


PERSONEELSORGAAN VAN DE 

N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ 
N.V. NEDERLANDSE TANK- EN 
PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 
HOLLANDSE VRACHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. 

Redacteur: 
H. A. de Jong 

Redactiecommissie: 
G. J. Boom AS/ PV - R. Romswinckel AS/P & A - J. M. van 
Suylekom V.Z. - R. J. de Vries B.T.D. 

Aile stukken ,De Uitlaat" betreffende te adresseren: 
De Redactie van ,De Uitlaat" p/a N. V. Koninkl ijke Paket
voart-Maatschappij. 
,Het Scheepvaarlhuis" - Postbus 714 - AMSTERDAM 

Foto voorpagina: 
mss. ,van Cloon" en ,Schouten" in Empire Dock te 
Singapore. (zie ook pagina 12} 
.Foto Gezagvoerder H. Meijer. 

H. K. H. 
Prinses Christina 

vierde op 18 februari j.l. 
hoar zeventiende verjaardag 

(foto M. Koot} 



Van de redactie 

Na ruim 2 iaar in het bekende kleurige omslag te ziin ver
schenen - een antwerp dot bii velen wei, maar bij een 
groat aantal lezers niet in de smack viel- heefl de Redac
tie het wenselijk geacht ,De Uitlaat" in een nieuw kleed te 
steken. Hierbij is het rood van de Maatschappij-vlag als 
enige kleur gebruikl. He\ rui\molief dot zowel in de K.P.M.
vlag als in die van de dochtermaatschappijen, de N.T.P.M. 
en de H.V.M. voorkomt, is als symbool voor de 3 maat
schappijen apgenomen, waarboven de Kroon als aondui
ding van hel predikaat ,Koninklijke" van de Moedermaat
schappij, de K.P.M. 

De Redactie meent dol hiermede het uiterlijk van ,De Uit
laat" can distinctie heeft gewonnen. Het is overigens niet 
de bedoeling de omslag steeds te wijzigen. In de huidige 
uitvoering hopen wij ,De Uitlaat" lange tiid te kunnen uit
geven. 

Ook het in terieur van , De Uitlaat" zal door de Redactie 
gaarne zo attractief mogeliik worden gemaakl. 
Onmisbaor is doarbij echter de medewerking von velen, 
nog liever, allen, die de Redactie van kopy en fotomate
riaal kunnen voorzien·. 
Velen Uwer beleven of zien d ingen die niet alledaags zijn 
en die ook een onder interesseren. Vertrouw ze toe aan 
popier of film en zend ze naar de Uitlaatredactie. Loot 
U zich niet afschrikken door lijd en moeite die het U kosten 
goat ons van Uw belevenissen op de hoogle te stellen. 
Ook als U denkt, dot wat U schrijven goat niet de moeite 
waard zal zijn of dot U nooit goede opstellen hebl kunnen 
schrijven en het daarom maar achlerwege loot, doet U het 
dan loch maar. Zo help! U mee om deze nieuwe ,Uitlaat", 
ook achter de omslag, interessant te maken en te houden 
voor Uw college's en aile andere K.P.M.-mers, N.T.P.M.
mers en H.V.M.-mers. 

Elke door de inzender geschreven b ij drage, welke wordl 
geplaatst zal - naar beoordeling van de RedacHe - wor
den beloond met een boeken- of platenbon van f 25.-, 
f 15,- of t 10,-. 

Voorts zullen de 3 besle in 1964 opgenomen foto's, die niet 
voor plaatsing als ,Beste fota van de maand" in canmer
king zijn gekomen, worden beloond met een boekenbon 
van respeclievelijk f 15.-, j 10.- off 5.-. 

De ,Beste fota van de maand" :~;al in den vervolge niet 
meer worden gehonoreerd met een bedrag (! 15.-), 
moor met, naar keuze, een boeken- of grommofoonplaten
bon ler waarde van f 20.-. 
De toe te kennen woardebonnen zu llen na oankomst in 
Nederland ter beschikking worden gesteld. Voo r hen, di,e 
hun domicil ie bu iten Nederland hebben, zal hun rekening 
voor het betreffende bedrag worden goedgeschreven: 

De Redactie hoop!, als antwoord op het bovenstoande, 
onder Uw bijdragen te worden bedolven. 

K. P.M. 
bedrijfsnieuws 

Het m.s. ,Schouten" laadde no lediglossing te Alexandrie 
een valle lading grondnoten van Port Sudan voor Formosa. 
Ter vervanging van de ,Waikelo" en ,Waingapoe" - die 
met de ,Waiwerang" en ,Waibalong" enige tijd in lndo
nesisch charter goon voren - . werden voor het vervullen 
von de 2Be en 29e reis in de M.E.A.S. de mss. ,Prins Wil
lem Ill " en ,Prins Willem II" van de Oranje Lijn gecharterd, 
elk voor een rondreis. 

De ,Van Riebeeck" en ,Camphuys", varend tn de 
G.E.S.A.S., hebben de verbinding van Oost Afrika met de 
Perzische Golf overgenomen van de voordien in de 
G.E.A.S. gestelde schepen (11Wuibalong" en "Silindoeng") 
en bedienen dus !hans zowel Zuid- als Oost Afrika 
in de Perzische Golf Dienst. Besloten werd om met ingang 
van maori a.s. Durban tot eindpunt te maken von de 
G.E.S.A.S. en de schepen niet meer le Iaten doorlopen ncar 
Koapslad. Hiermede word! o.a. een snellere omlooptijd 
verkregen. 
ln de Bay of Bengal-South China Sea Service gaf het 
m.s. ,Sabang" de februari -afvaart van Calcutta. Het 
m.s. "Siberoet" liep eind januari in de:~;e dienst, no vertrek 
Singapore, Palembang extra can voor de overname van 
ncar schatting 1400 ton doorvoerlad ing. Het m.s. 11Silin
doeng" gaf begin februari een afvaor\ van Bangkok naor 
Dumai en zal - no terugkeer te Singapore- de 11Siberoet" 
aflossen in de Bay of Bengal Dienst. De ,Siberoet" goat 
dan wild varen. 
Het m.s. ,Bakongon" werd op het tra ject Bangkok-West 
)rian ingelegd voor het vervoer von een valle lading rijst. 
Ook het m.s. ,Sambas" werd aangewezen om eind februari 
in Bangkok rijst te laden voar Sorong/Biak en Kola Baru. 
Het m.s. ,Musi" vertrok ultimo januari no beeindiging van 
hoar D.M.O.-beurt van Singapore ncar Timor Dilly. Het 
m.s. ,Landak" nom de dienst op het traject Palembang 
(Sungei Gerong) - Bangkok v.v. von laatstgenoemd schip 
over. 
Na in Singapore een D.M.O.-beurt te hebben ondergaan, 
vertrokken de mss. ,Kaloekoe", 11Karossa'"en ,Kasimbar" 
naar Bangkok, alwaar voor rekening van kopers een valle 
lading rijst werd avergenomen. De schepen werden intus
sen door de nieuwe eigenaren overgenomen. 
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Albert Schweitzer 
en de 

K. P.M. 

,Eire bien elonne de se trouver ensemble" zal menigeen 
denken. Vanwaar deze associatie? 
Wie Albert Schweitzer is, behaeven wij U nauwelijks te ver
tellen. 
De bijna 90-jarige oerwouddokter, organist, cultuurhistori
cus, filosoof, theoloog en Nobelprijswinnaar geniet grate 
autoriteit in de gehele wereld. Dit blijkt dan ook telkens 
wanneer hij zijn waarschuwende en inspirerende stem loot 
horen bij verontrustende wereld-situaties, een stem, vaak 
afwijkend van het algemeen gangbare en doardoor weer
standen oproepend, waarbij hij het risica loopt de sym
pathie te verliezen. Maar, Albert Schweitzer is ,engage". 
Voor wat hij zegt, door stoat hij voor en hij weet, dot de 
boodschap die hij brengt aan de wereld, een dieper en 
wijdser perspectief biedt. Zo Iaten wij hier een gedeelte 
volgen uit een toespraak voor een Amerikaanse Un iversi
teit in 1949. 

,Er moet een nieuwe renaissance komen, vee! grater dan 
de renaissance die ons van de middeleeuwen bevrijdde: 

t:J-at,...-,_~~ 

de Grote Renaissanc:e, waarin de mensheid ontdekt, dot 
het ethische de hoogste waarheid en de hoogste doel
matigheid is, waardoor zij zich bevrijden kan uil de 
povere werkelijkheidszin, die hoar vooruitgang belem· 
merde. 
lk zou een eenvoudig wegbereider van deze Rena issance 
willen zijn en het geloof aan een nieuwe mensheid als 
een fakkel in het bewustziin von anze tijd willen werpen. 
lk heb de meed ertoe, omdat ik geloof te hebben be
wezen, dot de humonitoire instelling, die tot nag toe 
slechts ols een edele aandrift gold, uit het e/ementoire 
denken voortkomt en tot een voor ieder begrijpelijke 
wereldbeschouwing behoort. Hiermede heeft het humoni
toire denken een overtuigende krocht gekregen, die het 
tot nag toe niet bezot en is het in stoat, zich op ener
gieke en consequente wijze met de realiteit le meten en 
doarin tot gelding te komen." 

Het log don oak min of meer voor de hand, dot, toen er 
voor een scheepsopotheek von een verkocht K.P.M.-schip 
geen directe bestemming was, de beslissing genomen werd 
deze te doen toekomen con Dr. Schweitzer in Lomborene. 
No overleg met Ds. Werner uit Hu izen, bestuurslid van de 
vereniging "Stichting Vrienden van het Hospilool te Lom
barene" kregen wij zekerheid dot deze zending welkom 
zou zijn. Hij verwees ons ncar opotheker Von de Rest, even
eens bestuurslid van bovengenoemde vereniging, voor od
viezen en juiste odressering. Wont, Lombarene ligt niet 
naost de deur. Edoch, met medewerking van de diverse in
stonties van K.P.M. en K.J.C.P.L. bereikte de zending hoar 
einddoel. 
Hoe deze zending door Dr. Schweitzer ontvongen werd, 
blijkt uit het hierbij afgedrukte fragment. 
Treffend is het hoe deze grate humane mens 66k in het 
kleine alledaagse, 'n persoonlijke noot weet te geven, 
waoruit zijn warme mensel ijkheid en gevoel voor humor 
bl ijkt ; zo s tel ik het mij tenminste voor, hoe hij met lwinke
lende ogen, schrijvend, ,Das ist nun echt holliindisch" ge· 
dacht heeft ,Die kosmopolitische Hollanders tach met hun 
open blik en wijde belongstelling" en dot hij toen zuster 

'2..1.. ..-. • ...,A. ~ ........ J..c..a.&..:..&., ........., ~ 
~~ ... fA'.. ._,...,a. .... A •. ~-~ ..... s.&. .. "lfe.t~.-. ..... ...,.. lt.tt-~.,.~ 
~·· ,..,.....M.. ....... t.,.:A:.l....,.. .. .L.-.~ ......... e.:. ~~.,_..~......a 
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Ali Silver bij zich geroepen heeft en gevraagd ,Schrijf iii nu 
eens een aardig briefje aan je landgenoten en doe er wat 
fota's bij." 
Hoezeer deze geste van Dr. Schweitzer en Zr. Ali Si lver ge
waardeerd word! blijkt o.o. uit de welwille ndheid van de 
redactie von de ,Uitlaat" plaatsru imte hiervoor besch ik
baor te stellen. 

J. Proosl. 

Meditatien 

aan board 

Schouten 

Reeds bij de plaatsing o p het Ms. Schouten vertrouwde ik 
het niet erg, of ' t wei zo zou zijn dot ik eindelijk eens een 
behoorlijke ,buitenli jn" zou krijgen. Enfin enige gegronde 
reden hod ik don ook wei no vele termen Molukken, Nw 
Guinea en maar een poor reis jes S.P.S. Wot een prochtige 
scheepjes ziin die Si boten tocli. Mijn hoop werd oonmerke
lijk versterkt, toen de 2e Wtk. aon board kwom met de 
mededeling dot hem op kontoor werd verzekerd dot we 
anyhow oak niet in de P.G. terecht zouden komen. 

Goed, enige tijd later op een prill e ochtend, op de Shot, 
zonder air-conditioning mind you, hoorde ik enig lowoai 
oan dek, met luide uitroepen ols ,ouwe kiekendief, hoe 
goat ' t". Enfin, ka le Chris werd 4 joor later no 1 x in de Shot 
geweest te zijn, door enige Arobieren herkend. Het was 
enigszins roerend, door de gabbers ail een scheldwoorden 
hodden opgepikt. 
Het was me dan ook een zomertje door. De Boos ,odviseer
de" losse witte gewoden en geen drank. Beide moeili jk 
uilvoerboar. lmmers zie ik me ol oon dek lopen, wot moe! 
ik don tegen zo'n vogel zeggen als hij in het Arobisch legen 
me begin!. W•ot de drank betreft, in het begin werd inder
daod geen biertje geschonken; colo was wat de klok s loeg, 
zelfs bi j het Gezag, tot we op Das eilond kwamen, wear 
men iedere dog een college moes\ ofduwen, wot zeker niet 
met colo gepoard ging. Hel gezog von de Boos kreeg een 
gevoelige knok en weldro was een comprom is onvermijde
lijk, een bier per dog, bij iets bijzonde rs twee bier. Onze 
ziekenpo sprak dan ol von overmatig dronkgebruik. Hoe be
stoat 't, ik zie hem nag met zijn vinger schudden. 
In Durban aongekomen kregen we tot onze verbazing te 
horen, dot we een voil e lading mangoonerts noor Fronkrijk 
zouden brengen, dot belekende dus koffers pokken, want 't 
bestaat gewoon niet dot wij aan board zouden blijven. 
We moesten het wei geloven toen we bu iten de pieren 
kwomen en de geweldige grondzeeen over de dekken 
dreunden. lk grapte toen noar de loads, dot word! in Koop
stad afstappen; niets hoor, met ware doodsverachting voer 
de loads mee bu itengaots en door kon met enige moeite 
de loads hui swaarts keren, en grapte toen ncar mij, veel 
geluk. Onderweg even Kaapstad oongelopen en op de hoge 
zeeen de nodige koorten in ontvangst genomen, lypisch 
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K.P.M. he? lk mag dol wei, wat een·.timing, en niet van dot 
enge. 
We schoven nag net over de bank voor Bayonne en wiil 
de auloriteilen mij bezig hielden, kwam men mij melden, 
moeders is er. Tegen de douane zei ik, zaken goon voor 

het meisje, en kreeg ik 't me door uitgeveterd, hoe dot nu 
kan en wei in Frankrijk, en of ik gauw weg wilde wezen. 
Wet een volk he? Hier kregen we een lading zwavel, we 
eten het nu nag, voor Belgie, Nederland of Duitsland. 
Niemand hod hier naluurlijk bezwaar tegen en weldra zeil
den we longs de Ruyter, die wet meewa rig naar ziin ver
loren zoon keek die precies 10 joar weg was geweesL Door 
de meesten in Vlissingen afstudeerden, was he! wei een 
teleurstelling dot er geen boulevaartje gepikt kon worden, 
om tegen de gemeenschap te pronken van: dot is nu een 
echte K.P.M.-er; misschien een volgende keer. 
AI gauw maakten we no Terneuzen naluurlijk kennis mel de 
Nederlandse mist en duurde het enige tijd voor we in Rieme 
afmeerden. Bij het voorbijvaren van Sas van Gent zat de 
2e Stuurman met verlangende blik naar zijn huis te luren 
of hij iets zag bewegen. Weer ging het spannen, wat goon 
we doen; blijven we tot no oud en nieuw of moeten we dit 
weer op zee vieren. Om kart te goon, ik moest om 1 uur 
in Antwerpen mijn dochtertje zeggen: en nu heb ie genoeg 
aan de fluit getrokken, want dot lusten ze wei hoar, zo'n 
klein knopje en zo' n machtig geluid. 

Echler de dames zaten no al die !wee valle zeedagen van 
ongeduld te trappelen om de wal op te schieten. Wii man
nen hadden nag wat werk te doen en besloten zij oldus 
om gezamenlijk Antwerpen te verkennen. Met echte zee
benen gingen zij aldus, en kwamen no een enorm aantal 
winkels, koffie-bars (met gebak) in Irma Ia Douce lerecht. 
Nooit zal ik d it vergeten, want daarna moest nag gouw 
zo'n frivool parapluutje gekocht worden. Zo een met raze 
en hemelsblouw, of kent U ze nag niet? Het mooiste was 
echter dot mijn dochter beloofd werd, ols je thuis blijft 
goat pappo met jou naor Sneeuwwitje. Het zij zo. Het 
duurde geruime tijd no deze uitspotting voor de dames weer 
gelemd waren, dot ken ik U verzekeren, dus weest ge
waarschuwd. 
No enig aarzelen werden we ncar Harlingen gedirigeerd 
alwaar mijn grapje om met een Friese vlag in top binnen te 
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I open, door de niet-Friezen werd getorpedeerd. Ondertussen 
waren wii op de Nieuwjaors-receptie, wear onze directeur 
ons een 10% gageverhoging schonk; dot viel wei in goede 
aarde, want nu kon ik tenminste de paraplu belalen. Aan 
board bleek de mededeling echter te bevatten 5%. lou het 
misschien een kleine drukfout geweest ziin? Prachtig land 
dot Friesland, de vreemdelingenpolitie was niet mals tot 
we onze Friezen ncar voren schoven, toen was het gauw 
bekeken. Aan de wal waren ze wet meer stijfkoppig; een 
von de dames wilde mayona ise op hoar frites, dot ging 
niet, dot hoorde niet zo, apart was geed, maar er niet op. 
Daarentegen was de schoenmoker heel wat gewilliger, 
want kwam men von he! schip dan waren op dezelfde dog 
aile reparaties klaar. Het was dan ook een von de grootste 
schepen dot ooit in Harlingen binnenkwam. Heel wat lieden, · 
met hun mend open, stonden bij het meren te staren. Oak 
blikken van Terschelling lieten zich niet onbetuigd. Later 
werden we door twee ex-K.P.M.-ers naar buiten geloodst; 
je vindt ze tach ook overal. Zelfs de Leeuwarder Courant 
wijdde can ons een artikeltje. Het werd ncar het scheen 
een wedloop met de verst of we het zouden halen of niet. 
Gelukkig vertrokken we voor het invriezen met een lading 
pootaardappelen ncar Egypte en liggen we hier dan tussen 
de Russen, Polen en Joegoslaven onze eigenheimers te 

lassen. 
Hierna word! het in Port Sudan pinda's voor Taiwan laden 
geblozen. Nu begrijp ik pas wat onze voorvaderen voelden 
toen ze over de zeeen zwierven. 

Scheepsposities 

per 

februari 

N.T.P.M. 
m.s. ,Senegolkust" 
m.s. , Congokust" 
m.s. ,Zuiderkerk" 
m.s. ,Sioterkerk" 
s.s. ,Mun!toren" 
s.s. ,Westertoren" 

H.V.M. 

1964 

m.s. ,Hollands Diep" 
m.s. ,Hollands Duin" 
m.s. ,Hollands Dreef" 

J.B. 

Amsterdam ± 29-2-64 
Freetown ± 26-2-64 
Amsterdam 25-2-64 
Genua ± 25-2-64 
neg onbekend 
Singapore ± 25-2-64 

Tokio ± 21-2-64 
Singapore ± 29-2-64 
Belfast ± 28-2-64 



Herinneringen 

uit miJn 

zeilvaarttijd 

Gepensioneerd Gezagvoerder C. L. van Dierendonck was 
zo vriendelijk ons een verslag toe te zenden over een door 
hem in het begin van deze eeuw meegemaakte reis aan 
boord van het finse 4-mast barkschip ,Aibyn". Deze inte· 
ressante belevenis uit de jaren der zeilvaart willen wij 
onze lezers niet onthouden. 
Het zal als vervolgverhaal worden gepubliceerd. 
De Heer van Dierendonck zeggen wij gaarne dank voor 
de verleende toestemming dit authentieke verhaal in 
.,de Uitlaat" te mogen opnemen. 
Het verslag is gesc:hreven door zijn ,scheepsmakker" B. 
Goedhart. 

Aan miin oude scheepsmakkers Kees van 
Dierendonck en Andre Geysen, die tezamen 
met mij de gehele reis meemaakten, en fer na
gedachtenis aan Harry van Houcke, in Ieven 
Belgisch rivierloods te Antwerpen, die deze 
reis gedeelte/ijk heeft meegemaakt. 

Begin juli 1911 logeerden vier Vlissingse jongens in de leef. 
tijd von 15 tot 17 joor gezomenlijk in een kosthuis in Ant
werpen, wochtende op een gelegenheid om het zeegot uit 
te goon. Voor kost en inwoning betoalden zij in dit loge
men! in hel zgn. schipperskwartier de somma van 3 Belg. 
francs pe r dog. Allen hadden reeds 8 moonden of longer 

als lichtmatroos op schepen van diverse nationoliteit ge
varen en konden zich behoorlijk behelpen met de kennis 
van de Engelse tool. 
In die dogen was de werkwijze om con een schip te komen 
in Anlwerpen enders don nu. Op de diverse scheepvaart
kanloren werd men niet le woord gestaan of werd men 
verwezen ncar zgn. shippingmoslers. 'oit waren in het ol
gemeen eigenoren von een kroeg in de zeemonsbuurt. Bij 
oankomst van de schepen bezochlen zij de gezogvoerders 
en kregen van deze opdrocht om te zorgen, dot bij vertrek 
weer een complete bemanning aon board was. Hiervoor 
ontvingen zij don een bepoold bedrog. De schepelingen, 
die een schip zochten liepen dan dagelijks of meerdere rna
len per dog deze kroegen of, bes!elden een biertje waar
bij er ook vaak eentje con de baas en de oonwezige juffer
tjes geoffreerd moest worden en kwomen zo vaak terug tot 
er een schip was dot bemanning nodig hod. Onder deze 
shippingmosters lrof men mensen oon von d iverse notiono
liteit, in hoofdzook Engelse en Scondinavische. Kreeg men 
een schip, dan was ·mEm verplicht een vierde of een halve 
moo nd safaris als voorschot op te nemen, een zgn. advance
note, d ie men aileen in kon wisselen bij de betrokken ship
pingmaster. Gewoonl ijk kreeg men dan weinig geld in han
den en stok hij het grootste gedeelte in zijn zak als loon 
voor zijn bemiddeling. Tijdens een zeeliedenstaking in 1913 
werden de ru iten en inboedels van deze kroegen s!uk ge
slagen, deden de diverse verenigingen hun entree en was 
het met het oude systeem von ronselen gedaan . 
Op zekere dog kwam er een shippingmoster bij ons loge
men! oonlopen en vroeg of er ter ploatse matrozen en licht
motrozen oonwezig woren, die met een groat zeilschip een 
reis ncar de westkust von Ameriko en eventueel verder 
wilden moken. No enig geproot onder elkoar gaven wi j 
ons hiervoor op, en wij werden verzocht om de volgende 
ochtend om 10 uur oonwezig te zijn in zijn cafe op de 
Brouwersvliet. No behoorlijk door de kopitein d ie door oak 
oanwezig was onder de Ioupe te zijn genomen, werden wij 
oangenomen op een safaris von :£ 1 Sh 10. (circa f 20,-) 
per moand. Het verd iende loon zou echter eerst no afloop 
von de reis ter hand worden gesteld. Benodigdheden ze
als laarzen, kleren, rookgerei, messen enz. konden wij tij
dens de reis tegen zeeprijs von de kopitein kopen uit zijn 
zgn. slop-chest. Nodal onze papieren en getuigschriften 
door de gezogvoerder persoonlijk gecontroleerd woren, 
g ingen wij mel de andere nieuw aongenomen schepelingen 
ncar het Russische Consulaat om door te monsteren voor 
het Finse 4-mostborkschip .,Aibyn" . Finland was teen nog 
een Russisch pro tectoroat zodol het sch ip onder Russische 
vlog veer. 

Wij monsterden voor een reis naar de westkust (Ch ili), 
eventueel verder en terug op een Europese hoven binnen 
de tijd von 2 jaar. Kosten von de pleats van bestemming 
ncar de pleats von oonmonstering kwomen voor eigen reke
ning. Op order von de kopite in moeslen we de volgende 
morgen aon board zijn om te werken. De twee dagen, die 
con het vertrek voorafgingen werden benut met het opkla
ren van ·het. .dek en oonsloan von de ze ilen . Niet gewend 
zijnde om met onze voeten op zo'n zwevend paard te sloan, 
voelden wij ons 's avonds gerodbraakt en ontb rok ons aile 
lust om de stad in te goon. 
De lading, circa 4000 ton, bestond uit briketten en cokes, 
waarvon de zwoardere briketten grotendeels tussen de 
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wrangen in de bilges gestuwd waren. De diepgang bedroeg 

22 voet 6 duim. 

Het schip kan alles bij 30 Iappen zei l varen. Het was ge
tuigd o ls 4-mas tbark met dubbele brams en royals en was 

een zgn. open-bak-type met !wee dekhuizen tussen voor
en grootmast en M n dekhuis achier de grootmost. Het hoar

de thuis in Nystod (!hans Usikoupunki geheten), was eigen

dom van de f irma Zachariossen en Co., gebouwd in G las
gow in 1883 en 2195 8.R.T. groat. De bemonning bestond 

bij vertrek uit Antwerpen uit een zgn. mixed-crew. 

Kapitein: Alfred Karlson, 1 sle stuurman C. Karlson, 2e stuur

mon Blomquist, 3e stuurman Tengstrom, allen Zweed-Fin· 
nen, die zowel de Zweedse al s de Finse tool machtig waren. 
Timmerman Sepainen, zeilmaker Lettohnen, donkeyman 

Lensari en de kok M etomen, allen Rus-Finnen. 

4 Deense motrozen, Alfred en Emile Andersen, W. Jensen 
en O scar W•ind. Deze laatste w as volwoardig gediplo
meerd gezagvoerder voor de grate zei lvoart doch door 

omstandigheden aan lager wal geraakt. 

2 Finse matrozen, Stenberg en Matille 

4 Vl issingse lichtmatrozen, H. van Houcke (Belg), C. l. van 
Dierendonck, A. Geysen en B. Goedhart 
2 Zweedse lichtmatrozen Hoedman en Hartman 

2 Finse l ichtmotrozen Westman en Klemler 

1 Zweed Fin lichtmatroos Da lstr6m 
1 Duitse lichtmatroos Karl Brau tsch 
2 Engelse matrozen, d ie echter deserteerden bi j vertrek ui t 

de sluis Antwerpen 

1 Amerikaanse steward Willy Edwards. 
In totaal 27 man. 

lnrichting van het schip 
Er was aan board een kl eine donkey-ketel, die aileen ge

bruikt w~rd voor het ankerspi l en de bediening van een 

lierkop tijdens het laden en lassen. 

Masten, marsstengen en kluiverboom waren van stool, 

b ramstengen en bezao':'boom van hout. AI het werk op zee 
moest met ellenbogenstoom verricht worden, dot meesta l 
gepaard g ing met het zingen van de bekende zeemans

liedjes (shanties); b ras, val of schootlieren w aren niet aan
wezig. Verder op de bak en aon dek een koopstonder, 
o lsmede een oon elke zijde von de campagne, oak wei 

poop genaamd. 

O nder de ruime open bok bevonden zich de W.C.'s voor 
officieren, onderofficieren en 2 stuks voor de mindere go
den, een groat hangend rooster voor de zeilen, 2 ruime 

bergploatsen voor moteriool, het onkerspi l en de toegang 

tot de voorpiek. 

Het voorste dekhuis was bestemd voor 12 schepelingen, 
daarachter het voorlu ik en daorachter het 2e dekhuis, 
waarvan de voorste hell! bestemd voor 6 mon, en de och

terste helft voor verblijf t immermon, donkeymon en werk· 

pleats timmermon. Achter de grate most het 3e dekhuis, 
woarin lompenhut, verfhok, kombuis en donkeykamer. Hier
no het groot-luik en de kruismast en het achter lu ik en door

no de campagne. De bezaansmost was door de campagne 

gevoerd. 

Onder de campagne oon bokboord een deur welke toegang 
gaf tot de verbli jven der officieren, 2 possagiershu tten, 

messroom, salon en verbl ijven van de kapitein en berg
pleats proviand. De kajuit was vrij groat, waar minstens 8 

personen aan een tofel konden zi tten. 
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Aon S.B. van de campagne was een verbli jf voor de 
zei lmaker, kok en steward benevens de zei lmokerswerk

ploats. De grate zeilkooi was onder de ka juit gevestigd 

olsmede de tanks voor meel en beschui t. De bergplaats 
voor vaten, zoutvlees, spek en oordappelen was in de voor
piek gelegen. 

Op de campagne stand het moederkampos woorop ge

navigeerd werd. Aon weerszi jden daarvan een trap ncar het 

hoofddek en verder een trap noor de kojui t, ofgedekt door 
een ruime koekoek met zitbonken. 

Er was een groat stuurrod met twee stuurkompossen op het 
achterste gedeelte van de campagne. M et normool weer 

kon een man het roer bedienen, moor voor de w ind zei

lende en met zwoor weer waren hiervoor meerdere per
sonen nodig. 
De klu iverboom en de zalingen woren niet voorzien van 

vongnetten. 

Twee werkboten stonden op klompen naost boven het 

voorste dekhuis, de beide reddingboten nobij het ochter
dek eveneens op verhoogde t joks. 

Het vorkenshok met 2 varkens stand aon de voorz ijde von 
he! voorste dekhuis en verder was er neg een ruim kippen

hok met 18 kippen op het achterluik. 

Woch!indeling 

In de hoven liggende moest ol ti jd de helft der bemanning 

oan board bl ijven, hetzij SB's of BB's wach t. Op zee wer 

den de zgn. Scandinovische wachten gelopen dewelke o ls 
volgt woren ingedeeld : 

Voormiddag von 8-12.30 uur wocht oon dek, 12.30-19.00 

uur wocht ter kooi, 19.30-20 uur beide wochten ,stand 

by". Van 20-24 uur wocht aan dek, von 24-4 uur wocht ter 

kooi en van 4-8 uur wederom wocht oon dek. Voor de be

manning wisselden deze wachten om de andere dog, de 
stuurl ieden liepen echter steeds dezelfde wocht, maar de
den geen dagdienst. Boven de 40ste b reedtegrood liepen 

zij echter wei wocht mede, met uitzondering van kok en 

steward. Bi j slecht weer moest echter allehens mede naar 
hoven om zei len te bergen, zodat het ken gebeuren, dot er 

slechts 3 man oon dek bleven, t.w . kapi tein, 1ste stuurman 
en roergonger. Ti jdens de wocht aon dek was het verboden 

op dek te liggen of zich in de verbl ijven op te houden. 

Reisbeschrijving von Antwerpen noor Gotico (Chili) 
Op zaterdagmorgen 7 juli 1911 kwamen de motrozen naar 

het schip gereden in 3 r ijtuigen, beloden met zeezak en 

motros (donkey's breakfast). Allen waren zeer vroli jk ge
stemd en luidruchtig. De sleepboten kwomen voor, a lles 
werd losgegooid en het schip naar de sluis gesleep t. Op 

de Royer sluis in Antwerpen stonden de vrienden e11 vrien

d innen gereed om ens een laatste vaorwe l en een tot weer
ziens toe te wensen. Aon jenevertronen ontbrak het niet. 
Bij het verlaten van de sluis staple op het laotste moment 

een Engelse matroos met zijn p lunjezak de wal op; hij 

wenste op het laatste moment niet mee te goon. Even 

later sprang een andere Engelse matr~os overboard en 

zwom naar de wal terug. Hierdoor hadden wij dus !wee vol
woardige krachten te kart. Enige matrozen werden op een 

minder zochthondige monier in hun kooi gedeponeerd om 
hun roes uit te slapen. Stroks op zee zijnde zouden w ij ze 

hard nodig hebben. Wij werden de Schelde afgesleept door 

2 Belgische sleepboten, de John B. Moos en de , John Bull " . 



In Vlissingen werd van loads gewisseld en de eerste sleep
boot losgegooid. 

Gedurende de namiddag werd ons, 4 Vlissingse l icht

matrozen, opgedragen, om tijdens de s/eepreis, kolen voor 
de kombuis op te helen uit de voorpiek. Geruime t ijd ging 
alles goed, toen ging het mis en voor dot iemand er erg in 

had lagen wij hevig schreeuwend over het dek te rollen. 
De oudere matrozen stonden toe te kijken en het gevecht 
aan te vuren totdat er 2 stuurlieden bij kwamen om ons uit 

elkaar te halen. No een flinke heal uit de mok was alles 
weer rustig en de vrede hersteld. 
De ruzie ontstond omdat wii bij het posseren van onze ge

boortestad nog even een blik op de boulevard wilden wer

pen. Zij die onder in de voorpiek de kolenmondjes val 
moesten scheppen, kregen door geen kans voor, gezien de 
andere jongens hen niet op t ijd wi lden vervangen en liever 

vonof het dek de voile monden ophieuwden. Dit was in 

strijd met onze ofsproak om elkonder tijdig of te lassen. 

Beste foto 

van de 

maand 

,Stroot Frazer 

5 december 1963" 

Een geestige opname 
van 4e Stuurmon 

L. J. B. Lagendijk. 

Des ovonds no het passeren van Vlissingen en ol een heel 
stuk in de Wielingen, kwamen er twee Zweden aon dek, die 

ju ist hun roes hodden uitgeslapen. Stomverboasd en val 
schrik wierpen zij hun blikken op het dek en het tuig en 
riepen toen ,Waar zijn wij nu terech t gekomen, op een 

:zeilschip? Dot kan niet, wij zijn stokers en horen op een 
stoomschip thuis". Wat was nu het geval? Beide waren in 
Antwerpen, onder invloed van drank, geshanghaid door 

de eerder genoemde shippingmaster. Terugkeer was voor 

hen niet meer mogelijk en door zij het dekwerk niet version
den werden zii lot lichtmatroos gebombardeerd in welke 
hoedanigheid zij ook buiten hun weten de monsterrol hod

den getekend. Des nachts passeerde de Vlissingse mailboot 
op zeer korte afstond en had de vader van v. Dierendonck 
een mooie gelegenheid om nag een bl ik te werpen op het 

schip, waarmede zijn zoon (little Duchie) zo'n verre reis 

ging ondernemen. 
(wordt vervolgd) 
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Personalia 

PROMOTIES: 

K.P.M. 

E. Bismeyer tot 3e Stuurman m.i.v. 1-1-64 

N.T.P.M. 

K. J. W. Tinga tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 30-9-63 
J. l. Menninga tot Assistent-Werktuigkundige m.i.v. 5-1-64 
H. T. v. d. Heide tot Assistent-Werktuigkundige m.i .v. 5-1-64 

Van harte gelukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS: 

K.P.M. 

G. J. van der Heiden (dd. Gezagv.) ex m.s. ,Ka-
loekoe" tijdelijke detachering D.S.C. 21-1-64 

H. Meyer ex m.s. ,van Cloon" naar m.s. ,van lin-
schoten" 10-2-64 
A. N. Kloots ex m.s. ,van linschoten" naar m.s. 
,van croon" 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN: 

K.P.M. 

J. van Willigen ex m.s. ,Stroot Franklin" met RV 
J. R. Holman (Hfd.wlk.) m.s. ,Stroot Franklin" 
M. F. Muller ex m.s. ,Kasimbar" naar m.s. ,Stroot 
Lombok" 
J. M. Meinen ex m.s. ,Stroot lombok" met RV 
A. Fortgens (2e W1k.) ex m.s. ,.Karossa" naar m.s. 
,Sambas" (dd. Hfd.wtk.) 
J. B. Nolthenius (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Sambas" 

10-2-64 

10-1-64 
10-1-64 

12-1-64 
12-1-64 

13-1-64 

naar m.s. ,van Spilbergen" (2e Wtk.) 13-1-64 
J. H. Beumer (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Siaoe" naar 
m.s. ,Silindoeng" (dd. Hfd.wtk.) 15-1-64 
D. Snip ex m.s. ,Silindoeng" naar m.s. ,Siaoe" 
H. Weevers ex m.s. ,Karossa" naar m.s. ,Kaloe
koe" 
D. J. G . G. Geurts (dd. Hfd.wtk. K.V.) ex m.s. ,Ka
loekoe" naar m.s. ,Kasimbar" (dd. Hfd.wtk. K.V.) 
D. J. G. G. Geurts (dd. Hfd.wtk. K.V.) ex m.s. ,Ka
simbar" naar m.s. ,Karossa" (dd. Hfd.wtk . K.V.) 
A. J. Koomans (dd. 2e Wtk.) m.s. ,Kasimbar" (dd. 
Hfd.wtk.) 
H. Weevers ex m.s. ,Kaloekoe" naar m.s. ,Wai
balong" 
A. Bakker ex m.s. ,Waibalong" naar m.s. ,Sanana" 
H. J . van der Veer (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Sanana" 
met TTV./S'pore 

15-1-64 

17-1-64 

17-1-64 

26-1-64 

26-1-64 

4-2-64 
4-2-64 

4-2-64 
Aile verlofgangers: een prettig veri of. 

Aile herplootsten : goede vaort. 

J. A. H. Faber ex m.s. ,Kasimbar" naar m.s. ,Ka- MET VERLOF GEGAAN: 
loekoe" 21-1-64 
J. A. H. Faber ex m.s. ,Kaloekoe" met RV 29-1-64 
R. Severien ex m.s. ,Siberoet" naar m.s. ,Waiwe-
rang" 23-1-64 K.P.M. 

J. C. Schouw ex m.s. ,W•aiwerang" naar m.s. 13-1-64 3e Wtk. G. M. Kuyk uit L. Marques RV/SV 
,Si beroet" 23-1-64 15-1-64 2e Wtk. J. A. Pruyt uit Beira RV/SV 

D. van Hekken ex m.s. ,Waikelo" naar m.s. ,Ka- 15-l -64 De Heer G. J. Reitsema uit Singapore EV 

simbar" 28-1-64 en echtgenote 

D. van Hekken ex m.s. ,Kasimbar" naar m.s. 19-1-64 De Heer J. Pilaar en gezin uit Singapore EV 
,Waikelo" 13-2-64 25-1-64 3e Wtk. C. A. N. Boers uit Singapore RV/SV 
l. J. Willems ex RV naar m.s. ,van Waerwijck" 2-2-64 28-1-64 1e Slm. J. W. F. v. Hummel uit Durban RV 
F. J. Woudstra ex m.s. ,van Waerwijck" met OP/ 29-1-64 3e Wtk. A. A. A. van Onno uit Bangkok RV/SV 
Austr. 2-2-64 1-2-64 3e Wlk. B. G. Hakstege ui t Calcutta RV/SV 

H. Koch ex RV naar m.s . ,Waingapoe" 5-2-64 
J. A. Haringsma ex m.s. ,Waingapoe" naar m.s. N.T.P.M. 

,Camphuys" 10-2-64 11-1-64 2e Stm. R. P. Rodenbaog ex s.s. ,Munttoren" 
H. N. l. Hoomans ex m.s. ,Camphuys" met RV 10-2-64 Een prettig verlof toegewenst. 
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NA VERLOF VERTROKKEN: 

K.P.M. 

2-1-64 3e Wtk. S. G . Adema (Antwerpen) m.s. , Schouten" 
4-1-64 1e Stm. J. G. Ormel {Singapore) m.s. ,Bakongan" 
5-1-64 2e W tk. A. Fo rtgens {Singapore) m.s. ,Karossa" 
8-1-64 2e Wtk. G. W. Mcternan (L. Marques) m.s. , Von 

Linschoten" 
8-1-64 1 e Stm. F. van der Linden (Singapore) m.s. ,Kasim

bor" 
9-1-64 4e Wtk. A. von der Loan (L. Marques) m.s. ,Von 

Linscholen" 
9-1-64 Mevrouw C. Loenen (echtg. 3e Wtk.) Durban 

15-1-64 4e Wtk. L. Smit (Lagos) m.s. , Von Heemskerck" 
18-1-64 3e Stm. J. J . von Leeuwen (Singapore) m.s. , Musi" 
18-1-64 Mevrouw F. N. van der Stacy {echtg. 2e Wtk.) Sin-

gapore 
18-1-64 Mevrouw I. M. Lie + 1 k. (gezin 2e Wtk.) Singapore 
18-1-64 4e Wtk. P. E. Rongen (Koapstad) m.s. , Van Rie

beeck" 
20-1-64 2e Stm. H. Zan tkuyl (Tries!) m.s. ,Woingopoe" 
26-1 -64 3e Wtk. J. Siebert (Singapore) m.s. , Kosimbor" 

Goede wacht en behouden vaart. 

NA VERLOF GEPLAATST: 

N.T.P.M. 

2-1-64 1e Stm. J. Eveloor (Rotterdam) s.s. ,Westertoren" 
30-1 -64 4e W tk. J . Meyer (Rotterda m) m.s. ,Zuiderkerk" 

Goede wacht en behouden voorf. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 

3e Stm. J. J . van Leeuwen 
5e Wtk. L. H. Meyer 
5e Wtk. H. W . M. Veugelers 
5e Wlk. A. Hoo gers 
5e Wtk. H. R. Boddendijk 
3e Stm. M. Vodegel 

N.T.P.M. 

10-1-64 S II 
14-1-64 A 

14-1-64 A 
21-1-64 A 
30-1 -64 A 
16-1-64 S II 

Ass.-wtk. K. J. W. Tinge 30-9-63 V.D. 
. Onze gelukwensen met het behaalde succes. 

HUWELIJKEN: 

K. P.M. 

2e Stuurmon F. R. de Cock en Mej. P. D. Weckesser ddo. 
8-1-64 te Kaopstod. 
5e Werktu igkundige G. Timmer en Me j. M. L. Speet ddo. 
29-1-64 te Utrecht. 

Proficiat en , behouden vaart". 

NIEUWE K.P.M.-MERTJES: 

Vl issingen, 8-1-64 : Egbert Eugene, zoon von 2e Werk tuig
kundige H. E. Kattenbroek en Mevrouw G. H. Kaltenbroek
Ester. 
Amsterdam, 24-1 -64 : Jon, zoon von 3e Stuurmon J. van Wier 
en Mevrouw C. M. van Wier-Toanman. 

W elkom in de , fam ilie". 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Gezagvoerder H. Deekens overleed ddo . 
20-1-64 te Haren, in de leeftijd van 59 jaar. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige L. P. Overhuys over
feed ddo. 27-1-64 te Amste rdam, in de leeftijd van 68 joar. 
Gepensioneerd Gezagvoerder E. A. Bosman overleed ddo. 
1-2-64 te Zandvoort, in de leeftijd van 59 jaar . 

Zii ruslen in vrede. 
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M.s. ,Schouten". Aardappelen laden te Harlingen, 9-16 jan. 
1964. Foto's J.B . 

• ~ 
I , J 

DRUK ."f KOGG~CHIP 
JJ.tSTEROAM 
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