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Indiase personeel doet een traditionele dans
en een frêle Filipijnse schone in mini-jurk op
afzichtelijke hoge hakken brengt met iets te
veel overgave Don’t cry for me Argentina ten
gehore. Onder daverend applaus trekt de
zangeres ineens haar kapsel van het hoofd.
De volgende dag staat hij weer in zijn tressen-
jasje bij het ontbijtbuffet.
Een buffet waar de laatste dagen lichte

paniek lijkt te zijn uitgebroken. De kaas
is op! Toch te weinig ingeladen voor die acht-
honderd Nederlanders aan boord. §

betekent als ‘roodharig’) een sleepnet uit. Als
hij het een minuut of tien later ophaalt, is het
gevuld met sint-jakobsschelpen en zee-egels.
De sint-jakobsschelpen worden met een scherp
mes geopend en verser dan vers geconsu-
meerd. Superlekker! Wie het eng vindt, kan
er wasabi en soja opdoen of het zeefruit weg-
spoelen met een miniflesje witte wijn. Nacht-
wey: ,,Jakobsschelpen zijn nóg lekkerder
met een glas witte wijn erbij.” Een van de
passagiers: ,,Álles smaakt beter met een glas
witte wijn erbij.’’
De zee-egels worden eerst gesorteerd: de

paarse gaan terug in zee, want die kunnen gif-
tig zijn, maar de zwarte worden opengesneden
en het weinige, maar sterk naar zee smakende
vlees, niet meer dan een kwabje (‘goed kauwen,
dan komt de smaak los’), wordt opgegeten.

Gala-avond

Na bijna twee weken en zeven aanlegplaatsen
(de Fortuna meert ook nog af bij de Faeröer
Eilanden en Schotland) koerst het schip weer
op Amsterdam. Op de gala-avond trakteert het
restaurantpersoneel de passagiers tijdens het
diner op ingestudeerde dansjes en extra lek-
kere hapjes. ’s Avonds in het theater is het
‘bonte avond’: het hoofd van de huishouding
blijkt excellent piano te kunnen spelen, het
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