen in te slaan. Met een dollar van 
ongeveer 70 cents waarde in Hollandsch geld kan men de verleiding 
moeilijk weerstaan om iets moois uit te zoeken.   
Chineesche zijdewinkels bij de vleet en tegen prijzen om te watertanden. 
De rit naar het huis van den Agent Lebert op de Peak is de moeite waard 
en men heeft, naarmate men hooger stijgt, een prachtig uitzicht op de baai. 
In gezelschap van den Hollandschen Consul, den heer Quist, een gezellige 
lunch gehad, waarbij het aan cocktails en wijnen niet ontbrak zoodat, toen 
wij om drie uur naar boord zouden teruggaan en na nog even een fine 
cognac ten huize Quist geproefd, een vaste hand noodig was om de 
wagens naar beneden te brengen. De heer Quist dacht hierover te 
gemakkelijk en reed zijn auto bijna over de berm van den weg den afgrond 
in. 
Om vier namiddag lichtten wij wederom anker en stoomden de baai uit 
Shanghai-waarts. Het was nog steeds zomerdag geweest, maar dat zou 
spoedig anders worden. Nog denzelfden avond woei er een koude wind en 
het gemis van een winterjas deed zich gevoelen. 
 
SHANGHAI 
Ons schip lag eerst tegen twee uur in den namiddag gemeerd aan de NYK 
werf en wij zouden dienzelfden avond reeds om elf uur vertrekken. Het was 
steenkoud, dus mijn eerste doel was een stevige winterjas te koopen. Met 
een bezoek aan de Shanghaiclub was de middag spoedig verstreken. In 
den avond onder leiding van den heer Carrière, Agent van de Javalijn een 
vluchtigen indruk gekregen van de avondgenoegens, maar het ware 
nachtleven begint eerst tegen middernacht en waren wij reeds op weg naar 
Kobe, 
Op de terugreis evenwel bleven wij vier dagen in Shanghai en had ik volop 
de gelegenheid om alles in te halen. Het Parijs van het Oosten, het New 
York van het Westen, met recht een stad, groot van opzet, waar een kleine 
vijftig nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Westersch modern met breede 
boulevards, torenhooge gebouwen en luxe hotels en toch overheerschend 
Oosters, wemelend van Chineezen en andere Oosterlingen. rickshaws, 
nauwe slopjes, wapperende vanen en banieren. Omkooperij, moord en 
doodslag aan de orde van den dag. 
Het strijdtoneel tusschen Chineesche machthebbers, waar revolutie en 
opstanden elkander in snel tempo opvolgen, nu eens onderling, dan weer 
gericht tegen de vreemdelingen, die ook nu nog maar een betrekkelijk 
veilig bestaan in deze wereldstad hebben. Van de laatste troebelen met 
Japan zijn de sporen o.a. in Chapei nog duidelijk te zien. 
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De stad wordt bestuurd door drie los van elkaar staande bevoegdheden: de 
Internationale settlement, de Fransche concessie en de rest onder 
Chineesch bestuur. Uiterlijk vloeien de twee eerstgenoemden ineen;   
ongemerkt komt men van de eene in de andere straat gaande, van 
Internationaal in Fransch territoir. Avenue Edward VII is rechts 
Internationaal met straatpolitie Engelsch of Sikhs, links Fransch met 
Fransche politie net als in Parijs. 
De extra-terrationaliteit is een tractaatovereenkomst, waarbij een natie over 
haar onderdanen in Shanghai de exclusieve jurisdictie in civiele en 
strafzaken is toegekend. Een Chinees kan dus een Amerikaan alleen voor 
de rechter in Amerika halen en een Amerikaan moet een Engelschman in 
een Engelsch court vervolgen. Aan 14 naties waaronder Nederland is deze 
extra-terrationaliteit toegekend. Dit drukt een specialen stempel op geheel 
Shanghai, mede door de aanwezigheid van Fransche, Engelsche en 
Japansche troepenmachten, terwijl behalve deze naties ook Italie en 
Amerika permanent oorlogsschepen bij de hand  hebben. De Whangpoo 
opvarend lijkt het wel of men een oorlogshaven binnenkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bund, waar men vanuit  zee komend aan wal stapt, vormt het 
startingpoint en middelpunt van modern Shanghai. Het is er altijd druk en 
gezellig, veel verkeer en niet minder geschreeuw. Ik logeerde in het 
Cathayhotel aan de drukke Nangkingroad met Europeesche winkels 
overgaand in het Chineesche gedeelte met de groote warenhuizen, bont 
versierd met tallooze banieren en vlaggen en 's-avonds hel verlicht met 
neon.  

Kruiers in Shanghai 1935 
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Het is daar een drukte, zooals in den Haag éénmaal per jaar bij de opening 
van de Kamers, ongeacht het uur van den dag of nacht.   
Tegen vijf uur gezellig thee drinken in het Palace- of Parkhotel tot een uur 
of zeven. Dineeren any time na acht uur en dan tot middernacht het eerste 
deel van de pretjes, de Shanghaiclub, deftig Engelsch en exclusief met de 
wereldbefaamde langste bar en de Fransche club waar van alles is. 
Danszaal voor  ongeveer tweeduizend personen, roofgarden, tennisbanen, 
zwembad, lees-,bridge-,poker- en biljartzalen en niet te vergeten  de 
gezellige bar waar het van zeven tot tien stampvol is en een groot deel van 
de vreemde naties, zoowel dames als heeren, te vinden zijn. 
 
In den vooravond hebben wij de keus tusschen goede bioscopen, Hai Alai 
of canidrome. Merkwaardig genoeg praktisch geen cabarets of  shows. Hai 
Alai is een Baskisch spel vergelijkbaar met het Hollandsche kaatsen. 
Hoofdzaak is het gokken hoewel het spel voldoende interessant is om naar 
te kijken. Heeft men er genoeg van, dan naar de hondenrennen waar in 
hetzelfde tempo gegokt wordt. Dan naar de nachtgelegenheden. Eerst de 
minder exclusieve zooals St-Georges waar veel Chineezen komen, daarna 
naar de betere zooals Casanova, de little Club, Belmonte etc.. Geen vrees 
dat men zich daar zal verveelen, want een keur aan Russische dance 
hostesses, zooals deze feeën netjes genoemd worden, is aanwezig voor 
een dansje mits men maar betaalt. Vijf dollar voor de eerste vijf dansen 
maar allengs, naarmate het gezelschap in den smaak valt, rollen de dollars 
vlotter uit de zak. Op tijd wordt niet gelet en het is vijf uur voor je het weet. 
Het aantal Russinnen stijgt met den dag en zijn er nu reeds 
vijfentwintigduizend. Hoe al die meisjes een bestaan vinden is 
onbegrijpelijk, want meestal is de belangstelling geconcentreerd op een 
paar favorieten en zitten de anderen er zielig bij. Men wordt beslist niet 
lastig gevallen, maar eenmaal de kennismaking aangeknoopt wordt de 
toestand ingewikkelder. 
 
Winkelen in Shanghai is een genot. Zijde, jade, zilverwerk, juwelen, bont, 
kantwerk en alle Chineesche curio’s in overvloed tegen voor ons 
steinreiche Hollanders lage prijzen. 
 
Na vier dagen behoorlijk genieten verliet ik Shanghai met de ATHOS II. 
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Samendagen 
(bijdrage Tim Haitsma) 

 
In de bekende zwarte boeken met  instructies voor alle functies en het 
dagelijks leven aan boord van schepen der KJCPL stonden allerlei zaken 
vermeld. Hoe en wanneer een gedeelte van de hoofdmotor te repareren of 
geheel na te kijken, welke instructies de chef hofmeester moest volgen 
voor bestellingen of hoe een menu  samen te stellen, het  aanlopen van 
een haven en niet te vergeten hoe het bekende salarisboekje in te vullen 
en welke opnamen in  het buitenland in te vullen,. 
Dit zogeheten DIENSTREGELEMENT bevatte ook een hoofdstuk met de 
naam ‘samendagen’. 
Dit was een onderwerp dat leidde tot vele argumenten onder de 
zeevarenden. Zo kon men tot de rang van hoofdwerktuigkundige en 
kapitein alleen een  aantal dagen per jaar zijn echtgenote mee laten varen. 
 
De hwtk en kapitein mochten, buiten hun echtgenote, ook enkele dagen 
per jaar  hun kinderen onder een bepaalde leeftijd meenemen.Hierover 
gaat onderstaande geschiedenis. 
Gedurende een reis naar Oost Afrika met de TJIBODAS was het de hwtk 
gegund om zowel echtgenote als zijn twee kinderen mee aan boord te 
hebben gedurende deze reis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede stuurman Haitsma en 
derde wtk Peters prepareren 

de borstplaat voor het 
Sinterklaasfeest in de kombuis 

van de TJIBODAS  
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Het was gedurende de maand december en wel op 5 en 6 december dat 
we ten anker lagen op de rede van Dar Es Salaam wachtend op een laad- 
en losplaats. 
Nu kun je kinderen op geen enkele manier het heugelijke feit van een 
Sinterklaas feest ontnemen. 
Maar het is natuurlijk niet mogelijk om zomaar een Sinterklaasfeest te 
organiseren aan boord met een Chinese bemanning. Daarom hebben we 
het heft in eigen handen genomen en als eerste de bekende Sinterklaas 
versnaperingen gemaakt,  zoals borstplaat en speculaas. Met gebruik van 
de kombuis, al roerend met chopsticks, en de nodige andere ingrediënten 
en voorzien van een koksmuts, de versnaperingen voor het feest gemaakt. 
Het feest kon nu beginnen met uitzondering van de aankleding van de Sint 
en zijn helper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat was de volgende stap waarop het aankwam en wel het 
Sinterklaaskostuum. Dit werd opgelost door aan de wal met de priester van 
de  lokale Katholieke Kerk te gaan praten die, hoewel geen Nederlander, 
toch begrip had voor het feest en het blij maken van kinderen. 
Dus kon de nodige  volledige kleding, onder anderen de kazuifel, dank zij 
deze bereidwillige priester, worden geleend en op maat gepast. Het was 
dus niet nodig vreemde kledingstukken, die onverwacht niet de juiste maat 
of  imago hadden, in elkaar te knutselen. Toen kwam de grote vraag:  
“Waar halen we de bisschopsmijter vandaan?” Hier kwam de 
vindingrijkheid van de priester ons te hulp. Hij zou gaan praten met de 
bisschop van Kenia en zien of hij zijn mijter tijdelijk voor een goed doel 
wilde uitlenen. 
Ook hier was de bisschop gelukkig  bereid om kinderen een plezier te doen 
en het jaarlijkse gebruik van een feestdag voor kinderen in ere te houden. 

 

De motorsloep met 
Sinterklaas nadert 

de TJIBODAS 
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Met de belofte dat de mijter, die verpakt was in een hele mooie mahonie 
houten, met fluweel gevoerde kist, zonder enige beschadiging weer retour 
zou komen werd deze aan mij uitgeleend; ook de staf werd uitgeleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buiten de versnaperingen voor het feest waren er zelfs pakjes en dat 
maakte het hele feest erg origineel en zelfs de kinderen werkten honderd 
procent mee met een liedje voor Sinterklaas en ook het huilen en bang zijn 
voor zwarte Piet, die echt geen gekke stappen of handelingen verrichtte. 
Hij was wel heel echt als Piet  gekleed en moest de schoensmeer nog 
dagen nadien uit de poriën proberen te wassen. Het werd echter een 
onvergetelijk feest in een heel warm Oost Afrika. 
Tot het laatste bleef alles officieel en de gezagvoerder begeleidde en nam 
zeer serieus  afscheid op de valreep van Sinterklaas en Zwarte Piet, 
waarna beiden  wegvoeren in de motorboot en zo een heel echt 
Sinterklaas feest tot een meesterlijk einde brachten. 

Al met al was het absoluut de 
mooiste uniformpet die ik ooit heb 
opgehad of ooit nog zal dragen. 
Realistischer of echter kon het 
absoluut niet. Zelfs hadden we een 
echte Zwarte Piet, geschminkt met 
zwarte schoensmeer en  met 
behulp van de echtgenote van de 
hwtk en wat geleende, heel 
bijzondere kleding, kon hij  echt als 
Piet aantreden. Vervolgens, nu 
met de medewerking van de 
andere officieren, werden 
Sinterklaas en Zwarte Piet met de 
motorsloep naar het schip gevaren 
en aan boord officieel verwelkomd 
door de gezagvoerder En zo 
konden de zoon en dochter van de 
hwtk een “echt” Sinterklaasfeest 
hebben in Oost Afrika. 
Het feest was voor een iedereen
een hele gebeurtenis en tevens 
een openbaring voor de Chinese
bemanning, die dit nog niet eerder 
had meegemaakt. Kapitein Aalberts verwelkomt 

Sinterklaas aan boord 
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En de hwtk en echtgenote konden een heel hoofdstuk met nieuwe 
herinneringen  aan het varen met kinderen bij de KJCPL toevoegen, iets 
wat maar heel weinig mensen ooit hadden meegemaakt. 
 
De kinderen hadden het belangrijke feest niet gemist en zwommen nog 
vele dagen in de houten bak met canvas die zwembad heette en waren 
niet meegenomen naar Spanje. 
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Reünie Oud-Personeel KJCPL 
(bijdrage Harry van Twillert) 

 
Mijn eerste indrukken   
Ruim van te voren schuiven de eerste stelletjes keurig geklede, grijze 
heren en dito dames over de Maasboulevard richting het, met de RIL-vlag 
in top, duidelijk herkenbare stoomschip "DE MAJESTEIT".  
Samen met m'n vrouw wandelen we langs diverse groepjes mensen die 
elkaar al wat langer kennen. Men wacht op inscheping. Plots zie ik een 
bekend gezicht, een RIL-er die ik ken van een  walbaan. Geef hem een 
hand maarrr...hij kent mij niet  Dat begint leuk! Na wat info mijnerzijds valt 
het kwartje gelukkig nog net binnen de tijd, Na een kort, geanimeerd                   
gesprekje en een "tot ziens aan boord", loop ik verder de                  
boulevard op om een foto te maken van de partyboot. Ik wacht                   
op een vlaagje wind zodat het "kroontje"in de KJCPL-vlag                   
zichtbaar wordt. Helaas  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE MAJESTEIT met de RIL-vlag in top 
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Het inschepen  
Bij het aan boord gaan, krijgt iedereen een keurig naambordje                  
opgespeld , waarna  lijsten worden uitgedeeld met daarop, heel handig, de 
namen van alle aanwezige deelnemers; circa 420. Ook stond daar Henk 
Slettenaar, de meest geciteerde persoon op de KPM- en                   
KJCPL-topics. Waar zouden we zonder hem zijn met al die scheepsfoto's 
van Tina zonder een beschrijving van het "kloppend hart" van een                   
schip, namelijk de voortstuwingsinstallatie. Op de vraag wat hij van 
Kombuispraat vindt, lacht hij vriendelijk en zegt dat hij het leuk  vindt om 
beide topics so wie so te volgen. Ik had nog veel meer willen vragen, maar 
daar was op dat moment geen tijd  voor.  
We lopen door naar het bovendek. De meeste paren strijken neer                   
aan een eigen tafeltje. Wij ook. Wel gaat iedereen zo zitten dat                  
het opgespelde naambordje voor iedereen, die langs loopt, duidelijk 
zichtbaar blijft. Het wachten is op een volgend bekend gezicht. De oudere 
leden, zij die tot hun 55e of zelfs 58e zijn blijven varen, maken uiteraard 
wat sneller  contact. Ons tafeltje blijft vooralsnog leeg .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
Het is m'n tafeldame die me wijst op 
iemand die met z’n rug naar
ons toe staat en zegt: "Is dat niet 
Willem, de tweede wtk die op                   
onze bruiloft (1970) was?" Met enige 
twijfel loop ik op hem af en tik hem op 
z'n schouder. Wat er dan gebeurt! 
Fantastisch om mee te maken. Dat 
moment van  wederzijdse herkenning 
na bijna veertig jaar. Schitterend! 
Onze dag, en ook die van mijn vrouw, 
kan al niet meer stuk  Hij mee                   
naar ons tafeltje om de meest 
spannende herinneringen op te                   
halen. Samen zijn we ooit, voor anker 
liggend met de TJITARUM                  
in de Gele Zee, van boord geklommen 
voor een avontuur op het ijs van de 
dichtgevroren Gele Zee.( Tientsin, 
China). (Uitgebreider verhaal is te 
vinden op  www.vantwillert.com/harry ) 
Het ijs bleek kennelijk sterk                  
genoeg!  
 

 

Willem Spiering op het ijs van 
de Gele Zee 
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Het ijs breekt.  
Na de tweede borrel gaat het snuffelen aan elkaar over in pootjes                   
geven. De sfeer wordt gemoedelijker ,het ijs begint te breken. Schuift 
iemand spontaan aan en zegt: "Ik ken jou!" ??? Hij noemt "tig" Straat- en 
Tji-schepen, maar net niet die waarop ik heb gevaren.Toch maar even zijn 
levensverhaal in vogelvlucht aangehoord waarna hij opstaat en vrolijk 
aanschuift aan het volgend tafeltje  .  
 
Ontmoeting met Kombuizers 
Vervolgens ontmoet ik een flink aantal Kombuis RIL-ers. Jaap5                  
en Vaerderij. Met Jaap (nou ja,Jaap met mij) lange tijd heel                   
gezellig zitten kletsen onder het genot van natte klets. Als Jaap ooit een 
boek gaat uitgeven over zijn avonturen bij de RIL en bij de sleepvaart, 
zullen dat gelijk twee dikke delen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Vaerderij is er ook” zegt Jaap en na een tijdje komt inderdaad Vaerderij 
langs. Niet zo heel erg lang. Nu weet ik waarom. Hij moest zonodig een 
fotoreportage maken van die blinkende stoommachine. Zal me niks 
verbazen als hij ook niet heimelijk een foto heeft genomen van het 
"Kombuistafeltje"  Zwaan kleef aan.  
Zo ontmoet ik een klasgenoot van De Ruyterschool (ook een                  
jochie van amper 60 jaren) en nog één RIL-er waarmee ik aan de                  
wal heb gewerkt. Totaal een man of zes. En dat was het eigenlijk                   
wel. Op de presentielijst stonden circa.driehonderd collega's.Terwijl ik er 
pak weg ruim 150 heb meegemaakt op zee. Dat is vier percent.  Wordt 
beter, let maar op !  
 
Ontmoeting met Dirk van Lopik 
Zonder anderen te kort te willen doen, is de kennismaking met                  
Dirk heel bijzonder. Zijn topic op Kombuispraat, "Jean Fromage                   
On Voyage", is van een ongeëvenaarde klasse.  

 

De prachtige 
compoundmachine van 

DE MAJESTEIT 
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Ik noem deze wtk "Meester-verhalen-verteller". Ook aan tafel doet ie z’n 
naam eer aan. ’t Is dat ik geen steno kan, anders had ik die middag zijn 
verhalen rechtstreeks opgetekend. Hij heeft wat tipjes van de sluier gelicht, 
maar we respecteren zijn wens tot  geheimhouding. Ik denk, ik hoop, dat 
we ter zijner tijd weer van hem zullen  horen.  
In en in triest is het emotionele relaas van Dirk, dat hij al "tig" verwoede 
pogingen heeft ondernomen om in te loggen op Kombuispraat; zonder 
resultaat  .Nadat Jaap5 dit schokkende verhaal had aangehoord,biedt hij, 
spontaan als hij is, zijn hulp aan. Zodra Jos weer thuis is, zal Jaap naar 
Warffum afreizen om deze misstand uit de wereld te helpen.  
 
Supporter 
Aardig moment is het aanschuiven van een oud RIL-hwtk. Hij                   
wil wel eens kennismaken met RIL-kombuizers en heeft voor die                  
gelegenheid zelfs een briefje met namen bij zich. Hij houdt alles over de 
KPM en KJCPL bij en wil gewoon wat meer weten over de medewerkers 
aan deze topics. Iemand die alles met interesse volgt, maar verder geen 
behoefte heeft om mee te doen op het forum. Prima toch? En zo zullen er                  
wel meer zijn.  
 
Alsnog disciplinair gestraft.  
Ontmoet de kapitein die mij tijdens de hondenwacht sommeerde om                  
het toerental van de hoofdmotor als de wiedeweerga weer op te                  
voeren. De Chinese no.1 had mij gevraagd wat klapjes minder te                  
draaien om hun smokkelvrachtje over te zetten in speedbootjes, vlak voor 
het naderen van de kust van Zuid Amerika. Ook dit verhaal kunt u rustig 
nalezen op mijn al  eerder genoemde website.  
Deze kapitein zegt nu,  veertig jaar na dato, dat ie me eigenlijk alsnog een 
disciplinaire straf wil opleggen  Dit in verband met het verlagen van de 
scheepssnelheid waardoor het tijdstip van aankomst ernstig werd 
vertraagd, het bestek van de tweede stuurman voor geen meter meer 
klopte, de loods extra wachturen zou claimen en dat de afgeladen, 
diepliggende STRAAT AGULHAS, in verband met het afgaand tij wel eens 
niet op tijd over de modderbanken van de Rio de la Plata bij Buenos Aires 
zou kunnen varen.    
 
Epiloog.  
Vooroordelen zijn er altijd, maar bedenk dat we één ding gemeen                   
hebben, namelijk dat we op dezelfde schepen hebben gevaren, vaak onder                   
dezelfde omstandigheden en in dezelfde kooien hebben geslapen                   
onder dezelfde lakens.  
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Waarom gekozen voor de RIL? 
(bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Zelfs in het voorjaar van ’62, het jaar van school- en het staatsexamen, had 
ik er nog niet echt over nagedacht wáár ik nu zou gaan varen. Het leek me 
beter om me eerst maar op het succesvol afronden van die twee examens 
te concentreren en dan maar weer verder te zien. Een niet geheel 
onlogisch plan, tot er iemand van de firma Determeyer uit Amsterdam op 
school langs kwam. Vooruitlopend op de resultaten van de nog af te leggen 
examens en de maatschappijkeuze, begon de man al een bevlogen 
verhaal op te hangen over uniformen en andere noodzakelijke 
bedrijfskleding waar zij in gespecialiseerd waren. Op een enkele 
klasgenoot ná, die dus blijkbaar wél aan een lange termijn planning deed, 
kon hij de rest eigenlijk niet echt boeien met zijn verkoopverhaal.  
Toen hij hoorde dat het grootste deel van de klas eigenlijk nog géén keuze 
had gemaakt bij welke maatschappij ze zouden gaan varen, begon hij daar 
de voor- en nadelen van op te noemen. Ja, en dan was er nog een 
maatschappij, de KJCPL, daar werd je voor twee jaar uitgezonden want die 
schepen kwamen niet in Nederland. Maar, zo had hij gehoord, daar kon je 
met terugwerkende kracht een studiebeurs krijgen als je je daar 
aanmeldde. Bij mij en mijn vriend Bart Sebregts spitsten zich toen de oren. 
Dat zou wel wat zijn, als dat zou lukken zouden we een leuk centje kunnen 
vangen en daar dan, vóórdat we zouden gaan varen, mooi eerst een 
aardige vakantie van kunnen houden. Ons toen nog niet realiserend dat de 
opbrengst van die financiële injectie dan toch in de eerste plaats aan onze 
ouders zou zijn toegekomen als hoofdsponsors van onze studie. Niet 
gehinderd door die overweging maakten we een telefonische afspraak en 
togen met de trein naar Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

Het 
Scheepvaarthuis 
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Het indrukwekkende ‘Scheepvaarthuis’ binnenstappend werden we 
doorverwezen naar de verdieping waar de KJCPL zetelde. En vandaar 
naar de kamer van de heer Koning. We konden plaatsnemen voor zijn 
bureau van waarachter hij ons zwijgend kritisch begon op te nemen. Om de 
stilte te doorbreken begonnen wij maar met het verhaal dat we gehoord 
hadden enz. enz. en wat dat nu eigenlijk voor een maatschappij was, die 
KJCPL. Blijkbaar moest hij ook daar nog diep over nádenken, want weer 
bleef hij ons onder een ijzige stilte opnemen. (ik denk dat het tegenwoordig 
ook zo gaat bij de opvangcentra voor asielzoekers, waar beslist wordt over 
het wél of niet toelaten, over de toekomst van de aanvragers.) Uiteindelijk 
werd de stilte verbroken en ging de man wat verzitten om een lade van zijn 
bureau open te doen en ons elk een folder toe te schuiven met de 
opmerking: “Dit zijn onze schepen.” Waarna hij weer zwijgend achterover 
leunde ons de gelegenheid gevend om de uitklapbare folder met daarin al 
de foto’s van de schepen van de vloot, te bekijken. Heel mooi, maar daar 
kun je ook geen uren naar zitten turen, dus toen we de folder weer 
dichtklapten en hem wat vragend aankeken, verschoof hij wat, pakte weer 
twee folders uit een andere lade en schoof die naar ons toe met de 
opmerking:”Dit zijn onze lijnen.” Omdat topografie, of aardrijkskunde zoals 
dat toen nog heette, een van de weinige vakken op school was waar ik 
hoog mee scoorde, sprak die folder me wel aan. Het leek alsof de wereld 
voor me open ging, het bestuderen van die folder duurde dus iets langer, 
maar gaf verder géén aanleiding tot vragen of opmerkingen. Onze gastheer 
vond dat blijkbaar ook want die ging over tot de volgende stap in de 
kennismaking met: “OK, ga maar naar boven naar de medische dienst, 
daar word je gekeurd en kom dan maar weer hier terug.”  
 
Toen we een klein uurtje later weer voor het bureau van de heer Koning 
stonden nam hij meteen het initiatief: “Op jullie gezondheid is niets aan te 
merken, je kan bij ons komen. Maar, een studiebeurs met terugwerkende 
kracht, daar doen we niet aan. Ik zal jullie een contract meegeven, dat 
moet je maar lezen, tekenen en terugsturen. Het is een contract voor twee 
jaar en zodra je het getekend hebt zullen we een studiebeurs laten ingaan 
van ƒ 100,- per maand tot het moment dat je wordt uitgezonden, duidelijk?” 
Ja, dat was duidelijk, ik vermoed dat hij de tijd dat we bij de medische 
dienst zaten gebruikt heeft om even bij onze school, waar we het 
schoolexamen al achter de rug hadden, te informeren naar het resultaat 
daarvan. 
 
En zo hadden we ons dus voor ƒ 200,- ‘verkocht’ aan de KJCPL / RIL, een 
actie waar ik overigens nooit spijt van heb gehad en nog met veel plezier 
op terugkijk. 
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“Tot hier toe en niet verder!”  
(bijdrage Willem Bakker) 

 
In het prille begin van mijn ‘zeemansloopbaan’ heb ik het genoegen 
gesmaakt tot de état-major van het s.s. NIEUW HOLLAND te mogen 
behoren. Ik was net geslaagd voor het A-diploma in Djakarta, toen ik naar 
Soerabaja moest vliegen in een DC-3, waar de stoeltjes nog tegen de romp 
waren geplaatst. Zo te zien had deze laatstelijk dienst gedaan als 
transporttoestel voor parachutisten. Het was toen 1950 en de militairen 
waren vrijwel overal aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de TJIMENTENG - via het Logeergebouw, waar ook de cursus werd 
gegeven - naar de NIEUW HOLLAND was een hele belevenis. Direct na 
aankomst aan boord heb ik drie stel toetoep jasjes en broeken uit m’n kist 
gehaald en aan de wasserij gegeven. Die hadden daar trouw enkele jaren 
ongebruikt in gelegen en waren op de TJIMENTENG nooit eerder nodig 
geweest. We waren al snel ingeburgerd in de vrieszaken en de routines 
van het ketelruimbeheer en kregen belangstelling voor wat er zoal rond om 
ons heen gebeurde. Doch de hoofdmoot van de dagelijkse dingen was het 
ketelpak en de korte witte broek met bijbehorend hemd voor de maaltijden 
in de messroom.  

 

De Nieuw Holland (1) langs de kade 
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We maakten kennis met Sydney en Melbourne en genoten van het bezoek 
aan een warenhuis van zo’n stad en langs de hele kustreis bleven die 
toetoep jasjes mooi in de kast. Doch daar zou wel verandering in komen, 
want - zo ging het nieuwtje - van Sydney naar Singapore zouden we vol 
zitten met passagiers, waaronder een hoop secretaresses! Hoe die 
nieuwtjes aan boord kwamen weet ik niet, maar Jan Roos, de 3e wtk, zou 
er al enkele kennen van een reis die bijna een jaar terug gemaakt was. Hij 
vertelde van dansavonden en zitjes rond de bar, die ik op een stille avond 
in de haven ging bekijken. 
 
De grote dag was daar, Sydney, goed beladen en embarkeren. Veel 
gesjouw met koffers - hoopjes afduwers, die gekleurde slingers naar de 
passagiers gooiden of omgekeerd. 
 
De eerste twee dagen na vertrek Sydney waren nog knap fris, doch daar 
kwam spoedig verandering in. We hadden knap wat vrieslading aan boord, 
waar Herman van der Hoek, de 4e wtk, nog knap z’n handen aan vol had. 
Een grote, liggende ammoniak compressor, waarvan je de toeren kon 
verstellen, lag te ‘knoerpen en te knarpen’ en het was stervens koud  in dat 
deel van het schip als je moest temperaturen. En tijdens de lunch kregen 
we verhalen te horen over de juffers die, in mini badpakken, lagen te 
zonnen bij het zwembad. Dat werd kijken dus en klaarblijkelijk was ik niet 
de enige die het dekje bij het radiostation bezocht. Klachten kwamen bij 
gezagvoerder Goslinga binnen over de grote belangstelling. Hij stuurde 
prompt een kwartiermeester naar het sloependek die een grote, witte 
streep over het teakhouten dek schilderde. Op het mededelingenbord een 
bericht dat het sloependek slechts toegankelijk was “tot de streep”, e.e.a. 
wegens klachten van jeugdige passagiers over ongewenste belangstelling. 
Twee dagen daarna weer een bericht van het gezag. Ditmaal een 
uitnodiging voor een dansavond, om in toetoep in de eerste klas te 
verschijnen na 20.00 uur. Het zou op prijs gesteld worden als er niet meer 
dan tweemaal met dezelfde dames gedanst werd! De reacties waren niet 
van de lucht. De juffers, die niet van belangstelling gediend waren, 
moesten maar met ‘ De Dikke’ (van Doorn) gaan foxtrotten! Op de 
bewuste avond bleek de opkomst NIHIL. Goslinga, die zelf de 
accommodatie kwam inspecteren, vond het hele spul ‘in diepe rust’. 
 
Bij aankomst Singapore hingen de toetoepjasjes nog steeds keurig 
gestreken in de kast. Die avond hebben we ‘uitbundig’ gegeten in Bugis 
Street. 
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Captain’s dinner 

(bijdrage Ton Roskam) 
 
Een van de hoogtepunten van elke oversteek van de RUYS is altijd het 
Captain’s dinner. De chef kok slooft zich dan  bijzonder uit en de 
menukaart oogt als een zaterdageditie van een groot landelijk ochtendblad. 
Dagen van tevoren is de brigade in de kombuis aan de slag om de 
verschillende lekkernijen klaar te maken. Toen ik ’s morgens in de keuken 
kwam was de chef net met de soep bezig. Heldere schildpadsoep, volgens 
het schoolbord aan de wand. 
In een 100 liter pan werd het kostbare sap aangemaakt en om te 
benadrukken hoe kritisch het mengsel was stond de chef er Madeira in te 
druppelen. Na elke twee druppels moest hij even proeven. Een fraai 
staaltje vakmanschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra een kom leeg was werd hij van tafel gegrist en verdween weer de 
pantry in om enkele seconden later  aan bakboord gevuld weer op te 
duiken. Criticasters zeiden dat er sporen van lipstick gesignaleerd waren. 
Logistiek zijn wij dus niet voor één gat te vangen. 
Het slot van het diner is ook een klassieker. 
De lichten worden gedoofd en vanaf de brede staatsie trappen brengen de 
stewards de brandende ijstaarten de eetzaal in. Succes verzekerd. Volgens 
de handleiding van de heenreis, heet deze taart  Coupe Siberien en op de 
terugweg heet hetzelfde gerecht Coupe Vesuvius.  Onze Amerikaanse 
passagiers werden altijd wat onrustig als we vertelden  dat dit  napalm 
icecream was, een Vietnamese lekkernij. Na het diner was er gelukkig tijd 
voor nuttige zaken en konden we een kaartje leggen met de passagiers.  

‘s Avonds bij het uitserveren van 
de soep ontstond er een  
probleempje. Er waren meer 
passagiers dan soepkommen. Het 
waren bovendien geen gewone 
kommetjes maar porseleinen 
schildpadjes met het schild als 
deksel. Een zeer gewild souvenir. 
Het uitserveren van de maaltijden 
gebeurde vanuit de pantry, deze 
ligt achter de eetsalon en heeft 
zowel aan bakboord als aan 
stuurboord  mahoniehouten 
klapdeurtjes.  De stewards, druk in 
de weer als voedselverspreiders, 
serveerden de schildpadjes uit aan 
stuurboordzijde.  
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze prentbriefkaart met de afbeelding van hotel De Boer op 
Schiermonnikoog was bestemd voor vierde stuurman A.J.E. Lefering en 
werd verstuurd naar Hong Kong op 4 augustus 1915. De kaart arriveerde 
op 12 september 1915 en werd door het Hong Kong agentschap voorzien 
van een rood stempel TJITAROEM en doorgezonden naar de 
geadresseerde ergens in het vaargebied. 
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