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Bed rijfsnieuws 

In de Boy of Bengal-South Chino Sea 
Service loodde het ms. 'Schouten' (Fe
bruori-ofvoort) no vertrek uit Calcutta 
in de Oost-Pokistoonse havens Chaine 
en Chittogong, olsmede in Moulmein, 
voor Singapore, Phnom Penh en Hong 
Kong. Het schip zol in lootstgenoemde 
hoven in lime-charter con de K.J.C.P.L. 
worden opgeleverd voor een rond reis in 
hoar Chino-West-Afrika Service. 
Het ms. 'Keerkring' loodde in de 
Burma-havens Bossein en Rangoon voor 
Malaysia en Singapore, om vervolgens 
in lootstgenoemd e hoven de joorlijkse 
D.M.O.-beurt te ondergoon. 

Het ms. 'Musi' gof een ofvoort in de 
Singapore-Timor Dilly v.v. Service. 
Ten behoeve von de P(on) A(mericon) 
l(ndonesion) O(il) C(ompony) loodde het 
ms. ' l elong' in Bangkok voor Pokon 
Boru. In de Hong Kong/Whompoo-Zuid 
Kalimantan dienst en de Hong Kong/ 
Whompoo-Oost Ka limantan dienst von
den de mss. 'Sinobong', 'Sobong' en 
'Sibiga' emplooi, terwijl het ms. 'Sam
bas' een ofvoort gof in de Bongkok-
Zuid Kalimantan dienst. Het ms. 'Silin· 
doeng' nom in de Chino-Indonesia 
dienst in Tg. Priok, Polembong, Pk. Pinong 
en Dumoi lading over met bestemming 
Shanghai. 

Het ms 'Sigli' werd begin februori 
door de K.J.C. P.L. teruggeleverd. Dit 
schip zol, no een reis in de Singapore
Burma v.v. Service te hebben gemookt, 
omstreeks 10 moort wederom in time
charter oon de K.J.C.P.L. worden op
geleverd. 

Vier sc:hepen van het type 'Van 
Heemskerc:k'. 

De Rood von Bestuur heeft besloten deze 
schepen met een luik te Iaten 
verlengen en von lading koel/vries
ruimten te Iaten voorzien . 
De verbouwing zol plootsvinden in 
Japan en oonvongen in de tweede 
helft von 1966. 

Op verzoek von de K.J.C.P.l. zullen 
de nomen der schepen don worden 
oongepost oon de bi j de K.J.C.P.L. 
gebruikelijke noomgeving. 

No de verbo uwing zullen de schepen 
de volgende nomen ontvongen: 
ms. 'Von der Hogen' wordt 'Stroot l ogos' 
ms. 'Von Heemskerck' word! 

'Stroot le Maire' 
ms. 'Von l inschoten' wordt 'Stroot luanda' 
ms. 'Van Spilbergen' wordt 'Stroot luzon' 

De letter ' l ' is gekozen om 
' lengthened' can le geven. 

Deze vier schepen, die toevollig in 
d it nummer onder 'What's in a name' 
zijn behondeld, zullen ncar wi j 
hopen in het volgende nummer in 
verbond met de verbouwing nog eens 
noder onder de loep worden genomen. 

De Uitlaat 

De redactie heeft in het februori-nummer 
een wijziging von de uitvoering von 
het binnenwerk doorgevoerd omdot oon 
deze 3 koloms uitvoering verschillende 
voordelen verbonden zijn. Onder meer 
zi jn de mogelijkheden met het foto
moteriool grater, terwi jl het oonzien 
von de verschillende pogino's ' Iasser' 
is geworden. 

De nieuwe uitvoering is bewust plot· 
seling gelanceerd. Hie"rdoor is de kons 
g rater, dot deze nieuwigheid hier o f 
door is besproken en voorol bekritiseerd! 

Gehee l los van de genoemde voor
delen zol de redoctie nu groog commen
taor op deze uitvoering ontvongen, 
woorbij zij wei enige clemenlie vroogt 
voo r enkele onvolkomenheden, die oon 
het februori-nummer kleven. Moor oak 
dezerzijds was het iets geheel nieuws 
en no wot meer ervoring zullen in de toe
komst die kleine ongerechtigheden -
zo u ze ol zou hebben ontdekt - kun· 
nen worden voorkomen. 

Uiteroord is de gedochte om 'De Uit
lool' zo oontrekkel ijk mogelijk te 
moken de drijfveer lot deze ' reorganise· 
tie' geweest. 

W ij hopen dot dit Ievens een stimulons 
zol zi jn oon ons blod eens een keertje 
extra oondocht te besteden en ons in 
de vorm von suggesties, gesch reven 
en/of gefotografeerde kopi j, in ons 
streven behulpzoom te zijn. 
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Fotowedstrijd 

Fotografen . .. attentie! 

Om onze fotografen ook eens in een 
andere richting te duwen don op alles 
wot met de scheepvaort betrekking heeft 
- dit is tot nag toe praktisch het enige 
onderwerp van al het fotomateriaal 
dot binnenkomt - zullen wij een foto
wedstrijd organiseren, waarbij de foto's 
een visuele weergave moeten zijn van 
een Nederlands spreekwoord of een 
ingeburgerde zegswijze. 

Een voorbeeld: 

(+ opgave van het verwerkte spreek
woord). lndien een foto word! inge
stuurd, moet het negatief wei worden 
meegezonden. 
Aile negotieven en foto's zullen des
gevroagd worden teruggestuurd, het
geen echter pas in augustus of september 
1966 zal kunnen gebeuren. 

Om onze minder gevorderde amateur
fotografen aile mogelijkheden te bie
den om ook mee te doen, is bepaold 
dot niet de kwaliteit maar de originaliteit 
von de foto het belangrijkste is. 

De meest originele foto's zullen mel 
een boeken- of platenbon worden be
loond en uiteraard in 'De Uitlaat' 
worden gepubliceerd. 

De wedstrijd is niet aileen openge
steld voor personeelsleden, maar ook 
voor hun gezinsleden en onze gepen
sioneercfen. 

Wij hopen dot deze wedstrijd bij u 
zol oonsloon en ons onder een berg 
'spreekwoorden' zol begroven. 
Vee! succes en nu - aan de slog. 

een appel dicht bij een boomstam Redactie 
(spreekwoord: de appel volt niet ver 
van de slam) of, een kind kan de was 
doen. 

Deze voorbeelden mogen uiteroard 
niet gebruikt worden, moor onze Neder
landse tool is zo rijk, dot u ongetwij
feld een passende situatie zult kunnen 
creeren. (Een tip: mocht u niet kunnen 
slogen, sla dan nag eens het februari
nummer 1966 op en herlees het 'Tool
praotje met l ichtbeelden'. (Degeen die 
kans ziet 'op eieren lopende domes' 
te fotogroferen, krijgt een extra prijs !) 

De inzendtermijn zol in verband met 
onze officieren, op 1 juli 1966 worden 
gesloten. 

Eventueel kan worden volstaan met 
de toezending van het negotief aileen 
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Foto voorpagina 

Voor de verandering eens een op
nome van de zijkant von Het Scheep
vaarthuis; voor de bewoners een be
kend gezicht, moor voor bezoekers, 
die meestentijds vonaf het Centraol 
Station ons kontoor benoderen, waor
schijnlijk een onbekend aspect. 
Het bekende torentje is nog juist zi cht
baar. 

De foto is genomen vanof de brug 
die de verbinding vormt tussen de 
Binnen en de Buiten Bontommerstroa t 
en toont eveneens de verschillende 
schepen die aon de Binnenkant gemeerd 
liggen. 

Hoewel oorspronkelijk een aantal hui
zen tegen/achter Het Scheepvoorthuis 
stonden, zi jn deze, op 1 no, door slo
pershamer neergehoold. In het enige 
overgebleven pond zijn de afdelingen 
Nautische Dienst (en Civiele Dienst) 
en lnkoop van de K.P.M. ondergebracht. 
De resterende door afbraak vrijgekomen 
ruimte is ommuurd en is als parkeer
plaats voor dienstauto's in gebruik. 

De foto is gemaakt van een bijzonder 
fraaie kleurendio, die door de heer 
J. Timmermons, Employe van onze 
Maatschappij, werd genomen. 



What's in a name 

AI voortschrijdende op het pad d er 
naamgeving komen we lot de 4 in 1958 
in de vaarl gekomen '5400 Ianners'. 
Over de naamgeving van doze sche-
pen is in de loop van hel jaar 1955 
wei het ccn en onder le doen geweesl. 
Van oudsher was hel bij de K.P.M. ge
woanle de passagiersschepen naor G.G.'s 
le vernoemen, evenlucel aangevuld mel 
bekende lnd:e-vaarders, en d e vrachl
schepen lndische plaatsnamen le geven. 
Van deze oorspronkelijke gedachte 
was evenwel in de loop der joren al 
meermalen ofgeweken, bijv. 'echte' 
possagiersschepen kregen nomen als 
' Rumphius', ' Pioncius', 'Melchior 
Treub' en de 'Ophir' vie( helemaal 
uil de loon. Vrachtschepen hebben no
men van zeevoorders of G.G.'s ge
kregen. 

No wereldoorlog II is in de aorspronke
lijke lijn nag meer verwarring gekomcn, 
mede omdot de gewijzigde verhoudin
gen de nomen van G.G.'s in de ban 
deed, hoewel de 'van Waerwijck' en 
'van Cloon' daarop nag een uitzo·nde
ring vormden. 

No veel wikken en wegen kwam ten
slotte media 1955 het voorstel deze 
4 nieuwe schepen 'van Goens', 'van 
Rees', 'von Haorn' en 'van Swoll' le 
noemen, aile 'vertrouwde' nomen bij de 
Paketvaarl. 

HH. Gedelegeerden hadden echter te
g en deze G .G.-namen loch wei bezwaar 
en gaven de voorkeur aan vroegere 
zeevoarders, waarbij de nomen 
' Barenlsz', 'von der Hagen', 'van 
Heemskerck' en 'de Weer!' werden 
genoemd. Aan he! verzoek van de 
K.J .C.P.L. om deze schepen met het oog 
op het toekomstige emplooi bij voor
keur 'Stroat'-namen le geven, werd toen 
voorbijgegaon omdat hierin geen door
slaggevend motief werd gezien om een 
K.P.M.-schip niet een lypische K.P.M.
naam le geven. Een onder argument 
wa s dot de toen besloande 'Straal'
schepen van e~n geheel onder type 

waren dan de te bouwen 5400 tanners. 

De nomen voor de 4 schepen waren 
o'nd november 1955 dus vastgesteld. 

Edoch, de V.N.S. die zich reeds in 1954 
lot ons had gewend met de mededel ing 
dot de Road van Beheer van deze 
Maa tschappij de wenselijkheid had uit
gesproken om de N.T.P.M.-schepen 'van 
Linschoten' en 'van Spilbergen' nomen 
le geven die op 'kust' eindigen, kwam 
eind 1955 hierop lerug. 

Door praktisch a ile H.W .A.L.-schepen 
'kust'-namen hadden en de Directie van 

d e K.P.M. hel met de direclie van de 
H.W·.A.L. niet opeens was dot he ! zakelijk 
belong was dot oak de N.T.P.M.-schepen, 
varende in het H.W.A.L.-emplooi, 'kusl'
namen zouden krijgen werden de 'van 
Linschoten' en 'van Spilbergen' van 
de N.T.P.M. omgedoopt in respeclievelijk 
'Congokust' en 'Senegalkust'. 

Door deze naamsverandering kwamen 
2 mooie. nomen vrii. zodat de Road 
van Besluur van de K.P.M. op hoar ver
gadering von eind de.cember 1955 besloot 
de 4 schepen te noemen 'van der Hagen', 
'van Heemskerck', 'von Linschoten' 
en von Sp1lbergen'. 

Het ms. 'Senegolkust', de oorspronke/ijke 
'van Spi/bergen'. Het schip vaart met 
het ms. 'Congokust', de voormalige 'van 
Linschoten', voor de N.T.P.M. in charter 
van de H.W.A.L. vanuit Nederland op 
West Afrika. 
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fen froaie foto von een schip von het zgn. 
'van Heemskerck-type' en ditmool eens 
uit een andere hoek genomen don ge
bruikelijk. 
Deze opnome van het ms. 'van der Hagen' 
werd te Napier gemaakt onder het motto 
'Rust'. 
De inzender is een onzer stuurlieden die 
zijn inzendingen instuurt onder het pseu
doniem J.B. 
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De ofbeeldingen van de betrokken zee
vaarders ziin welwillend ter beschikking 
gesteld door het Ned. Hist. Scheepvaart 
Museum te Amsterdam. 



Steven 
van der Hagen 

(on tvongst door de Samoriin von Colicut 
in november 1604) 

Was admiraal van de vloot; werd door 
de Amsterdamse regeerders in 1599 
naor lndie gezonden en bezocht in 1600 
de Molukken, waar hi j het Portugese 
fort op l eytimor (Ambon) tevergeefs 
belegerde , een verbond met de Ambonne
zen sloot en het eerste Nederlandse 
kas teel in de Mol ukken, het Kasteel 
van Verre of Kota W·aerwijck, stichtte. 

In 1603 als admiraa l ener vloot der 
0 .1. Compagnie naar lndie vertrokken, 
wear hij 31 december 1604 te Bantam 
oankwam. Begaf zich weer ncar de 
Molukken; kart na zijn oankomst gaven 

de Portugezen hun fort op Ambon over 
en slaot Van der Hagen een verbond 
met de Ambonnezen, waarbij deze de 
eed van trouw aan de Staten-Generaal 
oflegden en de uitsluilende handel 
in nagelen aan de Nederlanders ver
zekerden (1605). In het zelfde jaar be
zocht hij de Banda-eilanden en sloot er 
een nieuw contract met de bewoners. 
De 22e jul i 1606 was hij weder in het 
vaderland terug; 13 november 1614 werd 
hi j tot lid van de Road van Nederlands
lndie benoemd. 

Jacob 
van Heemskerck 

De eerste 'van der Hagen' (3033 BRT, 
afgebouwd in 1909) werd in 1952 afge
voerd. 
De 'van Heemskerck' nr. 1 (2996 BRT, af
gebouwd in 1909) ging in Were/door/og II 
ver/oren. 
'Van Linschoten' nr. 1 (3004 BRT, afge
bouwd in 1910) werd in 1938 afgevoerd. 
De oude 'van Spilbergen' tenslotte (3237 
BRT, ofgebouwd in 1908) werd in 1948 uit 
de voart genomen .. 

Een beroemd Nederlonds vlootvoogd, 
geboren te Amsterdam de 1 e maar t 1567. 
Als zoon van een Amsterdamse zeil
moker had hij zijn weg naar de koop
vaardi j gevonden. In 1595 en 1596 
onderna m hij, met Barentsz als opper
stuurman, expediti es, teneinde een noord
westeli jke weg ncar lnd ie te vinden, 
d och zonder succes. 

Ti jd ens de derd e trogische expeditie d ie· 
Bore ntsz het Ieven kostte, is het Van 
Heemskerck die no de overwintering 
op Nova Zembla zij n uitgeputte mannen 
in open sloepen meer dan 2 maanden 
lang, over een afstond van 12.000 mijl, 
tussen de ijsschotsen van de Poolzee, 
veil ig ncar d e bewoonde wereld voerde. 

In 1603 bezocht Von Heemskerck als 
admiraal Oost-lndie. In 1607 bevond hij 
zich aan het hoofd van een vloot in de 
Spoonse wateren en raakte voor Gibral
tar sloags met de Spanjaarden. In 
deze slag, die doo r de Nederlanders 
gewonnen werd, sneuvelde Van Heems
kerck. 
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Jan Huygen 
van Linschoten 

Geboren omstreeks 1563 te Haorlem. 
Later vinden wij hem in Lissobon, von
wear hi j zich in 1583 met een vcn 
zijn breeders in$cheept op een v:oot, die 
ncar Oost-lndie vertrekt. 

21 september 1583 komt de vleet in Goa 
en door blijft Jon Huygen een 5-tal 
jaren in het gevolg von de aortsbisschop, 
welke door zijn zetel hod en die Van 
Linschoten met zijn vertrouwen ver
eerde. Pas in he\ begin von 1592 keer -
de hij in Lissobon terug, von waarui t 
hi j in hetzelfde jaar ncar Nederland 
en Enkhuizen terugkeert. De resultaten 
van persoonlijke ervaring en onqerzoek 
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en die van informaties, genomen bij 
anderen, werden neergelegd in zijn 
bekend ' ltenario ncar Oost ofte 
Portugaels lndien'. Het ' ltinerorio' met 
het doaroon toegevoegde 'Reysgeschrift 
von de novigatie der Portugaloysers 
in Orienten' enz. was voor de onder
naming der Nederlanders, welke in 
1595 de eerste reis ui t hun land ncar 
lndie ondernamen, von groat belong 
en oefende doarop grate inv loed uit. Het 
werk loch bevatte aile:; wot in Neder
land in die dagen von lndie werd 
geweten. 

Ti jdens zijn verblijf hier te Iande rnaakte 
hi j zich bovendien verdienste\ijk bij 
het ten uitvoer leggen der plannen, 
welke in de tijd von zijn terugkomst in 
Nederland werden overwogen om lndie 
te bereiken longs een weg benoorden 
Rusland en Azie. Hij werd ols commies 
op een der schepen geplootst, welkc 
in 1594 een dergelijke tocht zouden be
proeven. In 1601 verscheen het journaal 
von deze reis, ui tgegeven door Van 
Linschoten, in druk. 

Hij overleed 8 februori 1611 te Enkhui zen. 

Joris van 
Spilbergen 

Werd gedoopt le Antwerpen 2 novem
ber 1568, overleed te Bergen op Zoom 
in ionuori 1620. In 1601 werd hem 
het bevel opgedrogen over de drie sche
pen De Rom, Het Schaap en Het Lorn, 
welke uit Veere noar Oos t- lndie vertrok 
ken. Hij bezocht de Westkust van 
Afrika en, no vele wederwoordigheden, 
ook de Zuid- en Oostkust van dot wereld
deel, knoopte handelsbetrekkingen aan 
met de Maharadja van Kendi op Ceylon 
en Atjehse potentaten en deed de Por
tugezen niet weinig ofbreuk. 

Met volgeladen schepen kwam hi j in 
1604 le Vlissingen binnen en deed in 



een vergadering van de ~:a ·cn van 
Zeeland verslag van zijn reis; deze 
kenden hem een goudcn e;·cpen:1'no en 
keten toe. 

In 1614 deed hij een tweede tocht met 
6 schepen naar Oost-lndie, maar dit
maal door Stroot Magelhc:ens, bezocht 
de kusten von Ch ili en Peru, waor hii 
de Spanjoorden, som~ no he"v' ge s~rij-J, 

o.o. bij Colao, veel afbreuk deed. Van
door zeilde hij noor Mon ilia, bc::ocht 
Ternate, Bantam en Molokko en vertrok in 
december 1616 von Jocatro met Jocq. 
le Moi re en zijn tochtgenolen ols possa
gierr, naar hel voderion::l. 2 Juli 161/ 
kwom hii met de !woe overgebleven 
schepen te Vlissingen b:nr.Cil nc: cc;n 
lading op 22 ton gauds gewao rdeerd. 

Hij stierf in betrekkelij1{e armoc::le te 
Bergen op Zoom. 

Face-lift of Penang 
Branch Offi·ce 

Towards the end of last year a renovation 
of our Penang Branch office, s ituated 
at Weld Quay, was completed. 
In order to provide for be\ter working 
cond itions of the staff, it was decided 
earlier that year to air-condition the 
entire office, with the result that the 
office was completely renovated. 
A false ceiling was constructed with 
concealed lighting whereas a new 

colovinyl floor was laid in attractive 
colours. 
To commemorate th is renovation, a 
dinner was held in the office on the 41~. 
of J anuary 1966 during which occasion 
the Managing Director of K.P.M. (For 
East) Ltd., Mr. Th . Hut, was present. 
Pictures show parts of the renova ted 
office os wel l as the commemorative 
occasion in progress. 
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Zo moe 

ik ben zo moe von ol de krantekoppen 

ik ben die wereldpolitiek zo zat 

ik ben geneigd m'n oren dich t te stoppen 

om enkel moor te luist'ren ncar mijn 

hart 

ik ken wei walgen van het woord atomen 

ik ril gewoon als men erover praot 

ik zou zo groog aileen moor willen 

dram en 

moor ja 0 0 0 dot mag niet wont dan zijn 

we niet parco! 

ik zou aileen moor liedjes willen zingen 

over de zan en van de zomerwind 

over de regen en von ol d ie kleine dingen 

gewoon moor van een moeder en een 

een liedje von een kikker 

of een krekel 

of een bi j 

een lied je over jou en mij 

kind 

moor 'k ben zo vrees'lijk moe von d ie 

con fl icten 

tussen de stolen zus en staten zo 

ik denk wei eens als ze nau niet zo 

klikten 

en niet za an ti waren of zo vurig pro 

.ols ze nou maar gewoon es g ingen zitten 

niet proten moo r genieten von de zan 

en om het uur een hallef uurtje p itten 

don wist men immers dot het zonder 

ruzie kon 

dan zouden ze een liedje moeten zingen 

over de zon en von de zomerw ind 

over de regen en von a l die kleine dingen 

gewoon moor von een moeder en een 

een liedje von een kikker 

of een krekel 

of een bij 

won t lied jes maken mensen bl ij 
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Hko 

(Foto ' Fototribune') 
O vergenomen uit 'De Spil ', Hengelo 



Molukken herinneringen 

Op een reis met de ·~ochussen' in 
1920 wear ik als 2e Stuurman diensl deed 
onder kapitein Wilhelmus en Te Stuur
man J. Ponssen - de late re Chef van 
het magazijn teo> Prick - heb ik een 
merkwaardige en nogol amusante beleve
nis gehad. 

Het schip veer een li(n die wii in die 
tijd de paardendienst noemden. Van 
Batavia ging de reis longs de plaalsen 
van de Noordkust en longs de kleine 
Soenda-eilanden ncar-Timor Koepang of 
Timor Dilly en terug. Op de te rugreis 
werden dan op diver~e eilanden o.a. 
veel paarden geladen, vandaar de naa m 
' paardendienst'. 

In Makassor had de l<.o~Jitein net 'len:.aek 
gekregen extra het eiland Savoe a an 
te doen, een klei n e ifandje beoosten 
Scembo, o m door de Gezoghebber met 
zijn fami lie, die met de 'Rochussen' 
me t vakantie ncar Soerabaja zouden 
goon, of te helen. Wij zouden door dan 
!evens wat inkomende en uitgaande 
lading te verwerken krijgen. 

Ioo\s ge'oruil<e\ij'K gin9 i'K a\s '2e S~uur
man met de motorboat en de benodigde 
laadboten ncar het strand, om dear 
met behulp van onze nooit genoeg ge
prezen badjo's de lading te behandelen, 
af te leveren op connossemen! en de 
uitgaande kopra en een beetje damar, 

te wegen en van laadbrieven le voor
zien en in de laadboten te laden. Hier
mede woren we ·:n een poor uur gereecl 
en wos nag slechts het wachten aP de 
Gezaghebber van het e iland. Deze 
woonde op de helling van de berg van 
het eiland, dol beslond uit een uitge
werkte krater mel een spitse top en ge
lijkmolig glooiende hellingen, die uitlie
pen op een vlakke strook land random 
de voet von de ·'oerg. Een moai zond
strand voltooide het vrijwel volkomen 
symetrisch geheel. Door wij voorcl in 
die ti)d bij de K.P.M. altijd haas! hadden, 
stand de Gezagvoerder al te trappelen 
van ongeduld en keek voortdurend 
ncar de enige weg die van hoven naar 
het strand liep. Aangezien ik niets zag 
kometl began mij d ot wachten te ve r
velen en vroeg ik aan een van de 
balikluivers die op het strand ncar de 
bedrijvigheden van het laden en lessen 
stand te kijken en di e een paard bij 
zich Mad, of hi[ mii mi sschien aan zo'n 
vervoermiddel met 4 schroeven en een 
pk kon helpen; ik wi lde dan noar hel 
huis von de Gezaghebber rijden om hem 
aan te sporen wa t op te schieien- Hij 
ken n1e inderdaad aan zo'n beest hel
p en. Wei zag het er niet uit a ls een 
Austrolisch renpaard, maar als een kwiek 
bergpaa rdje en als ik er schrijlings op 
zat ken ik geze ll ig met mijn voeten 
op de grand remmen als het nodig 
mocht ziin. Het beeo;t "~:.og er echler 
geheel niet naar uit of ik er de derby 
race rnee zou winnen. Opgewekt wipte 
ik op 'Quicksilver 1920' en began de 
tocht ncar boven. Nu lijkt een hu is dol 
op een berg ligt vanaf het strand altijd 
vee! dichterbij dan het in werkel ijkheid 
is en oak ik vergiste mij behoorlijk. No 
een uur - ik had verwachl er in een 
kwartier te z ijn -·begonnen mijn ach
terdelen behoorlijk pijn !e doen en al 
'nangende over s\\llJrboord en bakboord 
over rn iin knol, d ie ik zo zoetjes aan 
began te verwensen, waarschijnlijk 
hij mi i neg meer, kwam ik eindeliik bij 
het hvizencomplex van de Gezaghebber 
aan, doodmoe en behoorlijk door~ezeten, 
maar in het opwekkende vooruitticht 

van een koud splitje of een koud schui
mend biert je en een zadel voor de terug
\oc'nt naar net strand. 1 oen il<. ec'n\er 
het huis dichter naderde vie! het me op 
dot he! er zo verdocht stil was. AI spoe
dig kwam een zeer oude man ncar 
me toe, die al zalang A.O.W. genoten 
had dot hij hierdoor een A.O.W. van de 
A.O.W. genoot. LJ begrijpl dus wei hoe 
oud .hij eruit zag, en toen ik hem vroeg 
waar de Gezoghebber was zei hij: 
'Wah Toean besar soedah pigi di kapal' 
Daor stand ik dus met mijn pijnlijke 
billetjes en een ofschuwelijke dorsi, of 
Jiever door hing ik op mijn ! pk. lk be
greep er niets van want volgens mij had 
ik het gezelschap, dot bestond uit de 
Ge::aghebber met fomilie en olles wat 
in de buurt woonde, op mi jn tocht naar 
boven moeten zien. Wat bleek echter? 
Er was een tweede weg naor beneden, 
korter en beter, die echter ap een 
andere pleats op het strand uitkwam 
dan wear ik gestor! was voor mijn 
steeplechase. 

In plaals van een koele drank ken hij mij 
niets enders aanbieden don een glas 
lauwe limonade, bah! Ook kon hij mij 
geen zadel aonbieden, want alles wat 
een pacrd had was met de familie 
naar het strand gegaan. Het en ige dot ik 
nog op de kop kOn tikken was een jute
Ia~, d\e ik met e.en stuk touw op de 
rug van het paarcl vaslbond. lk dus als 
een haas - met de vaart van een schild
pad -- ncar beneden de goede weg 
terug. De juiste wijze waarop ik het 
strand haalde, loot ik aan uw verbeelding 
over, de vellen hingen er aan. Onder
weg was ik a l enige malen opgeju t 
door een driftig o;:~efluit van de scheeps
fluit vanwege de immer hebbende haas! 
en ik hoorde in rnijn verbeelding de 
ouwe a\ mopperen \zeer zac'n\ u·i\ge
drukt) en zoiets :z:eggen: 'Waor 
blijft die r.t vent nou weer'. 

Enfin, ik kwam tenslotte aan board, 
waor ik op het Te klasse dek, hetwelk 
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b ii de ' Rochussen' op 't ochterschip 
was, door kopitein en le Stuurmon zo
mede door de Gezoghebbersfomi lie 
werd opgewacht; wooronder een schot 
van een dochter, waardoor ik me 
wei zeer ellendig voelde wegens de o f
gezokte toestand van mijn gehele 
complex. De kapitein hod a l gauw in 
de galen waar miin maeilijkheden lagen 
en verzocht mij vriendelijk te goon 
zitten. ' Kerel', zei hij javiaol, 'ie zult 
wei moe ziin, go tach zitten' en hij 
schoof heel go/ant een s!oel bi j. Toen 
ik maar bleef aorzelen duwde de 1e 
stuurmon mij met een fl inke plof op de 
stoel, woo r ik met een luide kreet von 
'au' weer uitsprong. Notuurlijk grate 
hiloritei t von de oonwezigen, die in 
een hysterische pretloch uitbarstten . Wat 
kan pret tach een eenzijdige vorm aan
nemen! 

Gelukkig was ik mi jn e llende gouw 
weer verge ten en teen we no een voor
spoedige re is de hellingen van de 
Ardjuno - hier woonde de heer W ilhel
mus - in zicht kregen , konden we loch 
op een prettige reis . terugzien . 

Kl. U. N. 
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Vlaggen als symbool van 
groeikracht 

Territoriole WIJZig lngen van ens land 
zijn voor onze vlag van geen betekenis 
geweest. Het rood (oranje)-wit-blouw 
heeft zich van de ti jd von d e W'Oter
geuzen of weten te hondhoven. 

De vlog von het in 1960 zelfstandig 
geworden Cyprus is wit met in het 
midden een gouden silhouet en twee 
olijftokjes. Met dit dundoek gof Cyprus 
b ij voorboot blijk geen groei te ombie
ren. 

Hoe WIJZIQ ingen zich in een vlog wei 
kunnen ofspiegelen zien wij, wonneer 
wi j de g eschiedenis von de vlog von 
Groot-Briltonnie volgen . 

Tot de regering vo n de Schotse koning 
Jacobus I was de nat ionole vlog von 
Engelond wit met een rood St. George
kruis . 

St. George 

Tijdens zijn regering, in 1606, werd 
besloten de Engelse vlag te combineren 
met de vlog von Schotlond, blouw 
met een wi t kruis von St. Andrew, de 
beschermheilige van Schotlond (het 
kruis heeft de vorm van de letter X}. 

Doormede kwo m de eerste Unievlag 
tot stand. 

lerland had ook ziin beschermheilige, 
St. Patrick, met z ijn eigen symbool: 
een rood St. Andrewskruis op wit veld. 
Op 1 januori 1801 werd lerland in de 
Unie opgenomen. 

De p roclamotie vermeldde: 'that the 
Kingdoms of Great Bri tain and Ireland 
should upon this day . . . for ever after 
be un ited in One Kingdom ... that 
the Union Flog shall be Azure, the 
Crosses Saltire of st. · Andrew and St. 
Patrick Quarte rly, per Softire counter
changed Argent and Gules: the Iotter 
fimbriated of the second, surmounted 
by the Cross of St. George of the 
third, fimbriated a s the Soltire'. 

De Unie hield geen stand. De vlag 
bleef. 

Union Jack 

In de vla g von de in 1957 gevormde 
Federotie von Molo kka werd voorol 
benodrukt het somengaan von 11 lsla
mitische staten. De vlag kreeg 11 banen 
ofwisselend rood en wit, een 11 p un
tige ster in een blauw kento n. Ster 

Federatie von Malakka 



oongevuld met halve moon verlegen
woordigde het lslamitische karakter 
van de federa tie. 
In september 1963 werd Malaysia ge
proclomeerd, woorin samengingen de 
Federatie, Singapore, Sabah en Sara
wok. De vlog van Malaysia : een aan 
de nieuwe situatie aangepasle vlag van 
de oude federalie, nu met 14 banen 
en een 14-puntige ster. Nag geen 2 
jaar hield de nieuwe federat ie stand, 
want in augustus 1.1. werd Singapore 
uitgesloten. 

Dertien is geen populair getal. De 
vlag bleef (vooralsnog) ongewijzigd. 

U.S . POSTAGE 

Stars and Stripes 

Met 13 staten starllen de Verenigde 
Staten van Amerika. In 1777 werd d it 
cijfer in de banen en sterren van de vlag 
vostgelegd. Opneming van een nieuwe 
stoat betekende aanvankelijk een nieu
we ster en boon. Snelle groei van he! 
aantal staten en een chaos in ontwer
pen maakten he! al vrij spoedig nodig 
orde op zaken te stellen. In 1818 werd 
het aantol banen op 13 bepaald, af
wisselend rood en wit. Elke stoat 
word! voortaan vertegenwoordigd door 
een ster. De wijziging hiervan vindt 
steeds pleats op de 4e juli van een 
joar. 
lntussen word! als laatste stoat Hawaii 
vertegenwoordigd in de v.\og door 
de SOste s ter. Dot oak nu nog foutieve 

afbee\ding mogelijk blijf\, bewi jzen 
de 51 sterren opgenomen in de vlag 
van de Verenigde Staten in Oosthoeks 
Encyclopedia (deel XV, 1964). 

De groeikracht van scheepvaartmaat
schappijen blijkt veelal uit de vlaggen 
von hun dochterondernemingen, welke 
.vlaggen dan duidelijk ontleend zijn 
aon die van de moedermaatschappi j. 

Wij behoeven maar de omslag von 
het jubileumnummer te raadplegen om 
de weerspiegeling van de band tussen 
KPM-NTPM-HVM in hun vlaggen va st 
te stellen. 

Voorbeeld van een combinotie, zeals 
dit bij Groot-Brittonnie ploa ls vond, 
is de rederijvlog von L. Smit & Co.'s 
lnterna tionole Sleepdienst. 

zeedienst 

Tot 1959 had l. Smit & Co.'s lnterna
tionale Sleepdienst voor hoar Zee
dienst en voor hoar Rivierdienst twee 
verschillende vlaggen. De oorzaok 
hiervan lag in het feit, dot no de fusie 
in 1923 van L. Smit & Co.'s Sleepdienst 
N.V. en de N.V. lnternotionale Sleep
dienst Moatschoppij - uit deze !wee 
ondernemingen werd toen L. Smi t & 
Co's lnternationale Sleepdienst geboren 
- de vlog van Smit werd aangewezen 
voor de Zeedienst en de vlag van 
de lnterna tionale voor de Rivierdienst. 

De zeesleepboten kregen vanaf dot 
ogenbli k een blauwe band om de 
schoorsteen, de havensleepboten een 
rode band. Dit is tot op het huidige 
ogenblik nog steeds het geval. 

In de loop der jaren zijn beide vennoot
schappe n vergroeid tot een bedrijf, 
een Sleepdienst. Om deze reden werd 
in 1959 bes loten zowel voor de Zee
dienst ols voor de Rivierdienst een en 
dezelfde vlog te goon voeren. Deze 
vlog werd een combinatie van beide 
voorgaande vloggen. Een schets von 
de drie vlaggen is in de illuslroties 
van dit artikel gegeven. Let vooral op 
de wijze wa orop de witte driehoeken 
en het rood van de vlag van de rivier
dienst tat uitdrukking zijn gebrocht 
in de nieuwe vlag. 

n1euwe rederijvlag 

~111111111111 
rood blauw 
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PERSONAL lA 

PROMOTIES 

Technisch Vorend personeel N.T.P.M. 
tot Se Werktuigkundige A. Coehoorn m.i.v. 4-12 

Van harte ge/ukgewenst. 

MUTATIES GEZAGYOERDERS 

K.P.M. 

W. F. Klute ex RV/Ned. ncar ms. 'Sinabong' 12-2 
E. van Luyk {dd. Gezagv.) ex ms. 'Sinobang' met 

RV/Ned. 12-2 
W. A. Breebaart ex RV/Austr. ncar ms. 'van 

Linschoten' 12-2 
W. C. Mulder ex ms. 'von Linschoten' noor ms. 

'Houtman' 12-2 
P. Starkenburg ex ms. 'Houtman' met RV/ Ned. 17-2 
H. Koch ex ms. 'Schouten' ncar ms. 'Keerkring' 15-2 
J. A. Haringsma ex ms. 'Keerkring' ncar ms. 

'Schouten' 15-2 

N.T.P.M. 

J. Ruyter ex verlof ncar ms. 'Senegalkusl' 2-2 
J. P. van Haeften ex ms. 'Senegalkust' met verlof 3-2 
H. Boeree Gezagvoerder K.P.M. ncar ms. 'Zuide rkerk' 2-2 
F. H. Wolff ex ms. 'Zuiderkerk' met verlof 3-2 

SCHEEPSPOSITIES 

N.T.P.M. 

ms. 'Congokust' 
ms. 'Senegalkusl' 
ms. 'Zuiderkerk' 
ms. 'Sioterkerk' 
ss. 'Munttoren' 
ss. 'Weslertoren' 

H.V.M, 

ms. 'Hollands Diep' 
ms. ' Hollands Duin' 
ms. 'Hollands Dreef' 
ms. 'Hollands Burch!' 
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Antwerpen 
Freetown 
Tonga 
Hamburg 
Curo~oo 
Bolikpapan 

Singapore 
Yokohama 
Japan 
Dairen 

± 20-3 
± 20-3 
± 25-3 
± 17-3 
± 18-3 

± 18-3 
± 23-3 
± 25-3 
± 10-3 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

D. Snip ex RV/Ned. naor ms. 'Stroot Lombok' 1-2 
G . Buyze ex ms. 'Stroot Lombok' naar ms. 'v. 

Heemskerck' 1-2 
I. v. d . Berg ex ms. 'Von Heemskcrck' met O .E.V./Japan 12-2 
J. R. Holman ex RV/Ned. ncar ms. 'Van Riebeeck' 6-2 
A. A. Lconen dd. Hfd. Wtk. ex ms 'Van Riebeeck' 

2e Wtk. 6-2 

Aile verlofgangers: ·een prettig veri of. 
Aile herplaatsten : goede vaart. 

MET YERLOF GEGAAN 

K.P.M. 

1e Strm. W. Flach uit Kaapstad 
1e Strm. G. E. Koersenhout uit Durban 
4e Wtk. M. C. v. Apeldoorn uit Durban 
N.T.P.M. 

RV/Austr. 18-1 
RV 27-1 
RV/ SV 10-2 

4e Wtk. J . P. Bostelaa r ex ms. 'Senegalkust' 29-1 
2e Strm. D. Ch. L. van Amson ex ms. 'Zuiderkerk' SV 4-2 
4e W tk. J. J . N. Bosschaart ex ss. ' Munttoren' 

{Puerto lo Cru:z) 10-2 
Se Wtk. J . L. Menningo ex ss. 'Muntloren' {Puerto 

Ia Cru:z) 10-2 

Aile verlofgangers een prettig verlof. 



NA VERLOF YERTROKKEN 

K.P.M. 

Se W tk. E. Tindol 
Koopstod ms. 'Stroot Frazer' 3-2 

1e Strm. F. G . von Amersfoorth 
Singapore ms. 'S iooe' 

1e Strm. H. A. vo n G e ldere 
Singapore ms. 'Siberoet' 

3e Strm. M. Vodegel 
Beiro ms. 'Von Riebeeck' 

3e Wtk. P. B. G. M. Wesseling 
Singapore ms. 'Vo n Neck' 

2e Wtk. A. M. I' Herminez 
Singapore ms. 'Keerkring' 

NA YERLOF GEPLAATST 

N.T. P.M. 

4-2 

4-2 

6-2 

10-2 

11-2 

Se W tk. J. Poorting ms. 'Senego lkust' 28-1 
3e Wtk. E. Grootveld ms. 'Senegolkust' 31-1 
2e Strm. l. C. von Kooten ms. 'Zuiderkerk' 2-2 
2e Wtk. W . K. Pieters ms. 'Zuiderkerk' 2-2 
Se Wtk. R. E. Stop ms. 'Zuiderkerk' 2-2 
Se Wtk. J. J . Jakobsen ss. ' Munttoren' (Pue rto 

Ia Cruz) 4-2 
5e Wtk. A. Coehoorn ss. 'Munttoren' (Puerto Ia Cruz) 4-2 

KPM-ers TIJDELIJK BIJ N.T.P.M. GEDETACHEERD 

1e Strm. J . Ozingo ms. 'Senegolkust' 
4e Strm. W. d e Jong ms. 'Senegolkust' 

31 -1 
11-2 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD YOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 

3e Wtk. C. Adrioonse 
4e Wtk. R. H. K. Everoo rts 
2c Strm. J. K. l. Koster 
3e Slrm. A. Kruger 
5e W tk. C. v. d. Vring 

N.T.P.M. 

Se Wtk. A. Coehoorn 
5e W tk. J . J . Jakobsen 
4e Wtk. H. J . Nijkomp 

81 
B I 
S I th 
S II 
Bl 

VD 
A 
A 

2-2 
2-2 
4-2 
4-2 
8-2 

4-12 
20- 1 
1- 2 

Ge/ukgewenst met het behaalde succes. 

JUBILEE 

Mr. lee Ah Guew 
Assistant Regional Stoff Penong 
25 years 

.26th March 1966 

The editors herewith offer their congratula tio ns to the 
celebrator. 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 

1e Stuurmon l. von der Boon e n Mej. S. S. I. Tri pp, ddo. 
10-2-66 te Rotte rda m. 
4e Werktuigkundige H. W . M. Ve ugele rs en Mej. T. M. M. 
Tourney, ddo. 21-2-66 te Vlissingen. 

Proficiat en 'behouden vaart'. 

NIEUW K.P.M.-mertje 

Amsterdam, 19-1-66: Cynthia, dochter von d e heer P. 
Ponhuis (Amsterdomkontoor) e n Mevro uw J. A. Ponhuis-
Ecker. 

We/kom in de 'lomilie' 
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Familiegroeten 

Donderdog 10 februori jl. was een op
nome von fomi liegroeten voor de mss. 
Von Cloon en Von Spilbergen. W·ij 
dochten dot er o l een beetje voorjoor 
in de Iucht zot, doch het weer sloeg 
heloos om en brocht ens een Siberische 
koude met aile dooroon verbonden on
gemokken, zea ls ijzel, sneeuw enz. 
Tech woren de families in Hotel Gooi
lond present. 

In februori is het gebruikelijk dot schoon
mookprootjes worden gehouden. Dit 
keer werd von deze 'goede' gewoonte 
afgeweken en werd gesproken over 
winter- en zomervokanties, hetgeen 
Guus Weitzel aonleiding gof op te mer
ken dot dit zeker een welvoortverschi jn
se l was. 

Er woren leuke teksten ; zo wi lde het 
dochtertje von gezogvoerder Bouler 
groog rolschootsen hebben en ver telde 
Papa dot elk centje dot ze vend in hoar 
spoorpot werd gestopt. Dot was niet 
oon dovemonsoren gezegd wont er bleek 
in menige portemonnoie neg vele cent
jes te zitten. Was dit misschien oon 
board ook het gevol ? 
Het zoontje von hoofdwerktuigkund ige 
Hulst vond dot Papa moor gauw moest 
thuiskomen; er was een heleboel te 
'fixen'; hij zou wei meehelpen, moor 
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of Papa wei de rem von zi jn step wou 
moken. 

Zo werden met onze gostvrouw Teddy 
Scholten weer !wee leuke programma's 
gemaakt, welke - noor wi j hopen -
geed werden ontvongen. 

Voor de muziek zorgde het orkest 'Con
fetti' onder Ieiding vc1n Harry de Groot 
met zong von Willy Alberti. 

foto's J . H. C. Vermeulen 

links: familieleden ms. 'van Spilbergen' 
boven : familieleden ms. 'van Cloon' 
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