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Van de voorzitter. 

Voor u ligt inmiddels al de dertigste RIL-Post. Fantastisch hoe, onder 
le1d1ng van de redactie en met bijdragen van, onder andere, een aantal 
trouwe leden, steeds weer een mooi boekwerkje vol interessante en 
wetenswaardige artikelen wordt samengesteld. Een duidelijk bewijs dal 
onze vereniging nog 'springlevend' is en dat de vele goede herinneringen 
aan onze RIL- tijd (aan boord of op de wal) de gezamenlijke band 1s die 
ons bindt. 
Hulde en dank aan iedereen die betrokken 1s bij de totstandkoming van de 
RIL-Post! 

Dit jaar hadden we een prachtige zomer met af en toe overvloedige regen, 
maar wie 'thuis' in Nederland 1s gebleven, heeft volop van de zon kunnen 
genieten. Op naar de winter, altijd een gezellige tijd. Jammer dat zo'n 
hardnekkige discussie is ontstaan over het mooie Oudhollandse 
Sinterklaasfeest en dan met name over de rol van 'Zwarte Piet' 
Ik hoop dal we dit prachtige feest nog lang met onze kinderen en 
kleinkinderen kunnen vieren, zonder ons bezwaard te voelen over de 
uitkomst van de lopende discussie die nu tot in de rechtszaal wordt 
gevoerd. 

U heeft natuurlijk de eerstvolgende reünie b11 Avifauna in Alphen aan de 
R11n op zaterdag 9 mei al in uw agenda staan; een prima gelegenheid om 
oude banden aan te halen en herinneringen op te halen. 

Het bestuur hoopt u daar te kunnen begroeten. 

Penningmeester: Onno Laman Trip. 
H. van Kapel 

Redactie: 
H. van Twillert (hoofdredacteur) 

Redacue1eaen: 
H.R. Bos 1 
J. de Rooij 
A.F. Roskam 
H .A Slettenaar 



Van de redactie 

Herdenking JCJL en KPM slachtoffers tweede wereldoorlog 
(Toespraak Fred Broersma, 15 augustus. Egmond aan Zee.) 

'Wij herdenken vandaag de gevallenen en slachtoffers uit de tweede 
wereldoorlog met het accent daarbij op de oorlog in Oost Azië. 
Namens de Vereniging van Oud-Personeel der Koninklijke Java-China
Paketvaart Lijnen n.v. leggen we een bloemstuk ter nagedachtenis aan de 
werknemers van onze maatschappij (Europees en Chinees) die onvrijwillig 
in dit conflict betrokken werden en het leven lieten. 

Id Bloemlegging 
namens de 
Vereniging door 
Fred Broersma, 
Jeroen Nolthenius 
en Pum Brouwer. 

Vorig jaar stond ik stil bij het feit dat wij , diegenen die de tweede 
wereldoorlog daadwerkelijk en bewust hebben meegemaakt, een snel 
kleiner wordende minderheid vormen te midden van een meerderheîd voor 
wie de tweede wereldoorlog slechts een historisch begrip is. 
Dat betekent ook dat die meerderheid het euforische moment niet kennen 
van een einde en een nieuw begin. Toen mijn vader uit het Jappenkamp 
terugkwam en wij als gezin herenigd waren. dacht ik, als teenager. dat het 
Kwaad definitief verslagen was. Wat er zou komen was nog onbekend 
maar oorlogen met de daarbij horende misdaden waren voorgoed voorbij. 
De miljoenen doden waren niet voor niets gestorven en hen moesten we 
tot in lengte van dagen eren en bedanken. 
Helaas. Lang zou het niet duren. Polemos Pater Panto. De oorlog is de 
vader van alle dingen, maar geweld corrumpeert altijd. De utopie bleek niet 
houdbaar en verkreeg al vrijwel direct dystopische trekken. Spoedig waren 
we zelf in een koloniale oorlog verwikkeld. Het hield niet op en het houdt 
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niet op, nooit meer. Alleen hadden we het geluk dat Nederlands 
grondgebied nu gevrijwaard bleef. 
Moeten wij blijven herdenken? Mijn antwoord daarop is nog steeds 
bevestigend, maar het heeft alleen zin wanneer we ook de 
verantwoordelijkheid, die dat met zich meebrengt, aanvaarden. Namelijk de 
plicht te streven naar een wereld, waarin iedereen, ongeacht afkomst, 
seksuele geaardheid en religie, recht heeft op een menswaardig bestaan 
en dat wij, alleen door onze geboortegrond, geen recht kunnen doen 
gelden op een bevoorrecht bestaan. Dank voor uw aandacht" 

Oproep 1 
Van de weduwe van Hans Bijl ontving de redactie de volgende e-mail: 
"Mijn man Hans Bijl (hwtk) heb ik op latere leeftijd ontmoet. Toen hij met 
pensioen ging, zijn wij samen gaan wonen. Ik zou ook stoppen met werken 
om samen wat te genieten van het leven. Na 3 maanden werd bij hem 
kanker geconstateerd en onze wens en droom was over. 
Graag wilde ik vragen of er mensen zijn die hem hebben gekend en mij 
misschien dingen over hem kunnen vertellen. 
Hans leefde in het heden en vertelde zelden over zijn werkzame leven. 
Daarom, via deze mogelijkheid een klein oproepje". Adres:Mevr.M.Bijl-de 
Vries. Zuidereind 138. 1511GK OOSTZAAN.Tel.075-6846814 

Oproep 2 
Zoals u ziet, is het ook deze keer gelukt de RIL-Post vol te krijgen dankzij 
uw bijdragen! Toch, op langere termijn gezien, is de kopij voorraad aan de 
krappe kant. 
Bij deze een oproep aan de jongeren onder ons:(de pas gepensioneerden!) 
laat van je horen! Bovendien zou enig 'bijsturing' door onze nautische 
collega's geen overbodige luxe zijn. 'Houd de RIL-periode, levendig.' 

Schuttevaer 
Per toeval stuitte één onzer redactie leden op een aardige anecdote in de 
"Schuttevaer. Ene Jan Huisman reageert hierin op een artikel over het 
gebruik van" de Bourdon manometer, en vertelt enfin .... .... leest u zelf 
maar!", 
Na enig speurwerk bleek dat Jan als wtk gevaren heeft op div. KPM- en 
RIL-schepen. Daarna gewerkt als meet-en regeltechnicus bij AKZO en 
tenslotte bij Thomassen in De Steeg als chef klantentraining op het gebied 
van 'rotating equipment'. Jan is nu gepensioneerd, en leeft zich uit in het 
schrijven van artikeltjes voor Wikipedia en diverse verenigingsbladen ...... . 
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Bali, enige notities 
(bijdrage Gerd Boot) 

De toerist vliegt tegenwoordig. in grote groepen, met honderden kilometers 
per uur naar Bah. maar na de landing staat hij in een lange. langzaam 
voortbewegende rij voor de 1m1grasi De heren officieren hebben van nature 
weinig haast. kletsen onder elkaar en lopen zo nu en dan ook graag eens 
even weg .... 
Eigenlijk is deze gedwongen. langdurige wachtperiode een goede 
introductie. De loenst 1s plotseling in de tropen waar de klok nu eenmaal 
niet zo belangnJk 1s als in het westen en hij zal dat tijdens zijn bezoek 
dagelijks ervaren. Staand in de rij gaan de gedachten onwillekeung naar 
tempo doeloe toen er geen honderden toeristen per dag aanvlogen, maar -
zoals bijvoorbeeld 1n 1930 - zo'n honderd per iaar In 1940 waren dit er 
ongeveer 250! 

ss PLANCIUS 

Het toeristisch bezoek kwam wat meer op gang toen de KPM de 
passagier/vrachtschepen VAN DER WIJCK (1922) en PLANCIUS (1924), 
die op de kleine sneldienst - Makassar - Java - Palembang - voeren. 
regelmatig Bah aan lieten lopen De - meestal rijkere - passagiers gingen 
met een prauw of de scheepsmotorboot aan de wal om de nacht door te 
brengen in Singaraja De volgende dag trokken ze dan per auto door de 
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bergen naar het BALI HOTEL in Denpasar De KPM bouwde het - toen -
luxe hotel in 1925 
De KPM wist toen kennehJk reeds heel goed dat het passagiersvervoer 
gestimuleerd kon worden met goede, wereldwijde publiciteit. Z1J .verzocht 
de in Nederland bekende schilder Willem G. Hofker (1902-1981) niet alleen 
een schilderij van Koningin W1lhelm1na te maken voor het hoofdkantoor aan 
het Koningsplein in Batavia, maar ook in Indië v11ftlg sch1lden1en of 
tekeningen naar eigen keuze voor de pubhc1te1t ter maken. Een goed 
voorbeeld van Hofker's werk is de hier afgedrukte KPM-affiche uit 
omstreeks 1938-1939. Er 1s ook een Engelse versie met de tekst. 
"Charming and beautiful Balt - Bali Hotel - The Leadmg House Denpasar· 

Collectie Komnl<llJke Nedlloyd 

Nog een voorbeeld van 
vooroorlogs KPM adverteren: 

· oh ! Lmger a while 
In th1s wonderful 1sle 
Enjoy your trips 
On "All-White• sh1ps· 

De KPM maakte ook gebruik van 
Walter Spies (1895-1942). H1J 
verbleef op Bah sinds 1927 en was 
toen reeds wereldbekend als 
schilder en kenner van de lokale 
gamelan muZJek en danscultuur 
Als KPM gids verdiende h1J 25 
gulden per dag. 
Het bovenstaande is een aardig 
voorbeeld hoe voor de oorlog een 
scheepvaartmaatschappij het 
toerisme kon stimuleren, zoals ook 
de RIL, met haar tradesh1ps 
bepaald vrachtvervoer probeerde 
te ontwikkelen 

Denk aan de promotie van Rhodesische en Nyasaland tabak in het Verre 
Oosten per RUYS in 1960. Ook was de STRAAT BANKA de officiële export 
bevorderaar van Australische producten naar INDIAS bestemmingen 
Singapore, Port Swettenham. Penang, Bombay, Cochin en Colombo. Niet 
minder dan 38 Australische zakenlieden reisden toen aan boord mee. 
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Volledigheidshalve liep de RIL Bali slechts incidenteel aan met de 
passagiers I vrachtschepen T JIWANGI, T JILUWAH en NIEUW HOLLAND 
(2). Tot een langdurige, regelmatige dienst, zoals de KPM voor de oorlog 
onderhield, is het niet meer gekomen. Het massale luchtverkeer was al aan 
hel overnemen . . ... 

- - -- - - -- -- -- --- - - ----

Sch1/den1 van m s TJIWANGI 
C0Hect1e Komn/1Jkt1 Nedlloyd 

Mocht de lezer olteverfschilderijen, tekeningen, pastellen, e.d in bezit 
hebben van de bekende, vooroorlogse, westerse schtlders in Bali, zoals 
N1euwenkamp (Ned), Spies (DU1ts), Bonnet (Ned), Hofker (Ned), Le 
Mayeur (Belg) en Arie Smit (Ned), dan kunnen die thans werkelijk 
waardevol Zijn. Gouvemo. voor een exemplaar van de in dit artikel 
afgebeelde KPM-affiche - oplage enige honderden - heeft men op de 
ve11tng vijfduizend gulden betaald! 

Lectuur: Art1sts on Balt door Ruud Spruit - The Pepin Press B.v . 1955 
Pictures trom the tropics - Kon. Instituut voor de Tropen, 1999 
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Het Paradijs 
{bijdrage Henk Slettenaar) 

De airconditioned bus gleed in snelle vaart over de brede, glad gewalste 
zandweg, de ezelkarretjes en de langzaam voortschrijdende kamelen 
achterlatend m een dichte, roodachtige stofwolk. Gezeten op de achterste 
bank in de bus keek 1k vanuit de koelte van dit vervoermiddel naar de 
verschroeiende hitte, die de kale, zanderige vlakte teisterde. Nu de bus de 
stad Basra en de langs de rivier gelegen dadelplantages had verlaten, 
reden wij door een onherbergzaam woestijnlandschap, dal in het geheel 
met in overeenstemming was met de voorstelling die 1k me had gevormd 
van hel volgens de geschiedenisboekjes zo vruchtbare 
Tweestromenland, waar de mensheid zijn oorsprong zou hebben 
gevonden. 

, De 
CAMPHUYS 

De vorige avond had ik, toen de CAMPHUYS langs de kade lag te lossen, 
een bezoek gebracht aan de Port Club, de enige gelegenheid in Basra 
waar een westerltng wat vertier kon vinden. Hier was 1k in gesprek geraakt 
met een groep Amerikaanse loensten, die een georganiseerde reis door 
het Midden Oosten maakten. De volgende dag zou een bezoek worden 
gebracht aan de plaats waar - volgens de overlevering - de Hof van Eden. 
door de Arabieren Tuin van Allah genoemd, zou hebben gelegen. Daar ik 
altijd geïnteresseerd was in geschiedkundige curiositeiten, wist ik het 
gesprek zo te sturen dat de Amerikaanse re1sle1der me u1tnod1gde ook aan 
het dagtripje deel te nemen. De bus was met volledig bezet, dus waarom 
zou hij dan die Nederlandse zeeman met een pleziertje gunnen! 
Na de tocht, waarover het comfortabele voertuig een paar uur deed, werd 
het reisdoel bereikt. Op de plaats waar het glasheldere water van de Tigns 
zich mengde met het geelachtige modderwater van de Eufraat om samen. 
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a!s Shad-el-Arab, hun weg naar de Perzische Golf te vervolgen, bevond 
zich een grote dadelplantage. waar vroeger het Paradijs van Adam en Eva 
zou zijn geweest. Bij de ingang van de tuin, waar de toeristen uit hun bus 
moe~ten stappen, werden zij begroet door een rad Engels sprekende 
Arabier met een grote haakneus, die zich voorstelde als Joesoef, hun gids 
in het Paradijs. 

Na een wandeling langs de goedverzorgde dadelpalmen kwam de groep 
op het uiterste puntje van het schiereiland aan waar, binnen een gazen 
afrastering, één armetierige boom stond. Vol trots wees Joesoef op de 
o~de , gehec;:I kr?m gegroeide boom en verkondigde, als een goochelaar 
die een kon11n uit een hoed tovert: "Hier, dames en heren, ziet u de Boom 
de~ Le~ens !!! V~n deze boom plukte Eva, verleid door de slang, de appel!! 
Enigszins sceptisch keken de toeristen naar de boom waaraan zowaar 
enige gedegenereerde, kleine appeltjes hingen, die niet veel groter waren 
dan een eikel. 
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" Dat mag dan een erg oude boom zijn .... ; geen enkele appelboom kan zó 
oud worden ... !!" twijfelde één der Amerikanen. Samenzweerderig boog 
Joesoef zich naar hem toe en fluisterde zo luid dat alle omstanders het 
gesprek konden volgen: "U bent een kenner ... !! Het is een goed bewaakt 
geheim en het mag absoluut niet verder bekend worden, anders komt geen 
mens hier meer kijken, maar ... . De echte Boom des Levens is een hele tijd 
geleden doodgegaan. In dat schuurtje, daar, bewaren we de tronk van de 
echte levensboom" en - gevolgd door de hele toeristenschare - liep hij naar 
het gammele bouwseltje, waarin inderdaad een oude, half vermolmde 
boomstam lag. 
"Omdat u, door uw scherpzinnige opmerkingsgave, ons geheim hebt 
ontdekt, moet ik nu uw geheimhouding wel kopen ! Daarom - als een 
eenmalige aanbieding - ben ik genegen u allemaal een stukje van deze 
enig echte Boom des Levens te schenken voor het luttele bedrag van 
twintig dollars per houtblokje. Maar denkt u eraan, niet verder vertellen, 
hoor. .. !ll" 
De Amerikanen, tuk op souvenirs, verdrongen zich om de handige Arabier 
om zo'n unieke herinnering te bemachtigen. 
Ondertussen heb ik die oude boomstronk eens goed bekeken. Vooral de 
nerf, die hier en daar goed te zien was. had mijn aandacht. Er klopte iets 
niet.. .!!! Hoewel ik geen echte expert was, leek me dit geen hout van een 
appelboom maar had het erg veel van notenhout. 
Terwijl ik de consequenties van mijn ontdekking overdacht, wandelde ik 
een eindje weg. 
Als het verhaaltje van die slimme Joesoef waar was, zouden alle Bijbels 
moeten worden herschreven. In Genesis stond geschreven dat de slang 
Eva verleidde tot het plukken van een appel. Een groter wonder dan men 
ooit had beseft, zou dan zijn geschied, daar Eva die appel van een 
notenboom moest hebben geplukt. .. !!! 
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Kuikentje Kuikentje 
(Bijdrage Ton Roskam) 

Sept.1955 vertrok het m.s. ORANJE met een verse lading blikken naar het 
Verre Oosten Vol enthousiasme en gewapend met een ladrng technische 
kennis. die de wereld blijvend zou veranderen, gingen we op reis. 

Een wel bijzonder luxe 
Wijze van wtzending van 
'blikken· naar het 
vaargebied alb van het 
ms. ORANJE 

Het m s ORANJE was een schip met een merkwaardige'' stabiliteit. 
volgens deskundigen was het schip rank Als beginnende zeemannen 
vonden we , dat het vervelend slingerde, maar goed Je moet ergens 
zeebenen ontwikkelen. Zelfbenoemde deskundigen verklaarden de 
merkwaardige bouw van de ORANJE, het zou te maken hebben met een 
hele slimme truc om kanaalgelden te besparen. De maatschappij had. voor 
de reis, een hoeveelheid zakgeld voorgesteld. om comfortabel en 
pr~bleemloos te kunnen genieten. Het bleek al snel dat de budgettaire 
inzichten van de maatschappij. en de eenvoudige blik. niet geheel 
overeenstemden 
In de buurt van Gibraltar moesten drastische bezuinigingen doorgevoerd 
worden Gnekse maatregelen om ook, na het Suez-kanaal, nog 
consumptief actief te kunnen z1Jn. Met de nodige onontkoombare 
ontberingen bereikten we Port Said. De aankomst in deze beroemde haven 
was een belevenis Voor de eerste keer zagen we een volkomen andere 
cultuur, dan het ons bekende poldermodel. 
Brnnenhggend nam het geslinger af maar alleen in het droogdok scheen 
het schip echt tot rust te komen. Na aankomst meteen de wal op om de 
lokale zeden en gewoonten nader te onderzoeken. Het ORANJE-geslinger 
zat rnm1ddels verankerd in onze genen en we hepen steeds z1g, en daarna 
zag, over de kade. 
Volgens oud Egyptisch gebruik werden we direct bestookt door de 
accountmanagers van foute zonnebrillen en dito portefeuilles. Na aanschaf 
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van een lederen portefeuille (kippenleer?) meanderden we weer terug naar 
de ORANJE, en nog voor de gangway, was onze aankoop alweer gerold 
Dit sch1Jnt een goed systeem te ziJn om logistieke problemen b1J de lokale 
middenstand te voorkomen. 
Terug aan boord zagen we een groep jongetjes die geld utt het water 
opdoken, dat er door de welvarender passagiers ingegooid werd. Dat doet 
alleen de overheid toch? Gezien onze budgettarre beperkingen deden we 
hier niet aan mee. Allerlei middenstanders probeerden hun waren te slijten 
en aan de teksten te horen, waren WIJ niet de eerste Nederlanders die hier 
langs kwamen. Machalles-machallesassemache1hsmachallis of de 
mondiale welkomstgroet ka1kekaikeniekopegoffeledom Verderop aan dek 
was een goochelaar met een kleine assistent actief. In een lange jurk met 
fez, gaf hiJ een show met ku1kentJeS. Drie aluminium bekertjes die 
razendsnel over het dek verschoven werden en waaronder wel of geen 
kuikentJeS verstopt zaten. De begeleidende tekst was zoiets als: "kuikentje 
hier,kuikentJe daar, kuikentje weg~. balletJe-balletJe met kuikentjes. 
Voor de etymologen onder ons, waarschiJnhJk hgt hier de oorsprong van het 
woord ééndags-kuikentje. Even later riep de goochelaar de hulp van het 
publiek in, en vroeg om een nng van één van de dames. de ring werd in 
een Egyptische krant gewikkeld en over de muur gegooid. 
De show ging verder en na nog wat trucjes ging de artiest met de fez rond, 
om een b1Jdrage voor z'n levensonderhoud. Hierna wilde de 
kleinkunstenaar weglopen, maar een zenuwachtige dame vroeg waar haar 
nng was. Na een nummertje t1Jdrekken. met veel pantomime, bleek de nng 
om het besneden eindje van de assistent goochelaar te zitten. De 
m1nigoochelaar showde het kleinood, door z'n Jurk op te tillen. als een 
beginnend potloodventertje. De dame in kwestie moest diep door de 
knieên om- onder luid gejuich- haar eigendom weer terug te krijgen. 
Laatst tv uitzending gezien over het Suez-kanaal. Op een passagiersschip 
waren opnamen gemaakt van 'Ghall1 Ghalli'; gewoon 'kuikentje- kuikentje'! 

-+--
., Reden merlcwaard1ge stabiliteit Uit 'Schip en Werf' 1939. 
Mooie aanvulling van J de Roo1j: Ee11 groolt' bre;.>dlt' op dt la tlij11 was da11 ook 
noodig om •'Oldoende 111tta-ce11terhooglt' over te llo11de11. Voor de11 weersta11d was 
deu breedte geen bezwaar. Bot't'n de water- lijn is u ecllltr niet nodig, daar de 
llu11e11 dan noodeloos diep zoude11 worden en ee11 011ua11genaa111 smalle11 •'Ontt 

zouden krijge11. Bim1en/1u11e11 K-'Ordnt 11ie lloelaatbaar geoordeeld nt !tet lag dus 
•oor de lta11d het schip 11aar ho•~• te •~rsmallett. Bm~ndien K-'Ordt daam1ede ee11 
i11houd '"'" JJOOmJ ~ard •oor welker1 i11/1011d op elke rondreis u11 bedrag •·a11 
f.6000 aan Sun-ku11aalgelden zou moeten K'Ordm betaald. Voorts is er op gelet, dat 
hij liet strijkert der sloepe11 aan de11 /1oogen kam bij llel/end se/tip, deze door middel 
t'Oll Sc/1at-glijspa11tm gemakkelijk te water ku1111eu K-'Ordm gelaten. 
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Een ander gebruik van de Bourdon manometer 
(bijdrage van Jan Hwsman) 

Hieronder reageert Jan op een artikel m de 'Schuttevaer'. 
Naar aanleiding van uw interessante artikel over de Bourdonbuis 
herinnerde ik m1J het volgende. 
B1J de koopvaardij moest ik als 4• werktuigkundige na aankomst in een 
haven de brandstofvoorraad opnemen BiJ elke brandstoftank had je een 
tnmschaal en daarvoor moet Je de trim van het schip weten. dus hoeveel 
voet het schip voor- of achterover hgt. Liggend aan een kade was dat niet 
zo'n probleem: de leerling-stuurman ging de wal op en las de diepgang 

voor en achter af. WiJ lagen echter 
vaak in Hong Kong op de boei, en 
dan moest je wachten tot de 
scheepsagent met een sampan naar 
het schip kwam Aangezien de t1Jd 
kostbaar was. (na het uitrekenen van 
de brandstof mocht ook ik de wal op} 
had 1k er alle belang bij om de tnm 
direct na aankomst te weten. 
Ergens had ik een mooie grote 
manometer op de kop getikt die me 
wel geschikt leek voor m1Jn doel. Ik 
koppelde de Bourdonbu1s los van het 
mechanisme en bevestigde aan het 
kwadrant een zwaar koperen 
gewicht. Verving de schaal door een 
koperen plaat waar 1k biJ elke 
gelegenheid een streepje in kraste 

dat de trim aangaf. Na een aantal waarnemingen ontstond zo een precieze 
schaal in ·voeten' voorover (koplastig} en achterover (stuurlastig) 
Ik monteerde het instrument langsscheeps m m1Jn hut en tijdens de reis 
wiegde het gewicht langzaam heen en weer. waarbij de wijzer over de 
schaal bewoog De hutbediende keek er naar. maar snappen ho maar. 
Toen we weer eens op de rede lagen in Hong Kong en 1k al lang de 
brandstof uitgerekend had klom de leerling-stuurman de gangway op, hij 
had net de trim opgenomen. Met het air van een ervaren zeeman die dit 
soort dingen aanvoelt sprak ik: "2.5 voet achterover. dacht 1k zor Dat heb 
1k een aantal keren zo gedaan en de leerling snapte er niets van 
Na overplaatsing. is mijn mooie clinometer-langsscheeps achtergebleven 
aan boord. 
Misschien kunt u de clinometer. toch ook een nautisch instrument. eens 
behandelen. als dat al niet gebeurd is. Veel succes met uw rubriek . 
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Het jaar van de tijger 
(Bijdrage Willem Bakker) 

Op de 138 februari verandert het leven in de meeste Aziatische landen 
drastisch. Chinees Nieuwjaar is in aantocht en dat betekent dat 
bednJven driftig aan het opruimen en schoonmaken slaan. Ook de 
normale huishoudens ontkomen met aan deze schoonmaakwoede 
Zakelijk wordt ervoor gezorgd dat alle rekeningen betaald z1Jn. Diegene 
die de scepter in de huishouding zwaait heeft dan allerlei zoetigheid in 
huis en heeft gezorgd voor het voor de maaltijden benodigde voedsel. 
Pas dan kan het grote familiefeest beginnen. Er wordt veel b1Jgepraat 
terwijl de mahjongstenen op de harde tafels kletsen en er wordt braaf 
gegeten en stevig gedronken. Deze keer 1s het Jaar van de Tijger aan 
de beurt. Door de gebeurtenissen eeuwenlang te volgen en te noteren 
1s men er zo langzamerhand achter wat ons in het jaar van de Tijger te 
wachten staat. 

Het gehele jaar wordt met zo vredig en rustig Men kan grote 
veranderingen in het levenspatroon verwachten, dus wees op uw 
hoede. Poht1ek gezien, kan men grote verschuivingen verwachten en 
dreigen revoluties. Er hangt zelfs een oorlogsdreiging in de lucht. Het 
jaar 1s geschikt om veranderingen door te voeren. 
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Hoe wordt dit jaar nu beleefd door iemand die geboren is in het jaar 
van de Rat? HIJ zal zich dit Jaar niet erg veilig voelen en dicht bij 
mensen blijven die hem aardig vinden. 
Mensen geboren in het Jaar van de Os zullen zich dit jaar bang en 
nerveus voelen ZIJ vinden het hele jaar gevaarlijk' De meesten zullen 
veelal thuis blijven en wachten op betere tijden. 
Die geboren ziJn in het Jaar van de TiJQer zijn in hun element Ze 
kunnen doen wat ze willen: het geluk lacht ze toe. Dit 1s voor hen de 
kans om belangnJke zaken aan te pakken. 
Voor hen. die geboren zijn in het jaar van de Kat. wordt het een 
ongemakkelijk jaar. Zij . die normaal van rust en vrede houden, zullen 
de veranderingen. Die hun rust verstoren, gaan haten. 
Die in het jaar van de Draak geboren 1s trekt zich niets aan van aal de 
heme die ontstaat Het feestbeest heeft daar geen last van. H1J knJgl 
de gelegenheid om te schitteren en op te vallen. 
Mensen, geboren in het Jaar van de Slang, vinden dat het leven op 
zich al druk genoeg 1s Slangen ziJn wijs en trekken lering uit al dat 
rumoer 
Die in het jaar van het Paard ziJn geboren zullen voordeel halen uit al 
die veranderingen. De kans 1s groot dat ze zelfs huis en haard gaan 
verlaten. Er verandert beslist iets! 
Arme Geiten! Nu iedereen zo druk 1s met veranderingen in de wereld 
let niemand op de geit en komt die er bekaaid vanaf. 
Diegenen, die geboren z1Jn in het jaar van de Aap, doen er goed aan 
zich aan de zijkant op te stellen en vooral veel te lachen. ZiJ ZiJn de 
vrolijke toeschouwers en zien het nut van al die veranderingen 
helemaal niet in. 
Zij. die geboren z1Jn in het jaar van de Haan. vinden al die 
veranderingen maar niks. ZiJ zijn het er niet mee eens en voor hen 
wordt het een heel moeilijk jaar. 
Mensen, geboren in het jaar van de Hond, bevinden zich in hun 
element. Zij kunnen eindelijk eens tonen dat zij het met de 
veranderingen eens ziJn. Dit jaar is voor hen erg gelukkig 
Die geboren z1Jn in hel jaar van het Varken leunen tegen het "Nou 
en?" aan. "Verander maar, wij passen ons wel aan!". Omdat 'varkens' 
doorgaans erg vrijgevig zijn. nemen ze niet eens de tijd om de 
veranderingen te bekntiseren. 
BIZZY BEE wenst u een succesvol jaar. Vooral niet bang z11n! 
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De studiebeurs 
(Uit de verhalenbundel 'Jean f romage on voyage · van Dirk van Lopik) 

Toen voor mezelf eenmaal was uitgekristalliseerd, dat ik m11n toekomst 
op zee zou zoeken, dat zal zo ongeveer halverwege de tweede klas 
Mulo Hardinxveld zijn geweest. had ik allereerst een enorme klus om 
de opgelopen achterstand in algebra weer in te halen Dit 1s mij nooit 
helemaal gelukt en is m1J mijn verdere leven blijven achtervolgen. 
Immers mijn reeds eerder aangeroerde gevoel voor talen hield voor mij 
in, dat er ook best ergens een hiaat mocht zitten. Dat hiaat heette 
algebra.(en later, het bleef me hinderlijk achtervolgen, ook 
goniometrie) 
M1Jn grootvader had hier een andere mening over en merkte op, dat h1J 
de zeven voor Duits op mijn rapport, wel wat hoog vond, een vier was 
genoeg vond hiJ Maar dat had een geheel andere reden. 
U1teindellJk wist ik, mede door de vroege lessen (7u30!) In het vierde 
jaar ( ..... ) van de heer Tukker zelf, op het eindexamen een zes te 
bemachtigen 
Voor het zover was echter, was 1k via een kennis van mijn vader 
telefonisch in contact gekomen met de heer Schollen. die zich o.a. 
beZJghield met het verstrekken van studiebeurzen aan toekomstige 
leerlingen van de KoninkhJke Paketvaart maatschappij 
Deze nodigde mij uit voor een gesprek op het hoofdkantoor in "Het 
Scheepvaarthu1s" aan de Pr Hendnkkade te Amsterdam 
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Nu was ik best een "ervaren" treinreiziger, maar toch hoofdzakelijk op 
het traject Dordrecht-Geldermalsen. Eenmaal had ik alleen een 
treinreis mogen ondernemen naar een tante in Utrecht (mijn favoriete 
tante, omdat haar zoon, (m1Jn neef) voer bij de Holland Amerika Lijn) 
maar een grote reis naar Amsterdam, dat was andere koek. Alles liep 
echter naar wens en dank zij de routebeschrijving, die was aangehecht 
aan de uitnodiging van dhr.Scholten, liep ook het stuk te voet, van 
centraal station naar Prins Hendrikkade, zonder noemenswaardige 
problemen goed af. 
Vervolgens het monumentale, rijke redersverleden uitstralende, 
gebouw: "Het Scheepvaarthuis" binnen, prachtig was het!. Ik werd 
door de portier naar de 4e verdieping verwezen en nam de trap, later 
bleek dat er ook liften waren, maar nadat ik eenmaal op de bovenste 
etage was geweest, heb ik deze liften (ze bleken Paternosterliften te 
heten) nooit meer durven gebruiken. Ik kon namelijk met goed 
inschatten of ze eenmaal boven aangekomen met op zijn kop weer 
terug naar beneden gingen 
Derhalve nam ik altijd de trap. Boven meldde ik mij bij de volgende 
portier. die me liet zitten en m1J een kop koffie bracht, so far so goodl 
Al koffie drinkend in deze volledig houten ontvangsthal (zo leek het) 
had ik schuinweg zicht op een prachtige vergaderkamer. Zo te zien, 
met statig antiek ingericht en geschilderde portretten van (ex?) 
directieleden en oprichters aan de wand. Langzamerhand bekroop mij 
het gevoel van: "Dit is het!" 
Het gesprek dat volgde, met de heer Schollen verliep naar wens. 
behoudens zijn stelling, dat voor alle B-vakken (incl. algebra!) het cijfer 
zeven(7) op z'n minst diende te worden behaald. 
Ik werd voorlopig ingedeeld in de groep werktuigkundigen "BM", ik 
denk dat ze stuurlieden genoeg hadden?. Tijdens de latere keuring 
bleek, dat mijn rechteroog toch niet had mogen meedoen aan het 
navigeren, dus dat had de heer Schollen goed gezien. Daarna volgde 
een aantal spannende weken, examens, examenuitslag, met helaas 
een zes voor algebra. Maar men vond de acht voor natuurkunde 
blijkbaar toch voldoende compensatie, om mij die fel begeerde 
studiebeurs toe te kennen. 
In de vakantieperiode kristalliseerde e.e.a. nog wat verder uit, met het 
uiteindelijke resultaat. dat ik miJ op 5 sept. des middags om 12 uur 
diende te melden op de "de Ruyterschool" te Vlissingen. 
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Russische emigranten 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

In de vijftiger en zestiger jaren vervoerden RIL schepen een aantal keren 
groepen Russische vluchtelingen die een nieuwe toekomst zochten in, 
onder meer, Australië en Zuid Amerika. 
In het begin van de vijftiger jaren waren dit zogenaamde Wit-Russen met 
hun familieleden, die in 1917 waren gevlucht voor de leninistische revolutie. 
Zij waren veelal in de omgeving van Sjanghai terechtgekomen en moesten, 
nadat de troepen van Mao Tse Dung deze stad hadden ingenomen, 
opnieuw een goed heenkomen zoeken. Ook een aantal voormalige 
animeermeisjes uit de nachtclubs van Sjanghai maakten deel uit van deze 
groep vluchtelingen. Een aantal van deze 'dames' tooide zich - al of niet 
terecht - met adellijke titels als groothertogin, barones of zelfs prinses. 
Deze groepen vluchtelingen werden, als derde klas passagiers op de 
ASAS passagiersschepen, naar Brazilië vervoerd. 

In 1965 werden groepen Russische vluchtelingen van een geheel andere 
samenstelling door RIL schepen naar Australië en Zuid Amerika gebracht. 
Deze vluchtelingen werden "Old Believers · genoemd - in het Russisch 
•starovery· of wstaroobryadtsy". Zelf noemden zij zich "Ot1hodoxe 
Christenen". 

Een Russische 
familie die 

door de RIL 
naar Braz1/iii 

werd gebracht. 

In de 15• en 11• eeuw vonden in West Europa grote hervormingen In de 
kerken plaats onder leiding van o.a. Luther. Calvijn en Zwingli. Ook in 
Rusland vonden in die tijd kerkhervormingen plaats. In 1652 besloot Nikon, 
de Patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk, een aantal verschillen in 
liturgie en teksten tussen de Griekse en de Russische Orthodoxe Kerken 
gelijk te schakelen. Deze wijzigingen voerde Patriarch Nikon door zonder 
de geestelijkheid hierin te betrekken of een synode te beleggen, waardoor 
ZiJn besluiten nogal wat weerstand ondervonden. Na het inwerkingtreden 
van deze veranderingen werd iedereen die vast bleef houden aan de oude 
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liturgie in de kerkelijke ban gedaan en met behulp van de macht van de 
Tsaar, onderdrukt. Z1J die vast bleven houden aan de vroegere nten 
stonden, vanar het einde van de 11• eeuw. bloot aan ernstige vervolgingen. 
Vanar 1685 vluchtten grote groepen "Old Be/levers" naar Pomorye in het 
Russische Verre Noorden, naar Siberië en naar Mantsjoerije in het 
toenmalige Russische Verre Oosten. 

Nadat de Chinese communisten het voor het zeggen kregen in Mantsjoerije 
kwam de geloofsvnJhe1d van de "Old Bel1evers· steeds meer in de 
verdrukking en voelden ZIJ zich steeds meer een achtergestelde 
bevolkingsgroep. 
In het begin van de zestiger jaren kwamen, onder ausp1c1ën van de 
Wereldraad van Kerken. grote groepen "Old Believers· naar Hong Kong. 
Het waren veelal zeer grote boerenfamilies waaronder zich veel 
analrabeten bevonden. Zij droegen kleding die rond het jaar 1900 in de 
mode was terwijl, de meeste mannen hun baard hadden laten staan. 
Immers, wat God en de natuur had geschapen moest niet worden 
aangetast 

Russische 
emigranten gaan in 

Hong Kong aan 
boord van de 
TJILUWAH 

De uit Mantsjoerije afkomstige "Old Be/levers· werden verspreid over een 
groot aantal landen. Een groot deel vertrok naar de Verenigde Staten waar 
velen zich in de staat Pennsytvania vestigden. Hier woonden veel "Am1sh". 
die weliswaar een geheel andere geloofsovertuiging (Mennonieten) 
hadden, maar die ongeveer een gelijksoortige levensst1JI hadden. 

De T JIWANGI en T JILUWAH brachten enige ramilies in 1965 naar 
Australië Ook emigreerden een paar familiegroepen met éen van de ASAS 
passagiersschepen naar Zuid Amerika. 

18 

Een Russische familie 
die m oktober 1964 
doorde TJIWANGI 
naar Australie werd 

vervoerd 

De emigranten zullen het in de verschillenden landen waar zij 
terechtkwamen met makkelijk hebben gehad Z1J konden de taal met 
spreken. velen konden met lezen en schn1ven en ze waren niet bekend met 
moderne landbouwmethoden, zodat de mannen niet veel anders konden 
doen dan zich verhuren als landarbeider Gelukkig voor hen kregen hun 
kinderen nu scholing waardoor ZIJ kans maakten op een betere toekomst. 
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De Straat Soenda 
{bijdrage van Jaap Tomassen) 

De STRAAT SOENDA, zeer herkenbaar allemaal; ik heb er ook een aantal 
jaren op mogen varen. 
Nadat ik in 1954 van de School voor Scheepswerktuigkundigen (Utrecht) 
kwam. en een job zocht, trok het vaargebied van de KJCPL me het meest 
aan. 
Met het m.s. "ORANJE" vertrokken we met nog een paar gasten uit 
Vlissingen en Utrecht, naar Singapore en ik kwam als leerling wtk op de 
STRAAT SOENDA. 
Na het gedurende een jaar goed bijhouden van een Memoriaal, 
'promoveerde' je naar Se wtk. 
De reis voerde naar Japan en daarna de grote reis via Mauritius, Reunion, 
Mozambique, Zuid Afrika naar Zuid Amerika. Wat me in het bijzonder 
opviel a/b, was de goede verzorging door de Chinezen, het goede eten 
en .... elke zondag Indische rijsttafel. 
Als je, zoals ik, ca 3 jaar achtereen op de "SOENDA" hebt gevaren, is het 
een aparte ervaring om lange tijd met dezelfde Chinezen te werken en er 
achter te komen hoe ze gebruik maakten van de 'beschikbare' ruimte om 
hun 'handel' te verbergen voor de douane. Bijv.via een afgedopte peilkoker 
werd olie gemeten, dus hoefde het tankdeksel niet geopend te worden! 
Leuke bijkomstigheid was dat jij wist waar China hun 'handel' had verstopt 
en lieten tijdens het zoeken de douane zijn gang gaan. 
Als je ging stappen wilde de no.1 Firemen je wel eens wat stapgeld in je 
hand drukken.Een gebaar. 
Voor mij was het een gelukje dat ik een familielid had wonen in Singapore. 
Daardoor leerde ik daar de weg aardig kennen. Herinner me o.a. de 
Botanische tuin en het eten op straat in Bugisstreel. 
De STRAAT SOENDA was ook ingericht voor het vervoer van een koel-en 
vrieslading. Het koelen en vriezen geschiedde door een ammoniak 
installatie. Zo'n systeem is nooit helemaal ammoniakgas-dicht, dus je kunt 
je voorstellen dat als je nat bezweet in de compressorruimte moest zijn. je 
daar niet al te lang moest vertoeven vanwege irritatie op die delen van je 
lichaam waar je het Juist net niet zo goed hebben kan. 
Klein voorvallet1e. wat me zo te binnen schiet. wil ik nog even kwijt. 
Gebeurde bij vertrek Kaapstad. De machinekamer had twee Werkspoor 
motoren. Elke motor beschikte over twee startluchtvaten. 
Plots er kon niet meer gemanoeuvreerd worden. omdat er een luchtklep 
bleef hangen. Dus floot ik op het fluitje naar de brug. zonder te vragen. om 
dit aan de brug of loods door te geven. Dat werkte. Na de vaten dicht te 
hebben dichtgezet, de nieuwe geopend en de luchtcompressor te hebben 
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gestart, ging ik naar de hwtk en vroeg hem: "Zal ik de brug inlichten dat we 
weer kunnen manoeuvreren?" 
Kreeg dus op m'n donder wegens ongevraagd handelen! 
Na de wacht moest ik bij de kaptein komen. en van hem kreeg ik een 
pluim. Op de brug konden ze n.l. de sleepboot waarschuwen dat we 'lam' 
waren. 

(Deel van de 
0
officieren tijdens sociaal uurtje. De meeste namen ontbreken. 

Voorgrond: 1 stuurman. V.l.n.r.: sparks, hwtk, Jaap Tomassen. /./. wtk, 4° 
stuurman, 2" wtk.) 

Heb op de STRAAT SOENDA , 3e stuurman Doeke Roos ontmoet en nog 
lang contact met ~~m onderhouden. Doeke werd later loods te Vlissingen, 
en heeft veel maritieme boeken geschreven o.a. "Twee eeuwen varen en 
vechten van 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen". Doeke is zelfs 
op 72 jarige leeftijd gepromoveerd tot dr. aan de Universiteit van Leiden 
~elaas is Doeke in juni dit jaar overleden. Zijn begrafenis ~as 
indrukwekkend, met het loodsenkoor en de vele toespraken in de 
St.Jacobskerk te Vlissingen. 
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ROOFOVERVAL eindigt in NACHTMERRIE 
(Bl)drage Harry van Twillert) 

Het voorval vond plaats aan boord van de STRAAT KOREA, waarmee we 
ergens in Japan. voor de kant lagen te laden/lossen. . 
Hadden die avond een klein scheepsfeestje achter de rug, zodanig dat 
iedereen verzekerd was van een goede nachtrust! 

In het holst van de nacht, werd plots m11n diepe rust wreed verstoord door 
heftig gestommel naast me in de hut van de 2• wtk. 'Die is uit z'n kooi 
gekieperd', was het eerste wat me te binnen schoot De scheepshutten 
z11n nl gescheiden door tamelijk dunne. dus nauwelijks geluidwerende, 
wandies 'Drank maakt meer .... en eigen schuld, dikke.. ·: dacht 1k nog. 
Ik hoorde angstig geschreeuw van de 2e en gekre1s en gefluit van 
Japanse bootwerkers, gevolgd door nogal wat herrie en hevig gebonk 
tegen mijn schot! Meende zelfs te horen dat hij ook nog een paar keer 
'Harry! 'riep. 'Ik zat meteen recht overeind in bed en dacht toen "Dit klopt 
niet, dit is een overval!" 
Het nachtelijke uur. de verdovende uitwerking van drank en wellicht een 
openstaande patrijspoort, kunnen DE ingrediênten vormen voor een 
perfecte insluiping. 
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Op zo'n moment vergeet ie alles en .ondanks alle mogelijke 
levensbedreigende risico's. ben je gericht op één ding, n.l. het helpen van 
een collega in nood. 
Dus 1k sprong uit m'n kooi. gnste nog even snel een kampeermesje uit een 
la, en gewapend met getrokken mes stoof 1k onverschrokken de gang op 
en stormde linea recta de hut binnen van de 4ewtk, en riep. "Kom mee, de 
2e wordt beroofd . kom op, helpen!" 
Bij het zwakke schijnsel van de gedimde gangverhchtmg, ontwaarde ik, 
weliswaar bedekt onder een dun lakentje. twee lichamen van het ongelijke 
geslacht. 
Mevrouw en meneer lagen m een wel heel diepe roes: het stel had 'm nl 
die avond ook aardig geraakt Nadat h1J, na herhaald schreeuwen van mij , 
eindelijk levenstekenen vertoonde, staarde hij me wezenloos aan met 
slechts één half geopend oog. 
Toen hiJ me daar m het halfdonker zag staan m m'n pendek en zwaaiend 
met getrokken mesOe) in m'n handen. werden z'n ogen nauwelijks groter. 
Ik riep nogmaals dat Kees hevig in de problemen zat en dat hulp nodig 
was. 
Vergeet nooit meer wat h11 toen met een schorre en le1z1ge stem zei. "Ga 
nou slapen man, ie 11lt!" Vervolgens draaide h11 zich om en kroop wederom 
behaaglijk tegen z'n partner aan 
Dit tafereel speelde zich slechts af m een 'split second'. 
Gedesillusioneerd, maar nog steeds vol adrenaline. verliet 1k z11n hut en 
rende pijlsnel naar de hut van de 2e. en gooide resoluut de gesloten deur 
wagenwijd open 
Wal 1k toen aantrof! 
Een regelrechte ramp, een verbijsterende puinhoop. Het flitste even door 
m'n hoofd: 'zelfs de Chinese bediende zou hier werkelijk geen raad mee 
weten'. 
Alle dekens/lakens/kussens lagen op de grond en daartussen m de haast 
neergegooid z11n uniformkleren en schoenen De arme stakker zat. met een 
verfomfaaid hoofd en totaal verslagen. op de rand van z'n bed 
uitdrukkingsloos voor zich uit te staren. 
Hij maakte een totaal hulpeloze indruk en keek me niet begrijpend en 
hulpeloos aan 'Wat is er aan de hand?" vroeg ik." 
"k Weet niet. denk van een nachtmerrie!" was. ondanks z'n duffe kop, z'n 
toch nog heldere en rake opmerking 
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WIE WEET HET NOG? 

Van Jan Meurer (oud Zuid Afrika redacteur) ontving de redactie het 
volgende verhaal over de scheepsbel van de T JISONDARI, met daarbij 
enkele vragen. 
Ik ben hd van de Amsterdamse Golf Club, die dit Jaar haar 80ste verjaardag 
viert. en al Jaren in het bezit 1s van genoemde scheepsbel. 
Volgens de gegevens van de golfclub. werd de TJISONDARI tussen 1913 
en 1915 in Vlissingen gebouwd In 1939 werd de T JISONDARI verkocht 
voor de sloop.In 1955 werd het m.s. SILVERASH herdoopt tot 
T JISONDARI (2). en u1teindeliJk in HongKong gesloopt. 
Ik kan deze info niet op juistheid bevestigen; misschien dat een lezer van 
de RIL-Post e.e.a. kan toelichten? 
Onbekend is hoe deze bel bij deze Golf Club 1s terechtgekomen 
Schenking van het overleden lid dhr.Hud1g? Directeur KJCPL of anders? 
De bel werd gebruikt door de leden om de Cadd1emaster op te roepen, die 
vervolgens een caddie aanwees.(komt nu enkel nog bij profs voor) 
De bel is weggeraakt, en sinds kort achter in een loods terug gevonden 
Als oud KJCPL-er heb 1k me ontfermd over de bel, en het Loodswezen 
IJmuiden als sponsor gevonden voor restauratie.(veel IJmuidense loodsen 
zijn golf -lid). 
De stoel is gemaakt van 'sloophout' bij aanleg golfbaan. 
Eind vorig jaar is de bel in gebruik genomen en het lustrum ingeluid 
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Enkele RIL- Anekdotes 
{Uit de bundel RIL-Anekdotes 1940-1970. Verzameld en opgetekend door 

diverse Wal-employes) 

Controlebezoek Nagoya in 1963. 
In Japan moest 1k elk kantoor elke dne maanden verrassen met een 
controlebezoek. Ik ging dan vroeg van huis in Yokohama en kwam dan 
zeer vroeg op het kantoor in Kobe, Osaka of Nagoya. 
Men was altijd buitengewoon verrast. De kas- en vrachtboeken werden 
tevoorschijn gehaald en men complimenteerde mij dat ik ze weer een echte 
verrassing bezorgde. 
Na enige minuten komt Yoshioka op mij af om me te zeggen dat een uur 
voor mijn komst mijn vrouw voor mij had gebeld en dat ik met spoed terug 
moest bellen. 

Werken aan boord. 
Eén van de aardigste opdrachten was. dat 1k, als intern accountant, 
regelmatig een 1nspect1ere1s aan boord van een schip moest maken. 
Zo ben ik een aantal malen met één van de BRT's naar Japan gevaren om 
aan boord naar de admin1strat1eve gang van zaken te kijken. 
Eenmaal aan boord van de TEGELBERG wist de kapitein wel een betere 
klus voor mij Ik werd ingezet om bij drie oudere dames als vierde man bij 
het bridgen op te treden De dames waren uitermate energiek en ze 
speelden van 's ochtends tot 's avonds. Ik was dermate populair dat ik er 
niet onderuit kwam om 's avonds met deze dames en nog een paar andere 
dames in dezelfde leeftiidsklasse, te dansen. 
De kapitein zag er (grijnzend) op toe dat ik me niet kon afzonderen. 
Ik had het uitermate druk; de boeken aan boord helaas niet gezien. 

Boss. 
In de tachtiger jaren in de rij voor de douane op Ka1 Tak, alle ex-Bangkok 
koffers moeten open voor drugs en ik voel me helemaal met op mijn gemak 
met (veel) meer dan de toegestane hoeveelheid taxfree whisky bij me. 
Krijg na enige tijd ook het idee dat één van de rondlopende supervisors mij 
steeds weer indringend aankijkt. 
Plotseling komt de man op mij af en net als 1k denk: WNu hang ie",zegt hij: 
WOh, you are Mr. Boot. You my old boss, you do not need to wa1t. Please go 
outs1de". 
Dat moet het 'Java-lijn godje' weer eens zijn geweest. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 

Deze brief werd op 29 aug. 1949 vanuit Maastricht verstuurd aan KJCPL 
Tand1ong Pnok, zonder verder adres. De brief werd vandaar doorgestuurd 
naar Hong Kong, aankomst 12 sept 1949 
De afdeling 'Crew Mail Oepartment' stelde vast dat dhr Posthenus aan 
boord van de STRAAT MALAKKA dienst deed. Per maatschapp11-post 
kwam deze brief u1temdeliJk btJ de geadresseerde terecht. 
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Overleden: 
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D Kuiper 
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Mevr Anna P Vhegenthart-Pesselse 
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