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Van de voorzitter 
 
Terugkijkend op de wederom zeer geslaagde reünie in het ons zo 
vertrouwde Avifauna is me het meest opgevallen het nog steeds jeugdig 
enthousiasme waarmee oud-collega’s elkaar begroeten en de vele 
(ongetwijfeld sterke) verhalen over de ‘goede oude tijd’ die we met elkaar 
op de wal dan wel op de vloot hebben beleefd. 
Een woord van dank aan allen, maar in het bijzonder aan Jaap de Rooij, 
die ieder jaar opnieuw de reünie mogelijk maken door hun perfecte 
organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering heb ik het ‘roer’ van de 
vereniging mogen overnemen van Jaap Maijoor. De benoeming van onze 
inmiddels oud-voorzitter door de ALV tot erelid van de vereniging, als blijk 
van dank voor zijn verdienste in de 21 jaar waarin hij als bestuurslid de 
vereniging heeft gediend, was zeker een hoogtepunt van de ALV. 
 
Verschillende leden hebben mij gevraagd of ik van plan ben 
‘vernieuwingen’ in te voeren. Ik vind dat ons ‘schip’ prima op koers ligt en 
een oude volkswijsheid is dat je aan iets wat goed werkt niet moet 
sleutelen. We gaan dus gewoon verder op de ingeslagen weg. 
 
Wilt u de datum van de volgende reünie alvast in uw agenda noteren: 
zaterdag 8 mei 2010 in Avifauna te Alphen aan de Rijn. 
Graag tot dan, hartelijke groeten, 
 
Onno Laman Trip                                                   

Jaap Maijoor overhandigt de 
voozittershamer aan Onno 

Laman Trip. 
 

Op de voorgrond 
penningmeester 

 Cor Dekker. 
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Van de redactie 
 
De RIL op het internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het internet is echter veel meer te vinden over de KJCPL / RIL. 
 
Robert Bersma heeft een prachtige site - ‘Varen is fijner dan je denkt’- 
gemaakt waarop hij onder meer afbeeldingen en videofilms toont van een 
groot aantal RIL-schepen. Voor oud-wtk’s zullen zijn uitgebreide 
verzameling machinekamerfoto’s weer veel oude herinneringen naar boven 
brengen. Robert heeft op zijn website een aantal jaargangen uit de 
zeventiger jaren van de oorspronkelijke RIL-Post gepubliceerd terwijl er 
ook ranglijsten van zowel de nautische als de technische dienst te bekijken 
zijn. Oud-radiotelegrafisten kunnen hier enige plaatsingslijsten van Radio 
Holland vinden. (www.varenisfijner.nl/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Het merendeel van onze leden, die wel 
eens op het internet ‘surfen’, zullen een 
bezoek gebracht hebben aan de website 
van onze vereniging 
(http://home.planet.nl/~slettena).  
Datum en plaats van de volgende reünie, 
inschrijfgegevens voor nieuwe leden en 
andere relevante informatie wordt hier 
vermeld. 
 

Op de voor voormalige zeevarenden 
zeer bekende website ‘Kombuispraat’ 
(www.kombuispraat.com)  bevinden 
zich een groot aantal forums, 
waaronder ‘Varen in het Verre Oosten 
(RIL/KJCPL)’ en “KPM’. Hier worden-
soms zeer interessante - herinneringen 
opgehaald over zowel het RIL- als het 
KPM tijdperk. De deelnemers 
publiceren hier veel fotomateriaal en 
andere documentatie over deze 
periode. 
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Ook de site van oud-radiotelegrafist Johan Karels - ‘Sparks Enzo’- is zeker 
een bezoek waard. (http://sparksenzo.magicmike.nl/)  Johan vertelt hier 
over zijn ervaringen op een aantal RIL-schepen. Ook worden hier de 
verhalen van Dirk van Lopik gepubliceerd. 
 
Harry van Twillert beschrijft op zijn site ‘Varen in het Verre Oosten’ 
(www.vantwillert.com/harry/) zijn belevenissen toen hij als wtk bij de RIL 
voer. Ook hier kan men genieten van veel afbeeldingen van RIL schepen 
en hun opvarenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Papenhuyzen, de secretaris van onze Australische zustervereniging 
beheert de website ‘Oud Roest Down Under’. 
(http://members.optunet.com.au/johnpapenhuyzen/). Hier treft men, 
behalve nieuws over hun jaarlijkse bijeenkomsten in Sydney en Melbourne, 
veel - soms sterke - zeemansverhalen aan.  
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Vlootlijsten 
 
Gedurende een aantal jaren publiceerden wij in de RIL-Post de rubriek 
‘vlootlijsten’, die - gezien de reacties - door veel lezers werden 
geapprecieerd. Een groot aantal van deze vlootlijsten, de meeste uit de tijd 
toen hij als tweede stuurman de gageadministratie verzorgde, waren ons 
toegezonden door Rob van Willigenburg. Dit voorraadje vlootlijsten is 
echter niet onbeperkt. Mochten er lezers zijn die ook nog over RIL 
vlootlijsten beschikken dan worden zij vriendelijk verzocht kopieën hiervan 
aan de redactie te zenden zodat wij deze rubriek nog een aantal jaren 
kunnen voortzetten. 
 
 

 
 

Brieven op zee 
(ingezonden door Willem Bakker) 

 
            Gelezen worden ze ontelbre malen, 
 Al was de inhoud haast vooruit geweten, 
' Van 't zelfde levensstof in alle talen 
 En op den duur tot op het woord versleten. 
 
 Toch weer ontvouwd, na 't eenzaam avondeten, 
 Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen; 
 Voor hen die zoveel eenzaamheid verbeten 
 Is uit die letters leeftocht nog te halen. 
 
 Tusschen lieve en liefhebbende steeds staat er 
 Van kroost, huis, dorp en eiland weer álleen 
 Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas. 
 
 Na tal van reizen is het of een waas 
 't Bekende aan land omhult,men is alleen 
 En hoort bij 't schip en houdt het met water 
 
 
     J.Slauerhoff 
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De organisatie KJCPL (RIL) 
Enkele notities 

(bijdrage G.D.M. Boot) 
 

Als twee oud KJCPL - collega’s elkaar na jaren weer eens treffen en de tijd 
hebben, komt vrij spoedig - na de privé gezondheid en de economische en 
politieke wereldsituatie van de dag - het gesprek op DE maatschappij van 
weleer. Dat is wel logisch want daar waren zij jaren mee bezig en weten zij 
hier nog wel het een en ander vanaf. 
Hier volgen enkele notities naar aanleiding van zo’n gesprek in Hong Kong 
met uitzicht op de haven waar nu nog slechts grote passagiersschepen 
komen en gaan. Het begon met de herinnering aan de typische korte en 
duidelijke communicatielijnen binnen de organisatie, met het hoofdkantoor 
in Hong Kong als een spin in het web. Met eigen vertegenwoordigers 
(vroeger bij de JCJL, 1e klas en 2e klas Agenten) in alle hoeken van het 
vaargebied met onder hen (vaak) eigen mensen in de meest belangrijke 
havens. 
Wat was het een cruciale beslissing om na de oorlog met het hoofdkantoor 
van het ontredderde Batavia naar het bruisende Hong Kong te gaan, met 
een zo eigen zich snel ontwikkelende “can do” mentaliteit, dankzij een 
slimme, hardwerkende bevolking, goed bestuur en Engels - of wat daar 
voor doorging - als voertaal. 
Bij de maatschappij heerste een goede eigen sfeer en een mogelijke 
verklaring daarvoor was dat de JCJL anno 1902 maar een relatief klein 
rederijtje was met een hoofdkantoor in Batavia, waar aan de wal en op de 
vloot ‘iedereen’ elkaar kende en er een zekere collegiale wellevendheid 
heerste. Er waren minder typische Nederlandse invloeden zoals bij andere 
Nederlandse scheepvaartmaatschappijen met het hoofdkantoor in 
Nederland. 
In Batavia was de JCJL zo’n beetje het jongste kleine broertje van in die tijd 
de KPM (Krachtig, Prachtig, Machtig) en ook de trotse mails SMN en KRL. 
Met de dramatische verhuizing naar Hong Kong na de oorlog en het 
aangaan van de Combinatie Overeenkomst JCJL/KPM, enz. kwamen de 
kaarten anders te liggen. Op 31-12-1940 telde de JCJL 60 stafleden aan 
de wal; op 31-12-1965 had de KJCPL aan de wal 233 stafleden. 
De JCJL spirit prevaleerde in de KJCPL, mede dankzij de toentertijd 
krachtige en actieve, naar huidige begrippen soms wat autoritaire directie 
in Hong Kong.  
De HS (Home Staff) was in die tijd en later uiteraard niet georganiseerd. 
Hun lokale equivalent de RS (Regional Staff) natuurlijk ook niet, maar de 
lokale medewerkers - de ‘klerken’ - soms wel, zoals bijvoorbeeld in de 
Filippijnen. Belangrijker, ook in het zich snel ontwikkelende industriële 
Japan kwamen in de zestiger jaren ‘unions’  voor bij alle buitenlandse  
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scheepvaartmaatschappijen, die hun acties op elkaar afstemden. Dat 
begon met lange vergaderingen na kantoortijd, dan het dragen van rode 
lintjes tijdens kantooruren met teksten als “wij zijn ontevreden” met op het 
volgend lintje “wij vertrouwen het management niet”, enz. Na uiteindelijke 
bijlegging was men weer bereid Japans fanatiek en loyaal de handen uit de 
mouwen te steken en zonodig tot diep in de nacht door te werken en zelfs 
incidenteel in Kobe op kantoor te overnachten voor ROYALSAN! 
In Hong Kong waren in contrast tot het einde nooit ‘union’ activiteiten. De 
Nederlandse bedrijven KJCPL, ABN, KLM en Philips hielden onderling 
contact en volgden qua salarissen ‘de markt’. 
De bekende sprong voorwaarts van de KJCPL, beginnende in de vijftiger 
jaren, was nu eens geen onderwerp van het gesprek, wel de verschillende 
maatschappijmensen die alles mogelijk maakten, uiteraard met naam en 
toenaam (maar niet in deze notities!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KJCPL (RIL) vertegenwoordigers conferentie in Hong Kong - april 1970. 
Achter de tafel voor de achterwand v.l.n.r.: Dirkzwager, van Kretschmar, 

Terwogt, Kasteleijn en Boot. Vooraan geheel links de latere Nedlloyd 
bestuurder Mulock Houwer. 

 
De vertegenwoordigers, voor velen de eindpost van een (levens)lange 
carrière - vaak onderbroken door internering in de Jappenkampen in Indië, 
Hong Kong of Shanghai - waren natuurlijk de ‘Toean Besar’ in hun gebied. 
Uiteraard met sterk omlijnde bevoegdheden, bepaald door het 
hoofdkantoor in Hong Kong. Er waren vanzelfsprekend allerlei karaktertjes.  
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Van de ‘doeners’ tot de ‘indekkers’ tot de ‘diplomaten’, de ‘egotrippers’ en 
uiteraard veel ‘down to earth’ rustige leiders. 
De taken liepen uiteen van gebied tot gebied. In Tokio was bijvoorbeeld 
een typische diplomaat op zijn plaats, die aan de hand van een ervaren RS 
bij de grote Japanse Lijnen ontvangen werd en kon overbrengen dat het 
lokale lijntje van weleer nu het hele zuidelijk halfrond effectief bestreek…. 
In Durban was er een doener nodig die het hele continent - Oost, Zuid en 
West Afrika - kon overzien. In Sydney daarentegen iemand die met 
Aussies - inclusief de wharfies - en de Kiwi’s overweg kon. 
Het kenmerk van de HS was ruime scheepvaartervaring in meerdere 
landen, grote loyaliteit en (bijna) overal inzetbaarheid met de volgende 
aanstelling, hopelijk een treetje hoger op de promotieladder. Na employee 
kwam de rang hoofdemployee (d.d.), adjunct chef en uiteindelijk chef van 
dienst. De HS kon een zekere voorkeur voor een bepaalde plaatsing 
hebben, maar hij ging uiteindelijk waar de directie hem wilde hebben. Of hij 
ging weg, hetgeen relatief weinig gebeurde. 
De HS en RS hadden geen contract met de maatschappij en alleen een vrij 
summiere  aanstellingsbrief. Een paragraaf stipuleerde dat het aannemen 
van geschenken en steekpenningen van bijvoorbeeld afschepers niet 
toegestaan was en voor allen die het Verre Oosten een beetje kennen is 
dat veelbetekenend. De RS, lokaal gerekruteerd management - uiteraard 
per gebied sterk uiteenlopend -  werd bij de KJCPL steeds belangrijker. Zij 
waren ter plaatse beter bekend en ingevoerd en werkten veelal 
economischer.  In Japan bijvoorbeeld waren al in de twintiger jaren goede 
Japanners aangetrokken. Na de oorlog konden Japanners gevonden 
worden, die normaal naar de grote Japanse rederijen zouden zijn gegaan, 
maar deze deden toen nog nauwelijks mee. 
In Hong Kong vonden wat RS mensen uit China en Djakarta een plaats, 
maar het overgrote deel was Hong Kong Chinees. 
In Zuid Afrika was er aanbod genoeg, maar in Oost en West Afrika lag het 
moeilijk. 
Met het hierboven geschetste heel eigen karakter van de KJCPL en 
onafhankelijke loyale expatriate spirit decennia lang opgebouwd - ook door 
de RIL-Post - waren de banden van de KJCPL met andere Nederlandse 
scheepvaartmaatschappijen niet hecht, maar koel en afstandelijk en soms 
zelfs wantrouwend. Het is duidelijk dat met deze ‘mindset’ de - overigens 
noodzakelijke - bundeling van krachten in de zeventiger jaren niet direct op 
vruchtbare bodem viel. Het mooie eigen verhaal was immers plotseling 
UIT…! 
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De Royal Interocean Lines  leerschool en zijn leermeesters  
(bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Terugkijkend op de eerste tien jaar van mijn loopbaan, die ik bij de KJCPL 
heb doorgebracht, verbaast het me nog steeds dat KJCPL, RIL noch de 
Nedlloyd meer bestaan als zelfstandig bedrijf. Het zal wel te maken hebben 
gehad met de toenemende schaalgrootte die zware investeringen 
noodzakelijk maakte of dergelijke zaken. Maar het blijft toch jammer dat zo’n 
stuk Hollands Glorie, verhuisd is naar de geschiedenisboeken. Aan de 
degelijkheid van de organisatie kan het niet gelegen hebben! 
 
Nog steeds beschouw ik mijn jaren bij de RIL als een waardevolle leerschool 
voor de verdere stappen in mijn carrière. En dit moet dan niet beschouwd 
worden als een nostalgisch veridealiseren van vervlogen tijden, maar meer 
als een analyse met als vraag: “Wat kunnen we nu  van het verleden nog 
leren?”. Daarbij kijk ik alleen al naar de grote hoeveelheid dure cursussen, 
trainingen en seminars die er op de markt zijn. Daarin worden zaken, die 
jaren geleden bij de RIL al gemeengoed waren, als een nieuw fenomeen 
aangeprezen.  
 
Het teamwork, gebaseerd op duidelijke taken en verantwoordelijkheden plus 
wederzijds respect en waardering, zou ik als essentiële factor willen 
noemen. Waarschijnlijk voortgekomen vanuit de lange uitzendtermijnen en 
daarmee het gevoel van echt samen in hetzelfde schuitje te zitten. Maar ook 
de evenwichtige hiërarchische verdeling tussen de technische en nautische 
functies. Hierdoor was er tussen beide groepen nooit sprake van de naijver 
die bij de “Hollandse Vaart” zo nadrukkelijk en sfeerverstorend aanwezig 
was. Een promotiebeleid dat was gebaseerd op basis van de ranglijsten gaf 
duidelijkheid en leidde ertoe dat politieke spelletjes geen voedingsbodem 
hadden. 
 
De op elk schip aanwezige algemene, nautische, civiele en technische 
handboeken, zoals de ‘Mededelingen aan Gezagvoerders’, ‘Technische 
Instructies en Mededelingen’, vormden een  onschatbare bron van 
informatie. Dikke boeken die up to date werden gehouden door daar alle 
(objectief gemaakte) relevante ervaringen vanaf de wal zowel als de vloot in 
op te nemen.  Waardoor in de handboeken een schat aan ervaring en de 
antwoorden op bijna alle voorkomende (ongewone) situaties te vinden 
waren. En waarvan te hopen is dat enkele van die exemplaren in één of 
meer van onze musea bewaard gebleven zijn.  
 
De gehanteerde ‘bovenrol’, noodzakelijk voor een optimale bezetting én een 
goed en gegarandeerd aflossysteem, zou heden ten dagen als voorbeeld  
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kunnen dienen voor het oplossen van de personeelsproblemen bij veel 
bedrijven.  
Ook het betalingssysteem gebaseerd op de combinatie van oplopende 
dienst- en rangjaren, die de beloning voor zowel algemene als specifieke 
vakervaring duidelijk tot uiting bracht. Met daarnaast nog de tantième 
regeling en het feit dat de gages altijd wel een 5 tot 10% boven de bij de 
Nederlandse koopvaardij geldende CAO regelingen lagen. Een combinatie 
van factoren die ervoor zorgde dat er weinig verloop was. 
 
De bestelprocedures voor verbruiksdelen en technische onderdelen, alsook 
de systemen van onderdelenbeheer voor de zogenaamde risicodelen 
mogen als uniek worden beschouwd. In de bovengenoemde handboeken 
was dan te vinden waar die zogenaamde risicodelen waren opgeslagen, aan 
de wal dan wel aan boord van één van de schepen. Ook de procedures rond 
de organisatie en planning van de dokbeurten waren zaken die nu nog als 
voorbeeld kunnen gelden voor de vele ‘Shutdown’ operaties binnen de 
petrochemische industrie. 
 
Maar behalve deze solide organisatiestructuur zou ik ook de haast 
ongeschreven collegiale coaching en leermeesters rollen willen aanhalen 
waar mij een tweetal voorbeelden sterk zijn bijgebleven maar er waren er 
velen. 
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Leermeester 1.  
Als leerling wtk liep ik samen met de 2e wtk Henk Slettenaar wacht in de 
machinekamer van de STRAAT SOENDA. Zoals bekend een dubbelschroef 
schip, dus ook een dubbele manoeuvreerstand. 
De chef van de wacht bracht een deel van zijn tijd door met het ijsberen voor 
beide manoeuvreerstanden. De rustpunten tijdens het wachtlopen 
bestonden uit het drinken van een kop koffie en even bijpraten, leunend op 
een van die manoeuvreerplekken.  
Daar werd me met een vaste regelmaat gevraagd hoe het met het bijhouden 
van mijn memoriaal stond en welke onderwerpen ik daarin zou moeten 
opnemen. Ook werd er me gevraagd of ik al een delegatie had geopend, om 
een deel van mijn geld naar huis te sturen. Op die manier kon ik sparen voor 
mijn verlof want anders ging het maar op aan zuipen of hoeren en snoeren. 
Nu had ik in die tijd als leerling een maandsalaris van fl. 197,- waarvan in het 
eerste jaar als een soort spaarfonds nog 50% werd ingehouden. Daarnaast 
zat ik nog in de periode dat ik me alleen aan softdrinks verslingerde, 
snoeren kwamen me wel bekend voor, maar hoeren had ik tot dan, alleen op 
de wallen in Amsterdam gezien en die konden me toen niet inspireren noch 
opwinden. Dus de kansen op mogelijke uitspattingen leken me zeker met de 
vele zeedagen niet zo groot. Toch werd me de volgende dagen bij herhaling 
gevraagd of ik al bij de 2e stuurman geweest was om die delegatie in orde te 
maken. Iets wat dringender werd toen duidelijk werd dat ik op kort termijn 
dienstdoend 5e zou worden en daarmee mijn salaris gedurende die periode 
naar fl. 500,- zou gaan. Die delegatie moet tenminste 50% zijn van het 
bedrag wat je netto overhoudt werd me nog eens voorgehouden. Gezwicht 
voor die zachte drang ben ik het toen maar gaan regelen. Tijdens mijn 
eerste verlof heb ik genoten van het resultaat van die wijze les. 
 
Leermeester 2. 
Bij de wtk ’s waren bij het examen voor het A diploma één of meer van de 3 
‘E’ vakken ( EHBO, Engels en Elektrotechniek) voor velen doorgaans een 
struikelblok. Voor mij was dat niet anders, ná het herexamen Elektrotechniek 
werd ik door de examinator gefeliciteerd dat ik mijn punt had verdubbeld, 
maar in een adem meegedeeld dat ik was gezakt. Het was namelijk een 
verdubbeling van 2 naar 4, dus dat schoot niet echt op. Door de stof grondig 
te bestuderen, zoals dat zo fraai heet als je wel érg lang over je studie doet, 
wist ik het de daaropvolgende keer weer te verdubbelen dus sierde 
uiteindelijk een acht voor dat vak mijn cijferlijst. Wat overigens niet wilde 
zeggen dat ik me daarmee ook de gewenste praktische kennis had eigen 
gemaakt. 
 
Iets wat zich wreekte toen ik als 4e wtk op de SIAOE werd aangesteld als 
dienstdoend 3e wtk, dus verantwoordelijk voor de hoofdmotor én de 
elektrische installatie. Het was op de SPS lijn gebruikelijk dat tijdens de  
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oversteek van Singapore naar Australië alle winches aan een grondige 
inspectie en onderhoudsbeurt werden onderworpen. Deze niet te omzeilen 
uitdaging zag ik dus al als een berg voor me opdagen. Ik was al een paar 
keer langs die dingen gelopen om me te beraden hoe ik dat nu eens zou 
aanpakken. Het waren van die types waarbij het besturingsdeel in een grote 
stalen bak direct naast de verschillende winches op het dek waren 
geïnstalleerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een wat krampachtig zelfverzekerde tred ben ik uiteindelijk maar, 
gewapend met een flinke gereedschapkist, het dek opgelopen, om aan mijn 
uitdaging te beginnen. Het leek dat ik wat uitstel van executie kreeg, want 
eerst moesten er enkele tientallen bouten uit het deksel van die stalen bak 
gedraaid worden voordat ik die kon openen. Vervolgens ben ik het 
meegebrachte elektrische schema maar eens gaan uitvouwen om te zien of 
ik daarin overeenkomsten kon vinden met hetgeen ik in die bak zag, me 
daarbij afvragend of ik voor die vergelijking het schema wel in de juiste 
positie had gelegd. Op dat moment kwam de hoofdwtk Jan van Dinteren 
aanlopen en begon geïnteresseerd van de besturing naar het schema te 
kijken. Met een: “Tja, hoe zat dat nu ook al weer?” begon hij hardop het hele 
schema te doorlopen, steeds  verwijzend van het schema, naar de 
werkelijke situatie. Waarbij hij de werking en de verschillende 
schakelstappen haarfijn oplepelde om vervolgens bij deze specifieke winch 
te wijzen op de zaken die vervangen moesten worden dan wel onderhoud 
nodig hadden. Met deze demonstratie, die ik me als een van de meest 
effectieve praktische lessen herinner, was mijn zelfvertrouwen zo 
toegenomen dat ik het karwei aandurfde. Voordat van Dinteren zijn 
zogenaamde toevallige dekwandeling voortzette, wees hij me nog fijntjes op 
het feit dat de voedingskant van de hoofdschakelaar nog wel onder 
spanning stond en waar die spanningsvrij gemaakt kon worden. 
Mede dank zij zijn wijze lessen, hebben de winches daarna op de gehele 
Australische kust géén problemen gegeven. 

 

De SIAOE bij aankomst 
te Durban 
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Bezuinigen 
(bijdrage Tim Haitsma) 

 
Menige keer hebben we allemaal wel een keer te maken gehad met 
bezuinigingsmaatregelen. We hoeven alleen maar terug te gaan hoe in de 
dertiger jaren ( dat is 1930 enz.) bij voorbeeld de moedermaatschappij 
besloot, ter voorkoming van onnodig gebruik en verbruik van kostbare 
brandstof, om als men s’avonds op een rede ten anker lag en er geen werk 
aan de lading verricht werd dan alle elektriciteit  af te sluiten en de 
hulpmotor(en) te stoppen waardoor men dus brandstof bespaarde. 
Nu zijn zeelieden altijd vindingrijk en creatief  boekhouden is niet 
uitgevonden door corrupte  grote bedrijven en hun CEO’s. De zeelieden 
konden dat al toen men nog met houten schepen voer bemand door ijzeren 
mannen. 
Het hoofdkantoor was hiervan op de hoogte dus werden bij aankomst van 
ieder schip, door speciaal door het hoofdkantoor aangestelde elektriciens, 
alle ventilatoren uit hutten, messroom en andere verblijven gehaald en 
tijdelijk opgeslagen in een loods in Tandjong Priok. Dit om te voorkomen 
dat een hulpmotor bleef draaien. Om de verkoeling in de verblijven te 
regelen was het woord: “Doe je patrijspoort maar open” . 
Deze maatregel gaf de KPM zijn bijnaam Kipas Pigi Mana oftewel waar is 
mijn fan gebleven. 
Als goede dochter was het dus aan de KJCPL om minstens een keer in 
haar bestaan ook te gaan bezuinigen. 
Het eerste was direct merkbaar. De pijpjes Heineken werden vervangen 
door Breda bier met alle gevolgen daaraan verbonden.. Het Breda bier was 
niet erg bestand tegen levering per schip aan de depots in het Verre 
Oosten en de houdbaarheid was erg slecht. Het resultaat was dat per 
bestelling minstens drie flesjes tegen één werden afgekeurd als zijnde 
dood geslagen en soms werd zelfs een extra ontploffing teweeg bracht 
door een gistend flesje. 
De bediendes die genoeg hadden van heen en weer lopen met bonboekjes 
en afgekeurde bierflesjes kwamen al snel tot de conclusie dat het 
makkelijker was  per bestelling minstens drie keer zoveel flesjes aan te 
dragen in de hoop dat er wel één bij was die voor gebruik vatbaar was. 
Zo werd ook besloten om een bezuinigingsmaatregel door te voeren in het 
gebruik en verbruik van verf; dit was een heel grote post op het budget van 
de maatschappij. 
Een van de dagelijks gebruikte verfsoorten aan boord was zeer zeker de 
menie ofte wel grondverf. En de bekende rode menie werd plots vervangen 
door een gele verf. Geen enkel bezwaar tegen de kleur. de bemanning 
vond zelfs de “golden colour” wel bijzonder. 
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Al heel snel kwam de kwaliteit aan het licht als de reling of een ander 
gedeelte kaal gebikt  was en behandeld werd met de gele menie; klaar 
voor de volgende dag om een laag  dekverf aan te brengen in de kleur van 
het voorwerp wat was behandeld. Dan bleek helaas dat de roest met 
verwoede energie was teruggekeerd en dat zelfs een tweede of derde laag 
geel deed niet ter zake,  de roest bleef er door komen. 
Dit bracht de opmerking van de kabelgast:  “maybe this paint he makee 
rust” Maar we moesten verder dus nooit meer een dag wachten; menie en 
gelijk de bovenlaag erover. 
Toen kwam het grootse idee niet een hele laadboom , mast of dek in zijn 
geheel te verven maar alleen kleine roest en slijtage plekjes  bijhalen. Deze 
moesten wel netjes rechthoekig of vierkant gemaakt worden. Zo kreeg je 
dus een schip van groot puzzelformaat  met allemaal kleinen stukjes en die 
hadden  verschillende kleuren daar iedere verf aan de zon en zee 
blootgesteld op een geven moment een weinig van kleur veranderde. 
Maar een heel ander onderwerp was de zwarte huid. Een heel groot 
oppervlak en bijna de gehele reis en zeer zeker één keer per jaar met de 
droogdokbeurt werd het hele schip van een nieuwe zwarte laag verf 
voorzien, met een nieuwe laag antifouling. De witte opbouw werd ook 
geheel geverfd, dan was het weer een schitterend gezicht als het schip uit 
het dok in Hong Kong aankwam met zelfs in de schoorsteen het embleem 
weer helemaal vol met kleur op een glimmende zwarte ondergrond.  
Dus de zwarte verf was het volgende slachtoffer van de bezuiniging. Het 
was bekend dat menig binnenschip in de Hollandse wateren gepreserveerd 
werd met koolteer, een zwart/bruine, fors ruikende deklaag met zeer zeker 
uitstekende preserverende eigenschappen. Dus alle zwarte verf werd 
vervangen door koolteer; geen enkel probleem. 
Echter ook hier was er een verschil tussen zoetwater in een redelijk koel 
klimaat met zout water in de tropen en dergelijke warme vaargebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het boegbeeld van 
de 

STRAAT TOWA 
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Al heel snel bleek de koolteer niet zo goed te drogen en zelfs een beetje te 
gaan lopen hetgeen de huid een aanzicht gaf van een wel zeer gemene 
huidziekte die nog niet eerder een diagnose had gehad. 
En bijzonder voorval van deze vervanging van de echte zwarte verf door de 
koolteer was zeer duidelijk bij een voorval in de haven van Hong Kong. 
Het juist aangekochte schip de TOWA, omgedoopt tot STRAAT TOWA, 
kwam na de dokbeurt uit Japan aan en zoals gebruikelijk kwam de directie 
voor inspectie kijken als het schip opgeknapt weer in de vaart kwam. Nu 
was dit het eerste schip met een boegbeeld en dus was er veel 
belangstelling van de zijde der directie, die met de bekende directieboot  
kwamen kijken. De coxswain had de speciale opdracht gekregen even 
langs het voorschip te varen om toch maar een goede indruk van de (This 
Owl Watches Ahead) te krijgen. Nu, ze werden niet teleurgesteld. De uil 
was helemaal aangepast aan het bezuiningsklimaat van de KJCPL en 
stond goed dik met zijn poten in de koolteer. De historie vermeldt niet wat 
het commentaar was en de uil is later schoongemaakt en zelfs 
tentoongesteld  heb ik begrepen, maar dat is een ander verhaal. 
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LANE VICTORY 
(bijdrage Ad Rommen en Harm Wijma) 

 
Dit is het verhaal van twee ex KJCPL’ers die door de jaren heen contact 
met elkaar hebben gehouden. Ad Rommen en ik hebben samen op de 
TJILUWAH gevaren en na onze koopvaardij ervaring kregen we toevallig 
allebei een walbaan in het Verre Oosten. Mijn echtgenote Mieko en ik 
hebben in Tokio, Yokohama, Taipei, Hong Kong en Singapore gewoond en 
het duurde meestal niet lang of we kregen bezoek van Ad, vaak met zijn 
echtgenote Corry. Die woonden toentertijd enige jaren in de Oost o.a. in 
Hong Kong en Shanghai. Ad en ik maakten ook veel zakenreisjes en waren 
goede klanten bij Cathay Pacific. Het gebeurde dan ook regelmatig dat we 
elkaar in een airport lounge tegen het lijf liepen.  Dan kwamen de verhalen 
weer los en dan gebeurde het wel eens dat we heel hard moesten lopen 
om onze vlucht te halen. We wonen nu in het zuiden van Californië en we 
hadden ons al afgevraagd wanneer komen de Rommens eens op bezoek? 
Gedurende de rondvaart in Rotterdam hoorden we dat ze van plan waren 
om naar Amerika te komen en dat is inmiddels gebeurd. Het kwam 
allemaal prachtig uit want we waren vijftig jaar getrouwd en dat hebben we 
samen met de rest van onze familie kunnen vieren. We wisten ook dat er 
nog een zeewaardige Victory bestond en die ligt in de haven van San 
Pedro, hier niet al te ver  vandaan. De LANE VICTORY gaat drie keer per 
jaar de oceaan op in Juli, Augustus en September en Ad en ik waren 
geboekt voor een reisje in September. We hadden de grootste limo met 
een volledige bar aan boord besteld, dus we waren al flink in de stemming 
toen we in San Pedro arriveerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ad Rommen bij de 
manoeuvreerstand 

in de 
machinekamer 
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 Ad kwam op het lumineuze idee om onze monsterboekjes mee te nemen. 
Je weet het nooit, misschien konden we de kapitein zover krijgen om ons 
aan te monsteren.  Dat is inderdaad gebeurt. Mijn monsterboekje laat nu 
zien dat ik in 1959 op de TJIBODAS (ex KOKOMO VICTORY) voer en 
ongeveer vijftig jaar later op de LANE VICTORY.  We waren onder de 
indruk van de ontvangst die we aan boord kregen. Toen ze eenmaal wisten 
dat wij Nederlanders waren die op Victories hadden gevaren konden we 
helemaal geen kwaad meer doen. Kapitein Joe Itson op de brug en de 
wtki’s in de machinekamer deden hun uiterste best om het ons naar de zin 
te maken. We waren natuurlijk niet alleen. Er is een zeer grote 
belangstelling voor deze dagreisjes en gedurende de reis wordt zowel 
ontbijt als lunch geserveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het schip heeft de originele oorlogskleuren en om het allemaal nog 
aantrekkelijker te maken hebben ze een jazzorkest aan boord die Glen 
Miller muziek speelt. Er is een museum aan boord dat een beeld geeft van 
de Amerikaanse koopvaardij. De snellere Victory was de opvolger van de 
Liberty. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn in Amerika, in 
zeer korte tijd, 529 van deze schepen te water gelaten. In 1946 nam de 
Amerikaanse regering het besluit om 36 Victory schepen te verkopen aan 
de Nederlandse regering. Drie van deze schepen werden omgebouwd tot 
passagiersschip n.l. de GROOTE BEER, WATERMAN en ZUIDERKRUIS. 

 
De KJCPL vloot had drie Victories, TJIPONDOK (HILLSDALE VICTORY), 
TJIKAMPEK (BERRY VICTORY) en TJIBODAS (KOKOMO VICTORY). 
Wie op een van deze schepen heeft gevaren weet dat het leven aan boord 
van een Victory niet erg luxueus was maar toch was het gezellig. Wie had 
gedacht dat het mogelijk zou zijn om op een zestig jaar oude Victory een 
reisje op de Stille Oceaan te maken. De LANE VICTORY is het resultaat  

 

De messroom met 
enige hedendaagse 

aanpassingen. 
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van een grote groep vrijwilligers, voornamelijk gepensioneerde 
koopvaardijmensen die hun vrije tijd gebruiken om dit schip in goede staat 
te houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat mij opviel, als je op de LANE VICTORY langs de hutten loopt dan 
komen allerlei oude herinneringen weer naar boven en dan zie je een 
aantal bekende gezichten zoals Kapitein Giel, hwtk Meyer, Guus Saman, 
v/h Maalpad, Kerkmeyer die allemaal inmiddels aan hun laatste reis zijn 
begonnen, maar natuurlijk ook Evert Aalberts, Kees den Boogert,  
Klazema, en nog vele anderen,  die volgens de laatste gegevens nog op 
deze aardbol rond huppelen. Wie weet, misschien is er animo voor een 
groepsreisje op de LANE VICTORY. Volledige informatie is te vinden op 
het internet. 
 

 
  

 
 

 

Harm Wijma in 
het radiostation 
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“Passagiers op een Vrachtschip”  
(bijdrage Willem Bakker) 

 
De TJIPANAS was voorzien van hutten, ten gerieve van passagiers die 
met ons de reis meemaakten,  aan bakboord en stuurboord op het dek 
waar de messroom zich bevond. De zes piepkleine patrijspoortjes gaven 
een mooi uitzicht op het voorschip en, als we de wind niet dood voeren, 
dan kreeg je een lekker briesje, dat je best kon gebruiken, in je snuit. 
November was eigenlijk de beste tijd om met dat schip naar Japan te gaan, 
want dan was het niet zo vreselijk warm aan boord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de ‘hogedruk’ was het een voordeel om passagiers te hebben. Ten 
eerste werd het menu wat opgeschroefd voor de zitting waaraan de 
passagiers ook deelnamen en er kwam weer vers publiek om mee te 
bridgen, scrabble te spelen en tijdens de maaltijd verhalen te vertellen. 
Daags voor vertrek kwam Rolf Jungeling, die toen gezagvoerder was, met 
een brief van kantoor die de namen van de passagiers vermeldde. Er was 
een dame bij die in de brief bijzondere aandacht kreeg. Pearl Heartford 
was directrice van een school waar jongedames werden opgeleid voor 
model, dan wel een ‘finishing school’ voor jongedames die aan het society 
leven in Hong Kong gingen deelnemen. Een soort verbeterde uitgave van 
Amy Groskamp - ten Have dus. We waren gewaarschuwd! Hielden ons 
koest en scrabbelden braaf, met alleen maar woorden die je ook in een 
brief naar je moeder kon gebruiken. 
 

 

De TJIPANAS in het droogdok 
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In de eerste aanloophaven in Japan ging het gezelschap aan wal om met 
trein en bus het binnenland van Japan te gaan verkennen. Het normale 
leven hersteld zich weer totdat een uitgebreidere ploeg weer aan boord 
stapte, vlak voor vertrek uit Kobe, thans gehuld in jassen en met hoeden 
op. Het was inmiddels fris geworden in Japan. 
 
Het was voor het eerst sinds maanden dat er gevraagd werd de 
verwarming bij te zetten. Alhoewel dit op een ‘zacht pitje’ gebeurde, gaven 
de automatische condenspotten fikse klappen in het leidingsysteem, zodat 
we besloten de verwarming tijdens de nachtelijke uren maar af te zetten. 
Hiertegen had niemand bezwaren en aldus geschiedde. 
 
Het zal omstreeks half vijf in de namiddag zijn geweest toen er hevig op 
mijn deur werd gebonst, met daarbij een vrouwenstem die bijna gillend 
uitriep: “Chief, chief, now look at this!”  Ik stond me net te scheren, 
knoopte mijn kimono om en vertrok uit de slaaphut naar mijn zithut, bijna 
op alles voorbereid. Ik opende de deur en zag Pearl Heartford, omwikkeld 
met twee grote, witte handdoeken, waar doorheen de zware olie al aardig 
begon door te dringen. Ook haar haren en gezicht zaten eronder; het was 
niet om aan te zien. Ik moest me bedwingen om niet in schaterlachen uit te 
barsten. 
“What am I to do??” werd nog gevraagd, terwijl ze met al die brandstof op 
de kokosmat van de voordeur stond uit te druipen. 
Bijna had ik haar, in een vlaag van medelijden, mijn badkamer 
aangeboden, doch ik had eerlijk gezegd weinig zin in allerlei onvoorziene 
situaties te geraken, dus adviseerde ik haar naar haar badkamer terug te 
gaan en, alleen met koud water en shampoo, de viezigheid van zich af te 
wassen. De gang was toch al smerig geworden tijdens de heenrit en een 
beetje erbij tijdens de terugrit mocht hem de pet niet drukken.  
Ongelooflijk hoeveel volk er op een dergelijk gebeuren afkomt. We kregen 
het civiele dienst personeel onder hen zover dat ze begonnen de gang 
weer op te knappen. Snel verzochten we  de machinekamer het 
warmwater naar de ringleidingen aan dek af te zetten en vroegen een 
onderzoek in te stellen hoe het in hemelsnaam mogelijk was dat er MFO 
(Marine Fuel Oil) in het waswater systeem was terecht gekomen. Na twee 
uur ingespannen zoeken bleek er een pijpje te lekken in de 
brandstofheater en toevalligerwijs ook een pijpje in de badkamer 
verwarming. Daar de MFO druk hoger was dan de druk in de condensaat 
leiding, sloop er telkens een flinke slok in het badwater systeem. 
 
Ik ben die avond vlak naast Pearl gaan zitten, om het goed te maken. Ze 
rook gelukkig naar roosjes en vergeetmenietjes.  
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AARDBEVING IN YOKOHAMA 
(bijdrage Herman Broersma) 

 
Aan boord van een schip voelt men een aardbeving niet, maar de volgende 
gebeurtenis was een uitzondering. 
 
Met de STRAAT COLOMBO voeren we op de FEWAS ( Far East West 
Africa Service).  
In september 1962 waren we uit Rotterdam vertrokken en in mei 1963 ging 
het schip in het Asano droogdok te Yokohama voor de eerste dokbeurt. Het 
schip was nieuw en er moest eigenlijk weinig gedaan worden. De STRAAT 
COLOMBO was de laatste van de vijf STRAAT-C schepen en alle “teething 
problems” waren reeds op de voorgaande schepen  opgelost. Behalve dan 
het feit dat alle pijpen in de vijf  condensors van de koel- en vriesinstallatie 
na slechts vijf maanden vervangen moesten worden als gevolg van 
corrosie. Dit is echter een ander verhaal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de avond van de 7de  mei 1963 had de vierde wtk de wacht. Omdat het 
schip droog stond was het heel stil aan boord, geen gedreun of getril en 
geen geluiden uit de machinekamer. Ook aan dek was het stil. Alle maten 
waren de wal op en de vierde zat heel tevreden in zijn hut een boek te 
lezen en te luisteren naar de radio.  Het zou een vroege nacht worden want 
hij was moe. De vorige avonden waren ze met zijn allen veelvuldig de wal  
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op geweest en hadden menig glaasje Kirin en Asahi naar binnen gewerkt. 
Chinatown in Yokohama was een gezellige buurt waar men altijd hartelijk 
werd ontvangen. Behalve die ene keer toen gedurende een twistgesprek 
met een groepje Amerikaanse militairen in een van de plaatselijke 
schenklokalen, een van de Yanks hen dreigend had beschuldigd  “Bloody 
wooden shoe bastards” te zijn. Zij waren met velen en bovendien flink uit 
de kluiten gewassen zodat wij besloten om deze belediging onder deze 
omstandigheden maar te aanvaarden en een andere geestelijk nat 
schenkende taveerne op te zoeken. 
 
Maar kom ik dwaal af; terug naar de wtk van de wacht. Terwijl hij druk 
bezig was de wacht te houden voelde hij zich een beetje duizelig worden, 
z’n hoofd ging zo vreemd te keer. Hij begreep wel dat dit natuurlijk de straf 
was voor het veelvuldig proeven van het getapte gerstenat van de vorige 
avonden. Hij ging staan en voelde zich opperbest maar toen hij ging zitten 
begon de wereld weer voor z’n ogen te draaien. Er was toch wel iets 
duidelijks verkeerd met de gezondheid van deze man. Een plan om zich 
geheel te onthouden nam steeds scherpere vormen aan. Zou hij ook 
moeten droogstaan? Dit waren de verontruste gedachten die door zijn 
hoofd spookten. Opnieuw stond hij op en weer voelde hij zich goed. Toen 
hij naar buiten keek zag hij de kettingen van de gangway heen en weer 
zwaaien. Het probleem lag dus niet aan de geestelijke gezondheid van de 
vierde maar heel eenvoudig. Het schip schudde terwijl het in droogdok 
stond. Hoe dat nou mogelijk was dat wist hij niet. 
 
Een half uur later meldde het Amerikaanse radiostation AFN (American 
Forces Network) dat een lichte aardbeving het Tokio/Yokohama gebied 
had getroffen. Dit verklaarde alles en de geheelonthoudingsplannen 
hoefden gelukkig niet uitgevoerd te worden.  
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De tweede reis van mijn leven 

(bijdrage Muis Gooszen) 
 
Toen ik in 2006 afscheid nam als bestuurslid van de Vereniging van Oud-
Personeel der KJCPL (beter bekend als Oud Roest) kreeg ik als dank voor 
al het gedane werk een cheque van alle leden overhandigd, die ik naar 
eigen inzicht mocht gebruiken. In mijn bedankje vermeldde ik al dat ik het 
plan had een camcorder te kopen om op een mooie reis mee te nemen. 
Wel, dit is gebeurd. Het doel was CHINA! 
 
De Nederlandse Reünisten Vereniging China was in 2008 85 jaar oud. 
Twee jaar geleden vonden wij dat we iets speciaals moesten doen en 
aangezien 2008 het Olympisch jaar in China was, verzetten we ons plan 
voor een bezoek aan dit land een jaar. Door toedoen van een commissie 
gevormd uit leden werd een reis uitgestippeld met een reisbureau in 
Utrecht en schreven achttien mensen zich in. Het programma werd vier 
dagen Beijing, twee dagen Xi'an, drie dagen cruise op de Yangtze, drie 
dagen Shanghai en twee dagen Guilin. Van daar als extra nog zes dagen 
Hong Kong, dat nu immers ook China is. Kortom, we waren drie weken 
weg, van 4 tot 25 oktober. En het was perfect. 
 
De groep bestond uit acht echtparen en twee loslopende dames, waar ik er 
een van was. Op drie na had iedereen in Hong Kong gewoond, dus het 
sluitstuk van de reis was programmaloos. Maar de trips in China waren 
allemaal volgens schema. Op een paar regenachtige dagen na in het begin 
(helaas ook op de Yangtze, waardoor het zicht wat nevelig en nat was) 
hadden we prima weer. Temperaturen van minimaal 20 graden, in Hong 
Kong zelfs 25 met zon, geen mist! De tocht naar de Muur, waarheen je per 
kabelbaan werd gebracht, was perfect. Het uitzicht helder en daardoor ver. 
Wat een land, dat China. Beijing heeft 17 miljoen inwoners, Shanghai 16 
miljoen, Guilin "slechts" 600.000. En wat een ijver. Van de Chinezen kan 
men nog wat leren. 
 
Het was even wennen om twee maal per dag Chinees te eten. Als je wilde 
kon je dat ook nog voor het ontbijt, maar dat deden we maar niet. De 
keuken was heerlijk en het Chinese bier erbij smaakte zeer goed. Wijn 
moet je er niet drinken, vind ik. Het was soms goed, maar vaker niet. Lopen 
deden we elke dag kilometers lang. De bus bracht ons overal naar toe,  
maar de musea zijn groot en liggen, net als de tempels, in een mooie 
omgeving. De muzikale show, die we een avond tijdens het diner mochten 
bekijken, was behalve de taal alleszins begrijpelijk en de moeite waard. Op 
het schip werden we een avond onderhouden door de crew, die zich 
bekwaamd had in allerlei verschillende kunststukjes.   
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Hong Kong blijft boeiend. Na tien jaar (ik was er toen, drie maanden voor 
de overdracht aan China) was er weer zoveel bij gekomen dat je je ogen uit 
blijft kijken. Het vliegveld alleen al is enorm. De gebouwen in de stad nog 
hoger en hier en daar dichter op elkaar. Dit keer bezocht ik Lantau en 
Lamma Island. Ook maakte ik een Peak wandeling, wat ik in de jaren in 
Hong Kong, toen ik daar woonde, nooit gedaan had!! 
Toevallig waren de De Blocq van Scheltinga's dezelfde week als wij ook in 
Hong Kong. Met hen ondernam ik ook tripjes, o.a. de genoemde eilanden. 
En natuurlijk bezochten we met een paar lieden uit de groep Stanley 
Market. 
 
Nu nog een verklaring van de titel boven dit verhaaltje. Mijn eerste reis van 
mijn leven vond plaats in 1958. Dit was de thuisreis van Hong Kong na mijn 
driejarig contract. Personeelszaken had mij gesuggereerd mijn derde 
vakantie daar op te nemen en per schip naar Zuid Afrika te varen. Van 
daaruit zou dan de Maatschappij mijn reis naar huis betalen. Ik mocht 
kiezen of dat per boot of per vliegtuig zou zijn. Ik koos de boot en wel de 
Union Castle Line via de Oostkust van Afrika. Ik heb dit altijd als De Reis 
Van Mijn Leven beschouwd. Maar nu ik ook China besnuffeld heb, kan ik 
dit de Tweede Reis Van Mijn Leven noemen. Mede dankzij jullie allemaal. 
Alweer heel veel dank daarvoor. 
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Douchen. 
(bijdrage Anton  Steketee) 

 
Zo’n zestig jaar geleden was het nemen van een douche voor zeer veel 
mensen nog een vrijwel onbekende bezigheid. Het komt nu bijna 
ongelooflijk voor, maar in de meeste huizen waren er geen warm- 
waterfaciliteiten anders dan een grote ketel op de kachel of, al heel 
modern, op het gasstel. Door de week waste men zich nauwelijks of niet. 
Alleen in het weekend ging het hele gezin één voor één in een grote 
wasteil om zich te baden. Publieke badhuizen waren er al wel, maar daar 
werd nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
Pas na de oorlog ( dus na 1945 ) ging men vaker naar een dergelijke 
instelling en daar kon je dan tegen een kleine vergoeding een douche 
nemen. Dus ook niet elke dag maar bijvoorbeeld op vrijdagmiddag. 
In het begin van de 50er jaren werd er op de zeevaartschool wel enige 
voorlichting gegeven over persoonlijke hygiëne maar verder dan enkele 
huiveringwekkende dia’s over wat er met je kon gebeuren als je je niet 
goed verzorgde kwam het nog niet. Dus de meeste ‘blikken’ die in 
Vlissingen in de kost lagen, gingen dan ook elk weekend braaf naar het 
badhuis in de Bonedijkestraat. Het gebouw staat er trouwens nog steeds, 
maar nu is er een fitnesscentrum in gevestigd. Binnen in dit gebouw 
heerste toen tijdens dat douchen een merkwaardige sfeer. Er werd veel 
gezongen en geschreeuwd en het meurde er een beetje naar oud 
touwwerk en natte hond.  
 
Aan boord van de schepen waren de faciliteiten toen niet veel beter . 
Behalve voor de hogere officieren ( die hadden een eigen douchecel ), 
waren er op de meeste schepen gezamenlijke doucheruimtes waar het ook 
een beetje stonk naar Old Spice en gerookte paling.. Wel had elke hut al 
een wasbak. En het was al een hele vooruitgang dat men elke dag kon 
douchen. In de tropen vaak meerdere keren per dag. 
Soms was dat moeilijker; tijdens een uitgebreide dokbeurt heerste er aan 
boord vaak een totale ”blackout” en er was dan ook geen water 
beschikbaar. Daar hadden ze bij de Asano Dockyard in Yokohama iets op 
gevonden. Op de kade naast het dok had men een compleet badhuis 
gebouwd, met kleedruimtes enz. Alleen de doucheruimte zelf bestond uit 
één grote zaal met wel dertig douchekoppen die men met kettinkjes aan en 
af kon zetten. Aan de temperatuur van het water viel niets te veranderen. 
Ik was destijds vierde stuurman op de TJISADANE en ging me op een 
koude ochtend  in dat hok aan de wal douchen. Niets vermoedend stapte ik 
naakt die grote doucheruimte in toen ik getroffen werd door een 
schouwspel dat ik niet licht zal vergeten. Midden in die bewasemde ruimte 
stond de kapitein mét zijn vrouw zich gezellig in te zepen! Dat was  
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natuurlijk wel erg veel van het goede dus ik wilde me al discreet 
terugtrekken toen die ouwe me zag en riep : “ Hé ampat, je bent toch niet 
bang voor een beetje bloot? “ ( ampat betekent ‘vier’ in het Maleis ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nou, een béétje bloot, beide figuren vielen met alle onderdelen  
ruimschoots in de categorie XXL. Het leek wel een door Rubens 
geschilderd tafereel tijdens de natte moesson! Ik ben dus toch maar 
gebleven en heb daar tevens nog even het snelheidsrecord douchen 
verbeterd. Na één minuut en vijfenveertig seconden stond ik weer buiten . 
Het douchende echtpaar heeft nog zeer lang op mijn netvlies gestaan. 
 
Jaren later kwam ik als tweede stuurman aan boord van de TJIWANGI, 
waar diezelfde kapitein het gezag voerde. Bij de hernieuwde kennismaking 
riep hij: “ Douche je nog steeds zo snel? “.  
Ik heb maar ja gezegd; we gingen per slot van rekening weer naar Japan, 
en naar dat zelfde dok !! 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgebeelde brief was bestemd voor de heer Jos Teulings aan boord van 
het s.s. TJIBESAR en werd verstuurd naar de inspectiedienst van de JCJL 
in Tandjong Priok vanuit Oostende op 26 juli 1935. Op de achterzijde staan 
diverse stempels o.a. van de afd. N.D. Priok JCJL 13 augustus 1935 en 
Victoria Hong Kong 22 augustus 1935. Uiteindelijk is de brief in Kobe op 
zijn bestemming aangekomen. 
De heer Teulings zal zeker bekend zijn bij een groot aantal 
werktuigkundigen daar hij in de jaren ’50 leraar was aan de De 
Ruyterschool te Vlissingen en tevens als rijksgecommitteerde optrad bij de 
machinisten examens. 
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