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Directie 
lngevolge zijn verzoe k doa rtoe, zal de Road van Bestuur 
per 1 juli 1965 can de heer D. J . Prank van Hoogeveen 
ontheff ing verlenen von zi jn functie a ls Directeur von de 
K.l'.M. en d e N .T.P.M. en als Gedelegeerd Commisso ris 
van de H.V.M. 
De heer Prank von Hoogeveen trod op 1 mei 1930 in dienst 
von onze rederi j. Op 1 januari 1953 werd hij benoemd tot lid 
von de Directie b uiten Europa. 
Op de dog von zijn a.s. ofscheid zal de heer Prank von Hoo
geveen ruim 35 jaren onze Maatschoppij hebben gediend, 
woorvon 12! jeer ols Directeur. 
Wij ko men in ons juli-nummer op dit ofscheid terug. 

Bedrijfsnieuws 
He t m.s. , Keerkring" log in vaarbeurt 4 van de lndone~ie
Chino Service geruime ti jd in Tg. Prick voor de Iossing von 
de eigen lading uit Chino olsmede von de lading ex 
,Schouten", welk lootste schip Tg. Prick hod overgeslogen 
in verbond met de ti jdelijke slui ting von deze hoven . 
Het m.s. ,,Schouten" vertrok in voorbeurt 5 van eerderge
noemde d ienst von de Chino-havens Hsinkong en Shanghai 
noor Makossor, Soeroboja, Semorong en Tg. Prick. 
De april-afvaart van Calcutta in de Bay of Bengal-South 

Chino Sea Service werd gegeven door het m.s. ,Sanano". 
De mss. ,Siaoe", .,Sinabang", ,Sibiga" en , Sabang" von
den emplooi in het vervoer von lading van Zuid en Oost 
Kalimantan noa r Bangkok en Hong KongjWhompoa. 
Het m.s. , Bokongon" ga f de tweede afvaart van Sibolga 
in de d ienst Bangkok-West Sumatra v.v. Het m.s. ,Musi" 
liep in de o pril-a fvoar t von Palembang in de Bongkok-Po
lembang d ienst Sa igon extra can. 
Het m.s. ,Sigli" werd dd. 10-4-1965 te 11.00 uur in Singa
pore can ons teruggeleverd e n onmiddellijk daarna in een 
6-maonds timecha rter (met optie voor nog 3 maanden) con 
de K.J.C.P.L. opgeleverd. 
Het m.s . .,Sinobang" werd 28 april te Kuching oon ons te
ruggeleverd. 
s.s. ,Muntloren" 
No lediglossing te Rio Grande d o Sui stoomde de ,Munt· 
loren" via Rio de Janeiro op noor het Cara"ibische gebied. 
No oonkomst \e Curoc;oo onderging he\ schip hoar joorliik· 
se o nderhoudsbeurt. No a floop hiervon werd het schip we
derom oan de Brazilioonse charterers opge leverd en werd 
in een Caroibische haven een valle lading ruwe olie voor 
Braziliaanse havens ingenomen. 

M.s. ,Hollands Burcht" 
M.s . .,Hollands Burcht" heeft onder de 5 meter wote rl ijn 
een bolvormige voorsteven gek regen, die 2! meter v66r de 
v66rlood lijn van het schip uitsteekt. De Engelse te rm lu idt 
een ,bulbo us bow" of ,bulbous stem". (foto voorpagina) 
Het principe von een b ulbvormige voorsteven is nie t nieuw 
en reeds vele decennia bekend. 
De toepassing ervan bleef echter tot voor kart beperkt tot 
snelle schepen. De uitvoering was veel minde r geexpo
neerd. De bulb was mind er dik, meer d ruppelvormig en 
stok niet v66r de voorlood lijn uit. 

De ,Willem Ruys" van de K.R.L. en de ,Ro tterdam" von 
de H.A.L. hebben bijvoorbeeld een dergelijke bulbvoor
steven gekregen. 
Recente model proeven in sleeptanks hebben de stool ge
geven tot een andere, d ikkere en meer vooruitstekende 
bulbsteven. Met nome proeven von Pi-of. Dr. lnui in Japan 
en von het Ned. Scheepsbouwk. Proefstation in Wageni n
gen hebben oangetoond, dot e r met de:z:e nieuwe vorm 
oak voor minder snelle schepen winst can benodigde 
voortstuwingsvermogen is te behalen en dot mel name voor 
valle vrach tschepen als bulkca rriers en tankers op bollost
diepgong een oanzienl ijke besparing is te bereiken. 
De modelproeven in Wageningen wezen uit, dot de bespa
ring in bollost-toestond voor ,Hollands Burcht" ca. 20% 
zal bedragen . Een belangrij k dee! van deze wins! moe! wor
den toegeschreven oon een vermindering von de golfweer
stond, doordat de bulb een golfsysteem opwekt, dot in 
fose verschilt met he! golfsysteem, welk door he! schip op
gewekt word!, waordoor beide golfsystemen ~lkaor tegen· 
werken en onderdrukken. 
Aongezien een b ulkcorrier een belongri jk deel van z'n be
sloan in bollost-toestond vaart, betekent dit dus een flinkc 
besparing op de brandstofrekening. 
De bu lbsteven van " Hollands Burchl" heeft een diamete r 
van 5 mete r. Het middelpunt van he! bolvormige "fro nt" 
vo n de bulb ligt op de voorloodlijn. 
Het spreekt vanzel f, dot bij de uitvoering aandacht besteed 
is con het feit, dot de beide boegonkers vrii moeten val
le n van d e verdikte steven. 

Stichting M. C. Koning Studiefonds 
Uit het Joorverslog over 1964. 

He\ Bestuur von het M. C. Koning S\udiefonds bracht op 
18 februari 1965 zijn verslag uit over hel jaar 1964. 
Hieruit bl ijkt, dot in 1964 een bed rag ad. t 20.450,1 0 be
schikbaor werd gesteld voar studi ebeurzen . 

In 1964 hebben 7 pupillen hun studie met succes beeindigd; 
wegens onvoldoende studieresulta ten werd de beurs von 
een pupil gestoakt. 

Op 1 januari 1965 volgden 30 pupillen hun opleiding met 

een tegemoetkoming uit he t Fond s en wei : 

3 oan een Universi te it 
2 oan een Technische Hogeschool 
2 can een H.T.S. 
1 oon een U.T.S. 

con een L.T.S. 
voor het Hotel-restourantdiplomo 
oon een Rijks Midde lbare Tuinbouwschool 
voor het diploma Heilgymnostiek en Massage 
can een School voor Maotschoppelijk Werk 
oon het Saciool Poedogogisch Opleidingsc.entrum Mid
delco 
opleiding Kleuterle idster 
oon een Huishoudschool, 

terwijl finoncie le sleun werd verleend bij de aanschaf van 
leermiddelen, extra lessen of reiskosten can 
12 pupillen, die Mula, Midde lbaor o f Voorbereidend Hoger 

Onderwijs volgden, en con 
2 pupi llen, d ie Buitengewoon Onderwijs volgen. 
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J aarverslag 
1964 

Hoewel het jaarverslog gericht is aan aandeelhouders, be
stoat er van de zijde van onze personeelsleden en oud
personeelsleden oak alfijd een grate belangstelling voor. 
Een begrijpelijke belangstelling wanneer wii bedenken dot 
het verslag in het kart de resultaten samenvat van wat er 
het afgelopen jaar is gepasseerd. 

I BEDRIJFSRESULTATEN 

De directie schreef bij de jaarwisseling reeds, terug te 
mogen zien op een geed jaar. Wii zien deze woorden 
thans bevestigd in het jaarverslag. Het bedrijfsresultaat 
verbeterde v66r afschrijvingen met ruim f 5 miljoen en wei 
van f 10,8 miljoen tot f 15,9 miljoen. 

W'eliswaar was dit resultaat nog niet voldoende om de af
schrijvingen geheel te dekken, doch zulks houdt mede 
verband met noodzakelijk geachte extra ofschrijvingen o.a. 
op de in de H.V.M. geexploiteerde schepen in verband 
met verschiHende ongewisheden in de internationale tramp
vaart. 

Hieronder worden een aantal belangrijke punten betref

fende de bedrijfsresultaten samengevat: 

a. Door verkoop van schepen konden de diensten beter 
aangepast worden aan het zich aandienende vervoer. 

b. De vaart op lndonesische havens werd uitgebreid; de 
resultaten hiervan hebben niet teleurgesteld. 

c. Het ladingvervoer in de dienst van Zuid- en Oost-Afriko 
naar de Arabische Golf ontwikkelde zich gunstig. 

d. De dienst tussen havens in de Adriatische en Oostelijke 
Middellandse Zee en havens in Oost-Afrika voldeed 
niet aan de verwachting. Gehoopt word! op beter re
sultaat sinds de Conference akkoord ging met uitbrei
ding van ons ladingaandeel tussen eindhavens. 

e. De financiele resultaten van de voor gemeenschappe
lijke rekening in de lijndiensten van de K.J.C.P.L. geex
ploiteerde 18 schepen geven een vooruitgang te zien. 
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f. De bedrijfsresultaten der drie in H.V.M. geexploiteerde 
schepen waren over het algemeen niet ongunstig. De 
normale afschrijving op de schepen werd ruim verdiend. 

g. De resultaten von de in V.N.S. verband vorende 4 
N.T.P.M.-schepen stemmen tot levredenheid. 

h. Het lss. ,WESTERTOREN" bleef in charter van Shell 
Tankers Ltd. te Landen. 

'· De afschrijving van het Iss. ,MUNTTOREN'' werd niet 
verdiend. Bovendien werd besloten de boekwaarde van 
het schip ten Josle van een vrijvallende reserve onder 
de balonspost Vloot bij de K.P.M. aanzienl ijk te verla
gen in verband met net feit dot grotere en snellere 
tankschepen ncar verhouding goedkoper geexploiteerd 
kunnen worden. 

II OVERIGE RESULTATEN 

Verwezen zii naar de hierna volgende opste!Jing, die in 
het algemeen voor zich zelf spreekt. 
De aandacht wordt nag gevestigd op het aan de Reserve 
Diverse Verplichtingen gedoteerde bedrag van f 2! mil
joen. Dit bedrag is tezamen mel reeds onder dit hoofd 
gevormde gelden, bestemd ter dekking van de kosten 
voortvloeiende uit de onlangs toegekende verbeleringen 
in de oudedagsvoorzieningen voor octiefdienenden en ge

pensioneerden. 

Uit het overzicht blijkt duidelijk dot de baten genoemd on
der ,Overige Resultoten" van belangrijke betekenis zijn 
bij de voslstelling van de jaarresultaten. Het zal oak dui
delijk zijn dot de bijdrage van he! eigen bedrijf, wil dit 
bestaansrecht behouden, verder zol moeten verbeteren. 

Wij zijn thons op de goede weg en door voortdurend be
dacht te blijven op verhoging van de efficiency zal hope
lijk verdere vooruitgong kunnen worden geboekl. 

Ill VERMOGENSPOSITIE 

Naast de gecombineerde resultoten met winstbestemming 
zijn Ievens de gecombineerde balansen in duizenden gul
dens van K.P.M., N.T.P.M. en H.V.M. hierna opgenomen. 

Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers van 1963 gegeven. 

loafs uit de balansopstelling blijkt, is het eigen vermogen 
in 1964 met rand f 1,2 miljoen toegenomen, nl. van f 173,7 
miljoen per eind 1963 tot f 174,9 mi/joen per eind 1964. 

Voor het overige menen wij te kunnen volstaon met ver
wijzing naar de hierna gegeven cijfers. 



Samenslelfing 

Bed r ij f sr e s u I tate n 
Exploi tatie vloot 
Afschrijvingen . . . . 

Ov e r ige resultalen 
Niet Geconsolideerde 
Deelnemingen . . . 
Afschrijvingen hierop 

Interest . . . . . . 
Assurantiezaken . 
Verkochte schepen 
Verkochle etablissementen 
Toevoeging can Reserve 
Diverse Ve~plichtingen . . 
Aangehouden wins! 
vori g joar . 

Winstsaldo 
ler verdeling. 

Activo 

1964 

15.918 
17.484 
- - v 1.566 

2.524 
466 

--W2.058 
W3.264 

w 403 
W2.067 
w 353 

v 2.500 

w 363 

4.442 

Gecombineerd resultaat 

1963 Besteding winstsaldo 1964 1963 

Statulaire tanti emes 269 180 

10.878 Uitkering op winstbewijzen 359 239 

17.224 Dividend op oandelen 9% (1963: 8 %) . 3.499 3.110 

-- v 6.346 Onverdeeld winstsaldo (naar volgend jaar) . 315 362 

2.686 
3.388 

--V 702 
W2.581 

w 349 

w 377 
w 760 

w 6.510 

w 362 

3.891 4.442 3.891 

Gecombineerde balans 

1964 1963 Passiva 1964 1963 

Duurzarne bedrijfsmiddelen . . . . . . 138.807 152.142 Eigen vermogen: 
Niet Geconsolideerde Deelnemingen en 
leningen daarin . 
Bedrijfsvoorraden 
Vorderingen 
Beschikbare middelen 

21 .530 
525 

10.083 
93.712 

36.193 
870 

8.695 
72.156 

264.657 270.056 

Geplaatst kapitaol 
Reserves . . . . 
Reserve vlootvernieuwing . 

Voorzieningen 
Schulden . 
Winstsaldo . 

Pro Memorie 
A an bouwverpl i ch li ngen 

38.880 38.880 
25.888 25.910 

110.158 108.942 
------

174.926 173.732 
56.546 56.145 
28.743 36.288 
4.442 3.891 

------
264.657 270.056 

5.313 
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,The big catch" 

In het aprilnummer maakten wii reeds melding van de hulp
verlening door het m.s. ,Von Cloon". Het verheugt ons von 
de 3e Stuurmon B. Hoff daarover een verslag te hebben ont· 
vangen, waarvoor wii gaarne pleats inruimen. De foto's 
werden genomen door de 2e werktuigkundige J. R. Wolff. 

(Varende van Fiji-islands naar Sydney) 

Op het gebied van de zeesleperij heeft Nederland een 
naam te verdedigen en dot dit door het kleine vrachtschip 
,Van Cloon" werd hooggehouden is het vermelden waard, 
gezien de omstandigheden en middelen. 
Het Zweedse vrachtschip m.s. ,Lake Ontario", metende 
ruim 8000 B.R.T. , op weg van Brisbane naar de Veren igde 
Staten met een lading bevroren vlees, wol en gedroogde 
vruchten, werd aan de hook (beter: aan de sleeptros) ge
slagen op ongeveer 300 mijl ten zuiden van Nieuw Cole
don ie. Via het m.s. ,Polynesie" ·werd op maandag 1/3 een 
S.O.S., ncar later bleek van hun sloepzender, ontvangen 
van het Zweedse schip, dot door een ontploffing in de ma
chinekarner brandend stuurloos ronddreef. 
De volgende berichten waren geruststellend - geen doden 
en brand beperkt tot machinekamer, midscheeps en de 
brug (incl. radiostation) . No een race met de ,Polynesie" 
bracht de· ,Van Cloon" dinsdagmorgen 2/3 een verbinding 
tot stand via een vuurpijl met lijn ; de ,Polynesie" a rriveer
de enkele uren later. 
Een nylontros van de Zweed, waaraan hoar stolen sleep
tros (5! inch) was bevestigd, werd ingehieuwd. De sleep
Ires werd op hoar anker vastgezet en het anker werd 30 
vadem uitgepompt. De sleeptros van de Zweed werd door 
een sluiting op onze sleeptros (41 inch) gezet en laatste 
werd op beide grate bolders (sb en bb) belegd. 
Het overnemen van enige opvarenden van de Zweed werd 
voorlopig uilgesteld ·i.v.m. de hoge zee. De volgende mor
gen werd gestopt en werden drie vrouwelijke opvarenden, 
(ik zie nog enige gezichten opklaren), twee Australiers en 
een kind met onze motorboat van de ,Lake Ontario" ge
haald en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
het Lloyd's contract (no cure no pay) le Iaten tekenen (zeer 
belangri jk). 
De bemanning stand door als een troep commando's, wel
ke regelrecht uit de strijd kwamen, vuil, maar het vuur was 
beperkt tot de gehele midscheeps en mach inekamer. Over 
he! gehele schip hing een doordringende brandlucht en he! 
schip had een Iichte slagzij, Ievens rookten de midscheeps 
en de machinekamer nog steeds. Later werd de schoor
steen van de Zweed met dekkleden afgedekt om trek te 
voorkomen. 
Aangezien de ,Van Claon" geen accommodatie biedt aan 
zoveel passagiers werden enige officiershutten beschik-
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boar gesteld, omdat er loch 6 op 6 of (dubbele wachten) 
werd gel open; we lie pen no afloop van de wacht een ex
tra rondje om he! bed ko ud te Iaten worden ... Dander
dog 4/3 werd ons via hun sloepzender om medische hulp 
ver:z:ocht i.v.m. gasvergiftiging en brandwonden van de 3e 
vrieskamerwerktuigkundige. De vrieskamerinstallaties van 
de Zweed waren nl. zo uitgebreid, dot hiervoor aparte 
werktuigkundigen waren. Sydney beloofde ons het ma· 
rinevaartuig ,Yarra" zo spoedig mogeli jk te zenden. De 
,Yarra" bereikte ons de volgende nacht, nom de ge
kwetste over en zond het bericht, dot de man niet in le
vensgevaar verkeerde. Ze verdween mel een 25-mij lsvaart. 
Gedurende de reis naar Brisbane (ruim 700 mijl) gierde 
de Zweed 30 graden van sb naar bb en had vrijdag een 
slagzij van 10 graden, welke voortdurend toenam. 

De gemiddelde snelheid, welke we hebben behouden ncar 
Brisbane bedroeg 5,7 mijl/uur bij 170 omwentelingen, het
geen boven verwachting was, mede gezien het gieren van 
de ,Lake Ontario". Het weer werd beter en he! zat er wei 
in, dot we dit avontuur lot een geed einde zouden bren
gen. 

De moeilijkheid was echter het anker met 30 vadem ket
ting, welke de Zweed niet kon inhieuwen, omdat ze geen 
stroom hadden en het ankerspil niet was uitgerust met een 
handbeweging. Er zat niets anders op dan opkorten van 
de sleeptrossen i.v.m. de diepte te Moreton Bay. Ter hoag
ie van Caloundra Head (Brisbane) werd zondagmiddag 
de sleep opgekort in 30 vadem water. Hierbij werd onze 
sleeptros ingehieuwd, terwijl we de ,Lake Ontario" zo 
dicht mogelijk naderden. Verder werd nog de helft van 
de sleeptros van de Zweed (60 vdm) ingehieuwd, waarbij 
zand werd gebruikt om de 5i inch stolen sleeptros op de 
kop van onze winch te Iaten grijpen. 

We hoopten nu te bereiken, dot het anker van de Zweed 
hager zo u komen en dus niet zou goon krabben. Met zeer 
langzaam werkende machine werd de slack uit de sleep
Ires gevaren, maar met het korter worden van de sleep
Ires bleek de ,Lake Ontario" heviger te gieren en trek 
de ,Van Cloon" soms 90 graden uit hoar koers. 

Bij de ,Fairway" boei (agen !wee sleepboten te wachten, 
tot we binnen de haven-limieten van Brisbane zouden ko
men, waarop zij zouden vastmaken om in het nauwe vaar
water bij te sturen. Het m.s. ,Lake Ontario" was juist bin
nen de haven-limielen , teen door het krabben van het an
ker, afwisselend voile kracht moest worden gevaren, om 
een aanvaring t.h.v. he! achterschip te voorkomen. Er kwam 
plotseling le vee! spanning op de sleeptros te sloan en 
toen was het aileen nog een kwestie van dekking zoeken 
op het achterschip, voordat de sleeptros het zou goon be
geven. De geleiderol school als een meteoor van hoar kam 
of en de sleeptros brak op de bolder, waarbij een slut 
van de dektent werd weggeslagen en de railing werd ver
bogen. 

De ,Lake Ontario" kwam door dit gebeurde vanzelf ten 
anker. 

Hierna geleek Moreton Bay oefengebied voor de 7e vloot, 
want seinlampen zwaaiden van foods naar loads en van 
schip naar schip en van de sleepboten ncar de Zweed. 
De sleepboten maakten kort hierop vast en begonnen de 
,Lake Ontario" naar binnen te slepen, terwijl de ,Van 
Cloon" na ar het Pile Light stoomde. 
De volgende morgen vernamen we, dot alles in orde was 



Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

en de verplichtingen woren nogekomen en konden kopi
tein (dit kostte joren von zijn Ieven) en officieren elkoor 
de hand drukken, waarna door de gezagvoerder aan d e 
gehele bemonning ,schoot on" werd uitgedeeld. Hierno 
hadden de meesten slechts belangstelling voor hun bed 
en droomden von St. Nicolaos. 

Bijschrift toto's; 

Foto 1 

Etot-ma;or ms. ,Van Cloon"; 
Gezagvoerder: J. Moon 
1 e strm : E. van Luyk 
2D ~trm: J. J . Bas 
3e strm : 0. Hoff 
Radio-officier: K. Hoogendoorn 

Hoofdwerkt : A. Bakker 
2e werkt.: J . R. Wolf 
3e werkt.: R. W. Jansen 
4e werkt.: J. Ernst 
5e werkt. : R. H. von Dapperen 

leer /ongzaam word! in de hoge zee de Zweed genaderd. 

Foto 2 
De verbinding is tot stand gebracht en een nylon tros, 
waaraan de sta/en s/eeptros von de ,Lake Ontario", wordt 
afgevierd. 

Foto 3 
Bemanning aan het afvieren van de eigen sleeptros, no

dot deze met een sluiting op de sleeptros van de Zweed 
is gezet. 

Foto 4 
Toenemende slogzij van de ,LO" na enige dagen slepen. 

Foto 5 
Zwaarder gieren von de 11LO" na opkorten trok de 11Van 
Cloon" 90 graden uit haar koers. Overnemen van de food
sen voor de ,LO" en de ,,Van Cloon". 

Foto 5 
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ONTWIKKELING 
VANDE 
SCHEEPV AART 

Zolang de mens de zee bevaart, is hij doende geweest de 
daaraan verbonden risico's voor schip en mens te vermin
deren. 
In onze tijd zijn die risico's we/ heel wat geringer dan zo'n 
paar honderd jaar ge/eden en de steeds voortschrijden
de techniek heeft zich dan ook vooral na de laatste we

reldoorlog meer gericht op efficiency. 
Een onderdeel hiervan is de coordinatie van het nautische 
en technische bedrijf aan board, waaruit o.m. voortvfoeit 
de bediening van de machinekamer vanaf de brug. Reeds 
vo ren enkele schepen volgens dit nieuwe principe, maar 
voordat de toepossing hiervon olgemeen ingevoerd zol 
kunnen worden, zol nog vee/ moeten warden geexperimen
teerd hetgeen geruime tijd in bes/og zal nemen. 

Dit neemt evenwel niet weg, dot reeds nu met deze ont
wikkeling rekening zol moeten worden gehouden en het 
spreekt vonzelf dot ols het eenmool zover is oon het corps 
Scheepsofficieren geheel andere eisen zullen worden ge

steld. 
In het ,Journal de Ia Marine Marchande" is van de hand 
van de heer J. Ropars, Gezagvoerder van het m.s. 
,FRANCE", een uiterst belongwekkend artikel over deze 
materie gepub/iceerd. Uiteraard is zijn betoog geheel in
gesteld op de opleiding van scheepsofficieren in Frankrijk, 
dach dit verhindert niet dot dezelfde problemen in grate 

/ijnen ook voor andere naties gelden. 
Genoemd ortikel zol in haar geheel en in een enigszins 
vrije vertaling in , De Uitloat" worden gepubliceerd. 
Het ortikel zal hier en daor worden voorzien van commen
taar van terzakekundigen uit ons eigen bedrijf. 

Over de hervorming van het scheep
vaart- onderwijs door J. Ropars, ge
zagvoeder m.s. , France" 
De koopvaordij ondergaat heden ten doge in aile tradi

tionele scheepvoartlanden, die z ich op de zeeen willen 
handhaven, een ingrijpende gedaanteverwisseling. Wij heb
ben de supertankers, die nog geen 10 jaar geleden on

denkbaar woren, zien verschi jnen, zo oak de enorme 

bulkcarriers. De automal isering van vrachtschepen mel 

snelheden van 20 mi jl of meer stoat voor de deur. 
Het is meer dan waarschijnliik do t in de toekomsl uitslui
tend schepen van deze card zullen worden gebauwd, want 
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aileen zij zullen in het in ternationole verkeer emplooi kun

nen vinden. Wij maken dan oak bij de koopvaardi j dezelf
de ontwikkeling door die aile landindustrieen reeds sedert 

lang kennen: de toepassing von steeds meer geperfection

neerd en kostbaar materieel, bediend - en dot bij een 

geli jkbli jvende produktie (of diellstverlening) - door per

soneel dot voortdurend kleiner in aantal wordt doch dol 
can steeds meer eisen moet voldoen. 

Personeel dot oan steeds meer e isen moet voldoen, dot 
geld! oak voor de koopvaardi jschepen van morgen (die 

reeds in voortdurend snelle r tempo door de buitenlondse 

werven worden opgeleverd) en in het bi jzonder voor de 

officieren, die door de zeevaartscholen moeten worden 

opgeleid. Opdat deze offi cieren in stoat zullen zijn de 

schepen van de toekomst, d ie steeds meer geperfection
neerd zullen zijn, te bed ienen - de ontwikkeling welke 

wii momenteel doormaken is nog pas het begin - za l de 

opleiding, welke op het ogenblik in onze scholen word! 
gegeven, ingr ijpende wijzigingen moeten ondergaan. De 

zo noodzakelijke hervorming zal, evenals aile andere wel

ke op andere gebieden worden ondernomen of overwo

gen, opbotsen tegen een fanatieke legensland, te meer 
omdot de koopvaardij zich olti jd behoudend heeft ge
toond en geneigd was can een zekere sleur vast te hou

den: ik heb bij voorbeeld, om exam en voor leerling-stuur

man le kunnen doen, de takelage van de grate zeil schepen 
- reeds lang verdwenen - de constructie von houten 

schepen enz. enz. ui t het hoofd moeten leren. 
Bij de hervorming van het zeevaar tkundig onderwi js, zal 

met het oog op de opleiding van officieren voor de vloot 

van de toekomst, rekening moeten worden gehouden met 

het pei l van de kennis van de kandidaat-officier, d ie aan· 

getrokken ken worden. Zij is dus nauw verbanden met 
de huidige ontwikkeling in Fronkri jk ap elk onderwi jsge
bied: de verlenging van de verplichle leertijd, meer en 

meer leerlingen op de middelbare scholen, vermenigvul

diging van het aantal kandidaten voor hager onderwijs, 
in veel grotere verhoudingen dan d ie van het aantal be
schikbare plaalsen. Het moe! mogelijk zijn om kandidaten 

aan le trekken, die over een goede algemene ontwikkeling 

en de lichamel ijke en morele aanleg beschikken om tot 

toekomstige officieren te wor-den opgeleid, to t leidingge
vende monnen, veranlwoordelijkheid drogend voor een 

zeer kostbaar instr ument. 

Een enke/ diploma 
De onontbeerlijke hervorming moe! a llereerst bestaan uit 

de invoering van een enkel diploma, een samensmel ting 
van de huidige drie diploma's: gezagvoerder, hoofdwerk

tuigkundige en radio-officier l e kl asse; het g rootsle p ro
bleem is natuurl i jk de samensmelting tot een diploma van 

de twee diploma's voar gezagvoerder en hoofdwerktuig

kundige. Dot is wet de regering en sommige rederi jen heb
ben trachten te scheppen met de ,veelzijdigheid". Deze 

oplossing is niet ideaal mo.ar zi j heeft a lthans de grate 
verdiensle gehad de noodzakel ijke hervorming in te lei

den, die ondanks de hardnekkige tegenstand van de voor 

standers van de ,status quo", in de invoering van een en

kel en en ig diploma eindigen moe!. Waarom een enkel 

diploma? Het gaol er om voor het verzorgen van de be

diening van geautomaliseerde schepen officieren op te lei
den die aan de hoogste eisen voldoen. Deze schepen ver

tegenwoordigen immers een veel hogere kapitaalsinves-



Beste foto van de maand 

tering dan hun voorganger:; : en tegenover een vergroting 
van de investering . in het totaalbedrijfskapitaal waaruit 

een onderneming bestaat, heeft oltijd een streven ncar 
vermindering aan arbeidskrachten gestaan. Het goat er 

overigens in het geheel niet om de werknemers van hun 

broodwinning te beroven, zeals sommigen di t schijnen te 
denken, maar wei om 's mensen Josten te verlichten. 
Er zal dan oak van moeten worden uitgegaan dot de ge

autamatiseerde schepen een vee! minder talrijke beman

ning krijgen dan de traditionele schepen. De vakbonden 

in Frankrijk verzctlen zich tegen deze vermindering van de 

personeelsbezetting. Tach is men in een recent verleden 
getuige geweest van een soortgelijke vermindering: in 1939 
bestond het morendeel von onze koopvaardijschepen 

(vrachtschepen en klcine mailboten) uit stoomschepen, die 

steenkolen stookten. Heeft men, teen de oorlog hen had 

uitgeschakeld, nodi en overwocen om ze weer te bouwen? 

Neen. Telt de huidige koop·Jaordijvloot in hoar geheel. 
hoewel op elk schip minder werktuigkundigen in d ienst 
zi jn dan vroeger, oak minder competente werktuigkundi

gen? Daarover is geen oordecl te vellen; wei is daaren-

Laadboten te Bangkok 

R/0 Officer F. J. Eijkenduijn 

tegen zeker, dot men in Frankrijk niemand meer zou vin· 
den om cis kolenstoker d ienst te doen. 

Wordt men verplicht het aantal bemanningsleden terug te 

brengen, dan ken dot van de officieren niel "voltallig" 
blijven. Op het ogenblik bestaat hij uit : 10, soms 11 offi
cieren, op een totaal bezetting, dus de officieren inbegre· 

pen, van ongeveer 45 man op de gemiddelde vrachtsche

pen. Morgen zal hij nag grater zijn c is men de huidige 
voorschriften handhaaft, lerwijl de totale bezetting op de 
schepen welke momenteel volgens het nieuwe principe 

in het bu itenland in de vaart worden gebracht, circa 30 
man of nag minder bedraagt. 

De schepen worden gebouwd met een instollatie, welke 
afstandsbediening toelaat, en waarbij het toezicht op het 

functioneren van de machines op de brug mogelijk is 
door middel von een bed ien ingspaneel op de brug dot in 

ieder opzichl geli jk is can een onder dot zich in de ma

ch inekomer bevindt. Daarom geldt voor beide dot het val

doende is dot een er VOn door een enkeJe officier Op de 
brug in het cog wordt gehouden. Het is dus mogeli jk tot 

vervalg peg. 72 
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Personalia 

PROMOTIES 

K.P.M. 

Wa/personee/ Penang 

15 april 1965 Tamby Syed Sultan bin K.P. Maj id bevorderd 
tot Clerk II. 

N.T.P.M. 

Nautisch Varend Personeel 

G. P. Stout tot 2e Stuurman m.i.v. 1-4-65 

0 . Ernstsen tot 3e Stuurman m.i.v. 1-4-65 

Technisch Varend Personeel 

A. J. van Zomeren tot 3e Werktuigkundige m.i.v. 1-4-65 
H. Slot tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 15-2-65 

Van harte ge/ukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 

H. Yeldkamp {le Strm.) ex m.s . ,Stroot Lombok" 

ncar m.s. ,Musi" (1 e Strm. BMC) 28-2-65 
R. A. Carlen (le Strm. BMC) ex m. s. ,Musi" 

met TTY/S'pore 28-2-65 

R. Severien ex RY ncar m.s. ,Von Noort" 
M. M. Adamse ex m.s. ,Van Noort" met RY/Austr. 

P. Hoogland (dd . Gezagv.) ex m.s. ,Sigli" 

ncar m.s. "Siaoe" (dd. Gezagv.) 

A. M. Frigge (dd. Gezagv.) ex m.s. ,,S iaoe" 

naar m.s. ,Sigli" (dd. Gezagv .) 
H. J. Brons ex RY naar m.s. ,Silindoeng" 
F. W. Kaptijn (dd. Gezagv.) ex m.s. ,Silindoeng" 

met RV 
H. P. Yolk ex m.s. ,Van der Hagen" 

11-3-65 
11 -3-65 

14-3-65 

14-3-65 
25-3-65 

25-3-65 

ncar m.s. , Van Linschoten" 26-3-65 
S. J. Krijt ex m.s . , Van Linschoten" 

ncar m.s. ,Van der Hagen" 26-3-65 
R. A. Carlen (1 e S!rm.) ex TTV/ S'pore 

ncar m.s. ,Musi" (1 e Strm. BMC) 30-3-65 
H. Yeldkamp (1e Strm. BMC) ex m.s. ,Musi" met RV 30-3-65 

S. J. Krijt ex m.s. ,Van der Hagen" met RY 15-4-65 

Tj. van der Molen ex RY ncar m.s. ,Vander Hagen" 15-4-65 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 

H. J. van der Veer (2e Wtk. CMK) ex. m.s. 
,Sanana" naar m.s. ,Bakongan" (2e Wtk. CMK) 18-2-65 

D. J . Lansink (2e Wtk. CMK) ex m.s. ,Bakongan" 

ncar m.s. ,Sanana" (2e Wtk. CMK) 18-2-65 

E. A. J. de Vries (3e Wtk.) ex RY 

ncar m.s. ,Sambas" (dd. 2e Wtk. CMK) 24-2-65 

10 

D. J. G. G . Geurts (2e Wtk. K.Y. CMK) 

ex m.s. , Sambas" einde K.V.-contract 

P. J. H. Riksen (2e Wtk.) ex m.s. , Houtman" 
ncar m.s. , Waiwerang" (dd. Hfd.wtk.) 

Ch. J. Hulst (dd. Hfd. wtk.) ex m.s. ,Waiwerang" 
met RY 

H. Weevers ex m.s. ,Sigli" ncar m.s. ,,Siaoe" 

J. A. Pruyt (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Siooe" 

ncar m.s. ,Sigli" (dd. Hfd.wtk.) 

H. van de Ridder ex m.s. "Van Noort" met ZV/Ned. 
J. E. Hartzuiker (2e Wtk.) m.s. ,Van Noort" 

(dd. Hfd.wtk.) 

M. Berrevoets ex RY naar m.s. ,,Van Linschoten" 

P. de Frenne ex m.s. ,Van Linschoten" met RY 
B. Cloasz Coockson ex RY naar H.Y.M. 

(detachering) 

J. C. van Dinteren ex detachering H.V.M. met RV 

C. J. P. var. Lieshout ex m.s. ,Van Heemskerck" 

24-2-65 

9-3-65 

9-3-65 
14-3-65 

14-3·65 

16-3-65 

16-3-65 

19-3-65 
19-3-65 

29-3-65 
11-4-65 

met RY 12-4-65 

G. Veenstra (2e Wtk.) m.s. ,Van Heemskerck" 

(dd. Hfd.wtk.) 12-4-65 
H. J. G. Schoolkate (3e Wtk.) ex Hospitaai/S'pore 

naor m.s. ,Bakongan" (dd. 2e Wtk. CMK) 13-4-65 

H. J. van der Veer (2e Wtk. CMK) 
ex m.s. ,Bakongan" met TTV/S'pore 13-4-65 

N.T.P.M. 

W. Starreveld ex verlof naor s.s. , Weslertoren" 

(Pulau Bukom) 5-4-65 

Aile herp/oatsten : gaede vacrt. 

Aile verlofgangers: een prettig verlof. 

MET YERLOF GEGAAN 

K.P.M. 
11-3-65 1e Stm. D. Plooy . 

14-3-65 1 e Stm. F. E. de Nie~we 
14-3-65 4e Wtk. J. Smit 

uit Hong Kong RY 

uit Hong Kong RY 

uit Hong Kong RV/SV 
15-3-65 4e Stm. R. J. Edelenbosch uit Hong Kong 

detach. A' dam kontoor 
17-3·65 2e Wtk. G. Doesburg uit Hong Kong RV/SV 
17-3.65 4e Wtk. J. Datema uit Hong Kong RY/SY 

26-3-65 2e Stm. W. L. G. van der Racy uit Singapore RV 
27-3-65 4e Stm. P. C. Klaassen uit Durban RV/SY 

29-3-65 1e Stm. A. Treffers uit Hong Kong RV 
31 -3-65 3e Stm. W. L. Reyl ing uit Hong Kong RV/SY 
31-3-65 4e Wtk. R. H. K. Everaarts uit Kaapstad RV/SY 

2-4·65 1e Stm. R. B. Schabracq uit Sydney RY 
B-4-65 1e Stm. F. W. Kaptijn uit Singapore RY 

N.T.P.M. 
15-3-65 4e Wtk. J . Huisman ex s.s. ,Munttoren" 

(Puerto Ia Cruz) 

9-4-65 3e Wtk. J. 0. v. d. Kwast ex s.s. ,Westertoren" 
[Pulau Bukom) 

9-4-65 3e Strm. 0. Ernstsen ex s.s. ,Westertoren" 
(Pulau Bukom) SV 

Een prettig verlaf taegewenst. 

NA YERLOF YERTROKKEN 

K.P.M. 

18-3-65 3e Wtk. J. G. Bos (Melbourne) m.s. ,Van Noort" 



18-3-65 5e Wtk. J. Hendriks (Durba n) m.s. ,Von Linschoten" 
25-3-65 1e Strm. R. von der So r (Durban) 

m.s. 11Van Riebeeck" 
25-3-65 1e Strm. J. G. Ormel (Hong Kong) m.s. ,Woikelo" 
25-3-65 4a Strm. L. J. B. Lagendijk (Durban) 

m.s. ,Stroot Franklin" 
27-3-65 4e Wtk. H. de Weerd (Koapstad) m.s. ,Str. Madura" 
27-3-65 4e Strm. E. J. Kleinjon (Koapstod) m.s. ,Str. Madura" 
29-3-65 de heer S. van der Mey + gezin (Singapore) 
1-4-65 3e W tk. B. Bakker (Penang) m.s. , Siberoet" 
8-4-65 2e Wtk. J. A. J. Paauwe (Kaapstadl 

m.s. , Van Heemskerck" 
8-4-65 5e Wtk. Tj. Veenstra (Kaapstad) 

m.s. ,Van Heemskerck" 
15-4-65 4e Strm. D. P. Bleyerveld (Abadan) m.s. ,Camphuys" 
16-4-65 le Strm. N. Dijns (Hong Kong) m.s. ,Silindoeng" 
17 -4·65 4e Strm. J. de Boer (Port Harcourt) m.s. ,Str. Frazer" 
19-4-65 de heer H. H. Mersen Senn van Basel (Singa po re) 
19-4-65 mevr. H. E. Dijns + 2 kind. (Singapore) 
20-4-65 1e Strm. G. E. Kaersenhout (Hong Kong) 

m.s. ,Keerkring" 
Goede wacht en behoudiin voarl. 

NA YERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 
5-4-65 4e Stm. P. Verbeek (nieuw aangenomen) 

s.s. ,Westertoren' 
Goede wacht en behouden voart. 

GESLAAGD VOOR HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 
Se Wtk. G. H. Dijk 
5e Wtk. A. A. A. Schulze 

10-3-65 A 
15-3-65 A 

5e Wtk. C. P.M. van den Ende 16-3-65 A 
5e Wtk. J. Kreunen 19-3-65 A 
5e Wtk. J . Balder 22-3-65 A 
2e Stm. C. H. P. te lintelo 26-3-65 S I 

N.T.P.M. 
5e Wtk. H. Slot 15-2-65 VD 
4e Wtk. N. W. Dikstaol 7-4-65 A 
5e Wtk. R. L. J. Luyendi[k 8-4-65 A 

Onze ge/ukwensen met het behaalde succes. 

Jubileum 

l. J. Wi llems, Gezag voerde r 

25 jeer - 19 mei 1965 

De redactie biedt U hoar hartelijke ge/ukwensen can. 

Scheepsposi ties 
N.T.P.M. 
m.s. ,Senega lkust" Freetown 
m.s. ,Co ngokust" Amsterdam 
m.s. ,Zuiderkerk" Amsterdam 
m.s. ,Sioterkerk" Amsterdam 
s.s. , Muntto ren" Cura<;ao tot 
s.s. ,Westertoren" Melbourne 

H.V.M. 
m.s. ,Hollands Diep" Hiroha ta 
m.s. 11Ho llo nds Duin" N. Pacific 
m.s. ,Hollands Dreef" Dairen-Chino 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 

± 

± 23-5-65 
± 18-5-65 
± 19-5-65 
± 27-5-65 

3-5-65 (dokking) 
± 18-5-65 

± 4-5-65 
± 15-5-65 
± 6-5-65 

Se Werktuigkundige T. C. Bergenhenegouwen en Mej. A. J. 
de J ong ddo. 2-4-65 te Ridderkerk. 
De Heer P. Roskam (Amsterdam-kontoor) en Mej. M. Com
mijs ddo. 2-4-65 te Ro tterda m . . 
3e Werktuigkundige A. A. A. van Onna en Mej. R. Kalond 
ddo. 23-4-65 te Vlissingen. 

N.T.P.M. 
5e Wtk. J. J. N. Bosschoart en Mej. M. S. Vreeke ddo. 9-4-65 
le Koudekerke. 
5e Wtk. R. L. J. Luyendijk en Me j. C. A. Re itsma ddo. 9-4-65 
te Blijham. 

Proficiat en ,behouden vaart". 

NIEUWE K.P.M.·MERTJES 

Vlissingen, 12-3-65: Dominique Mo ria Marga rethe, dochter 
von 3e Werktuigkundige G. Borendregt en Mevrouw C. M. 
M. Borendregt-Bleeker. 
Utrecht, 14-3-65: Winfried Eugene, zoo n van 3e Werktuig
kundige R. E. Boom en Mevrouw B. W. Boom-Markus. 
Purmerend, 16-3-65: Harry en Cornelia , zoon en dochter von 
2e Werktuigkund ige H. Hooyberg en Mevrouw N. Hooy
berg-Goudsblom. 
Singapore, 4-4-65: Remco Bertrand, zoon van de Heer C. 
Schouten en Mevrouw N. Schouten-Kret. 
Amsterdam, 10-4-65 : Pa ulus Leonardus Theodorus, zoon van 
de Heer Th. J. M. Be uk (Amsterdom-kantoor) en Mevrouw 
M. M. Beuk-Schutte. 

Welkom in de ,familie". 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Hoofdemploye J . C. Strebe overleed ddo . 
24-3-65 te Overveen, in de leeftijd van 58 jeer. 
Gepensioneerd Gezogvoerder L. Kranenburg overleed ddo. 
26-3-65 te Driebergen, in de leeftijd van 60 jeer. 

Zii rusten in vrede. 
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een aantal strikt noodzakelijke officieren te komen, dot 

belangrijk lager is dan de huidige bezetting. Teneinde dit 
aantal zo nauwkeurig mogelijk te trachten vast te stellen, 

kan men de somenstelling van de officiersbezetting, zeals 
deze neg kart geleden voor de grate vrachtschepen en 

bananenschepen gold, als uitgangspunt nemen. Een bano

nenschip bijv. waarvan de motorcopociteit gelijk was oan 

die van een vrachtschip van 8 a 9000 dwt, en dot boven
dien uitgerust was met een oonzienlijke vriesinstallatie, 

werd op zeer bevredigende wijze gerund door de volgen

de officiersbezetting: 

gezagvoerder 

2e gezagvoerder 

1 e stuurman 

1e stuurman 

hoofdwlk. 

1 2e wtk. 
3 off. van de wacht 

- kapt. G.V. 
- kapt. G.V. 
- le Strm. G.V. 
- kopt. zeevisserij 
- J e werktuigkundige 
- 2e wtk. 

- 2e wtk. 

- 3e wtk. 
- 1.1.-wtk. 

Het merendeel van de vrachtschepen veer onder dezelf
de voo1waarden. Wij hebben dus in totaal 3 volwaardige 

diploma's. Van d it aantal uitgaand meet het mogelijk zijn de 

toekomstige bezetting vast te stellen. Hij zal moeten om

vatten: 

gezagvoerder 
1 dienstchef Navigatief ladingbehandeling 

1 dienstchef Onderhoud 
2 ionge officieren, welke neg niet over voldoende erva

ring beschikken om hen he! recht te geven tot commando

veering 
1 leerling-officier 

Aan deze officieren zullen !wee of drie assistenten wor
den toegevoegd, die uit het ondergeschikte personeel moe

ten worden aangeworven en die houders zijn van een 

diploma dot hen het recht verleent meer belangrijke tunc

t ies op schepen van kleinere tonnage of niet-geautoma

tiseerde schepen uit te voeren. 

De theoretische opleiding van deze officieren zal nood

zakelijkerwijs Ianger moeten duren dan die welke voert tot 
de diploma's C. L. C. (kapitein grate vaart) of O.M. 1e klas

se {1 e werktuigk.) . De 11veelzijdigheid" voorziet in een 
voortgezette studie van 2 jaar voor hen, die in het be
zit zijn van de diploma 's CL.C. (kapitein grate vaart) of 

O.M. 1e klasse (le werktuigkundige). De huidige duur be

nodigd voor het behalen van een dezer diploma's zal 
met slechts 1 jaar moeten worden verlengd om het valle

dig diploma te behalen indien daarvoor reeds vanaf de 
toelating tot de koopvaardij -zeevaartschool is gestudeerd 

(aannemende dot de schoolopleiding aan het nieuwe prin

cipe is aangepast). Voor die leerlingen, d ie bij de toela

ting tot de school meteen voor het volledig diploma goon 
studeren, zou een in plaots van twee jaar studie voor de 
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11Veelzijdigheid" in feile voldoende zijn om tot hetzelf
de resultaat te leiden als bij de reeds gediplomeerde of
ficieren en wei om de volgende red en en: 

1. de huid ige kondidaten voor de ,veelzijdigheid" zi jn 
voor het merendeel officieren <d ie reeds enige jaren ge

diplomeerd zijn en no het behalen van hun diploma 

een groat gedeelte hun technische of wetenschappelij
ke arbeid aon de dijk hebben gezet. Voor het weer 
wennen aan geregelde studie om de verloren gegane 

kennis op te halen (herexamen) alvorens zich de nieuwe 

materie eigen te kunnen maken, is een zekere tijd nodig. 

Het is duidelijk dot dit voor de jonge kandidoten, wier 
studie niet onderbroken is geweest, niet het gevol is. 

2. een zekere hoeveelheid van de meest belangrijke leer
stat (wetenschappel ijk zowel als technisch) is voor de 

beide opleidingen voor de brug en mochinekamer ge
lijk. Het zal dus niet nodig zi jn ze tweemaal te onder

wijzen zeals bij de 11Veelzijd igheid" noodzakelijkerwijs 

het geval zal zi jn. De complete opleiding wetke tot he! 
volledig diploma leid t zal dus zijn: 3 jaren stu die, plus 

een zekere vaartijd bij de koopvaardij + 
1 jaar studie; (totaal 4 jaar studie) 
in plaats van de huidige cyclus, vereist voor de beide 
diploma's van: 
2 jaren studie, plus een zekere vaartijd, voor elk der 

onderdelen + 1 jaar studie (totaal 5 jaar studie). 

Het diploma dot recht geeft op het voeren van het com
mando zol - enders dan bij de huid ige regeling voor 

het C.L_.C. (diploma kapitein grate vaart) - niet wor
den uitgereikt dan no 5 jaren voltooide vaarplicht (bij 

voorkeur bij de koopvaardij). 

Onze Chef Nautische Dienst, de Heer A. J. J. de Feyter, 
schreef naar aonleiding van het bovenstaande: 

,Het commentaar op het artikel van Kapitein J. Ropars 
kan vooralsnog aileen luiden, dat het een zeer belangwek
kende studie is, die in bevaegde kringen in Nederland de 

aandacht heeft getrokken en oon de hand woarvan -
mede gezien de onderwijs-reorganisatie d ie aon de gong 
is (Mammoeth wet) - al d irect het probleem heeft opge
roepen of aanpassing daorvan aan een taekamstige op
leiding voor de nauto-technisch oflicier van de geoutomo

tiseerde schepen van de toekomst mogelijk is. 
Tegelijkertijd is de technische ontwikkeling van de automo
tisering van schepen op zichzelf nog gaonde. 
Pas wanneer die ontwikkeling zover genoderd is, dat een 
zekere standaard bereikt is, kan aan de hand daarvan een 
opstel/ing van de theoretische en praktische eisen ·die aan 
de nauto-technisch officier gesteld moeten worden, wor
den gemoakt. 

Is een inzicht in die eisen verkregen, dan kan de opleiding 
daarvoor georganiseerd worden . Vooropleiding, school
type, leerstof etc." 

In het volgende nummer zal het woard wederom aan de 
Heer Ropors worden gegeven en zol von technische zijde 
een commentoar worden toegevoegd. 
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