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Hong Kong"

BEDRIJFSNIEUWS

'T IS WEER ZOYER .. .
U kunt het geloven of niet, maa r ik heb een zucht van verlicht ing geslookt teen de loatsle correctie van het december(jubileum)-nummer van , de Uit laat" noar de drukker was
gezonden, en nag een, toen de verzending een feit was
geworden.
En als dit onder uw ogen komi, is Kerstmis en , Oud en
N ieuw" alweer voor bij, en is hopel i jk een begin gemookt
met aile uitgesproken goede wensen.
M ij goat het nu in het bijzonder om d ie wensen, en dan
niet zozeer in net persoonlijke vlak maar in het redacteursvlak.
Het jubileumn umm er is een verzameling van a rtikelen gew eest waarvan vele van bui ten afkomstig waren. Ja, u
heeft gel ijk, ' t is weer zo ver, maar lees! u tach nog even
door.

Voor het eersl si nds geruime ti jd werd een O ost-Pakistoanse
haven aongelopen in de Bay of Bengal - South China Sea
Service; het ms. ,Siberoel" loodde eind december in Chatno voor Phnompenh .
Het lodingvervoer van lndonesie naa r de Chinese Volksrepubliek begin! weer op gong te komen. De ,Silindoeng"
l aadde media december 1800 scaleton rubber le Dumai voor
Shanghai, t erwijl ook in Borneo-havens exportladi ng werd
gesecureerd met bestemming Whompoa. Het ms. ,Siaoe"
gof i n de Ho ng Kong-Bangkok-Palembangdienst een afvaa r t
van Palembang. Het ms. , Musi" l iep in de Bongkok-Djambi
dienst Pandjang extra aan voor de overname van koffie
voor Bangkok.
s.s. ,Munltoren"
No ledig lossing le Rio Grande do Sui verlrok d e , Munttoren" via Santos en Noord Brazil iaanse kusthavens naar
de Caribbeans (Baja Grande en Caripi to), alwaar een valle
lading ruwe ol ie voor Santos en Rio G rande d o Sui ingenomen werd.
Via TV en pers is een tip je opgel ich t van de sluier die de
plannen omhulde voor een naast het beslaande Havengebouw te bouwen Nieuw Scheepvoorth uis. Nadere b ijzonderheden vindt u op pagi na 10.

SCHEEPSPOSITIES
m.s. ,Senegalkusl"
m.s. ,Congokust"
m.s. Zuiderkerk"
m.s. ,Sioterkerk"
s.s. , Munltoren"
s.s. ,Westerloren"

Free town
Bordeaux
Genua
Beira
Rio Grande
Singapore

±
±
±
±

16-1-66
23-1-66
12-1-66
12-1-66
1-1-66
4-1-66

H.V.M .
,
,
,
,

Hollands
Hollands
Hollands
Holla nds

In dit nummer v indt u 2 artikelen met bijbehorende fate's
over Lagos en M o nrovia. Zi j zi jn van de hand van mevro uw
van Hummel, echtgenote van de 1e stuurma n J. W . F. van
Hum mel. Ook zii heeft lang op plaatsing moeten wachten,
maar het is nu gelukt. Tot slot citeer ik graag een gedeel te
uit de brief van mevrouw van Hummel en ik hoop dot, zo
u niet naar mij wilt luisteren, d oor de woorden van mevrouw
van Hummel, die een l reffende overeenkamst vertanen
met de aanhef van ,Kind Pretty Memories van een K.P.M.stertje" in net jubileumnummer, insp iratie zult krijgen.
, Nadal ik het maart-nummer van ,De Uitlaat" had d oorgelezen was mijn reactie: w a t een a rmza lig blaadje voor
zo'n wijde lezerskring. Daarna pas las ik , Oproep" op biz.
3. Als ol d ie mannen met elkaar ni et meer von dit b lad kunnen maken is het don geoorloofd dot de vrouwen meehelpen?"
Kunnen onze Paketvaar tmannen di t op zich Iaten zitten?
H. A. de Jo ng

AFSCHEID

N.T.P.M .

m.s.
m.s.
m.s.
m.s.

O m dan op die wensen van de redacteur terug te komen,
ik zou zo groag wot meer nieuws of voorvollen ui t het
bedriif onder ogen krijgen. lk heb gelukkig nag een beschei den voorroad ter beschikking - sommige stukken al vrij
lang - maar u meet niet vergeten do t een artikel aver een
bepaald onderwerp wei eens moet worden aangehouden
omdat een soortgelijk onderwer p kort tevoren is opgenomen. Ki jkt u nog eens om u heen, aan board vooral, en
nateer desnoods aileen enkele markante p unten. St uur d ie
dan op en het is de took van de redactie er dan een valledig artikel van te maken.

Diep"
Duin"
Dreef"
Burch!"

Buenos Aires
Curac;:ao
Geroldton
Yokohama

ETD 28-1-66
o.o.v. 21-1-66
13-1-66
21-1 -66

Bij het verlaten der Mij . op 31 december 1965 is het mij een
behoefte nag even een poor woorden via ,De Uitlaat"
aan u al len te zeggen. Nogmaals mijn hartelijke dank aan
Gezagvoerder, Off icieren en bemonning van het M .S.
,Senegalkust" voor het mooie cadeau en oorkonde mij
gegeven op de afscheid savond.
Niet aileen voor net mooie cadeou w i l i k u allen dank
zeggen doch oak voor de preltige medewerking en goede
verstand houding die ik a ltijd heb mogen ond ervinden.
Heren het go u allen goed, behoud en vaort, goede wacht en
behouden thui skomst met een tot ziens somewhere, sometime.
R. Pagels
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IDEEENBUS

houden eerder op rentegevend te zijn dan contanl uit te
keren bedragen; aangezien een ieder geregeld behoefle
heeft aan enig content geld, za l bovendien van de mogelijkheid aon d e kos van de K.P.M . geld op te nemen, veelv uldig g ebr uik worden gemoakl, he!geen t ijd van de kassier
en de indiv id uele personeelsleden zol vergen, terw ijl doarbij
bovendien wee r kwi tonties nodig zi jn .
Niettemin meent de commi ssie, dot he! aan dit idee ten
grondslag liggend e streven noor efficiency een oanmoedigingspremie ad f 15,- rechtvaardigl.
Idee no 67 - Afschaffing gedeelte ,List of Radio Signals"
Voorgesteld word! de overbodige delen va n de , list of
Radio Signals" niet meer aan te schaffen c.q. bij le houden,
waardoor geld en de t ijd, benodigd voor het bijhouden, bespaa rd zullen worden .
De Commissie acht di t idee goed bruikbaar en heeft de
inzender een belon ing toegekend van f 50,- .

In de op 27 oktober jl. gehouden vergadering van de Commissie ldeeenbus werden 8 ideeen behandeld, waarvan er
zeven defini tief beoordeeld konden worden. Een idee (no.
64) werd nag in behandeling gehouden totdal de lechn ische
merites van d it idee nader in beschouwing zullen zijn geweesl.
Van de zeven beoo rdeelde ideeen werd er een beloond mel
een bedrag van f 50,-, t erwijl de commissie van oordeel
w as, dot de goede gedochtengang ten gronds lag l iggende
aan een drietal inzendingen, het toekennen van een aanmoedigingspremie, groat f 15,- rechlvaardigt. Vier van de
zeven beoordeelde ideeen werden dus beloond !
Thans volgl een korle samenva l!ing van de beoordeelde
ideeen.

Idee no 65 - Plaats eiectorpom p Atlas-verdomper
De inzender stelt voor de ejectorpomp van de Allas-verdamper op de H.V.M.-schepen onder de verdamper te plaatsen en d e zuig van deze pomp met de uitlaot van he! circulotiewoter van de condenser von de verdomper te verbinden. Hierdoor zouden moleriool - en insta llotiek oslen
vermeden worden en bovendien zou don volstoan kunnen
worden met een pomp met 50% kleinere capaciteit.
De Commissie is van oordee l, dot, hoewel dit idee niet uitvoerbao r is, omdot de voord elen aan dit voorstel verbonden, w i jziging van de bestaande installatie niet rechtvaardigen, de gedachtengang, die oon dit idee len grondslog
ligt, nieltemin een oonmoedigingspremie, groat f 15,- op
hoar plools doe! zi jn.
Idee no 66 - Salarisbelaling Amsterdom-kantoor
Voorstel is de solorisbeta ling op he! Amsterdom-kantoo r
via bank- o f girorekening te doen geschieden en daarnaa ~ t
de mogelijk heid open te Iaten o p giroformul ier contanten
aan de kos op !e nemen. Dit zou volgens de inzender
rentebesporend werken, terwijl bovendien de ti jd, nodig
voor het gereedmaken en rondbrengen van de salarisenveloppen, zou worden bespoard. Voorts zouden ± 4000
kwitant ies en ± 2000 envelo ppen per joor bespaard worden.
De Commissie is van oordeel, dot dit idee niet voor toep assing in aanmerking k omi, aangezien daorvan geen bespa ring volt te verwa chten : d e giraal te beta len salarissen
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Idee no 68 - Salorisbetaling Amsterdam-kantoo r
De inzend ster slelt voor de sala risbetaling niet meer ta
doen p laatsvinden door he! rondbrengen van enveloppenmet-in houd, doch door voortoan ai le personeelsleden ochtereenvolgens hun geld bij de kassier te Iaten ophalen .
De Commissie is van oordeel, dot deze gang van zaken
meer t ij d, en dus geld, zou vergen don !hans het geval is,
zodat dit idee niet bruikbaar is en derhalve niet voor een
beloning in aan merking komi.

Idee no 69 -

Bewaren voorschotkwitantiemapies

Voorgesteld wordt voor te sc hrijven, dot Officieren hun
gebruik te voorschotkwitantiemopjes zelf gedurende een
jaa r moelen bewaren in pleats van deze mapies naar AS/
PV Amsterdam op te zenden .
Aangezien de mapjes, ind ien bewoard door betrokkenen,
Iicht zoekraken, bli jft AS/PV het t.b.v. naslag en cont role
gewenst achten ze le doen opzenden nodal de afrekening
van de laatste kwilantie uit het mapje door betrokkene
is gecontroleerd. A angezien het opzenden geen speed vereist, zol d it per zeepost dienen te geschieden .
De Commissie is van oordeel, dot dit idee niet voor uitvoering in ao nmerking k omi en der halve niet beloo nd kan
worden.
Idee no 70 - Besparing kosten wegering
De inzender stel t voor als ,standing o rder" i n te voeren:
,Bij het laden van boomstammen, wegeri ng en indien
mogel ijk ruimladders verwijderen", hetgeen zou leiden tot
besporing op herstel kosten.
De Commissie is van meni ng, dol het t reffen van de voorgest elde maatregelen tot de normale taakvervulling van
de met de beladi ng belasle fu nctiona rissen behoort, en
dot dit idee derhalve niel voor ui lvoering in aanmerking
komi. Op grand hiervan kan geen beloning worden toegekend.
Idee no 71 - Conserveren koge/logers
Voorgesteld word! kogellagers te conserveren d oor ze te
verpokken i n plastic vellen en daarin wat olie te gielen. Op
deze manier zi jn de kogella gers eenvoudig controleerbaar
op raest en steeds onmiddellijk gereed voor gebruik .
Naar het oordeel van de Commissie is de door de BTD ge-

adviseerde wijze von bewaren van kogellagers, nl. op stiften in een bak met schone ol ie, praktisch eenvoudiger en
ken can de door de inzender voorgestelde werkwiize darhalve geen uitvoering worden gegeven. A angezien dit idee
echter wei degelijk berust op een go ede gedachtengang
heeft de Commissie besloten de inzender een aanmoedigingsprem ie va n f 15, - toe te kennert.

VERSLAG VIERING
25-JARIG DIENSTJUBILEUM
VAN DE HEER P. HULLEMAN

JAAROVERZICHT IDEEENBUS,
SAMENSTELLING VAN
DE COMMISSIE IDEEENBUS
De Commi ssie bestaat thons uit de heren C. H. Paulus, voorzitter, A. P. Krul, lr. G . J. Ho gewind, A. J. J . de Feyter,
S. W . Oost Lievense en mr. C. G. Burgersdijk, secretaris.
In verband met het noderend afscheid van de heer lr. P. Th.
Meerdi nk en diens longdurig verblijf buitenslands, is de
heer lr. G. J. Hogewind in de pleats von de heer Meerd ink
tot de Commissie toegetreden .

INGEKOMEN IDEEEN
In het verslagjaar, lopende von september 1964 tot september 1965, ziin ingekomen 12 ideeiin, w oorvon er 11 beoordeeld zijrt . Hiervan werden er 7 beloond, dus bij na tweederde von het canto I beoordeelde ideeen!
Uit het verslog over het vorig joar bleek, dot het beloningspercentoge per verslagjoor van 36% tot 47% was gestegen.
Thons is dit wederom gestegen, en wei t ot ca. 66 2/3%{!),
hetgeen illustreert, dot relo tief meer goede ideeen worden
ingezonden.
In het voorgoonde verslagjoor w erden 15 ideeen o ntvongen, zodat de teruggang dit joo r 200fo beliep. Hoewel dit
percentage geringer is don het vorig joor (ca. 66213%), client
bedocht te worden, dot het a ontol ingekomen ideeen thons
wei zeer geri ng is. lndien wij het oantal potentiele inzenders bij K. P.M ., N.T.P.M . en H.V.M . op 1000 stellen, bedraagt
het inzendpercentage 1,2 tegen 1,5 vorig jaar en 4,4 over
de dooraon voorof gaonde verslogperiode.
In totoal zijn thons 70 ideeen door de Comm issie beoord eeld, en doorvan zijn er in totool 30 gehonoreerd met een
beloning of een aonmoedigi ngspremie. Het beloningspercentage bedroagt derholve co . 43%.
Het stelt de Commissie teleur, dot zo weinigen von de gelegenheid gebru ik moken de ongetwijfeld bi j velen levende
goede en gezonde id eeen om d e bedrijfsvoering efficienter
te doen verlopen ncar voren te brengen op deze - ook
voor de inzen der - lo nende wijze.

Alhoewel in feite 10 december 1965 de officiele herdenkingsdatum van het 25-jorig diens t jubileum van de Heer
Hull emon wos w erd i.v.m. ofwezigheid op die datum von
de Heer Hut in overleg met de jubiloris beslot en de f eestelijkhed en op 13 d ecember te d oen plaotsvinden.
Hierbij hod de Heer Hulleman te kennen geg even het gebeu ren liever 11 0nder ons" te vieren en hieraon geen ruchtbaarheid ncar buiten te geven.
Zodoende verzomelde zich op moondogmiddog 13 december j.l. het voltallige personeel von het Singapore kantoor
op de M ezzanine Floor, waor de Heer Hu t de plechtigheid opende met de feestrede. Hierin memoreerde de Heer
Hu t de verschi llende phasen in de diensttijd von de jubilar is, diens activi tei ten toen deze nag tot het Vorend Personeel behoorde alsmede zijn latere carriere bij het Uit gezonden W o lpersoneel. De Heer Hu\\emon met zijn j ubileum feliciterend overhandigde de Heer Hut de jubiloris
het officiele f elicitotieschrijven von de Directie, het jubileumgeschenk von de Mootschappij t.w. een vol-automotische slide-projector met bi jpossende camera, de moat·
schoppij-leg penning en last but not least het geschenk
onder couvert. Nomens het gehele personeel werd de Heer
Hullemon een v iertol zilveren kondeloors aongeboden ols·
mede twee krista llen bok olen en een f rooi schilderij met
tropische voo rstell ing.
No een kart da nkwoord van de Heer Hulleman werd het
officiele g edeelte von de herdenking besloten en de middog met een gezellig samenzijn voortgezet ond er het genot
ncar beli even va n een glaosje whiskey, bier of mi nder alcohol houdende dranken, op ortistieke w ijze gegorneerd
met sm111rgasbrod-achtige i nspi ratie van onze Manager
Cateri ng Department.

U weet het: ieder concreet voorstel, dot beoogt de efficiency van onze maatschappiien te verhogen, w ord! met
grate belangstelling d oor de commissie teg emoet gezien!
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Volkskunst in Nigeria

LAGOS-NIGERIA
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Lagos is de belongrijkste haven en het centrum op handelsgebied voor Nigeria. Er is uitvoer in cacao, olie, grondnoten en katoen, en er worden jaarlijks 2 tot 3 miljoen ton
geladen en gelost. De stad is gebouwd op een vrij laag liggend moerassig eilond, nauwelijks 5 meter baven de zeespiegel. In 1914 werd begonnen met baggeren in de haven
toen de diepte ervon maar 3 meter was, tot het verbeterd
was tot 9 meter, waarno de scheepvaort snel loenam .
De stad is zeer dicht bevolkt en men tracht dit te verlichten door het bouwen van nieuwe industrieen en woningen
can de Apapa zijde. Moderne fabrieken zijn opgericht,
o.o . voor margarine en zeep. Het is een stad vol contrasten. Bij de eerste aanblik lijkt hel een moderne picots, hoge
gebouwen, luxe yachting clubs, en een mooie promenade
longs het water. Neemt men echter de moeite even achier
deze fa<;ode een ki jkje te nemen, dot ziet men armelijke
en zeer primit ieve toestonden .
Er zijn verschillende moderne oirconditioned warenhuizen
maar er voor kan men van kinderen gehurkt achter kleine
stalletjes lucifers per stuk kopen en cigaretten. Op weg
noor de ploatselijke markt ziet men winkels met televisie
en rodiotoestellen, maar komt men op de morkt dan vindt
men door nog tekenen von zeer primitieve levenswijzen. Er
worden gedroogde apekoppen verkocht d ie tot medicijnen
gemalen moeten worden. Vlak daarnaast zijn oak ospirines
tentoongesteld.
Voor wie ge'interesseerd is in Afrikaanse klederdrachlen is
Logos de pleats bij ui tnemendheid, door nergens zoveel
variatie in dracht bestaat ols hier. De mannen dragen rijkgeborduurde linnen ,jurken" in effen kleuren, terwiil de
vrouwen daorentegen gekleed goo n in felle maar loch
smaakvolle creaties.
Behalve een po or hoofdwegen is er geen bestrating wat de
stod niet bepoald aantrekkelijk maakt. Bussen habbelen er
over heen, met hoopvolle nomen, zoals ,God protects us",
,God sends the safe journey", of een meer overmoedige
noom ols ,Showboy Driver". Wie een goed overzicht over
Logos a ls stad wil zien wordt aongeraden de lift te nemen in het nieuwe gouvernementsgebouw tot de hoogste
verdieping, van wear men een prachtig uitzicht in de rondte
heeft over de haven, het centrum en de stad erachter.

In Liberia, waar gaud gevonden wordt, goat alles op zijn
Amerikao ns. De organisotie van Ieger en polit ie zijn op
Amerikaonse leest geschoeid, en Uncle Sam's d ollars hebben de bouw van haven en aanvoerwegen mogel ijk gemoakt.
In 1821 brach t ,The American Colonisation Society" verscheidene honderden bevri jde Amerikaanse negers naar
Mon rovia, toen nog geheten Kaop Mesurada. Deze infi ltranten waren alles behalve welkom en er ontstonden veel
gevechten. Eens werden ze bijna geheel uitgeroeid. Een
Afrikaanse slam was het Amerikoanse kamp bi nnengedrongen, maar dank zi j de tegenwoordigheid van gees! von een
vrouw zijn de Amerika nen gered. Hoar naam was Matilda
Newport, en ze za t op wacht een pijp te roken. Toen ze de
moordlustige indri ngers bemerkte, klopte ze hoar pijp uit
op de lont van een kanon en door d e daarop volgende explosie joeg ze de inboorlingen op de vl ucht. Hoar beeltenis
en naam worden in herinnering gehouden door de uitgifte van een speciale postzegel. Liberia is de eerste onafhankelijke stoa t van W est Afr ika.
Hedentendoge bezetten d e Amerikaonse afstommel ingen
de regeringsposten en vormen de elite onder de bevolki ng.
Ze nummeren ongeveer 15.000, t egen 1.000.000 van de Afrikoonse i nwoners. De ontwikkelde Afrikaanse neger word!
door hen opgenomen en aanvaard o ls geli jke, maar ze werken niet positief oan de ontwikkeling von de mossa. Voor
de toerist heeft M o nrovia diverse attracties. l nteressan t is
he! eerste ,paleis". Het eerste stenen huis von Monrovia
werd gebouwd doo r de Oost Afrikaanse Compagnie, de
toenmal ige president vond dit zo mooi dot hij een trouwe
copy ervon liet bouwen naost het huis von de O.A. Compagnie. Veel later is schuin er tegenover een modern receptiecentrum gebouwd, woor ook Prins Bernhard ontvangen is.
Het nieuwe tehuis voor d e huidige Pres ident Tubman doet
inderdaad d e naam paleis eer aan. Het is een juweeltje van
bouwkunst wal bijna onwerkeli jk aandoet. Er tegenaver is
het ever.oens moderne gebouw von justitie gebouwd. Voor
de vermoeide en dorstig e t oer ist is er het imposante Hotel
Intercontinental, wat bijna voltooid is. Het ·is gebouwd
op een h.:uvel aan de ra nd van de stad en een panora misch
uitzicht is te zien vanaf de hoogste verdieping. N o dit eersl e klas hotel bezichtigd te hebben kunt u letterlijk en figuurlijk op een interessante haven terugzien.

Parlementsgebouw in Monrovia
Foto links-onder: Presidentieel pol eis

Seide artikelen a lsmed e de f oto's zi jn van Mevrouw A. van
Hummel-den Hengst te Durban.

MONROVIA-LIBERIA

I!
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WHAT'S IN A NAME

No de Si's, Sa's en de ,Musi" in het novembernummer in
beschouwing te hebben genomen, kruist onze (zee}weg
thans de 2 Stroot F.-schepen, de ,Stroot Frankl in" en de
,Stroot Frazer". Deze zusterschepen vormen de laotste
oanwinst von de K.P.M. en ziin ondergebrocht in de Cambinotie .

.,Stroot Franklin"
Volgens de Encyclopaedia Britannica werd ,on organized
district of Canada, extending from the Arctic Circle to the
North Pole" noor Sir John Franklin vernoemd. (franklin
District}. In dit d istrict ligt Franklin Street, woaruit de conclusie kon worden gelrokken dot deze ,Street" eveneens
noar Sir John Franklin werd vernoemd, hoewel dit niet met
zoveel woorden in genoemde encyclopedie stoat.

Wie was Sir John Franklin?
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foto links: machinekamer ,Stroot Frazer"
onder: hut
rechts: interieur
rechtsonder: lounge

De algemene Winkler Prins En cyclopedie meld! het volgende over hem:
franklin, Sir John, Brits zeeofficier, poolreiziger (Spilsby,
Lincoln, 16.4.1786- N. IJszee 11 .6.1847). Werd 1808 marineofficier en onderscheidde zich door meed en bekwaamheid.
In 1818 werd hij tweede commandant von de expeditie, die
onder Buchain zou trachten tussen Greenland en Spitsbergen door de N oordpool te bereiken. Op 80° 34' gof
Buchoin het b evel tot de terugtocht, tegen de wens von
Franklin. Tussen 1819-22 bereisde hij het Noordelijkste deel
van Canedo, o.o. met Bock en Richardson. Hij bereikte de
mending van de Coppermine rivier. De terugweg bleek zeer
moeilijk.
Op een tweede tocht van 1825-27 bereikte Franklin de mon.cfi ng van de Mackenzie rivier en nom grate stukken van de
poolkust voor het eerst op. Deze tochten moesten het vinden
va n een N .W. doarvaart van de Atlantische ncar de Stille
Oceaan bevorderen. Anderhalf jaar no zijn terugkee r werd
Franklin in de adelstand verheven. Hij was van 1837-1844
Gouverneur van Tasmanie. In mei 1845 verl iet hij als commandant van een nieuwe expeditie, met de schepen Erebus
en Terror de Theems. Op 11.6.1847 overleed sir John Franklin; de schepen vroren in september 1847 vast in h ~t ijs; in
april 1848 moesten de bemanningen de schepen verlaten.
Von hun lot is later niels meer vernomen. De door Franklins

weduwe gefinancierde tocht van Me. Clintock achterhoolde
aileen het lot van de schepen. De bezielende invloed von
Fronklins doden op latere Engelse ontdekkingsreizigers is
groat geweest.

,.Straat Frazer"
Hoewel ongetwijfeld een zekere heer , Frazer" zal hebben
bestoon, is hij besl ist niet de man naor wie een onzer schepen is vernoemd. We komen voor deze naom, zij het zijdelings, terug in de geografie, wont er is nogal wat verworring
over deze naam geweest.
Yoor de noomkeuze werd geroodpleegd , The Mercantile
Marine Atlas", wear in de index inderdood de ,Frazer
Stra it" was opgenomen. Het is niet bekend om welke reden
zulks geschiedde, moor er is nadien tech een noder onderzoek noor deze zeestraot ingesteld, waarbij con het Iicht
kwom dot zij nergens te vinden was. Bij informotie bij de
uitgevers von genoemde Atlas, moesten dezen no een uitgebreid onderzoek toegeven dot in de index een drukfout
stand. ,Frazer Strait" was obusievelijk gedrukt voor ,Frozen Strait"! Als pleister op de wonde werd hieroon toegevoegd dot er wei een , Fraser Strait" beslond en wei ten
Zuiden van Rangoon op 10° 47' N .B. en 96° 10' O.L.
Men heefl tenslotte geen aanleiding gevonden van de gekozen naom ,Stroot Frazer" of te wijken. De drukfout zal
inmiddels in de nieuwe uilgave van de index van de ,Mercantile Marine Atlas" wei gewijzigd zijn.
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HET NIEUWE SCHEEPVAARTHUIS
In het Nieuwe Scheepvaarthu is zu llen de K.N.S.M., S.M .N .,
K. P.M. en K.J .C.P.L. worden ondergebracht. Het gebouw
zal via een ,brug" met het bestaande Havengebouw worden verbonden.
Het voorlopig antwerp, dot reeds tal van v66rstadia heeft
doorlopen, is afkomstig van het architectenbureau Dudok
te Hilversum, welke architectencombinatie (W. H . Dudok
en R. M . H. Magnee), zoal s bekend, ook het Havengebouw
op hoar naam heeft.
Door de ontwerpers is gezocht noar de meest harman is che
en tegelijk praktische gestolte von d it voor stod en handel ,
mede door de unieke si tuer i ng oan het IJ , spectaculo i re
,havenproject", De onderhandelingen over d e definitieve
gronduitgifte (erfpocht) met de betrokken instonties verkeren in een beslissend stadi um. In ofwochting von het gereed komen van het nieuwe P.T.T.-gebouw, zol het zich
nag op het terrein bevindende Bureau lnklaring Pakketpost
een tiidelijk onderkomen kriigen op het She\1 -terrein aan
d e Westerdoksdi jk.
Vooruitlopend op de t e verwachten nadere gegevens, kan
nag worden vermeld, dot het in de bedoeling l igt het
nieuwe complex , zw evend" te construeren op een oantal
basiskolommen, w aardoor een maximale parkeerruimte
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wordt verkregen. Het gebouw zal een i nhoud krijgen van
rand 11 0.000 kubieke meter en circa 14.000 vierkante meter
nuttige kantoo rruimte goon bevatten (bi j een bruto oppervlakte von circa 25.000 vierkante meter). Zoals uit d e schets
blijkt, zullen d e eerste twee geled ingen ieder zeven verd iepi ngen !ellen, terwi jl de meest westel ijk gelegen v leugel
uit acht etages zal zijn opgebouwd. Op de al s representatieve ruimte gedachte overbouwing van de loatstg enoemde vleugel en het uiteinde van het middengedeelte is in
het antwerp een heli -haven geprojecteerd. Het complex zal
ruimte kunnen b ieden aan tenmi nste 1.200 personen. De beschikbare kan toorr uimte zal vermoedelijk horizontaal worden verdeeld.
Men hoop! voor begin 1967 ri jksgoedkeuring te ontvangen.
De bouw zal twee tot drie ja ar vergen . De kosten worden
voorlopig geschat op 25 miljoen gulden. Het bestaande,
statige en ri jk geornamenteerde Scheepvaarthuis dateert ui t
1916 en is een schep pi ng van arch itect J. M. van der M ei j.
H e\ gebouw is reeds jaren te klein, waardoor b'1j herha\ing
noodvoorzieningen moesten warden getroffen.
Dot de betrokken rederijen over en ig e jaren nag duidelijker
dan voorheen vera nkerd zullen zijn in het ha rt von Amsterdam (waarbij wi j ook denken aan de toekomstige IJ -boulevard) is een reden tot voldoening en vreugde.

SPORTPRESTATIES
,VAN W AERWIJCK"

wijzigingen de nodige resultaten zouden opleveren. Keeper
Tsui Wai Sang werd vervangen door CD steward Tang W ing
Cheong, de achterhoede bleef als te Da r-es-Salaam, 2e
stuurman, chief stsward en steward Chan respectievelijk spil
en kant halfs. In de voorhoede werd de hoofdwtk vervangen
door de derde wtk, een en onder niet vanwege sportprestat ies doch meer verband houdende met rust. De sparks behield de SB's buitenvleugel, 4e wtk BB's binnenvleugel en
de derde stuurman de middenvoorplaats terwijl donkeyman
Wong Kong M i ng vervangen werd door fitter Wong Hen.
Het eerste doelpunt lie! niet lang op zich wachten. AI no
lien minuten spelen werd onze doelman TWC door een
prachtige pass van de tweede stuurman verschalkt; deze
w ilde de bal op de keeper lerug spelen. Dit tot groat vermaak van de tegenpartij. De derde stuurman compenseerde
dit misverstand echter door onmiddellijk no de aftrap
de gelijkmaker te scoren. Dit tot grate verbazing van de
neg steeds lol hebbende VNS'ers. Onze midvoor kreeg
daarno neg diverse kansen voorgeschoteld door onze debu-

Tijdens rondreis 54 in de China East Africa Service werd
binnenliggende te Dar-es-Salaam een voetbalwedstrijd .
georganiseerd tegen de aldaar gedetacheerde Nederlandse
Marine heren. Teleurstellend was de geleden nederlaag
5-2, ondanks het meer dan redelijke spelpeil onzerzijds.
Meer dan redelijk, gezien omvang en gewicht van enkele
dezer spelers. De twee backs 1e stuurman en 2e wtk, doen
met hun gezamenlijk gewicht de wijzer van de weegschaal
rand de 200 kg schommelen. Diverse heren uit Hong Kong,
die wei is waor hun best deden, hadden of en toe moeite
om uit te maken aan welke zijde zij nu eigenlijk behoorden.
Dit bracht de verdediging enkele malen in verwarring. On:ze
voorhoede met op de mi ddenvoo rplaats de derde stuurman,
versterkt door de hoofdwtk SB binnen, Sparks SB builen,
4e wtk BB binnen en donkeyman Wong Kong Ming BB
bui·ten, begonnen aanvankelijk met de vereiste techniek en
snel heid. No de rust leek een en onder meer op de binnenrustplaats van een tehuis voor oude mannen. Deze inzinking
was mede te wijten aan de erven lucas Boi s en de bierbrouwerijen Heineken en Amstel, een tafereel in slow
motion .
De verded iging had het hierdoor dan oak zwaar te verduren en moest uiteindelijk zwichten onder de doorstaande
druk. Doelman laundryman Tsui Wai Sang viste dan oak
diverse malen de bal uit het net. Er waren onder ons echter
mannen die onuitgeput over het veld zwierven en in diverse
precaire situaties redding brachten. Met trots vermelden
wij hier dan ook de tweede stuurman en chief steward. Een
algemene zucht van verl·ichting was echter duidelijk te
horen toen de scheidsrechter het eindsignaal floot. Terug
aan boord werd de wedslrijd nog eens onder de loep genemen, genietend van een koele dronk, en besloten werd, de
nodige wijzigingen a an te brengen voor het volgend partijtje.
Arriveerden 8 oktober te Beiro en nomen contact op met
de heren van het aldaar binnenliggende m.s. Ouwerkerk van
de V.N.S. Besloten werd om zaterdag's des namiddags om
5 uur elkaar gewapend met voetbalschoenen te ontmoeten
op het lerrein van de l isboa Sportclub Beira. We zouden
nu de kans krijgen om te constateren of de aangebrachte

De , van Waerwijck-boys"

terende derde wtk, die hij helaas niet heeft kunn en benutten. Hij school of tegen de keeper of ver naast. De rust werd
dan oak ingegaan met de stand 1-1. In de tweede helft
ging een en onder iets beter dan te Dar-es-Salaam en no
elf minuten spelen werd een prachtige voorzet van de derde wlk door onze midvoor het doel van onze tegenspelers
ingewerkt. Resultaat 2-1. In deze stand kwam verder g een
verandering. Terug aan board leidde deze overwinning tot
een klein feestje dot tot sluitingstijd van de bar werd voortgezet. Dank zij het feit dot er die avond niet gewerk t werd
in verband met prioriteit van de binnenliggende passagiersschepen, kon iedereen meedoen, zodat het gewicht door de
heren op het veld kwijtgeraokt, ijlings kon worden bijges pijkerd met g rote glazen schu~mend bier.
G. K.
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TYPHOON

THERMOMETER- HYGROMETER - BAROMETER.
WEERBERICHTEN- ANGSTGEZICHTEN.
KAARTEN HALEN - KOERS BEPALEN.
PASSEN - METEN - TIJD VERGETEN.
WOLKENPAKKEN - DONKERE VLAKKEN.
REGENBUIEN - KLOKKEN LUIEN.
ZEE EERST GLAD EN RIMPELLOOS,
DEINEND SCHUIMEND - NU ZO BOOS.
BERGEN DALEN - REUZE HALEN.
SCHROEVEN OP OF ONDER WATER,
REGULATEUR ALTIJD WAT LATER.
SOMS MOEIZAAM DRAAIEND HOOFDMACHINE,
DAN RAUND ALS EEN VLIEGMACHINE.
OPGEPAKT - NEERGESMAKT.
VELE DAGEN NIETS TE VRAGEN.
STAND OF RANG - GEMEENBELANG.
DOOD EN LEVEN OM HET EVEN.
WOEDEND- KOKEND - SCHUIM EN SPATTEN
OP HET DEK DE EERSTE RATTEN .
STAMPEN - SCHEUREN - KREUNEN - KRAKEN
UREN - DAGEN - NIET TE STAKEN.
EINDELIJK MET WIJDE BOOG,
DE WIND IS WEG - WIJ IN , HET OOG"
GOLVEN OM NAAR TE KIJKEN
DIE HOGER DAN DE ALPEN PRIJKEN.
VOGELS VElERLEI PlUIMAGE
STRIJKEN NEER ALS EEN CORSAGE.
WANT VOOR HEN I·S DEZE BOOT
AlS EEN REDDER IN DE NOOD
HET SLIJK DER AARDE WORDT 'VERSLONDEN
DOOR GROTER KRACHT VAN , HER" GEZONDEN.
STERREN STRAlEN VOOR ONS UIT
GUN DE lEE - GEEN DROEVE BUIT.
UlT DE STORM - IN DE STORM.
WEER EENS MfT EEN WIJDE BOOG
ONTWORSTELEN WE HET BOZE ,OQG"
HEEl HET SCHIP - MACHlNEKAMER
GAAN OPNIEUW ONDER DE HAMER.
BEUKEND SCHUlMEND SMEEDGEREI
DE HELE BOEL WORDT VERFVRIJ
EN: ALLES WAT EERST BLINKEN MOEST
IS NU EEN OUDE BAK VAN ROEST
DAGEN NACHTEN - ALSMAAR STRJJOEN
MAAR WE KUNNEN ONS BEVRIJDEN
ZEE WEER KAlM - STORM BEDAARD
WAT IS EEN MENS JNEENS WEER WAARD.
EERST STRAK VERBETEN - , ZIJ AAN ZIJ"
THANS WEE'R DIE EIGEN STALEN BLIK
VECHTEND VOOR HET EIGEN , IK".

HOE HEET JE ZOON ZEEMAN?

Ze was in verwachting toen hij wegging. Zes weken no hun
huweli jk stonden ze op Schiphol. Beiden gemaakt vralijk,
pretend over allerlei onderwerpen zonder er met hun gedachten bij te zijn; heiden hopend dot het maar vlug voorbij zou ziin, dot het vl ieg tuig maar weg was.
Toen eindelijk de bekende stem door de lu·idspreker klonk:
,Passagiers voor vlucht KL 843 noar Bangkok worden verzocht ... , keek hij hoar oan en moest op z'n lip bijten om
de Iraan die alsmaar in zijn ogen kriebelde weg te drukken.
,We komen je met z'n beidjes hal en", lachte ze en hij knikte zonder het te begrijpen Ge jaagd liepen ze noar de
douane. Door nom hi j ofscheid, weer haostig want weer
kriebelde die Iraan. Sufferd die hi j was, ezel, om weer te
tekenen.
Weer een jaar varen . Hoar weer aileen achter Iaten en dot
in deze omstondigheden. ,Dapper ziin meisje, no deze
term go ik nooit meer van je weg". Ze was dapper. Ze
lochle zenuwachtig, zwaaide wild, liep tegen iemand op
toen ze :zich omdraaide. 11Pordon meneer", en ze drukte
hoar neus tegen de ruit van de bollustrade om te proberen
nog eenmaal dot bekende gezicht te zien ochter de kleine
ruitjes van het glimmende monster.
Hi) hoorde niet wot de mensen tegen hem zeiden, reageerde niet op de charmonte stewardess die zei: 11Welkom aan
board, mij nheer".
In het vliegtuig realiseerde hi j zich dot Trees woorschijn liik
niet eens een idee hod waar hij heen ging. Evenmin als
wat hi j ging doen. Ze wist dot hij ncar Bangkok g ing, dot
hij ging voren ols stuurmon. Maar wear Bangkok ligt en
hoe een stuurman stuurt wist ze vast niet. Ze wist aileen
wanneer hij weer thuis kwam, en dot hun klei ne dan vier
maanden oud zou wezen.
Uit Rome stuurde hij een kaart: ,Nag even, ik ben zo weer
terug". Uit Beiroeth weer een: "Meed houden". En uit Bangkok : 11 Zarg goed voor jezelf en onze kleine".
De geboorte naderde snel, want op een schip vliegt de lijd.
Ze schreef elke twee dagen en in de havens lagen steeds
stopels brieven te wachten. ,,k ben zo gelukkig". ,lk voel
soms een beweging". 11 Het is vast een jongen". ,lk ben

helemaal niet bong, moeder zegt dot he t helemaa l niets
voorstelt". Hii telde de dagen en de uren en toen het eindelijk zo ver was, was hij niet meer weg te sloan van de hut
van de morconist. Op vijftie n septe mber liep hij net nca r
het schovotje om te peilen toen hi j de marconist naar de
hut van de kop itein zag goon. ,Niels bijionders, doe! hij
elke dog", dacht hij en verga t de peil ing zodat hij nag eens
naar boven moest. Toen hi j over de ka ort gebukt stand
kreeg hij het gevoel dot er iemand ncar hem keek. Hij keek
op en zag dot de ,Ouwe" achter hem stand, la chend. ,)on,
jongen, gefe liciteerd met je zoon". Hij beg ree p het niet.
De Kapitein pakte z'n hand en kneep er in. 11 Een jongen,
man, een zoon, en je vrouw in b lakende welstand". Trill end
las hij het telegram en toen heeft hij werkelijk eventjes gehuild, ols oHicier von de wacht. Hij is noar boven gegaan
en heeft de wind in z'n gezicht Iaten b lazen . Pas toen de Kapitein naar boven kwam om een p eiling te nemen kwam hij
tot zichzelf; do t had hij helemoal vergelen. ,Loot ma ar Kapitein, ik zal wei weer peilen". ,Nee", lachte de Ouwe, 11 doe
maar kalm aan de eersle uren; ik heb de wacht nu" .
Die avond op het sloependek was het een re uze feest. De
passagiers waren komen fel iciteren en elke keer opnieuw
moest hij zich realiseren dot het werkel ijk waa r was. De
Ka pitein stand op en al de ande ren, al len een glas in de
hand. ,Jan, hoe goat hij helen?" ,Pe ter kopitein, dot heb
ik met mijn vrouw afgesproken". , Lang leve Peter", besloot
de Ouwe z'n speech en iedereen d ran k d aorop.
Peter werd min of meer het troetelkind von ons schip. ledereen gaf z'n mening over de gewichtsloenome van baby's,
het luierverbruik, de voeding, en er werd zelfs gespraken
over opleidingen, beroepen en studieverzeke ri ngen.
Niet lang doarna zaten we op een ochtend bi j elkaor
toen de marconist met een: , Leugenaar", een telegram can
de jonge vader gaf. Hii las het, zweeg een ogenblik en
gaf loen het telegram rand. Het luidde : , Heb onze jongen
tech ncar z'n vader genoemd en Jan Iaten dopen stop liefs
stop Trees".
Hij is er nu nag kwaod over. ,Dot was niet afgesproken",
was z'n commentaar. We sloan eensgezind achter hem en
hier heet de kleine Jan nag steeds Peter.
E. Milatz
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PERSONALIA

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN

BEVORDERINGEN

Technisch Varend Personee/ N.T.P.M.
tot 5e Wt!rklui gkundige R. E. Stop m.i.v. 22-10-65
Walpersonee/ Amsterdam:
tot Afdel ingschef B. F. va n Buuren (TD/M b) m.i.v. 1-12-65
tot Adjunctchef
R. J. de Vries {BTD) m. i.v. 1- 1-66
tot Hoofdemploye
A. Terlouw (TD/Sb) m.i .v. 1- 1-66
J . C. van Dun (AS/Boekh .)
m.i.v. 1- 1-66
A. v. Sa ntberghen (retoce)
tot Beambte
m.i.v. 1- 1-66
Nautisch Varend Perso nae/ m.i.v. 1 januari 1966:
tot gezagvoerder
H. de Gees!
tot 1 e stuurman
0. J. Stumpf
tot 2e sluurman
J. J. Bas
E. G. van Tel/ingen
J. C. van 't Veer
D. Lub
G. A. Smit
tot 3e stuurman
P. C. Klaassen
F. Boonstra
Technisch Varend Pe rsonae/ m.i.v. 1 januari 1966:
tot 2e werktuigkundige H. H. Smu lde rs
J. Kramer
H. Na kken
J. von Sluijs *)
S. G. Adema
tot 3e werktuigkundige R. V. Orth P. B. G. M. Wesseling
A. M. A. Begemann
E. R. Gorter
J . Smit
L. Boomsma •
E. Grootve/d *)
M. v. d. Steen *)
N. W. Dikstaal *)
tot 4e werktuigkundige F. A. Brouwer von Gonzenbach
M. J. de Hasson P. J. H. de Ma ar
M. C. van Apeldoorn H. van Brug
Th. A. H. Bakker H. J. R. Barten*)
G. Brand
C. P. M. v. d. En de *)
R. Geiger
R. L. J . Lui jendi jk *)
*) (NTPM)

Van harte geluk gewenst.

MUTATIES GEZAGVOERDERS

K.P.M.
J. J. Maaskant (1e Slm.) ex m.s. ,Camphuys" dd.
Gezagv.
W. F. Klute ex m.s. ,Camphuys" met RV/Ned.
J. de J ong ex RV/Ned. naar m.s. ,Van Riebeeck"
S. J. Krijt ex m.s. ,Van Riebeeck" naar m.s. ,Stro ot
Fra zer"
J. A. v. d. Broek Humphrey ex m.s. ,Stroot Frazer"
met RV/Ned.
H. de Geest (le Stm.) ex m.s. ,Stroo t Frankl in" naar
m.s. ,Sigli" (dd. Gezagv.)
A. M. Frigge (dd. G e zagv.) ex m.s. ,Sigli" na ar m.s.
,Stroot Lombok" (1e Stm.)
F. W. Kaptijn (1e Stm.) e x RV/Ned . naar m.s. ,Silindoeng" (dd. Gezagv.)
H. J. Brons ex m.s. 0 Silindoeng" met RV/Ned.
D. va n Hekken ex m.s. ,Schouten" met RV/Ned.
H. Koch ex RV/Ned. naar m.s. ,Schouten" (DMO
Singapore)
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26-11
26-11
5-12

K.P.M .
A. A. Loenen (2e Wtk.) ex m.s. ,Van Riebeeck" naar
m.s. 0 Van Riebee.ck" (dd. Hfd. wtk.)
W. H. van der Poe/ ex m.s. ,Van Riebeeck" met RV/
Ne d .
J. A. Pruyt (dd. Hfd. wtk.) ex m.s. ,Sig li" naor m.s.
,Van Neck" (dd. H fd. wtk.)
H. E. Kattenbroek ex m.s. ,Van Neck" naar m.s.
,Schou ten"
W. van Dam ex m.s. .,Schouten" me t RV/Ned.
H. Weevers ex RV/Ned. naar m.s. ,.Sigli"

26-11
26-11
10-12
10-12
18-12
18-12

N.T.P.M.
D. Bus ex verlof naar s.s. .,Mun ttoren" (Santos) 23-11
M. D. Treurnie t (td. Hfd. wtk.) ex s.s. , Munttoren" met
verlof 26-11
G . Doesburg {td. Hfd . wtk.) ex ve rl of n/m.s. ,Sloterkerk" 2-12
C. Sc hoenmaker ex m.s. ,Sioterkerk" met verlof 4-12
H. Kruyshaar {td. Hfd. wtk.) ex verlof n/m.s. ,Senegalkust" 8-12
R. Pagels ex m.s. ,Senega/kust" met Ouderdomspensioen 1- 1
A lie verlofgangers: een prettig veriof
A ile herplaatsten : goede vaa rt

MET VERLOF GEGAAN

K.P.M.
1e Strm.
2e W tk.
4e Wtk.
1e Strm.
Se W tk.
3e Strm.
3e Wtk.
2e Wtk.
3e Wtk.
4e Wtk.
3e Wtk.
4e Strm.
3e Strm.
4e Wtk.
2e Wtk.
Se Wlk.
2e Wtk.
Se Wtk.

L. v. d. Boon
E. A. J. de Vries
J. Kommers
J. Ozinga

RV
RV/SV
RV/SV
RV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
RV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
Ry
RV/SV
RV/SV
RV

13-11
13-11
14-11
16-11
26-11
28-11
29-11
30-11
30-11
5-1 2
5-12
6-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10-12
13-12

H. F. Stauseba ch ex m.s. ,Sioterkerk"
B. Crooy ex s.s. ,Munltoren" (Santos)
Grootveld ex s.s. ,Munttoren" (Santos)
B. van de r Bult ex m.s. ,Senegalkust"
(Duinkerke n)
W tk . H. C. v. d. Bos ex m.s . ,S /oterkerk" SV
Wtk. H. G. Dirix ex m.s. ,S io terkerk" SV
Wtk. M. J. M. de Reeper ex m.s. ,S/oterkerk" SV
Stm. G. P. Stout ex s.s. ,Westertoren" (Singapore)
Stm. J. F. Jongbloed ex m.s. ,Senegalkust" SV

4-11
26-11
26-11

G . Brand
R. de Mes
H. J. G. Schoolkate
A. M. I' He rm inez
A. J. Koomans
A. A. C. M. Wouters
J . G. 8os
W . de Jong
J . P. Duyn
R. Kruger
E. G. v. Lonkhuysen
C. D. Tijsterman
J . de Vries
A. K. Bok

u•t
uit
ui t
uit
uit
uit
uit
ui t
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

Beira
Bangkok
Mauri tius
Singapore
Kobe
Kaapstad
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Hong Kong
Durban
Du rban
Durban
Durban
Be i ra
Mombasa

5-12
8-12
14-12

N.T.P.M.
1e Stm. J.
4e Stm. A.
4e W'lk. E.
4e Stm. H.

14-12
16-12
16-12
18-12
27-12

5e
3e
Se
2e
3e

28-11
2-12
4-12
4-12
6-12
11-12

Aile ver/ofgangers een prettig verlof

N.T.P.M.

NA VERLOF VERTROKKEN

5e Wtk. R. E. Stop
3e Stm. B. Buwalda
5e Wtk. J. Snip

K.P.M.
5e W1k. J. G. Hoopman Mauritius m.s. ,Van Spilbergen"
1e Strm. R. L. Hessel (Singapore) m.s. ,Schouten"
1e Strm. D. Plooy (Mombasa) m.s. ,Van Linschoten"
3e Strm. C. Jolmers (Hong Kong) m.s. ,.Sinabang"
2e Strm. J . Bas (Kaapstad) m.s. ,Stroot Franklin"
1 e Strm. H. Veldkamp (Aden) m.s. ,Camphuys"
3e Wtk. F. H. A. Crooymans (Singapore) m.s. ,Houtman"
4e Strm. J. W . J. Soenveld (Singapore) m.s. , Houtman"
5e Wtk. P. G. H. Uges (S ingapore) m.s. ,Van Noorl"
3e Wtk. R. E. Boom (Dar es Salaam) m.s. ,Van Riebeeck"
2e Strm. 0 . E. A. Vermeulen (Durban) m.s. "Stroot
Madura"
Dd 3e Strm. N. Dooms [Durba n) m.s. ,Stroot Madura"
Se Wtk. H. D. Kwaytaal (Durban) m.s. 11S traot Madura"
2e Wtk. G . Veenstra (Durban) m.s. ,Stroot Frazer"
2e Strm. A. h. 0. Meynderts (Kaapstad) m.s. ,Stroot
Frazer"
1e Strm. F. W. Kaptijn
gezin (Singapore)
1e Strm. J . P. Goossens (Momboso) m.s. ,Van Riebeeck"
1e Strm. R. Edsen [Sydney) m.s. 11Van Clean"
2e Strm. F. E. Roelofsma (Hong Kong) m.s. ,Sinobang"

+

22-10
25-11
10-12

Ge/ukgewenst mel het behaolde succes
8-11
10-11
12-11
16-11
18-11
23-11
25-11
25-11
1-12
3-12
5-12
5-12
5-12
6-12
9-12
10-12
11-12
13-12
15-12

NA VERLOF GEPLAATST

--------------------------------------·-----N.T.P.M.
3e Wtk. A. de Groote m.s. ,S iolerkerk" (Hamburg)
4e Stm. R. M. Stuiver (nieuw aangenomen) m.s.
(Duinkerken)
11 Senegalkust"
4e Stm. A. P. M. de Wildt s.s. ,Westertoren" (Singapore)
4e Wtk. A. J. Faken m.s. , Sioterkerk"
3e S tm. B. Buwalda m.s. ,.Senegalkust"
Se Wtk . H. J. Bieber m.s. ,Senegalkust"
4e Wtk. J. P. Bostelaar m.s. ,Senegolkust"
Se Wtk. M. Meulenberg m.s. ,Senegol kust"

V.D.
S.ll
A.

23-1 1
26-11

HUWELIJKEN

K.P.M.
2e Stuurman W . J. Jongenotter en Mej. Y. Schuld, ddo. 2611-65 te Den Haag.
3e Werktuigkundige N. M. Meinsmo e n Mej . S. Stienstra,
ddo. 26-11 -65 te Ferwerd.
2e Stuurman F. E. Roelofsma en Mej. J . E. M. Asperslagh,
ddo. 29-11-65 te Voorburg.
4e Stuurman A. F. Ku iper en Mej . I. von Zwol, ddo. 2-12-65
te Utrecht.
3e Stuurman R. de Mes en Me j. M. van der Laarse, ddo. 612-65 te Amsterdam.
2e Werktu igkundige E. Timmer en Mej . E. van de Velde,
ddo. 17-12-65 te Goes.
N.T. P.M.
4e Wtk. J . Meijer en Mej. E. Hees kens ddo 17-12-65 te Alblosserdam.
4e Wtk. E. G rootveld en Mej . M. A . M. E. Peelers ddo 24-1265 te Den Haag.
Proficiot en ,behouden vaart"

NIEUWE K.P.M.-MERTJES

Den Haag, 11 -11.-65: Robert Anne, zoon van 3e Werkluigkundige P. M. Bos en Mevrouw M. Bos-van Steenbergen.
VI issingen, 15-11-65 : Morinko Hendriko, dochter von 2e
werk tuigkundige P. Bakker en Mevrouw W. J. BokkerCysouw.
In het decembernummer werden de nieuwe KPM-mertjes
ab usievelijk ols NTPM-mertjes opgegeven.

NIEUWE N.T.P.M .-MERTJES

1-12
3-12
8-12
8-12
10-12
10-12

Roosendoal 2-11-65 Ellen Marianne, dochter van Ass. w\k.
P. S. van der Kooy en Mevrouw M. J . von der Kooy-Kroes.
Voorburg 7-12-65 Nienke, dochter von 3e Stm. J . de Voogd
en Mevrouw G . de Voogd-Minnemo .
Hoorn 9-12-65 Erik Frank Bob, zoon van 2e Wtk. B. van
Riessen e n Mevrouw C. A. A. von Riessen-von Riel.

Goede wocht en behouden voort

Welkom in de ,fami/ie"

IN MEMORIAM

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA

--------------------------------------------Gepensioneerd Hoofdwerktu igkundige H. Hillebrand! overK.P.M.
5e Wtk. M. Ronhaar
5e Wtk. D. von der Word!
2e Strm. D. J . Keuveloor
4e Strm . H. A. Noorlond
4e Strm. C. J. G . v. d. Hurk
3e Wtk. J . Mozereeuw
5e Wtk. J . C. Romer

AS
A
S.l
verkl. S.lll
verkl. S.lll
B
A

11-10
20-10
17-11
17-11
17-11
13-12
15-12

leed ddo. 23-11-65 te Zwonenburg, in de leeftijd van 58 jaar.
Gepensioneerd Hoofdwerkluigkundige J. Nicolai overleed
ddo. 24-11-65 te Dordrecht, in de leeftijd van 56 jaor.
Gepe nsioneerd Beambte W. A. J . W ilson overleed ddo. 312-65 te Deventer, in de leeftijd van 58 joor.
Gepensioneerd Employe A. N. P. Belle overleed ddo. 15-1265 te Haarlem, in de leeftijd von 56 jaa r.
Zij rusten in vrede.
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Familiegroeten

Donderdog 2 december jl. was voor ons de laalste opnome
in dit joor von het ,schip von de week" bestemd voor de
schepen ,Stroot Lombok" en ,Van der Hagen".
Goslvrouw was Teddy Scholten; omroeper Guus Weitzel.
Het orkest ,Confetti" o .l.v. Harry de Groot, met medewerking von M ieke Bas zorgde voor de muzikale omlijsting.
Als gosten waren aonwezig gezagvoerder D. Minnema met
zi jn echtgenote, die nu de keerzi jde von de medo ille kenden zien. Hoe zij deze zagen schrijft gezagvoerder Minnema hieronder.
,Zwarte wolken joegen aan vanuit de westelijke kim. Het
zich t beperkt door striemende sneeuw en hagelbuien. Gladde wegen. Zoemende ruitenwissers. Verminderde vaart en
zo nu en dan geneigd om mistseinen te geven. Men zou
geen hand de straot opsturen. Wij hadden pijn in de armen
van het als maar moeten bijsturen. Maar we moesten naar
Hilversum. Er s.teeg dan ook een zucht von verlichting op
toen we de gezellige worme zeal van hotel Gooiland binnenstapten. Ondanks de zeer slechte weersomstandigheden
was tech iedereen gekomen. De , Schip van de week"-stemming zat er al in en het beloofde een goede en gezeflige
dog te worden . Oude en nieuwe kennissen. Koffie met gebok. Een druk in de weer zijnde fotogroof om zijn ,klanten"
op de juiste pleats le :zelten voor het gevoelige plootje. Later bleek dot het nag geed gelukt wa!Wlok . De uitstekend
verzorgde koffietofel viet er no een hartversterking goed in.
Alhoewel in feeststemrning, is een ieder loch wat zenuwocht ig. Zeals ook wij oan board, wonneer ,ons" schip het
,schip van de week" is en er reeds dagen von te voren
gissingen worden gernoakt hoe of de ontvongst zal zijn.
Of de stemmen von thuis goed en helder zullen doorkomen.
Deze keer was het voor ons de keerzijde von de medaille.
Niet Hilversum in de hut, maar het persoonlijk meemoken
van aile voorbereidingen die door Mootschappij en Omroep
semen hier telkenmole moeten worden verricht om het
Koopvoordijprogromma zo geed mogelijk te doen slogen .
Niet aileen om de mensen oon board een gezellig half
uurtje te bezorgen, moor ook om onze fom ilieleden met
elkoar in contact te· brengen tijdens een gezellig ,onderonsje". Het is goed om ook hier eens bii stil te blijven
sloan; dit informele contact realiseren wij ons immers nooit.
Nog minder blijven wij stilstaan bij ol het werk dot gedoan
moet worden om deze uitzendingen tot een succes te rnaken . Vaak een loch. Soms oak een Iraan.
We boften deze keer wei bijzonder. Muziek en zang woren
,of". De in een modern pak je gesloken Sint-Nicolaas liedies deden het wonderlijk geed en werden zacht dan wei
luider door een ieder meegezongen. Wonneer ze aan board
van de ,Stroot Lombok" en ,Van der Hagen" een goede
ontvangs! hebben gehad zijn ze ook door in de Sint-stemming gekomen. In deze maand tach Ieven wij can board
nog meer mee met thuis, wordt het gemis van de huiselijke
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kring nog meer gevoeld don gewoonlijk. Paketvaart en
Wereldomroep, he! was fijn om het ook eens von deze kant
te mogen meemaken. Nog beter dan voorheen kwam het
besef hoe gebrand gij moe! ziin op de luisterropporten,
waaruit mogelijkheden kunnen " Warden geschapen voor
steeds betere programma's, golflengten ncar gelang tijd
van hel joor en zone, storingen enz. Een stimulans om dot
werk in saamhorigheid ncar beste kunnen le verrichten
voor een Good and Happy sh ip.
Mage 1966 voor u allen datgene brengen wet gij ervan verwacht met altijd een goede ontvo ngst von ,Het sch ip von
de week,.,
Over de ontvangst can board kunnen wij nog vertellen dot
het m.s. ,Von der Hagen" een zeer goede ontvc:mgst had
ter rede Beira; het m.s. ,Stroot Lombok" echter had minder succes, oangezien de groete:~ matig verstoanbaar
waren. lntussen werd het bandje ncar Singapore verzonden.

familieleden

m.s. ,Stroot Lombok"
m.s. ,Van der Hagen"
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