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Bedrijfsnieuws

Redactie commissie
'de Uitlaat'

K.P.M.
Het ms. 'Van Waerwijck' werd 19 april
jl. te Hong Kong door de KJCPL teruggeleverd con de KPM. Dit sch ip werd
aongewezen om een valle lading jute
te laden in Bangkok voor Calcutta.
De teruglevering van de 'Roggeveen'
werd verschoven naar oktober a.s.
In de Bay of Bengal - South China
Sea Service zullen de 'Siberoet' en de
'Sabang' in Oost Pakistan valle lading
en gunnies overnemen voor Phnompenh
Een valle lading rijst werd door het
ms. 'Musi' te Rangoon geladen voor
Belawan Deli .
·
De 'Keerkring' werd te Singapore geheel
ingericht voor veevervoer. In de ee rste afvaart van de Palembang/Bali ·
Hong Kong Dienst vertrok he! schip via
Palembang - voor overname van exportlading- naar Bali voor een valle lading
vee ncar Hong Kong.
De 'Sinabang', 'Sambas' en 'Sanana'
vonden emplooi in het vervaer van
exportladingen van Kalimantans Zuiden Oostkust naar Hong Kong en Bangkok,
terwi jl de 'Sibiga' in Pand jang loadde
voor Bangkok en Hong Kong.

Het ms. 'Van Riebeec:k' des nachts in het
droogdok te Diego Suarez (Madagascar)
Opname dd . 5e Wtk. G. Gerritsen

Het lodingoanbod voor Timor Dilly voornamelijk doorvoerlading - was
de;mate groat, dot naast het ms. 'Jose'
ook de ' Londak' moest worden ingezet.

N.T.P.M.
Het s.s. 'Munttoren' zal no Iossing
te Santos via Rio d e Jane iro en Nrd.
Braziliaanse havens wederom in de
Caribbea ns goon laden.
De 'Westertoren' maakte een re is van
P. Bukam ncar de Fidji Eilanden, wea rno d eze tanker via Miri weer naar
Singapore werd gedirigeerd.
De 'Zuiderkerk' varend in d e HollandAfrika liin o ndervond ernstig oponthoud

te Mombasa. No beeindiging van de
huidige reis zal het schip medic juni
groat survey ondergaan te Amsterdam.
Ook de 'S ioterkerk', eveneens varende
in de Holland-Afrika lijn, liep vertro·
ging op in Mombosa.
De mss. 'Congokust' en 'Senegalkust',
varend in de diensten van de Holland·
West-Afrika lijnen z ullen respectievelijk
ultimo mei en in juli aanstaande hun
jaarl ijkse dokking ondergaan.

Er is een nieuwe redactiecommissie in
het Ieven geraepen, waarin zitting hebben
genomen de HH. C. H. Paulus {Voarzitfer),
R. Bregman, R. V. Brouwer, Mr. C. G.
Burgersdi jk, P. A. J. M. Moos en
R. J . d e Vries, terwijl de heer H. A. de
Jong als redacteur is aangebleven.
Goarne vragen wij Uw aandacht vaar
de in dit nu mme r opgenomen rubriek:
'Van havens en schepe'n . : .', waarin
korte mededelingen over de internationale
scheepvaarl zijn opgenomen.

Voorts is het de bedoel ing om op
pagina 3, naast het bedrijfsnieuws, elke
maand een b edrijfsfoto te plaotsen
woarvoor gaarne inzendingen worden
verwacht.
Mag tenslotte nog even d e oandacht
worden gevestigd op onze foto-PRIJSVRAAG met als onderwer p 'Nederlandse
spreekwoorden of zegswijzen'? No de
sluitingstermijn willen wij uit de, ncar
wij hopen, ta ll oze bekroonde en niet
b ekroonde inzendingen een puzzle so·
menstellen. Maar dan moe! het aantal
inzendingen dit ook mogelijk maken!
Vergee t u overigens niet uw geschreven
kopij in te zenden?
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Stichting Sociaal
Fonds der N.V.
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij

Verslag over het jaar 1965
De sa menstell ing van hel Bestuur van
het fon ds bleef, door de herbenoeming
van de heer P. A. J. M. Moos a ls
besluursl id door de K.P.M., ge durende
het jeer 1965 ongewijzigd.
In 1965 werden in totaal 13 verzoeken
om bijstand ontvangen, waarvan 11
rechtstreeks e n 2 via derden werden
ingediend.
Bovendien werden 22 gevallen door he!
fonds zelf oonhongig gemoakt.
Door het Bestuur werden de volgende
besluiten gena men:
in 4 gevallen werde n bijdragen ter tegemoelkoming in bijzondere ui tgoven
toegekend;
in 1 geval werd een tijdel ijke toelage
wegens ziekte en ouderdom toegekend·
in 22 gevollen werd een overbrugging~
\oe\age toegel<end;
in 4 gevallen werd een renteloze lening
verstrekt.
In een 4-tal gevallen kon het Bestuur
geen aanleiding vinden om financ iele
steun te verlenen, terwijl in 7 gevallen advies werd verstrekt dan wei door
het fonds bemiddeling werd verleend.
Voorts werden, op grand van in vorige
jaren genomen besluiten, in 1965 nag
verschillende uitkeringen gedoan .

4.

Reiinie
Zeevaartschool
'Abel Tasman'

Stichting M. C. Koning
Studiefonds

De secrelo ris von het Comite 110 joar
Zeevaartschool 'Abel Tasman', de heer
l. H. Teerling, Kustwe g 20 te Delfzi jl,
verzocht ons de vo lge nde meded eli ng
in de Uitlaot op te nemen, aan welk
verzoek wi j gaarne voldaen.

Aan aile oud-leerlingen :reevaartschool
'ABEL TASMAN'.

Uit het jaarverslag over 1965
Het Bestuur van het M. C. Koning
Studiefonds bracht op 18 februari 1966
zijn verslag uit over het jeer 1965.
Hieru it blijkt, dot in 1965 een bedrog
ad f 20.784,20 beschikbaar werd gesteld
voor studiebeurzen.
In 1965 hebben zeven pupillen hun
studie met succes beeindigd; de betaling
voor beurzen van zeven andere pupi llen werd gestoakt, door in deze gevollen het gestelde doe! was bereikt.
Op 1 jonuori 1966 volgden 22 pupillen
hun opleiding met een tegemoetkoming
uit he! Fonds en wei:
2 con een Universiteit
1 con een Technische Hogeschool
1 con de K.M.A.
1 con een U.T.S.
1 con een Muziekschool
1 voor Physiotherapeute
1 con een School voor Mootschappelijk
Werk
2 oon een Huishoudschool
terwijl finonciele steun werd verleend
bij de aanschaf von leermiddelen, extra lessen of reiskasten can
10 pupillen, die MULO-, Middelbaarof Voorbereidend Hoger Onderwijs volgden, en can
2 pupillen, die Buitengewoon Onderwij~
volgden.

Op 19 novembe r 1966 word! he! 110jorig bestaan von · de zeevaartschool
'ABEL TASMA N' in een fees telijke
reunie herdocht.
Oud-leerli nge n, ols u er voor voel t om
op onze feeste lijke reun ie te komen
kom dan op 19 november 1966 nca r '
Delfzijl.
Oak zij die nag nie t lid zijn von onze
vereniging von oud- leerl ingen zijn von
harte welkom.
Wij stellen ons het volgende programma
voor:
Zaterdag, 19 november

's Morgens o.m 11.30 uur ontvongst in
Hotel Dik, gevo lgd door een koude
lunch op het internoot. No de koude
lunch een rondvaart door de binnen- en
buitenhoven von Delfzijl gedurende welke de jaarvergodering von de veren iging
gehouden zol worden. Voor de aanwezige domes zal con board bijv. een
show worden gegeven. hierna volgt
bez ichtiging van de school. Von de
school goon we ncar Hotel Dik voor een
Diner-Donsonl voorofgegaon door een
borre luurtje.
Zondag, 20 november

Koffie drinken in Hotel Dik waorno
ofscheid reunisten.
Doe! u mee o m het 22ste lustrum von
de zeevaortschool g ezomenlijk te vieren .
Houdt don de l9de november vri j en
mock he! zoveel mogel ij k bekend oon
de u bekende oud-leerl ingen.
Goorne zou ik op tijd von u willen vernemen of u op het fees! oonwezig zult
zijn. Tevens ontvongt u don nodere
bijzonderheden van het feest.

What's in a name

Ms 'Von Neck'

Dit ;zal het laotste artikel worden van
de serie 'What's in a name', die naar wij
hopen enig in:zicht heeft gegeven in de
naamgeving von schepen in het algemeen
en bij de Paketvaart in het bij;zonder.
Wij willen in de;ze a fleve ring de 'Von
Cloon', de 'Van Neck' en de 'Von Noort',
behandelen, waarmede dan aile K.P.M.·
schepen de revue hebben gepasseerd.
Hoewel doarmede word! voorbijgegaan
aan aile schepen van de N.T.P.M. en
H.V.M., mogen wij tach wei veronderstellen dot de betekenis von de nomen van
deze schepen, voor zover :zij een vernoeming zijn, voldoende bekend is.
De 3 hierboven genoemde en in 1955
gereedgekomen schepen zijn van het zgn.

'Pa-type' en zouden oorspronkelijk
'Palehleh', 'Pa lima' en 'Palopo' worden
gedoopt.
In verband met het toekomstige emplooi
dezer schepen in de comb inatie K.P.M.·
K.J.C.P.l. werden lndonesische nomen
minder doelmatig geacht en werd het
voorstel gedaan deze schepen te doen
noemen naa r Nederlandse zeevaarders.
Zo werd het ms. 'Palehleh' bij de tewaterlating 'Van Noort' genoemd, terwijl het
tweede Pa-schip vernoemd werd naar
Van Neck en het derde naar Van Cloon.
Met de;ze drie nomen Van Noort, Van
Neck, Van Cloon zou de Paketvaart
weer drie voor hoar historische nomen terug krijgen.
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Mr. Dirck
van Cloon

Toen de gouverneur der kust Adriaan de
Visser door de regering werd gecapitteld over de inferieure kwaliteit der voor
de Compagnie ingekochte lijnwaden,
schoof hij de schuld geheel op Van
Cloon, die 'gans slegte en ondeugende
lywaten' had ingekocht en door waarschijnlijk van geprofiteerd had.
Hij schorste hem en twee ;djner ondergeschikten in hun ambt en zond hen naar
Batavia om zich te veranlwoorden. Van
Cloon wees door de beschuldiging verontwaardigd of en vestigde de aandacht op verschil lende ongerechtigheden aan de kust, maar de Bataviase
autoriteiten meenden het gezag te moe·
ten steunen.
Bij resolutie van 1 juni 1717 besloten
zij 'den gemelten Van Cloon in dien stoa t,
waarin hij van Cormandel herwaard
is overgekomen, namentlijck buyten dienst
en gagie, met de naaste retourschepen
ols een ontrouw en onnut dienaer te doen
verlrecken no he! vaderland'!

geboren in 1684 te Batavia als zoon von
Philip Jacob van Cloon, oud-burgemeester von Schiedam en later schepen von
Batavia.
Op jeugdige leeftijd noar Nederland
gezonden, studeerde Dirck te Leiden in
de Rechten. No gepromoveerd te zijn,
vertrok hij in 1706 op het schip Doncker·
v\iet o\s onderkoopmon ncar \nd'1e.
Zijn eerste verblijf in de tropen speelt
zich geheel of oon de kust van Cormandei, waar hij ochtereenvolgens werkzaam was als foctuurhouder op het
hoofdkantoor Negapatnam (tot 1711), als
kassier aldaar {tot 1715) en als opperhoofd op Sadraspatnam.

6

'Van C\oon' nr. 1

Hiermede leek elke verdere positie bij
de Compagnie afgesloten, maar Van
Cloon liet het er niet bij .
Hij slaagde er te Amsterdam in HeerenXVII te overtuigen van zijn onschuld en
bekwaamheid, en dot in die mate, dot
zij in hun missive von 11 maar! 1719 de
achteru itgang van d e lijnwaadhandel
toeschrijven oan 'de kwade directie
von den gouverneur De Visser, die wij
niet konnen vinden eenige reden gehad te
hebben om het gans che comptoir van
Sadraspatnam te verstoren en particulierlijck mede niet om he! geweeze opperhoofd Dirck von Cloon van door te
doen opkomen en no Batavia te verzenden'. Bovendien meenden zij dot er
maar weinig dienaren zullen zijn die de
Cormandelsenhandel 'met meerdere
promptitude zouden konnen uytvoeren'
dan Van Cloon.
Op die gronden hebben zij besloten
De Visser te ontslaan en Von Cloon op-

nieuw uit te zenden in de hoge rang van
opperkoopman.
Deze vertrekt nu 4 november 1719 met
't Huys te Assenburgh noar Batavia,
woar hij 18 jun i 1720 aonkomt.
Aanstonds zend d e regering hem nc ar
Cormondel, ols secunde von de nieuwe
gouverneur Gerard van Westreenen, d ie
hij in 1723 opvolgt.
Hij vervult dan het gouverneurschap zes
valle ja ren, no reeds in 1724 rang en
ti tel van bui tengewoon Road van lndie
te hebben gekregen .
In 1729 word! hij naar Batavia geroepen,
'ter assist enlie aan de regeringstafel'.
Nauwel ijks een jaor daorn a krijgt hij zi jn
benoeming tat Raod-ordinair en in hun
missive van 9 oktober 1731, woarin de
Zeventien den G.G. M r. Diederik Durven
en een aantal andere ou toritei ten wegens geknoei oneervol ontslaan, melden
zi j ! evens Van ( loons benoeming tot
Gouverneur-G eneraal.
Hij aanvaardde he! bew ind 28 mei 1732,
maar reeds de 20ste december van he!
volgende jaar moest hij om gezondheidsredenen ontslag aanv ragen.
V66r doo r nag on twoord op was ontvongen, overleed hi j op de 1Oe moor!
1735 op zi jn londgoed bi j het Molenvliet bij Botovio.

Olivier van Noort

verschillend geschreven; vast stoat dol
hij ze ruim krediet plocht te geven.
Buche! (1565-1641 ), min of meer een
kamergeleerde, beschrijft Van Noort als
'voar tgekomen uit het schuim der zeero vers, lang een verlopen en berooid
su jet, daarna geld verd iend (herberg),
heeft niet zonder geluk een reis ncar Indie ondernomen, meer als zeerover
dan ais koopman optredend; nu heeft hi j
- gedeeltelijk op ei gen koslen - een
sch ip ui tgerust, goe,d uitgerust, maar bemend met het schuim der natie, gehul d
i n schone kleding, evenal s hijzelf, zich
een air van een prins gevend'.
Een kwartiermeester, opvarende van een
der schepen van d e beroemde loch !
om de were ld, besch rijft hem als een
voornaam en rijk personnage. In zijn herberg zou hij slechts belangri jke figuren
hebben o nlvangen.
Buche! zeg! nooit i ets over Van Noort's
ervaring als zeeman. Ol ivier zelf rept
in een journaal over 'vele gedane
reysen'.
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Van het Ieven van O livier van Noort
v66r hij werd aongesteld tot generool van
vier schepen, die in 1598 uitliepen, is heel
weinig bekend.
Hij werd geboren in Utrecht; in 1587 dreef
hij een her berg in een zich sterk onlwikkelend g edeelte von Rotterdam, in de
buurt von de Groote Morkt. Tevoren was
hij getrouwd met Margarelha Pietersdochter, een flinke vrouw, aan w ie hi j
al zijn zaken toevertrouwde als hij op
zee w as.
Omtrent het gehal!e von zijn gasten
in de 'Dubbele Witte Sleutels' word! zeer

Ofschoon het nergens zwart op w it
stoat moe! Van Noort over een ruime zeemonservo ring hebben beschikt, enders
had men hem, een Rotterdams herbergier, geen Generool-Admiroo l gemaokt over vier schepen, waorvon de viirusting ongeveer t 200 .000,- moe! hebben gekost. De bedoeling von de reis was
om: 'deur de Strate van Mogellone
voorbi j de Custe von West lndien, over
de Zuytzee, ende so voorts (wear! doen lijc) o m den geheelen Aertbodem o m
te seylen, en de ollome te trofiqueren
end e eenen Jaurnaal door von te
beschryven'.
V66r hem w aren reeds drie onderen
om de wereld geva ren nl. Magel haen
(1519-1522), Drake (1577-1580) en Cavendish
(1586-1588), de eerste een Span jaard,
!wee anderen Engel sen.
Van N oort's reis had don oak geen be-
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De twee grootste schepen von de vier,
de 'Mauritius' en de 'Frederik Hendrik',
respectievelijk odmiraals- en vice-admiraalsschip, zijn waarschijn lijk angeveer 300 tan groat geweest, me t 18-24
stukken geschut.
De 'Frederik He ndri k' strandde bij
Ternate; een schip verloor hij bij Manila
en een reeds in Zuid-Amerika. De vier
schepen hadde n tezamen ongeveer een
bemann ing van 250 man.

tekenis op het terrein der ontdekkingen,
evenmin opende ze nieuwe wegen
voor onze handel. Er werden geen nieuwe
betrekkingen en geen nederzettingen
gesticht. Zelfs de zo gebruikelijke kaop·
vaart leverde niet veel op. Financieel
was de toch t een mislukking ; no thuiskomst werd zijn schip voor schuld verkochl.
De reis meet gezien worden als een
stunt, het vestigen van een prestige van
het toenmalige vaderland.
Hij voerde de Nederlandse vlog voar het
eerst naar het hart van de Philippi jnen
en versloeg, in het gezicht von de hoofdsta d, de zo mochtige Spanjaard. Hugo
de Groot zei: ' ...wei niet eenighe rijkdommen, mear treffelijke ochbaerheit
voor sijn vaderlandt 't t'huis gebrogt'.

Wanneer in 1602 d e Staten-Generaal
besluiten Elisabeth van Engeland o p
hoar verzoek te steune n in het bevechten van de Spaanse vloot, e n zich doortoe 9 Nederlondse schepen bij de Engelse vloat voegen, speelt Van Noort
nog een bepaalde rol, alhoewel hij niet
op de voorgrond treed!. Op 31 oktober
van dot jaor was in dot verband zijn
took afgelopen en kwam een einde oan
zijn zeemonsloopbaan.

De tocht duurde von 1598-1601 . Hoe de
Compagn ie, die de sche pen uitrustte,
tot stand kwam, is niet be ke nd. Hier en
door blijkt, dot Van Noort in de guns!
van Prins Maurits stand, moor in hoeverre d it invloed heeft gehad op zijn
benoeming, is onbekend.

king komen, en zo tot grotere krochtsontwikkel ing. In verbond met de V.O.C.
wordt Van Noort n·1et genoemd.
In 1603 ging hij als kapitein van een
compagn ie in diensl van he t Ieger;
tijd ens het beleg van Ostende do l van
1601 tot 1604 heeft geduurd heeft hij
deel uitgemaa kt van de verdedigers
van de. stad.
Belegeraar was Ambrosius de Spinola
broer van Frederik; d ie tegen de Zeeuwen was gesneuveld.
Van Noort werd tijdens het beleg per
schip naar Ostende gestuurd.
No de overgove in 1604 heeft hij tot
kort voor zijn dood in 1627 te Schoanhoven als Kapitein compagn ien aangevoerd in vredesgarnizoenen zoals Gul ick,
Heusden, Hemert.
Hij is begraven in de kerk van Schoonhaven.

Bovendien was de 20ste me i 1602 de
Verenigde Oostindische Compagnie opgericht. Men :wu van schadel ijke concurrentie tot eendrachtige samenwer-

Rectificatie
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'Van Naort' no. 1
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In ons Aprilnummer is tot onze spijt
geen melding gemaakt van d e ' Houtman'
nr. 2, (BRT 5041) die in 1913 in de
vaart is gekomen e n op 8 juli 1938 in
Rotterdam voor de s loop werd verkocht.
De thans varende 'Houtman' is dus
ten rechte nr. 3. De ' Houtman' nr. 1
werd no oankomst van de nr. 2 omgedoopt in 'Siam' onder welke noam dit
schip tot eind 1929 heeft dienst gedoan.

Jacobus
Cornelusz.
van Neck
Van 'Van Neck' is oak bij het Ned. H is!.
Scheepvaorl Museum, dot ons de gravure
op pagina 7 van ' Van Noort' ter beschikking stel de, geen foto of gravure
bekend .
De i n het Paketvaartarchief aanwezige
folo's van de Van Neck's nrs. 1 en 2
ble ken van dusdanige kwalitei t, dot
reprod uctie tot onze spijt niet mogeli jk
was.

De lweede Amsterdamse schipvaart
naar lndie, uitgerust door de oude Oost·
lndische Compagnie in 1598 onder Van
Neck (admiraal) en W ijbrant Warwijck
(vice-adm iraal) was niet de tweede
vloot die vanu it d e N ederlanden naar
de eilanden van de lndische Archipel
vertrok.
In maori van dot jaa r waren reeds twee
Zeeuwse expedities vertrokken. Tach
word! Van Neck's tocht als d e tweede
reis naar lndie beschouwd omdat zijn
vloot als eerste oankwam van d ie
drie. Het belong van zijn reis was, dot
m~l\

'40Cf

r.~~

eefs\ in tie oos\e\iike

a rchipel kwam, il\ de om de kruidnage\,
de muscaatnoot en de foel ie beraemde
M ol ukken. Er werden drie Loges gesticht,
op Lon lor, Neira en Ternate. Men liet
er 26 Nederlanders achier vaor de
handel met de bewoners.
Dit kan dus worden gezien als de grandslag voor onze handel en onze latere
vestigi ng i n de Archipel.
Mei 1598: vertrek met 8 schepen (vanuit Texel).
Nov. 1598: aank . te Ban tam van Van
Neck mel drie schepen.
De rest kwam pas in december.
Juni 1599: 4 schepen onder Van N eck
terug in Texel.
De vier and ere schepen gi ngen onder
Warwijck naar Ambon, en kwam en in
twee groepen van twee in 1600 in
Nederland terug .
Admiraalschip : Mauritius (dit was
een andere Mauritius dan waarmee Van
Noort ui lvoer), een spiegelschip van
200 lasten.
Dit waren laslen van 4000 pond, gewoonlijk gelijkgesteld mel 2 Eng else of
Fronse tonnen uit d ie ti jd. Bemanning:
95 koppen;
Bewapening: 4 grate metal en stukken
16 gote\i ngen en 8 sleenstukken.
De andere vijf spiegelschepen waren
ongeveer va n dezelfde groolte, w aarschijnl i jk iets kleiner. Verder waren
er twee jachten of Pinas-schepen. Ze
waren oak bewapend en zeilden gewoonlijk voorui t om te verkennen.
Van N eck werd in 1564 geboren in de
Warmoesstraat, waar zi jn va der een
zeepziederi j 'De Halve Moan' dreef.
In 1598 was hij 34 jaar en ongetrouwd.
Hi j moet voordien vee\ gevaren hebben, gezien zi jn aanstell ing, en gez!en
oak de kwaliteit van zijn journalen.
Hij heeft kennelijk een goede en zorgvu ldige opvoeding gehad ; hij was zeer
zorgvuldig en stipl en had een goede
kijk op alles wat zich op zijn vloot
voordeed. Als vlootvoogd zag hij kleini gheden door de vingers maar trod, ind ien nodig, zeer besl ist op. Hij wist de
\lerho\lding me\ he\ Jo\loanse vo\1<,

die voor zijn komst door Houtman min
of meer was verknoeid, weer ui tstekend
te kri jgen.
Doorom kreeg hij in 1600 dan oak nogmaals het bevel over zes uitvarende
schepen, die deel uitmoakten von een
vloot van tien, de 'vierde Amsterdamse
voyage'.
Hij kwam met drie schepen aan, ging
met twee daarvan door naar Ternate,
stichtte nog een Loge op Patani (Malakka),
l iet door wat kooplieden ach ier en voer
via Bantam weer n·aar de Nederlanden,
waar hij in 1603 aonkwam. Hij schi jnt
zijn verdere Ieven in Amsterdam te
hebben gewoond, alwoar hij 8 maori
1638 overleed.

' Von N eck' nr. 1 (1907) 2878 BRT. 18-10-1811
ter rede van Ma kassar verbrand en
geheel verlo ren gegaa n.
'Von Neck' nr. 2 (1913) 3027 BRT. Op
last CZM te Soerabaja op 3-3-42 tot zinken gebracht.
'Van Neck' nr. 3 (1955) 2844 BRT.
' Van Cloon' nr. 1 {1912) 4519 BRT. Werd
op 7-2-42 in de Java zee door een .
Japanse onderzeeboat getorpedeerd.
'Van Clo on' nr. 2 (1955) 2843 BRT.
'Van Noort' nr. 1 in 1906 als 'Pahud'
in dienst genomen (1994 BRT) en no
ketelontploffing te Belawan Deli op
19-4-1908 omgedoopt in ' Van Noort'. In
1932 in afvoerreserve en 29-5-36 verkocht.
''Jan Noor\' nr. 2 \)955) BR1.
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25th Service JubileeA.R.S. Lee Ah Guew

The 25th Service Jubilee of A.R.S.-Lee
ah Guew was commemorated on March,
26th during a dinner for the staff at
the Mandarin Restaurant at Penang.
During this dinner Mr. W . W ·inkelman,
Manager of M essrs. K.P.M . (Far East)
Ltd., at Penang, has addressed Mr. Lee
and presented an behalf of th e Board of
Directors of K.P.M . in Amsterdam, a
golden 'Omega' watch. The senio r staffmember, Mr. Khoa Beng Chin presented Mr. Lee with a Parker set on behalf
of the staff.
Mr. Lee, in his reply, has than ked the
Board of Directors and Director of
K.P.M. for their presentati on of the
momenta.
The photographs were taken during the
commemo rative dinner.

2

foto 1: from left to right : Mr. Winkelman,
Mr. and Mrs. Lee and Mrs. Winkelman.
fo to 2 and 3 : members office-staff.

a.
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Tips

Houdt u va n sport? Dan interesseert
het u misschien dot de Sportvereniging
'Stoomvaart Maatschappij Nederland'
oak open stoat voor p ersoneels leden
van de K.P.M. e n hun gezinnen.
Voor bui tensporten is bij het O lympisch
Stad ion te Amsterdam een eigen complex beschikba ar en wel 2 voetbalvelden en 4 tennisbane n.
Verder ka n men d e wotersport en de
hengelsporl beoefenen en bestaa t er
een ofdeling Bridge.
De 'grondcontributie' bedraagt voar
iedereen f 4, - per joor. Wens! men
toe te treden als lid von een of meerdere
sportafdelingen dan betaalt men voor
het desbetre ffende lidmoatschap een
toeslog. Tennisse rs f 21,- voor een val
seizoen, terwijl f 13,50 door hengelaars
en f 8,50 door watersporte rs, voetbollers
of bridgers verschuldigd is .
Nadere bijzonde rheden worden op aanvraag gaarne verstrekt door de heer
G. M. Cieremans van d e S.M.N., telefoon Amsterdam 6 31 21, !oeste! 263.
Als TV-antenne kan aon board gebruik
worden gemaakt van een lamp me t gebroken gloeidroad, waorbij speciaa l
word! aanbevole n de Philips E 40-500 W.
Load la mp.
Mils het TV.-toestel is ingericht voor
universele ontvangst, kunnen met deze
'antenne' met succes beelden worden
opgevangen, behalve van Engelse stations in ve rband met onder lijnsysteem
van uitzending. De lamp moe! in de
open Iucht in een lampvoet met d e bol
ncar bene den worden opgehongen
waarna de be ide contacten me t de twee
ante nne d rad en moete n worden verbonden.
Aan board van het ms. 'Sioterkerk'
is deze 'anle nne ' me l g roat succes door
de boatsman J.' Veer toegepa st.

In het zonnetje

Er werden hem Ievens enige telegrammen
van diverse herkomst g egeven. Hierna
werd besloten nag een rondje te nemen,
dol natuurl ijk grif door de Heer
Berrevoets werd aangeboden.
H. J. J. Kessenich
2e Stuurman ms. ' Van Linschoten'
De heer Berrevoets dank! via ons blad
a l degenen die hem me t zijn benoeming
hebben gelukgewenst.

Gezogvoerder Breeboart spe/dt d e Heer
Berrevoets de Ridderorde op.
foto H. J. J. Kessenich

Op 30 april 1966 voer he t ms. Von
Linscholen op de Zuid Atl a ntic onderweg
va n Zuid Amerika noar Oost Afrika.
Voor de HH Officieren aan board was
he! laen reeds bekend dot aan de Heer
Be rrevoets, HWTK aan board VOfl
genaemd schip, door Hare Majesteit
de Kaningin hel Ridderschap in de Orde
von Oranje Nassau wa s verleend.
Onder het mom van een gezellig uurtje
in de sa lon wegens de verjaarda g van
onze Koningin, werd de Heer Be rrevoets
naar boven gelokl a lwaa r men eerst
gezell ig bijeen zat. Reeds no he t eerste
rondje verzocht Gezagvoerder W . A.
Breebaart om sti lte en began hij met he t
afsteken von een ui tstekende speech
waoruit ol snel voor de Heer Be rrevoets
bl eek waar het om gi ng. Aangezien hij
van niets wist e n hierop dus ni et was
voorbe reid kunt U zich voorstellen dot het
e en zeer grate verrassing vo or hem was.
Hij was dan oak diep ontroerd.
No de speech speld de de ·Gezagvoerder
hem de versierselen o p e n feliciteerde
hem als eerste.
De Heer Berrevoets heeft deze Ridderorde
onder meer verdiend door 40 jare n
trouwe d ienst bij de Koninkli jke Paketvaart-Maatschoppij en wat ons betreft
zijn aileen deze vier krui s jes reeds een
linlje woard.

Assistent-Scheepswerktuigkundige
L J. TEN HAAF trod op 15 juni 1919 in
dienst van de K.P.M. No de verschillende
rangen te hebben doorlopen, werd hij op
1 januori 1937 tot Hoofdwerktuigkundige
aangesteld. Gedurende d e oorlogsjaren
heeft hij onder moeilijke omstandigheden
doorgevaren, voornamelijk op he t ms.
'Maetsuycker'. Hoewel zi jn dienstverband
ols Hoofdwerktuigkundige met ingong
van 3 oktober 1947 werd beeindigd,
kwom hi j op 16 dece mbe r 1949 wed erom
in dienst, ditmool in een adminislratieve
functie bij de ofdel ing Mochinebouw.
Op 1 ionuori 1966, no een totole diensttijd
van ruim 44 jaar, hee ft de heer Te n Hoof,
nodal hij ka rt tevoren de 65-jarige leeftijd
had bereikt, ziin werkzoomheden op het
Amsterdo mkan toor beeind igd.
Employe U. M . DEJONG began zijn
werkzoamheden bij de K.P.M. op 15 april
1922. Hij is werkzoam geweest te
Soeraba ja , Be nkule n, Polembang, Djakarta, Band jermosin en Oosthaven, op
Banko en wederom op het Hoofdkantoor
le Djakarta , door als waarneme nd
Ad junct-chef op de ofdeling Vrac htzoken .
Per 1 jonuori 1938 werd hij tot Hoofdemploye b evorde rd. Gedurende de oorlogsjare n was hij in verschi llende kampe n
gelnterneerd en moest in mei 1947 wegens
ernslige doofheid worden afgeke urd voor
de verdere dienst in de tropen. Aonsluitend kon hi j in Amste rdam bi j de
boekhouding worden tewerkgeste ld
a lwaar hij vanof d e oprichting van de
N.T.P.M. de odmin istrotie va n deze maatschappij heeft gevoerd.
In verband me t het bereiken van de 65jar ige leeftijd is he t dienstverband me t
mgang van 1 mei 1966 beeindigd.
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Van havens en schepen

Modernisel"inq van 2 Australische
Havens
De Australische Maritime Services
Board heeft een flinke uitbreiding en
vernieuwing van twee belangrijke havens
op het oog. Een bedrag van 38 min
pnd. zal worden best eed aan het
havengebied van Sydney. In een periode
van 10 jaar zullen 22 werven gebouwd
of vernieuwd worden.
Voor N ewcastle is een bedrag van 23
mi n. pond uitgetrokken voor de modernisering van de bestaande werven, de
bouw van enkele nieuwe werven en he!
uitdiepen van de haven.

'Fiyinq Squads' voor reparaties

Ontwikkelinqen in de tankvaart

De scheepsreparatiewerf Nicoverken
te Gothenborg vestigt in Europa en in de
V.S. agenturen i.v.m. de vorming van
Vliegende brigades voor het uitvoeren
van reparaties op zee. Een der
agenten W i lson, Taylor & Co., zi jn
special isten op he! gebied von kathodische beschermi ng. De arbeidskosten
bedrogen ongeveer £ 1 p er man per h.
lndien een repo ra t ieteom met een onder
schip, dot reparatie behoeft, terug
ken varen, worden de kosten aanzien l i jk
gereduceerd.

De technische ontwi kkeli ng in de
scheepsbouw en de vraag naar steeds
grotere eenheden voor het meest econom ische vervoer van vloeibare en
vaste massa-goederen, kon het best wo rden geillustreerd door de huidige
tankvloot, verdeeld nca r klossen van
gr ootte, te vergelijken met de tankers
in aonbouw c.q. in bestelling.
Per 1 januari 1966 beliep de vloot
van tank-schepen 2782 stuks met een
totoa l draagvermogen van 84.400.000 ton.
Dit is gemiddeld 30.500 dwt. p er sch ip.
Van deze vloot was · 35% kleiner dan
30.000 ton.
Per 1 januar i 1966 was in oonbouw/
bestell ing 19.500.000 ton verdeeld over
261 schepen. Dit is een gemiddelde van
bijno 75.000 ton p er schip.
Van di t nieuwbouwprogromma was 96%
grater dan 30.000 dwt; 47 schepen i n
aanbouw zullen een draagvermogen
krijgen van meer dan 100.000 ton , wearvon 18 grater zelfs don 150.000 ton, om
te worden bekroond met 1 schip van
boven de 200.000 ton.
Enige bijzonderheden van dit schip de 'IDEMITSU MARU' -volgen hieronder:
Draagvermogen: 205.000 tan.
Oplevering november 1966; totole bouwtijd 7 maanden, hetgeen wei een bewi js
is von de uitzonderl ijke prestaties der
Japanse scheepsbouwers. Om enige
indrukken van een dergel ijk schip te kunnen geven ken nag wo rden vermeld,
dot de Iengie a 342 meter, nag ca. 42
meter grater is dan de hoagie von de
Eiffeltoren en dot d e totole oppervlakte
von het dek 16.510 m 2 zal bedragen,
hetgeen neerkomt op een oppervlokte
waarop ± 120 royale eengezinswoningen
zouden kunnen worden gebouwd, elk
met 90 m2 tui n.

Hovercraft
Nieuw schip voor maatschappij
'Zeeland'
De Stoomvaart Maatscha ppij 'Zeeland'
{veerdi enst Hoek van Holland-Harwich)
heeft besloten, teneinde can de eisen
van het moderne verkeer tegemoet te
komen, een passagiersschip te Iaten
bouwen, dot Ievens is ingericht voor het
'roll-on-roll-off' vervoer van personenauto's, vrachtauto's en containers.
Het schip dot een capacileit kri jgt voor
1200 passagiers en 200 voertuigen zal
in 1968 op de Hoek van HollandHarwich route in dienst worden gesleld.

Passaqiersschip 'France'
In v ier jaar tijds heeft he! possagierssch ip 'France' op 78 transatlantische
reizen in totaal 235.000 passagiers ver·
voerd en 18.000 passagiers tijdens 10
Europese en Amerikaanse cruises.
Gedurende hetzelfde tijdsbestek heeft he!
schip 600.000 mi jl afgelegd zonder dot
er sprake was van techni sche storingen.

Standaard-Sche pe n
Zoal s vroeger reeds voorspeld, heeft
de bouw van een groat aantal bulkschepen geleid tot een tekort oan shelterdeckers van 9000-13.000 dwl. De vraag
goat thans uit naar vereenvoudigde
scheepstypen met een economische
cascovorm, d ie aileen voorzien zijn van
automotiseringen, die economisch
gerechlvaardigd zi jn.
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Zweedse deskundigen hebben praeven
andernamen met !wee W estland SR.
N.-6-luchtkussenschepe-n in barre weersamstandigheden gedurende de w inter.
Zelfs de ijsschotsen in het noordelijk
deel van de Oostzee bra chten de randen
van de luchtkussenschepen praktisch
geen schode toe. De wrijvingscoefficient
over ijs is fantastisch laag, en men ken
snelheden bereik en die meer dan 10 mijl
hager waren dan over water of land.
Doch de wendbaarheid was veel minder.

Container-Vervoer
Dhr. Long van de Britse Spaorwegen
heeft op een bijeenk omst von het lnsl.
of Transport verklao rd , dot lijngoederentreinen, douanecentra in het binnenland
en depots voor de op- en overslog
van grate container s he! de BR moge lijk
zullen maken hoar hulpbronnen te concentreren en hoar natuurli jke voorde len
te explaiteren. lndi en roil- en wegvervoersondern emi ngen, rederijen en havens
in dit opzicht samenwerken, zullen voor
elk g rotere winsten ontstaan. Coordinatie in het vervoerswezen ken zon der w etgeving tot ontwikkeling komen.

Grootste Motorschip
De motortanker ' Bergebig' {143.396 dwt)
is het grootste motorschip ler wereld.
Het vermogen van de Hi tachi -B. & W.motor bedraagt 27.600 pk. Het schip is
voor vele jaren aan een Japanse ondernaming vercharterd.

P. & 0 Insurance Plan
Gedurende de afgelopen drie jaren hebben meer dan 400 personen verzekerin·
gen ter totole waarde van £ 275.000
afgesloten in he! k ode r von het zgn.
'Voyage of a li fetime scheme' van de

P. & 0.-0rient Lines, met de Norwich
Un ion Life Insurance Soc. ledereen in de
\eef\ijd van 21-65 jaar kan een der·
gelijke verzekering ofslu iten, opdat hij
no pensionering een reis per possagiersschip zol kunnen maken.

Big Car Carrier
De Noorse reder Jan-Erik Dyvi heeft
Akers te Oslo opdracht gegeven voor
de bouw von een outotransportschip van
ongeveer 20.000/25.000 dwt. Het grate
schip word! in wezen gelijk oon de
'Dyvi Atlantic' (2500 brt.) en de 'Dyvi
Angl io' (499 t.) von dezelfde rederi j. Het
krijgt een snelheid von 19 mijl. Het word!
ontworpen voor zowel containervervoer, als voor het transport van auto's.

Ve rouderde Examen Eisen
Op een conferentie belegd door J. & J .
Denholm (Management), voor koopvoardij-officiere n en administratief personeel,
heeft dhr. Michael Noess, d irecleur
der Noess Shipping Cy., a.m. verkloard,
dot terwijl men in de Brilse scheepvoort
de meest moderne technieken poogt in
te voeren de officiele regeringsexa mens
voor scheepsofficieren 20 joor bij de
o ntwikkeling te n achier zijn gebleven.
Hij noemde het voorbeeld von iemand,
die moondenlo ng een intens ieve o pleidi ng op een mode rn schip hod genoten
en op het exomen geconfronteerd
werd met vrogen, die gebaseerd waren
ap de omstondigheden von 20 jaar
gel eden.

Port Efficiency
No een rondreis longs de voornaamste
havens von Nieuw-Zeeland, hebben de
heren MacConochie (Show Savill Line)
en Dawes (New Zealand Shipping Co.)
verkla ard, dot het voor de ontwikkeling van de Nieuwzeelandse economie
van vi\oal belong is dot de notionole
havens efficie nt e n economisch werken.
Een neutrale raadgevende firma za l
waarschijnl ijk een studie goon maken
hoe containers in het vervo lg van en
naar Nieuw-Zeeland kunnen worden
ingeschakeld.

.Flume Stabilisato r
Het nieuwe bulkschip 'Skausund'
{31.800 dwt.) heeft zijn eerste tronsatlantische reis von Norfolk noar IJmuiden
met een lading kolen volbracht. Gedurende de overtocht had het schip met
zeer slecht weer te kampen, waarbii is
gebleken, dot de Flume-stabilisator
uiterst doelmatig is.

Sterk ge-automatiseerde koopvaarder
Voor reken ing von de ¢ st-Asiatiska
Kompaniet werd bij een Japanse werf het
vrachlschip 'Azuma' (1 0.500/13.150 dwt.)
te water gelaten. Het schip, dot een
snelheid van 20,75 mijl krijgt, za l in hoge
mate ge-outomatiseerd zijn. De voortstuwingsinstallatie zol van de brug worden bediend. Tijdens het varen behoeft
er geen wacht in d e machin ekamer te
zijn. In maar! '66 zou het schip een dienst
goon onderhouden tussen het Verre
Oosten en Scandinavie.

'Super' Iichter
Door Globe Engineering Works word!
een Iichter gebouwd met een Iengie van
280 vt. en een breedte van 60 v t., die
£ 750.000 zal goon kosten. De Iichter,
die vijf d e kken krijgt, word! bestemd
voor de diamantmijnen longs de Zuidwest-Afrikaanse kust. De Ii chter word! als
he t grootste vaartuig beschouwd, dot
ooit bij een Zuidafrikaanse werf werd
gebouwd.

tonnage op te ruimen, welke nag altijd
een groat percentage von de Griekse
Koopvoordijvloot uitmookt.
Het goa t hier om een 650-tal schepen,
welke v66r of in de laatste oorlog werden gebouwd. Dit is een niet onaonzienlijk deel van de Griekse handelsvloot, nomel ijk 30%. Ofschoon de vrach tenma rkt bevredigend is, word! het
steeds moeilijker om deze voortuigen op
economisch verantwoorde wijze in de
vaart te houden.

Aethyleen-verscheping
De LPG-tanker 'Pythagore' (499 brt.)
van Gazocean word! te Philade lphia
verwacht, vanwoar het schip de eerste
lading aethyleen zal vervoe ren naor een
overzeese bestemming, nl. A lgeri je, om
te worden gebruikt voor het vloeibaar
maken van aardgas, uite indelijk bestemd
voor het V.K. en Frankri jk. De ta nker
heeft een laadcapaciteit vo n 600 kub.m.
Het laadp races zal 7-10 dagen in
beslag nemen.

De 'Michelangelo'
Het passagiersschip ' Michelangelo' van
d e rederij ltolia heeft gedurende negen
achtereenvolgende uren een snelheid
van 30,4 mijl weten te behale n me t een
ma xim um van 31,59 mijl. Bij een vorige
proefvaart werd een snelheid van 29,15
mijl behaald. De snelheidsverhaging
is tot stand gekomen, dank zii een verandering der schroeven.

Tanker-vrijboord

Container service

He t bulkschip 'Aegean-Sky' (39.880 dwt.)
van de Panamese rederij Pacific Carriers
is het eerste bulkschip ter wereld dot
he l vrijboord van een tanker heeft.
Het laadvermogen zou aorspronkelijk
36.140 dwt. bedrogen. De d iepgang van
11.8 m is meer dan van een bul kschip
van dezelfde groo\te zonder vrijboord.

M.i.v. 6 mei 1966 zal de England Sweden
Line, een directe 'drive-on, drive-off'
passagiersfautofvrachtdienst goon exploiteren tussen Hull en Goteborg. De
rederi j heeft details be kend gemaakt
over de te heffen vrachten, voor het
van-huis-tot-huis-vervoer. Elk der drie
dee lnebbende rederijen brengt een nieuw
schip in de vaart, d ie resp. 'Spero',
'Svea' en 'Saga' zullen helen. (Elk
ongeveer 8000 brt.).

Algeme ne Modernisering Griekse
Koopvaardij-vloot
Het blijkt, dot er in gezaghebbende
kringen in Griekenland ernstig can word!
gedacht om eindelijk eens de oude
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PERSONALIA

MUTATIES GEZAGVOERDERS

MET VERLOF GEGAAN

K.P.M.

K.P.M.

D. Minnemo ex RV/Ned. noor ms. 'Stroot Madura'
D. J. Smit ex ms 'Stroot Madura' met RV/Ned
H. Boeree ex RV/ Ned na ar ms. 'Van Neck'
J. A. M. Fabe r ex ms. 'Van Neck' met RV/ Ned

18-4
18-4
27-4
27-4

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDJGEN

K.P.M.

A. Fortgens (2e Wtk) ex !.t.v./Singapore naar
ms. 'Silindoeng'

26-3
5-4

A. Bakke r ex ms. 'Van Noort' naar ms. 'Roggeveen'
J. C. van Dinte ren ex ms. 'Roggeveen' naar

3e
1e
3e
3e
3e
2e
4e
1e
3e
4e
2e
1e
4e
2e

Wtk. C. U. Topp
Stm. A. Treffers
Wtk. B. G. Hakslege
Wtk. J . J orna
Wtk. P. M. Bos
Wtk. J . H. Woldt
Stm. L. J. B. Lagendijk
Stm. E. van Luyk
Stm. E. J . A. Urban
Wtk . A. L. Roelse
Wtk. J. W . Rusche
Stm. F. E. de Nieuwe
Wtk. L. de Nooyer
Stm. H. Stoltenkamp

5-4
19-4
19-4

Aile verlofgangers een prettig verlof

SCHEEPSPOSITIES

ms.
ms.
ms.
ms.
s.s.

8-3
10-3
16-3
17-3
20-3
21-3
26-3
29-3
31-3

11-4
11 -4
12-4
17-4
18-4

Wtk. J. P. J. de Koster
Stm. G. A. de Munnik
Wtk. J . Meijer
Wtk. P. Molenaar
Wtk. P. Vi sser

'Sioterkerk'
' Congokust'
' Congakust'
'Congokusl'
' Munttoren'
(Cura«;ao)
5e Wtk. H. T. v. d. Heide ex s.s. 'Munttoren'
(Curat;ao)

sv 9-3
sv 23-3
sv 23-3
sv 25 -3
29-3
29-3

Een prettig verlof toegewenst.

NA VERLOF GEPLAATST

N.T.P.M.

N.T.P.M.

m.s. 'Senegalkusl'
m.s. 'Congokust'
m.s. 'Zuiderkerk'
m.s. 'Sioterke rk'
s.s. 'Westertoren'
s.s. ' Munttoren'

Free town
Amste rdam
Kaapstad
Be ira
Part Bukom
Rio de Janeiro

±
±
±
±
±
±

24-5
18-5
17-5
28-5
16-5
29-5

H.V.M.
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ex
ex
ex
ex
ex

RV
RV
RV
RV
RV/SV
RV
RV/SV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV

0

5e
2e
4e
2e
4e

Aile herplaatsten : goede vaart

' Hollands
'Hollands
'Hollands
'Hollands

Hong Kong
Beira
Hong Kong
Singapore
Singapore
Singapore
Durban
Hong Kong
Bahrain
Hong Kong
Singapore
Beira
Bahrain
Rio de Ja nei ro

N.T.P.M.

ms. 'Van Noort'
W . H. van der Poe) ex ms. 'Si li ndoeng' naar
ms. 'Van Waerwijck'
H. van de Ridder ex ms. ' Van Waerwijck' met RV/ Ned

ms.
ms.
ms.
ms.

uit
uit
ui t
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

Diep'
Duin'
Dreef'
Burch!'

San Francisco
Japan
Mexico-W. kust
Dairen

± 30-5
± 23-5
± 8-6

± 31 -5

2e Stm. G. P. Stout m.s. 'Congokust'
3e Wtk. D. Schaafsma m.s. 'Congokust'
4e Wtk. J. P. Bostelaar s.s. ' Munttoren' (Curat;ao)
Ass. wtk. P. S. van der Kaoy s.s. ' Munttoren' (Curat;ao)
Ass. wtk. W . L. Paulusse (nieuw aangenomen)
ss. 'Munttoren' (Cura«;ao)
2e Stm. M~ van der Woude ss. ' W este rtore n'
(P. Bukom)
3e Wtk. N. W . Dikstoal s.s. 'Westertaren' (P. Bukom)
Ass. wtk. M. G. van de Velde ss. ' Westerloren'
(P. Bukom)

22-3
22-3
22-3
22-3
22-3
25-4
25-4
25-4

goed e wacht en behoud en vaart.

NA YERLOF YERTROKKEN

K.P.M.
2e Strm. J. Kwakman
Bangkok ms. 'Siberoet'
4e Strm. W . A. van Erk
Durban ms. 'Straat Franklin'
2e Strm.W. J. Jongenotter
Bahrain ms. 'Van Riebeeck'
3e Strm. J. D. H. Maaskant
Hong Kong ms. 'Sinabang'
Se Wtk. W. P. Noorland
Hong Kong ms. 'Roggeveen'
1e Strm. Th. H. Rappard
Beira ms. 'Van der Hagen'
2e Strm. H. J. J. Kessenich
Rio de Janeiro ms. 'Van Linschoten'
3e Wtk. H. C. Ravesteyn
Bahrain ms. 'Camphuys'
1e Strm. G. E. Kaersenhout
Singapore Detch. D.S.C.
3e Wtk. H. Bos
Hong Kong ms. 'Van Waerwijck'
Se W tk . H. Torn Broers
Bankok ms. 'Sibiga'
De Heer P. R. S. van Heeren
Bangkok (best. Djakarta)
De Heer J. J. M. Lensing en gez in
Singapore

17-3
22-3
27-3
29-3
7-4
10-4
11 -4
13-4
13-4
13-4
26-4
29-4
3-5

Goede wacht en behouden vaart.

NIEUWE K.P.M.ERTJES

Singapore, 9-2-66: Peng Yam (Edwin), zoon van de heer
J. Tan Swee Ann en Mevrouw Tan Guo! Hoa.
Tegelen, 24-3-66 : Janpieter Diederik lodewijk Geert en
Steven Diederik Lodewijk Joseph, zoons van 1e Stuurman
J. P. Goossens en Mevrouw M. Th. B. J. Gaossens-Mesters.
Den Haag, 4-4-66 : Conrad Eugene Johannes, zoon van
2e Stuurman F. E. Roelofsma en Mevrouw J. E. M. Roelofsma-Asperslagh.
Singapore, 3-4-66: Moria Florence, dochter von 2e Wer,ktuigkundige R. F. Schols en Mevrouw M. F. Schols-Bracken.
Eibergen, 18-4-66: Paul, zoon van 2e Werktuigkundige
G. W . Mateman en Mevrouw J. Moteman-te Roo.

Welkom in de 'fami/ie'.
IN MEMORIAM
GESLAAGD YOOR EEN HOGER DIPLOMA

K.P.M.
3e Stm. J. D. H. Maaskant
4e Stm. P. L. A. lucas
2e Wtk. H. J. v. d. Veer
3e Stm. J. C. Duyn
- 5e Wtk. W. P. Noorland
Se Wtk. F. Oosterhoff
2e Stm. H. Zantkuyl
Se Wtk. H. Torn Broers
Se Wtk. E. H Schiffer
4e Wtk. P. N. Ter pstra
2e Wtk. W. Sangers

S II

S II th
Cl
S II
A

A
S I th
A

A
Bl
C l

16-3
18-3
25-3
1-4
1-4
5-4
5-4
6-4
6-4
7-4
15-4

Onze ge/ukwensen met het behaalde succes.

Zeer tot ens leedwezen overleed op 30 maori 1966 de heer
A. F. Vas Dies in de leeftijd van 70 jaar.
De heer Vas Dias trod in 1920 in onze dienst in lndonesii:L
In 1936 werd hij tot directeur en in 1945 tot president-directeur benoemd. In 1949 legde hij deze functie neer. Da orna
was hij nog tot medic 1963 werkzaam bij de N.Y. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaa tschappij, resp. als
onder-voorzitter en voorzitter van hoar Road van Beheer.
Ruim 42 jaar is de heer Vas Dies in de Nederlandse
scheepvaart werkzaam geweest, waarvan 29 jaar bi j de
K.P.M. Op bekwame wijze heeft hij, in het bi jzonder in de
na-oorlogse jaren, Ieiding gegeven aan de wederopbouw
van ons bedrijf in lndonesie.
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundig e H. Blok overleed
ddo. 4-4-66 te Rotterdam, in de leeftijd van 65 jaar.
Gepensionee rd Gezagvoerder J. Sjouwke overleed ddo.
15-4-66 te Heemstede, in de leeftijd van 76 jaar.

Zij ruslen in vrede.
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en zongeres lmco Morino.
Men vindt onder de fomi li eleden 'oude
bekenden', moor ook 'nieuwelingen',
die di t programma een beetje met een
brok i n hun keel tegemoetzien. Moor de
82-jorige omo von morco nis t Von
Homoet van d e 'Westertoren' hod geen '
lost von zenuwen ; uit het hoofd en
zonder hoperen vertelde zij hoar
klei nzoon de nieuwt jes uit de fomiliekring.
Kopitein Hennephof von de 'Westertoren'
zol bij zijn thuiskomst eens een ernstig
onderhoud moeten hebben met zoonlief
Peter, wont die was bij lmco Morino
ni et meer weg te sloan.
2e werktuigkund ige Kromer von de
' Houtman' werd door zi jn broer irigel icht
over de uitstekende conditie von het
outootje, een kopotte uitloot, een
trill end geheel, woorop Teddy reogeerde
met de woorden: 'een best wogenlje,
houden zo'.
Zo wo ren wij even oon board en
hopen u - ler onderbreki ng vo n de olledoogse dingen een half uurtje
gezelligheid te hebben kunnen g even.
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