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BEDRIJFSNIEUWS 

Besloten werd de !hans bevaren dienst Bangkok-Palem
bang v.v. door te trekken ncar Hong Kong. Het m.s. 
,SIAOE" opende deze nieuwe Hong Kong/Bangkok/ 
Singapore/Palembang/Manila/Hong Kong dienst met een 
afvaart van Bangkok. He! m.s. ,SANANA" en ,SIBIGO" 
laadden in Whampoa voor Singapore, waarna in Borneo
havens exportlading veer respectievelijk Bangkok en Hong 
Kong werd overgenomen; oak het m.s. ,SAMBAS" en he! 
m.s. ,SINABANG" vonden emplooi in het Hong Kong/ 
Bangkok/Borneo vervoer. In de China-lndonesie diensl 
laadde het m.s. ,SCHOUTEN" in de Chinese havens 
Shanghai, Dairen en Tsingtao veer bestemming Djakarta. 
He! m.s. ,KEERKRING" vertrok met a.m. 400 stuks vee uit 
Surabaja ncar Hong Kong waarna ncar China-havens 
werd opgestoomd. In de Bay of Bengal-South China Sea 
Service gaf .het m.s. ,SILINDOENG" de oktober-afvaarl 
van Calcutta. 

s.s. ,MUNTTOREN" 

In Puerto Ia Cruz (Venezuela) nom het schip wederom 
een voile lading ruwe olie voor Rio Grande do Sui in 
en vertrok de ,Munttoren" no lediglossing in laatstge
noemde haven via Rio de Janeiro en Noord-Braziliaanse 
kuslhavens opnieuw ncar de Caribbeans. Op 9 oktober 
1965 liep hel eerste 1-joars timecharter met de Freta 
Nacional de Petroleiros. te Rio de Janeiro of en ving het 
tweede 1-jaars timecharter voor dezelfde charterers can. 

Scheepsposities 
N.T.P.M. 
ms. ,Senegalkust" Freetown ± 12-11-65 
ms. , Congokusl" P. Harcourt ± 16-11-65 
ms. ,Zuiderkerk'' Koops tad ± 5-11-65 
ms. ,Sioterkerk" Rotterdam ± 3-11-65 
ss. ,Westertoren" lndonesische wateren 
ss. ,Munttoren" Belem n/Caribbean ± 23-10-65 

H.V.M. 
Hollands Diep Durban ± 22-11-65 

Duin Japan ± 25-11-65 
Dreef Ceuto ± 29-11-65 
Burch! Nagoya ± 22-11-65 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Voor de gepensioneerden die reeds A.O.W.-pensioen in 
Nederland hebben genoten doch !hans in het buitenland 
woonachtig zijn en neg de Nederlandse nationaliteit be
zitten; 
veer gepensioneerden in Nederland, die plannen hebben 
om zich metterwoon in he\ bu itenland te vestigen en 
voor de actief dienende personeelsleden (op 1-1-57 reeds 
15 joar of ouder) 
volgt hieronder een belangrijke mededeling in verband 

met 

UITBETALING VAN HET A.O.W. IN HET BUITENLAND 
(,EXPORT-A.O.W.") 

Met ingang van 1 september 1965 is een Koninklijk Be
sluit in werking getreden, op grand waarvan he! moge
Jijk zal zijn, dot bejoarden (hieronder worden verstoan 
degenen die 65 jaar of ouder zijn), die ncar het buiten
land vertrekken hun gehele A.O.W.-pensioen blijven be

houden. 
Voorheen kon slechts he! pensioen, dot opgebouwd is 
over werkelijke verzekeringsjaren, d.w.z. over jaren, ge
legen tussen 1 januari 1957 (de datum van inwerkingtre
ding van de A.O.W.) en he! bereiken van de 65-jarige 
leeftijd, in het buitenland worden uitbetaald. Oil beteken
de, dot he! pensioen van degenen, die op 1 januari 1957 
reeds de 65-jarige leeftijd hadden bereikt, in het buiten
land in he! geheel niet werd uitbetaald en dot degenen, 
die no 1 januari 1957 de 65-jarige leeftijd bereikten, hun 
pensioen in het bu ilenland sterk zagen verlaagd. 
Op grand van bedoeld Koninklijk Besluit ken nu onder 
bepaalde voorwaarden het volledige pensioen in het bui
tenland worden uitbelaald. 

Deze voorwaarden zijn, dot de betrokkene: 
a. Nederlander is; 
b. reeds het A.O.W.-pensioen hier te (onde heeft verkre

gen; 

c. no he! bereiken van de 59-jarige leeftijd - al don niet 
anafgebraken - gedurende zes jaren daadwerke/ijk 
in Nederland heefl gewoond. 

Overlijdt de man, die oan deze voorwoarden voldoet, 
dan zal de weduwe oak in het buitenland in het alge
meen aanspraak op pensioen verkrijgen, mils zii de 65-
jarige leeftijd heeft bereikt uiterlijk op de laatste dog van 
de vijfde maand, volgende op die van het overlijden van 
de echtgenoot (dit is nl. de dog, waarop de uitbetoling 
oan de vrouw van he! can de man toegekende pensioen 
in het algemeen een einde neemt). De uitbetaling van het 
pensioen op grand van deze nieuwe regeling zal plaals
vinden over tijdvakken, liggende no 31 augustus 1965. 
Degenen, wier ouderdomspensioen is ingetrokken of ver
minderd, omdat zij zich reeds in het builenland hebben 
gevestigd, 2:ullen met ingang van 1 september 1965 wet:, 
aonspraak op (volledig) pens ioen kunnen doen gelden, 
mils zij can de hierboven genoemde voorwaarden vol
doen. De in het buitenland wonenden, die van mening 
zijn, dot 2:ij op he! overgangspensioen aanspraak kunnen 
maken, worden verzocht zich hieromtrent tot de Sociale 
Verzekeringsbank, Apallolaan, Amsterdam, te wenden. 
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'' 
INDIAS'' 
AUSTRALIE 

Het vijfde werelddeel met hoar tropenklimaat in het noor
den, de kou van de winter in het zuiden. Een klimaat 

wear bi jna het gehele jaar door de buitensport ken wor

den beoefend, waar ze dol zijn ap een glaasje gerstenat 
en hun horse races. T.V. als bij Uncle Sam - met hoge 

geldp rijzen. l oterijen die het waard zijn een gokje te wa
gen. Bij winnen val l de valle pri js in je school. Geen be

lastingaftrek. Wet te zeggen van de eerste prijs in de 

famous Operabuilding laterij - 100.000 pond - schoon! 
Van Darwin tot Hobart, van Per th tot Sydney een land 

met groen en bloemen, fruit en groente, ongeevenaarde 
rijkdommen aan delfstoffen, schapen en koeien, landbouw 
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en veeteelt. The Blue Mountains voor de wintersport en ... 

nog ecn uitgestrekt woestijngebied met de beroemde Ayers 

Rock, het groolste stuk rots in de wereld met hoar fasci
nerende kleurschakeringen bij zonsop- en ondergang. The 

Great Outback wear de tijd stil stand en de aboriginal 
legend nog voortleeft. A ls een oa~e in deze grenzeloze uit

gestrektheid ontstond het stadje Alice Springs, door de 

1000 mijl lange Stuarthighway verbonden met Darwin. 
Cattlemen en aboriginals, verbonden door he! zware werk 
in de praktisch enige tak van bestaan hier - VEE - . 

Buffels, kamelen, ezels, kangoeroe's. N iet te vergeten de 

wilde dingo en de konijnen. Als een Chinese Muur strekt 
de lange fench zich uit om deze te keren van de in cultuur 

gebrachte gronden. Het land met hoar grate droogtes en 
bosbranden, maar ook met hoar overstromingen, konijnen 

en kangoeroeplaag. And last but not least de koala's. 

Een gel iefkoosd souvenir artikel. The most la zy animal in 

the world. 
De skyscrapers van Singapore verdwijnen onder de kim. 

Groot en fors stoa t de vuur!oren van Horsbourgh een
zaam op hoar voetstuk bij de ingang van de Stroot. Er 

is een levendige patrouille-activiteit. Aan board keert het 

normale Ieven terug, wordt alles nog eens bekeken wa! te 
Singapore werd gekocht, alvorens het word! opgeborgen. 
De schade word! opgemaakt. Over ' t geheel genomen bl ijkt 

het wei weer mee te valleh. Sommigen spaarden voor een 

!aperecorder of radio. Anderen voor een kijker of sex

tant. Hun harlewens is vervuld. Het lu~t vandaag de dog 
vlotter dan vroeger. De salarissen zi jn goed en een poor 
Iichte of donkere uren worden a ltijd wei meegepikt. Zo

lang het maar verstandig besteed word! en er geen ,rode" 

kostgangers uit te voorschijn komen. 

Bicp-rr 
BFJSS..sT~ . 
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Het is geed weer op zee te zijn. De zuidooster stoat lekker 
door en blaast aile wolstof weg. We deinen al spoedig 
in de Zuid-Chinese Zee, om longs de toren van Serutu via 
Stroot Korimota de ruimte von de Java Zee op te zoeken. 
De aanlooplijn van Singapore lig t ochter ens. Mee- en 
tegenliggers von de zee zijn verdwenen. Aileen zo nu en 
dan neg een eenzame Chinese jonk. De strikt geordende 
zeedagen omvollen weer een ieder can board. 
De wachten op de brug en in de mach inekamer, het bij 
houden van het bestek, de meteozaken, centrale von en 
op de hartslogader diep beneden in het schip. Vrolijk knet
tert de sleutel van onze Sparks. Arme hij. De radar knopte 
meteen no vertrek of. Hoeveel vrije uren, hoeveel zweet
druppels! Er zitten oak ;z:oveel droadjes, buisjes e n lamp
jes in. Een speld word! soms nag vlugger in een hooiberg 
gevonden. Pneumatische bikhamers en borstels, zwoegen
de stuurlu i con centrale en merken von het loadgerei. 
In mosten en paol kokers hongen de bootsmansstoeltjes. 
He! lied van de arbeid . De grate voorjaarsschoonmaak. 
Niet aileen in het verre moederland maar oak con board. 
He t mag straks olles weer gezien worden bij aankomst te 
Brisbane. Hollands vlag dot blijft onz' Glorie. 
Typisch do t je heden ten doge in dit uitgestrekte eila nde n
rijk praktisch geen schip tegenkomt. Het is dot je regel
matig peiling hebt, enders zou je je somewhere in het 
midden van de Pacific wanen, waren er niet de witte en 
bru ine zei len van de vongers van het zeebanket rend 
Boweon en benoorden Madura. Zodra het heldere vuur 
van Sapudie boven de kim verschijnt kunnen we koers 
stellen door Stroot Roiis, noar de parallel von 8 ° zuider
breedte. Twee nomen d ie elkaor ontmoeten - ,STRAAT 
LOMBOK" - . De verbinding tussen Java Zee en lndische 
Oceoan, geflankeerd door hoar twee machtige bewakers. 
Enerzijds de 3105 meter hoge Agoeng op Bali, het eilond 
der demonen, oon de andere kant de 3765 meter hoge 
Rindjoni op lombok. Prachtige peilpunten. Hengeveldjes 
voor de leerling. Het is zaterdog. Moei lijkheden beneden. 

Hortoperotie. De boos vroogt of er gestopt kon worden. 
Woehl, denkt onze stuur, we zullen er een tuk nemen. 
,leerling, roep even de 2e Stuurmon. Heeft u mij nodig 
stuurmon? Ja second, we moeten een onkerplaats opzoe
ken; kijk even de gids en B.A.Z.'s no voor bijzonderheden. 

Woarom onkeren?? Er is zojuist een telegram binnenge· 
komen von de bonden dot voortoan ook op zee de vrije 
zaterdagmiddog en zondag in a cht moeten worden ge
nomen?" Wanneer later bl ijkt dot het voorlopig nog niet 
nodig is om te ankeren en we onze weg vervolgen, vra ogt 
hij zachtkens aon de stuurmon , goat het nie t door?". 
, Neen," zegt de stuur, ,de ouwe verd .... het.". 
Jammer dot onze vaart te groat is. De vis spring! hier 
overal boven water uit en' vraagt gewoon om gevangen 
te worden. Met deze ,speed" ziin de sleeplijnen echler on
bruikbaor. Ve r weg can bakboord een eenzame bultrug. 
Met regelmatige tussenpo:z:en komi het enorme lichaom 
boven water en goat er een hoge spuit de Iucht in. Ver
dwaold of op de terugweg ncar he! Zuiden? De dagen 
rijgen oan een. Het was even zoeken ncar het kleine 
vuurscheepje, verloren in de Arafuro Zee. Carpentaria 
lichtschip. Aanlooppunt voor he! Great Barrie r Reef. Een 
stool op de luchtfluit en de honderden zeevogels, d ie het 
rode lichtschip proktisch wit schilderen, v liegen schreeu· 
wend de Iucht in. Koers Booby Island - Torres Stroot. 
We naderen he! lastigste, maar oak het mooiste en ge
zell igste vaortroject van de INDIAS. Het machtige ko raal 
rif NO van Australie met hoar b innenroute tussen de 
duizenden riffen en eifandjes door. Zweetdruppels voor 
de stuurman van de wacht. Op en of, heen en weer om 
het bestek zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Koers 
veranderen ncar SB en ncar BB, soms een poor graden, 
soms 90 graden. Vlak longs zichtbare en onzichtbare riffen, 
zandplaten, kei stetren. 
Het eist je helemaal ap, geen minuut respijt. Ze voelen het 
in ormen en bemen wanneer de 4 uur wacht er op zit. 
Het niet gebruik maken van een loads hier blijft ,Ere 
code". Van Carpentaria lichtschip tot Breaksea lichtschip, 
begin en einde, een 1200 mijl. Oak de ouwe wee t dan 
waarom zijn salaris za hoog is. En loch ... het g rijpt je, 
he t doet je iets, het varen door deze binnenroute, vooral 
tijdens heldere maanloze nachten. Het kweekt het zo 
nodige zelfvertrouwen can bij onze jongelui die er eens 
zel f voor komen te sloan. Je meet het hebben meegemaakt 
om d it a lles te kunnen bevatten. En zeer zeker mogen we 
onze pet diep afnemen voor onze voorgangers die, met 
hun zeilschepen, gespeend van aile mode rne nautische 
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apparatuur, zich een weg baanden door deze enorme 

koroalmassa, met de man in het kraaienest, turend ncar 
de verkleuringen. Het is goed dot hun nomen voor eeuwig 
bewaard blijven op de zeekaarten van dit gebied. 

Men kamt hier weer in de bewoonde ,zee" no een week 

van geen schepen. Dot begint reeds bij Carpentaria light
vessel. De route van de voile en lege roodbruin geschil

derde ertstankers van en ncar Cockatoo Island in de Yampi 
Sound aan de NW kust van Australia, voerl hier vlak 

longs. Een florerende Australische Interstate Company. A! 

deze zchepen, zoals praktisch oak olle andere schepen, 
maken gebruik van de diensten van het particuliere 

Barrier loodseninstituut. Men pikt de loads op bij de 
ingong van Torres Stroot en deze goat mee tot Brisbane. 

Ze voeren allen hun eigen ,naam" vlaggetje, welke meest

al bij passeren wordt voorgehesen. 

Diverse eilanden in de Barrier zijn in de laatste 25 jaar 

uitgegroeid tot mondaine vakantiecentra wear men vol
op genieten kan van zan en natuur. Zeilen, vissen, coral 

fossicking, motorbootsport, prachtige tachten bij maanlicht 
op het water. Op Green Island tegenover het kleine haven

stadje Cairns is het beroemde onderwoter observatorium 

wear men, rustig ziltend achter glaswanden, de meest fan

tastische tropische vissen ken bewonderen, zich koeste
rend in het warme water van Capricornus. Booties met 

gla:zen badems vaeren u over de karaaltuinen. Wij kennen 
deze tuinen nag van vroeger in de Oost - Ambon -. 

Haymon, Brompton, South Molle, Lindeman, het zijn aile 

ei landjes met welbekende nomen bij de Australische va

kantieganger. De BIKINI floreert hier beter dan ergens 

enders ter wereld. 
We zilten dan meteen al in de White Sunday Passage. 
Een van de mooiste passages van de Barrier. Op hoogtij 

dagen is het uitkijken geblazen vanwege de talla:ze mator

boten met dagjesmensen. 

Het volt dan niet mee om de kijker op de peilpunten te 
houden instede van te Iaten afdwolen ncar de zonneba

dende beauties op de zonovergoten dekken van deze ple
ziervaartuigen. De vuurtoren van de White Sunday Pas

sage, waaraan voor de Paketvaart de geschiedenis verbon

den blijft van het redden van een mensenleven. The two 

, White ladies" d ie eens de verbinding onderhielden !us
sen Singapore en Australie. De meest populai re schepen 

op de Austral ische kust. Nieuw Holland en Nieuw Zeeland. 
De witte jachten. De tijd toen K.P.M. werd vertaald met 

Kind Pretty Memories. Aan de vlaggemost van de vuur

toren hing een noodcall. Er werd gestopt. De vuurtoren
wachter had acute blindedarmontsteking. Aan board met
een ncar het hospitaol en de vaardige handen van onze 

scheepsarts verlosten de man van zijn appendix, daarmede 

zijn Ieven reddend. En nag heden ten doge worden bij 
het posseren van de \oren vlaggeseinen gewisseld en drie 

lange staten met de fluit gegeven. Zeemanstrodit ie. Het 
is soms goed om door con vast te houden. En ige uren be

zuiden de White Sunday Passage is jarenlang het wrok 

zichtbaar gebleven van het hier tijdens de oorlog vergane 

m.s. ,CREMER". De loatste resten zijn thons verdwenen. 

Dit loatste gedeelte van de Barrier is veel ruimer en we 
sturen thans praktisch in een koers via Lady Elioth Island 

en Breaksea Lightvessel. Dan rand Sandy Cape richting 
Brisbane. Wanneer de loads te Caloundra is overgenomen 

is het nog een goede drie uur varen, waarvan de laatste 
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14 mijl de Brisbane River op. Het langste zeetraject ligt 
achter ons. De Austral ische kust v66r ons. Het varen goat 

plaals maken voor het binnen liggen. Dagen, weken, 
moanden_ Moeizaom lassen en laden. Lange week-ends, 

vee I holidays, congesties, vee! .. , strikes. Wet gewonnen 

werd, wordt weer verloren. 

Wij willen niet te lang bij aile aanloophavens in Austrolie 
stil sloan. Het zou te ver voeren en in talloze boeken, tijd
en vlugschriften zijn uitgaons- en vermaakcentra bewie

rookt. Zeals ook de tochten die men ken moken ncar dicht
bij en veraf gelegen bezienswoardigheden. W i j zouden 

maar in herhaling vallen. Het uitgaan is er duur, de duties 

op dranken en rokertjes hoog. Er bestaat hier nog steeds 
de voor de zeeman zeer eigenaardige en onredelijke 
customlaw dot duty moet worden betaald van eerste tot 

laatsfe aanloophaven, hoever men aok van de ene haven 

ncar de andere de zee ingaot, hoe lang men er ook aver 

doet. Een nuttige took ligt hier weggelegd voor de vak
bonden om hierin, via de I.T.F., verandering can te bren

gen. Het zou door allen meer worden gewaardeerd dan 
de huidige, wiskundige overwerkregeling. 

Ons plaafsie aan Dalgety's steiger is vrij en we liggen vlot 
afgemeerd. De bomen steen reeds op, de ruimen liggen 

open. Wii hebben haast! Post. Zou een zeeman meer 
reikha lzend uitzien ncar iets enders dan ncar brieven van 

thuis? Onze agenten voelen dot ook can. De eerste post 

word! altijd reeds meegegeven met de loads. Een door ons 
hogelijk gewaardeerde geste. Het versterkt de band tussen 

schip en wal, het versterkt de wederzijdse wil tot samen

werking. 
Brisbane - Goldcoast. Het wordt tegenwoordig in een 

adem genoemd. Het M iami van Australie en het is de 
moeite woard er een v rije zondog door te brengen. Goat 

men liever de natuur in dan is een tocht ncar Lane Pine 
Sanctuary een sensatie op zichzelf. De Koala's en Kan

goeroe's ziin er zo mok als schapen. Welkome objecten 

vaor cen goede camera! 
De call is maar kart in Brisbane. Het is reeds danker bij 

vertrek. De duizenden lichten longs de r ivier geven een 

feeerieke verlichting. Wonneer we los van de kant en 
om de eerste bocht zijn, wordt de sleepboat losgegooid 

en zakken we onder loodsaanwijzing tat Caloundra lang-



zoom de rivier of. Een loolsle groet, val vooruit! Zo vlug 
mogelijk de Auslrolische East Coast Current opzoeken. 
Heading for Sydney, Australia's Gateway, gebouwd rand
om een der mooisle notuurlijke havens ler wereld. De 
beide oevers zijn verbonden door de famous Sydney Har
bour Bridge, mikpunt von tolloze fotogrofen. De ene sky
scraper no de andere wordt er momenteel uit de grand 
gestompt. Een slod val von Ieven en vermook. Als 's mid
dogs om 5 uur de kontoren uitgoon kon men in George 
street over de hoofden lopen. Sydney - Kings Cross. 
Twee nomen die onafscheidelijk zijn. Wereldberoemd met 
hoar nochtclubs en striptease. 
De ltoliaanse koffieshops zijn er ols paddestoelen uit de 
grand gerezen. Een bakje leut is er overheerlijk. Soms 
vraag je je of of er hier wei een sluitingsuur bestaat. 
Het is de moeile woard om met een poor man een wagen 
te huren en een dog vrijaf le vragen. In het koala sanctuary 
kan men praktisch aile beesten en vogels van Australie 
bewonderen. Een tocht naar de Blue Mountains zol oltiid 
in herinnering bl ijven. De vergezichten nobij de " Three 
Sisters" zijn weergaloos. Voor liefhebbers van zeilen of 
vissen zijn er legio boten te huur. 
Wil men liever een luie dog in de zen dan is men met een 
der vele bussen in een halfuurtje op een van de vele 
mooie stranden . Bondi, Manly, Cronulla, aile welbekend. 
En Eva mag hier :zeer zeker gezien worden. 
De Iossing is kloar. Een poor honderd ton Noord-lading 
alvast overgenomen, zodot. wellicht een dog gewannen 
ken worden tijdens 2e call Sydney. He t in - en uitvaren hier 
is altijd weer fascinerend. Als vanzelf goon de ogen ncar 
de voortop. ledere keer weer liikt het dot je niet onder 
de brug door kunt. Rechts het berucht/beroemd geworden 
operogebouw in opkomst. Geschatte bouwkosten 41h mil
ioen pond. Thans reeds over d e 20 miljoen. Maar eindelijk 
komt er nu tach schot in. De zeilen van beton goon thans 
omhoog. Nag voor de turning boei wordt de loads be
dank!. Don full speed tussen de Heads door, de Tasman 
Zee in, de grens passerend tussen deze zee en de Pacific 
Ocean. De deining neemt ons op. De zuidgaonde slroom 
geeft een + 2 rand Gabo Island de Bass Strait in. Voor
loper vo n de beruchte Bight. We varen vlak longs Cleft 
Eiland. Een grate ka le door wind en water glad geschuur-

Cleft Eiland 

de steenklomp met aan de westzi jde een diep hoi. Dot 
niemand hier ooit op de gedachte kwam om deze glodde 
vlakte te gebru iken voor reclame. Men kan geen beter 
plekje voor ,zee" reel a me vinden. Het zou het goed doen : 

Amste l is Uw bier 
Heinekens smaakt beter 
Herberman verzorgt Uw ui\rusting 
Verf van Pieter Schoen. 

Als een jacht doemt de loodsboot boven de kim op. We 
naderen de heads van Philips Bay. Het stroomsein aan 
d e loren van lonsdale bevestigt eigen berekening. Tij
dens springtij giert het water hier door de nauwe ingang 
\ussen de heads. Zware diepe draaikolken die het schip 
beurtelings een klap ncar SB of BB geven. Een vertrouwde 
roerganger. Beide ankers klaar om te vallen met een stuur
man er bij. Het is pas 2 jaar geleden dot hier twee schepen 
omhoog liepcn. Total loss voor de een. De geleide lijnen 
zijn hier meesterlijk goed, zoals ook de bevuring van het 
South Channel. We steken te d iep vaar de kortere weg 
door het West Channel. Een drie uur varen brengt ans lot 
de ingang von de Yarrow River waarlangs Melbourne 
zich uitstrekt. De custom zwermt alweer om ons heen. 
Haven no haven bootzoeking. Soms hebben ze geluk, soms 
is dot geluk bij de tegenpartij. Zou er ooit een Chinees 
worden geboren zonder smokkelbloed. We krijgen een 
goede berth in het Victoria Dock vlak bij de gate. Dol 
spaart weer heel wet taxi shillings uit. 
De City of Parklands. En inderdaad, can grand voor het 
aonleggen von vele prochtige porken heeft men hier vrae
ger geen gebrek gehad. Het Albert Lake midden in de 
stad biedt goede gelegenheid tot roei- en speedboat 
sportbeoefening. De Yarrow r ivier, met mooie oangelegde 
parken longs hoar oevers, getuigt von de smook von de 
ci ty council. De brede straten, ornzoomd door hoog lom
merijk geboomle, geven de indruk ergens , buiten" te zijn 
insted e van in een wereldstad, zoals Collins Street met 
hoar gezellige cafes. Men beoefenl hier nag de vaetba l
sport - A\1 Australian Rules - . De eerste dinsdog in 
november is een der haog tij dogen. Don wordt de be
roemde Melbourne-Cup horse race gehouden. W-eken te
voren is een ieder in ,race" stemming. En niet a ileen voor 
de paarden, doch ook voor de nieuwste mode random het 
parcours. Australia's Ascoldoy. Neem hier een dog vrijof 
of g ebruik een vrij weekend wanneer er economisch dis
patch is. Het vlakke land bu iten de stad met het rustig gra
zend vee doet denken oon Holland. Een 25 mijl verder en 
men zit in de Blue Dandenong Range met de bekende 
lyre-bi rds. Niet ver hier va ndaan is de Sir Collin Mac
Kenzie Wildlife Sanctuary met olweer de kangoeroe, koala 
en emu. Wat men echter nag niel eerder zag is de a il een 
in Austrolie voorkomende p latypus, noost de koala het 
zwaorst beschermde dier. Ze ziin andergebrocht in grate 
glazen tanks. Het voeren door hun oppos is een telken
mole weer interessant gezichl. Koers wijzigen richting Bol · 
lorat met aon de zijwegen de resten van de Golddiggers 
ti me. De prachtige kassen met geraniums. De beroemde 
zworte zwanen. Ballarat lake woar de Olympische roei
en zeilwedslrijden werden gehouden. And lost but not 
least een tocht in de schemeruren me t bestemming Philip 
Island. Gedurende de moonden nov./apr il komen tegen 
zonsondergang de honderden, aileen op het zuideliik half
rend voorkamende fairy pinguins, van ui t zee luid snaterend 
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het ctrand op waggelen. Kleine heertjes in hun avond
kledij. Zitten er ook Eva's tussen? Je kunt het niet zien. 
We zijn p raktisch leeg. Aileen neg wat Adelaide lading. 
Verder down south. Bound for the history Island Tas
man ia. De ene reis nca r Devenport aan de noordkust 
voor in hoofdzook fruit en ovoltine. Een andere reis noar 
Risdon vlak naast Hobart a an de :zuidkust. 
Sam5 ncar beide plao tsen. Het werd Risdon deze keer 
voor 1250 ton zink, waarvoor de grondstof word! a ange
voerd uit Port Pirie in Zuid Au5lroliiL De elektriciteit is 
hier goedkoper voor het runnen van de grate zincplant. 
Via Bonks Strait goat het om de zuid. Het is hier bij win
terdag geen lollet je met de lege schuit, die als een blocs 
o p het water ligt. De lows volgen elkaar sne l op. De zee 
krijgt geen tijd om door tussen door tot rust te komen. 
Hoe zou Tasman zich hebben gevoeld in zijn klein, moor 
zeewoordig schip. De naam Stormbay, de main entrance 
noor Hobart, getuigt er nag von. Als een ongenaakbare 
vesting ligt Tasman Island aon de zu idoost hoek met als 
enige eenzame bewoner de vuurtorenwachter. Aile be-

Tasman Eiland 

nodigdheden goon aan de westzijde van het eiland per 
kobelbaan omhoog. Men kan er vlak onderdoorvoren, ze
a ls ook iets verder op longs Cope Raoul. Typische steen
formoties trekken hier de oondocht. Het lijken oude ver
steende bomen. De nieuwe betonnen Tasman Brug over 
de Derwent River is gereed. De oude pontonbrug is weg
genomen. Verbinding tussen cost en west Hobart. Eind
punt von de beroemde Sydney-Hobart race, de Kerstzeil
wedstrijd van Austrolie. We moeten op het tij wochten . 
Dwors von de haven goon we een uurtje ten onker en kun
nen zo de omgeving op ens gemok opnemen. De wind is 
hier zeer wisselvollig . Het ene moment blodstil. Het an
dere moment bloost het 4 o 5. Volwinden. Een ieder 
stool zich een hoedje te turen woor de opening in de brug 
meet komen om het sch ip te Iaten posseren ncar het 
enige mijlen stroomopwoorts liggende Risdon. Het blijft 
gissen tot de leeds ons uit de droom helpt. Er onder door. 
Goat dot? Hoe hoog is uw mosttop above sea level. 
Beontwoord zoiets maar in een poor seconden. lnderdoad 
het kon. Vee! ruimte blijft er niet over. Middernocht start. 
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Cope Raoul 

Tasman Bridge 

's Morgens om 8 uur gereed. Eigen labour. Als men in 
Austrolie overol zo zou werken dan was het het volgende 
joar 20"/o tantieme. Hobart - Tasmanie - het was kart 
maar krachtig. Het goat weer noordwoarts. Sydney laden. 
Melbourne laden. De langste tijd op de kust is achier de 
rug. Een korte coli in Port Pirie in de Spencer Gulf. 
1000 ton Iced. Het wordt direct nag een duikeloor, de 
,Lombok". Terug om de zuid en met een grate bocht 
noordwoorts de St. Vincent Gulf in, noor de hoofd- en 
havenploats von Zuid Australie. Adelaide, bekend om hoar 
schilderijententoonstelling van rand de gehele wereld, die 
hier om de 2 jaor wordt gehouden. Hoar Barossa Volley 
wine is von een uitstekende kwoliteit en zeer zeker niet 
duur. Is net achterland hier een van de mooiste delen van 
Austrolie? Wij zouden het niet durven beweren maar 
loch ... Het wijde open land gelegen tussen de Mnt. Lofty 
Ranges en de witte stranden von St. Vincent Gulf nodigen 
je als het wore uit om de ruimte op te zoeken en stof en 
lawaai von de stod te ontlopen. De weg noor Victor 
Harbour aon de zuidkust is een tocht waar een ieder van 



genieten zol. Het steeds weer ofwisselende panorama, bas, 
prochtige landerijen, de vergezichten over zee zijn weer
galoos. En wie zou hier niet een mooie sheeprug kopen 
voor thuis. 
De Bight ligt don voor ens. Een sti\le prayer in ons hart. 
De Iucht is neg blouw. Veel wind stoat er niet. En waarom 
zouden oak wij niet eens boffen. Moor zo vlug een hage
dis hoar kleur verondert, zo vlug. ook verandert moor ol te 
vook het aanschijn van de Bight. Zodro Kangaroo Island 
geposseerd is, is de deining reeds voelbaar. Witte paarden 
tot aan de kim. De neus goat er in en het eerste buis
water stuift over dek en luiken. Doch het mag niet hin
deren. Zeeklaar, hecht en steri<. Sparks brengt het zo
veelste weerbericht. Het , low" even bezuiden Cape 
l eeuwin (de Hollandse nomen waaien je hier toe) statio
nair. Dot zal wei vaart minderen worden. De lta liaanse 
mail stuift ons ols een lrotse zwaan voorbij . Even verder 
een moeizaam voortsukkelende interstate coaster met zo 
nu en dan aileen brug en masten nog zichtbaar. Er word! 
nog een extra ronde gemaakt vaor de nacht. Alles :z:eevast. 
De luchtkoke rs afgedekt. We voelen de zwoarle van de 
lading onderin. Wonneer de volgende morgen stortzeeen 
overkomen word! de voart geminderd en met een kleine 
koersverandering ligt ze heerliik. Het is weer eens iels 
enders don de mokke schaapjes van Stroot Malacca en 
Java Zee. Eenmoal rand Cape Leeuwin word! het hand
zamer en kan er weer full speed worden gegeven. Tegen 
4 uur 's middags komt de foods en een uur later liggen 
we veilig gemeerd in onze lootsle Auslrolische haven, 
Fremantle. De gote voor Perth, West Australie's haofdstod 
aan de Swan River. Bekend om hoar goede klimoot -
gemidde ld acht uur :z:on per dog. Midden in de stad het 
1000 acres groat zijnde Kings Park, gewoon in de natuur
lijke stool gehouden. Een open Iucht restaurant nodigt 
ui t voor een uurtje pou:z:e. Men heeft vandaor een pracht 
uitzicht over stod en rivier. Allen offeren een pennie in de 
wensput, woarna we weer afzakken ncar de hoven. De 

weg slinger! longs de oever von de Swan River. Kapitole 
bungalows met mooi aangelegde tuinen vol kleurenpracht. 
Er wonen hier veel , retired" vee- en schapenboeren, die 
inderdood hun schoapies op ket droge hebben. 
In welhoast iedere tuin vindt men een speedboat op oon
hongwagen. Het is moor een poor minuten ri jden noar de 
oever en de rivier is hier breed. Het nieuwe imposante 
havenkantoor drukt hoar slempel op de gehele omgeving 
von Fremontle. Hypermodern opgetrokken, torent het vlak 
bij de in9ang omhoog met op de top de radar- en uilkijk
post. Aile diensten :z:ijn hierin ondergebracht. Keuken en 
recreoliezool voor het personeel, vergader- en bioscoop
:z:aal, een mooie plaquette von de :z:uidwest kust uitgevoerd 
in kleurentegels. De enige hoven tot nu toe met hoar 
Public Relation Gi rls. In kleurig rood uniform met witte 
hoeden helen zii de orriverende possogiers in de prochtige 
nieuwe passengers terminal hall welkom, hen de behulp
zome hand biedend en aile vragen beontwoordend die 
er gesteld worden. Vanaf het terras op het dak von he! 
havenkontoor heeft men een schi tterend uitzicht over de 
omgeving. 
Het laden is klaar. De ruimen goon dicht. De bomen wor
den afgevierd in de mikken. De dekken worden gekloord 
en de craddles aongebracht voor onze 1600 viervoetige 
dekpossogiers. Niet voor Mauritius' vleespotten maar voor 

die van Molaysie. De dubbeldek vrachtouto's sloan of ge
reed. En wonneer binnenboord alles voor de ontvongst 
kloor is word! he! eerste schoap over de dam ,getrokken". 
De rest volgt don in vlug tempo. Het 166pt aon board. 
Het loop! von board. Veel werk enders don voeren en von 
water voorzien geven ze gedurende de reis niet. Hun ias
ies zijn can de wol uitgetrokken en blijven door achier. 
Wij hopen op geed weer. Wonneer de footsie viervoeter 
aan board is, ligt de sleepbaot reeds langszij. Voorwel 
Austrolie. Een lootste greet. Een lootste handdruk. Met 
valle ruimen en valle dekken goat het noordwaorts. Longs 
Christmas Island - Stroot Soendo - Stroot Banko -
Stroot Riouw - Singapore. We Iaten een zonovergoten 
land achier ens, met veel goede gostvriie vrienden. Een 
land woor zeer vele landgenoten een tweede voderlond 
vonden. De oude hernieuwde banden vit de V.O.C. tijd. 

Australie: 

Het land van kongoeroe en boemerang 
van koala en konijnen 
von wol en fru it 
von zen en strand 
En . . . strikes d ie niet verdwi jnen. 
Veel in cultuur 
Vee! ook neg wild 
Nag ruimte voor milioenen 
Met onze wrakken longs hoar kust 
En ... meisjes om te zoenen. 

D. M. 

9 



What's in a name 
In het jaarverslag 1964 stoat als 4e schip genoemd het ms. 
,Schouten". Wii stappen daarmede van de Gouverneurs
Generaal af (wij .komen daarop echter nag 1 mao! terug 
voor het ms. ,van Cloon" dot vernoemd is naar mr. Dirck 
van Cloon) en belanden dan bij , bekende Nederlanders, 
die zich ten opzichte van Nederlandsch-lndie verdienstelijk 
hebben gemaakt, te beginnen met de categarie zeevaarders 
en ontdekkingsreizigers". 
Aldus stoat het in de notulen van de Raadsvergadering 
van 30 juni 1900, in welke vergadering de heer Op ten 
Noort rnededeelde dot de aanbouw van 2 kolenschepen was 
gegund en waarbij hij het eerderomschreven voorstel inza
ke de benaming van deze 2 nieuwe schepen ncar voren 
bracht. Zijn voorstel werd aangenomen en de betreffende 
schepen, die in 1901 in de vaort kwamen, werden ,Hout
man" en ,Tasman" genoemd. 

Zo kwam in 1901 een einde can de tot dot jaar gebruikelijke 
vernoeming van Gouverneurs-Generaal voor nieuwgebouw
de schepen. Behalve de 4 in 1891 in gebruik genomen G.G.'s 
te wetcn Loudon, Mijer, 's Jacob en van Lansberge, waren 
tot 1901 vernaemd: Camphuys, Both, Reael, Reynst, van Rie
beeck, van Goens, Reyniersz, Coen, de Carpentier, Speel
man1 van Diemen, Maetsuyker en Swaerdecroon in de loop 
van 1891; Reynst en van Outhoorn in 1895; van Swell, 
vcn der Lijn en Brouwer in 1897; van Imhoff en !v'tOssel in 
1898; van der Parra in 1899 en Alting, van Riemsdijk en de 
Klerk in 1900. Totaal 28 Gouverneurs-Generoal, een respec
tabel aantal. 

Nu dan ,1aver" ncar de ontdekkingsreiziger/zeevaarder 

WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN 

Hij werd geboren te Hoorn. 
Als kapitein ter zee nom hij d ee! can een reis random de 
wereld onder bevel van Jacob le Maire. 
Vaorts maakte hij in de jaren 1601. tot 1603 een tach! mee 
ncar Oost-lndie1 welke onder Ieiding stand van Wolffhart 
Harmensen. Daarna had hij de Ieiding von een tocht der 
Austrol ische Compagnie, die door Isaac le Moire was op
gericht. Op ziin terugreis met de , Bontekoe", overleed hij 
in 1625 in de boai van Antingil (Madagascar). 
Over zijn rei zen en ontdekkingen schreef hij: 
,Journal ofte beschrijving von de wanderlicke reyse, ge
doen door Willem Cornelisz, Schouten von Hoorn, in de 
jaren 1615, 1616 en 1617. Hoe hij bezuyden de Strate von 
Mogellanes een nieuwe passogie tot in de groote Zuydzee 
ontdekt en voorts den geheele Aerd-kloot omgeseylt heeft. 
Wet Eylanden, vreemde volcken en wonderlicke avonturen 
hem ontmoet zijn11

• 

Dit werk is later in verschillende talen vertaald. 
Schouteneilanden is de naom die de ontdekker von de 
eilanden Wick en Soepiori in 1916 aan deze !wee eilanden 
gof. Zij liggen ten noorden van de Geelvinkboai. 
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1-Stftb~pbtngbe ban bt 
wonllttiltlu repre/g()tllam boo1 Willem Cornelilz 

Scuouroo t1an H oorn, tn!lt ]nrm 
I 6Jj 0 1616, til 1617, 

~oe \JP bt5u.pbm be .f>ttate btm Magel-
tancs ctfl ntruwe pa!I'ngtc tottnllt QloOtc:Zupll• 

Jet oncb«kt/ en boo!tbm gl;d)ttUn >!rtb• 
kloOI OtllB~I(tpltiDttft. 

WatEylanden, vrecmdc volckcn en wondcrlicke 
avomucrcn hem onnnocr zijn. 

'c Amftcrdam, 

~P Wlllrm 3)anrJ. op't tllater ml!e ~onmwprer/ 161 s. 

De eerste ,Schouten" (gebouwd in 1911 - 1784 BRT) werd 
eind februari 1942 op order van de commandant Zeemacht 
te Surabaia tot zinken gebrocht. 

De tweede ,Schouten" (41 16 BRT) werd 1n 
gesteld. 

1954 in dienst 



-Yon de ,verdienstelijke Nederlanders categorie zeevaar
ders en ontdekkingsreizigers" komen wij met de vervol
gens in het jaarverslag opgenomen ,Si- en Sa-schepen" 
en het m.s. ,Musi" weer op een andere bran van naam
geving. 
Deze vrachtschepen werden vernoemd ncar stadjes of 
dorpen, soms oak naa r een eiland of landstreek. Dear
over volt uiteraard niet zoveel te vertellen en wij zullen · 
slechts vo lstaan met een korte geografische toelichting . 

Siberoet - eilandje bij Sumatra's Westkust, ter hoogte 
van Padang. 
Silindoeng - landschap in de Bataklanden. 
Siaoe - eilandje ten noorden van Celebes. 
Sibiga - p leats bij Sinabang (Atjeh). 
Sigli - gelegen aan de Noordkust van Sumatra (Atjeh). 
Sinabang - haven can z.o.-kust van het eilandje Simeu
loe (Simaloer) ten n.w. van Sumatra (Atjeh). 
Sabang - haven aan de Noordkust van Sumatra. 
Sambas - haven a an de Westkust van Borneo, gelegen 
can de kleine rivier de Sambas. 
Sanana - haven in de Molukken op een van de Soela
eilanden. 

Hoewel wij slechts 3 speci fieke ,Sa"-schepen kennen -
de ,Sampit" van 1911 behoort NIET tot dit type - ken
nen wij meerdere- ,Si"-schepen. 
Reeds in de eerste aflevering van ,What's in a name" 
werd opgemerkt, dot in 1891 een ,Si"-boot (,Siak") be
stand, maar de eerste serie nieuw gebouwde ,Si's" zien 
wij pas in de jaren 1912 en 1913 verschijnen - ,Singka
wang", ,Singapore", ,Singaradja", ,Singkel" , ,Singkep" 
en ,Singkara - scheepjes van om en nabi j de 600 BRT. 
Dan in 1920 en1921 worden er 2 ,Si's" van omstreeks 
1575 BRT gebouwd - de ,Sigli" en ,Siaoe" - waarna 
in 1926 en 1927 de nieuwe ,Si's" uitgroeien tot schepen 
van 1750 a 1800 BRT (,Sinabang", ,Siberoet", ,Sidajoe" 
en ,Sipirok"). No de laatste wereldoorlog wordt het ,Si'
type weer gebouwd, nu in de grootte van ongeveer 
2200 a 2300 BRT- in 1949 de mss. ,Sinabang", ,Siberoet", 
,Siaoe", ,Sigli", ,Silindoeng", en in 1950 het m.s. ,Sibiga". 
Bovendien hadden wij nag enkele door aankoop verkre
gen schepen met een Si-naam (,Siberg" - 1915 ; ,Si
bolga" - 1919; ,Sipora", ,Sibiga" en ,Silindoeng" in 
1928). 

De in 1949 gebouwde , Sa"-schepen werden speciaal ont
worpen voor vervoer van lang hout. Wat brute tonnen
maat betreft zijn zij iets kleiner dan de ,Si"-schepen. 
Het m.s. ,f:Ausi" - benzineschip -, genoemd naar de 
rivier van deze naam op Sumatra bij Palembang, zal 
ongetwijfeld hoar naam te danken hebben aan de olie
raffi naderijen die zich aan genoemde rivier bij Pladjoe 
bevinden. 

van boven naar onder: 

m.s. ,Siberoet" 2194 BRT 

m.s. ,Sanana'' 1874 BRT 

m.s. ,Musi" 987 BRT 
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KERSTVERSIERINGEN 

Als dit november-nummer verzonden word! zijn we nag 

maar een 7 a 8 weken van Kerstmis of. 

Kerstmis, een dog waarop een ieder, die op zee en ver 
van huis is, tach wei met een t ikje weemoed vervuld zal 
zijn. Oak een feestdag waaraan slechts door weinigen 

zonder meer voorbij zal worden gegaan. 

Op de meeste, zo nie t al onze sehepen, zal dan oak in 

en igerlei vorm wei een ziehtbare uitdrukking can Kerst
mis worden gegeven. 

Om u daarbii behulpzoam te ziin, hebben wii uit het boek
je .,Kerslversieringen, oud en nieuw", een uitgave van 

J. B. Wolters te Groningen, enkele voorbeelden overge

nomen, waormede met een beetje handigheid en fanlo
sie extra lu ister oon de Kerstviering can board kon wor
den gegeven. Veel sueees. 
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15 em breed 

P APIEREN KERSTBOOM 
Deze kerstboom wordt gemaakt van dik wit tekenpapier. 

Hij is 37 em haag. Men heeft hiervoor 4 vellen nodig van 

30 x 37 em. Het papier wordt in de Iengie dubbelge
vauwen, waorna men de boom vrij uit de hand uitknipt 
op de wijze zeals op de sehets is aangegeven. Wanneer 

aile vier vellen zijn geknipt, worden ie op de midden

vouw samengenaaid met naald en dread of met de naai

mochine - niet te kleine steken nemen. Oak kunnen de 
vellen op elkoar worden genie!. Wanneer men de vellen 

van elkaar buigt, zodat de boom ken sloan, heeft hij 
acht uitsteeksels. De boom die men op de foto ziet, werd 

versierd door er nag extra fijn geknipte takjes op te naai

en. 

KERSTTAKJES 

Kersttakjes of slingers ken men maken door papieren 
slroken, die zijn ingeknipt zeals de tekening dot aangeeft, 
om smalle papierrepen te winden. Oak kunnen de lakjes 

worden gebruikl als tafelversiering. Wil men stijve, de

coratieve takjes hebben, dan ken men de ingeknipte pa
pierstroken om ijzerdraad of pitriet heen winden. Voor 
kaarsmanchetjes knipt men het papier op dezelfde wijze. 
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EEN HARTELIJKE GROET 
Men knipt de horten von dun korton. M en kon hiervoor 

rood karton nemen, maar men kan oak met plakkaatverl de 

horten rood sehilderen. Telkens worden twee harten 
von gelijke grootte tegen elkaor gelijmd over het uitein

de van een goudkleurig bandje. De harten moeten een 

verschillende grootte hebben. Twaalf is een goed aontal 
(fig. 1). 

KLING KLANG 
Kleine papieren klokjes worden aan de ui teinden van 

draden eaton perle geregen. Telkens a ls men een klok je 

aan de d read heeft geregen, legt men daorin een knoop 

(fig. 2). 

ZEVEN STERREN 
Knip vierkantjes van versehillend gekleurd si tspapier en 
von gaud- en zilverpapier. Knip de vierkant jes in en vouw 

er vierpuntige sterren van op de manier zeals men op de 

tekening kan zien {fig. 3). Maak telkens lwee van dezelf
de grootte en plak deze netjes zo tegen elkaar, dot ze 
een achtpuntige ster vormen. Gebruik hiervoor sneldro

gende lijm omdat het gladde papier moeili jk te lijmen is. 

Maak zeven sterren van versehillende grootte. l ijm elke 

ster apart aan een zijden draad je en bevestig ze op ver
schillende hoagie oan een kleine kartonnen r ing d ie met 
goudkleurig en gekleurd papier overtrokken is. 

PENTAGRAM 
Dit is een ster met 5 punten; een kosmiseh symbool dot 
in de middeleeuwen onder andere gebruikt werd als 
amulet. 

Men kan op versehi llende manieren een ster eonstrueren. 

Deze werd gekozen als topfiguur voor de papieren kerst
boom. Ze heeft hier een diameter van 10 em. Men eon
strueert de vijfpuntige ster (z ie de tekeningen hieronder) 

en knipt !wee stuks van d ik tekenpapier. Men vouwt door

no de sler zeals op de beide kleine sehetsjes te zien is 
als b ij een waaier. legt men ze met de holle kant naar 
beneden neer op tafel, dan heef t rnen door de mooie 

plastisehe werking een aardige tafelversiering. 

Wil men ze gebruiken als kerslboomster, dan worden 

twee van deze sterren tegen elkaar gelijmd met smal 
plakband. Men houdt de s!er bij de ene punt vast terwijl 

men de andere plakt. De laatste punt blijft open om de 
ster daarmee op de top van de boom le kunnen zelten. 

Men kan op dezelfde manier oak grotere slerren maken 

en ze gebruiken als versiering van een eehle kerslboom. 
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Personalia 

PROMOTIES 

N.T.P.M. 
Nautisch Varend Personeel: 
M. van der Waude 
R. Slump 
W. E. H. Th. Bock 

tot 2e Stuurman m.i.v. 1-10-65 
tot 3e Stuurman m.i.v. 1-10-65 
tot 3e Stuurman m.i.v. 1-10-65 

Von harte gelukgewenst 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 
W. C. Bouler ex RV/ Ned. naar m.s. , Van Cloon" 12-10-65 
J . Moan ex m.s. ,.Van Cloon" met RV/Aust. 12-10-65 
J. Jonkman (1 e Strm.} ex TTV/S'pore naar m.s. 

,Sibiga" dd. Gezagv. 21 -10-65 
J. A. H. Faber ex m.s. ,Sibiga" naar Hosp.IS'pore 21-10-65 
W. C. Mulder ex RV/Ned. ncar m.s. ,Van lin-

schoten" 28-10-65 
W. A. Breebaart ex m.s. ,Van Linschoten" met 

RV/Australie 28-10-65 
N.T.P.M. 
B. J. Hennephof ex verlof naor ss. , Westertoren" 

(S ingapore) 
J. Ruyter ex ss. , Westertoren" met verlof 
J. P. van Haeften ex verlof naar ms , Senegolkust" 
W. C. Bouler Gezagv. K.P.M. ex ms. , Senegal-

kus t" einde detachering/ terug naar K.P.M. 
F. H. Wolff ex verlof naar ms. ,zu;..;erkerk" 
W. E. Sonneveldt aflos Gezagv. ex ms. , Zuider

ke rk" einde aflosdienst 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 
J . C. van Dinteren ex RV/Aust. naar m.s. uRogge-

20- 9-65 
24- 9-65 
24- 9-65 

2-10-65 

3-10-65 

veen" 27-10-65 
J. C. S. van Bijsterveld ex m.s. , Roggeveen" met 

RV/Ned. 27-10-65 
P. A. de Vlieger ex RV/Ned. naar m.s. , Van 

Spilbergen" 31-10-65 
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D. Snip ex m.s. ,Van Spilbergen" met RV/Ned. 31-10-65 

N.T.P.M. 
W. Starreveld ex ziekteverlof naar ss. ,Wesler-

toren" 20- 9-65 
H. Kruyshaar td. Hfd. wtk. ex ss. ,Westertoren" 

met verlof 24- 9-65 
D. Bus ex ms. , Zuiderkerk" met verlof 16-10-65 
H. van der l ugt ex verlo f naar ms. , Zuiderke rk" 15-10-65 

Aile verlofgangers: een prettig verlof 

Aile herplaatsten: goede vaart 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 
16- 9-65 2e Wtk. G. Ch. Grevink 
16- 9-65 5e Wtk. H. P. van Eeden 
19- 9-65 2e Stm. J. K. l. Koster 
20- 9-65 4e Stm. F. Bijker 
20- 9-65 2e Stm. 0 . E. A. Vermeulen 
22- 9-65 4e Stm. J . M. Hoes 
23- 9-65 5e Wtk. A. J . A.M. 

uit Singapore RV/SV 
uit Singapore RV/SV 
uit Mombasa RV/SV 
uit Singapore RV 
uit Djakarta RV/SV 
uit Melbourne RV 

v. d. Bogaard uit Mombasa RV 
25- 9-65 5e Wtk. H. A. C. Hauer uit Kaapstad RV/SV 
26- 9-65 4e Stm. B. Hoff uit Singapore RV/SV 
26- 9-65 5e Wtk. R. H. van Dapperen uit Melbourne RV/SV 
27- 9-65 2e Wtk. J . H. de Groat uit Singapore RV/SV 
27- 9-65 4e Stm. G. Mulder uit Singapore RV/SV 
29- 9-65 4e Stm. M. von Dijk uit Durban RV/SV 
30- 9-65 3e Wtk. A. van den Brink uit Hong Kong RV 
30- 9-65 2e Wtk. P. J, H. Ri ksen ui t Singapore RV/SV 

1-10-65 5e Wtk. F. R. van der Pluym uit Sydney RV/SV 
1-10-65 5e Wtk. A. B. Kupers uit Sydney RV/SV 
5-10-65 Hfd.wtk. J. W. Verwey uit Singapore RV 
7-10-65 5e Wtk. H. 0. Voorma uit Bahrain RV/SV 

12-10-65 1 e Stm. K. P. C. A. Gra m berg ui t Durban RV 

N.T.P.M. 
17- 9-65 4e Wtk. A. J. Faken ex ss. ,Westertoren" (Towns

vi lle) 
17- 9-65 5e Wtk. A. A. Westdi jk ex ss. , Westertoren" 

(Townsville) 
24- 9-65 Ass. Wtk. R. E. Stop ex ss. ,Westertoren" 

(Singapore) 
24- 9-65 Ass. Wtk. J. Poorti ng ex ss. ,Westertoren" 

(Singapore) 
25- 9-65 5e Wtk. M. Meulenberg ex ms. ,Senegalkust" 
1-10-65 2e Strm. G. A. de Munnik ex ss. ,Munttoren" 

(Rio G rande) 
9-10-65 2e Strm. l. C. van Kooten ex ms. , Senegalkust" 
9-10-65 3e Wtk. D. Schaafsma ex ms. ,Senegalkust" SV 
9-10-65 5e Wtk. K. J. W. Tinge ex ms. ,Senegalkust" SV 

17-10-65 5e Wtk. IJ. Sijtema ex ms. ,Zuiderkerk" 
19-10-65 4e Wtk. l. van Heulen ex ms . ,Zuiderkerk" SV 

Een pretlig verlof toegewenst 

NA VERLOF GEPLAATST 

--------------------------------·-----
K.P.M. 
16- 9-65 1e Strni H. K. Kruk 

(Djakarta} m.s. , Keerkring" 



20- 9-65 5e Wtk H. de Vries 
(Durban) m.s. ,Van Heemskerck" 

20- 9-65 5e Wtk M. J. de Hasson 
(Sydney) m.s. ,Stroot Madura" 

27 -9-65 2e Wtk J. de VIas 
(Hong Kong) m.s. ,Schouten" 

27- 9-65 4e Wtk J. G. Meyer 
(Perth) m.s. ,Van Linschoten" 

27- 9-65 5e Wtk J . Heinis 
(Melbourne) m.s. ,Stroot Lombok" 

1-10-65 3e Wtk H. Nakken 
(Hong Kong) m.s. ,Roggeveen" 

1-10-65 5e Wtk K. Venema 
(Hong Kong) m.s. ,Roggeveen" 

3-10-65 1 e Slrm J. A. van Beurden 
(Durban) m.s. ,Stroot Frazer" 

4-10-65 Mevrouw D. E. Jonkman + 1 K. 
(Singapore) 

7-10-65 1e Strm H. de G eest 
(Durban) m.s. ,Stroot Franklin" 

7-10-65 5e Wtk B. H. W. K. Greven 
(Port Elizabeth) m.s. "Van Spilbergen" 

8-10-65 2e Strm B. H. Verseput 
(Port Swettenham) m.s. ,Van Neck" 

8-10-65 3e Strm J. Meyler 
(Mombasa) m.s. ,Camphuys" 

10-10-65 2e Wtk J. G. F. Beumer 
(Mombasa) m.s. ,Camphuys" 

N.T.P.M. 
20- 9-65 Llg. strm. J. J. M. Kraus (nieuw aangenomen) ss. 

,Weslertoren" (Singapore) 
20- 9-65 Ass. wtk. J . Moll (nieuw aangenomen) ss. ,Wesler

toren" (Singapore) 
20- 9-65 Ass. wlk. R. M. L. C. Net (nieuw aangenomen) ss. 

,Westertoren" (Singapore) 
24- 9-65 2e Strm. J. van Wier ss. ,Munttoren" (Rio Grande) 
24- 9-65 1e Strm. J. Evelaar ms. ,Senegalkust" 
1-10-65 5e Wtk. J. P. J. de Koster ms. ,Zuiderkerk" 
4-10-65 Ass. wlk. D. J. P. Schot (nieuw aangenomen) ms. 

,Zuiderkerk" 
7-10-65 5e Wtk. J . B. van 't Schip ms. ,Senegalkust" 
8-10-65 3e Wtk. J. van Sluijs ms. ,Senegalkust" 

14-10-65 3e Wtk. A. J. van Zomeren ms. ,Zuiderkerk" 

Goede wacht en behouden voart 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 
4e Stm. A. C. Ekelschot 14- 9-65 verkl. S. Ill 
5e Wtk. J. Heinis 17- 9-65 A 
3e Stm. P. Leenheer 17- 9-65 S. II 
5e Wtk. K. Venema 22- 9-65 A 
3e Wtk. H. Nakken 28- 9-65 B 
5e Wtk. B. H. W. K. Greven 29- 9-65 A 
3e Stm. J . Meyler 29- 9-65 S. II 
3e Stm. W. Wijgerse 7-10-65 S. II 
4e Stm. F. van Woerkom 7-10-65 verkl. S. Ill 
5e Wtk. A. J. Smits 12-10-65 A 

N.T.P.M. 
3e Wtk. J. van Sluijs 28- 9-65 B. 

Onze gelukwensen met het behaalde succes 

Jubileum 

P. Hul/eman 
Adjunct-chef, Singapore 

25 jaar - 10 december 1965 
De redactie biedt U hoar hor!elijke ge/ukwensen aan. 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 
Hoofdwerktuigkundige J. C. van Dinteren en Mej. M. J . 
Matheson, ddo. 22-9-65 te Melbourne. 
2e Stuurman B. C. Steevensz en Mej. A. A. M. Wortelboer, 
ddo. 28-9-65 te Groningen. 
5e Werktuigkundige H. J. E. Peeters en Mej. M. Cemeska, 
ddo. 18-10-65 te Venray. 
5e Werktuigkundige R. Mackay en Mej. M. M. Kroon, ddo. 
29-10-65 te Dordrecht. 

N.T.P.M. 
4e Werktuigkundige L. van Heulen en Mej. M. I. E. Kerpe
stein, ddo 28-9-65 te Vlissingen . 

Proficiat en ,behouden vaart" 

NIEUWE K.P.M.·MERTJES 

Singapore, 8-9-65: Pieter, zoon van de Heer J. A. Ver
meulen en Mevrouw H. Vermeulen-van Doorn. 
Vlissingen, 14-9-65: Simon Eddy, zoon van 2e Werktuig
kundige E. A. J. de Vries en Mevrouw W. de Vries-de 
Kok. 

Welkom in de ,fomilie" 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd locaal employe Njo Tjong Hoey overleed 
ddo. 11-9-65 te Djakarta, in de leeftijd van 67 jaar. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige H. Polderman over
leed ddo. 21-9-65 te Hilversum, in de leeftijd van 82 jaar. 
Gepensioneerd Gezagvoerder C. A. M. I. Kremers over
leed ddo. 3-10-65 te Uitgeest, in de leeftijd van 70 jaar. 
Gepensioneerd Hoofdwerkluigkundige B. de Vries over
lead ddo. 4-10-65 te Rijswijk, in de leeftijd van 66 jaor. 
Gepensioneerd Afdelingschef Amsterdamkantoor J. Lim
burg overleed ddo. 8-10-65 te Bloemendaal, in de leeftijd 
van 74 jaar. 

Zij rusten in vrede 
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Familiegroeten 

m.s. ,Roggeveen" 

fomilieleden 

s.s. ,Westertoren" 

Op donderdog 23 september j.l. woren 
wij bijeen voor een extra opnome von 
fomiliegroeten, bestemd voor het m.s. 
,Roggeveen" en het s.s. ,Westertoren". 
Mel omroeper Guus Weitzel en gost
vrouw Teddy Scholten, welke laatste juist 
van een korte vokontie was teruggekeerd, 
konden de fomilieleden ol hun nieuws 
over ,stralende': of nog komende vakon
tie in een gezellig programma con boord 
brengen. 
Voor de muziek zorgde het Ensemble o.l.v. 
Johnny Holshuijsen met zang van Hermon 
Em mink. 
De ontvongst con boord von de ,Rogge
veen" was helaos niet best; gezogvoerder 
Schepmon seinde de Wereldomroep o.m.: 
,Mede nomens aile opvorenden hortelijk 
dank stop heloos uitzending verstoord 
door lokole motoren .... 
indien mogelijk zeer goorne opzending 
bandje ncar Hong Kong hortelijk dank 
voor moeite hortelijke g roeten veel suc
cesl' 

Von de gezogvoerder s.s . "Westertoren" 
ontvingen wij gelukkig een onder geluid, 
nl.: 
,Groetenprogromma gemeerd Plodju pri
ma ontvongen woorvoor nomens allen 
dank voor Uw zeer gewoordeerde mede
werking" 
He t bondje aan de opvorenden von he! 
m.s. ,Roggeveen" werd intussen verzon
den. 
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