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Afscheid van 
de heer 
D. J. Pronk van Hoogeveen 

Zeals reeds in ons mei-nummer werd aangekondigd, heeft 
de heer D. J. Prank van Hoogeveen op 1 jul i j.l. afscheid 

genomen von het personec l van ons concern. 

In het Vondelpork Pavoljoen kwamen mel verlof zi jnde 

Gezagvoerders en Offici eren van K.P.M ., N.T.P.M. en H.V.M . 
en !eden von het walpersoneel uit Singapore en Djakarta, 

olsmede !eden van het personeel van de resp. Amsterdam
kanlo ren, velen vergezeld van hun echtgenote, bijeen. Een 

gezelschap van ongeveer 250 personen wochtte de heer en 

mevrouw Prank van Hoogeveen op. 

A ls eerste richtte onze D iredeur, Jhr. S. G. van W eede 

zich tot de heer en mevrouw Prank van Hoogeveen. 

N o een kor te toespraak, waarin hi j het enthousiasme voor 

de Poketvaart en de coll eg iali lei t van de heer Prank roem

de en w aorbij met nome oak het belongrijke aandeel van 
mevrouw Prank in het Ieven en de werkzoomheden von 

hoar echtgenoot werd gereleveerd, overhandigde de heer 

Von W eede zijn scheidende college een standoord met 

.'zijden K.P.M.-vlog en inscrip tie in verbond met het feit, 
dot de heer Prank bij zijn ofscheid precies 12! jaor a ls 
Di recleur aon de K.P.M . verbonden w as geweest. 

Nomens het personeel sprak vervolgens de heer C. H. 

Paulus onze scheidende Directeur toe. 
Hij gaf doarbij een overzicht van de carriere von de heer 

Prank bij de K.P.M., die hem in 35 joor von jongste 

employe tot oudste Diredeur voerde. 
Dot de heer Prank in de horten von allen een worme 

pleats inneemt, bleek wei uit de geschenken die de heer 

Paulus hem no mens het gehele person eel kon oanbieden : 

een stereo platenspeler mel 2 losse luidsprekers en een 

stereo toperecorder, olsmede nag een enveloppe met in· 
houd, bestemd om een kastje voor de grommofoon of pla

ten noor keuze oon te schaffen. 

De heer Prank toonde zich zeer getroffen en b ijzonder 

donkboor voor deze froaie geschenken, waardoor hij -
zool~ hij opmerkte - zijn oude pick-upje wei overboord 

l<on zelten en echt van ziin geliefde muziek kan genieten. 

Hii donkte de heren Von Weede en Paulus en aile perso

neelsleden voor de bijzonder prettige somenwerking, die 

hij oltijd hod ondervonden en die hem in stoat gesteld hod 
de Poketvaort zo goed mogelijl: te dienen. 

In een Ionge ri j nomen de oonwezigen vervolgens ofscheid 
von de heer en mevrouw Prank, om doorno tezomen nog 

een uur bijzonder geon imeerd b ijeen te zijn. 

De redocti e von ,de Ui tloot" wenst· de heer en mevrouw 

Prank von Hoogeveen con het slot von dit verslog goorne 

vaor de toekomst het ollerbeste toe, en zi j spreekt de hoop 

ui t, dot de reis die zij in de loop von dit jaor zullen goon 
moken, voor hen beiden een onvergetelijke ofslui ting von 

hun Poketvoort-leven mag zijn . 
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Aan aile K.P.M.-ers 

Bij mijn afscheid van de K.P.M. wil ik mi j gaarne voor de 
laatste maal tot u richten. 

In mijn diensttijd is de Paketvaart bij herhaling zwaar op 
de proef gesteld. De ouderen onder U zullen z ich nag 
maar al te goed de moeilijke dertiger jaren en de zeer 
zware oorlogsjaren herinneren, welke zo vele bekwame 
K.P.M.-ers het Ieven heeft gekost. Ouderen en jongeren 
zullen met mij met trots terugdenken aan de periode van 
de wederopbouw no 1945, toen in ongelooflijk korte t ijd 
het bedrijf werd hersteld. Velen liggen de vi\ftiger \oren, 
toen zoveel veri het geduld en uithoudingsvermogen werd 

geeist van allen die de maatschappij teen dienden , nag 
vers in het geheugen. 
He t is mijn vaste overtuiging dot de Paketvaart, die thans 
bijna 75 jaar bestaat, al deze moeilijke perioden heeft 
doorstaan dank zij de veerkracht, de moed en de wil om 
er wat van te maken van allen die de maalschappij op de 
vloot en aan de wal hebben gediend of nag steeds dienen. 
lk ben U allen dankbaar voor de steun en de medewer
king die ik van U in de afgelopen 35 jaren heb mogen ont
vangen. lk heb mij bij de Paketvaa rt altijd gelukkig ge
voeld en het goat mi j aon het hart de maatschappij !hans 
te verla ten. 

Bij miin afscheid hebt U mij en mijn vrouw verrast mel 
een prachtig geschenk. Gaarne wil ik longs deze weg een 
ieder die . daartoe heeft bijgedragen, voor dit schitterende 
cadeau hartelijk bedanken. 
lk mage besluiten met U en de K.P.M. het allerbeste en be
houden vaart toe le wensen. 

D. J. Prank von Hoogeveen 
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Bedrijfsnieuws 
Het ms. ,Keerkring" !ag beg in juli in vaarbeurt 7 van de 
Indonesia - China Service te Tg. Priok voor de Iossing 
van lading uit China-havens en Hong Kong. Het tweede 
schip op deze d ienst, het ms. ,Schouten", vertrok in vaar
beurt 8 van Shanghai rechtstreeks naar Makassar. De juli
afvaart van Calcutta in de Bay of Bengal-South China Sea 
Service werd gegeven door het m.s. ,Siberoet". 
Het m.s. ,Sanana'' laadde in Bangkok en Zuid Thailand 
voor Singapore waarna in Bandjermasin een valle lading 
werd overgenomen voor Hong Kong en Wharnpoa. Oak de 
m.s. 11Siaoe", ,Sibiga" en ,Sabang" nomen in Zuid Borneo
havens exportlading over voor Hong Kong en Bangkok. 
Het rn.s. 

11
Musi" vend ernplooi op he! traject Singapore

Time; Dilly v.v. 
Het m.s. ,Bakongan" werd voor de vaart verkocht; opleve
ring aan de nieuwe eigenaren zal omstreeks september 
pleats vinden. 
s.s. ,Munttoren" 
Na de dokbeurt te Curac;ao verlrok het schip van Baja 
Grande (Maracaibo meer) met een lading Boscan crude 
naor Santos en veer sincbdien lussen Brazilioonse kust
havens. 

PROMOTIES 

K.P.M. 

WALPERSONEEL AMSTERDAM PER 1-7-1965 

tot Chef von Dienst: de Afdelingschef lr. G. J. Hogewind 

NAUTISCH VAREND PERSONEEL PER 1-7-1965 

tot 2e Stuurmon: de 3e Stuurl ieden : 

G. J. G. Mulder, G. N. C. Janssen, W. L. Reyling 

tot 3e Stuurmon: de 4e Stuurlieden: 

J. D. H. Maaskont, S. C. Konijn 

TECHNISCH VAREND PERSONEEL PER 1-7-1965 

tot Hoofdwerktuigkundige: de 2e Werkluigkund igen: 

H. R. Meyjes, H. E. Kattenbroek 

tot 2e Werktuigkundige: de 3e Werktuigkundigen : 

E. A. J. de Vries, A. Klomp, J . R. Beem, G. Barendregt 
G . M. van Kuyk, J. G . F. Beumer 

tot 3e Werktuigkundige: de 4e Werktuigkundigen: 

R. G . Hazebroek, H. C. Ravensteyn, C. Adriaanse 
H. Wirtz, H. de Weerd 

N.T.P.M. 

Nautisch Yarend Personeel: 
J. F. Jongbloed tot 3e Stuurman m.i.v. 1-6-65 

Technisch Yo rend Personeel: 
H. T. van der Heide lot 5e Werktuigkundige m.i.v. 14-12-64 
P. Slingerland tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 15-5-65 



Zomerreiinie van de veremgmg van 
oud-employes der N.V. Koninklijke 
Paketvaart-Maa tschappij ,K.P .M." 

We kunnen wei vostslellen dot de Vereniging von Cud
Employes der N.Y. Konmklijke Poketvoart-Maatschappij 
,K.P.M." de laotste ja ren heel geed b ij de veelol wispel
turige weergoden stoat oongeschreven. Wont een zo stra
lende zomerdog als we d ie lOe juni 1965 in Ouwehonds' 
Dierenpark mochten beleven, was met het oog op de 
weersgesteldheid von de vorige dogen, weer een un icum. 
En het zo l de ruim 400 deelnemers oon deze zomerreiinie 
dan oak me t des te meer valdoening oan deze dog daen 
terugdenken. 

Zich koe~terend in het zonne.tje, bespied door enkele 
Gibbon-oapjes, zot door weer die grate Paketvaort-fomil ie 
bijeen op het frooie terros von dit prochtige dierenpark. 
En juist deze bosrijke omgeving, woor zoveel dieren ver
bl ijven d ie oon de tropen herinneren, paste volkomen bij 
de steer von deze reiinie woo r, zeals steeds, zoveel oude 
herinneringen worden opgehoold. 

Voor de oonvong von de koffiemooltijd sprok de Voor
zitter, de heer A. de Best, een welkomstwoord, woorbij 
hi j de pcnningmeester van de vereniging, de heer L. F. 
Gude, verontschuldigde in verbond met ziekte. Hij kon 
hieroon gelukkig toevoegen dot de toestond von de heer 
Gude beterend was. 

Voorts sprok hij zijn bijzondere vreugde uit over de aon
wezigheid van enkele in het buitenland wonende gepen
sioneerden, die toevallig in Nederland en op deze dog 
oanwezig woren. 
Hij wenste aile oonwezigen een prettige dog en verklapte 
do t de zomerreiin ie 1966 hoogstwoorschijnlijk wei weer 
een baottocht zol worden. 

Nodal de inwendige mens ongetwijfeld tot ieders genoe
gen en smock was versterkt en door de Voorzitter een woord 
van waordering voor het bedienend personeel was uitge. 
sproken, bestond gelegenheid de frooie tuin en hoar uit
heemse bewoners te bezich tigen . 

Zeals steeds was oak de orgonisotie von deze reiin ie op 
uitstekende wijze geregeld en is, zeals de Voorzitter oak 
zeide, een woord van lof en bewondering voor de Se· 
cretaris der Vereniging, de heer A. J. Kamen, volkomen 
op zijn pleats omdot hij nu reeds 5 joor ochtereen kens 
heeft gezien de datum van de zomerreiinie dusdonig te 
,prikken" dot juist die dog met voile teugen van het 
zonnetje kan worden genoten. 

Tat zover het verslog over de reiinie. Hieroan zou de 
redoctie nag willen toevocgen dot het opvollend is dot bij 
vele ,jong gepensioneerden" blijkboor een zekere 
schroom besloot z ich als lid von ,Oud Roes!" op te geven. 

Di t is te betreuren, wont no een 25-jorige of tangere dienst
tijd bij de K.P.M. is tach ongetwijfeld een zekere binding 
ontstaan. Niet aileen een binding met de Mootschappij 
die men diende, moor voorol oak met collega-officieren. 
En het is juist deze bond die bi j elke reiin ie zo'n belang
rijke rol speelt en, het bl ijkt telkenjare weer, reeds te· 
voren he! welslogen von deze gebeurtenis gorondeert. 

•• 

IDEEENBUS 

In de op 28 apri l jl. gehouden vergodering von de Com· 
missie ldeeenbus werden v1er ideeen behondeld, terwij l ten 
oanzien van twee ideeen de behondel ing werd oongehouden 
tot de volgende vergodering. 
Von de vier behandelde ideeen werd er een beloond 
met een bedrog von f 50,-, terwijl de Commissie von 
oordeel was, dot oan twee ideeen een gedochtengong ten 
g rondslog ligt, die een aonmoedig ingspremie von f 15,
op zijn pleats doet zijn. Drie von de vier ideeen kwomen 
dus voor een beloning in oonmerki ng! 
De volgende vier ideeen werden behondeld : 

Idee no. 60. Me Gregor luiken 
Voorstel was om de bestoande keggen met veren te ver
vangen door keggen met got en splitpen, woordoor in ver
ticale stand uitzokken von de keggen word! vaorkomen. 
Hoewel d it idee reeds enige joren geleden door Me Gregor 
ward Qeoubliceerd, en er oon de spl itpen-constructie wei 
bezworen kleven (bijv. zoekroken) op grand woarvon het 
voorstel niet bru ikboor word! geacht, vindt de Commissie 
het wijzen op deze mogelijkheid wei in oonmerking komen 
voor een oonmoedigingspremie von f 15,-. 

Idee no. 61. Beheer personeeldassiers 
Dit voorstel betreft het overbrengen von enig oud orchief
moterioal vo n het Archief noor de Afdeling Personeels
zaken, woordoor het Archief ruimte ler beschikking zol 
krijgen. 
De Commissie was von mening, dot dit niet een ,idee" is 
in de zin von de ldeeenbus, doch een voorstel betreffende 
een oongelegenheid, welke in het normole overleg tussen 
beide afdelingen hoar oplossing behoort te vinden. Op 
grand hiervan kon geen be loning worden toegekend. 

Idee no. 62. Vervanging sloepslopers /aadreddingboten 
De inzender stelt voor de 4" sloepslopers op de , Musi" 
te vervongen door 3'12'' op grand von geringere maximum 
bezetting der loodreddingboten. Ten eers le is 3112" manilla 
goedkoper don 4", doch bovendien kon 3112" no vervon· 
ging nag gebruikt worden voor slengen, waorvoor 4" te 
dik is. 
Hoewel dit idee slechts de ,Musi" betreft - waorop het 
reeds is i11gevoerd ! - en de Commissie von oordeel is, 
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dot dit voorstel ook rechtstreeks door de scheepsleiding in 
overleg met de Nautische Dienst had kunnen worden ver· 
wezenlijkt, meent zi j niettemin, dot de inzender een 
waardevolle suggestie heeft gedaan. Op grand hiervan 
werd deze inzending beloond met f 50,-. 

Idee no. 63. Gage·administratie Singapore Local Officers 

Dit voorstel beoogl de gage·administratie van Local 
Officiers en l.V.P. gelijk te maken en derhalve het gage· 
baekje voor de Loca l Officiers of te schaffen. 
De Cammissie is van oordeel, dot dit voorstel, zonder 
doorsloggevende argumenten v66r ofschaffing van het 
gage.boekje, wei bezwaren met zich brengt, zeals het feit, 
dot uil het gage.boekje, dot de Local Officer altijd bij zich 
heeft, bij mutaties gemakkelij ker een aonsluitende ofreke· 
ning te maken volt dan op basis van een - niet altijd juist 
ingevulde - notice of transfer. De Commissie kan dit 
idee, dot ncar hoar oordeel niet bruikbaar is, niet belonen 
als idee, doch zij is wei von men ing, dot het streven ncar 
bezuinig ing, dot oan dit idee ten grondslag ligt, een aan
moedigingspremie van f 15,- op zijn pleats doe! zijn. 

De ldeeen no's 64 en 65 zijn nag in behandeling en 
kunnen op de eerstvolgende vergaderi ng der Commissie 
aan de orde komen. 
De Comm:ssie wil niet besluiten zonder allen, die een idee 
hebben, dot de efficiency van het bedrijf kan verhogen, uit 
te nod:gen dit idee oan de Commissie in te zenden. Het is 
immers in oiler belong, dot de bedrijfsvoering zo ecano
misch en efficient mogelijk geschiedt. Oak uw inzending 
word! met belangstelling tegemoet gezien! 
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Ontwikkeling 
van de 
scheepvaart 

In de vorige onder dit hoofd verschenen artikelen werd 
kennis gemaakt met de mening van de Franse gezagvaer· 
der, de heer J. Ropers over het in de toekomst omalgeren 
van de officieren van dek- en machinedienst. 
De oak in Nederland levende wens om voor koopvaardij 
officieren tot een gecombineerd, diploma te komen zal 
aileen kunnen worden gerealiseerd als aile in de machine
kamer monuool verrichte funkties outomotisch of op of· 
stand worden verricht. 
De afstandbediening dient dan te geschieden vonuit een 
bijv. in de nabijheid von de brug gelegen controle-kamer. 
In deze controle-komer worden outomotisch verrichte tunc
ties en ofwijkingen gesigno!eerd, Ievens zijn hier aile druk
ken en temperaturen van de machine-installatie afleesbaar 
en worden de voornoamste geregistreerd. 
Vele drukken en tempera\uren worden outomotisch gere
geld en bewaakt, zodat mocht een storing optreden direct 
word! gealarmeerd en er word! dan vanuit de controle
komer door middel van afstandbediening ingegrepen. 
De proktijk is echler dot het thans nag niet zover is, om
dot er nag steeds een ontwikkeling gaande is in het toe
possen van die moterialen en werktuigen die zowel een 
zeer grate bedrijfs:zekerheid geven als weinig onderhoud 
vergen. 
Wei ken reeds worden gezegd, dot momenleel vee! op dit 
gebied word! bereikt en dot de volledig op afstand bestuur
de en gecontroleerde machine-inslollotie binnen ahienbare 
tijd zal worden verwezenlijkt. 
Uit her bovenstoonde blijkt wei dot ofstandbediening en 
automatisering een grate rol spelen in de huidige ont
wikkeling van de scheepvaart. 
De reden dot tot outomatisering in het algemeen word! 
overgegaon zijn hoofdzakelijk: arbeidsbesparing, meer 
constonle bedrijfscondities door belere regeling en be
trouwboar ingrijpen bii storing. 
Noarmate de mensel ijke orbeid duurder word! betaald, zul
len de hoge kosten van automatisering minder zwaar goon 
wegen, hetgeen duidelijk te zien is in de Veren igde Staten 
wear door de hogere levensstondaord de automotisering in 
fabrieken in een verder stadium is dan in Europa. 
lndien bijregeling van drukken of temperaturen nodig is, 
zal dit met de hand op bepoalde tijdstippen geschieden, 
automatisch zo\ de7.e regeling doorlopend plootshebben, 



hetgeen de bedrijfscondities van het werktuig ten goede 
komen. 

Ieder die wei eens melk heeft gekookt, wee! dot niet altijd 
op het juiste moment door de mensenhand wordt inge

grepen, zodat oak voor het ingrijpen bij storingen de voor

keur voor automatisering begrijpelijk is. 

De voor de automatisering noodzakelijk~ apparaten, die 
als bij een robot bepaalde handelingen op een door de 

mens bepaald tijdstip dienen te verrichten, missen door de 
snelle ontwikkeling nag vaak de zo hoog nodige betrouw

baorheid, die met de tijd wordt verkregen. 

De ontwikkeling op dit gebied goat, mede door de tijds

amstandigheden echter zeer snel en er komen steeds betere 

apparaten om menselijke handelingen over te nemen. 

Het automatiseren neemt toe als het verkeer op de weg 
en er is geen technisch tijdschrift dot zich zelf respecteert 

of het schrijft er regelmattg over. 

Wat betekent dit magische woord ,automatiseren" eigen
lijk? 

Wij verstaan hieronder dot er zekere handelingen ,van

zelf" gebeuren ap een manier en op een tijpstip zoals dit 

von te voren door de belanghebbende persoon is bepaald. 
Overigens is dit automatiseren niet nieuw, integendeel. 

Reeds in de Middeleeuwen gebruikte Leonardo do Vinci 
de snelheid van verbrandingsgassen om een in de schoor

steen geplaatste schroefventilator te doen draaien, die, via 
een overbrenging, een braadspit deed wentelen. 

De snelheid waarmede het te braden vlees wenlelde, werd 

,vonzelf" hager ols het vuur harder brondde. 

Nadal Papin en Newcomin een stoomcilinder met zuiger 

hadden uitgevonden, was het James Watt die een stoom
schuif toepas\e waardoor het toe- en afvoeren von de 

stoom ,vonzelf" en op het juiste ogenblik geschiedde . 

. Bij nag heden in gebruik zijnde stoomheimochines, kan 
men zien hoe het goat als de stoomfuncties door een met 

de hand bediende regelschuif worden verricht. 

Ook bedacht James Watt een gewichtsregulateur die 

,vanzelf" de snelheid van de stoommochine constant 

hield. 

De gewichtsveiligheid op de sloomkelel zorgde er ,van

zelf" voor, dot de stoomdruk niet hager werd dan men 

van te voren had bepaald. Hieruit blijkt wei dot de ant-

wikkeling van krachtwerkluigen zonder outomatisering niet 
denkbaar was gewcest. 

Op de rand de dertiger jaren varende stoomschepen, werd 
een zekere mate von automatisering toegepa~t die was 

bedoeld tot betere bedrijfscondities te komen en niet zo 

zecr voor het verkrij!Jen von arbeidsb~spori ng. 

Bekende verschijningen waren a.m. de zgn. ,ijzeren man", 
een door de machine gedreven smeerolieverde!er voor 

smering van het drijfwerk en het vooral op de K.P.M. 

vloot toegepaste ,underfeed" systeem voar automatisch 

stoken. 
Een grate stop vooruit was het omkasten van het drijfwerk 

waardoor geforceerde smering de handsmering aanmerke-
1 ijk veri i chtte. 

Toen de dieselmotoren met drukverstuiving hun grate 

vlucht begonnen, bleek dot niet aileen het nutt:g effect 

maar ook de kwetsbaorheid van de installatie toenam. Het 

wac; dan oo!< nod;g dot het bedienend personcal snel 

werd gewaarschuwd indien een werktuig dot buiten zijn 
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gezichtsveld lag niet goed funclioneerde, hetgeen werd ge
realiseerd door contact mono- en thermometers, mem
braamschokeloars etc. 
Bij de monoeuvreerstond kwomen steeds meer manometers 
om vanuit ee n centraal punt een overzicht van de inslollo
tie te hebben. 
Ook het op afstand bepolen van de vloeis tofhoevee lheid 
in tanks of ketels door pneumercators en afstandpei lglo
zen, werd rand 1935 reeds veel toegepast. 
Bij de hoofdmatoren werden door het overholen van be
dieningshonde ls bepaalde kleppen ,op afstand" pneuma
tisch of hydraulisch geopend of gesloten zonder dot hierbij 
over ,remote control" werd gesproken. 
In die tijd kende men geen ,data-logging" moor zelf
registrerende thermometers bi j vriesinstalloties en zelf
registrerende water- en stoomverbruikmeters waren op 
onze turbineschepen gemeengoed. 
Ui t d it alles blijkt dot in de vooroorlogse jaren, zi j he t op 
beperkte school, automatiseri ng, centralisering, beveiliging, 

4 a larmering, afstandbediening en zelfregistratie werden toe
gepast. 
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1) manoeuvreerstand tempo doeloe; 
2) manoeuvreerstand van Werk$poor hoofdmotar zea ls ge
installeerd alb m.s.s. Loudon - Meyer - Siberg 1913/14; 
3) manoeuvreerstand s.s. , Parigi" 1922; 
4) automati$che stoakinrichting amstreeks 1925; 
5) manaeuvreerstand s.s. , Op ten Noart" 1927; 
6) monoeuvreerstand t.s.s. , Nieuw Zeeland" 1927; 
7) manoeuvreerstand m.s. ,Van Heutsz" 1926; 
8) manoeuvreerstand , Stroot F"-schepen 1964; 
9) tempera tuur-afl ezing, registratie en instelling von de 
10 lading vrieskamers vindt can board van onze , Stroot 
F"-schepen plaats bij de manoeuvreerstand. 
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De loatste joren word! dit gebied snel uitgebreid, en !nons 

speciaal met het oog op de mogel ijkheid om door appara

tuur en afstandbedieningen tot een arbeidsbesparing aan 

board te komen. Geed werkende thermokoppels en mag
neetkleppen maken het automatisch regelen van temperatu

ren mogeliik; met membraam- en vlotterschakelaars, waar

bij zowel in- als uitschakeldruk kunnen worden ingesteld, 
worden automatisch pompen bediend. Op vele van onze 
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schepen worden deze opporoten toegepost voor het auto

matisch regelen von temperaturen in vries- en koelkamers, 

de druk in drinkwatersanitair en brandstofsysteem, water
pei l in stoomketels en warmwaterbak, temperatuur en vis

cositeit van zware brandstaf, !emperatuur koelwater hulp

motoren en . .. vult u zelf maar aan. 

Ook op de commandobrug wordt de opparatuur steeds 

meer afgestemd op automatisering en zelfregistratie. We 



noemen hier: automatische luchtfluit, automatische stuur

inrichting, koersschrijver, echolood, bilgepei lverklikkers, 

zelfregistrerende telegraaf en automatische rookmelder. 
Op onze laatste schepen van het type ,Stroot F" is in 

de machinekamer naost verdere automatisering vooral de 
centraliserlng en afstandbediening aanmerkelijk uitgebreid. 

Op hoogte van de machinekamervloer bevindt zich een 

manoeuvreercabine waarin de hoofdmotor word! bediend 
en van waar men de temperatuur van de lading-vries- en 

koelkamers kan controleren en afstellen. 

Panelen met manometers, thermometers, kilowatt-meters, 

verklikkerlampen etc. geven vanuit deze geluiddempende 

cabine een goed overzicht van de gehele machine-installotie. 

Ook aan de vormgeving word! tegenwoord ig vee! oan· 

dacht geschonken. 

Ook op reeds joren in de vaort zijnde schepen is het 
mogelijk bepoalde werkzaamheden in de machinekomer 

automotisch te doen uitvoeren waarna, in overleg met de 
Scheepvaart lnspectie, het aantal in de machinekomer op 

wacht zijnde mensen kan worden verminderd en oak de 

totale personeelsbezetting kan worden verlaagd. Overdag 

blijft dan een gelijk aantal mensen beschikbaor voor 

onderhoudswerkzaomheden. 

Aan board m.s. ,SENEGALKUST" en m.s. ,CONGO
KUST" worden sinds kart de volgende werkzaamheden 

van het machinekomerhulpbedrijf automatisch uitgevoerd: 

Smering hulpmotaren; regeling koelwatertemperatuur; 

stookinrichting hulpketel en het op pei l houden van diesel· 

oliedag!ank via fijnfilter, koelwaterbuffertonk en hulpketel. 
Talrijke beveiligingen zorgen ervoor dot ols zich een storing 

in het hulpbedrijf voordoet dit via een olarm-installotie 

bij de manoeuvreerstand en in het verblijf van de werk

tuigkundigen wordt kenbaor gemoakt. 

Door deze maatregelen is het mogelijk geworden dot, in· 

dien het schip 's nachts binnen ligt, zich normoal niemand 

in de mochinekamer bevindt. 

Oak de hoofdmotor en M .F.O.-centrifuges von deze 
schepen worden nu automotisch gesmeerd en werden von 

meer beveiligingen voorzien, waardoor het uitvoerboor is 
dot de ,draaiende wacht", door de werktuigkundige van 

de wacht geheel aileen word! bezel. 

Om zeker te zijn, dot de werktuigkundige van de wacht die 

zich aileen in de mochinekamer bevindt zijn took kan ver· 
vullen is een veiligheidsmeldinrichting aangebracht. Door 

elk half uur indrukken von een knop voorkomt de wtk. von 

de wocht het inwerking treden von een alarmschel. Ver
zuimt de wtk. v. d. wacht de knop in te drukken dan word! 

hij door een rode lamp en een claxon hierop opmerk· 

zoom gemaakt. 

Is dan no een bepoolde tijd de knop niet ingedrukt, dan 

word! dit op de brug en in de verblijven van de wtk's 
kenbaor gemaokt. 

Op het in aanbouwzijnde m.s. ,HOLLANDS BURCHT" 

en de voar de K.J.C.P.l. in Japan te bouwen ,STRAAT F"

schepen zal weer een slap verder worden gegaan met af

standbediening, centralisering en automatisering. No het in 

de vaart brengen von deze schepen zol hiervon in ,De 
Uitlaat" een beschrijving worden gegeven. 

J. F. de Bakker 

lnspecleur Machinebouw K.P.M. 
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BONSAI 

,BONSAI" is de algemeen bekende unieke Japanse kunst 

van het in minialuur en in hun natuurlijke vorm kweken 

van bomen en plonten. 

Deze eeuwenoude kunst rs rn het recente verleden aan 

kritiek onderhevig geweest en werd een wreedheid ge
noemd omdat de planten in hun natuurli jke groei be· 

lemmerd worden en aan misvorming onderhevig zouden 
zi jn. 

De meeste ,Bonsai"-enthousiasten leggen deze beschu l

diging echter naast zich neer of betitelen het als onge· 

grand of a ls nonsens. 

Als ,Bonsai" een wrede kunst is, redeneren zij, dan 
moet iedereen die er in zijn huis een ,pet" of troeteldier 

op nahoudt, nog wreder zijn en evenzo bestaat er niets 

onwaardigers dan de manier waarop men dieren in kooien 
opsluit ondanks ·de ,roep der natuur." 

Vele dieren zouden in de wildernis omgekomen zijn als 

zij aan hun lot overgelaten geworden waren en het is 

slechts oan de zorg ~n toewijding van de mensen te danken 

dot zi j nog ongestoord voortbestaan. 

En evenals een huisdier van een liefdevolle verzorging 

hbudt, is het gesteld met een miniatuur boom die ,Bonsai" 
genoemd word!, aldus de liefhebbers. 

De vergelijking goat ergens wei monk, en het ligt er maar 
aan wat men onder troeteldier verstaat. Het maakt, dunk! 

mij, loch wei enig verschil uit of men een volwossen 

ol ifant van normale afmetingen in een dierentuin de 

ruimte geeft of dot men zi jn opzelteli jk lot miniatuur

proporties teruggedrongen confroter, (van de afmetingen 
van een kleine speelgoed-olifant), op een kleedje voor de 

hoard met vee! liefde, kunst en vliegwerk, in Ieven wee! 
te houder •. 

De ,wreedheid" van de kunst heeft vermoedelijk betrek· 

king op het feit dot een ,Bonsai" eigenlijk permanent 

zweeft tussen Ieven en dood; nauwelijks enige groei 

vertoont, maar niettemin geen kwijnend aanzien mag heb· 

ben. Dit resultaat word! o.m. bereikt door het bij herha
ling zorgvuldig en met vee! geduld en deskundigheid kort

w ieken van de wortels. 

Hoe het oak zij, het is een feit dot er een grate bekoring 

uitgaat van deze nietige schepsels. 

Op de foto's ziet u er !wee; een bloeiende kerseboom 

en een )andschap"; de laatste compleet met een rots

wand, cactus, boogbruggetje, boerenhuisje en drie minia· 



tuurbomen. De ,weide': bestaat uit zeer fijn mos. 

De kers is 47 em hoog en niet grater dan cen azalea. Een 
vergelijking met de klok loot zien hoe klein dit boompje 
is waarvan geen enkel ,cog" zonder bloesem zit. 

De buitenste Iokken zijn naar beneden gebogen met dun 

ijzerdraad, een ;,wreedheid" die in ens goede vaderland 

ook veelvuldig wordt toegepast zonder met de dieren

bescherming of andere natuurvrienden in botsing te komen. 

De naost het ,landschap" geplaotste specifieke onderdelen 
von een zeemansuitrusting zijn bedoeld om een indruk van 

de nietigheid van het geheel te geven. 

Het kvteken van ,,Bonsai's" is zonder twijfel een bijzon

dere kunst. Een ,Bonsai" is een evenbeeld von de moch
tige natuur en geen misvormde dwerg. Een nietig boompje 

in een bloempot vertegenwoordigt een machtige boom in 
de wildernis en verschillende bomen, geplont m een pol, 

suggereren een na luurlijk bas of landschap . 

Een ,Bonsai" is geheel iets enders dan een gewone pot

plant die, gezien uit een botanisch aogpunt, gekweekt wordt 

om de schoonheid van bloemen of bladeren. 

Moor een ,.Bonsai" dwingt bewondering of door de sug

gestie van een landschap. Het merkwaardige is, dot een 
enkele miniatuurboompje, dot dikwiils niet in het midden, 

moor excentrisch in de ondiepe en platte pot of school 
geplant stoat, inderdaad reminiscenties oproept aan een 

n1achtige solitoir temidden van een imaginaire landelijke 
omgeving. 

De ,Bonsai"-kweekkunst is al cud en bestond reeds in de 

achtste eeuw no Christus. Zii is een produkt van een be
volking die met weinig grand tevreden moet zijn en die 

probeerde om ,much in little" te omvatten door het 
maximum aan aesthetisch gevoel in een minimum c on 

ruimte tot uitdrukking te brengen. Buiten Japan is de be

langstell ing de laatste jaren groeiende, maar de quaran

taine-bepalingen verhinderen in vele Ianden een snellere 

verbreiding van de kunst. 

Dot deze kunst in ons, eveneens zeer d"1cht bevolkte vader

land, nag weinig opgeld doet, komt minder doordat wii 

op dit gebied geen ,.wreedoards" zouden zijn, (denk ai
leen maar aan de ,papegaai"-tulpen met hun onnatuur

lijk gekrulde bloemen), maar eerder doordat wij v66r a lles 

minnaars zijn von BLOEMEN en fraaie BLADplanten die 
wii in hun grate verscheidenheid he! gehele jaar door 

kunnen vertroetelen. Want Nederland zit. qua bloemen

lond beslist wei op de eerste rang. Let u er moor eens op 

hoe lang u speuren moet v66rdat u een venster ontdekt 

waarachter niet tenminste een potplant prijkt. 

Men denkt algemeen dot het kweken van ,Bonsai's" een 
dure liefhebberij is, maar in werkelijkheid doe! oak de 

gewone man er aan mede. 

Zelfs de armsten hebben wei een of twee van deze 

miniatuurboompjes die vaak erfstukken zijn die meerdere 

generaties van verzorgers hebben overleefd. 

Natuurlijk varieren de prijzen. Een van de beroemdste 

,.Bonsai"-boompjes is ongeveer 400 iaar oud en van on
schatbore waarde. Van andere eeuwenoude exemplaren 
wordt de prijs wei op f 20.000 geschat! 

Om precies de leeflijd te bepolen, zou het stammetie door

gezaagd moeten worden om de jaarringen te kunnen tel
len. Maar klassieke , Bonsai's" zijn von genera tie , op ge

nera tie evenzeer bekend als bijv. onze klassieke schilde
rijen. De leeftijd von een ,Bonsai" speell dan oak een be

langriike rol bij de prijsbepoling. 

Het spreekt vanzelf dot het kweken van een ,Bonsai" 

veel geduld en ti jd vergt. Kwekers geven er hun Ieven 

lang aile zorgen aan en zij geven deze door aan hun op
volgers. 

Jarenlang en zelfs eeuwenlang word! het cultiveren van 

een ,Bonsai" voortgezet. Liefhebbers reizen het gehele 
land of op zoek naor veelbelovende jonge boompjes of 

zaailingen voor de kweek. Er zijn goede bergbeklimmers 

onder hen en soms wagen zii hun Ieven om een boompje 

van een gevaar!ijke rotswand weg te ha!en. 
Het duurt ongeveer 10 jaar voordat een ,Bonsai" de 

juiste vorm krijgt en 40 jaar voordat het een kunstwerk 

word!. 

Vermits goed verzorgd, is he! Ieven van een ,Bonsai" 

welhaast eeuwig. Maar zij geven b innen het jaar de gees! 
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wanneer zij verkeerd behandeld worden. Dot de beroemde 
,Iangan dingin" of het zesde zi ntu ig hierbij een woordje 
meespreekt, zal iedere Hollandse vensterbanktuinier zon
der meer wei duidelijk zijn. 
Er zijn geen vaste regels te geven voor de woardering van 
een ,Bonsai", maar de kenni~ van de patten, de patgrond 
en de bomen is van groat belong omdot de , Bonsai"-kunsl 
bestaat uit een combinatie van deze drie. 
Zo moeten bijv. verschillende ,Bonsai's" oak verschillende 
vormen hebben en in de meeste gevallen worden zij ge
klassificeerd naar de vorm en het aantal van de stammen. 
Men maakt onderscheid tussen vier verschillende types, 
t.w.: 
1) CHOKKAN {rechte stom); dit type wordt vertegen
woardigd door een ,grate" boom die kaa rs rechtop stoat. 
2) SHAKAN {scheef hellende stam); een boompje dot 
loodrecht op de hail ing van een ,berg" groeit. 
3) BANKAN (knoestige en verdraaide of kronke lige stam); 
dit moel de illusie wekken van ecn boom die op de win
derige top van een berg groeit. 
4) KENGAI (hangende of ,treurende" ~tam); koml over
een met de groeiwijze van een boom die geworteld stoat 
in een rotsspleet en zijn kru in loot hangen. 
Hiernaast kent men nag vier andere klassificaties, t.w.: 
1) KABUMONO: een ,Bonsai'' met twee of meer slam
men die ontspruiten aan een stronk of stomp. 
2) YOSE-UE: hierbij zijn meer dan lwee miniatuurtjes te
zamen in een pot geplant. 
3) NE-TSURANARI: verschil lende stammen spruiten op, 
maar van een en hetzelfde wortelstel. 
4) ISHI-TSUKI : (,met een steen"); dit type groeit op 
een rots. 
Van de drie eerder genoemde elementen van de ,Bon
sai"-kunst, {pot, grand en boom), is de keuze van de 
boom of plant de voornaamste. 
De slam van een boompje dot geschikt is voor de be
handeling, moet van de voet tot de top geleidelijk dunner 
zijn. Stammen waarvan de top is afgesneden om de hoogte 
te beperken, deugen niet voor de ware kunst. 

Verder moete·n de takken in afmeting en dikte harmonieren 
met de slam. Hoe fijner de twijgjes van iedere tak naar 
de top toe verdeeld zijn, hoe kostbaarder de ,Bonsai" is. 
Snoeien is van tijd tot tijd nodig om te voorkomen dot het 
boompje te groat word!. Het zou ideaal zijn om de grootte 
van de bladeren eveneens in vet houding tot het boomp;e 
te verkleinen. In de loop van de g roeitijd van de , Bonsai" 
gelukt dot oak wei een beetje maar in de meeste gevollen 
is het praktisch onmogelijk om de juiste harmonie te be-

. rei ken. Men denke niet dot de kunstenaars zich uitsluitend 
tot de naaldhoutsoorten beperken, want de grootbladige 
eschdoorn is oak een geliefkoosd project. 

Het wortelstel van een ,Bonsai" is eveneens van belong 
voor de bepaling van de aesthetische woarde omdat goed 
gevormde wortels het gevoel of de indruk van stabiliteit 
geven. Om dit te accentueren ~taan de stammen van de 
betere ,Bonsai's" gewoonlijk boven de grand waardoor 
de worlels zichtbaar zijn. 

De keuze van de pot spreekl oak een duchtig woordje 
mee. Boom en pot moeten perfect en ,uitgebalanceerd" 
ha rmonieren . Picots bijv. de afgebeelde kerseboom in een 
pot van normale diepte of het landschapje in een ruime 
en diepe school, en vrijwel aile effect goat verloren. 
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De keuze van de grootte, de diepte, de vorm, de kleur en 
de groeimogelijkheden die de pot zal bieden, dienen ongst
vallig nauwgezet overdacht te worden. De patten van de 
,Bonsai's" hebben meeslal de vorm van een ovale of 
rechthoekige pla tte bak die vaak niet dieper dan 2 tot 3 
centimeter is. 
Een sobere, niet opvallende kleur is passend voor een 
,Bonsai". Een oude pot voor de eerbiedwaardigen-op
leeftijd en een nieuwe pot voor de ,teeners" (met per
missie). De patten hebben een of meer galen ter grootte 
von een gulden in de bodem. 
Dan is er de potgrond. Een gewichtige zaak, omdat de 
boom daarin jarenlang, zo niet eeuwenlang moe! Ieven 
zonder neiging tot grootheidswaan te vertonen. De grand 
moet tegelijkerti jd de Iucht doorlaten en hel water vast
houden. 
Hij wordt vermengd met zand of gemalen steen en hier en 
door bedekt met een zeer fijne mossoart en met ,i lliminite 
ore" of ,black sand", Dit ZWARTE zand is de loodzware 
afval van tinerts en bestaat uit fijne glinsterende zwarte 
korreltjes, (het word! a .m. gebruikt voor de produkie van 
WITTE autobandenverf). 
Men gebruikt tegenwoordig bij voorkeur anorganische 
grand omdat organische de speeltuin is van bacillen en 
insecten. 
Een ,Bonsai" heeft een ;,voorkant" en een ,achterkant"; 
de voorkant is die zijde die het mooiste aanzicht geeft en 
dit ts gewoonlijk de voorover hellende kant van 
he! boompje. 
De standaard hoogte is ongeveer 54 em hoewel een hoogte 
van 90 em ook nag wei toelaatbaar is. Te grate ,Bonsai's" 
zijn onhandig om mee te nemen en deugen n;et voor een 
goed plaatsje in een (kleine) kamer terwijl te kleine 
exemplaren moeilijk in Ieven te houden zijn. 
Een ,Bonsai" meet vooral in lente en herfst voldoende 
zonlicht hebben zonder aan brandende zonnestralen bloot
gesteld te worden. Verder zijn regenwater en ochtenddauw 
oak goed voor het kleine ding . 
Het water geven is overigens oak een kwestie van overleg. 
Overdrijving is schadelijk en vochtig nouden met een 
bloemenspuit is aan te bevelen. Zachtkens sproeien met 
de tedere zorg als van een liefhebbende moeder, zoals het 
een goede ,Bonsai"-lief~ebber betaamt. 

aan board ms. ,Stroot Frazer" 
J. A. van den Broek Humphrey 

IN MEMORIAM 
In de leeftijd van 24 jaar overleed te Boven-Hardinx
veld op 14 juni 1965 ten gevolge van een hem over
komen ongeval, de heer 

L. Moster!, 
in Ieven 3e Werktuigkundige der N.V. Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij . 
Als leerling-werktuigkundige vertrok de overlede
ne op 24 september 1959 naar het vaargebied al
waar hij precies 1 jaar later tot 5e Werktuigkundige 
werd aangesteld . Op 1 juli 1963 werd hij bevorderd 
tot 4e en op 1 januari 1965 to t 3e Werktuigkundige. 
De nogedachtenis van deze veelbelovende en alom 
gewoardeerde kracht zal bij ons steeds in hoge ere 
blijven. 



Opening nieuw haven
complex te Timor Dilly 
Bij aankomst van het ms. ,Musi" te Timor Dilly op 7 juni 
jl. waren aldaar allerlei, vijf dagen lang durende, feeste lijk
heden aan de gang in verband met de viering van de 
Portugese Nationale Feesldag, welke op 10 juni volt. 
Bij dit jaarlijkse festijn trekt de halve bevolking van het 
eiland te voet, te paard, per prauw of per auto ncar deze 
havenplaats, die Ievens standplaa!s van de Gouverneur is. 
Er word! een jaarbeurs gehouden van de lokale produk
ten, sieraden en kunstvoorwerpen; er zijn paarderennen 
met de kleine, maar tach snelle bergpaardjes; er wordl ge
gokt, niel a ileen bij de paorder'ennen maar oak can 
stallet jes met een soort roulette; er zijn optochten, parades, 
taptoes en officiele recepli es; de markt is lweemaal zo 
groat en er zijn lweemaal zo veel p rodukten als enders; 
en er word! van 's middags tot diep in de nacht gedanst. 
ledere kampong voert zijn eigen dans uit. Vaak zeer 
primitief, soms zeer gratieus en exotisch en ... heel cud 
of heel jong, iedereen doe! mee. 
Als slu its tuk van al deze feeste lijkheden vend dit jaar, op 
10 juni 's avands, de officiele opening pleats van de 
nieuwe schitterende betonnen kade en havencomplex. Het 
ms. ,Musi" viel de eer te beurt op dot moment als enig 
schip \angszij deze nieuwe kade te \iggen. De hele bevel
king stroomde bij de haven tezamen. Terwijl een muziek
kapel het feest opluisterde, hod de Chinese middenstand 
voor een oorverdovend vuurwerk gezorgd. 
Zijne Excellentie de Gouv<-rneur verrichlte de opening met 
het doorknippen van een lint, in aanwezigheid van talloze 
genodigden, waaronder natuurlijk oak de Etat Major van 
het ms. ,Musi". Hierna volgde in een der loodsen loe
spraken van de Havenadministrateur en de Gouverneur, 
waarna de genodigden een rondgang maakten longs de 
kade en etab\issementen. De plechtigheid werd beslaten 
met een grootse champagnefuif in de loads, die lwee uren 
duurde. 
Met dit alles behoort de voor de K.P.M. te Timor Dilly 
zo vertrouwde Iossing op het strand en voor de bem:ine
schepen het lassen va n drums in het wa ter, tot het ver
leden. Wellicht was Timor Dilly de laatste pleats waar, 
onder onze vlag, de Iossing op deze wijze geschiedde. 

Jubileum 

E. Ch. Abrahamsz 
Elektricien 1 e klasse 

25 jeer 
8 augustus1965 

R. A. Carlen 
Gezagv. ms. ,Musi" 

De redactie biedt U hoar hartelijke gelukwensen aan. 

Ms. , Musi" langszij de nieuwe kade te Timor Dilly op 
de dog van de officiele oper.ing. 

Terwijl ms. ,Musi" tot het loots! blijft lassen wordt boven 
de ingang het koperen opschrift neg even gepoetst. 

Z.E. de Gouverneur verricht de officiele opening. 

Scheepsposi ties 
N.T.P.M. 
ms. ,Senegalkust" 
ms. ,Congokust" 
ms. ,Zuiderkerk" 
ms. ,Sioterkerk" 
ss. ,Munttoren" 
ss . ,Westertoren" 
H.V.M. 
ms. ,Hol lands Diep" 
ms. , Hollands Duin" 
ms. ,Hollands Dreef" 

Bordeaux 
Amsterdam ETD 
Beira ETD 
Fremantle 
Caribbeans ETA 
Yokohama 

Portland (Oregon) 
East Africa 
Singapore 

2-8-65 
4-8-65 
3-8-65 

± 29-7-65 
2-8-65 

± 28-7-65 

± 21-8-65 
± 6-8-65 
± 8-8-65 
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Person alia 

MUTATIES GEZAGVOERD£RS 

P. Starkenburg ex RV. ncar m.s. ,Sibiga" 
W. C. Souter ex m.s. ,Sibiga" met RV 

M. M. Adamse ex RV naar m.s. ,Van Noort" 

R. Severien ex m.s. ,Van Noort" ncar m.s. ,Sibe
roet" 

A. Bikker (dd. Gezagv.) ex m.s. ,Siberoet" ncar 
m.s. ,Sabang" (1 e Strm. BMC) 

C. Gardenier (1e Strm. BMC) ex m.s. ,Sanana" 

met RV 

H. Buth ex RV ncar m.s. ,Van Waerwijck" 

H. Boeree ex m.s. ,Van Waerwijck" met RV 

P. Starkenburg ex m.s. ,Sibiga" naor m.s. "Hout-

16-5-65 
16-5-65 

18-5-65 

18-5-65 

18-5-65 

20-5-65 

23-5-65 

23-5-65 

man" 14-6-65 

J. A. H. Faber ex m.s. "Houtman" naar m.s. 
,Sibiga" 14-6-65 

D. J . Smit ex RV naar m.s. ,Stroot Madura" 9-7-65 

J. A. Houtman ex m.s. ,Stroot Madura" met TTV/ 

Durban 9-7-65 
J. Jonkman (1e Strm.) ex RV ncar m.s. ,Waikelo" 

(dd. Gezagv.) 14-7-65 

H. de Gees! (dd. Gezagv.) ex m.s. ,Waikelo" mel 
RV 14-7-65 

N.T.P.M. 

W. E. Sonneveldt alios Gezagv. ncar ms. ,Zuiderkerk" 

15-6-65 

F. H. Wolff ex ms. "Zuiderkerk" met verlof 16-6-65 
W. J. Bos ex verlof ncar ss. ,Munttoren" 30-6-65 (Santos) 

G . Kluen ex ss. ,Munttoren" met verlof 5-7-65 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

B. Claasz Coockson ex detachering HVM naor 

m.s. , Houtman" 
N. Bartels ex m.s. , Houtman" ncar m.s. ,Sino bang" 

D. J. Lansink (dd. Hfd. Wtk) ex m.s. ,Sinobang" 

met RV 

2-6-65 
2-6-65 

8-6-65 

H. R. Meyjes ex RV naar m.s. ,Van Cloon" 10-6-65 

A. Bakker ex m.s. ,Van Cloon" met RV 10-6-65 

0. Kamstra (3e Wtk) m.s. ,Houtman" ncar m.s. 
,Sabong" (dd. 2e Wtk. CMK) 18-6-65 

A. J. M. Lauwers (2e Wtk. CMK) ex m.s. ,Sobang" 

einde KV-contract 18-6-65 

E. de Vries (2e Wtk.) m.s. ,Van Waerwijck" (dd. 

Hfd. Wtk.) 24-6-65 

J. Koke ex m.s. ,Van Waerwijck" ncar Hasp./ 

Mombasa 24-6-65 

J. H. Woldt (2e Wtk.) ex RV ncar m.s. ,Wainga· 

poe" (dd. Hfd. Wtk.) 6-7-65 
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J. R. Holman ex m.s. ,Waingapoe" ncar m.s. 

,Str. Frazer" 6-7-65 

J. Schriemer ex m.s. ,Stroot Frazer" met RV 6-7-65 

Aile verplaatsten gaede vaart 
Aile ver/ofgangers : een prettig verlof 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 

21-4-65 de Heer A. J. Janssen 

en gezin 

15-5-65 3e Wtk. 
G. W . von Nijkerken 

16-5-65 2e Wtk. G . W. Mcternan 

17-5-65 de Heer W. Winkelman 

en echtgenote 
17-5-65 2e Stm. J . Zandstra 
19-5-65 de Heer W. Peschor 

en gezin 

24-5-65 2e Wtk. W . Sangers 
27-5-65 3e Stm. J. J. M. Wasser 

uit Singapore 

uit Durban 
uit Brisbane 

uit Penang 

uit Hong Kong 

ui t Singapore 

uit Djakarta 
uit Hong Kong 

EV 

RV 

RV/SV 

EV 

RV 

EV 

RV/SV 
RV/SV 

30-5-65 3e Stm. E. Aukes uit Singapore RV 

3-6-65 2e Stm. M. F. Gout uit Singapore RV 

6-6-65 de Heer J. Hoogerbrugge uit Djakarta EV 
8-6-65 de Heer H. J. J. Nietzman 

en gezin 

9-6-65 2e Wtk. D. J. Lansink 
14-6-65 4e Wtk. J . J . J . Moraal 

21-6-65 3e Stm. R. Wallenburg 

2-7-65 3e Wtk. R. W. Jansen 
2-7-65 le Stm. H. K. Kruk 
5-7-65 5e Wtk. 

J. F. von der Steene 

8-7-65 2e Wtk. J. de Vias 

N.T.P.M. 

uit Singapore EV 

uit Hong Kong RV 

uit Hong Kong RV/SV 
uit Hong Kong RV/SV 
uit Sydney RV 

uit Pt. SwettenhamRV 

uit Hong Kong RV 
uit Mombosa RV 

11 -6-65 1 e Strm. J. La meyer ex ms . ,Sloterkerk" (Hamburg) 
16-6-65 4e Strm. A. J . Graters ex ms. ,Zuiderkerk" 

16-6-65 3e Wtk. A. J. van Zomeren ex ss. ,Munttoren" (Sal
vador) 

25-6-65 4e Wtk. N. W . Dikstoal ex ms. ,S loterkerk" 
29-6-65 Llg. wlk. W. von Heezik ex ms. ,Siolerkerk" 

2-7-65 5e Wtk. G . W. Kieft ex ss. ,Munlloren" (Santos) 

Een prettig verlof toegewenst 

NA VERLOF VERTROKKEN 

K.P.M. 

13-5-65 2e Strm. J. Eikelenboom 

(Hong Kong) m.s. ,Sabang" 
13-5-65 3e Wtk. A. Klomp (Hong Kong) m.s. ,Keerkring" 

13-5-65 4e Wtk. L. de Nooyer (Durban) m.s. ,Camphuys" 

21-5-65 3e Strm. J. L. Rozijn (Singapore) m.s. ,Sib iga" 

21-5-65 3e Wtk. P. M. Bos (Djakarta] m.s. ,Waiwerang" 
24-5-65 5e Wtk. G. H. Dijk (Mombasa) m.s. ,Camphuys" 

1-6-65 3e Wtk. 0. Kamstra (Hong Kong) m.s. ,Houtman" 
7-6-65 2e Strm. C. H. P. te Lintelo + gezin (Singapore) . 

17-6-65 3e Strm. H. J. M. den Brinker 
(Hong Kong) m.s. ,Stroot Frazer" 



18-6-65 5e Wtk. H. D. van Leeuwen 

(Djakarta} m.s. ,Keerkring" 
19-6-65 3e Strm. E. lcke (Durban) m.s. ,Van Spilbergen" 
28-6-65 1e Strm. A. Treffers (K. Lumpur) m.s. ,Raggeveen" 

29-6-65 1 e Strm. F. E. de Nieuwe 
(Melbourne) m.s . .,Van der Hagen" 

29-6-65 3e Wtk. J. Jarno (Brisbane) m.s. ,Van Cloon" 
29-6-65 5e Wtk. J . de Konink 

(Hong Kong) m.s. ,Van Heemskerck" 
3-7-65 3e Wlk . P. den Hortigh 

(Mombasa) m.s. ,Van Waerwijck" 
4-7-65 3e Wlk. B. G. Hakstege 

(Mombasa) m.s. ,Camphuys" 
4-7-65 4e Strm. F. M. P. Bouter 

(Melbourne) m.s. ,,Van der Hagen" 

5-7-65 2e Strm. M. F. Gout (Djakarta) 

5-7-65 Mw. V. Th. Gout-de Krieger + 3 k (echte. 2e St.) 
Singapore 

8-7-65 5e Wtk. H. Wegenaa r 
(Durban) m.s. ,Van linschoten" 

Goede wacht en behouden vaart 

NA YERLOF GEPLAATST 

31-5-65 le Strm. F. J. Kubinek ms. ,Zuiderkerk" (Hamburg) 

13-6-65 4e Wtk. P. Visser ss. ,Munttoren" (Salvador) 
24-6-65 5e Wtk. H. C. v. d. Bos ms. ,Sioterkerk" 
28-6-65 4e Wtk. J . Huisman ms. ,Sioterkerk" 

K.P.M.-ers tijdelijk bij N.T.P.M. gedetacheerd: 
18-5-65 4e Strm. H. E. van Ahee ms. , Zuiderkerk" 
18-5-65 5e Wtk. F. A. Spoor ms . ,Zuiderkerk" 
11-6-65 5e Wtk. C. P.M. v. d . Ende ms. ,Zuiderkerk" 

28-6-65 5e Wtk. W. P. Naorland ms. ,Sioterkerk" 

Goede wacht en behouden vaort 

GESLAAGD VOOR HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 
5e Wtk. H. D. van Leeuwen 
3e Stm. H. J . M. den Brinker 

2e Wtk. H. E. Kattenbroek 

5e Wtk. H. de Vries 
2e Wtk. H. R. Meyjes 
5e Wtk. A. Scheer 

5e Wtk. J. de Konink 

5e Wtk. J. R. W . Mouthaan 
5e Wtk. R. R. W. van Seek 

3e ·Wtk. W. C. J. M. Wiggerman 
5e Wtk. A. van ' I Oost 

3e Wtk. J. Kramer 

N.T.P.M. 

28-4-65 A 
25-5-65 S II 

3-6-65 c 
3-6-65 A 

4-6-65 c 
8-6-65 A 
9-6-65 A 

9-6-65 A 

17-6-65 A 
22-6-65 B 
30-6-65 A 

2-7-65 B 

5e Wtk. H. T. von der Heide 14-12-64 V.D. 

Onze gelukwensen met he/ behaalde succes 

HUWELIJKEN · 

K.P.M. 
2e Werktuigkundige G. W . Mateman en Mej. 1. (e Roo, 
ddo. 26-5-65 te Eibergen. 

5e Werktuigkundige M. J . de Hasson en Mej. J. G. 
Schroder, ddo. 4-6-65 te Amsterdam. 

4e Werktuigkundige P. B. G. M. Wesseling en Mej . L G . M. 
M. Winkelman, ddo. 11 -6-65 te Hoaksbergen. 

Typisle Mej . B. Visscher (Amsterdamkantoor) en de Heer 
L van der Graeff, ddo. 6-7-65 te Ermelo. 

3e Stuurman E. Bismeyer en Mej G. H. W. Willekes, dda. 
9-7-65 te Middelburg . 

N.T.P.M. 

4e Wtk. J . P. Bosteloar en Mej. C. von der Lippe ddo 21-5-65 
le Vlaardingen. 
llg. wtk. P. S. van cler Kooy en Mej. M. J. Kroes cldo 25-5-65 

le Roosendaal. 
Proficiat en ,behauden voort" 

NIEUWE K.P.M.-MERTJES 

Singapore, 7-5-65: Siew Huay (Valerie), dochter van de 
Heer N. Heng en Mevrouw A Heng-Tan. 

Noordwijk, 19-5-65: Michael Cornelis Johannes, zoon von 

3e Sluurman J. L Roziin en Mevrouw D. H. Rozijn-Kes
seler. 

Durban, 23-5-65 : Johan Jacob, zoon van 2e Stuurmon J. 
Plenter en Mevrouw C A. Plenter-Bokma. 

Vlissingen, 28-5-65: Hendr!k Hoesano, zoon van 3e Werk
tuigkundige H. H. Smulders en Mevrouw J. J . Smulders
Sol. 

Bussum, 29-5-65: Donny John, zoon van 3e Werktuigkun

dige J . Kristel en Mevrouw F. M. Kristol-Kopoh . 

Eindhoven, 9-6-65: Rita, dochter van 2e Werktu igkundige 

J . de VIas en Mevrouw J . A. de Vlos-Hofer. 

Singapore, 18-6-65 : Fiona Conchita en Fenell Francisco, 
dochters von de Heer D. A. Rod riques en Mevrouw M. 
Th. Rodriques-Schelkis . 

Boekelo, 19-6-65 : Carel Hermon, zoon van 4e Werktuig

kvndige C Bel en Mevrouw J. G. Bei-Lippinkhof. 

Papendrecht, 25-6-65: Ko11n Marjolein, dochter van Ge

zagvoerder R. Seve rien en Mevrouw L. E. Severien-Lux. 

NIEUWE N.T.P.M.·MERTJES 

Amsterdam 25-6-65 Nicolaas Jan , zoon van 4e Wtk. N . W. 
Dikstoal en Mevrouw K. Dikstaol-de Vries. 

Amsterdam 27-6-65 Marc, zoon van 2e Strm. J. von W·ier en 
Mevrouw C M. van Wi e r-Toanman. 

Welkom in de ,familie" 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Gezagvoerder R. 0. M. Madle overleed 
ddo. 18-5-65 te Nijmegen, in de leeflijd van 69 jeer. 

Gepensioneerd Beamble W. F. Laurens overfeed ddo. 
6-6-65 te Depok, in de leeftijd van 67 jaar. 

Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige J . J . Teutscher over

teed ddo. 10-6-65 in Zwitserland, in de leeftijd va n 53 jaar. 

Zij rusten in vrede 
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F AMILIEGROETEN 

Op vrijdag 4 juni jl. waren het ms. , Keerkring" 'en het 
ss. ,Munttoren" can de beurt om groeten van thuis te 
o ntvangen. 

I 
Heel we t KPM- en NTPM-fami lieleden waren op don.sJer-
dag 3 juni voor de opname van dit programma in Hilver
sum oanwezig, zodot wij 's middogs in de Wereldomroep 
met een grate gezellige .groep konden starten. 

Als omroeper fungeerde weer G uus · Wei tzel maa r onze 
gastvrouw Teddy Scholten was met vakanti e. Aonvankelijk 
zou Ageeth Scherphuis hoar tack overnemen; zij was 
echter ook verhinderd en het bleek dus een verrassing, 
dot Belly Snoek (Vo ra-omroepster) ons ols gastvrouw &an 
board kwam begroeten die zich van deze tack heel geed 
heeft gekweten. 

De muzikale noot werd verzorgd door het orkest ,Con
fetti" o.l.v. Harry de Groot met zang van Annie de 
Reuver. 

Voar het ms. ,Keerkring" was de ontvangst heloas geen 
succes; gezagvoerder Van Dijk lie! het volgende weten: 

, Uitzending jammer genoeg onneemboor ondanks dot hor
telijk dank gaarne toezending bandje". 

He twelk intussen reeds acn board werd bezariJd. 

Het ss. ,Munttoren" had - in tegenstell ing tot de vorige 
meal - meer geluk. Gezagvoerder Kluen had, zoa}s ge
woon lijk, zijn dichtoder Iaten vloeien en bEirichtte de 
wereldomroep telegrafisch en ons in een b rief o.m. :. · 

,Liggende te Rio Grande 
Goede ontvangst op aile banden 
Elm familie can de stemming ontgaon 
Werd weggedrukt door een Brazilioan". 

Met de fami lieleden van de , Keerkri ng" maakten le 
stuurmon F. A. de Nieuwe en echtgenote als gasten de 
reis mee, terwijl gezagvoerder W. J. Bos met zijn vrouw 
a ls gosten can board van de ,Munttoren" waren gestopt. 

t>RVK .'T K~GGESC ~rP" 
A"!STERO,A.M 
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