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K.P.f\1. 
bedrijfsnieu1vs 
De motorschepen ,.Prins Willem Ill" en ,.Pri ns Willem II" 
va n de Oronjelijn werden resp. voor een derde en een 
tweede rondreis in de M.E.A.S. gecharterd. 
Naast de ,.Waiwerang", .,Woikela" en ,.Waibalong" 
werd aok het m.s . .,Waingapae" aan lndonesische char
terers apgeleverd. 
Het m.s. ,.Schouten" vertrok no lediglassing in Formosa 
naar Bangkok alwaar rijst werd geladen voor Be lawan· 
Deli. Oak de m.s.s. ,Siberoet", ,.Bakongan" en ,.Keer
kring" vonden emplooi in het rijstvervoer van Burma en 
Bangkok naar diverse havens in lndonesie. Laatstgenoemd 
schip beeindigde dit emplooi in charter von de lndone· 
sische rederi j Peln i. 
Met !wee in Singapore gevestigde rederijen werd een 
overeenkomst aongegaon inzoke het gezamenlijk vervoer 
van rubber van Oostkust Tha iland ncar Singapore. 
M.s. ,Sil indoeng" liep in vbt. 73 von de Boy of Bengal 
d ienst no vertrek Singapore, Saigon extra aan. 

Hieronder een zi jaanzicht von het algemeen plan van de 
voor rekening van de K.P.M. le bouwen bulk-carrier. Het 
schip za l worden gebouwd bij Verolme Verenigde Scheeps
werven onder bouwnummer 713. 

Enkele gegevens : 
Iengle over alles 
Iengie tussen loodli jnen 
breedte op spanten 
deadweight 
lciodruiminhoud 
vermogen hoofdmotor 

186,40 m 
172,21 m 
22,86 m 

24.000 tons a 1016 kg 
1.257.000 cubft groan 

8.600 A.P.K. 
dienstsnelheid 14,5 kn. 
la adgerei 6 hydraul ische 5-tons kronen 

6 laadhoofden van 15,4 x 10,0 m 

Het schip is bestemd om door de H.V.M. in de olgemene 
vrochlvaart te worden geexploileerd. 

Stichting 
M. C. Koning st~diefonds 
Uit hel joorverslag over 1963 

In het over he! jaar 1963 uitgebrochte verslag memoreert 
het Bestuur het overl ijden van de heer M. C. Koning, 
wiens naa m aan het in 1949 ter gelegenheid van zijn 75e 
verjaardag opgerichte Studiefonds werd verbonden. Uit 
het finoncieel vers lag bl ijk t, dot in 1963 een bedrag ad 
f 25.565,- beschikboor werd gesteld voor studiebeurzen. 
In 1963 hebben vijf pupillen van het Studiefonds hun stu
die met succes beeindigd; wegens onvoldoende studiere
sultaten werden de beurzen van twee pupillen gestaakt. 

Op 1 januari 1964 volgden 32 pupillen hun opleiding met 
een tegemoetkoming uit het Fonds en wei : 
5 aan een Universiteit 
2 aan een Technische Hogeschool 
2 can een H.T.S. 
1 aan een U.T.S. 

aan een l.T.S. 
aon het N.O.I.B. 
oan een Kweekschool voor Onderwijzers 
aan een Hogere Hotelvakschool 
aan een Rijks Middelba re Tuinbouwschoal 
voor het diploma Heilgymnostiek en Massage 
aon een School voor Maatschappelijk Werk 
aon het Sociaal Paedagogisch Opleidingscentrum Mid
delco 
opleiding Secretaresse 
opleiding Receptioniste 
opleiding Kleuterleidster 

2 con een Huishoudschool 

terwijl finonciele steun werd verleend b ij de aanschaf van 
leermiddelen, extra lessen of reiskosten oan 
7 pupillen, die Mula-, Middelboor- of Voorbereidend Ho
ger Onderwijs volgden en oan 
2 pupi llen, di e Buitengewoon Onderwijs volgden. 
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De Bombay Dock 
explosion 

Het is 14 april 1964 lwintig jaar geleden, dot een der 
grootste explosies uit de geschiedenis plootsvond in de 
Bombay Docks. 

Drie schepen von onze Moatschappij, het s.s. ,Generool 
Van der Heyden", het m.s. ,Tinombo" en hel s.s. ,Ge
neroal Van Swielen" werden door de Bombay Explosion 
een total loss. 
Van de ,Generoal Van der Heyden" verloren 14 !eden von 
de bemonning wooronder de 3e Werktuigkundige Ripassa, 
het Ieven of werden vermist, lerwijl 33 man min of meer 
ernstig werden gewond. 
Op het m.s. ,Tinombo" kwomen de Hoofdwerktuigkundige 
Von der Woldt, de 4e Stuurman Kornman en nog 6 andere 
bemanningsleden om het Ieven; vele anderen hadden 
brandwonden en kneuzingen. 
Van de ,Generoal Von Swieten" werd een motroos bij deze 
romp gedood en een vermis!. De Employe von de Tech
nische Dienst Von Wijngoorden, die gewond in het water 
terecht was gekomen, overleed ter plaatse kart nodal hij 
uit het water was gehoald. 

De oorzaok von deze ontzetlende ramp was de ontplof
fing von een lading explosieven oon board von de ,Fort 
Stikine" in het Victoria Dock te Bombay. 
De ,Fort Stikine", 7142 BRT, gebouwd in 1942, was in Bom
bay aangekomen von Karach i met een lading koleen , 
smeerolie, scrap iron, zwavel , rijst, hars en ongeveer 1400 
ton explosieven, bestaande uit brandbommen, tracer am
munitie, granaten, torpedo's, mijnen enz. Bovendien had het 
schip nag voor een miljoen £ oon gouden slaven aan board. 
Het schip kreeg een ligploals in het Victoria Dock, om

ringd door 24 andere schepen woaronder recht er tegen
over op 80 yards afstand de ,Tinombo" en schuin er tegen
over op ± 120 yards de ,Generoal Von der Heyden". 
Op 14 april 1944 werd om ongeveer 13.00 brand in R II van 
de , Fort Stikine" geconstateerd. Ondanks bluspog ingen, 
eerst von scheepswege en spoedig daorna ook van de wal, 
nom de brand in de lading in R II al spoedig tot een gewel
dige omva ng toe. 
De brand werd op de meest heldhoftige wijze bestreden, 
doch zonder resul toat ; no enige uren was men gedwon
gen het schip te verlaten. 

Ue or! Stikine", Captain Naismith, 
g in,; •109 eenn1u nj ter aan board - geheel aileen -
om zeker te moken d ,. l· niemand op het gedoemde schip 
was achtergebleven. Hij keerde terug naar de wol en be
got zich met de Chiefmate Henderson naar het achter
schip. Op dot moment kwam d e eersle explosie; zij z ijn 
nimmer te ruggezien. 
Het was 10 minuten aver vier teen het voorschip van de 
,Fort Stikine" de Iucht in vloag. De g rate klok van de lo
ren can de ingang von de docks wees teen 6 minuten over 
vier oan, de wijzers zijn op dot ti jdstip stil blijven sloan .. , 
moondenlang. 

Tot dot moment was in de docks op vrijwel aile schepen, 
aan de wol, op de koden en in de goedongs, het werk 
normoal doorgegoan, omdot een van de meest o nbegrij 
pelijke d ingen van dit drama het fe it is geweest, dot geen 
enkele woorschuwing voor gevoar, van enige autoriteit is 
uitgegaan, zeals later door de doortoe samengestelde 
Commission of Inquiry is vostgesteld. 
Deze commissie heel! destijds no 4 moonden von intensief 
onderzoek en no het horen van tientallen getu igen een 
uitvaerig rapport of findings gepubl iceerd. 
Tien schepen, waaronder 3 K.P.M.-schepen, of hun over
blijfselen woren een total loss en werden verkocht voor 
sc rap. Een totaol van meer don 34000 scheepstonnoge ging 
verloren voor de geoll ieerden. Een ruwe schatting is dot 
voor 200 miljoen gulden oan schepen, goederen en ge
bouwen verloren g ingen. 
In Bombay werden 6000 bedrijven door de geweldige bron
den direct of indirect getroffen, 50.000 mensen werden wer
keloos, 3000 mensen verloren alles wot zij bezoten. 
Von de 24 schepen in het Victoria- en Princess dock vlo
gen er elf in brand en 4 woren zinkende. Anderen zoten 
oon de grand of hadden zwore slogzij. Allen waren los
geslagen en dreven op de oonvankelijk 60 voet hage 
vloedgolf d ie in het dock was ontstaan, door elkoar heen . 
De do ckslu izen woren val goten - de bruggen erover 
woren uit hun zittingen geslogen en vervormd. Het water 
in de docks en de kaden was bedekt met een dikke laag 
as, wrokstukken en brandende kotoen en de lichomen 
van honderden slochtoffers. 

Goedongs, kontoren en gebouwen oon aile zijden waren 
totoal vern ield en de resten stonden in brand. Kronen lo
gen verwrangen over koden en op de gaedangs gezakt 
of in het water. Spoorwagons waren verwrongen en opzij 
gesmeten. Water- en olieleidingen, hoogsponningsleidin
gen, alles en olles was vernield, opgeblozen, gebroken en 
stak uit de grand of hoog in de Iucht in de meest lugubere 
vormen. 
lets meer dan een half uur no de explosie was er vrijwel 
geen levende ziel in de docks meer te bekennen, behalve 
een groepje officieren van de ,Generaol Van Swieten" -
die met reddingspompen doende waren - en nag enige 
anderen van een Noors schip en naar later bleek, enig 
te hulp gekomen personeel von army en navy. 
Van het voorschip van de , Fort Stikine" was niets meer 
over - het was vri jwel tot stukjes uit elkoor geslagen en 
over een groat gebied verspreid. Een boeganker von een 
3y2 ton gewicht met een ton gewicht aon ketting, hing 
200 meter verderop in de zaling van een ~nder schip, 
en dat 25 meter boven dek! 
Het ochterschip von de ,Stikine" was tot op de bodem 



in het dok gezonKen ; er neerst de 

docks, luguber verbroken door g( .. . et. P.r -~~111 vlamrn.Jfl en 
gekrook von zo nu en don instortb_1de zo!derbolken in de 
pakhuizen en he\ een voor een exploderen van scheeps

ommuni ti e en dergelijke. 
34 minuten no de eerste explosie vloog de rest von de 
,Fort Stik ine" in de Iucht. R IV von dit schip bevotte 784 
\on explosieven, woaronder een masse brandbommen. 
Deze b last was enige molen v reseli jker en met veel w ijder 

effect don de eerste. 
Woor de eerste explosie zich tot op zekere hoog te in de vri je 

Iucht oon de oppervlokte hod kunnen ui twerken, o lles in de 
omgeving in horizontole zin vern ielende (stukken gloeiend 
metool kwomen bi jno 2 km verder terecht) kwom de tweede 

explosie in . het gezonken och terschip p roktisch von onder 

water en de kracht doorvon werd dientengevolge meer om
hoog gericht. De exploderende masso b ereikte een hoag
Ie van een duizend meter, brondbommen, brandend haul, 

gloeiend metoa l en een onvoorstelbore masse wa ter werd 
de Iucht in geslingerd en over een area von meer don 11j2 
km in het rand versp reid. 
Tot ve r in de stod Bombay werden ru iten von huizen en 
voertuigen versplinterd door de blast. Een schroefblod 
van het schip (enkelschroeven) sloeg 9 km verder door de 

Iucht gezeild, in de grand op het voorplein von St. Xo

v iers School midden in Bombay. 
Een inwoner von Bombay op kilometers o fstond von de 

docks, vend een 28 lbs. stoaf von de goudloding von het 

schip op ziin ba leen. 
Het meest ongeloofl i jke fei t hierbi j is echter geweest dot 
een achier de , Fort Stikine" l i ggend schip van een 4000 
ton door de explosie in zijn gehee/ ui t het wa ter werd 
gelicht en in de Iucht - 90 groden 'gedrooid - in zi jn 
valle Iengle boven op een 15 meter haag pokhuis terech t 

kwom, wear het uiteroord doorheen zokte en zo met 15 
meter von het voorschip over zi jn oorspronkelijke ligploots 

uitstekend op de wol kwam te stoon! 
Een man uit de docks werd mijlen ver in de Boy of Bom

bay geblazen en nag levend uit het w a ter gehoold. 
Alles in een cirkel von ruim een ki lometer middell ijn stand 

nu in brand. 
Het bleek dogenlong onmogelijk om nog op enigerlei wii
ze in deze hel, woarin nu onafgebroken ontp loffingen 

pleats hodden von portijen ammunit ie in gaedangs en op 
schepen, door te dringen. De brand breidde zich nu ook 

over een gedeelte van de stad buiten de docks ui t. 
Ondanks d it alles werden er ongelaoflijke staal tjes van 
meed bij redd ingspogingen gepresteerd - door enkelin

gen - veel woarvon nimmer meer bekend zol worden. 

s.s . .,Generaal van Swieten" 
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Uiteindelijk is in Bombay 300 acres door de explosie en 
daarop volgende brand totaa l vernield. 
Een totaal van 800.000 ton wrakstukken von allerlei aard 
is verwijderd moeten worden. Voor he t opruimen wer
den ondermeer 350 lorries, tientallen bulldozers en een 
grate verscheidenheid van rijdende kronen, grijpers, pam
pen, lasmachines, branders, generators, compressors enz. 
gebruikt. 
Op het hoogtepunt van de wederopbouw van de docks 
waren 8000 man genietroepen waarvan 75% Indians in 
dlenst en nag een 500 man civiel personeel; een groat dee I 
in dog- en nachtploegen. 
No 61j2 maand waren de docks praktisch weer geheel her
steld en in gebruik genomen. 
Door de Inquiry Commission werd o.a. officieel vastge
steld dot 41 mensen op de schepen werden gedood of 
vermis! (waarvan aileen van de K.P.M. 24), 123 gewond -
van allerlei services nag eens 190 waaronder 64 brand

weerlieden gedood en 353 gewond,-terwijl het aantal 
slachtoffers onder de burgerbevolking (bootwerkers enz) 
niet is kunnen worden vastgesteld, maar op minstens 500 
werd geschat. 
Vanwege de oorlogsomstandigheden is te dien t ijde · en 
later slechts zeer weinig in de geallieerde wereldpers ge
publiceerd mogen worden. 

In onze archieven zijn rapporten van onze officieren die 
deze ramp overleefden bewaard gebleven. Een van die
genen wiens grate persoonlijke moed daarbij betoond, 
door zijn grate bescheidenheid weinig algemeen bekend 
is geworden, zoals van vele anderen in de oorlog, was 
onze helaas op 1 februari j.l. overleden ex-Gezagvoerder 
E. A. Bosman. 
Mage het hiervolgende getuigenis dot een onzer officie
ren des tijds schreef als besluit van zijn verslag over zijn 
belevenissen in de Bombay explosion, in het midden wear
van hij met wijlen Gezagvoerder Bosman tot het eind 
toe verkeerde, le zijner eervolle nagedachtenis dienen: 
,lk wil gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om 
mi jn bewondering uit te spreken over de koelbloedigheid, 
vasthoudendhe id en moed, welke Gezagvoerder Bas· 
man en 2e werktuigkundige Van den Heuvel betoonden 
onder omslandigheden welker verschrikking in hoge 
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fig '.""'' ' 
le,-, 

· · ,· w · ('. j • , _ _, lk acht het een voorrecht zulke 
miin sup -, -- ,~u ren en college's te mogen tel

'" :lecht; i >pen dot ik hen niet tekort (:le· 
sch01~ i~r steun." 
Gezagvoerder Bosman werd later door Hare Majesteit ll.u
ning in Wilhelmina begiftigd met ' het Kruis van Verdienste 
met de citatie: 
,Ais kapitein van het s.s. ,Generaal Van der Heyden" Iii
dens de zeer ernstige ontploffingen en de daaropvolgen
de felle branden in het Victoria Dock te Bombay op 14 
April 1944, moedig en menschlievend opgetreden bij he! 
onder zijn Ieiding redden en in veiligheid brengen van de 
gewonden, ondanks de, als gevolg van rondvliegende mu
nitie en de groote hitte veroorzaakte, moeilijke en gevaar
volle omstandigheden." 

Op 14 april 1964 is he! Ievens precies tweeenvijftig jaar ge
leden dot de zogenaamd onzinkbare 46.000 ton metende 
,Titanic" van de White Star Line op hoar maiden trip op een 
ijsberg liep en enige uren later met een verlies van 1513 
mensenlevens zonk. 
Naa r aanleiding van deze vreselijke scheepsramp werd 
in 1913 de eerste International Convention for Safety of 
Life at Sea, in Landen bijeengeroepen, gevolgd door vele 
andere, de laatste in 1960. 

dF. 

Van de redactie 

Aan de oproep tot toezending van kopy en foto-materiaal 
in het Februari-nummer van dit jaar, is door velen gevolg 
gegeven. Een alleszins verheugend verschijnsel. 
De redactie hoop! dot inzenders, oak al word! hun kopy 
niet opgenomen, om deze reden niet van verdere toezen
ding afzien. Per slot van rekening schuilt er een kern van 
waarheid in het gezegde ,de aanhouder wint" (behalve 
misschien in de voetbaltoto). 
lets tegengevallen is het aantal ingezonden toto's die kun
nen mededingen noar het praedicaat ,Beste foto von de 
moand". 
Op onze fotogrofen word! daorom nog eens een extra be
roep gedaan om mee te werken aan de instandhouding van 
deze foto-wedstrijd. 



Herinneringen . . . 
Ult ffilJll 

zeilvaarttijd 

No 61 dagen kregen we verkenning van de Australische 
kust en kwamen in de buurt von New-Cc.stle (New So-uth 

Wales). Er kwam een grate sleepboot uit die middels 

scheepsroeper onmiddellijk met de kopitein began te on

derhondelen over de sleepprijs. Seide gezagvoerders ken
den hierover niet tot overeenstemming komen. De sleep

boot stoomde weer naor binnen nadot zij ons gewoor
schuwd had dat slecht weer op komst was en zij voorlopig 

niet weer noor buiten zou kunnen komen. Deze voorspel
ling bleek oak moor ol te waor te zijn. 

No vertrek van de sleepboot kwam stormweer opzellen en 
was het land spoedig weer uit zicht. Niet minder don 11 

dogen later moesten wij de hulp von dezelfde sleepboot 

occepteren tegen dezelfde sleepprijs die eerst gevraagd 
was. Behalve veel verlies oon tijd, hodden wij oak nag veel 

schade oon gescheurde zeilen enz. No 8 uur slepen voeren 
wij de hoven von New-Castle binnen en meerden in Stocton 

oan de zgn. ,Dike". Eerst moest uitgezwoveld worden ol

vorens begonnen werd aon het lassen von de zond-bollast. 
Noar schotting logen er wei 50 grate zeilschepen aile be
stemd voor het vervoer noar de Westkust von Noord- en 

Zu id-Amerika. De ligtijd in deze haven was gemiddeld een 

moond. De timmerman, die aan berry-berry leed kon am 
een of andere reden niet in het ziekenhuis opgenomen wor
den en werd weer terug aan board gezonden. 

lntussen hodden wij op de ferry-boot kennis gemoakt mel 
een oude heer, die werkzaom was bij de boggerwerken. Hij 

was ol ruim 30 joor in Australie, gehuwd en hod een groat 
geiin. Hij woonde in een ruime houten bungalow tegen de 

duinen en sprok thuis uitsluitend Engels. Zelf sprak hij het 
Hollands oak niet erg vlot meer. Hij verzocht ons hem de 

komende zondog thuis te komen opzoeken wot wij oak 
goorne deden. Het was er erg gezellig zodat wij er nag een 
poor keer geweest zijn. Vrouw en kinderen vonden he! heer

lijk ols wij gezomenlijk Hollandse liederen zongen. In het 

olgemeen woren de mensen in Australie erg gostvrij en 
huiselijk. 

Vele avonden brochten wij oak door in de Sailors Mission 
waar het 's woensdogs- en zondagsovonds zeer druk was. 

Geen wonder, want er werd ons heerlijke cake, krenten
brood en thee aangeboden. Zo gouw het lekkers op was 

en de geestelijke over wot meer stichtelijke onderwerpen 

•: "On te proten trokken de meeste ondankbare zeelieden 
ac: ~ ·un stutten om een vrolijker gelegenheid op lfl zoeken. 
Onz<: uemanning kwam er vook, dank zij het feit dot onze 

kopitein ons zo weinig mogelijk zakgeld verstrekte. Alles 
wat wij nodig hadden o .a. schoenen, kleren, rookgerei, 
aliegoed en laarzen konden wij op zijn oonwijzing gemak

kelijk bekomen bij Mr. Israel, een ship-chandler in Market
street. Wij hodden don slechts een bon te tekenen voor 
olles wot wij kochten. De bonnen werden don even voor 

vertrek verrekend met cie kapi tein, die don op zijn beurt 

10% von de rekening kreeg. Notuurlijk wilden wij oak wei 
wot contanten hebben en om deze in honden te krijgen, 
behoefden wij aileen ortikelen te kopen, die wij in werke

lijkheid niet in honden kregen of ontvingen maar waorvoor 
wii wei bonnetjes afgoven voor onlvongst. 
Tegen deze praktijk had de gezagvoerder sch ijnboor geen 

bezwaar, hoe meer wij kochten, hoe m_eer er voor hem oon 

de strijkstok bleef hongen. Een strop had hij praktisch nooit, 

wont de winkelier was tevoren op de hoogte gebracht van 

het bedrag, dot de kopitein ons oon nog niet uitgekeerd 
soloris schuldig was. 

Vanzelfsprekend werden 'de prijzen von de goederen bij 

een dergelijke handel behoorlijk verhoogd doch hier werd 
zelden protest tegen aongetekend. Evenals op andere lig

plaatsen mocht oak steeds maar de helft van de bemanning 
oon de wol, hetzij SB's of BB's wacht. Aon een wijziging 

hierin viel niet te denken. 

In Newcastle drosten weer 6 Noren, 3 Finnen en 1 Hol
landse schepeling. Kregen daorvoor in de ploots 3 Austro
liers, 3 Engelsen, 2 Duitsers en 1 Zweed. De gages van 

deze schepelingen logen hager dan het salaris van de ge

zogvoerder. De Hollander werd een nacht voor het vertrek 

weer oon board gebrocht, en werd in de zeilkooi opge
sloten. 

Nadal he! schip met kolen beloden was, werd op een 

meer-boei gemeerd en zeekloar gemookt. Vonaf de ro's 

hadden wij dikwijls een goed gezicht op de vele hoaien, 
die in de hoven zwommen. 

Onze bestemming wds !hans Antofogato (Chili). Om zoveel 
mogelijk van de wind te profiteren werd de reis gemookt 

bezuiden rand Nieuw Zeeland, volgden don het gebied van 
de Roaring Forties tot en nobij de Zuidpunt von Zuid
Ameriko en zeilden don noordwoarts longs de Chileense 
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kust. Het was weer zuidelijke winter en op 45 graden breed
te bitter koud en stormachtig. Als enige afwisseling zagen 

wij veel albatrossen. Op het gehele traject zagen wij maar 
1 stoomschip en dot was nog ver weg. 

Er deed zich die dog een vermokelijk geval voor. Het was 
helder zicht met een stijve bries. Wij liepen 7 a 8 mijl per 
uur en genaemd stoomschip, dot angeveer een evenwijdige 

kaers voorlag liep ons oak maar heel langzaam op. He! 
duurde uren voor he! dwars von ons was. 

De roergonger, juist ofgelost zijnde, kwom het logies bin
nen, stok een sigoret op, haalde papier en potlood te voor

schijn en began een brief te schrijven. Teen vroeg een 
Australische lichtmatroos die zi jn eerste reis maakte, ,.Zeg 

Dutchy, waarom schrijf je nu al". Hij antwoordde, die boot 
komt straks even onze post afhalen. Als je dus een br ief 

ncar huis wilt schrijven, doe het dan dadelijk en geef hem 
of con de kapitein die dan wei voor de frankering enz. 

zol zorgen. Nu was die Hollandse l ichtmatroos een klein 
ventje, zat vol jongensstreken en kon zich daarbij geed in 
de plooi houden. 

Dus Jerry oak onmiddellijk aan het schrijven ondanks he! 

feit, dot hij e.e.a. niet voor de voi le 100% vertrouwde. Het 
was een doodgoede jongen die je gemakkel ijk in de me

ling kon nemen en die wij wat je noemt een beetje soft 
vonden. Om hem meer vertrouwen in te boezemen maakte 

Dutchy de brief vlug of, pickle deze dicht en verdween 

ermede ncar he! achterschip en zei ,.Jerry ik go mijn brief 

alvast maar even pasten". Hij liep op de kapitein en stuur
man of die op de poop stonden te praten, groelte beide 
officieren, zei iels tegen hen en kwam teen weer in he! 

logies lerug met zijn brief, die hij onderweg handig weg

gemoffeld had. Jerry, erg achlerdocht ig, had zijn schrijven 
even gestaakt om Dutchy even in de goten te houden en 

zette zich toen weer val ijver can het schrijven. Even door
no ging hij met zi jn brief ncar het achterdek en vroeg de 

kapitein beleefd of hij de brief van hem ook can dot schip 

mede wilde geven en er een postzegel op wilde p lakken. 
Kapitein en stuurman schoten in de loch en brachten hem 

can zijn verstand, dot hij er door Dutchy lelijk tussen ge

nomen was. Jerry werd woes!, trek zijn mes, stormde ncar 
voren alsmaar schreeuwende .. Wear is Dutchy". Maar de

ze had ons alles verteld toen Jerry ncar de poop was 
en toen Jerry razend over het dek kwam aanhollen, nom 

Dutchy de benen en verstak zich onder een hoop zeildoek, 
tussen de werkboten op he! dekhuis. Jerry maar tieren en 

schreeuwen zodat de wacht ter kooi er wakker van werd 
en vroeg wet er tach wei gaande was. Nu werd het Dutchy 
tach wet al te erg, ~ij zagen hem ncar het achterschip 

rennen en zijn heil zoeken bij de zeilmoker. Hij kreeg na
tuurlijk van de ouwe een flinke uitbrander, al meende deze 
er misschien niet veel van. Voor aile zekerheid heeft de 

ouwe hem de vrije wacht maar in de zeilkooi laien door

brengen. De volgende dog moesten beiden bij hem komen 
en elkander de hand geven, nadat Dutchy plechtig beloofd 
had, Jerry voortaan met rust te Iaten. 

Jerry was een eigenaardige domme maar oersterke jongen 

van circa 20 jaar. Hij hod geen zeebenen en was nagenoeg 

de gehele reis zeeziek. Als he! schip wat over lag of sl in
gerde trachtte hij altijd iemand vast te pakken en dan lag 

ie meteen met hem in de goat of can dek. Wij jongeren 
zorgden er dan ook wei voor uit zijn buurt te blijven. 

Hij had eens een open naad in zijn zeelaars. Teen hem 
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,c, ... 1gerade: , v. · rd ··' ,,.. , • ···~..!~ zeilmaker te goon om er een 

·ioll·.op IE' :.; '' n '!";';''· .. !(: _ ;:~~waarom. Jul lie hebben gaede 
~· ·.t .· . .k~ ci.;.~tvater in komt, blijft het er in 
sta· ... , ., . ;;~:t~~{.:-~1.' ~;i"i"h laarzen ui tloopt. (Ook een 
' • 'I' _, l.._ , ~t . I 
m.0n1er ·~on c.Ef•b!JmJf · ·· 
De overto :b /V,'pn~~· ·Castl e nactr Antofagasta duurde 58 
dagen,_ · . v:·ifr:T.bh; :.,,·!!rgeleken bij een kleine ltal iaanse 

bark d1e .; r . ..:t.P.f 39 .J ~ o.en over deed. De laatste 14 dagen 
hadden wij e.c·h{Efr te ~ ·-•mpen met wein ig wind en ook tegen
wind. 

Het aanlopen van .:<~ Chileense havens, komende van om 

de Zuid, vereist veel •· .:-nanschap. De stream trek! op de 

Westkust con stan. ( • · de Noord. Heeft men de laotsle 
dagen voor oankn- · , t r;en verkenn ing of bes tek en heeft 

men het ongeluk de pbots doardoor voorbij te lopen, dan 
kan het dogen duren, alvorens men de beslemming bereikt. 
Wet meerdere molen is voorgekomen. 

In Antofagasta aangekomen werd geonkerd, tussen de 
Duitse 4-most-bork ,KURT" (later omgedoopt in Moshulo) 

en de Fronse 4-mast-bark ,Dunquerque". Verder lagen 

er nog een veertig andere zeilschepen aile bezig, kolen 
te lassen of salpeter te Ioden. De ladingen werden ook hier 
met eigen bemanning verwerkt, aileen bi j het laden van de 

zwore zokken solpeter werden twee bootwerkers in dienst 
genomen voor het opstuwen. 

De timmerman, die in Australia niet in· he! ziekenhuis op

genomen kon worden, ging d irect no aankomst noar het 
hospitaal, alwoor hij v ier dogen later kwam te over lijden. 

Nodal de lading kolen gelost wos, werd een ladi ng sol 

peter en borax ingenomen bestemd voor Venetie. Wij ont
vingen dit bericht met gemengde gevoelens, want oldaor 

afgemansterd zijnde, zouden wij de dure t reinreis ncar Ant
werpen zelf moeten bekostigen. Voor de 4 schepelingen 

die ook hier weer drosten t.w. 1 Engelsman, 2 Australiers 

en 1 Zweed, werden 1 Spaanse en 2 Austrolische lichtma
trozen aangenomen benevens een Chileense motroos, deze 
laatste een zeer kundig zeeman. 

De avond voor vertrek werd zeals te doen gebruikelijk he! 
verl ichte solpeterkruis in het wont gehesen en aile ter 
rede liggende schepen gepraaid. W ij riepen dan b.v. Three 

cheers for the Pamir, waorop door dit sch ip geantwoord 

werd met three cheers for the homeward-bounder. Zo 

kreeg ieder schip zijn beurt. No afloop werden er door de 
kapitein extra barrels verstrekt, wa~rdoor wij allen goed 
gestemd de kooi inschoten want de volgende morgen werd 

met het krieken von de dog begonnen de ankers te lichten. 
Op de meeste windjammers gebeurt dit met de hand, 

maar wij hadden door stoom voor ter beschikking. Eenmaal 
op zee, werd de stoomleiding dan weer afgebroken en op

geborgen. Daogs voor vertrek was er ook nog een Duitse 

passagier con board gekomen, die voor zijn genoegen, 
de reis naor Europa via Kaap Hoorn w i lde maken. 
Tijdens he! anker hieuwen bleek er een anker met Ionge 

ketting over ons anker te liggen. He! was een heel karwe i 

om dit geval binnen te krijgen. He! kostte ons heel wat 

zweetdroppeltjes, maar voor de kapitein en stuurman een 
extra voordeelt je. 

(wordt vervolgd) 



Beste foto 

van de 

maand 

m.s. , Keerkring" 
Foto J.B. 

Scheepsposities 

per 

april 1964 

K.P.M. 

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

N.T.P.M. 

m.s. ,Senegolkust" 
m.s. , Congokust" 
m.s. , Zuiderkerk" 
m.s. , Sioterkerk" 
s.s. , Munttoren" 
s.s. ,Westertoren" 

Aden 
Singapore 
New O rleans 

Douala 
Amsterdam 
Tango 
Durba n 
Nederland 
Hong Kong 

± 6-4-64 
± 6-4-64 
± 31-3-64 

± 10-4-64 
± 25-4-64 
± 22-4-64 

~ ± 25-4-64 

± 18-4-64 
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Personalia 

PROMOTIES: 

N.T.P.M. 

Na utisch Varend Personeel 
l. C. van Kooten tot 2e Stuurmon m.i.v. 22-3-64 
G. J. Tuinstra tot 2e Stuurman m.i.v. 22-3-64 
J. M. Th. M. Blokdijk tot 2e Stuurman m.i.v. 22-3-64 
A. F. J. Ducrot tot 3e Stuurman m.i.v. 1-4-64 
B. Buwalda tot 3e Stuurman m.i.v. 1-4-64 

Technisch Varend Personeel 
M. van der Steen tot 4e Werktuigkundige m.i .v. 1-3-64 
H. G. W. van Stuwe tot 4e Werktuigkundige m.i.v. 1-3-64 
N. W. Dikstaal tot 4e Werktuigkundige m.i .v. 1-3-64 
P. Visser tot 4e We rktuigkundige m.i.v. 1-3-64 
J. P. Bostelaar tot 4e Werktuigkundige m.i .v. 1-3-64 

Van harte gelukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS: 

K.P.M. 

G. J. van der Heiden (l e Strm. BMC) ex m.s. 
, l abuan Hadji" naar m.s. ,Musi" (1 e Strm. BMC) 22-2-64 
R. A. Corten (1 e Strm. BMC) ex m.s. ,Musi" naar 
m.s. ,Labuan Hadji" (le Strm. BMC) 
W. F. Klute ex RV naar m.s. ,Sigli" 
M. M. Adomse ex m.s. ,Sigli" met RV/Austr. 
F. W . Kaptijn (1e Strm.) m.s . ,Sonana" (1e Strm. 
BMC) 
J. J. van de Riel ex m.s. ,Sanana" naar m.s . ,Sino
bang" 
W. C. Souter ex m.s. ,Sinabang" met RV 
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22-2-64 
8-3-64 
8-3-64 

21-3-64 

22-3-64 
~-3-64 

J. : \'·''' •. ! • 

MUTATit"S .,,. 

K.P.M. 

s.s . .,Westertoren" 
·· · .:>ren" met veri of 

·• I · .-;TUIGKUNr 

E. G. van Lonkhu·, . tk.) ex RV naar m.s. 

5-3-64 
7·3-64 

, Sigli" 2-3-64 
J. W. A. Berends I•'• Hfd.wtk.) ex m.s. ,Sigli" 
met R.V. 2-3-64 
J. Coers ex m.s. ,Schouten" naar m.s. ,Van 
Heemskerck" 5-3-64 
C. J. P. van Lieshout ex m.s . ,Van Heemskerck" 
met RV 5-3-64 
H. J. van der Veer (2e Wtk.) ex TTV/S'pore noor 
m.s. ,Siaoe" (dd. Hfd .wtk.) 5-3-64 
M. F. Muller ex m.s. ,Siaoe" naar m.s. ,Houtman" 
J. C. S. van Bijsterveld ex m.s. ,Houtman" naar 
m.s. ,Stroot Madura" 
B. Claosz Coockson ex m.s. ,Stroot Madura" met 
RV 
H. van de Ridder ex ZV naar m.s. ,Van Neck" 
P. de Frenne ex m.s. ,Van Neck'' naar m.s. ,Van 
Li nschoten" 
H. J. Wijtenburg ex m.s. ,Van Linschoten" met RV 
Th. J. Bronsvoort ex m.s . , Camphuys" met RV 
G. Veenstra (2e Wtk.) m.s. ,Camphuys" (dd. 
Hfd.wtk. ) 

5-3-64 

7-3-64 

7-3-64 
14-3-64 

16-3-64 
16-3-64 
18-3-64 

18-3-64 
Aile verlofgangers: een prettig verlof. 

Aile herplaatsten: goede vaart. 

MET VERLOF GEGAAN: 

K.P.M. 

26-2-64 1 e Stm. J. Schoulrop uit Singapore RV 
7-3-64 2e Stm. J . A. Kaspers uit Singapore RV 
7-3-64 3e Wtk. P. C. H. Poppelaars ui t Beira RV/SV 
9-3-64 l e S tm. A. T reffers uit Singapore RV 

14-3-64 1e Stm. F. E. de Nieuwe uit Bangkok RV 
15-3-64 1e Stm. G. H. de Jong uit Singapore RV 
19-3-64 3e Stm. G. Verkroost uit Hongkong RV/SV 
19-3-64 3e Wtk. J. Lanting uit Hongkong RV/SV 
22-3-64 1e Stm. l. J. Eyken uit Mauritius RV 
25-3-64 5e Wtk. M. W. Ket uit Singapore RV/SV 

N.T.P.M. 

29-2-64 3e Stm. G . G. Rutting ex m.s. ,Zuiderkerk" SV 
4-3-64 5e Wtk. R. J . Klap ex m.s. ,Senegalkust" SV 
7-3-64 3e Stm. A. F. J . Ducrot ex m.s. ,Senegalkust" SV 
7-3-64 Se Wtk. l. van Heulen ex m.s. , Sioterkerk" SV 

12-3-64 2e Wtk. H. B. Beck ex s.s. ,Westertoren" 
21-3-64 4e Wtk. H. J . N ijkamp ex m.s. ,Senegalkusl" 
21-3-64 4e Wtk. J . P. Bostelaar ex m.s. ,Senega lkust" SV 

Een prettig ver/of toegewenst. 



NA VERLOF VERTROKKEN: 

K.P.M. 

1-3-64 2e Wtk. E. G. von Lonkh;:,~ , i-:O ~~~gopore) m.s. 
,Sigli" 

1-3-64 3e Wtk. H. Nokken (Beirt i 
4-3-64 3e Wtk. L. M. Mol ingre (f. . • 

11 -3-64 2e Wtk. A. M. I' Herminez 
Heemskerck" 

Jn. der Hogen" 
':) m.s. , Sinobong" 
gi<o .1g) m.s. ,Von 

12-3-64 2e Strm. J . Kwokmon (Bongh .>k) m.s . ,Schouten" 
13-3-64 1e Strm. H. A. van Geldere ~:Sy.ala Lumpur/ Penong) 

m.s. ,Siberoel" 
14-3-64 2e Strm. G . J. Hosmer (Singapore) m.s. ,Sonono" 
15-3-64 5e Wtk. M. von Moanen (Bangkok) m.s. , Schouten" 
21-3-64 de heer J . Kle rekoper (Singapore) 
21-3-64 de heer H. J. Seebregts (Singapore) 
23-3-64 2e Strm. F. Monteiro (Singapore) m.s. , Waingopoe" 
29-3-64 2e Wtk. P. J . H. Riksen (Momboso) m.s. ,Comphuys" 

Goede wacht en behouden voart. 

NA VERLOF GEPLAATST: 

N.T.P.M. 

25-2-64 2e Stm. R. P. Rodenboog (Amsterdam) m.s. ,Zuider
kerk" 

3-3-64 4e Stm. 0 . Ernstsen (Rotterdam) m.s. , Senegolkust" 
3-3-64 4e Wtk. J. von Sfui js (Rotte rdam) m.s. , Senegofkust" 

10-3-64 2e Stm. L. C. v. Kooten (Amsterdam) m.s. , Senegof
kust" 

20-3-64 3e Wtk. D. Schaafsma (Amsterdam) m.s. , Senegol
kust" 

21 -3-64 2e Stm. J. M. Th. M. Blokdijk (Antwerpen) m.s. 
,Sioterkerk" 

21 -3-64 4e Wtk. W . Brugman (Antwerpen) m.s. , Sioterke rk" 
Goede wacht en behouden vaort. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 

5e Wtk. G. Brand 
5e Wtk. H. von Brug 
5e Wtk. J . M. Ernst 
2e Stm. F. Mon tei ro 
5e Wtk. D. J . Meyer 

N.T.P.M. 

2e Stm. L. C. von Kooten 
4e Wtk. W . Brugman 

12-3-64 
12-3-64 
12-3-64 
17-3-64 
17-3-64 

. 4-3-64 
10-3-64 

A 
A 
A 
Sl 
A 

S II 
A 

Onze gelukwensen mel het behaalde succes. 

HUWELIJKEN: 

K.P.M. 

3e Werktuigkundige R. F. Schols en Mej . M. F. Bracken 
ddo. 1-2-1964 te Singapore. 

N.T.P.M. 

3e Werktuig kundige D. Schaafsma en Mej. H. Brouwer ddo 
11-3-64 te Froneke r. 

Proficiot en ,behouden voart". 

NJEUWE K.P.M.- EN N.T.P.M.-ERTJES: 

Arnhem, 24-2-64: Johannes Antonius, zoon von 1e Stuur
mon H. d e G eest en Mevrouw B. G. de Geest-Gerritsen. 
Amsterdam, 1-3-64: Jeffrey Gregory, zoon von 3e Stuur
mon A. Ch. D. Meynderts en Mevrouw B. Meynderts-von 
Engers. 
Vl issingen, 5-3-64: Maria l eido, dochter von 3e W erktuig 
kundige R. M. L. de Rozorio en Mevrouw P. de Rozorio
Gunst. 
Bergum, 8-3-64: Robert John Paul, zoon von 4e Werktuig
kundige P. C. Meulman en Mevrouw I. Meulmon-Hoeksmo. 
Zeist, 11 -3-64 : Carole Edith, dochter van Leerling-werk
tuigkundige G . J . von Tell ingen en Mevrouw H. J. I. von 
Tel lingen-Lindgreen. 
Penong, 14-3-64: Hans Frederik, zoon von de Heer J . M. 
Kievits en Mevrouw F. Kievils-Jonsen. 
Breda, 15-3-64 : Pa tricia lngeborg, dochter van Hoofdwerk
tu igkundige J. R. Holman en Mevrouw S. C. Holman-von 
der Pol. 
Alkmaar, 17-3-64 : Erik Coenraad, zoo n van de heer F. 
Scherjon (Amsterdamkantoor) en Mevrouw A. D. Scherjon
de Wit. 

Terneuzen, 28-2-64 : Tijs, zoon von 5e Werkluigkundige J . 
Huisman en Mevrauw J. L. Huismon-den Exler. 

W elkom in de familie. 

IN MEMORIAM: 

Gepensioneerd Gezogvoerder G . J. B. Crone overleed 
ddo. 1-3-1964 te Den Haag, in de leeftijd von 68 joar. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkund ige J. Bovenkerk over
teed ddo. 9-3-1964 te Apeldoorn, in de leeftijd van 83 joor. 
Gepensioneerd Chef Algemene Dienst L. C. Admirool over
teed ddo. 16-3-1964 te Den Haag, in de lee ftijd von 80 joor. 
Gepensionee rd Adjunct-Chef L. W . J. Stevelink overleed 
ddo. 19-3-1964 te Amsterdam, in de leeflijd van 61 jaor. 

Zij rusten in vrede. 

11 



F amiliegroeten 

Op vri jdog 13 moor! j.l. werden fomiliegroeten uitgezon
den bestemd voor opvorenden van het m.s. ,Waibalang", 

liggende te Bangkok. 
lntussen woren twee opvarenden overgeplaatst, n.l. llg. 

wtk. G . J. v. Tell ingen en electrician E. Ch. Abrohamsz., 

resp. a.b. mss. , Von Noor:t" en ,Waingapoe", welke sche
pen zich op vrijdag te of bii Singapore bevanden, zodat 
beiden in de gelegenheid waren eveneens de groeten te 

beluisleren. 

Bij de opnome woren twee gosten aonwezig, Ton Szteyn 

en Nel d~ Jang, die het Wagenings Lyceum vertegenwoor

digden. Dit Lyceum heeft eind 1962 het m.s. ,Woibolong" 
geodopteerd en sindsdien briefwisseling met het schip on-

derhouden. Zii wil;!2n g~,:~og iets tot gezagvoerder Von 
Diik en officieren z.cggcn, ~.etgeen wij hieronder Iaten vol
gen: 

,W1j, Ton Szteyn en t .el d" _.long doen U longs deze niet 

gebruikelijke weg de hortell1ke groeten ~n het Woge
nings lyceum. O nze lootste post ,kwom vah kopitein Wil

lems. Wii hopen dot w i j von U nu ook b nnenkort wot 
krijgen. 1 

W ij vinden het er!f prettig om eens een keer met U te 

praten. Deze uitzeuding komt oils b i jzonder gelegen, om
dot wij vondoog ee~ repetit ie zouden moeten moken, maar 

voor deze oitzending vrii hebben gekregen. Dot wij het nu 
nog leuker vinden, dot kunt U zich zeker wei voorstellen. 

Ja, scholieren zijn nu eenmaal ollemoal hetzelfde, mis
schien will U wei voor een weekje met ons ruilen in deze 
repetitietiid. Nou groag hoor. 

In ieder geval wensen wij U nag een goede vaort en 

willen wii sluiten met de beste wensen voor U ollemaol." 
De foto toont U de leerlingen op de onderste tree von de 
trap. Met"{lostvrouw Teddy Scholten, omroeper Guus W'eit

zel en het Kwintet Jon Corduwener met zong von An

neke Gronloh hodden de fomilieleden donderdog weer 

een gezellige dog. 
Kopitein Von Dijk stuurde de Wereldomroep het volgende 

telegram: 

,ONTVANGST TE BANGKOK PRIMA ALLEN OPGETO

GEN DANKEN VOOR GENOTEN HALFUUR." 

De heer Von Tellingen, a .b. m.s. , Von Noor t" heeft even

eens een goede ontvongst gehod en ·wij hopen dot de 
heer Abrahomsz. o.b. m.s. ,Woingopoe" de groeten ook 

heeft kunnen horen. 

DRUIC .1 KOGGESCHIP" .... ,. ....... 
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