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De foto op de voorpagina, genomen 
doo r de Employe H. van Overbagen 
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De I{PM bouwt 

In februari werd bijgaande toto m 
een van de werkplaatsen van de 
Scheepswerf en Machinefabriek P. 
Smit te Rotterdam genomen. De foto 
toont een aantal motoren in di verse 
stadia van opbouw. Een beeld zoals 
dat bij diverse motorenfabrieken kan 
worden gezien. 
Toch is deze foto op haar gebied bij
zonder. Deze vertegenwoordigt na
melijk een stukje KPM-KJCPL Ieven , 
zoals nog niet eerder bij een motoren
fabriek werd gezien. Aile motoren, 
die U op de foto ziet (en meer kun
nen cr niet in de werkplaats) zijn 
namelijk bestemd voor beide maat
schappijen. 
P . Smit bouwt in licen tie een motor 
van Deens antwerp. de Burmeister & 

·Wain-motor. Reeds vele schepen 
kregen motoren van dit fabrikaat, 
zoals de , Houtman-schepen" en de 
, Straat-schepen'' van de KJCPL. 
Op de foto staat vooraan de toekomstige hoofdmotor voor het 
m.s. , Sloterkerk" van de NTPM . Deze motor kan met haar 
negen cilinders maar eventjes 10.600 PK . leveren bij 115 
omwentelingen. Dit is noga l wat, maar bet schip moet dan 
ook een dienstsnelheid van ongeveer 17)1 mijl per uur 
krijgen. 
Achter deze kolos staan twee motoren voor de tramp
schepen van de KPM (Sorry, Hollandse Vrachtvaart Maat
schappij !) . Hoewel deze trampschepen heel wat grater 
worden dan de , Sloterkerk" , lijken hun toekomstige hoofd
motoren in het niet te vallen bij de hoofdmotor van de 
, Sloterkerk". Maar de trampschepen behoeven dan ook maar 
een dienstsnelheid van ongeveer 13;4 mijl per uur te 
bebben. 

· Tenslotte kunt U nog net achter in de werkplaats de toe
komstige hoofdmotor voor het m.s . .,Straat Chatham" van 
de KJCPL zien. Deze motor kan zo meteen 6800 PK. 
leveren en moet het sehip met 15)1 mijl per uur door de 
zee stuwen. 
Op gevaar af U te lang te vermoeien met PK's en cilinders 
kan bij het bovenstaande nog worden verteld dat de toe
komstige ontwikkeling in de lijnvaart in de r icbting van 
snellere schepen wijst. Snelbeden van 18 mijl per uur en 
meer worden steeds meer gevraagd. 
Ook de motorenfabrikanten hebben deze tendenz gevoeld 
en zijn zich in allerijl gaan toeleggen op grotere vermogcns 
(10.000- 20.000 PK.). 
Nu kan zo'n groot vermogen natuurlij k worden bereikt 
door de bestaande motoren met steeds meer cilinders uit 
te breiden. Maar U voelt wei dat dit door de rederijen 
maar weinig zou worden geapprecieerd, omdat daardoor de 
machinekamer in lengte steeds meer zou gaan toenemen. 
Neen, de motorenfabrikanten hebben getracht, hierbij ge
stimuleerd door de rederijen, om juist het toenemen van de 
lengte van hun motoren met grotc vermogens te beperken. 
Men heeft bet meer gezocht in bet vergroten van het ver
mogen per cilinder. Dat dit gemakkelijker is geschreven dan 
uitgevoerd, zult U begrijpen. Hiertoe moest eerst vee! 
materiaal-onderzoek worden verricbt en waren tevcns de 
fabrikageproblemen legio. 
Maar toch heeft bet afgelopen jaar we! het een en ander 
over deze (voor buitenstaander langzame, voor de insider 

(Foto: Fotobure(lll C. Kramer) 

stormachtige !) ontwikkeling te zien gegeven. Vrijwel aile 
grote motorenfabrikanten introduceerden namelijk bet afge
lopen jaar proefmotoren met meer vermogen per cilinder. 
Stork, Sulzer, F iat, Burmeister & W ai n en M.A.N. gingen 
allen tot ongeveer 2000 PK. per cilinder. Om U een idee te 
gcven, hoeveel dat is, moet U weten dat dit bijna bet vermo

'gen van de hoofdmotor van de , Van Noort-schepen" is in 
ecn ci linder. Een van de , big f ive" ging zelfs tot 3000 PK. 
(zij het maar voor enkele minuten). U merkt we!, de ontwik
keling op motorengebied staat niet stil. We gaan steeds vlug
ger, steeds veiliger, maar wei, als we naar de prijzen kijken. 
steeds onvoordeliger vooruit. 

Bedr'Yf srtieuws 

Naar wij vernamen werd het besluit geoomen de GESAS 
(Gulf - East & South Africa Service), die thans door de 
,.Van Riebeeck" in een d riemaandel ijke dienst bevaren 
wordt, in de loop van 1961 te verdubbelen. Een zusterscbip 
van de , Van Riebeeck", nl. bet m.s. ,Camphuys" zal op 
ongevecr dezelfde wijze als eerstgcnoemd schip worden uit
gerust voor het vervoer van salon- en dekpassagiers, vee en 
koel/vrieskamerlading. De verwachting is, dat bet schip in 
de tweede helft van 1961 in het nieuwe emplooi kan wor
den ingezet. 

Het m.s. , Van Ricbccck" is inmiddels aan zijn vierde 
uitreis begonnen en liep ditmaal Aden extra aan voor de 
Iossing van koclkamerlading. 

Het m .s. ,.Kasimbar", varende in de Singapore- Nieuw
Guinea Dienst, werd tijdens de ligtijd te Hollandia (31 
maart tot 9 april) ter beschikking van het Gouvernement 
van .Nederlands Nieuw-Guinea gesteld voor het accommo
deren van gasten, d ie door het Gouvernement werden 
uitgenodigd de opening van de Nieuw-Guinea Raad op 5 
april I% I bij te wonen. 
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K. P. M.-journaal 
In de op 24 april gehouden Aandeel
houdersvergadering van de K.P.M. 
wcrden de heren D. de Jong en Jhr. 
H. A. van Karnebeek benoemd tot lid 
van de Raad van Bestuur van onze 
Maatscha ppij. 
Commissarissen van de N.V. Neder
landsch-Amerikaansche Stoomvaart
maatschappij , Holland-Amerika Lijn" 
hebben - na overleg met de Raad 
van Bestuur van onze Maatschappij 
- besloten aan een op 8 mei a.s. te 
houden buitengewone Algemene Ver
gadering van Aandeelhouders voor te 
stellen onze Directeur de heer J. W. 
Brand in de Directie van de Holl.and
Amerika Lijn te benoemen. 
Hct ligt in de bedocling dat de heer 
Brand zijn functie bij de K.P.M. neer
legt en zijn functie bij de H.A.L. 
aanvaardt op I september a.s. 
De Adjunctchef de heer A. C. Metze
Jaar vertrok op I 8 februari jl. voor 
een dienstreis naar het Nabije Oosten; 
hij bezocht o.m. Alexandrie, Beirut en 
Cyprus eo enige Rode Zee havens; hij 
keerde op 7 apr il te Amsterdam terug. 
Onze Directeur de heer J. W. Brand 
keerde op 10 maart jl. terug in Ne
derland na een bezoek van enige 
weken aan Nederlands Nieuw-Guinea. 
Op 12 maart vertrok de chef N.D. 
de heer A. J . J. de Feyter voor een 
dienstreis naar Singapore, waarvan hij 
op 20 april terugkeerde. 
De Hoofdemploye de heer F . R. A. 
Nolles werd tijdelijk tewerk gesteld op 
de Afdeling I.M.D. te Singapore en 
vertrok daa rtoe op 13 maart uit Am
sterdam. 
Op 17 maar( jl. werd de opricbtings
acte van de N .V. Hollandse Vracht-
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vaart-Maatschappij gepasseerd en 
daarmede deze nieuwe dochtermaat
schappij officieel opgericht. 
Onze Directeur de beer D. J . Pronk 
van Hoogeveen vertrok op 20 maart 
jl. voor een dienstreis naar het Verre 
Oosten. 

V ereniging van 
Oud-Employe's der 
Koninklijke Paketvaart
Maatschappij 
Deze Vereniging, die bij zeer vee! 
lezers van tie , Uitlaat" natuurlijk be
kend is, bestaat reeds 36 jaa r en tell 
thans bijna 1000 Jeden, donateurs en 
dona t rices. 
Het doel van de Vereniging is de band 
door jarenlang samenwerken in dienst 
van dezelfde maatschappij ontstaan te 
onderhouden en zij tracht dit doel te 
bereiken door het houden van bijeen
komsten van haar !eden en het zoveel 
mogelijk behartigen van de belangen 
barer !eden. 
Het Bestuur hecft regelmatig contact 
met de Directie van de K.P.M. 
Begin november elk jaar wordt een 
Jaarvergadering gehouden, tot nu toe 
steeds in Krasnapolsky te Amsterdam. 
Hier wordt dan tevens in principe be
sloten waar de Zomer-reunie het ko
mende jaar gehouden zal worden. 
Na afloop van de Vergadering wordt 
ook in Krasnapolsky het Jaarfeest ge
vierd, soms met een gezamenlijk diner 
en altijd gelegenheid tot dansen. 
Door een jaarlijkse zeer gewaardeerde 
donatie van de K.P.M., kunnen de 
kosten voor de Reunics, voor een 
groot deel door de Vereniging ge
dragen worden, zodat bij inschrijving 
slechts een gering bedrag overgemaakt 

In , De Uitlaat' ' van 10 jaar gelcden 
1 maart 1951 - lazen wij : 

AL BETAALD 

Passagiere: , Stop het schip! Er is 
ecn man overboord gevallen!" Nieuwc 
4e Stuurman: , Maakt U zich niet be
zorgd, mcvrouw. Hij heeft zijn pas
sage al betaald''. 

behoeft te worden. De reiskosten zijn 
uiteraard voor eigen reken ing. 
De Zomer-reunie zal dit jaar gebouden 
worden op woensdag 7 jum m het 
Vogelpark , Avifauna" te Alphen a/d 
Rijn. 
Twee jaar geleden werd in deze bij 
uitstek geschikte gclegenheid de Zo
mer-reunie ook gehouden en vele ]e
den en donateurs zullen nog een pret
tige herinnering aan deze zeer ge
slaagde dag hebben. 
In het begin van het jaar ontvangen 
aile !eden en donateurs een Jaarboekjc 
waarin verslagen over de Jaarverga
dering en reunies, financieel verslag, 
een complete lijst van Jeden, donateurs 
en donatrices en eventuele bijdragen 
van de !eden. 
In verschil\ende plaatsen van Neder
land zijn aparte Kringen, die gewoon
lijk eens per maand bijeenkomen. 
Er zijn thans kringen in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Groningen en 
Zeist , terwijl ko tt geleden ook een 
kring Haarlem werd opgericht. 
De meeste van deze kringen hebben 
ook cen bridgemiddag of -avond en in 
Den Haag zelfs eens per week een ke
gelavond. 
Aanmeldingen voor bet Jidmaatschap 
of van donateurs of donatriccs wor
den gaarne ingewacht door de Secre
taris van de Vereniging, de heer A. J . 
Komen, Hcrenweg 3, Oudorp (N.H.) 
bij Alkmaar. Telefoon 02200/7295. 
De contributie bedraagt voor !eden 
f 4,- voor donateurs en donatrices 
f 2.50 per jaar. 

M . F. S. van Zeijl. 
Voorzitter. 

0 p X jehruari jl. werd in hotel Gooi
land re Hilversum nevenstaande foto 
gemaakt tijdws de groetenuitunding 
, Het-schip-van-de-week" door Radio 
Nederland W ereldomroep. Aanwezig 
waren de jami/ieleden van de opva
renden van de m ss. ,.Sabang" en 
,Sambas'' . 

(foto: J. H. C. Vermeule11) 



Stuurman a an de wal 

Tn 180 dagen rond de u·ereld 

De beer Zonneveld vervolgt thans zijn beschrijving van zijn 
bezoek aan Benares, waar h ij en zijn reisgenoot een gids 
hadden gevonden die hun de wonderen van deze bede
vaartplaats zou tonen. 

In de vroege morgen dobberden we reeds in een roeiboot 
op de Ganges in gezelschap van enige borden Amerikanen 
die op grote, met zonnete.nten bespannen, boten .rondvoeren 
en behangen met kijkers en camera's op , fun' ' uit waren. 
De lijkverbranding op de oevers mochten we van verre aan
scbouwen; met de telelens heb ik get racht deze te verslaan. 
De badende bevolking en pelgrims waren zeer vriendelijk 
en verzochten ons herhaaldelijk ook in ' t water te komen 
hetgeen ons wei aanlokte gezien de weer stijgende hitte. Daar 
men de lijken van de armen ook aan dit water toever
trouwde en de watcrtonelen zekere associaties opwekten 
met ons aller Molenviet, bleven we in de boot. 
We zagen de gouden- en apentempel plus nog andere, als
mede de Universiteit waar men erg trots op is en vermimen 
de levensgeschiedenis van onze gids. Vertrokken 's avonds 
via Aligarth naar ew Delh i. De elfde mei worstelden we 
de wagen d.oor bet drukk.e verkeer van Oud Delhi op weg 
naar de Nederlandse Ambassade, die zich volgens de laatste 
berichten in de diplomatieke enclave zou bevinden. ' t Was 
tegen vijven in de middag. De enclave was fraai aange
legd en de diverse Ianden bebben hun best gedaan om mooie 
ambassadegebouwen neer te zetten. Vooral het Amerikaanse 
was opvallend. De Russische en Chinese Ambassades waren 
minder gednrfd van lijn, maar indrukwekkender. Het Neder
landse gebouw vonden we om negen uur ergens anders. 
Verbeugd en hongerig zwaaiden we de oprijlaan in. Wij 
troffen de bewoners niet thuis, doch de bedienden verze
kerden ons, dat zij spoedig zouden terugkomen. Bovendien 
was er een logeerkamer aanwezig! Namen een bad en aten 
ergens aan de straat. Daar de bewoners Ianger wegbleven 
dan werd verwacht en de bedienden vertelden dat eerst
genocmden vaak in de tuin sliepen toen er nog geen a ir
conditioning was gelnstalleerd, zagen we er geen been in dit 
ook te doen. De volgende morgen werden we gepord door 
de beer des huizes, kregen een hand uit de heup waarbij 
bclangstellend naar onze gezondheid en financien werd ge
informeerd. Seide waren best to noemen. Kregen een ontbijt 
aangeboden. Door een fout in de navigatie waren we helaas 
Agra (Taj Makal) voorbij gereden. Lieten de auto bij een 
smeerstation achtcr en vielen de trcin naar Agra aan welke 
afgeladen met mensen, hitte en stof een uur te laat vertrok. 
's Avonds bereikten we Agra waar het stationsrestaurant 
juist zijn dcuren sloot. Daar niet wij alleen met jeukende 
magen en droge kelen op 't perron achterbleven (de trein 
ging naar Bombay) werden we - zij het niet van ha rte -
toch nog van brood en cake voorzien. Overoachtten in de 
tweedeklas wachtkamer in een zogenaamde , easy chai r". 
Voor dag en dauw zaten we naast de Taj Makal om de 
zon erover op te zien komen. Met ons waren nog meer kij
kendc zwijgers. Zelfs de Yankees hielden perplexed hun 
rnond. De zon kwam uit zijn burgerlijke schemering en 't 
sprookje begon. De Taj leek ult haar nachtelijk marmeren 
luister te ontwaken, tintte zich met pastelkleuren om dan 
verblindend-wit peinzend op ons neer te zien, bewust van 
haar triomfantelijke schoonheid. 
Des middags kropen we als aardse stervelingen weer in de 
trein naar Delhi, haalden de auto op en gingen sightseeen. 

M et de trouwe V .W. SU 482 in Beloedjista11. 

New Delhi is schitterend aangelegd en hier en in Oud Delhi 
valt enorm vee! te zien, werkelijk te vee! om op te schrijven. 
Laadden water en brandstof en vertrokken richting Pakistan. 
Overnachtten in de dakbungalow te Jullunder, mooi gele
gen in de bergen met een kasteelachtig interieur en een 
humoristische yes-no beheerder die onmiddell ijk een kan 
verse koeienmelk bracht ons daarna geruime tijd aan
staarde, klaarblijkelijk tot het idee komende dat wij ver
momde rondreizende geneesheren waren want een half uur 
later waren hij, z'n farnilie en andere omwoners plotseling 
tegelijk lijdend aan een of andere ziekte. Enfin, we hebben 
ooze medische kist opengeklapt en, alhoewel erg hongerig 
zijnde, met aspirine en Tigerbalm de zaak te Jijf gegaan. 
Men vond 't blijkbaar een meesterlijke inval van ·genoemde 
grapjas om zich maar es te Iaten , behandelen". Men at 
aspirine als pepermunt (deze warcn zoetig gecoat) de kin
deren kregen zalfjes, oren werden met water uitgespoten 
en met optrex de ogen gewassen. Bij de vrouwen was het 
moeilijk enige diagnose te stellen daar ze kronkelend van de 
lach stijf onder een deken bleven en aileen hun neus lieten 
voorzien. Nadat tot grote woede van Tan iemand zich 
van onze gehele Tigerbalmvoorraad had meester gemaakt, 
de koortsthermometer in tweeen was gebeten en onze tenen 
zo langzamerhand omkrulden van de honger werd bet feest 
gestaakt en uitbundige medewerking verleend bij het be
reiden van ons rijst met boncn diner, hetwelk omstreeks 
middernacht bij kaarslicht in de ridderzaal werd genuttigd. 
Sliepen buitengewoon in dit klirnaat en vertrokken de vol
gendc morgen op majestueuze wijze. Alles was met gebaren
taal gegaan, maar een iegelijk had zich uitermate vermaakt. 
Een goed verstaander heeft zelfs geen half woord nodig! 
Passeerden 16 mei de grens, waar men heel wat soepeler te 
werk ging dan te CaJcutta. Bleven twee dagen in Lahore, 
logeerden in de Y.M.C.A., goedkoop en morsig en waar de 
letter Y en ook waarscbijnlijk de C. misplaatst was. 't Leek 
me meer een trefpunt van lieden die zo aan het eind van de 
oorlog op de Zeedijk , hep nog sek" fluisterden. Troffen 
bier een Amerikaans student op weg van Californie naar 
New Zealand. Jerry had z'n Simca in Parijs verkocht eo 
was verder gaan liften. Een lokaal student liet ons fanatiek 
de oude gebouwen zien, dat zijn er heel wat, in een weer 
stoffige hitte en onderwijl geestdriftig ecn Young Men's 
United Nations willende oprichten. Toen wij na een slopen
de dag meer liefhebberij hadden in watermeloenen en Coca 
Cola dan zijn oplossingen voor wereldproblemen, werden we 
ongeschikt verklaard en ging hij op zoek naar andere kan
didaten. 

W ordt vervolgd. 
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Ar~hipelvaart tn bet verleden door G. Knijpinga 

Uit de bewoording van bet in de vori
ge aflevering aangehaa1de telegram van 
de beer Landberg bij vertrek van de 
, Albertine Beatrix", proeven wij di
rect de ouderwetse reder die zijn sche
pen door en door kende, ze bewonder
de en er hart voor had. Deze eigen
schappen zullen de beer Landberg on
getwijfeld reeds met de paplepel zijn 
ingegeven. 
Zijn grootvader Peter Landberg was 
een Zweed van geboorte (1791 ), doch 
moet op jeugdige leeftijd naar de Ne
derlanden zijn gekomen. Reeds in 1823 
vinden we hem als Gezagvoerder ge
noemd van de brik , Sarah" (86 last) 
van Rotterdam een paar reizen naar 
Java maken. Een advertentie in de 
Bataviase krant van 1824 vestigt bier 
de aandacht op: 

For Rotterdam. 
The fast sailing brig ,Sarah" Capt. 
Landberg with excellent accommo
dation for passengers. 
Apply to: Stewart Turing & Co. 

Het zeemanschap van Kapitein Land
berg wordt geillustreerd door het be
richt: juni 1824 uit en januari 1825 
weer terug te Hellevoets1uis. 
,Een spoed, waarvan in de gescbiede
nis dcr zeevaart geen voorbeeld is." 
Na eeo rcis gemaakt te hebben met 
de brik , Koning der Nederlanden" 
naar Carthagena, bracht Kapitein 
Landberg in 1830 de brik , Mercator" 
(252 too) naar Java. Dit scbip was in 
Antwerpen gebouwd bij Le Carpentier 
voor rekening van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij en bestemd voor 
de K ustvaart in de Archipel. 
Kapitein Landberg maakte met de 
, Mercator" een drietal reizen vanuit 
Batavia naar de Coromandel kust 
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(Bushire, Basrah, Bombay). De bij
zonderbeden van dezc reizen, hoe in
teressant ook, zuJlen wij niet vermel
den, daar ze buiten ons bestek vallcn. 
Aileen willen wij uit het reisrapport 
van de Gczagvoerder bet slot aanhalen. 
daar het de geest destijds in het alge
mcen, de persoon van Peter Landberg 
in bet bijzonder typeert. Ter toelich
ting diene, dat hij bij de bouw van het 
schip te Antwerpen toezicht had ge
houden . ,De , Mercator" geen goed
koop gebouwd scbip geworden zijnde 
zoo hebben UWED aile redenen te 
verwachten dat dcnzelven duurzaam 
zouden zijn. Drie jaren z ijn verloopen 
en nu moet bet reeds gerepareerd wor
den, dit zoude de Directie en UWED 
ligt aanleiding kunnen geven tot de 
vermoeding dat de optimmering niet 
beboor1ijk was toegegaan en dat ik 
misbruik gemaakt had van bet door 
UWED in mij gesteld vertrouwen; 
het is we! te beklagen dat zulks dik
wijls onder veel bedienden plaats heeft, 
zonder twijfel heeft de Directie en 
UWED, daar reeds ondervinding van 
gebad en het zoude mij zeer hard val
len indien ik onder dat getal zou 
gerekend worden, door eene zaak, 
waaraan ik geen schuld heb; om zulks 
voortc komen acht ik het noodzakeli jk 
UWED te verzoeken deskundigen aan 
board te laten komen om bet schip te 
inspecteren of eenige knoeierijen bij de 
optimmering en verdere uitrusting 
plaats gehad hebben niet twijfelende 
of deze gunst zal mij wei toegestaan 
worden indien UWED oordelen moogt 
dat zulks mij niet recht toekomt. 
Mogelijk val ik UWED a! te lastig 
met zwarigheden maar de zaak is van 
veel belang en a ls Vader eener rijkta l-

ligc familie is het noodzake1ijk dat i k 
aile voorzorgen draag mijnen goeden 
naam te bewaren ten einde het reeds 
genoten vertrouwen van de Directie 
en van UWED voortdurend te blijven 
genieten." 
Of de door Kapitein Landberg ge
vraagde inspectie van de , Mercator •· 
hee(t plaats gehad, weten we niet. Uit 
hct feit echter dat, hoewe1 de drie rei
zen naar Coromandel slechts matig 
voordeel hadden opgeleverd hij toch 
een gratificatic van f I 000,- kreeg 
en er over hem geschreven werd a ls 
,.een bekwaam en getrouw dienaar·· 
blijkt we!, dat de mankementen aan 
het schip en de daarui.t voortvloeiende 
reparatie hem niet persoonl ijk werden 
aangerekend. 
Van 1832 tot 1839 zagen we Kapitein 
P . Landberg op de te Alblasserdam 
nieuw gebouwde bark , Dankbaar
heid' ' (237 last). Van dit scbip is een 
afbeelding bewaard gebleven, alsmede 
een der inklaringen te Batavia, geda
teerd 6 Januari 1837. 
Volledig heette bet schip , Dankbaar
heid aan de Ncderlandsche Handel 
Maatschappij" . Waarschijn lijk wei een 
van de langste scheepsnamen die wij 
in de koopvaardij gehad hebben. 
Daarna voer Kapitein P. Landberg nog 
6 jaren op de bark , President Ram'' 
(320 last). Dit schip kwam eveneens 
nieuw van de werf Smit te Alblasser
dam. 
In 1845 moet hij zich te Batavia heb
ben gevestigd. In december van dat 
jaar werd althans door bet Gouverne
ment benoemd tot ,visiteur of meter 
van schepen" P. Landberg, gewezen 
scheepsgezagvoerder. 
De door het Gouvernement ingehuur
de schepen voor bet vervoer in de 
Archipel van zout, rijst, militaire goe
deren etc. moesten door hem op zee
waardighcid en algemene geschik.theid 
gekeurd worden. 
Met zi jn oud-coilega A. Jacometti 
opcnde de beer Landberg een toko in 
scheepsartikelen, als ankers, touwwerk, 
teer, provisien etc. 
Daar ook oud-kapitein Jacometti visi
teur was, ontstond er bij het publiek 
al spoedig wanlrouwen (bet zullen ver
moedelijk wei inblazingen van naij
verige concurrenten geweest zijn) of de 
heren als handclaren in scheepsbchoef
ten de goedkeuring der schepen nict 
afhandelijk zouden stellen van de aan
schaffing door deze schepen van som
mige behocftcn. Deze verdenking werd 

Deze /olo werd eveneens op 8 februari 
jl. in hoTel Gooiland gemaakt en wei 
tijdens de groetenuitzending, die be
sternd was voor de opvarenden van 
her nu. ,.Van Spilbergen" . 

(/Oio: 1. H. C. Vermeulen} 



bij onderzoek evenwel ongegrond ge
vonden. 
Vee] merken we de eerste jaren niet 
van de activiteit der heren Landberg. 
Behalve lcveranciers van scheepsbe
hoeften is de fa. Jacometti & Landberg 
ook agente voor diverse schepen. In 
1852 adverteert zij althans met aan
biedingen voor passage naar Neder
land, voor het barkschip , Jonge Jan". 
Later ook voor de , Kolonel Koop
man, , Souburg" en andere. 
Verder adverteert de firma met kool
teer, boter, wijnen etc. In de cargo
lijsten zagen we vrij geregeld versche
pingen onder andere naar Soerabaia en 
Makasser van kleine partijtjes zeilga
ren, spijkers enz. 
Vermoedelijk door overlijden van de 
heer Jacometti, verdwijnt dan de firma 
Jacometti & Landberg geleidelij k uit 
het nieuws en adverteert de f irma 
Landberg & Zoon met tin in schuit
jes, bladzink en spijkers. 

Wordt vervolgd. 

Mutttties ge:r;aga,oe rtlt•rs : 

WET BUITENGEWOON PEN
SIOEN ZEELIEDEN OORLOGS

SLACHTOFFERS (Wet H 420) 

In .,De Uitlaat" no. 4 van augustus 
\960 namen wij een bericht op, be
treffende bet alsnog aanvragen van 
een buitengewoon pensioen, indien 
men dit verzuimd had te doen. 
Naar ons thans ter ore komt blijkt bij 
sommige lezers de opvatting te be
staan, dat men hiervoor niet in aan
merking zou komen indien men reeds 
een (invaliditeits-, ouderdoms- of 
weduwe)pensioen van een particulier 
fonds genie!. Dit is ecbter niet juist. 
Indien betrokkene aan de voorwaar
den van de wet voldoet, is het ge
nieten van een pensioen van b.v. het 
Pensioenfonds van de K.P.M. geen 
beletsel dat alsnog een pensioen of 
weduwepensioen uit hoofde van de 
wet H 420 wordt verleend. 
Ingeval men niet meer in bet bezit is 
van het genoemde nummer van , De 

F. J. Woudstra ex m.s. ,.Straat Madura" met RV Australic 6-2-61. 
W. Vader Mzn. ex R V naar m.s. , Straat Madura" 6-2-61. 
G . H . Groenhof ex RV met ontslag i.v.m. overgang H.V.M. 10-2-6 1. 
H . Boorsma ex RV naar m.s . .,Ka rossa" 15-2-61. 
D. Minnema ex m.s. , Karossa" met RV 15-2-61. 
L. J. Willems ex RV naar m.s. , Silindoeng" 20-2-61. 
A. A. Dekker ex m.s. , Sil indoeng'' met RV 20-2-6 1. 
Th. ten Klooster ex RV naar s.s. , Karsik" 20-2-61. 
H. P. Valk ex s.s. , Karsik" met RV 20-2-61. 
W. C. Mulder ex RV naar m.s. ,Siaoe" 22-2-61. 
C. Tjebbes ex m.s. , Kasimbar" met ontslag i.v.m. overgang H.V.M. 26-2-61. 
E. v. d. Wetering (dd. Gez.) ex m.s. , Vander Hagen" naar m.s. , Batavia" 7-3-61. 
Tj. van der Molen (dd. Gez.) ex m.s. , Batavia" naar m.s. , K asimbar" 7-3-61. 
W. J . Pottinga ex m.s. , Siaoc'' naar m.s. , Van Riebeeck" 10-3-61. 
J. A. v. d. Broek Humphrey ex m.s. , Van Ricbeeck" met RV 10-3-61. 
B. G . Bloemers ex m.s. , Vander H agen" met RV \ 9-3-6 1. 
H . P. Steggerda ex RV naar m.s. , Vander Hagen" 19-3-61. 

Zij die met RV gingen: een preuig verlof. 
Zij die ex RV vertrokken: goede vaart. 

Tijdens he/ groetenprogramma ,Het
schip-van-de-week" op 9 maart jl. wa
ren de fami/ieleden van het m.s. , Van 
Neck" aamvezig. Je Stm. R. E. J. van 
Dijck die, met zijn echrgenote, a/s gast 
de uirzendi1tg bijwoonde, sprak oak een 
groet uit voor Gezagvoerder H. M eijer 
en de Officieren van het m .s. , Van 
Neck". 
Bij deze uitzending en bij die van 8 
februari j/. was meju!frouw M. C. 
Tjepkema als vertegenwoordigster van 
de K.P.M. aamvezig. 

{foto: J. H. C. Vermeulen) 

Uitlaat" en men belangstelling beeft 
voor bedoelde publicat ie, kan deze bij 
de redactie van dit blad worden op
gevraagd. 

PERSON ALIA 
Promoties: 

Per 1-1-61 werd de heer A. de Quil
lettes bevorderd tot Assistent R egia
naTe Sraf (Sorong). 
Per 1-4-61 werd de heer G. Homan 
bevorderd tot Beambte (Amsterdam). 

Harrelijk gelukgewenst. 

Geslaag d voor ee•• l1oger diploma 

3e Wtk. J . W. A. Berends 18-1-61 B II 
2e Stm. G . H . de Jong 1-2-61 S I 
5e Wtk. L. W. Nagel 3-2-61 A 
3e Stm. H . J. Tbijssens 8-2-61 S II 
3e Wtk. M. Verwoest 8-2-61 B II 
3e Stm. W. J. A. v. Alebeek 10-2-61 S II 
4e Wtk. P. J. H. Riksen 17-2-61 A 
Hfdwtk. J. B. Jens 21-2-61 C II 
3e Stm. C. H. P. te Lintelo 21-2-61 S II 
5e Wtk. 0. Kamstra 21-2-61 A 
Hfdwtk. J. Fronk 23-2-61 C I 
4e Wtk. J. de Vias 9-3-61 A 
4e Wtk. J. de Vries 9-3-61 A 
3e Stm. A. J . Rijkaart 14-3-61 S II 
2e Stm. B. H. P. Houwing 15-3-61 S I 
4e Wtk. A. Verhey 16-3-61 A 

Onze gelukwensen met het 
behaa/de succes. 

Hu1velijlu:n: 

2e Wtk. W. E. Woutering en mej. I . de 
Graaf ddo. 28-1-61 te Heemstede. 
4e Stm. 0. E . A. Vermeulen en mej. 
A. C. J . Woltjer ddo. 31-1-61 te Nij
megen (bij volmacht). 
4e Wtk. J. A. J. Paauwe en mej. L. C. 
de Korte ddo. 10-2-61 te 's H ertogen
bosch. 
3e Stm. J. A. Kaspers en mej. A. 
Damstra ddo. 10-3-6 1 te Oostdonge
radeel. 

Projiciat en ,behouden vaart" . 
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M utaties l&oofdwerktuigkundit:em 

H. Th. Pipper (dd. Hfdwtk. KV) ex Ned. naar m.s. , Silindoeng'' 20-2-61. 
G . Buyze (dd. H fdwtk.) ex. m.s. ,Silindoeng" met RV 20-2-61. 
S. Dam ex RV naar m.s. , Sinabang" 22-2-61. 
P. de Frenne ex m.s. ,Sinabang" met ZV Singapore 23-2-61. 
W. van Dam (dd. Hfdwtk.) ex m.s. ,Sambas" naar m.s. ,Camphuys'' 24-2-61 . 
J. Schriemer ex m.s. ,Camphuys" met T.T.V. Singapore 24-2-61. 
J . B. Jens ex RV naar m.s . ,Straat Lombok" met RV 9-3-6 I . 
M. Berrevoets ex m.s. ,Straat Lombok" met RV 9-3-61. 
J. J. H . A. Zindel ex. ZV Singapore naar rn.s. , Kasimbar" 11-3-61. 
W. van Dam (dd. Hfdwtk.) ex m.s. ,Camphuys" naar m.s. , De Eerens" 12-3-61. 
J. Schriemer ex T.T.V. Singapore naar m.s. ,Camphuys" 12-3-61. 
J. Coers ex RV naar m.s. , Karossa" 13-3-61. 
F. Poelstra ex. m.s. , Karossa" naar m.s. , Sungei Bila" (surveyor) 15-3-61. 

Zij die met R V gingen: een prettig veri of. 
Zij die ex RV vertrokken: goede vaart. 

Met verlof aangekonren: 

2-2-61 
2-2-61 
2-2-61 

21-2-61 
21-2-61 
21-2-61 
24-2-61 
1-3-61 
6-3-61 

9-3-61 
9-3-61 
9-3-61 

11-3-61 
11 -3-6 1 
14-3-61 

le Stm. A. N. Kloo ts 
2e Stm. J. Kwakrnan 
2e Wtk. N. J. Persijn 

1e Stm. G. J. van der Heiden 
2e Wtk. G. Buyze 
3e Wtk. A. Fortgens 
3e Wtk. S. Merkus 
3e Wtk. E. Kats 
2e Stm. E . Th. W . Verkouteren 

3e Wtk. J. V. Wolff 
5e Wtk. J. Kramer 
5e Wtk. G. M. van Kuyk 
2e Stm. H . A. van Geldere 
3e Stm. A. F. van der Heyde 
3e Stm. Th. P. A. Froma 

uit Singapore 
uit Singapore 
uit Hong Kong 

uit Bangkok 
uit Bangkok 
uit Bangkok 
uit Bangkok 
uit Singapore 
uit Mukallah 

uit Singapore 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Durban 
uit Bahrain 

RV 
RV 
RY/ontslag 
op verzoek 
RV 
RY/SY 
RV/SV 
RV/SY 
RY/SY 
R V fovergang 
H.V.M. 
RV 
RV/SV 
RV/SV 
RV 
RV/SV 
RV/SY 

Een prellig verlof tocgewenst. 

Naar bestmruning 'Vertrokken: 

14-2-61 
18-2-61 
19-2-61 
20-2-61 
25-2-61 
27-2-61 
27-2-61 
28-2-61 
28-2-61 

2-3-61 
3-3-61 
4-3-61 
4-3-61 
5-3-6 I 
6-3-61 
8-3-61 
9-3-61 

14-3-61 
15-3-61 
16-3-61 
18-3-61 
19-3-61 
20-3-61 
23-3-61 
26-3-61 
26-3-61 
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5e Wtk. l.. W. Nagel (Bahrain) m.s .. ,Waingapoe" 
3e Wtk. L. J. Feuerberg (Bangkok) m.s. ,Silindoeng" 
5e Wtk. P. M . Joha (Singapore) m.s. Sinabang" 
2e Wtk. J . Appeldoorn (Singapore) m.s. , Van No01·t'· 
le Stm. J. W. F . van Hummel (Mukalla) m.s. ,Waikelo" 
2e Wtk. M. F . Muller (Singapore) m.s. , Vander Hagen" 
Llgwtk. J. W. van den Broek Humphrey (Bangkok) rn.s. , Camphuys" 
Llgwtk. B. Pluymers (Calcutta) m.s. ,Siberoet'' 
3e Strn. K . Punt (Bahrain) m.s. , Waingapoe" 
3e Stm. C. H . P. te Lintelo en echtg. (Singapore) m.s. , Karossa'' 
5e Wtk. 0 . Kamstra (Singapore) 
5e Wtk. L. Bouma (Bangkok) s.s. , Karsik" 
3e Stm. W. J . A. van Alebeek (Bangkok) s.s. , Karsik" 
2e Stm. M . F . Gout (Singapore) m.s. ,Silindoeng" 
Gezin 3e Wtk. W. Best (Singapore) 
4e Stm. M. Vodegel (Dmban) m.s. ,Straat Lombok" 
4e Wtk. P. J. H . Riksen (Bangkok) m.s. ,Sibigo'' 
Ass. G . J. Reitscma en echtg. (Bahrain) 
Gezin le Stm. N . Dijns {Singapore) 
3e Wtk. J. W. A. Berends en echtgen. (Singapore) m.s. , Batavia" 
le Stm. J. J. van de Riet (Hong Kong} m.s. ,Van Spilbergen" 
5e Wtk. J. W. Weug (Beira) m.s. , Van Riebeeck" 
2e Stm. J. Schoutrop (Hong Kong) m.s. , Sa nan a" 
3e Stm. A. J. Rijkaart (Hong Kong) m.s. ,Van Neck " 
4e Wtk. G. Ch. Grevink (Mombasa) s.s. , Karsik" 
2e Stm. R. van der Sar (Biak) m.s. ,Cycloop" 

Goede v.·ocht en behouden vow·t. 

Nieutve K.P. 1U.-rrr.ertjes: 

Amstelveen, 5-2-61: Michie! M., zoon 
van Gezagv. J. A. Houtman en mevr. 
M. M. Houtman-De Wan. 
Singapore, 7-2-61: Marticn G., zoon 
van Hfdwtk. J. Schriemer en mevr. 
A. Schriemer-Boonstra. 
Bolnes, 12-2-61: Raymond, zoon van 
2e Wtk. H. R. Meyjes en mevrouw 
Th. Meyjes-Brocx. 
Hilversum, 12-2-61: Ellen M. , dochter 
van 3e Wtk. (K.V.) J. Kaper en mevr. 
E. C. Kaper-Nel. 
's-Gravenhage, 15-2-61: Ilka L., doch
ter van 2e Wtk. E. N. van Don en 
mevrouw I. van Don-Quittner. 
Amsterdam, 15-2-61: Patricia L., doch
ter van Employe A. C. van Geffen 
(A'dam-kantoor) en mevrouw K. C. H. 
van Geffen-Wiegleb. 
Rotterdam, 18-2-61: Belinda B. R ., 
dochter van 2e Stm. H. Samson en 
mevrouw N. W. Samson-Verboon. 
Vlissingen, 21-2-61: Marian, dochter 
van 2e Wtk. H. van de Ridder en 
rnevrouw D. van de Ridder-Bosschaart . 
Eindhoven, 22-2-61: Rudy, zoon van 
3e Wtk. A . van den Brink en mevr. 
C. J. van den Brink-Nieuwenhuize. 
Alkmaar, 1-3-6 1: Dolf A. , zoon van 
Assistent W. H. Eendebak en mevrouw 
S. E. Eendebak-Tampi. 
Singapore, 1-3-61 : Thomas, zoon van 
~e Stm. F . W. Kaptijn en mevrouw 
J. Kaptijn-Buur. 
De Koog (Texel), 10-3-61: Laura W., 
dochter van 3e Stm. J. Zandstra en 
mevrouw C. D. Zandstra-Nugent. 

Welkom in de , familic". 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Agent W. Gol 
overleed te Arnhern op 29-1-61 
in de leeftijd van 77 jaar. 

Gepensioneerd H oofdwerktuig
kundige W. E. Kleian overleed 
op 79-jarige leeftijd in Den Haag 
op 5-2-61. 

Gepensioneerd Employe J. E. 
Voermans overleed op 12-2-61 te 
Djakarta in de 1eeftijd van 60 
jaar. 

Gepension.eerd Hoofdwerktuig
kundige C. A. Grin overleed op 
26-2-61 te Bilthoven in de leeftijd 
van 77 jaar. 

Zij rusten in vrede. 
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