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Bedrij fsnieu ws 

Ter verkorting van de reisduur der M.E.A.S. schepen werd 
besloten in zuidgoande richting, Aqaba niet meer aon te 
!open, terwijl noordgaand Mukalla geschrapt werd. Daar
entegen zal laatstgenoemde haven in zuidgoande richting 
regelmatig bediend worden. 

Met het ms. , Bakongan" werd een arientatie-reis ncar de 
Westkust van Sumatra gemaakt. Het ligt in de bedoeling 
met dit schip een maandelijkse dienst Bangkok-Sibolga 
v.v. te openen. In verbond hiermede zal het m.s. 11Musi" 
de d ienst Bangkok-Palembang v.v. bli jven bevaren. 
Ms. ,Schouten" laadde· op de eerste ui lreis van onze 
China-dienst in Balikpapon vol voor Hong Kong. Ook de 
ms. ,Sabang" en ,Silindoeng" nomen deel oon het ex
portvervoer von Borneo-havens ncar Bangkok en Hong 
Kong. 

Timecharter ,Munttoren" 

De ,Munttoren" maakte in het timechorter voor de Froio 
Nacional de Petroleiros de navolgende reizen 
Rio Grande do Sui - Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro ncar Nd. Broziliaonse kusthovens. 

m.s. ,Von Waerwyck" 

De 17e januari strandde het m.s. ,Van Waerwyck" in de 
Golf von Pohoi (in de nobijheid van Tientsin) op een bank 
van horde madder. 
De 22e januari kwam het schip op eigen kracht vlot, doch 
zag daorbii nog geen kens open water te bereiken. De 29e 
jonuori gelukte het de Gezagvoerder evenwel open water te 
bereiken, zodat het schip dezelfde dog te Hsinkong orri
veerde. 
Volgens voorlopige beri chten zou de ,Von Waerwyck" geen 
noemenswoardige schade opgelopen hebben. 
In verbond met deze strandi ng vertrok de Chef van de Nau
tische Dienst, de Heer A. J. J. de Feyter, ddo. 21 ianuori per 
vliegtuig via Hong Kong en Canton ncar Hsinkang, in welke 
laotste pleats hij de 27e januari arriveerde. 

Gemengde verzekering 
Onder verwi jzing ncar de ap 15 oktober 1964 aan het Wal
en Varend Persofleel gezonden mededeling word! er de 
aandacht op gevestigd, dot de inschrijving voor deelne
ming can deze collectieve levensverzekering op 1 april 
a.s. sluit. No laalstgenoemde datum binnengekomen aan
vroagformulie ren kunnen niet meer in behandel ing worden 
genomen. 

Van gepensioneerd Werktuigkundige B. J. de Ruyter ont
vingen wij een oude foto von het ms. , MAJANG", gefo
tografeerd op de uitreis van Holland noor lndie. 
Het m.s. ,MAJANG" werd in 1928 te Slikkerveer gebouwd. 
De Iengle tussen de loodlijnen bedroeg 50,30 meter, de 
breedte 8,74 meter, de holte 3,05 meter. 
Het schip mat 536,49 BRT en was bestemd voor vervoer 
von lading en dekpassag iers. 
Bovendien konden 6 hutpossagiers (in 2 hutten) worden 
vervoerd. 
Voor de uitreis was het schip voorzier. van enkele zeilen 
om bij gunstige wind brondslof te besparen. 
De hoofdmotor was een 5-cilinder ,Sulzer" dieselmotor 
type 5RKS30, vermogen 250 ospk bij 275 omw/min. 
Door de hoofdmotor werden aangedreven : een lenspomp, 
een koelwaterpomp, een soni taire pomp en een smeerolie
pomp. 
De overige pompen werden aangedreven door samenge
perste Iucht. Voor de verlichting was een hulpoggregaat 
opgesleld met een 4,5 KW dynamo. 
De totale brandstofvoorroad was ca. 20 ton, voldoende 
voor ca. 14 voardagen. 
Voor het Ioden en lassen waren opgesteld twee diesel
motoren, e lk gekoppeld oan twee 2 tons lieren. Het an
ke rspil werd eveneens door deze motoren oangedreven. 
Het schip heeft tot 15 februari 1942 voor de K.P.M. dienst 
gedoon. Op deze datum is het in Joponse handen over-
gegaan. 
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Verjongingskuur van de vakschool 
voor civiel personeel ter koopvaardij 
te Amsterdam 

Er is het laatste jaar vee! gebeurd op de ,Vakschool". 

Om in de terminologie van de scheepvaart te blijven zou 

men kunnen zeggen ,de school is op de helling geweest"! 

De eerste belangrijke stop vooruit was de verhuizing van 

de Nes naar de Marnixstroot. Door wordt nu in Iichte, ef
ficient ingerichte lokolen onderricht gegeven in de vakken 
die nodig zi jn om van de cursisten goede bedienden te 

moken met de mogelijkheid om Hofmeester te worden. De 

nieuwe directeur, (tot voor kart chef van de Civiele Dienst 

van de V.N.S.) is, in somenwerking met het Bestuur, be
gonnen met het oude stromien waarop de school bor

duurde eens Flink te ontdoen von de rafels en franjes die 
tegenwoordig niet meer ter zoke dienende zi jn. Voor de 

ballast kwam nieuwe leerstof in de pleats. 

Naast de vakken die reeds werden onderwezen, zeals 

Menukunde, Drankenkunde, Warenkennis en Vaedingsleer, 
wordt bijvoorbeeld can Admin istratie speciale aandacht 

besteed. Want beha lve het bi jhouden van praviand en 
drankenadministratie, dient een Hofmeester in de diverse 

havenplaatsen de benodigde zgn. ,havenpapieren" can 

de havenautoriteiten te overleggen. ,Papieren" die be
trekking hebben op de passogiers, de bemonning en op 

de c an board oanwezige voorraden. 

Oak worden de cursisten bi j wijze van olgemene vorming 
gewezen op goede beleefdheidsvormen, hoe de verschil

lende passogiers en hogere f unctionorissen dienen te wor

den oangesproken, enz. 
M aar bi j de veranderingen in de theoretische vorming van 
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de leerlingen is het niet gebleven. Kwamen de jongelui 

vroeger in hun , burgerpakje" de proktijklessen bi jwonen, 

tegenwoordig worden deze gehouden in het uniform von 

bediende. Keurige w itte jassen boven de donkere panta
lon geven de toekomstige civiele di enst employes net dot 
-z:elfvertrouwen dot nodig is am de drempelvrees te aver

winnen en de eerste moeili jke sc'hreden te zetten op het 

vaok glibberige pad van het serveren. En dan word! niet 

zomaar met een schaaltje, bard of schotel gemanipuleerd, 
neen, onder het wokend cog von de uiterst kritische lero

ren meet met kunstig nagebootste gerechten en prima ser
vies, een volledig menu worden ui tgeserveerd. Een van de 

kleinere lokolen von de schoo l is volled ig ingericht als 

possog iershut. Hier wordt de jongelui volledige hu ttenser
vice b i jgebracht, -z:oals het schoonhouden der hut, opmo

ken der bedden, serveren von thee en koffie, serveren van 
eventuele mooltijden in de hut en verdere verzorg ing. 

Kortom de cursisten krijgen een opleiding d ie geheel is 

afgestemd op de eisen die het moderne possogiersver

voer stel t. 

Per joar worden twee cursussen gehouden, waorvan de 
eerste in feb ruori en de tweede in september beg int. M aar 
niet iedereen ken ols leerli ng ingeschreven worden. Af

gezien van een beoordeling door de di recteur op om

gongsvormen, moeten de aspiront-leerl ingen met geed ge
volg minstens een U.l.O.-school of een driejarige H.B.S. 

doorlopen hebben of een daormee gel i jk te stellen op
leiding genoten hebben. Aan het einde von de cursus die 

vijf maanden duurt, word t nag geen d ip loma overhondigd. 

Eerst moeten de jongelui een joar gevoren hebben in een 
betaalde functie en als don uit de conduitestaten bl ijkt 

dot de opgedane kennis op vo ldoende wijze in prokti jk 
is gebrocht, wordt hun het cert ificoo t von bekwoomheid 

uitgereikt, dot door aile grate Scheepvoart M aatschoppijen 

wordt erkend. De Vokschool voor Civiel Personeel is in een 
nieuwe jos gestoken. En ofschoon d it eerst kortelings is ge

beurd mag reeds thons geconcl udeerd worden dot het een 
, haute couture kleermoker" is geweest die er can gewerkt 

heeft. 



Een week Calcutta 

Het began ol interessant bij aankoms!: de zwarte bende,*) 
die hier helemaal geen blank plekje heeft, had in een van 
de hu\ten von de Chinezen, een bergploats voor alles wat 
moor een aordige smokkelcommissie zou opleveren, ge
vonden. De zwarte man, die dit ontdekt hod, was volkomen 
van de koart, niet zozeer uit verbazing of medelijden mel 
de mensen, die hier de dupe van zouden worden, als wei 
door de gedachte aon het fikse vindersloon. Men fluisterde 
von een 5fP/o van 10.000 gulden. 

Het gevolg von dit gevalletje was, dot iedereen, die de wol 
opging nag meer psychisch dan fysisch getest werd. Tach 
zijn er altijd wei mensen, die een geruststellende indruk op 
de medemens moken, en dan een uurtie onder het boze 
oog vondaan, uit hun kous een poor Engelse ponden helen. 

Dit krijg je als je officieel 75 cent voor een rupee moe! 
betalen, lerwijl de koers op de Clifford Peer 45 cent is. 

Nee, dit is uiteindelijk loch niet z6 slechl als bijv. gaud 
meenemen. He! betoalt wei goed. Een van de douaneamb
lenaren, een goede vriend van mij, vertelde, dot er eens 
een Chinees, alweer, geweest is, die goudpoeder bij zich 
had. Niet in een gordel of laze schoenhak, maar in z'n 
moag: gegelen. Heloas voor deze Chinees, he eft oak de 
douone hier fee ling voor dot soort dingen, en de man moest 
oon board bl ijven, no een fl inke dosis laxeermiddel ge
kregen te hebben. Wacrom gaud zo goed betoolt? De 
meisjes hier in India zijn zeer bescheiden, en wi ll en aileen 
maar gouden ormbanden, ringen en holskettingen ols 
bruidsgeschenk hebben. 

Door die hoge rupee-koers mock je gebruik von de bus 
om het winkelcentrum in te komen. Als je het treft heb je 
een buitenboord-hong-ploats, en dot voor moor 9 rupee
cent. Het is wei zo, dot ie no zo'n rit een tijdje blijft krab
ben. De weldodige ovondkoelle vergoedt haas! olles. Het 
is gezellig !open o p de grate winkelboulevord, en er is 

*) Zoekploeg von de douone. 

altijd wei iemond, die ie gezelschop wil houden: ,money 
change? Nice Chinese, Indian, White? Taxi? Temple Bar?" 
Het beste is je mond te houden en geconcentreerd voor je 
te kijken, wont een uitleg dot je al een adres hebt voor 
geldwisselen, over een poor maanden mel het meest lieve 
meisje van de wereld goat trouwen,• je voor de lijn meer 
aan wandelen doe! en dot je van plan bent om noor de 
ftm le goon, verzekert je dan van dit gezelschap voor de 
rest von de ovond. 

Overigens is dot geconcentreerd ki jken oak niet alles, want 
een of onder moment struikel je zeker, het is of een hand 
of een bedelaar. Ze hebben allebei iets gemeen: schurftig, 
mismaakt, een hoop ellende. lk zag ergens een grate hand 
!open, men had hem een kieltje aangedoan. Dichterbij ge
komen constateerde ik met a fkeer dot he! een mismaakt 
ventje was, die van pre! blafte, als de mensen om z'n gri
massen en stuntjes lochten. 

De Chinezen die hier wonen, ziin bong geworden no de 
lootste politieke betrekkingen tussen China en India, en Ie
ven op een kluitje bij elkaar. Maar ze hoeven tach niet 
bang te zijn, ze hebben immers het lndiaas staatsburger
schap. Jammer aileen dot het grootste deel von de bevel
king door z'n analfabetisme dit niet wee!. 

Maar het is p rettig winkelen op de New Mprket, een over
dekte mark!, met stalletjes waar ze von olles verkopen. Als 
in elke oostelijke stad, is de mark! ingedeeld noar de koop
woar; je bent in de snoep, je loop! de krantenkioskjes voor
bij, goat de ene souvenierwinkel in en komt de andere met 
een voordeliger aandenken uit. Oak hier is er wei altijd 
iemand die je graag gezelschop houdt, zelfs wil helpen. 

Hij draagt in z'n mandje a lles voor je, zelfs een ons toffees, 
oak word! er eventueel voor een taxi gezorgd. Aileen voor 
esn pakje sigaretten als fooi, is hij te fijn gebouwd. Money 
mister! No de film, een nieuwe Amerikoanse, kon je geheel 
overeenkomstig je install ing kiezen tussen het helder raze 
en meer diepe poorse nachtleven. 

U k e n t h e I we I: goede nomen von clubs ui t grate ste
den: Moulin Rouge, Mocambo, The Blue Fox etc. Je kunt 
er excellent d ineren, en voor zeer redelijke prijzen: Chicken 
from Stolingrod, (goed heel en natuurlijk rood, van de 
curry) voor 4.00 rupees. Beste) er echler geen appelsap bij, 
want daa rvoor kan je nog een rooie kip en ze lfs een kop 
koffie in de pleats krijgen. AI kan je in vechthemd binnen
komen, de dansvlaer blijft gereserveerd voor meer stem
miger geklede figuren . Zander dot dansen hoef je je niet 
te vervelen, wont een goed modern combo speelt veel bob 
en genoeg dansmuziek. Hier kom je tot rust. Dot besef ie 
pas goed als je weer buiten stoat en een haveloos smerig 
kereltje je oan je broek trek! en opdreunt: ,no mamma, no 
pappa, no sister, no brother, no kana (eten), no peanut". 

(Die laatste uitdrukking heb ik nooit goed begrepen, is 
zeker voor het ritme). 

J. A. v. d. Bos 

RIO Officer 
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Wrakhout 

,Opgedragen aan de vele onbekende s/achtoffers van de 
Zee". 

,,'n Avond stuurman drie". ,Hello sparks, nog iets bijzon
ders vanavond~" De jonge marconist va n het motorschip 
Sri Goenoeng had op de last z'n weg gevonden over de 
donkere brug d ie voor hem, die net uit de helverlichte 
radiohut kwam, extra danker scheen. Hij was dan ook eerst 
tegen de gesloten glazen deur van het stuurhuis opgelo
pen en toen naast de eerste de beste schim gaan staan 
die vaag voor hem zichtbaar werd. Toen deze echter niet 
reageerde op zijn: ,Goedenavond", wist hij dot het de 
Chinese kwartiermeester moest zijn en schuifelde hij in de 
richting van de veel lichtere schim die een eindje verder
op zichtbaar was. Oat moest de derde stuurman zijn in 
zijn witte pakian. ,Een TTT-bericht", zei hij en samen lie
pen ze terug naor de koartenkamer waar een gedempt 
Iicht boven de kaart brandde. Langzaam las de derde het 
bericht van het telegram formulier. 
, Drijvend wrak aangetroffen, geen spoor van Ieven, waar
schijnlijk jonk stop gevaarlijk voor de scheepvaart. Posi
tie 19-10 noord, 112-35 oost stop Gezagvoerder m.s. Luzon". 
No een korte blik op de kaart zei hij: , lk zal even de 
kapi tein porren, want dat is niet ver hier vandaan". De 
rodio-officier keek naar he t cirkelt je dot de derde in de 
kaart had getekend en dacht aan de trogedie die zich 
door moest hebben afgespeeld. Hij hoorde een slaperige 
stem , ja" roepen op het geklop van de stuurman. 

,We goon de mensen terug roepen", :zei Chou Wing Ming, 
de eigenaar von de grate jonk ,Soeitaeng", en Ievens 
hoofd van de gehele, uit twaalf personen bestoande fa
milie aan boord. 
De Zuid Chinese lee log verlaten in de gleed van de on
dergoande zan. Aileen in de verte, nu en dan verdwijnend 
in een golfdal, waren de twee vletjes te zien. die hadden 
geholpen met het uitbrengen van de netten en die nu apart 
aan het vissen waren. Soms was, tegen de Iichte hemel, 
even het silhouet te zien van de grote rieten hoed van de 
jongen of het meisje do t het schuitje voort wrikte. 
De hele middag was het windstil geweest maar nu kwam 
er een :zuchtje wind. De deining echter die al enige uren 
had doorgestaan en de ijle cirruswolkjes die naar de ho
rizon schenen te convergeren voorspelden niet veel goeds. 
Er was storm op komst. De windstilte had Chou echter 

6 

machteloos gemaakt en daarom had hij rustig door gevist. 
Zijn vrouw en de beide Oma's hadden wierook stokjes 
aangestoken rond het kleine rode, met gouden letters be
schilderde famil ie-altaa r dot een ereplaa ts innam in de 
schemerige kajuit. De foto's van enkele dode verwa nten 
daaromheen keken zwijgend toe. Onaange roerd stand er 
het schaal tje voedsel voor de Goden. Het werd dage lijks 
ververst. Ook op de voorplecht brandden enige stokjes 
ter afwering van de vele boze elementen d ie de zee be
wonen. 
De wind die nu in kracht began toe te nemen en bovendien 
uit het noorden blies inplaats van uit het zuidwesten be
vestigde de sombere voorgevoelens van Chou. , STORM". 
Maeder, in iedere hand een eind van het s tuurtouw dot 
via blokken het roer bediende, stuu rde de Soeitaeng naar 
de kleine booties toe. De baby op hoar rug vastgebonden 
sliep rustig. Voor het geheel danker was waren de man
nen en de meisjes aan board. De vletjes die op het dek 
werden vastgesjord waren met de primitieve laadboom 
aan de mast met mankrocht uit het water gehesen. Chou's 
moeder hielp de kleine Tong, die met z'n anderhalf jaar 
een behoorlijke keel kon op:zetten als hij hanger had. Ze 
had het tuigje waormee hij tegen overboard vallen was 
vastgebonden losgemaakt en voerde hem met stokjes uit 
een schaoltje de rijst en de vis die de andere Oma had 
klaar gemaakt. De mannen, de meis jes en de jongens 
maakten het schip kloo r voor de storm en sjorden alles 
vast. 
Het kippenhok met de vijf slachtkippen die zich door de 
nauwe trolies letterlijk naar hun dood toe olen uit het 
royaal gevulde voerbakje, vond een plaats je in he! voor
onder. Chuu, het varken, dot in een kist woonde die bui
tenboord tegen de spiegel was opgehangen werd met ver
eende krachten aan boord gehesen en tegen de mast ge
sjord. Een geur van vers gebokken vis woei over he! schip 
dot nu behoorlijk began te slingeren. Maeder stuurde nog 
steeds de Soeitoeng maar nu op het door een olielichtje 
vaag verlichte kompas noar het westen. De olielamp in 
de top van de mast slingerde heen en weer. De wind bleef 
toenemen. 
De sterren die no zonsondergang nog even te zien waren 
geweest waren nu verborgen achier een dichte laag stra-



Ius. He! tuig piepte, de most krookte en nu en don sloeg, 
wit opspottend, het buiswoter klelsend over dek. Teen hel 
tegen middernocht began le onweren verstomde het ge
proot von de vrouwen en he! gerommel von de Moh Yang 
stenen von de mannen. De sigoretten doofden en stilte 
viel over het schip. Chou hod zeil moeten Iaten minderen 
en Pei Toi hod het roer overgenomen von z'n moeder. AI
leen als een donderende bliksemschicht even flitste was 
hii een ogenblik zichtboor. Wijdbeens stand hii aon de 
touwen, blootsvoets, z'n zworte hoar plokkend op het 
hoofd e n he! water gutsend over z'n blote bars!. Hij was 
zestien jeer. 
Tenslotte moest het gehele zeil worden neergenomen. Tij
dens he! neerholen werd het echter door de wind gegre· 
pen en het sloeg gedeeltelijk over board. Bij he! inhalen 
gebeurde he! eerste ongeluk. 

De stuurmon van het m.s. ,Luzon" zette fluitend de ki jker 
oan z'n ogen eo tuurde ncar de zworte vlek die de een· 
tonige, schuimend wi tte waterwoestijn nu en don onder· 
brok. 
He! leek wei een prouw, een jonk, . .. nee, ... een wrok". 

Terwijl Chou Wing Ming he! roer overnom begonnen zi jn 
twee volwossen zoons geholpen door de !wee oudste 
meisjes het zei l binnenboord le trekken. Het ging niet. De 
greene masse trek he! schip dwors op de golven en de 
eerste stortzee sloeg direct over dek. Pei Toi kroop weg 
om een bijl te he len. Op dot moment bereikte de witte 
kop von een dreigend zworte roller he! schip. De jonk hel· 
de, helde. Pei Toi greep, miste, gleed, greep, miste weer. 
He! water tilde hem op, verstikte hem. Hij greep, toslte, 
zocht ... Niels, niets, aileen water, vers tikkend water. Zijn 
nichtje Cheun Hoi Wan zag hem verdwijnen. Ze lie! het 
touw los en sprang ncar hem toe. O p hetzelfde ogenblik 

. helde de Soeitoeng terug. Het wegstromende water gooi
de hoar om en hoa r schouder deed eindeloos pijn toen 
ze tegen het dek sloeg. No de volgende golf wa s ze ver
dwenen. 
Chou Wing Ming rukte oon he! roer. He! hie lp niet. De 
Omo's, moeder en de onderen kropen tevoorschijn ui t de 
ko juit. Ontzet en zwijgend. Zander commando nomen de 

vrouwen het roer over en Chou gleed ncar voren met een 
bijl. De jongen en he! meisje bij he! zeil keken versto rd 
ncar de brullende kokende watermosso woorin ze nag 
even een been hadden gezien von Hoi Won. Pei Toi was 
zonder een spoor verdwenen. 
Het gekrook von de most, toen hij brok, was niet te horen 
boven de wind. Oak niet de gil von Omo Chou die hem 
zag neerkomen op hoar schoondochter die met he! witte 
schuim wegg leed von he! dek in de duisternis. Het deurtje 
von de kajuit was opengevlogen. De twee oudjes kropen 
er heen. 
De kinderen! 
De jongste sliep in de ormen van z'n vteqong zusje dot 
zochtjes huilde, de anderen klemden zich ongstig vast in 
een hoekje. 
Op he! moment dot de kojuit volsloeg door een golf en 
he! uitstromende water he! deurtje hermetisch sloot, hak
te Chou Wing Ming de lootste kobel door en werd de Soei
taeng bevri jd van hoar dodelijke lost. He! was echter te 
loot. Chuu, het vorken, was weggespoeld, gillend en vech
tend om uit z'n hok te komen. In het vooronder d reven 
vijf vetgemeste dade kippen. En toe n tenslotte de Soei
toeng weer recht rolde no een geweldige golf die hoar 
minuten had bedolven en rondgetold, was zij een wrok 
geworden ... een verloten wrok. 
Aileen de twaalfjorige Chou Yuen Kee was er nag even. 
Hij hi ng con de roiling en huilde . .. 

,Verlo ten", zei de kopitein. von de Luzon na het zesde 
rondje von z'n schip om het w rak. ,Geen levende ziel 
meer aan board en te gevoarlijk om er ncar toe te goon". 
De flu it loeide, de mannen tuurden. Geen ontwoord, geen 
taken: verloten ... 
,Stuur maar een TTT-bericht uit stuurmon en go weer koers 
sturen. Woarschuw me bij bijzonderheden" . 

, Zinloos", zei de kopitein von de Sri Goenoeng toen hij 
het telegram gelezen had, , om er ncar toe te goon. Hulp 
is te loot. Blijf moor koers sturen stuurmon, en woor.schuw 
me ols er weer iets bijzonders is. Goede wacht". 

E. Milotz 
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Mijn zcrijfmachine 

lk heb een tweedehandz zchri jfmachine gekacht. Een oar
dig ding, waar ik trotz op ben. 't Waz heuz een koopje, 

dot beweerde lenminzte de vorige eigenaar en ik heb het 
hem maar nogezegd. 

Er zit wel izwoor een gebrek oon. Hij l izpelt. Nou doen 
dot enkele menzen ook. De z van Zimon ofwel de negen
tiende letter weigert bezl izt hoar dienzt. 

lk heb een zchroevedrao ier erbij gehaold, maar vergeefz. 

Maar wat zal het hinderen wanneer ik voor de halzztar rig 

weigerende letter de z gebruik. 

Oat iz zlechtz een kweztie van wennen. AI tikkende krijg 
ik plezier in dit werk. Alz het hier maar pij pli jft zal het 
wei goon. 

Oei, ik merk dot de tweede letter van onz alfapet ook 
neigingen vertoont am het pi jltje erpij neer te leggen. 

Geen nood! De p van Pieter lijkt er vee I op en zommige 

menzen pezitten ook wei een zpraakgeprek. Waarom dan 

mijn machine niet? ' I Goat er maar om je verztaanpoor 
te maken. 

Tech hoop ik maar dot het gier pij plijft. Je't je nee, want 

de g van Gendrik geeft ook a l niet tguiz. 

Get word! zo langzamergand wei wat moeil ijk. Docg met 
een peetje goede wi l, nietwaar. 

Men meet w at over geppen voor dit mooie inztrument, dot 
zcgri jfmacgine geet, en de zelter zol erg in z'n cgik zijn, 

wanneer gij van die pracglig gedypde kopij krijgd. 

Ged wordd er anderz nied gemakkelijker op, wand er 
plijfd a lweer een ledder weg. 'd lz wei moei l ijk om je 

zodoende verzdaanpaar de maken en de zedder zal oak 
wei zi jn voile aandacgd voor mijn kopi j nodig geppen. 

Docg feel ik mi j alz een ecgde geer zo in ged pezid fan 

deze macgine, goewel ik me docg zorgen go maken o f 
ik nied pekocgd pen. 

Er p lijfen nu al neer don zez ledderz weg. Wad meed ik 
doen? Doorgaan of zdoppen? 'd zou jenner zijn, ik gad 

a l jaren ferlangd naar zo'n glinnend dingzke en de dezil

luzie iz geel erg. 

Doorzedden duz, wand zolang er neg naar enkele deed
zen gegoor gefen aan nijn wil, dan zou ik ged onaardig 

fi nden degenofer d ie goedwillende doedzen on de nacgine 
aan de cand de zedden. 

Ecgder al neer en neer geprecen conen er foor de dog. 
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Alz ic geed gedeld gep, dan zi jn er nu ol negen ledderz 
d ie nied neer neezpelen. 
Docg naar folgegouden . Wie weed cri jgen de aienzdwei

geraarz neg zpijd fan gun ongeppelycgeid. 

lc go gelofen dad ic pecogd pen. lc gep zelf de groodzde 
moeide on de woorden de ondzi jt.eren. 
Wand ic f erdrouw de andere ledderz ooc nied neer. 

lc eindig nu naar fear ic de zenuwe crijg en de zedder 
zdacingzneigingen zou crijgen . .. 

En docg peweerde de coopnan dad ic een coopje aan 
dad nacgine gad ! 

uit Vox Justitiae 

Scheepsposities 

N.T.P.M. 

m.s. , Senegalkust" 

m.s. , Congokusl" 
m.s. ,Zuiderkerk" 

m.s. , Sioterkerk" 
s.s. , M unttoren" 

s.s. , Westerloren" 

H.V.M . 

m.s. ,Hollands Diep" 
m.s. , Ho llands D uin" 

m.s. ,Hollands Dreef" 

Hamburg 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 
Rio Grande do Sui 

Lorna co 

ETA Moji (bunkers) 
ETA Japan 
ETA Fremantle 

± 
± 
± 
± 
± 
± 

18-2-65 
18-2-65 
23-2-65 
16-2-65 
15-2-65 
9-2-65 

9-2-65 
22-2-65 
12-2-65 

Beste foto van de maand 

, Dokking le Yokohama" 

Opname F. A. Prank van Hoogeveen 
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Personalia 

PROMOTIES: 

N.T.P.M. 
Technisch varend personeel. 
M. J. M. de Reeper tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 8-10-64 
J. L. Menningo tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 17-10-64 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 

H. Veldkamp (1 e Strm.) ex m.s. 11Straat lombok" 
naar m.s. ,Siberoet" (dd. Gezagv.) 16-12-64 

· E. M. J. Carlen (dd. Gezagv.) ex m.s. ,Siberoet" 
met TTV/S'pore 16-12-64 

L. J. Willems ex m.s. ,Van Waerwijck" naar m.5. 
,Schouten" 

H. Boeree ex m.5. ,Schouten" naar m.5. ,Van 
,Waerwijck" 

E. van de Wetering (dd. Gezagv.) ex m.s. 
,Camphuy5" naar Ha5p./Momba5a/ZV 

J. lameyer (le Strm. N.T.P.M.) ex m.s. ,Sioterkerk" 
naar m.5. ,Camphuy5" (dd. Gezagv.) 

J. J. van de Riel ex RV naar m.5. ,Sinabang" 
A. Bikker {dd. Gezagv.) ex m.s. ,Sinabang" 

met TTV/S'pore 
J. lameyer (dd. Gezagv:) ex m.s. ,Camphuys" 

met verlof 
J . A. Haringsma ex RV naar m.s. ,Camphuys" 

N.T.P.M. 

18-12-64 

18-12-64 

21-12-64 

2~12-64 

4- 1-65 

4- 1-65 

8- 1-65 
8- 1-65 

W. E. Sonneveldt aflos Gezagv. naar m.s. ,Senegalkust" 
17-12-64 

B. J. Hennephof ex m.s. ,Senegalkust" met verlof 18-12-64 
W. J. Bas ex verlof naar m.s. ,Senegalkust" 31-12-64 
W. E. Sonneveldt aflos Gezagv. ex m.s. ,Senegalku5t" 

einde afla5dienst 1-1-65 
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J. Ruyter ex verlof naor s.s. ,Westertoren" 12-1-65 
(Casablanca) 

J.P. van Haeften ex 5.5. ,Westertoren" met verlof 15-1-65 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 

P. J. H. Riksen (dd. Hfd.wtk.) m.s. , Houtman" 
(2e Wtk.) 24-12-64 

N. Bartels ex RV naar m.s. , Houtman" 24-12-64 

Aile herplaatsten: goede vaort 
Aile verfofgangers: een prettig verlof 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 

11-12-64 2e Wtk. E. G. van lonkhuysen uit Bangkok RV 
13-12-64 3e Wtk. l. M. Malingre uit Sydney RV 
13-12-64 2e Stm. H. Steenvaorden uit Hong Kong RV/SV 
16-12-64 3e Wtk. H. Nokken uit Hong Kong RV/SV 
17-12-64 3e Stm. G. A. B. Dokter uit Singapore RV 
17-12-64 3e Wtk. H. P. von lingen uit Momboso RV/SV 
20-12-64 3e Stm. J. Meyler uit Mombosa RV/SV 
20-12-64 1e Stm. H. A. van Geldere uit Singapore RV 
20-12-64 2e Wtk. J. H. Beumer uit Singapore RV/SV 
23-12-64 3e Wtk. D. W. J. B. von Hottem uit Sydney RV/SV 
23-12-64 3e Wtk. J. Jorna uit Sydney RV/SV 
23-12-64 2e Wtk. A.M. I' Herminez uit Hong Kong RV/SV 
24-12-64 3e Wtk. D. Penningo uit Hong Kong RV/SV 
24-12-64 2e Stm. J. Kwakmon uit Singapore RV 
3- 1-65 1e Stm. E. M. J. Corten uit Singapore 

N.T.P.M. 

detocheri ng 
E.C.A.F.E. 

21-12-64 5e Wtk. J. B. von 't Schip ex m.s. ,Congokust" SV 
23-12-64 2e Stm. G. J. Tuinstra ex s.s. ,Munttoren" (Santos) 
3- 1-65 2e Wtk. M. D. Treurniet ex m.s. ,Sioterkerk" 

(Mombaso) ZV 
5- 1-65 3e Wtk. A. de Groote ex m.5. ,Senegalkust" SV 

17- 1-65 llg.wtk. M.G. von de Velde ex m.s. ,Zuiderkerk'' 
(Genua) ZV 

Een prettig ver/of toegewenst 

NA VERLOF VERTROKKEN 

K.P.M. 

10-12-64 3e Wtk. J. W. Weug (Sydney) m.s. ,Sinabang" 
17- 1-65 3e Wtk. A. Verhey (Singapore) m.5. ,Siberoet" 
19- 1-65 3e Wtk. G. M. van Kuyk (Sydney) m.5. ,Van 

lin5choten" 



23- 1-65 1 e Stm. F. G. van Amersfoorth m.s. ,Van der 
Hagen" (Auckland) 

Goede wacht en behouden vaar! 

NA YERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 

20-12-64 2e Stm. G. A. de Munnik (Santos) s.s. ,Munttoren" 
14- 1-65 4e Stm. A. J. Graters {Genua) m.s. "Zuiderkerk" 
K.P.M.-mer tijdelijk bij N.T.P.M. gedetacheerd: 
3e Stuurman P. Leenheer m.s. ,Senegalkust" 4-1-65 

Goede wacht en behouden vaart 

GESLAAGD YOOR HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 

Se Wtk. A. K. Bok 
Se Wtk. J. G. Krooshoop 

N.T.P.M. 

15-1-65 A 
4-1-65 A 

Se Wtk. M. J. M. de Reeper 8-10-64 V.D. 
Se Wtk. J. L. Menninga 17-10-64 V.D. 
3e Stm. G. G. Rutting 7- 1-65 S II 

Onze gelukwensen met het behaalde succes 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 

3e Werktuigkundige W. C. J. M. Wiggeman en Mej. G. W. 
Roelofs, ddo. 23-12-64 te Wageningen. 
3e Stuurrnan H. K. Cleveringa en Mej. H. Feenstra, ddo. 
29-12-64 te Zuidhorn. 
3e Werktuigkundige D. Penningo en Mej. S. Terpstra, ddo. 
8-1-65 te Sint Anna Parochie. 
2e Stuurman J. Eikelenboorn en Mej. E. M. Martens, ddo. 
8-1-65 te lopik. 
Mejuffrouw M. P. van Eig (Amsterdarn·kantoor) en de Heer 
H. W. Hofland, ddo. 8-1-65 te Worrnerveer. 

N.T.P.M. 

4e Stm. A. J. Graters en Mej. B. G. L. Aartsen ddo 18-12-64 te 
Loch em 

Proficiat en ,behouden vaart" 

NIEUWE K.P.M.-ERTJES 

Singapore, 11-12-64: Juanita Moria, dochter van le Stuur
man C. Gardenier en Mevrouw A. Gardenier-van Beyeren. 
Sydney, 23-12-64: Erik Herre, zoon van Se Werktuigkundige 

H. van Brug en Mevrouw R. E. H. M. van Brug-Osterop. 
Singapore, 26-12-64: Rudolf, zoon van de Heer J. J. M. 
Lensing en Mevrouw Y. E. Lensing-Bodde. 
Mijdrecht, 2-1-65: Yvonne, dochter van 2e Stuurman W. 
Kerkhof en Mevrouw A. M. Kerkhof-van Twuyver. 
Hengelo (0), 9-1-65: Remco, zoon van 5e Werktuigkundige 
R. R. Ronkes en Mevrouw S. Ronkes-Staudt. 

Welkom in de ,familie". 

NIEUWE N.T.P.M.-MERTJES 

Franeker 13-12-64 Anne Richard, zo.on van 3e Wtk. 
D. Schaafsma en Mevr. H. Schaafsma-Brouwer 

Amsterdam 1-1-65 Roelof-Johan, zoon van le Stm. J. H. F. 
Stausebach en Mevr. A. Stausebach-Born 

Nieuwerbrug a/d Rijn 3-1-65 Niels Jacobus Gerrit, zoon van 
3e Wlk. J. L. van der Valk en Mevr. E. P. van der Valk
Mondeel 

Welkom in de ,familie" 

IN MEMORIAM 

Gepensianeerd Hoofdwerktuigkundige H. Tuynman over
lead ddo. 15-12-64 te Den Haag, in de leeftijd van 61 jaar. 
Gepensioneerd Employe A. J. A. Bolsius averleed ddo. 
10-1-65 te Goes, in de leeftijd van 52 iaar. 

Jubilea 

J. Ch. Beynon 
Captain 
25 years 

7th M~rch 1965 

Zii rusten 1n vrede. 

Th. Lee Kok Liang 
Assistant Regional Staff 

25 years 
12th March 1965 

The editors herewith offer their congratulations to the cele
brators. 
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Full speed ahead 

Oponthoud op de ,Van Overstraten" 

He! was in 1935 dot ik als landbouwconsulent van de re
sidentie Menado van de hoofdstad ncar Gorontalo reisde 

aan board van de KPM-stomer ,Van Overstraten". Kapi
tein was wij len de heer Seepers, een zeer geziene f iguur 

toenmoals longs Menado's kusten, een enthousiast jager, 

visser, en gaud-wasser (uit zand meegenomen uit de on
derafdeling Leak). 

De ochtend no ons vertrek van Menado kwamen we voor 
het innemen van een grate partij copra op de rede van 

Kema. De scheepsmotorbool en een viertal laadboten, be
mend met de nodige stoere ,badjau's", waren al gauw 

op weg ncar de op enkele honderden meters van ons schip 
verwijderde kust, waor toen al een aardige branding 

stand. Regelmatig kwamen twee voile laadboten naor ons 
schip, en gingen direct twee lege weer terug. 

Om de tijd stuk te sloan, het laden zou lot in de middag 

duren, nodigde kapitein Seepers mij en de enige andere 

eerste klosse possagier uit tot een spel bridge met de 
hoofdmachinist. Zo zaten we rustig met een koele drank 

con dek, toen opeens de eerste officier verscheen, met een 
gezicht o ls een oorwurm op ons toekwom, en de kopitein 

een popier gaf met de mededeling: ,Net door een visser 

met een vlerkprauw gebracht". Seepers las ... ·en met een 
doverende vloek smeet hij zijn kaarten op tafel en ver

dween, gevolgd door zi jn eerste officier. Wij gingen naor 
de ra iling, en zagen hoe Seepers in de vlerkprauw staple 

en zich naar de wal liet roeien. De zee was inlussen tot 

belangrijk zwaordere deining gekomen. Even later hoorden 
we van de eerste officier, dot bij het losgooien van twee 

lege laadboten vlak bij de kust een plotselinge grate golf 
de Ires in de motorboat had geworpen, er omheen was 

gedraaid, waardoor de motor niet meer kon werken, wear
no de motorboat op de kust was geworpen. 

No een uur kwam Seepers terug en met een somber ge

zicht ging hij direct mel zijn eersle officier en de hoofd
machinisl ncar zijn hut. W i j zagen hem pas weer aan het 

avondeten. We hoorden taen dot de motorboat, ondanks 
de vele hulp van de bevalking, niet vlot was te krijgen, 

en dot de zee steeds grotere golven op de kust sloeg, 

waardoor de motorboat val zand en water was gekomen. 

We moesten met verlraging van onze reis reken ing hou
den, onze relaties in Gorontalo had hij telegrafisch be
rich! gestuurd. Verder had hit zijn college De Roos op de 

,Swartenhondt", die uit de Tominibocht op de terugreis 
was, om assistentie gevroagd. 

In de vroege ochtend von de volgende dog, Seepers had 
zich alweer per vlerkprauw ncar de wal begeven, ver

scheen de ,Swartenhondt" en kapitein De Roos voer met 

zijn motorboat oak naar de kus t. Von ons dek konden we 

op grate afstand de pogingen zien om met de nieuwe 

motorboat zijn gestrande college van de kust te trekken. 

Keer op keer zagen we de varende motorboat vaart ne
men, om dan als een stijgerend paard uit de golven op 

te ri jzen en moe op het water terug te zinken. Er bleek 

geen beweging in het gestrande sch ip te brengen te zijn. 

Het zal omstreeks 8 uur zijn geweest dot beide kapiteins 

weer ncar de ,Van Overstroten"' kwamen. Kapitein De 
Roes en onze eerste officier begaven zich ncar de achier

steven met !wee matrozen voorzien van lijnen voor het 
diepteloden. In snelle cadans ving het zangerige Ioden aan, 

en uiterst langzaam veer ons schip achteruit. Toen we on
geveer de helft van de oorspronkelijke ofstand van de 

kust hadden ofgelegd, lag ons schip weer sti l. Van hel 
achterschip werden !wee kabels uitgebracht met de ,Swar

tenhondt"-motorboot, waarin oak kapitein Seepers had 

pleats genomen, naar de wal toe. Enkele jongere officie

ren en machinisten gingen eveneens mee, allen in zwem
broeken. Kapitein De Roos had tijdelijk het commando 

over ons schip overgenomen, terwij l onze eerste officier 
op het achterschip bleef. No enige t ijd werden van de wol 

tekens gegeven, dot de kabels aan de gestrande motor

boot waren vastgemaakt. De machines van de ,Van Over

straten" begonnen te draaien, en heel langzaam veer het 
schip voorwaarts. We zagen de kabels zich spannen ... 
zau het nu lukken ... ja! a peens zag en we van de wal 

heftige geboren ... en direct log ons schip weer stil. Aan 

de wal kwam men d ruk in de weer, laadboten werden 

verploatst. No enige tijd gaf men von de wal weer tekens. 
De winsen op het achterschip begannen. toen langzaam de 
kabels aan te trekken. 

De geslrande motorboat was zo val zand en water ge
raakt, dot hij bij het van de wal in zee komen direc t was 
gezonken. Daarop had men hem onder twee laadboten 

vastgebonden, en kon het geheel voorzichtig tot naast de 

,Van Overstraten" worden getrokken. Duikend brachten 

officieren de hef-kabels aan de motorboat vast en open

den zij de spuiga ten, waarno de loadboten werden losge
maakt, en het langzaam optakelen von de drenkeling kon 

beginnen, zo langzaam dot zoveel mogel ijk zand en wa
ter door de spuigaten kon weglopen. Tegen 11 uur was de 

drenkeling aan dek gehesen, en kwam kapitein Seepers 

mel al zijn ,redders" naar boven, en riep hi j b reed 

lachend am ,banjak bier boeol semoeo orang !" Men drank 
elkander vrol i jk toe, woarop kopilein De Roos ons verliet 

om met zijn ,Swortenhondt" de reis voort te zetten. Een 
uur later woren oak wij weer weg naar Gorontolo. Onder 

de barrel voor het ovondeten kwom de hoofdmachinist 

in overall melden dot olles in orde was, dot de , edele 

delen" van de motorboat geen zond hodden binnen ge

kregen, en dot hij met een week weer voorklaor zou zijn. 
De ,boas" moest zijn vier machinisten Iaten komen, en 

die verschenen nag in hun overalls, om met de gehele 
etot-major een barrel op de goede afloop (zo 'n motor

boot kosi enke le tienduizenden guldens!) te drinken, en 

wij, de twee possogiers, dronken mee omdat we zonder 
mapperen de vertraging hodden aanvoord! 

Precies 24 uur te loot bereikten we Goron lolo, maar een 

interessante ervoring waren we rijker, een ervaring van 

kameraadschap en van aanpakken gebruikelijk b i j de 
KPM. 

G. C. W. CHR. TERGAST 

ORlJK ~'T KOGG ESCI1p
A.MSTERtM.M 
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