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Meeuwen 

Nooit wordt het gloeiend vuur g eblusl 

der rovers von de stormenkust 

de meeuwen, 

hoe zwoorder weer, hoe feller wind 

ze schreeuwen 

en zweven door de storm bemind. 

Ze zweven mijlen op hun wilde vleugels 

soms wenden met een ruk de teugels 

de meeuwen, 

en ijlen voor de wind terug 

en schreeuwen 

d ie ridders von de wolkenlucht. 

Ze jogen spiedend longs het strand 

en raven longs de vloedmerkrond 

de meeuwen, 

ze kennen heel g een wet, om ' t even 

moor schreeuwen 

von fel en roekeloos Ieven. 

H. Ryfkogel. 



Bedrijfsnieuws 
K.P.M. 
Het m.s. ,.Van Riebeeck" vertrok 28 juli j.l. van Durban, no 
aldaar een D.M.O. beurt te hebben ondergaan. 

Het m.s. ,.Camphuys" liep in de 32e G.E.S.A.S. noordreis 
ddo. 1-8-1964 voor de eerste meal Damman {Saudi Arabie) 

aan, alwaar :±: 400 ton lading gelost werd . 

Het m.s. ,.Keerkring" voer no lediglossing te Belawan Deli 
via Penang naar Rangoon om een tweetal dfvaarten te ge

ven in de Burma-Malaya Service. 

Het m.s. ,.l andak" gaf een afvaart van Singapore naar 

Pnompenh v.v. 

N.P.T.M. 
De ,.Munttoren" vertrok 25 juli van Antwerpen naar Pointe 
6 Pierre (Trinidad) voor overname van een voile lading 

stookolie naar Everett (bij Boston, Mass.). 

Vervolgens vertrok het schip richting Caribbeans. 

Juist voor het ter perse goon van dit nummer antvingen wij 
het bericht, dot de Heer P. Haverkamp, oud-Directeur van de 

Hogere Zeevaartschool ,.van het Zeemanshuis" te A mster
dam, op 19 augustus jl. i n de leeftijd van ruim 82 jaar is 

overleden. 

De Heer Haverkamp genaat grate bekendheid en was in 
zeevaartkundige onderwi jskringen een gezaghebbende fi
guur. 

Hij stelde o.a. de Zeevaartkundige tafels semen en was de 

auteur van een boekwerk ten behoeve van de opleiding van 
radio-telegfafisten. 

De heer Haverkamp was afficier in de orde van Oranje 

Nassau en drager van de Gauden De Ruyter medai lle. 

In hem verliest het Nederlandse Zeevoartkundige Onderwijs 
een markante f iguur. 

Oak vele Officieren van onze Maatschappij hebben hun ap
leiding onder Directeur Haverkamp aan de Zeevaortschoal 

in Amsterdam gevolgd. Zijn oud leerlingen zullen met dank
baarheid aan hem terugdenken. In het bezit van bijzo\'dere 

pedagagische eigenschappen gepaard aan diep menselijk 

inzicht en vakkennis, was hij een grate steun voar hen die 
aan het begin van hun zeemansloopbaan stonden. 
Legio waren echter ook de geval len dot men, oak ap latere 

leefti jd, zijn stappen naar het Kadijksplein r ichtle, om nog 

weer even met de ,.Baas" te babbelen. 

De Se Werktuigkundige M. A. Naort zond ons 2 foto's van 
een bezoek van 5 Japonse ,Sea-Queens" aan het m.s. 
,.Stroot Frazer", /iggende te Kobe. 

De bovenste foto · toont ons het moment voor de overhon
diging der bloemen in de solon, de andere foto, genomen 

op het schovotie, een ,.statieopname" van Gezagvoerder 
Hoomans temidden van ziin lieftol/ige gasten. 

Het m.s. ,.Stroot Frazer" was het enige buitenlandse schip 
dat de eer van een bezoek dezer ,.Zeekoninginnen" te beurt 
vie/. 

Op 7 juli j.l. overleed in Rotterdam in de leeftijd van 66 
jaar mevrauw M. M . Tam Ching. 

Mevrouw Tam Ching was in hoar haedanigheid van eigena
res van een ,.boardinghouse" in Rotterdam, waar bijna aile 

Aziatische crews van onze nieuwe schepen tijdeli jk wer
den ondergebracht, voor velen een bekende en zeer ge

waardeerde figuur. 
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de wereld in kaart gebracht 

De kunst von het moken von koarten, de cartogrofie, is von eeuwen her tot ons 

gekomen. Men denkt en spreekl wei eens met enige geringschotting over de weinige 

kennis die men in de oudheid over Ianden en volken zou hebben bezeten. Misschien 

is dot wei het gevolg von de vreemdsoortige verhalen die uit deze tijden tot ons 

gekomen zijn, woarin sprake is von mensen met hondekoppen of d ierepoten; en 

zelfs van mensen zonder hoofd, die de ogen in de borst hodden, of van mensen 
met slechts een been, wooroon een grate voet, die ze in rusthouding als parasol 

konden gebruiken. Hoewel er in de M iddeleeuwen nog wei eens werd gediscussieerd 
over de vraog of dergelijke monslerachtige wezens al don niet bestonden, geloofde 

men dot in de oudheid loch niet zo grif en men rangschikte dergelijke wonderlijke 

verhalen onder grootsprekeri j, die fantosierijke wereldreizigers vook eigen is. 

Overigens was he! wei eens moeil ijk woorheid van verdichtsel te onderscheiden. 
Met de grootlippigen kunnen best zekere negerstommen zi jn bedoe ld, wear he! de 

gewoonte is de onderlip door het p laatsen van een houten schotel uit te rekken 

en met de koalkoppen de Mongolen, die zich het hoofdhoo; plochten of te scheren 

en bovendien weinig baardgroei hodden. Wereldreizigers ols Herodotes, de vader 
der geschiedschrijving, die een loch wei redeli jk betrouwboor verslog von de door 

hem bezochte Ianden geeft, woren in stoat :zich een beeld von de toenmoals be

kende were ld te vormen, een beeld dot noor onze begrippen nag wei zeer onvol

komen was, moor dot tach de grondslog heeft gelegd voor de cortografie. Zelfs 

de indel ing van een geografische kaart in groden en de ori entatie op het noorden 
is von oude tijden tot ons gekomen. 

Drie werelddelen 

Rand het begin van o nze jaartelling, angeveer in dezelfde tijd w aarin O ctavianus' 

vriend Agrippa op het Marsveld .in Rome een wereldbol liet plaatsen, ondernam 

Strobe grate reizen door Griekenland, Klein-Azie, l talie en Egypte. Van hem is ons 

een zeventien delen groat systematisch inger icht werk overgeleverd, waarin hij de 
toen bekende drie werelddelen beschreef, deels gebaseerd op eigen waarnemingen, 

deels op gezag van andere schrijvende reizigers. Strobe's boeken zi jn bewaard 
gebleven, moor hoeveel andere :zi jn dot niet! Doarbi j denken we, met tranen in de 

ogen, aan de verwoesting van de grootste bibliotheek uit de oudheid, namelijk die 

van Alexandrie, wear in zevenhonderdduizend boekrollen al de toenmalige kennis 

en wetenschap, oak wot betreft de geografie, was bijeengebrocht. Een groat deel 

von deze bibliotheek ging ten tijde van Julius Caesar in 47 v. Chr. door brand ver

loren en wat er nag oon kostbore hondschriften over was, werd enige eeuwen later 
door de Arobieren vernietigd. Hun stelregel was: of die boeken bevotten hetzelfde a is 

de Koran leer! en dan zijn ze overbodig, of ze bevollen lectuur die strijdig is met de 
Koran en don zijn ze schadelijk! 

Behalve beschrijvingen von Ianden en zeeen bezel men in de oudheid oak kaorten. 

De G rieken noemden zo' n beschrijving ,periplous", wat , rondvoort" betekent, en 

dooruit liet zich, om het geschrevene duidelijker te maken, een schets of koort 
somenstellen. 

De Griek Anaximonder van Milete geld! ols de eerste die, omstreeks 550 v. Chr., 
een londkoort vervoordigde, en in later tijd waren dergeli jke plattegronden leer-
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middelen op de scholen. Door is niet veel meer von over
gebleven, maar ui t ollerle i gegevens kon men zich tach wei 

een voorstelling moken hoe ze er moeten hebben uitge;::en. 

Het doet wei vreemd oan dot de ouden zich de Ianden en 

werelddelen gegroepeerd dochten random een bepoold 
middelpunt, de novel der wereld. Voor de Grieken was dot 
het notionole heiligdom te Delli, voor de Joden Jervzolem 

en voor de Romeinen vonzelfsprekend Rome, de Eeuwige 

Stod. In he! loti jn komi d ie bijzondere oan Rome toege

ciochte ploo!s tot vit ing, w ont hierin word! het woord stod 
w eergegeven door urbs voor Rome en door oppidum, in

d ien he! een andere stod geld!. 

Peutingcr-kacrt 
De , Tabula Peutingeriano" is een fraoi voorbeeld von een 
reiskoort voor het Romei nse Rijk, dot zich uitstrekte von de 

oo~telijke oceoan tot onze streken toe. De koort i s zes-en

een-holve meter long en ci rca drie decimeter hcog ; het is 
dus een Ionge strook die ols een boekrol om een stok kon 

worden gewonden. De plottegrond van het gehele imper ium, 

natuurlijk met Rome als middelpun t, stoat er dan oak uitgc
rekt en pla tgedrukt op, maar aile wegen en pl eislorplaot

sen komen erop voor, met de tussenliggende afstonden, 
evenals op de hvidige wegenkoorten. De kaart is in twaolf 

scgmenten verdeeld, waorvon er een verloren g;ng, en i ~ 

geboseerd op de wereldkaart von de reeds eerdcr gonoem
de Agrippo. 

Het w as de Augsburger raadsheer Konrad Peutinger, een 
ver::omeloor von oudheden ui t het loots! von de vi jftiende 
en het begin von de zestiende eeuw, oon w ie we de koart 

te danken hebben en noor wie die don oak is genoemd. 

Voor zover ons bekend, berust de koor~ thons in de Ween:;c 
Stoatsbiblictheek. Het was heloas niet de ocrspronkeli jke 

Romeinse koort die Peutinger in honden had gekregen, 
moor een kopie van het orig ;neel. 

Omstreeks het midden von de tweede eevw schree f de 
A lexandri jnse geogroaf en cartograof Claud ius Ptolomaeus 

een l eiddrood vcor het tekenen von koorten . Uit he! door 
hem nogeloten werk heel! men eeuwen later het zogenoam

de Ptolomaeische kaartbeeld samengesteld, met de door 

hem ingcvoerde vcrdeling in Iengle- en breedtegraden. 

Merkwoordig is het dot op di t koartbEJeld, in de mee~l oo~

telijke hoek, een eiland voorkomt met de naom , lobadiou", 

wot zoveel wi l zeggen als ,gersteilond". He! is niet on
mogel ijk dot hiermede het eiland Java is bedoeld. 

Gedurende de Middeleeuwen was de invloed van Ptolo

maeus geruime ti jd zozeer gedoold, mede door de geringe 
kennis von het Grieks dot men toen bezat, dot uit d ·e t ijd 

slechts armzolige cartografische voortbrengselen, eigenlijl: 
niet meer dan ronde of ovale schets;es, zijn nagelaten. Vaak 

hadden die a ileen maar godsdienstige betekenis, bijvoor-

, Amsterdam" - een der stedekaorten die Jacob von 
Deventer maak!e voor Philips II (Uitg. Mortinus Nijhoff) 



Een der twaalf secties van de Tabula Peutingeriana, de reiskaart van het Romeinse Rijk. 
Dit gedeelte toont het gebied tussen Kreta en de monding van de Nijl. 

beeld hel oonlonen hoe de nokomelingen von Sem, Cham 
en Japhet, de zonen van Nooch, zich over de aarde hadden 

verspreid. Voar zowel reizigers te land als zeevoarders wa

ren deze door monniken met vrome bedoeling samenge
slelde kaarten waordeloos. 

ltal iaanse en Spaanse zeel ieden · behielpen zich daarom 
mel hondboeken, waarin gegevens slonden die nodig wa 

ren om een bepaalde haven le vinden. Ze leken slerk op de 

periplous van de oude Grieken; een voorbeeld mage di t 
illuslreren. 

, De afstand van Saito tot Barcelona is 60 mijl O.N.O. 
! 0 . Barcelona is een stad met een strand op het oosten 
en een rede van 22 schreden (on geveer 30 meter) diep v66r 
de stad. Z.O. tot Z. van Barcelona is een loge plaats, die 
Lobregato wordt genoemd. 
Zeit bij het verlaten von de stod in oostelijke richting en 
let op een kosteel dat opriist uit de vollei die noor Saito 
leidt. Dicht bij Barcelona ligt een hoge, steile en verloten 
berg die Monserrote heet. Wonneer ge U door ten noord
oosten von bevindt, moet ge in dezelfde richting doorvo
ren. Ge krijgt don een loge berg in zicht met een toren erop 
die Mongich wordt genoemd. Hier ligt Barcelona".*). 

Dergelijke routebeschrijvi ngen hebb en de g rondslog gelegd 

voor de ,portolonen", zeekaorten die de schipper de weg 
moesten wijzen ncar de haven van bestemming, od portus 

of opportunus, dus in de juiste positie voor de hoveningang. 

Het in ons spraakgebruik opgenomen woord opportuun is 
hier van afgeleid. 

Een projectie lag aan deze en de latere kruisvaarderskaar

len nag niet ten grondslag, maar ze betekenden tach wei 
een overgong von de schematische voorstell ingen von de 

*) Ontleend aan ,Von Noach's ark tot gyrokompas" van 
Per Collinder. 
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monnikenkaarten naar een meer methodische cartografie. 
Een grate opleving onderging de carlografie in de vi jftien

de eeuw, voor een deel door het weder ontdekken van de 

wetenschoppelijke methode van Ptolomaeus, maar ook 
doorda t de Europese volkeren, in het begin vooral de Por

lugezen, op zoek gingen naar nieuwe werelddelen. Doar

vaor waren kaarten d ie zo waren ingericht dot door middel 
van Iengie- en breedteberekening de juiste pleats kon wor

den bepaald waar men zich ter wereld bevond, ononlbeer

lijk. Tot dusver onbekende Ianden moesten daorbij ook een 
pleats op de wereldkaart krijgen. 

Als eerste van een geheel nieuw type verschijnl in 1489 de 
wereldkaart van Henricus Martellus Germanus, weldra ge

volgd door de globe van M artin Behaim in 1492. Op de 

wereldkaarl van Martin Waldseemuller uit het jaar 1507 
wardt voor het eerst aan de Nieuwe Wereld de naam Ame

r ica gegeven. AI deze kaarten stonden nog sterk onder in
vloed van het Ptolomaeische wereldbeeld. 

Gerard Mercator 
No een periode waarin de Lati jnse volkeren de Ieiding hod
den, zijn het Nederlanders geweest die de cartografie hoar 

huidige gestalte gegeven hebben. Zo danken we aan de 

grootmeester van de Nederlandse cartografie Gerard Mer
cator de naar hem genoemde projectie van de aardbol in 

een plat vlak. M aar er kunnen ook nog veel andere nomen 
worden genoemd : Gerard de Jade, Abraham Ortelius, Jodo

cus Hondius en Petrus Plancius, in w iens zeevaartschool 

honderden stuurlieden in het gebruik van kaarlen en navi

gatiemiddelen werden opgeleid. Tezelfdertijd beleefde de 
graveerkunst zo'n grate opgang, dot een uiterste perfectie 

werd bereikt en dot maakte het weer mogelijk grate opla
gen van in koper gegraveerde kaarten te vervaardigen. Oat 

was mel de porlolanen niet mogelijk geweest; deze op 



kolfsvel getekende koorten woren doorom oak buitenge

woon kostboor. 

Met het drukken van kaarten hebben Willem Blaeu en zi jn 
beide zonen zich grate roem verworven; de i n hun drukkerij 

vervoardigde otlossen ziin wet kunstzinnigheid betreft 
nimmer overtroffen. 

Jacob van Deventer 

Een Nederlandse cortogroof aon wie we wet meer oon

docht willen besteden, is Jacob Roelofszoon, die omstreeks 

het jaor 1500 in Deventer werd geboren en bekend stoat 
ols Jacob van Deventer. We weten van hem aileen dot hij 
zich in Mechelen vestigde en kaarten heeft gemaakt van 

Holland, Friesland en Gelderland. Hoewel geen figuur von 

het eerste plan, zijn we toevallig juist door hem te weten 
gekomen hoe cartografen destijds werkten. Men heeft van 
hem nomelijk de originele teken ingen en die heeft men van 

zijn tijdgenoten niet, wei afdrukken van de ncar hun teke

ningen gegraveerde koperen platen, maar niet de zoge
naamde minuten. 
Met Van Deventers werk is het enders gegaan, dot is nooit 

in koper gegroveerd geweest, omdot het ook niet de bedoe
ling was dit uit te geven. Teen Filips II in 1555 de regering 

van zijn vader had overgenomen, stand :tiin besluit reeds 
vast zich blijvend in Spanje te goon vestigen, en vandoar 

de Nederlanden te regeren. De wens kwam bij hem naor 
voren om plattegronden van de Nederlandse steden te Ia
ten maken; wellicht stonden de verst, die nogal argwanend 

van card was, te verwachten beroeringen voor ogen, die 

inderdood g.ekomen z.ijn. Het was in ieder gevol op grand 
van zijn opdracht dot Van Deventer erop uittrok om het 
verlangde te goon maken. De nadruk moest daarbij vollen 

op de Jigging van de verdedig11tyswerken en poorten, de 

toegangswegen, de voornaamste openbare gebouwen, de 
waterwegen, kortom alles wet strategische waarde heeft. 
Voor een veldheer die deze steden wilde belegeren en ver

overen zouden de plattegronden ong~twijfeld van veel nut 
kunnen zijn . 

De opdracht was geen sinecure; Van Deventer heeft er don 
oak tot oan zijn dood in 1575 aan gewerkt en is er niet ge
heel mee klaar gekomen. Persoonlijk heeft hij aile steden, 

en dot waren er vele tientallen, moeten bezoeken om door 

de situatie in ogenschouw te nemen en er opmetingen te 
verrichten. Waarschijnlijk was hij op de hoagie van een door 

Gemma Frisius,- eigenliik Reinier Jemme - in 1533 voor
gestelde opmetingsmethode, in beginsel de triangulatie, 

waarvan hij wei profijt getrokken zal hebben . 
In ieder geval maken zijn kaarten de indruk met grate 

vaardigheid en kennis van zaken te zijn samengesteld, al is 

de een wat beter uitgevallen dan de onder. De met ink! op 
papier getekende plattegronden kleurde hij met waterverf 

in, maar de originele tekeningen, vaak moeizaam en me! 
vee! verbeteringen tot stand gekomen, soms beduimeld en 
gevlekt, waren niet mooi genoeg om de Koninklijke last

gever ter hand te worden gesteld. Daarom moest Van De

venter van de kladkaart of , minute" een nette kaart of 
,carton" goon maken en hij paste daarvoor een methode 
toe die wii in onze jeugd oak gebruikten om een of onder 

ploatje no te tekenen. De minute legde hij op een keuri g, 

schoon en onbeschreven velletje papier eri hij prikte ver
volgens met een tamelijk bette naald gaatjes longs de lij
nen van de tekening, heel voorzichtig, zodat de minute wel

iswaar vel gaatjes kwam te zitten, maar net daaronder lig
gende velletje aileen maar putjes kwamen. Lie! hij nu aver 

dit velletje scherend Iicht vallen, dan was het niet zo moei-

fen Ptolomaeisch kaartbeeld (Venetie, 1561) met een verde/ing rn /engte- en breedtegraden 
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fen Polynesische zeekoort. ScheJpen geven de eiJonden 

can, bladnerven de zeestromingen en andere biizonder

heden 

l ijk longs de putjes, die zich duidelijk aftekenden, vloeien

de lijnen te trekken en die met waterverf in le kleuren. 

Dot was dan een ,net" exemplaar, de carton, mooi en 

schoon genoeg om ncar Zijne Majesteit in Spanje le worden 
ge:zonden. Dear heeft men aile cartons keurig in het staats
archief opgeborgen en . . . dear zijn ze nag steeds! 

Nu wil he! toeval dot oak vele minuten bewaard gebleven 

zijn. In 1865 werd op een veiling in Den Haag een pakket 
bestofte oude popieren te koop aangeboden en voor een 

gering bedrag van de hand gedaan. Het waren de minuten 
van de plattegronden die Van Deventer drie eeuwen voor

dien had gemaakt. Thans beruslen ze in de orchieven van 

een aantal Nederlandse en Belgische steden. 
De Spaanse legerleiding die hier de opstand kwam neer
slaan, heeft de plattegronden, voor zover gereed, niet mee

gekregen, ol zou ze die best hebben kvnnen gebrviken. 

Waarom zein Spanje zijn gebleven, is niet bekend. Het was 
echter een meevalfer voor de opstondige steden en oak een 

meevoller voor ons, want van vele plaltegronden van onze 
steden bezitten we nu zowel de minute als de carton. 

Bladnerfkaarten 

Van Nederland ncar Polynesie is een hele slap, maar loch 
willen we deze maken, omdat zich dear wei een apart soort 
cartografie heeft onlwikkeld. Men heeft zich vroeger wei 

eens afgevraagd, hoe het loch mogelijk was dot de bewo

ners van deze als gruis over de Grote Oceaan verspreid 
figgende eilanden en eilandengroepen blijkbaar zonder 

vee! moeite de weg ncar elkoar wisten te vinden. Zelfs de 
zeeweg ncar het vele honderden kilometers verwi jderd lig

gende Nieuw-Zeeland was de bewoners van de G ezel

schapseilanden zeker al in de achtste eeuw bekend, voor

dat zij :zich dear in de veertiende eeuw voorgoed gingen 
vestigen. 

Ongeveer een eeuw geleden werd het raodsel onthuld door 
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een Amerikaanse zendeling op de Marshall-ei landen, die op 

zeer vertrovwelijke voet stand met inheemse bekeerlingen. 
Het bleek namelijk, dot men dear in de loop der eeuwen 

en gebaseerd op de ondervind ing van tientallen generaties 

zccvoarders, kaarten of schema's had weten te vervaord i

gen waarop de verschillende eiland~n en de te volgen rou
tes en zeestrom!ngen zo nauwkeurig mogelijk woren oon
gegeven. 

Men meet zich de gong van zaken zo voorstelfen dot 

iedere zeeman die een nievwe route hod ontdekt ncar een 

tot dusver onbekend eilond, hiervan nouwkeurig verslog 

moest uitbrengen b ii de stamoudsten. Wanneer aile gege

vens don eindelijk no een urenlong kruisverhoor woren 
vostgesteld, werden deze in het geheugen gegrilt von een 

of meer doarvoor aongewezen stamleden, die er oak voor 

verontwoordelijk waren dot de verzamelde kennis onver

korl en zonder toevoeging aan het nogeslacht werd door
gegeven. 

Het ligt voor de hand dot bij zo'n palaver gebru!k werd ge

moakt van schelpen om op het witte strand can te geven 

wear de nieuw ontdekte eilonden logen en hoe ver uit el

kaor. Nu is het een bekend feit dot intelligente personen 
die de schrijfkunst niet machtig zijn over een vee! beter ge

heugen beschikken dan wij, die maar al te veel op onze 
notitieboekjes vertrouwen. 

Maar op een zeker moment was het aanta l eilanden, stro

mingen en rovten zo groat geworden, dot een volgende 

slap werd gedaon, namelijk de schelpen een blijvende och
tergrond geven. Zeer geschikt daarvoor zijn de soepele en 

buigzame nerven van kokospalmbladeren, waarop en waar
mee de schelpen, die dus eilanden moesten voorstellen, 

werden vastgebonden. Deze b ladnerfkaarten waren oak 

erg geschikt om er andere gegevens op aan te b rengen en 

vast te binden, zeals zeestromingen en ofstanden, ol les 
door buigzame blodnerven. 

De koarten konden uiteraard steeds worden oangepast en 
gewijzigd. Het was strikt verboden deze kaorlen op zee 

mee te nemen, dear woren ze veel le kostboar v?or. Wie 

een reis moest goon maken, mocht ze van te voren inzien 
en memoreren. 
Nude westerse wetenschop en beschoving oak tot de eilan

den in de Grote Oceaon zijn doorgedrongen, is de kunst von 

het vervaardigen en het raodplegen van blodnerfkaorten 

verloren gegaan. Hier en dear zal men in een museum voor 
volkenkunde nag wei een exemplaor kunnen aantreffen. 
Vijfentwintighonderd jaren geleden began Anaximander 

van Milete het hem bekende deel van de wereld in kaart 

te brengen, hoe primitief hij dot don oak gedaan mage 
hebben. Thans zijn er, na ol die eeuwen, nag maar weinig 

niet geexploreerde gebieden op onze aarde en vrijwel het 
gehele vastelond von onze ploneet is met behulp von ge

perfectioneerde opparatuur in kaart gebracht. Atlassen 

zijn te kusl en te keur in iedere boekhandel tegen een luttel 
bedrag aan geld te koop; wegenkaarten en stadsplatte

gronden behoren tot de gewoonste zaken van aile dog. Al
les heeft :zijn bepaalde tijd: de cartogrofische voortbreng

selen van vorige generaties zijn nu aileen nag maar merk

woardig, men lijst ze in als wanddecorotie of leg! ze, be

hoedzoam tegen stof en longvingers beschermd, in vitrines 
te kijk. Zii hebben hun tack verricht, maar verdienen onge
twijfeld onze dankbare belangstelling. 

Overgenomen uit ,Maondblod OLIE". 



Beste foto 
van de 
maand 

Soppen van mast en laadbomen 
Opname F. J. Eijkenduijn, 

rio m.s ... Sibiga" 

JUBILEA: 

J. C. Schouw, Ge:zagvoerder 
25 jaar- 16 september 1964 

A. Z. Maul. 
Chef PD/CD, S'pore 

25 jaar- 22 september 1964 

De redactie biedt U hoar harteliike gelukwensen aan. 

Scheepsposities 

N.T.P.M. 
m.s ... Senegalkust" 
m.s . .. Congokust" 
m.s ... Zuiderkerk" 
m.s ... Sioterkerk 
s.s. ..Munttoren" 
s.s. ..Westertoren" 

H.V.M. 
m.s ... Hollands Diep" 
m.s ... Hollands Duin" 
m.s ... Hollands Dreef" 

Freetown 
Amsterdam 
Amsterdam 
Mom bas a 
Holyrood 

Suez 

Japan 
North Pacific Coast 
ETA Vancouver 

± 27-9-64 
± 27-9-64 
± 26-9-64 
± 12-9-64 
± 7-9-64 
± 13-9-64 

± 18-9-64 
± 15:9-64 
± 12-9-64 
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Personalia 
PROMOTIES: 

K.P.M. 

Tech nisch varend personeel 

F. M. Verhoeve tot 2e Werktuigkundige m.i.v. 1-7-64 
J. W. Rusche tot 2e Werktuigkundige m.i .v. 1-7-64 
G. Ch. Grevink tot 2e Werktuigkundige m.i.v. 1-7-64 

N.T.P.M. 

Technisch varend personeel 

J. Snip tot Se Wtk. m.i.v. 21-12-1963 
Van harte ge/ukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS: 

K.P.M. 

H. Meyer ex m.s. , Von Linschoten" met RV 1-7-64 

H. de Gees! (1e Slm.) m.s. , Van l inschoten" (dd. Gezagv.) 

1-7-64 
W . C. Boule r ex RV ncar m.s. , Sibiga" 6-7-64 

H. Boeree ex m.s. ,Sibiga" ncar m.s. ,Schouten" 9-7-64 
B. H. Niessen ex m.s. , Schouten" met RV 9-7-64 

H. de Gees! (dd. Gezagv.) m.s. , Van linschoten" (1e Stm.) 

14-7-64 

S. J. Krijt ex RV ncar m.s. ,Van linschoten" 14-7-64 
H. J. van der We i (2e Stm.) ex RV/S'pore ncar m.s. ,letong" 

(2e Slm. BMC) 26-6-64 
H. J. van d e r Wei (2e Stm. BMC) ex m.s . ,letong" met 

RV/S'pore 15-7-64 

P. J. Balder ex m.s. ,Stroot Franklin" me t RV 4-8-64 
Th. H. Rappard (le Stm.) m.s. ,Stroot Franklin" (dd. Gezagv.) 

4-8-64 
J . Jonkman (1e Stm.) ex TTV/S'pore ncar m.s. ,Sambas" 

(1 e Stm. BMC) 5-8-64 

J. G. Ormel (1e Stm. BMC) ex m.s. , Sambas" ncar m.s. 

, Van Hee mskerck" (1e Stm.) 5-8-64 
G. H. den Hoed ex RV/Austr. naa r m.s. ,Van Spilberg en" 

5-8-64 
H. P. Stegge rda ex m.s. , Van Spilbergen" met RV 

J. Moan ex m.s. , Va n Neck" met RV/Austr. 
P. Hoogland (le Stm.) ex RV ncar m.s. ,Van Neck" 

(dd. Gezagv.) 

N.T.P.M. 

5-8-64 
12-8-64 

12-8-64 

W . E. Sonneveldt, aflos-Gezagvoerder van m.s. ,Sioterkerk" 

15-7-64 
W. C. Mulder, Gezogvoerder K.P.M. ncar ,Siaterkerk" 

15-7-64 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN: 

K.P.M. 
J . H. de Graaf (2e Wtk.) ex m.s. ,Schouten" noar m.s. 

, Waibalong" (dd. Hfd.wtk.) 1-7-64 
D. J. G . G. G e urts (dd. Hfd.wlk.) ex m.s. ,Waibalong" 

met TTV/S'pore 1-7-64 

T. H. van der Staoy (dd. 2e Wlk.) ex m.s. , Siberoe t" naa r 

m.s. , l etong" (dd. 2e Wtk. CMK) 26-6-64 
T. H. van der Stacy (2e Wtk. CMK) ex m.s. ,Lelang" na ar 

m.s. , Bakonga n" (2e Wtk. CMK) 15-7-64 
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J. A. Pruyt (2e Wtk .) ex RV ncar m.s. , S iaoe" 

(dd. Hfd.wtk.) 18-7-64 

W . Sa ndburg (dd. Hfd.wtk.) ex m.s . , Siaoe" ncar m.s. 
, Waingapoe" (dd. Hfd.wtk.) 22-7-64 

N. Ba rte ls ex m.s. , Waingapoe" met RV 22-7-64 
H. J. va:-t der Veer (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. , Silindoeng" 

ncar m.s. , Sanana" (2e W tk. CM K) 20-7-64 

J. H. Beumer (2e Wtk . CMK) ex m.s. , Sanana" noar 

m.s. ,Si li ndoeng" (dd. Hfd.wtk.) 20-7-64 
P. Bakke r (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Von Rie beeck" 

mel RV 23-7-64 
A. A. loe ne n (2e Wtk.) m.s. ,Von Riebeeck" (dd. Hfd.wtk.) 

23-7-64 

D. J. G . G. Geurts (2e W tk. K.V.) ex TTV/S'pore naor 
m.s. , Schouten" (dd. Hfd.wtk.) 26-7-64 

H. W eevers ex m.s. ,Schouten" met RV 26-7-64 
A. A. Loenen (dd. Hfd.wtk.) m.s. , Van Riebeeck" (2e Wtk.) 

2-8-64 

G. Buyze ex RV naar m.s. ,Van Riebeeck" 2-8-64 

J. van Willigen ex surveyor/Durban noar m.s. , Stroot 

Franklin" 4-8-64 
A. J. H. J . Rotter (2e W tk.) ex CD/S'pore ncar m.s. 

, Va n Neck" (dd. Hfd .wtk.) 14-8-64 

H. van de Ridde r (dd. Hfd.wtk.) ex m.s . , Va n Neck" 

met RV 14-8-64 

N.T.P.M. 
G . Hoogendoorn, Aflos-Hfd.Wtk. van s.s. , Munttoren" 

(Bordeaux) 11-7-64 

C. Boeklage , 2e Wtk. (dd .Hwlk.) naar s.s. ,Munttoren" 
(Bordeaux) 11-7-64 

Aile verlofgongers : een prettig verlof . 

Aile herp/aatsten : gaede vaart. 

MET VERLOF GEGAAN: 

K.P.M. 

5-7-64 2e Wtk. H. Hooybe~g uit Hongko ng RV/SV 
8-7-64 2e S tm. H. Schuitemaker uit Singa po re RV 
9-7-64 2e Wtk. E. N. van Don uit Si nga po re RV 

10-7-64 2e Stm. A. Ch. 0. Meynderts uit Ma nila zv 
11-7-64 4e W tk. F. H. A. Crooymans uit Durba n ZV/ RV 
11 -7-64 3e Wtk. A. van den Brink uit Durban RV 
14-7-64 1e Stm. H. de Gees! uit Mauritius RV 
19-7-64 le Stm. G. J. van der Heide n uit Singapore RV 
19-7-64 2e Wtk. E. Timmer uit Bangkok RV/SV 
22-7-64 4e Wtk. H. C. Ravesteyn uit Bangkok RV/SV 
25-7-64 2e Wtk. P. Bakker uit Durban RV 
29-7-64 4e Wlk. J . Pranger uit Honkong 

ontslag op verzoek 
31-7-64 3e Stm. J. P. Ory uit Bahrain 
3-8-64 5e Wlk. Tj . Veenstra uit Mombasa 
9-8-64 1e Stm. J. Swaving uit Durban 

10-8-64 5e Wtk. E. B. Saolmink uit Singapore 
10-8-64 1e Stm. R. l. Hesse l uit Hongkong 
11-8-64 3e Wtk. J. A. J. Paauwe uit Durban 
13-8-64 3e Wtk. J . Kristel uit Singapore 

13-8-64 5e Wlk. J. Hendriks uit Mombasa 

N.T.P.M. 

24-6-64 2e Wtk. W. K. Pieters ex m.s. , Zuiderkerk" 
(Amste rdam) 

RV/SV 
RVISV 

RV 
ZVIRV 

RV 

RV/SV 

RV/SV 

RV/SV 



12-7-64 Se Wtk. H. J . llieber ex s.s. ,Munttoren" (Bordeaux) 
18-7-64 4e Wtk. A. J. von Zomeren ex m.s. ,Sioterkerk" 
18-7-64 1e Stm. H. Besonger ex m.s. ,Congokust" 
18-7-64 3e Wtk. A. de Groote ex m.s. ,Sioterkerk" 
18-7-64 4e Stm. R. Slump ex m.s. ,Sioterkerk" 

(allen te Amsterdam) 

24-7-64 4e Wtk. H. G. Vegter ex s.s. , Mvnttoren" 
24-7-64 Se Wtk. K. J. W. Tinge ex s.s. , Munttoren" 
24-7-64 3e Stm. J. M. L. Dewever ex s.s. , Munttoren" 

(allen te Antwerpen) 

5-8-64 ass. Wtk. J. P. L. de Koster ex m.s. , Senegolkust" 
5-8-64 ass. Wlk. A. A. Westdijk ex m.s. ,Senegolkust" 
5-8-64 4e Wtk. N. W. Dikstool ex m.s. ,Congokvst" 
9-8-64 4e Stm. 0 . Ernstsen ex m.s. ,Senegolkust" 

(allen te Amsterdam) 

Een prettig verlof toegewenst. 

NA YERLOF YERTROKKEN: 

K.P.M. 
2-7-64 Se Wtk. A. l. Roelse (Koopslod) ms. ,Von Heems-

kerck" 
3-7-64 1e Stm. H. Samson (Singapore) m.s. ,Si lindoeng" 
5-7-64 2e Wtk. J. de Vries (Durban) m.s. ,Von der Hogen" 

14-7-64 5e Wtk. H. von Brvg (Sydney) m.s. , Sigli" 
18-7-64 5e Wtk. M. C. von Apeldoorn (Adelaide) m.s. 

,Stroot Madura" 
28-7-64 3e Stm. M. G. M. E. von Loon (Bahrain) m.s. 

, Comphuys" 
N.T.P.M. 
10-6-64 3e Wtk. D. Schaafsma m.s. ,Zuiderkerk" 

(Antwerpen) 
18-7-64 4e Wtk. E. Grootveld m.s. , Congokust" 

(Amsterdam) 
23-7-64 4e Stm. J . F. Jongbloed s.s. , Munltoren" 

(Antwe rpen) 
23-7-64 5e Wtk. J. Huisman s.s. ,Munttoren" (Antwerpen) 
23-7-64 5e W tk. G . W . Kieft s.s. ,Munttore n" (Antwerpen) 
23-7-64 5e Wtk. H. C. v. d. Bas s.s. ,Munttoren" (Antwerpen) 

8-8-64 ass. Wtk. M. J . M. de Reeper m.s. ,Senegolkust" 
(Amsterdam) 

K.P.M.-ers TIJDELIJ K BIJ N.T.P.M. G EDETACHEERD 
10-6-64 3e Stm. H. Krome r m.s. ,Zuiderkerk" (Antwerpen) 
13-7-64 1e Stm. R. Edsen m.s. ,Congokust" (Amsterdam) 
15-7-64 5e Wtk. H. W. M. Lutterma n m.s. ,Congokust" 

(Amsterdam) 
4-8-64 3e Stm. J. J. von Leeuwen m.s. ,Senegolkust" 

(Amsterdam) 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 
3e Stm. M. G. M. E. von loon 
5e Wtk. M. C. von Apeldoorn 
3e Wtk. J. W. Rusche 

24-6-64 S II 
14-7-64 A 
21 -7-64 B 

3e Stm. A. E. Eckhardt 
2e Stm. J. Zandstra 
3e Wtk. G. Ch. Grevi nk 
3e Stm. E. Aukes 

24-7-64 S II 
24-7-64 S I 
28-7-64 B 
4-8-64 S II 

Onze ge/ukwensen met,het behaalde succes. 

HUWELIJKEN: 

K.P.M. 
2e Wtk. J . de VIas en Mej. J. A. Hofer, ddo. 17-7-64 te 

Eindhoven. 
3e Wtk. J. J. Glos en Mej . M. Toornend, ddo. 14-8-64 te 

Hoorlem. 

N.T.P.M. 
4e Wtk. P. Visser met Mej. T. Hendriks ddo. 17-7-64 te 

Hengel a 
4e Wtk. H. G. Vegter met Mej. F. Kuilmon ddo. 18-8-64 te 

G roningen 
Proliciat en , behouden vaart". 

NIEUWE K.P.M.- EN N.T.P.M.· MERTJ£5: 

Sydney, 30-4-64: Karin Ilona, dochter von 4e Werktuig~un

dige R. G. Hazebroek en Mevrouw B. S. Hozebroek-Schraog. 
Soesterberg, 3-7-64: Rodboud, zoon von 1e Stuurman J. A. 
von Beurden en Mevrovw F. A. von Beurden-Noordhoek 
Hegt. 
Hilversum, 16-7-64 : Mortien Emile, zoon von 3e Werktvig
kvndige A. E. von der Hoff en Mevrovw G. A. von der Hoff
Brandenburg. 
Singapore, 25-7-64 : Linda Caroline, dochter von 2e Stvvr
mon H. J . von der W>el en Mevrouw A. vo n der W ei-Beke
brede. 
Singapore, 28-7-64 : Cornelis Edward, zoon von de Heer 
W. Peschor en Mevrouw Peschor-Chva Ah Chao. 
Vlissingen, 9-8-64: Rosalinda, dochter van 5e Werktui gkvn
dige A. l. Roelse en Mevrouw A. J. Roelse-Roozendoal. 
Bvssum 10-8-64 Jon, zoon von Hwtk. C. Schoemoker en 

Mevr. G. Schoemoker-von Leeuwen 

Welkom in de , lamilie" 

IN MEMORIAM: 

Gepensioneerd Adjunct-chef K. 0 . Rvygrok overf eed ddo. 
5-7-64 te Hoorfem, in de leeftijd von 61 jaor. 
Gepensioneerd Employe H. Klaver overfeed ddo. 5-7-64 
te Noarden, in de leeftijd van 59 joor. 
Gepensioneerd Adjunct-chef F. H. J. Th. Wolho in overfeed 
ddo. 8-7-64 te Driebe rgen, in de leeftijd van 68 jaor. 
Gepensioneerd Chef J. J . de Krvi jff overfeed ddo. 31-7-64 
te 's-Grovenhage, in de leeftijd von 81 jaar. 
Gepensioneerd Gezagvoerder W. J. Po ltinga overfeed ddo. 
1-8-64 te Apeldoorn, in de leeftijd van 56 joar. 

Zii rusten in vrede. 



F amiliegroeten 

Als ,schip van de week" staan de ,Wai"-schepen de laatste 
maanden in het teken van de belangstelling, wat door ap

varenden en familieleden zeer word! gewaardeerd. 

Een mandeling babbeltje, waorbij je de stemmen van thuis 
weer eens kunt horen is tach iets enders dan een schriftelijk 
krabbeltje. Zo was in juli aan de beurt het m.s. ,Waiwe

rang", dot op de 24e op weg was van Hong Kong naar ln

donesie. 

In verband met de vakantietijd hadden wij, alhoewel de 
uitnodigingen vroeg in zee woren gestuurd, enkele ofzeg

gingen verwocht, doch het resultoot was verrassend ; aile 
famil ieleden waren present, wij konden dus met een grate 

schore oan board stoppen, woor wij enthousiast werden be
greet. 

Bij de Wereldomroep moesten wij bekende gezichten mis
sen, o.o. Guus Weitzel en Teddy Scholten, die juist de 
moond juli hadden uitgekozen om met vokontie te goon. 

Zi j hodden echter voor rempla~ont!m gezorgd, die ons niel 

onbekend woren, n.l. gostvrouw lise Wessel en gostheer 
Bert Steinkamp die oonwezig waren om familieleden en 
opvorenden hortelijk te begroeten, woorna men kon storten 

om ol het nieuws von thuis oon board te brengen. 
Het ensemble Harry Bennink bracht een muzikale greet, 

welke door Rens von Dorth werd oongevuld in enkele lied
jes. 

Dot het een gezellig halfuurtje is geweest begrepen wij uit 
een volgend telegram von Kopitein Buth oon de W ereld
omroep: 

,Namens de officieren betuig ik mijn hortel ijke dank voor 

,de zeer succesvolle uitzending". 
Van de verloofde van marconist Steenmeyer kregen wij o .a. 
het valgende te horen. 

, ... m'n verlaofde heeft me apgebeld en me verzekerd, 

, dot het een groat succes was. Z i j hebben de uitzending 
,op de recorder opgenomen en het nag , ik weet niet hoe
,veel maal" afgedraaid ... ". 

Ncar wij veronderstellen goon Kapitein Buth met officieren 
no al deze preltige berichten, weer ,met voile kracht" voor
uit. 
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