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K.P.M. 
bedrijfsnieuws 
Het m.s. ,Sambas" maakte in charter von Vietfrocht een 
tweetal reizen ncar Haiphong van respectievelijk Sihanouk
ville en Phnompenh. 

Het m.s . .,Sanana" vend emplooi op het troject Singapore
Rangoon v.v. 

Het m.s . .,Musi" werd aongewezen voor het vervoer van 
benzine ncar Christmosisland in de Stille Oceaan (ten lui
den von Hawaii} op een afstond von ruim 6000 mijl von 

Singapore. 

Aon het ri jstvervoer noor lndonesie werd deelgenomen 

door de mss. ,Keerkring", ,.Schouten", ,Sobang" en , Bo
kongon'·. 

Op voorstel von de Di rectie heeft de Rood von Bestuur 

besloten dot de bi j Verolme bestelde bulkcorrier von 24.100 
tons draogvermogen bi j de tewaterloting de noom von 

HOllANDS BURCHT 
zo l ontvongen. 

N.T.P.M. 
Het s.s . .,Munttoren" werd met Esse voor een 3-tol reis
ies ofgesloten : 

1 reis Caripito (Venezuela} - Barbados 

1 reis Coripilo (Venezuela} - New York 
1 reis Coroibische hoven - U.S. Atlantic haven 

en keerde no afloop von laatstgenoemde reis weer ncar het 
Caraibische gebied terug. 

Van de redactie 

Tot onze sp i jt is het zover gekomen dot in de volgende 
, Uitloot" geen , Beste foto von de moand" kon worden ge
plootst. 

W eliswaar hebben wij nag enke le toto's in portefeu ille, 

maar deze ziin o .i . niet of minder geschikt voor opname in 
genoemde rubriek. 

La ten de inzenders von deze foto's de meed niet opgeven, 
moor doorgaon met het toezenden van foto's. Wellicht 

heeft U met de volgende zending meer succes. 
Tenslotte een woord von opwekking voor degenen die wei 

foto's maken maar deze tot heden nog niet hebben inge

zonden. Wont ook de omslog von ,De Uitlool" vroogt 

moandelijks een aontrekkelijke foto. 
Overigens is het niet besl ist noodzokelijk do l Uw folo be
trekking heeft op de scheepvaort. Elke foto die quolitat ief 

boven de middelmoot uitsteekt kon voor plaatsing in oon

merking komen. Kijkt U eens rand in de plootsen wear U 
v )el oon wol z.et, of door iets \e ,schieten" volt. 

Mededeling 
VOOR DE GEPENSIONEERDEN EN HET 

ACTIEF DIENEND PERSONEEL 

VRIJWILLIGE PREMIEBETALING VOOR DE 

ALGEMENE OUDERDOMSWET (A.O.W.) 

Als b ijloge van d it nummer von , De Uitlao t" zul t U een af
druk aontreffen von een bericht von de Advies-Commissie 

voor Personeelfondsen, dot om zijn duidelijke en belang

wekkende inhoud in zijn geheel werd overgenomen. 
Hoewel onze gepensioneerden en he\ octiefdienend per
soneel reeds meerdere molen door middel van circuloires 

op de in dit bericht genoemde en ncar onze mening be

longrijke mogeli jkheden in het kader van de A.O.W. werden 
gewezen, word! gemeend, voornamel ijk mel het oog op de
genen die niet verzekerd zijn, nogmaa ls hierop Uw aon

dacht te moeten vestigen. Temeer door niet uit het oog 

dient te worden veri oren dot, door gebruikmaking von deze 
mogelijkheden, een steeds belongrijker wordend deel von 
de oudedogsvoorziening ken worden opgebouwd. 

Onze gepensioneerden woonochtig in het buitenlond wij

zen w ij specioal nog op punt 2 onder het hoofd ,Ter in
leiding" en voegen hieraon nog toe, dot ook zij die na 
1 jonuori 1957 de 65- jarige leeftijd hebben bereikt nog von 

deze mogeli jkheid tot vrijwi llige premiebetaling kunnen ge

bruikmoken, omdo t het desbetreffende Kon. Bes luit terug
werkt l ot 1 januori 1957. 
Wij vestigen er ook op deze pleats de oondocht op, dot 

tat uiterliik 19 ianuari 1965 von deze mogelijkheid gebruik 

ken worden gemookt. 
De Sociole Verzekeringsbank te Amste rdam zol belong
hebbenden op oanvroog steeds volledig lerzake inlichten. 

Het ad res luidt : 

Sociole Verzekeringsbank 

Afd. I.W. Bureau Beperkte Registrotie 

Apol\oloan 15 
AMSTERDAM-Z. 

Het octiefdienend personeel dient, zea ls bekend, de des

betreffende oanvragen op het doorvoor bestemde formu
lier in te d ienen v ia de A fd. AS/ PV von het Amsterdam
kantaar. 
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De Kapitein 

Op onze oproep om loezending von kopij, ontvingen wij 

beholve beschrijvingen von bepoolde gebeurtenissen e.d., 
von een onzer jongere officieren een essay. 
Goorne moken wii ploo/s voor deze bijdrogevorm ,von 
eigen bodem", wooroon de Redoctie de voorkeur geeft bo
ven he/ ovememen von verhalen uit andere bladen. Wie 
volgt? 

In het danker von het stuurhuis kon ik hem nouwel iiks zien. 
lk weet echter dot hij er is en bovendien sleek! zijn donkere 

silhouet vaag of tegen het door het kompaslompje flauw 

verlichte stuurhuis. Zijn scherpe neus en strakke kaken zijn 
nauwelijks zichtbaar onder de diep over de ogen getrok
ken pet. Handen in de zakken, kijker can een bondje om de 

nek, bungelend op zijn buik. 
Zijn pijp maakt nu en dan een pruttel geluidje en dan is 
oak de gloed ervan even zichtbaar, weerspiegeld in de 

ruiten van de brug. De wereld lijkt dood. Bijno geruisloas 

Erts is een lastige lading. Men moet he t door schoUen en balken op de 
pi oats houden. Want wee, het schip welks ertslading goat schuiven! Oat 
maakt slogzij en kolkt naar de dlepte .. . Omslreeks 1900 verrast de 
bekende Engelse scheepsbouwer Will iam Doxlord de wero ld met zijn -
a l spoed ig zo genoemde ,Bu ikboot" . Hij snoerde de scheepsromp van 
boven in. versterkte de weersland door geronde vormen en legdo lieren 
en luiken haag boven water . Het schip slingerde nagenoeg niet. Een 
.,schoon" s chip was het allerminsl. Maar de 1eeman wist het zeer te 
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schuift het schip door de mist, het is bitter koud. Niemand 

spreekt, iedereen luistert. 
Heel zacht komt nu en don uit Je verte het mistsein van 
een onder schip door, en dan, u1s een dreunende dander· 

slag, bruit onze eigen stoomfluil. Zachtjes tiki het giro

kampas. Tiktik ... tiktik ... tik. De Kapitein, reiziger ncar 

duizend horizonten, voert zijn schip door een horizontloze 
wereld. Hij moet nerveus zijn, althans gesponnen. Ieder mo· 
men! dreigt er gevaor, zijn carriere hangt voor de zoveelste 

moal oan een door mist bedouwde zijden dread, moor hij 

is even ijzig als de grijze pop o;., ons heen. 
Scherp luisteren ... een korte blik op de radar, onbewo
gen, onpersoonlijk komen zijn orders uit de duisternis. 

,Drie twee vijf". ,Drie twee vijf", herhaalt de schim achier 

het roer. , Tiktik t ikketikketik", moppert het giro-kompos. 
,Langzoam vooruit". , Langzaam vooruit", klinkt de stem 
van de stuurman en de telegraaf zaemt bevestigend. 

M il joenen ki lo's stool, vele miljoenen guldens, veert ig men

sen, alles hang! van hem of, en hij stoat er al twintig uur; 
schijnbaar onvermoeid, zwijgend, pruttelend. Een leerling 
brengt koffie. , Dank je". De stuurman word! ofgelost, 

,Welterusten". 

Hi j word! niet afgelosl ; hij stoat er, tot de mist weg is of 
totdat we er zijn. ,Hollands Glorie", denk ik, als ik longs 
de hutten der rustig slope.nde opvarenden loop. 

E. Milatz 

waarderen I In 1903 verschijnt de Nederlandse ,Grangesberg". Hot ge· 
vaarte tell veertien mesten I Zii word! later door de Hollend·Amerikalijn 
overgenomen en omgedoopl In ,Beukelsdijk". In de eersle werold-oorlog 
staat ze in 't brandpunt van de belangstelling als graanvaarder tussen 
Ameri ka en ons land . Hoewel van hear logge diensten druk gebruik werd 
gemaakt moest de , buikboot" het op den duur loch afleggen tegen 
s lanker soortgenoten , die even geschlkt waren voor zware ballast .. , 



V oorlichtirtg 
in den vreemde 
In Sibu (Sarawak) lagen we r ustig meel, rijst en mais te 

lassen teen de agent c on board kwom met het verzoek van 
de aordri jkskundelerares van de ,High School" aldaar, of 
een van de Officieren soms genegen w as, tijdens een van 

hoar lesuren, een verhooltie te vertel len over Holland. 

De Sparks werd hiervoor aangewezen, welbespraokt of 

niet, hi j moest moor goon. 
No een poor uur te hebben rondgesnuffeld in ol lerlei boek

jes, stevende de ,Sinobang-vertegenwoordiger" de volgen
de morgen welgemoed op de school of, vergezeld von al

lerlei goede raodgevingen van zijn college Officieren ze

als : 
,Ais ze hun kakel niet houden dan .. . ", enz. enz. 
Een stuk Edam kaas was oak presen t, belangrijk Ho llands 

exportortikel , om de kindertjes te Iaten proeven. Iemond 

deed nag de suggestie om oak de beroemde Hollandse 
jenever te Iaten te~ten, doch dot voorstel werd verworpen 

aongezien de klas don te luidruchtig kon worden. 
Op school aongekomen werd kennis gemaakt met de on

derwijzeres (een aardige Chinese, hetgeen de zaok ver

aongenoamde) en de klas binnengegaan. 
Aile kinderen (ongeveer 40 jongetjes van := 13 jaar) rezen 

overeind, gingen in de houding sloan en riepen in koor : 

,Good morning Sir". 
Sparks genoot, do t moesten ze oon board nu eens kunnen 

zien, eindelijk de eer d ie hem toekwom. Even l<Jter zoten 
de jongetjes met grate ogen en open monden ncar hem te 

gopen en te luisteren, wont dot was nu een ,Hollandse 
Kaoskop", een wereldwonder, nag nooit vertoond (kon oak 

con onze ,Radioman" gelegen hebben). 
No een half uur gepraat te hebben over polders, dijken, 

molens, tulpen, klompen enz. mochten er vragen gesteld 
worden. Een von de kinderen vroeg of de redenoor eens 

iets in het Nederlonds w ilde zeggen, die g reep zijn kens 
en schreef met grate letters ,Scheveni ngen, school en !a

chen" op het bard. Een ogenblik later zat de gehele klas te 

rochelen en rare geluiden te moken om die woorden tech 
maar uit proberen te spreken. Ze wi lden wei groog wat 
Nederlonds leren en doarom schreef de meester in spe : 

,een twee drie", en d irect werden er sch reeuwkoren ge
vormd von , een twee drie; een twee drie" enz. enz. Sparks 

werd w at roder wont de zaak began ui t de hand te lopen. 
Teen de rust met behulp von de juffrouw hersteld was, 

v roeg een jongen wat de kinderen in Holland olen. Onder 

grate hilariteit werd uiteengezet dot er 's morgens d ikwijls 
rijstebrij gegeten wordt, dot was w ei zoiets vreemds, rijst 

met melk en suiker, vies gewoon. 
De , Sinabong-man" deed neg even uit de doeken dot de 
mensen in Holland long niet allemoal boer zijn, er niet veel 

op klompen gelopen wordt en dot er in Holland oak heu

vels zi jn. \ 
No genet von een fl esje Colo voor de droge keel , vertrok 

hi j weer, nagewuifd door de gehele klos en tach wei met 
het donkbore gevoel zijn dierbore Holland (dot hij oak ol 

ruim een joar niet hod gezien) iets meer bekendheid te 

hebben gegeven. Waor een Sparks ol niet geed voor is! 
J . t. L. 

De vlag In top 

Wanneer we een schip zien zijn we, afgezien von mogelijk 

technische of noutische belangstelling, in ieder geval ge

interesseerd in de nationoliteit en de reder. Door een ge
lukkige omstondigheid kunnen we met enige kennis van de 

bonistiek (vlaggenkunde) onze behoeften bevredigen. Bin

nengaats liggende schepen tonen tot zonsondergang de 

koopvoordij-vlog en de maotschappij-vlog. 
Boeken en kaarten van natievloggen wijzen ons de weg in 
de vlaggendoolhof. De koopvaordijvl ag is veelal dezelfde 

ols de notionale vlag. A fwijkingen zijn echter geen uitzon

dering en de bekendste koopvaardi jvlag niet-nationale

vlag is ongetwijfeld die van Groot-Brittannie. 
De kleuren van een v lag zijn niet toevallig. De jonge Afri

kaonse sta ten doen ons de diepere betekenis van het na
tionale symboo l weten, zowel uit hun wetgeving, waarin de 

vlag wordt beschreven als uit hun readies op het hi jsen von 

een verkeerde vlog. De v lag von de thans met Tanganyika 

verenigde republiek Zanzibar bijvoorbeeld was samenge
steld ui t d rie horizontale banen van gel i jke hoagie in de 

kleuren blauw (de zee), zwart (het valk) en green (het land), 
met een smalle verticale witte boon (vrede) bi j de broek ing. 

Het recentelijk niet hijsen van deze v lag aan board van 

het m.s. ,Stroot Singapore" had tot gevolg: uitwijzing van 

de Nederlandse scheepsagent ter plaatse. 
De Nederlandse natianale - oak koopvoardi j - vlag heefl 
een lange geschiedenis, d ie waarschijnlijk teruggaat tot in 

de zestiende eeuw. Omtrent de oorsprong is echter geen 

volledige zekerheid gekregen. Meer zekerheid hebben we 

ten aanzien van onze eigen maatschappijvlag. 
Het is nu b ijno 75 jaar geleden, dot bij Raadsbesluit van 

4 september 1889 de maatschappi j-vlog werd ingesteld. De 

notulen van de desbetreffende vergadering vermelden : 
, De administrateur brengt ter tafel een teekeni ng van een 

vlag der Paketvaort. Zii is rood met een witte ruit, woarin 
zich eene Kroon bevindt. De teekening vindt algemeene in

stemming en de vlag word! aldus vastgesteld." 
De ontwerper van onze prochtige vlag zal - terecht -
hebben will en benadrukken: het N ederlandse karakter, tot 

uiting komend in de kleuren rood (veld), wit (ruit) en blauw 
(edelgesteenten in de kroon) en voorts het voorrecht de 

maatschappij gegund door Z.M . Koni ng W illem Il l de naam 
Kon inkli jke Paketvaart-Maatschappij te mogen voeren. 

Opva lt dot de notu len geen melding maken van de blauwe 

edelgesteenten. Oak op vlaggenkaorten en in vlaggen
boeken worden deze gesteenten - heloas - veelal w eg
gelaten •j. Jammer is het dot soms oak op eigen d rukwerk 

(connossementen) de vlag zonder de edelgesteenten werd 

gepubliceerd. 
Er is in de afgelopen 75 jaar ongetwijfeld veel gebeurd en 
daardoor veel veranderd. Maar onze vlag bleef dezelfdr; 

en zal do t - naar wij wensen - nag in Iengle van dagen 

blijven. 

•J Zi e bijvoorbeeld Jaarboek Haagsche Courant 1937 en Flags, Funnels 
& Hull Colours door Col in Steward. 

5 



Herinneringen . .. 
Ult ffilJll 

zeilvaarttijd 

Het dageliikse Ieven aan board 

Elke dog kreeg iedereen een liter zoet water als rantsoen 

toegewezen. Dit moest toereikend zijn voor zowe\ wos

als drinkwater. Zelfs in de tropen kreeg men geen droppel 
meer, hoe dorstig men oak was. In het water werd een 

scheutje lime-juice gegoten om berri -berri te voorkomen. 
Kleren wassen stelden wij uit tot he! behoarlijk regende, 

maar eerst moesten dan tach de watertanks behaarlijk wor

den bijgevuld. Tegen dot wij dan de vuile was levoorschijn 
haalden hie/d het vaak op met regenen . Het rantsoen eten 
werd zalerdagmorgens uitgedeeld in blikken. Ieder kreeg 

dan voor een week 2! ons suiker, 2! ons margarine en 2! 
ons jam. Brood en horde bruine of wilte beschu it kon men 

kri jgen 'naar behoefte. Het brood werd aileen gebakken a is 
de weersomstandigheden het toelieten. Wij gingen van de 
gedachle uit, beter 2 dogen geed dan 7 dagen karig van

door dot de meesten reeds maandagavond door hun rant

seen heen waren, Stokvis met rijst was oak een geliefde 

maaltijd, van het reston! werden dan visbailen gebakken, 
Minder lekker vonden we de gekookte gedroagde aardap
pelschijfjes uit blik, die opgediend werden mel gekookte of 

gefiileerde zoute haring (gekookt). Ook moakte de kok er 

wei eens iets bijzonders van nl. eerst wat gekookte aard
oppelen woarop een laag gekookte zoute haring en daarna 
nog een of !wee lagen van dezelfde bestanddelen. Door

over een scheut vet van zoutvlees, een laogje bakmeel en 

dot ailes in de braadpan . Het zag eruit om van te water
tanden, maar het heeft maanden geduurd voor ik de eersle 
hap van die lekkerni j door mijn keel kon krijgen. Later von

den wi j het niet eens zo onsmakelijk. 

Dan was er zaterdags nag een aardige combinatie voor 

middogmaal. Dan kregen we zgn. sweetsoup, bestaande uit 
water met rozijnen, gedroogde schijfjes oppelen en ge
droogde pru imen en balletjes deeg, Verder aardappelen 

met de sch il gekookt en zalm uit blik met vet van zoulvlees. 

Gelukkig was er niemand aon board die or:n gezondheids
redenen op een zoutloos d ieel moest Ieven. Tach liet onze 

gezondheid niet$ te wensen over. De etat-major kon veel 
van de Hollandse jongens verdrogen. Wij werden in de ha

vens altijd als bootsl ieden uitgekozen en kregen vaok bij

zondere baontjes op te knoppen. Tach waren wij heus geen 

zoete jongens, die alles moor voor koek en ei occepteer-
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den, wont wij slonden ons mannetje ols het erop aonkwom 

en lieten ons door wie oak niet op de kop zitten. Wei kre

gen we of en toe een flinke afstroffing in welk gevol wij het 

er ook ncar gemoakt hadden. Piin vonden we niet erg, 

de pre\ over het geval kwam op de eerste p loats. 
Persoonlijk heb ik het nooi l betreu'rd deze horde leerschool 

te hebben medegemaakt. Men leer! er bovenal zelfsland ig

heid, incasseringsvermogen, een situatie snel overzien en 
ingrijpen en het meest van al , kameroodschop en liefde 

voor de zee en je schip. Voor kankeren hodden we geen 
tijd. Kreeg men op een koude stormachtige nacht overver

moeid wei eens spijt he! zeemansvak te hebben gekozen, 

dan was dot alles weer spoedig vergeten wonneer men op 
een heldere donkere nocht gekleed in oliegoed en zuid
wester op uitkijk liep op de bok. Wanneer je dan val 

trots noor die grate mosten met voile zeilen keek en no 

controlering von het greene en rode zijlicht no het glazen 
sloan op de poop deze op de grate scheepsbel herhoalde 

en dan uit voile bars! naar achteren riep: "all well, side
lights are burning Si r" , don voelde je, dot dot je iets be

tekehde en mede hielp dit schip naar zijn bestemming te 
brengen. Dan was er geen mooier vok cfenkbaar. 
Een onder vermakelijk voorval speelde gedurende de reis 

of. Op zekere middag had de kok pannekoeken voor de 
etat-mojor gebokken (wij kregen die nooit). De Belg Harry 
en ik waren werkzaam op de mors-zaling van de groat

mast, toen ik plotseling zag, dot de steward deze school 

met lekkernij op het dak van de kombu is plaatste en dear
no verdween. lk zei tegen Harry: ,Zie je die school met 
flapjacks door beneden je'?" 

Hij zei aileen maar: 11Daar zou ik er best een poor van 
Justen" , lie! zich longs een der pardoenen omlaag glijden, 

klom op de kombu is, greep de pannekoeken, die hij in 
een stuk oud zeildoek frommelde en kwam rustig weer longs 

het want naar boven klauteren. 

Wij smulden er heerlijk van en gingen rustig met werken 
door. Wei hielden wij de kombuis in de galen. Toen zagen 
wij de kok en de steward ncar buiten komen en de laatste 

een greep doen naar de pan met pannekoeken, die nu ge
heel ledig was. Het was kostelijk om het gezicht van die 
man te zien maar toen kort daarna zijn mond openging, 

kwam er zo'n storlvloed van vloeken te voorschijn , dot ik 
die mel geen pen kan en durf !e beschrijven. Loot Harry nu 

mel een droog gezicht noor beneden roepen, 11Hey ste
ward, what is the matter". Toen hij dot hoorde was de ka

chel helemaal con en schreeuwde hij !erug, 11Did you take 

my flapjacks away?" Harry ontkende natuurlijk er iets van 
of te welen maar viel later door de mond. Wij hebben er 
donig van gelust, maar later oak nog voak om gelachen, 

Met de Austrolische lichtmatroos Jerry die wij can board 

hadden gedurende de overtoch t van Australia naor de 

Westkust, hebben wij ook verscheidene gevallen medege

maakt. 

Gedurende de reis werden de royals en boven-bramzeilen 
zeer vaak ingenomen of bijgezet. De mosten en mars-sten

gen waren van stool, maar de bramstengen f.aren van 

haul. Om het rak er gemakkelijker longs te d9en glijden, 
werden de laats!e meermalen ingevet. Op een middag was 

Jerry opgedragen, de drie bramstengen in te vetten, een 

baantje dot hij nag nooi t gedaan had. 
Bij het toenemen van de wind, werden 's nachts de royals 

en boven-bramzeilen ingenomen. Eerst werd in iedere 



mast een jangen ncar boven gestuurd om de royals vast 

te maken, doarna volgde er neg een om ge:z:omenlijk de 
bramzeilen vast te maken. Teen de tweede echter boven 

kwam, woren de royals nag steeds niet vast. De eersle ken

den niet verder komen don circa 8 voel onder de royal ra, 

ge:z:ien de ingevelle bramstengen het onmogelijk maaklen 
om verder te klimmen. Door elkander op te lichten en op 

elkanders schouders te sloan, kon de bovensle ra bereikl 
worden. De stuurman gaf doorna zijn grate ontevredenheid 

te kennen, dot e.e.a. zo lang duurde in vergelijking met 

andere keren. Bij het oflossen der wacht werd het raad
sel opgelosl. 

Jerry, die opdracht had om de stengen in te vetten , vend 
dot het staande want er ook maar erg kaal uilzag en had 

deze oak dik mel vet ingesmeerd. Het vet werd er zo vlug 
mogelijk van verwijderd, moor tach hadden wij er nag lange 

tijd last van b ij he! naar boven klouteren, vooral wonneer 
wij ons zwaor olie-goed aonhadden. Tach had men oak 

we i eens gemak van hem, vooral als er iets zwaars ver

sjouwd of geli ld moesl worden. Jerry was oersterk en telde 
don voor drie. 

En don dot geval met Jerry ter reede van Antofagasta, 

toen hij en Scraggy een Eng. lichtmatroos het verder ver
tikten in de lading kolen te werken en afbeloald wensten 
le worden. Beiden waren in Auslralie aan board gekomen, 

hadden door een flink voorschot op salaris gehad, het

welk zij echler moeilijk b esleden konden voor het aanschof
fen von de benod igde uitrusting en rookgerei. Gedurende 
de overtocht kochten zij teen zoveel uit de slapkist (prive 

eigendom von de kapitein) dot :z:ij op dot moment nag be-

-~· ---.-------
·-
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hoorlijk in de schuld zalen bij de gezogvoerder. Deze kon 
hun het gevroagde ontslag niet weigeren maar l ief hun 

door de eerste sluurmon zeggen, dol zii met hun kleren 
gepakt bij hem in de salon moeslen komen om of te mon

steren. Aldaar werd hun can het verstand gebrachl, dot 

hun schoenen, laarzen en de meeste kleren nag niet be
taald waren en dus eigendom van de kapitein waren. Wil

len jullie perse weg, allright, maar dan alles uittrekken en 
hier achterlalen. Zander ondergoed of broek, maar aileen 

gekleed in hemd en sokken kwamen zij in het logies terug. 

Hier werden zii door ons danig ui\gelachen. In het begin 
kankerden zij wei even, maar daarna hadden zij zelf oak 
pre! om het geval en besloten bij nader in:z:ien tach moor 

can board te blijven. Zo konden zij tach niel de wal op 

goon. 
Maanden geleden hadden drie schepel ingen w .o. Harry, 

de Belg, 's nachts de werkpraam te water gevierd om te 
lrachten doarmede de wal te bereiken en te deserteren. 

De branding op de kust van Gatica was toen echter zo 

hevig, dot zij ervoor afschrikten en weer noar board lerug 
kwomen. De stuurman had hun ontvluchting echter reeds 
opgemerkl en bezorgde hun een warme ontvangsl. Toen 

zi'1 bij de gezagvoerder gebracht werden, dreigde deze hun 
met een revolver. Tach is het hun later gelukt te ontsnop
p en. 

Liggende ter reede lquiqui hadden wij eens een zgn. swell

day en kon wegens dein ing niel gelosl worden . Drie van 
ons moeslen teen met de derde stuurmon in de praam 
buitenboord, gewapend met schrapers met lange stelen om 

het aangroeisel onder het achterschip of te sleken. Plotse-

...... ~ -
----
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ling ging de proem om en lagen wij aile vier te water. Wii 
hielden ons vast can de omgekeerde proem maar de stuur
man gebood ons los te Iaten en de schrapers, die met de 
stak ncar boven gekeerd afdreven, no te zwemmen. Uit 
vrees voor de aanwezigheid van haaien, vertikten wii dot. 
Hij probeerde toen onze handen van de proem los te me
ken en ging behoorliik tegen ons te keer. Wij hebben hem 
toen gezamenlijk even met zijn kop onder water gehouden, 
waarna hii heel wet rustiger werd. lnmiddels was een werk
sloep gevierd en werden wij en de schrapers veilig opge
pikt. 

(wordt vervolgd) 
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F amiliegroeten 

Woensdag 6 mei jl. was in de Vara-studio een opname van ' 
fami liegroeten voor de mss. ,Van Waerwijck" en ,Stroot 
Madura". 

In verband met de invoering von het gewijzigde zendsche
ma ingaande 1 mei, duurde de opname wet Ianger dan ge
woonlijk, doch de genoeglijke stemming werd niet getem
perd, dank zii de muzikale noot van het kwintet Ja n Cur
duwener, terwijl Rudi Carrell enkele liedjes liet horen uit 
zijn laatste (met de ,Zilveren Roos" bekroonde) show. Gast
vrouw was Teddy Scholten en omraeper Guus Weitzel. 

Als gasten waren aanwezig gezagvoerder S. J. Krijt en echt
genote. 
Over de antvangst can board liet de W·ereldomroep ons 
weten dot het m.s. ,Van Waerwijck" he! eerste gedeelte 
prima en het tweede gedeelte redelijk had ontvangen, ter
wijl het m.s. ,Stroot Madura" eveneens een vrij redelijke 
ontvangs! had gehad en a.m. seinde: 

, ... goon !hans met hernieuwde meed toekomst tegemoet" 
Familieleden m.s. ,Stroot Madura". Voor toto's fami lieleden 
m.s. ,Van Waerwijck" zie pagina 12. 

(foto's J . H. C. Vermeulen} 



Beste foto 
van de 
maand 

Het m.s. , S1gli" onder de brug te Sydney. 
Opname •.1.8. 

Scheepsposities juni 1964 
N.T.P.M. 

m.s. 11Senegalkust" 
m.s. , Cangakust" 
m.s. , Zuiderkerk" 
m.s. ,Siaterkerk" 
s.s. , Munttoren" 
s.s. ,W·estertoren 

H.V.M. 

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

Lagos/Apapa 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
New York 
Australia 

Singapore 
Japan 
eta. Fremantle 

± 25-6-64 
± 22-6-64 
± 23-6-64 
± 22-6-64 
± 7-6-64 
± 17-6-64 

± 4-6-64 
± 6-6-64 

4-6-64 
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Personalia 

PROMOTIES: 

K.P.M. 

Technisch Varend personeel 
J. H. de Graef tot 2e Werk tuigkundige m.i.v. 1-1-64 
W. Sangers tot 2e Werktu igkundige m.i.v. 1-1-64 

N.T. P.M. 

Na ulisch Vorend Personeel 
J. Ruyter tot Gezagvoerder m.i.v. 23-4-64 
J. M. L. Dewever tot 3e Stuurmon m.i.v. 1-5-64 

Van harte gelukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS: 

K.P.M. 

J . Jonkman (le Strm. BMC) ex m.s. ,Sobong" met 
TTV/S'pore 
J . G. Ormel (le Strm.) ex m.s. ,Bakongan" noar 
m.s. ,Sabang" (le Strm. BMC) 
H. Buth ex RV naar m.s. ,Sobang" 
J . G. O rmel (1e Strm. B.M.C.) m.s. ,Sobang" 
(le Strm.) 
Tj. van der Molen ex RV naar m.s. ,Van Riebeeck" 
S. J. Krijt ex m.s. ,Van Riebeeck" met RV 
D. Minnema ex RV naar m.s. ,Stroot Lombok" 
D. J . Smit ex m.s. ,Stroot Lombok" met RV 
J . Jonkman (1 e Strm.) ex TTV/S'pore noar m.s. 
,Sambas" (le Strm. BMC) 
W. G . Sont (le Strm. K.V. BMC) ex m.s . ,Sambas" 
e inde K.V.-contract 

01 

5-4-64 

5-4-64 
20-4-64 

20-4-64 
20-4·64 
20-4-64 
24-4-64 
24-4-64 

26-4-64 

26-4-64 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUN!>lGEN : 

K.P.M. 

A. Bakker ex m.s. , Sonona" met RV 18-4-64 
H. J . van der Veer (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Siooe" 
noor m.s. ,Sanana" (dd. Hfd.wtk.) 18-4-64 
W. Sandburg (2e Wtk .) ex m.s. , Schouten" ncar 
m.s. ,Siaoe" (dd . Hfd.wtk.) 18-4-64 
W . H. van der Poel ex m.s. , Sinabang" ncar 
Hospitoai/Melbourne 7-5-64 
L. M. Molingre (dd. 2e Wtk.) m.s. , Sinobang" (dd. 
Hfd.wtk.) 7-5-64 
J . van Willigen ex RV ncar m.s. ,Van Spilbe rgen" 11-5-64 
M. Berrevaets ex m.s. , Von Spilbergen" met RV 11-5-64 

N.T.P.M. 

H. v. d. Lug! ex verlof ncar s.s. ,Westertoren" 17-5-64 
C. Schaemaker ex s.s. ,Westertoren" met verlof 23-5-64 

Aile v.erlofgongers: een prettig verlof . 
Aile herplaatsten : goede vaart. 

MET VERLOF GEGAAN: 

K.P.M. 

17-4-64 4e W1k. H. de Weerd 
18-4-64 2e Stm. H. Stoltenkamp 
23-4-64 3e Wtk. R. W. Jansen 

uit Bangkok 
uit Adela ide 

RV/SV 
RV/SV 

uit Djakarta RV 
30-4-64 de heer J. Wiss en echlgenote uit Singapore EV 
8-5-64 2e Slm. P. L. Meert uit Bangkok RV/SV 

13-5-64 3e Stm. H. J. M. den Brinker uit Sydney RV/SV 
14-5-64 1e Slm. P. J. Bruls uit Singapore RV 
17-5-64 3e Wtk. R. Frietman uit Bangkok RV 
18-5-64 3e Wtk. A. Klomp uit Singapore RV/SV 
18-5-64 3e W tk. G. Barendregt ui t Singapore RV/SV 
20-5-64 de heer C. Schouten en gezin uit Si ngal)or~ EV 

N.T.P.M. 

26-4-64 3e Wtk. H. G. Dirix ex s.s. , Muntloren" 
1-5-64 3e Wtk . F. J. van der Vooren ex s.s. , Westertoren" 

Een prettig verlof toegewenst. 



NA VERLOF VERTRO)(f.EN: 

K.P.M. 

24-4-64 de heer J . Hoogerbrugge ncar Singapore 
3-5-64 3e Strm. A. Ch. 0. Meynderts (Momboso) m.s. ,Von 

Linschoten" 
11-5-64 5e Wtk. H. W . M. Veugelers (Singapore) m.s . .,Sa 

bang" 
11-5-64 Mevrouw M. S. Tiemes-von Belzen, echtgenote 2e 

Strm. (Singapore) 

11-5-64 Mevrouw J . H. Hosmar-R iede, echtgenote 2e Strm. 

(Singapore) 
12-5-64 1e Strm. F. E. de N:euwe (Bangkok) m.s. , Waiwe-

rang" 

15-5-64 5e Wtk. R. Kruger (Wellington) m.s. ,Van Neck" 

18-5-64 4e Strm. R. J. A. Calis (Bangkok) m.s. ,Sigli" 
23-5-64 5e Wtk. H. J. Pernards (Aden) m.s. ,Camphuys" 
25-5-64 2e Strm. H. J . von der Wei + gezin (Singapore) 

25-5-64 l e Strm. E. van Luyk (Singapore) m.s. ,San Cloon" 
30-5-64 5e Wtk. J. Kommers (Bahrain) m.s . .,Van Riebeeck" 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 

3e Wtk. W. Sangers 

3e Wtk. 0. Kamstra 
Se Wtk. R. Kruge r 

3e Stm. K. Beekes 

Se Wtk. P. H. J. de Moor 
5') Wtk. R. Geiger 

N.T.P.M. 

Se Wtk. J. Huisman 

21-4-64 B 

29-4-64 B 

6-5-64 A 
8-5-64 Sll 

13-5-64 A 

20-5-64 A 

14-5-64 A 

Onze ge/ukwensen met het behoalde succes. 

HUWELIJKEN: 

K.P.M. 

Se Werktuigkundige R. R. Ronkes en Mej. S. Staudt, ddo. 
24-4-64 te Henge lo (0.). 

Se W erk\uigkundige H. W . M. Lutterman en Mej . M. G. A. 
Spoormakers ddo. 28-4-64 te Venia. 
1e Stuurmon J. W. F. van Hummel en Mevr. A. den Hengst 

ddo. 1-5- 64 te Landen. 
3·~ Stuurmon E. Aukes en Mej. G . H. Munne ke ddo. 13-5-64. 

3e Werktuigkundige G. Barendregt en Mei. E. Bleeker ddo. 

3-6-64 te Hoorlem. 
2o Stuurmon H. Stol tenkomp e n Mej. J. D. Brons ddo. 5-6-64 

te Groningen. 
Proficio t en , behoude n vaarl". 

NIEUWE K.P.M.-ERTJES: 

Tolbert, 2-5-64 : Ronald Robert, zoon van Se Werktuigkun
dige B. Anthonio en Mevrouw G . Anthonio-Kroese. 
Vlissingen, 6-5-64 : Mark Paul, zoon von 2e Werktuigkundige 

A. M. I'Herminez en Mevrouw N. M. I'Hermi.nez-Macare . 

Vlissingen, 19-5-64 : Eric, zoon van 2e Werktuigkundige C. 
J . Hul st en Mevrouw S. M. Hul si-Houg. 

Welkom in de ,fomilie". 

IN MEMORIAM: 

Gepensioneerd Employe V. U. van Bronckhorst overleed 

ddo. 23-4-64 te Rotte rdam, in de leeftijd von 80 jaar. 
Gepensioneerd Hoofdemploye H. Haas overleed ddo. 

8-5-64 te Vlissingen, in de lee ftijd van 53 iaor. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige G. Ch. F. Gabeler 

overleed te Den Haag ddo. 16-5-64, in de leeftijd van 61 
joar. 

Gepensioneerd 3e Werktuigkundige R. van Bergen overleed 
ddo. 17-5-64 te Zwolle, in de leeftijd van 54 jaor. 

Zij rusten in vrede. 
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Fomi lieleden m.s. ,.Von Woerwijck" (zie pogino 8). 
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