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Bedrijfsnieuws 

In de can het gehele personeel toegezon
den circulaire dd. 4 april 1966 is mede
deling gedoan von he! voornemen te 
komen tot een nag nauwere samenwerking 
tussen K.P.M. en K.J.C.P.L. don tot 
dusverre reeds bestond. 
Met de voorbereiding en uitvoering van 
de ingrij pende reorgonisatie welke het 
voorgenomen samengaan van beide 
Moatschoppijen met zich brengt, is veel 
tijd gemoeid, hetgeen dan oak de reden 
is dot een compleet overzicht van de 
consequenties welke met name voor het 
personeel zijn verbonden aan dit semen
goon, tot ap dit moment niet kon worden 
gegeven. 
Zoals reeds is bekend gemaakt stelt de 
Directie van de K.J.C.P.L. de Gezagvoer
ders en Officieren van de K.P.M. in de 
gelegenheid aansluitend aan hun 
dienstverband met de K.P.M. met ingang 
van 1 januari 1967 over te goon in d ienst 
van de K.J.C.P.L. 
De samenvoeging van de kontoren van 
K.P.M. en K.J.C.P.L. te Ams terdam zal met 
zich brengen, dot een deel von ons aldaar 
werkzame personeel zal moeten afvloeien. 
Hiervan is aan betrokkenen reeds mede
deling gedaan. 
Ncar het zich !hans loot aanzien zal op 
korte termi jn aan het personeel van de 
wa lorganisalie te Singapore kunnen 
worden medegedeeld hoe de 
samenvoeging von de walorgani~aties 

overzee van K.P.M. en K.J.C.P.L. hoar 
beslag zal kri jgen. 
Zodra omtrent de vormgeving van de 
ni,euwe organisatie nadere gegevens 
besch ikbaar zijn, zal aan dit belangrijke 
anderwerp in 'de Uitlaat' verdere 
aandocht worden besteed . 

K.P.M. 
Het ms. 'Van Waerwijck' werd begin 
juli te Hongkang oan de K.J.C.P.l. voor 
een reis in timecharter van he! Verre 
Oosten ncar Oost- en Zuid-Afrika ap
geleverd. In laatstgenoemd rayon word! 
he! schip weer can ons teruggeleverd. 
Het in de Bay of Bengal-South China 
Sea Service varende ms. 'Siberoet' loadde 
in Oost Pakistan voor Singapore en 
Bangkok. He! ms. 'Siaoe' nom in Oost 
Pakistan een lading goenies over 
bestemd voor Tg. Priok en Soerabaja. 
De ms. 'Sinabang' en 'Sabong' werden 
ingezet voar het vervaer van export
lading van Borneo-havens naor Hong
kong. In de Hongkong-Polembang-Bali 
Dienst loodde het ms. 'Keerkring' te 
Whampoa voor bestemming Singapore 
en Port Sweltenham. 

N.T.P.M. 
He! ss. 'Munttoren', dot media oktober 
a.s. vrij komi uit een 1 jaars timecharter 
met de Braziliaonse maatschappij 'Freta 
Nacional de Petraleiras' te Rio de 
Janeiro, werd in aansluiting daarop 
ondergebrocht in een 3 jaars timecharter 
met Esso Landen. lnstede van ruwe 
alien zal he! schip no een schoonmaak
beurt schone olieprodukten (in de z.g. 
clean trade) goon varen. 
He! ss. 'W'estertoren' vertrok inmiddels 
uit het Singapore rayon ncar de Per
zische Golf. 

VERKOOP SCHEPEN 
De motorschepen: 

'ROGGEVEEN' 
'SCHOUTEN' en 
'VAN WAERWIJCK' 

werden voor de vaart verkocht aan de 
ORANJE LIJN te Rotterdam. 
De oplevering van deze schepen zal in 
Nederland geschieden en wei op ongeveer 
de volgende data: 
'VAN VVAERWIJCK' - media oktober 1966 
'SCHOUTEN' - eerste week januori 1967 
'ROGGEVEEN' - mec;lio februari 1967 
De schepen zullen in Nederland worden 
verbouwd. 

De heer G. J. Reitsemo, vertegenwoor
diger voor onze maa!schoppij in 
lndones ie, heeft met ingang von 20 juni 
1966 zijn werkzoamheden overgedrogen 
aan de heer W. Winkelman. 
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VERENIGING VAN OUD-LEERLINGEN 
DER ZEEVAARTSCHOOL 
TERSCHELLING 

OPROEP REUNIE 
Acn de !eden en doncteurs, 
Zeals U waarschijnlijk reeds weet, zal 
in augustus a.s. onze nieuwe Zeevccrt
school worden geopend. 
Om d i t heugelijke feit niet ongemerkt 
voorbij te Iaten goon, hebben wij ge
meend een reunie te moeten houden, 
wooroan de !eden, donoteurs en we
duwen van oud-leerlingen kunnen 
deelnemen. 
Hiertoe is een commissie somengesteld, 
die zich met de orgonisatie heeft belast 
In deze commissie hebben zitting : 

C. Schaap, oud-gezagvoerder Cur. 
Scheepv. Mij. 

J. v. d . Molen, oud-gezcgvoerder 
K.N.S.M. 

W. J. Nobel, gezagvoerder 
m/s 'Arctic' 

R. Bloem, Hoofd-WTK Loodswezen 
G . v. Leunen, leraar Zeevaartschool. 

In verband met de zomerdrukte, kunnen 
wi j tot onze spijt de reun ie niet Iaten 
scmenvallen met de opening von de 
school, doch wij hebben besloten deze 
op 23 september o.s. te houden. 
Wij stellen ens het volgende program
ma voor : 
9.30 u. Vertrek le boot ui t Harlingen. 

11.15 u. Aonkomst te Terschelling, 
ontvcngsl door Besluur. Hiernc 
bezoek aan lnterncat en school. 

15.00 u. Aanvang diner. 
20.00 u. Aonvang feestovond in gebouw 

Dellewal. 
De kosten van het d iner bedragen t 10,
p.p., exclusief de wiin · en komen voor 
re"kening van de deelnemers. 
De !eden, die can de reun ie wensen 
deel te nemen, kunnen d it bevestigen 
door starting van t 10,- p.p. op gi ro 
877252 van de Amro-bank te Harl ingen, 
t.n.v . oud-leerlingen vereniging Ter
schelling, onder vermelding 'Reunie 
1966'. 
Een definitief programma etc. zal U no 
starting worden toegezonden. 
lndien het vinden van nachtlagies moei
lijkheden oplevert, kunt U zich wenden 
tot nevenstoande correspondentieadres
sen. 
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Wij hopen spoedig blijken van instem
ming von U te ontvcngen. 
R. Bloem, Lutineweg 8, Wesi-Terschelling. 
tel. 05620-2031. 
W. J. Nobel, Parncssioweg 15, West
Terschelling. tel. 05620-2066. 
G. van Leunen, W.B. Kade 29, West
Terschelling. tel. school 05620-2155. 
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Mel verwi jzing ncar het over de gehe le 
vloot verspreide fo ldertje van de 
Stichling te r Bevordering van de 
Amateurfotogrofie, brengen wij de door 
deze st ichting georganiseerde nationa le 
foto- en f ilmwedstrijd gaarne in 
herinnering. 
Het onderwerp van deze wcdstri jd !s 
'varen' in de ruimsle zin van het woord. 
Acngezien in 'de Uitloc t' reeds vele 
prachtige foto's op dit gebied zi jn 
gepubliceerd, is een opwekking voor 
onze amateurfo tografen, voor zover zij 
geen fete's hebben ingczonden, zcker 
op zi jn pleats. 
De in Nederland verblijvende belang
stellenden, die de folder can board 
hebben gemist, kunnen deze b ij aile 
fologrcfen in Nederland oonvragen. 



Zomerreunie 

Op zaterdog 11 juni 1966 hield de Ver
eniging von cud employe's der Koninklijke 
Poketvoart-Moatschoppi( 'K.P.M .' hoar 
jaarlijkse zomerreunie, die ditmaal 
bestand uit een baottocht vanuit 
Rotterdam ncar Dordrecht en omgeving. 
De voor de:z:e tocht gecharterde Spido
boot, he\ motorschip 'Erasmus', werd 
oak reeds bij vorige reunies voor dit 
doel ingezet en leent zich door uitstekend 
voor. 
Reeds vroeg in de voormiddag van deze 
prochtige zomerdog kwomen de reunisten 
uit aile richtingen toegestroomd ncar he\ 
Willemsplein te Rotterdam. Het schip 
zou te 10,15 uur volgens schema 
vertrekken, doch vonof holt negen liepen 
de deelnemers o l aan board. 
De grate salon vulde zich gaandeweg en 
onder het genet von een kopje koftie 
werden oude college's en kennissen, die 
men vook in vele joren niet had weer
gezien, begroet. Kresse uitroepen c is 
'verdrooid kerel, leef jij ook nog?' en 
'ols je me nou, door heb je die ouwe 
boos ui l de Kol i Moti ook', woren niet 
von de Iucht. Het deed ollemool weer echl 
ouderwets lnd isch con en he\ is altijd 
prettig om eens voor enkele ogenblikken 
in het verleden te verwijlen. 
Ook op het achterdek, dicht bij de 
volreep, was het d ruk en er vie! echt 
te genieten voor iemond d ie zijn o ren en 
ogen wijd open hod. 
lk zag ook enkele invol ide reunisten con 
board. M ensen die ondanks hun lichame
lijke gebreken en moei li jkheden loch het 
dogje uit met hun oude college's en 
vrie"nden niet wilden missen. Hulde aan 
deze flinke doorzetters. Er zijn er natuur
li jk ook d ie gaarne van de partii hadden 
willen zijn, doch w ier hoge leeftijd of 
physieke toestand zulks niet meer toe
stoat. Voor hen behoren de reunies voor 
goed tot het verleden. lk heb in stilte met 
mijn gedachten bij hen verwi(ld. Oak voor 
ens za l eens die ti jd oanbreken .... 
Teen te kwart over lien de laatste 
possagiers can board waren, werd de 
loopplank ingehaald en de telegraaf op 
'Attentie' gezel. Tien minuten later werd 
ontmeerd en voer de 'Erasmus' statig de 

Nieuwe Moos op. De voorzitter der 
vereniging, de heer De Best, riep door de 
luidsprekers van het schip de aanwezigen 
een har tel ijk welkom toe en sprak de 
hoop ui t, dot deze reis voor ellen een 
prettige dog zou betekenen. 
Kart daarna passeerden w i j can 
stuurboord H.M. kruiser 'De Zeven Pro
v incien' die con de Parkkade gemeerd 
log, woarna wij keerden in de richting 
von de Moosbruggen. Op korte afstond 
gingen wi j longs het M.S. ' Rotterdam', 
het trotse vlaggeschip von de Holland 
Ameriko Lijn, een der weinig overgebleven 
grate possagiersschepen die Nederl and 
neg bezi l. 
No het posseren der bruggen ging het 1n 
de richting von De Noord. Door het 
bijzonder gunstige weer ken men volop 
von het bovendek gebruik moken. Onder 
de oanwezigen con board merkte ik op 
onze oud-d irecteur, de heer Prank van 
Hoogeveen, d ie !hans oak lid der Ver
enig ing is. Voorts ols gasten de onder
directeur, de heer Paulus en mevrauw 
Paulus, de ofdel ingschefs von het hoofd
kontoor te Amsterdam, de heren Von 
Meyenfe ldt en Groot met hun echlgenoten 
en de heer Fei jter. 
Vele oude banden werden gedurende 
deze reis weer nauwer aongehoold en de 
stemming onder de opvarenden was 
uitstekend. Koers werd gezet naor het 
oude stod(e Dordrecht, waor te ongeveer 
holt een werd gemeerd. Degenen die de 
stod nader w ilden goon bekijken konden 
dot doen, terwijl de overigen rustig aan 
board bleven. Om kwort voar !wee werd 
weer vertrokken uit Dordt, woarno een 
koffietofel werd geserveerd. Vrijwel de 
hele salon stand vel gedekte tafels en de 
geserveerde moalti jd was geed. lk heb 
althons no afloop geen enkele klocht 
hierover vernomen. 
Van Dordt voeren wij aver de Oude Moos 
terug in de richling Rotterdam. Overol 
aon de waterkant zag men mensen 
zwemmen en genieten von andere water
sporten, woarvoor het kl imaat in ons 
land helaas niet za veel de gelegenheid 
biedt. 
De apzet van de reis was dot he! schip 

te 5 uur n.m. weer in Rotterdam zou 
aonkomen. Doch door een onvoorziene 
omstondigheid, n.l. het zinken von een 
segment der in oonbouw zijnde Euro
tunnel in de Moos, was het scheepvaart
verkeer ter p]aatse enige tijd gestremd, 
waardoor wij voortijdig moesten meren 
con de steiger te Vlaardingen. Dit was 
voor velen een kleine tegenslag, door 
hun auto in Rotterdam stand. Men kon 
echter in· Vloardingen afstoppen en 
desgewenst per !rein ncar Rotterdam 
terugreizen . Sommigen maokten von die 
gelegenheid gebruik, door de duur von 
het oponthoud in Vloordingen niet precies 
kon worden opgegeven. De leden uit 
Hoarlem konden even later met hun eigen 
bus naar huis vertrekken . 
De overigen, die con board rustig de gong 
von zoken ofwochtten, sloakten een 
juichkreet toen om kwart voor zes werd 
ontmeerd voor he! lootste t roject ncar 
Rotterdam. Te half zeven logen w ij weer 
vast voor het Will emsplein en de ver
troging had ongeveer een vol uur 
geduurd. De possagiers nomen hartelijk 
ofscheid von elkoor en konden op de 
wol neg hun toto's kopen, die des morgens 
bij het embarkeren door een fotograof 
woren gemookt. Voor velen een leuke 
herinne ring oon deze mooie dog. 
AI met al een zeer gesloogde zomer
reunie, wooroan de deelnemers ongetwij
feld nog long met genoegen zullen terug
denken. 

TEN HAAF 
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Het Daiyuin mausoleum te Nikko 

Velen von de vorende lezers zullen wei 
eens een dok- en onderhoudsbeurt van 
hun schip in Yokohama hebben 
meegemaakt. En dot kan een un ieke 
gelegenheid zijn om eens iets meer van 
het land te zien dan a ileen maar de 
grate hovenstad of de G inza von het 
nabije Tokyo. Want soms ken er dan met 
wot overleg bij toerbeurt wei eens een 
vrije dog of, of met veel geluk en wat 
~chipperen zel fs wei een vrij weekend. 
Bi j zo een gelegenheid heb ik eens de 
gelukkige gedachte gehad om Nikko 
te bezoeken, en zonder overdrijving ken 
ik zeggen, do t dot een bi jzondere 
belevenis was, die ik iedereen warm 
zou willen aonbevelen. 
Wanneer men 'Nikko' zegt, zegt men 
outomotisch 'Toshogu shr ine'. Het 
pronkstuk von Nikko en misschien wei 
von Japan. In ieder gevol een von de 
meest b ekende en imposonte bouwwerken 
in dot land. Een van de zgn. 'musts' uit 
aile toeristenpamfletjes . l k heb natuurlijk No.) Toegangsweg met Torii 
deze shrine, opgericht ter ere van 
Tokugawa leyosu, de eerste der 
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No.2 Niomon, eerste poort aan Doiyuin 
mausoleum 

Takugowa Shoguns, oak bezich tigd met 
de obliga te en gepaste bewondering. 
Het is ollemaol inderdaod indrukwekkend 
en groats, maar soms wei eens een 
beetje te, docht ik, te nadrukkelijk, en 
voorol v reselijk druk. 
Niet in de eerste ploots door de 
overstelpende veelheid von indrukken, 
moor nag meer door de voortdurende 
stromen von mensen, bijno uitsluitend 
Japanners. Grote groepen met luid 
orerende gidsen in nimmer aflatende 
opeenvolgende golven, waardoor het 
moeilijk word! om alles op z'n gemak, 
loot sloan ongestoord, te bezien en 
op te nemen. 
lk heb er dan oak za goed dot ging, zo 
gauw mogelijk een serie kleurendia's 
genomen en daarno een rustiger 
omgeving opgezocht. Want er is nag een 
mausoleum in N ikko, weliswaor niet zo 
groats en pompeus ols dot van Tokugowa 
leyasu, maar wei van soortgeli jke opzet. 
En het is doorvan, waar ik U in deze 
korte reisher inner ing iets van wi lde 
Iaten zien. 



lk bedoel het Doiyuin mausoleum, woarin 
het grof von de derde Tokugowo Shogun 
lemilsu, die dus dicht bi j zijn 
grootvoder l igt. 
Hij heeft de Toshogu shrine voor de in 
1616 gestorven leyosu herbouwd tussen 
1634 en 1636 in de toestond zeals die nu 
neg is, woorbi j wei vermeld moe! worden 
dot con de gebouwen bijno constant 
gewerkl word ! met reporoties en 
vernieuwingen, en no ziin dood in 1651 
is in overeenstemming met zijn wens 
voor hem door v lokbij het Doiyuin 
mausoleum opgericht. 
Zeals ik ol vermeldde, is de stijl en 
indeling von de gebouwen ongeveer 
dezelfde cis von de Toshogu shrine, 
moor op veel bescheidener school en 
minder pompeus, woordoor naor mijn 
smack eigenl i jk niet minder mooi en 
gemakkel ijker te 'sovoureren', niet in het 
minst ook omdol he\ er zoveel rustiger is. 
Zeker, er komen oak veel bezoekers, 
moor nie t zo hinderl i jk veel ; er zi jn oak 
ruslige momenten. 
Wanneer men, uit de Toshogu shr ine 
komend, di rect rechtsaf goat, de weg noar 
de Futoarasan shrine, gepasseerd 
hebbend, ziet men a l vrij gauw de 
onvermi jdeli jke Torii welke de weg noar 
het Daiyuin mausoleum aongeeft. Deze 
volgend, bereikl men o l spoedig de eersle 
toegongspoort (Nieman}, met doorbinnen 
d irect links het zgn. 'treasure house' en 
even verder de tweede poor! (Nitemmon) 
bovenoon een 21 treden hoge brede 
stenen trap. Recht tegenover de footsie 
de. welhoosl bii iedere shrine oonwezige 
mossieve gronieten bok met heil ig water. 
Notuurli jk onder een mooi bewerkt dokie 
op , ditmool, 12 gronieten polen. 
O verol verspreid op het tot het 
mausoleum behorende en helemool 
omheinde terrein sloan de welbekende 
stenen en bronzen lontoorns. Het meet 
wei een prochtig en feeeriek gezicht zijn, 
wanneer bi j bijzondere feesteli jke 
gelegenheden doorin ollemool flokkerende 
lichtjes bronden onder het gehei mzinnig 
danker von het bas von mooie oude 
Joponse cederbomen random. 
Direct achier N itemmon buigt het pod 

zich naor rechts, om don een rechte hoek 
linksom te moken, rech\ op de derde 
poort of. Deze, de Yoshomon, is met veel 
mooi en l!:Waor verguld houtsni jwerk 
versierd en er voor sloan een klokketoren 
aan de ene, en een drumtoren aon de 
andere kant, welke er overigens uiterliik 
precies eender uitzien. 
Door de Yoshomon komt men weer in een 
weer kleiner binnenhof (iedere ofdel ing is 
aport omheind) wear een groat aon to l 
bronzen lontoorns sloan opgesteld en 
goat men recht of op de vierde en 
loatste poort, de Karomon of Chinese 
poort. Doorochter is dan het eigenlijke 
heiligdom, hetwelk echter uit twee 
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No.3 De ' cistern', granieten bok met 
heilig water 
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gedeelten bestaat. De voorste hal is de 
zgn. Heiden, een soort kapel met vele 
kuns\schotten, woorin erediens\en worden 
gehouden. De achterste {overdekt 
verbonden met de voorsle) is de 
eigenlijke shrine, Honden, genaamd. 
Maar dot is nog niet he! graf van lemitsu, 
doch daarin is aileen een houten beeld 
van hem in een gelakte Boeddhistische 
shrine. 
Naast de Honden is n.l. weer een klein 
wit gepleisterd poortje (Kokamon) in de 
omheining (binnenkomende door de 
Karamon ken men hel can de rechler· 
hand zien), waardoor men via slenen 
!rappen bij de bronzen graftombe van de 
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Shogun ken komen, wederom via een 
kleine kapel. 
Maar die Kokomon is normal iter geslo\en, 
zodat men er niet vrij in ken lopen. Het 
meet wei mogelijk zijn oak daartoe 
toegang te verkrijgen (uiteraard tegen 
een kleine extra betaling), maar daarvan 
was ik tijdens mijn bezoek niet op de 
hoogte en verkeerde in de men ing dot 
een en onder ontoegankelijk was voor 
he! publiek. 
Men ken natuurlijk de Toshogu shrine in 
een uur daorhollen, en het Daiyuin 
mausoleum eveneens, maar om een en 
onder met de andere omliggende 
gebouwen (o.a. Futaarasan shrine, 

No . 4 De binnenkant van Yashamon, 
derde poort van Daiyuin mausoleum, met 
een rij bronzen lantaarns er voor 
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No. 5 Karamon of Chinese poort, de 
vierde van het Daiyuin mausoleum . Het 
dok van het Heiden er achter ziet men 
er bovenuit steken 

museum, Zinnoji !empel etc.) een beetje 
behoorl ijk !e bekijken heeft men tach 
tenminste wei een valle dog nodig (en dan 
heeft U het nag slechts vrij v luchtig 
gezien). 
Macht U dan nag meer tijd beschikboar 
hebben, is, wanneer U tach in Nikko 
bent, oak het nabij liggende meer van 
Chuzenji met de Kegon waterval en het 
zweefkabelbaantje bij Akechidoira een 
bezoek ten volle waard. Het kcm 
gemakkelijk vanuit Nikko in een dog 
door b.v. met de bus ncar Chuzenji le 
goon. No door rand gekeken en geluncht 
!e hebben ken men nabij de Kegon 
waterval een bus nemen ncar 
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Akechidaira. Het tochtje aldaar met het 
'z.weefkabe!baan\je ncar een hoog 
uitzichtspunt in de bergen biedl een 
prachtig panorama, en U kunt daarna 
mel de kabeltram afdalen naar Umagoeshi 
en vandaar verder met de gewone tram 
terug naor Nikko. 
lk heb de beschrijving van he\ Daiyuin 
mausoleum, waar he! mij eigenlijk om 
ging, maar erg summier gehouden, niet 
meer dan nodig was ter begeleiding en 
verklaring van de fate's, enders zou ik 
niet of minder geinteresseerde lezers 
vervelen en wei ge"interesseerden weten er 
allicht evenveel of meer van dan ik. Die 
zou ik misschien ergeren. Maar als ik 

iemand ge"inspireerd mochl hebben lot 
een bezoek is het goed er meer van te 
weten en dan ken ik aandachtige lez.ing 
vooraf van he! betreffende gedeelte der 
officiiile Japanse touristengids aon
bevelen. Door stoat wei zowat alles in 
wat men we ten wi I, zonder direct in 
diepgaande studie te vervallen. 
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Oil artike/ is geschreven door gepensio
neerd Gezagvoerder H. Zey/stra, die ook 
de foto' s maakte. 
De foto op de voorpagina behoort a/s 
nr. 7 bij deze reeks en toont het gezicht 
op ~eer vanaf Chuzenji shrine, officieel 
geheten 'Futaarasan Chugushi'. Zijnde 
een dee/ van Futoo rason shrine, een !em
pel op top van de berg Nantai. Oak in 
Nikko is een afdeling (of onderdeel ) val' 
Futaorasan shrine 

No. 6 Een hoek van de Haiden 
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(uit Doily News dd. 27.5.66) 

Copt. S. J. Krijt (above), master of the 
express Dutch cargo liner Stroot Frazer 
flies home to Holland on retirement today 
after 36 years at seo - a month before 
his eldest son, Jan, joins K.P.M. as a deck 
apprentice. 
The Kri jt family has roamed the seas for 
generations; Cap tain Krijt's grandfather 
was in command of the Holland-America 
l ine's first liner named Rotterdam, which 
hod combined soi lsteom propulsion. 
In 1930 he was apprenticed in the 
freighter Radio, but later went as hore 
during the depression years and studied 
for his radio certifica tes. 
He went to Indonesia in 1934, where he 
served in shi ps trading between the 
islands and upriver ports, sometimes 
about 200 miles in land. 
During the wa r he was stationed in 
Colombo for 3~ years, when he served 
1n the Ploncius, depot ship for the Royal 
Dutch Navy. 
In 1943 he obtained his master's 
certificate, but his first ship command did 
not come until 1953, when he took charge 
of the coaster lahewo. 
For the post six years he has served in 
ships trading to South Africa. 
Captain Krijt, who was born in The 
Haque, is to retire to his cottage in the 
vi llage of Heelsum, near Arnheim. 
His successor in command of the Stroot 
Frazer is Capta in J. A. Houtman, who has 
lived in Durban for the post four years 
with his wive and five children. 
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Mayday ... 

Op 20 mei jl. vertrok het ms. 'Von 
Noort' van Sydney en vorende longs 
de Oostkust von Austrolie op weg noor 
Hobart, werd die dog te 22.31 uur via 
Sydney Radio het vo lgende SOS bericht 
ontvongen : 

'SOS following from Wd Atlas/GQQH 
my bearing from Perpendicula r light 
approx 150 to 160 degrees distance 
unknown abandoning ship require 
assistance ships please report QTH'. 
De gezogvaerder meldt hierover: 
'Wi j bevanden ons toen op ongeveer 
14 mi jl afstond in peiling 167° vanaf 
genoemd vuur en hodden het ofge lopen 
uur gecons\o\eerd dot een langzomer
hand onduidelijk wordende Radar-echo, 
even achterli jker don dwors oon BB 
op 4,2 mijl o fstond, kart voor de 
ontvangst van het noodbericht von het 
scherm was verdwenen. 
Het zag er noor uit dot deze echo, 
waorvon de positie opgeveer overeen
stemde me t d ie in het SOS bericht, 
von het in nood verkerende voartuig 

·was. 
Veranderden te 22.45 koers ncar 
bokboord (145°) om te goon zoeken 
ncar averlevenden. Begonnen met het 
treffen van voorbereidende mootregelen 
zeals het klaarnioken van netten voor 
longs de huid, zoek lichten, enige 
reddingsboeien oon lange lijnen ge
reed, ladders, inrichten voor het storten 
von golfstillende olie, extra uitkijken 
etc. Tengevolge van zware luchtsto
ringen gelukte het Ro dioteleg rofist 
eers t te 23.16 het volgende bericht can 
Sydney Radio door te geven: 
'SOS VIS de PIDW our position 1200 
GMT 35.19,5 South 150.52 East radar
echo spatted position 35.21 South 
150.56,5 East most probably from 
distressed vessel radarecho since 
disappeared heading for indicated 
posi tio n bu t speed s low due heavy 
seas.' 

Dank zij deze snelle berichtgeving 
omtrent de positie van de baggermolen, 
ken door het 'Commonwealth Navigation 
Department' alles in het werk worden 
gesteld om tot een zo doeltreffend 

mogelijke hulpverlening te komen. 
Hoewel de 'Von Noort' in de nocht in 
20 op 21 mei een redd ingsvlo t met 
overlevenden aantrof, was het door de 
hoge zeeen met windkracht 10 
onmogeli jk tot bij dit vlot te monoeu
vreren en de drenkelingen can board te 
nemen. Zij werden later met behulp 
von een R.A.N.-hel icopter ge red. 
De 21 ste mei werd de gehe le dog verder 
door de 'Van Noort' en enkele andere 
te hulp geroepen schepen en marine
helicopters ncar overlevenden gezocht. 
Helaas konden slechts. 4 von de 17 
opvarenden worden gered. Om 17.45 
van de 21ste mei ontving de 'Von Noort' 
bericht dot het zoeken ken worden 
gestoakt, woorno koers werd gezet nca r 
Risdon. 
Het feit dot de 'Von Noort' als eerste 
schip op pleats van ramp arriveerde en 
door hoar berichtgeving het reddings
werk eers\ goed op gang kon komen, 
was voor Captain G. Ross, Senior 
Surveyor of the Navigation Department, 
oanleiding de Gezagvoerder, Officieren 
en bemonni ngsleden von de 'Von Noort' 
persoonlijk te wi llen compl imenteren 
hetgeen bij terugkomst van he t ms. 'Van 
Noort' te Sydney zou gebeuren. 
Ter nogedachtenis von de slachtoffers 
werd in de Mariners' Church o f the 
Missions for Seamon te Sydney op 27 
mei jl. een he rdenkingsdie nst gehouden 
die werd voorgegoan door Reverend 
Co ll in Craven-Sands, terwij l Ievens 
werd bes loten op de p icots van onder
gong van de 'World Atlas' (35° 30' Z.B., 
150° 56!' O.L.) een krans can de golven 
toe te vertrouwen. Voor dit doe! is het 
ms 'Stroot l ombok' ui tgekozen, zi jnde 
een schip behorende tot dezelfde vloot 
ols het ms 'Von Noort'. 
Dominee C. Craven-Sands zal doarbij 
aanwezig zijn en con board een korte 
dienst houden. Namens de Directie van 
de Moatschappij, het ms. 'Van Noort' 
en het ms 'Stroot lombok' zullen even
eens kransen over board worden gezet. 
De uitvoerige berichtgeving over de 
o ndergong van de 'World Atlas' en het 
aandeel dot twee onzer schepen daorbij 



De drie olifanten 

Oat de nu beeindigde serie 'What's in a 
name' met belangstelling werd gelezen, 
is wei gebleken no de 'Houtman-slip' in 
het aprilnummer van dit jaar. Van vele 
zijden werd de redactie apmerkzaam 
gemaakt op he! bestaan van drie Haul
mans, veelal nag aangevuld met uit
vaerige toe I ichtingen. 
Aile schrijvers hartelijk dank voor hun 
commentaar. 
Een van hen, de gepensioneerd Haafd
emplaye en oud-stuurman J. A. C. Faber, 
knaopte hieraan nag een verhaal vast, 
dot wij gaarne publiceren en in z.ijn ge
heel hiernaast Iaten volgen. 

hebben gehad, danken wij aan de 
Gezagvoerder van het ms. 'Van Noort' 
a lsmede oan de General Manager for 
Austral ia and New Zealand van de 
R.I.L. te Sydney. 

De Houtman en de Tasman waren in die 
tijd, nu een halve eeuw geleden, niet 
denkbaar zonder de nomen Kroeff en 
Goedhuis. lk heb steeds bij Capt. Goed
huis gevaren. lk denk nag groag terug 
aan die tijd en dan doemen er vanzelf
sprekend weer oude herinneringen op. 
Over Capt. Kroeff g ingen geestige ver
halen. Die deed, behalve aan varen, 
ook aan wilde dieren. Over en weer 
brocht hij uit liefhebberij beesten mee 
voor dierentuinen. Zo kon het gebeuren 
dot no oankomt te Tg. Prick de hoge 
druk zeals gebruikelijk oan board kwom 
en val bewondering was over de mooie 
honden, d ie door op het sloependek 
rondliepen. 'Honden? Welnee, dot zijn 
panters' kregen de heren als bescheid. 
Zo is er oak ee~s een jonge tijger 
meegevaren, die vastlag aan iets, dot 
meer op een horlogekelting dan op een 
hondenketting leek. De heer P. H. van 
der Wijk, de oud Chef van de Nauti sche 
Dienst zal zich nog wei e.e.o. herinneren. 
Maar het mooiste verhaal is dot van die 
olifanten. In het Victoriadok te Melbourne 
Jag een Australisch schip te lassen. Het 
moest eerst drie olifanten kwiit, d ie. op 
het voordek stonden; een grate papa, 
een dito mama en een jong. Alles werd 
in gereedheid gebracht om die lui aan 
de wal te krijgen . Toen he! zover was 
kwamen de stoere knapen van de wal 
met opgestroopte mouwen en kolen
scheppies van handen aan board en 
vraegen de oudste olifant beleefd hen te 
volgen. Maar die schudde heftig van 
nee op een manier, d ie niets te wensen 
overlie!. Toen werd het voorzichtig bij 
de onder geprobeerd, moor de pater 
families began te kijken of hij zeggen 
wilde; heb het lef eens. 
Geen beginnen aan. Alles wat stoer was 
of deed stak de koppen bij e lkaar om 
te overleggen wat er nu gebeuren moest. 
ioen kwam het heldere ogenblik. Er 
was er een, die zich herinnerde, dot het 
va ndaag wednesday was en dot dus de 
Tasman maest b innenkomen. Captain 
Kroeff zou die beesten er wei voor 
hun willen afhalen. Een uur later kwam 
de Tasman en meerde of vlak achter 

het ol ifantensch ip. 
Cop t. Kroeff was in die tijd al behoorlijk 
z.waar van sluk. Hij kon niet zo gemok
kelijk mee r ui t de voeten. Zijn djongos 
stand hem als een echte kamenier bij, 
een ouwe Javaan van de goeie saort. 
Het was een Ienger kereltje, bovendien 
was hij monk, maar niets was Arnot te 
veel, hij deed alles voor zijn baas. De 
afgez!Jn len van de wal ziin boven b ii 
de Cap ta in. Ze lichten de zaak toe en 
vragen of de Captain die beesten aan 
de wal wil brengeo. Captain Kroeff vindt 
het hoogst onbetekenend. Hij roept zijn 
djongos, koeterwaolt een pear onver
staanbare woorden, waarop Arno t het 
gebruikelijke 'soia toewan' geeft. Arnot 
begin! weg te hinke n en Kroeff zegt, 
'go maar met hem mee, hij zal ze er 
wei voar jull ie afha len'. Ze l<i jken 
teleurges\eld, wil\en pro\es\eren, maar 
Kroeff geeft niet de minste reactie. Zo 
goon ze terug en zien Arnot inmidde ls 
naar hoven hinken. Hij loop! zonder op 
of om te zien noar de oudste olifant, 
grijpt z'n slurf, draa it die om z'n arm 
en zet koers ncar de wal. Het is niet 
eens nodig, dot hij de slurf als een 
·soort sleepko belt je gebruikt, want die 
zware lobbes dartelt achter hem aan en 
laat zich keu rig op de plaots va n 
bestemming afleveren. Arnot stiefelt terug 
en komt omarmd en omslurft terug met 
ma ma . He t jong loop! vanzelf mee. 
Atom verbaasde gezichten. Wat hebben 
de kranten val gestoon over de boy 
van Captain Kroeff. 
Goeie ouwe tijd was dot. We hebben 
het best gehad op Austrolie. Overa l 
was het goed bij de Maatschappij. Er 
werd hard, maar gezond gekanke rd, maar 
Ievens werd er hard en met lie fde lot 
de Maotschappij gewerkt. Bi nnenl iggen 
in de Archipe l betekende nachtwerken. 
Dot vonden we vanze lfsprekend. De hele 
ouwe gorde deed het mel liefde en toe
wi jding en denkt graag terug oan de 
tijd van welee r. 
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SCHEEPSPOSITIES 
N.T.P.M. 
ms. 'Senegolkust' 
ms . 'Congokust' 
ms. 'Zuiderkerk' 
ms. 'Sioterkerk' 
ss. 'Munttoren' 
ss. 'Westertoren' 
H.V.M. 
ms. 'Hollonds Diep' 
ms. ' Ho llo nds Duin' 
ms. 'Hollands Dreef' 
ms. 'Hollands Burch!' 
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Hamburg DMO 
Amsterdam 24-7 
ETD Amsterdam 25-7 
Hamburg DMO 
Santos 3-B 
P. Bukom 28-7 

van Japan naar Portland 14-7 
van Japan naar Formosa 18-7 
ETA Japan 30-7 
ETA Japan 24-7 

Foto van de maand 
Schemering over Hong Kong 
Opname 3e Wtk. H. C. Ravesteyn 



Van havens en schepen 

New Prope lle r systeem 
De MA onlwikkelt een nieuw systeem 
voor scheepsschroeven, waarmede Ame
rikaanse rederijen 12-15% op hun brond
stof kos ten zouden kunnen besparen. 
Hierbij word! gebruik gemaokt van 
conlra-roterende schroeven. De proeven 
werden ondernomen mel het model van 
een lypisch modern C-4-vervangings
schip met een vermogen van 25.000 -
30.000 pk. 

Sche pen van 350.000 T 
De Mi tsui-werf pro;ecteert een scheeps
helling ter Iengle van 450 m en 65 m 
breedte, waarop reuzentankers van 350.000 
I. kunnen worden gebouwd. In 1968 
zou, ols het plan door de regering 
wordt goedgekeurd, de produktie kun
nen beginnen. 

More she ll orders 
Shell Int. Morine heeft de Odense 
werf opdracht gegeven vaor de bouw 
van !wee lurb,inetankers van ongeveer 
175.000 dwt. Het worden de grootsle 
schepen ooit bii een Oeense werf ge
bouwd. Shell heeft thons opdrachten 
lopen voor l ien tankers van ongeveer 
175.000 dwt. 

Dredging for larger ships 
Een contract van £A 1,1 miljoen tot 
uitdieping van de toeleidi ngskanalen in 
Cockburn Sound, de haven van Kwinano 
op West-Australie wijst duidelijk op de 
problemen en de uitgaven waarvoor de 
Austrolische havenoutor'1teiten zich zien 
geploatst om gereed te zijn voor het 
tijdperk der mammoettankers en der 
superbulkschepen. De diepte der betref
fende kanalen word! van 38 op 48 vt. 
gebracht. 

Be acon syste m 
Japan heeft besloten tot een verbete
ring van het bakensysteem. In lolaal 
komen er 121 nieuwe lichtbakens voor 
havens. Hiertoe worden o.m. 10 aan
duid ingen voor toeleidingskanolen ge
rekend, die ondiepten zullen markeren. 
Yerder wi l men de Decca-radorketen 

voor het gebied van Hokkaido gaan 
completeren. Deze n oet in 1967 gaan 
functioneren. 

Great versatility 
Het bulkschip 'Noess Norseman' (71,183 
dwt.) von de rederij Norness (liber ia), 
dot gedurende vier maanden als o l ie
lanker werd geexploiteerd, vervoerl 
momenteel een lading kolen von 
Hampton Roods noor Japan vio Koap 
de Goede Hoop. He! schip is misschien 
het eerste von een nieuw type bulk
schepen, dol voor velerlei doeleinden 
kan worden gebezigd en een complete 
lading erts, groan, kolen of olie kon 
vervoeren. 

Methaniers pour esso 
Esso Italiano heeft Ansaldo opdracht 
gegeven voor de bouw van drie melaan
tankers met een capoci teit van 40.000 
m3 LPG bij een temperatuur van 160 °C. 
De schepen zullen worden gebruikt 
voor het transport van vloeibaar metaan 
von Libye naar La Spezia. 

Dock for 300.000 Tanners 
Kockum heeft besloten een zeer groat 
bouwdok te Iaten construeren mel een 
copocitei t voor schepen van 300.000 t. 
Het dok krijgt een Iengie van ongeveer 
1.330 vt. en zo l een investering van 
ongeveer £ 7 mil joen vergen. Een rij
dende loopkraan kri jgl een hefvermogen 
van 800 t. Het nieuwe dok zal medio-
1968 gereed zi jn. 

Nieuwe N.Y.K.-Liner 
Hel eerste lijnvrachtschip van de nieuwe 
K-serie von de Nippon Yusen Kaisha, 
de 'Kago-Maru' (13.490 dwt.) heeft op 
de tocht een snelheid bereikt van 24,63 
mijl, waarbij de motor het maximale 
continu-vermogen von 18.400 pk leverde. 
In het contract was deze snelheid op 
24,4 bepaald. Bij 850/o von het vermo
gen bedroeg de snelheid 24,21 mijl i.p.v. 
23,5 mijl en bij 25% von het vermogen 
16,36 i.p.v. 16,3 mijl. Specia le oandacht 
is voorts geschonken oon de rotional i
satie van de overslaginstalloties. 

New Radar 
Na een tussenperiode van verscheidene 
joren komi Sperry weer op de mark! 
voor scheepsradarapparatuur. Volgens 
eigen zeggen doel de firma zulks omdat 
verscheidene reders de betrouwbaar
heid van radarapparotuur minder von
den dan deze hadden verwacht. Sperry 
brengt de 16-inch-Seolrac op de mark!, 
die in. het V.K. word! geconstrueerd 
doch in de V.S. werd onlworpen. Proe
ven met de Seotrac werden reeds ap 
de 'Rijndam' genomen. 

Ammoniak lading 
De ammoniatanker 'William R. Groce' 
(8.500 dwt.) za l te Thames Haven de 
grootste hoeveelheid vloeibare ammonia 
lassen, die ooit in het Y.K. werd ge
imporleerd. Dit betekent het begin van 
een handel op grate school uit Trinidad. 
Evenols bij het zusterschip 'Joseph P. 
Grace' zol de ammonia als vloeistof 
bi j een lemperatuur van -28 •c. wor
den vervoerd. Medio-1967 zal een 3e 
Ievens grotere tanker in de vaarl ko
men. 

Concurrerende werf 
Het loonniveou van de Zweedse werf 
Arendol l igt tweemaal zo hoog ols 
bij Japonse werven. Doch de werf is in 
elk opz icht concurrerend met de meest 
moderne Joponse werven, oldus de Am. 
Admiroal Sonensheim. In Arendol wordt 
een schip von 70.000 t. i n 70 orbeids
dagen gebouwd. In 1965 bedroeg de 
produktie 500.000 dwt. Het aontal arbei
ders te Arendal bedroagl minder don 
2.000. 

Lloyd's rules 
Twee klassif icatie-bepalingen van Lloyd's 
Register worden gewijzigd. Regelmalige 
surveys zullen voortaon om de vijf 
jaor mogen plao lsvinden i.p.v. om de 
v ier jaor. Bij schepen van meer dan 
20 jaor oud zo l zulks om de vier jaar 
dienen ploals te vinden. Voorls werden 
enige wijzigingen aangebracht in de 
jaarlijkse surveys. 
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PERSONALIA 

BEVORDERINGEN PER 1 JULI 1966 

Walpersoneel Amsterdam: 
tot souschef S. J. A. Hazewinkel 

Nautisch Vorend Personeel 
tot gezagvoerder 

F. W . Ka ptijn E. van de Wetering 
Th. H. Rappard 

tot 1e stuurman 
H. Schuilemaker H. J. van der Wei 
W . Th. W ijn 

tot 2e stuurman 
G. Verkroost 
A. Kruger 

tot 3e stuu rma n 

M. Vodegel 
K. Beekes 

F. M. P. Bouter R. J . Edelenbosch 
W. de Jong M. van Dijk 
B. Hoff H. E. van Ahee 
L. J . B. Lagendijk 

tot ladingklerk 1e klas 
J. F. Jocom 

Technisch Varend Personeel 
tot hoofdwerkt. 

J . J. Pieterse 

tot 2e werktu igk. 
J. H. Soot 
K. Vas 

tot 3e werktuigk. 
D. J. Meyer 
L. Smit 

tot 4e werktuigk. 
J. W. van den 
H. de Vries 
P. G. H. Uges 

Ting Ah Chiang 

0. Kamstra 
D. W . J. B. v. Hattem 

P. E. Rongen 

Broek Humphrey 
J. G. Hoopman 
T. C. Bergenhenegouwen 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 
R. A. Carlen (1e Strm BMC) ex De l. D.S.C. met RV/Ned . 
D. van Hekken ex ms. 'Van Waerwijck' ncar ms. 

'Schouten' 8-6 
J. A. Hari ~gsma ex ms. 'Schouten' naar ms. 'Van 

Waerwijck' 8-6 

N.T.P.M. 
H. Buth Gezagvoerder K.P.M. naar ms. 'Congokust' 1-6 
G. Kluen ex ms. 'Congokust' met verlof 2-6 
T. M. Kuipers ex verlof noar ss. 'Wes terloren' 16-6 

(Singapore) 
B. J. Hennephof ex ss. 'Wes tertoren' met verlof 19-6 
W. C. Mulder Gezagvoerder K.P.M. naar 

ms. 'Sioterkerk' 1-7 
(Duinkerken) 

W . J . Bas ex ms. 'Siote rkerk' met verlof 2-7 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

P. C. H. Poppelaars (td. Hfd. Wtk.) ex 'Sabang' naar 
ms. 'Van Waerwijck' (2e Wtk.) 30-5 

0. Kamstra (td. 2e Wtk.) ex ms. 'Van Waerwijck' 
naar ms. 'Sabang' (td. Hfd . Wtk.) 30-5 

W . Sangers (2e Wtk.) ex. RV/ Ned., naar ms . 'Siberoet' 
{td. Hfd. Wtk.) 5-6 

R. K. K. l ie (td. Hfd. Wtk.) ex ms. 'S iberoet' naar 
ms. 'Van Cloon' (td. Hfd. Wtk.) 5-6 

Ch. J . Hulst (!d. Hfd. Wtk.) ex ms. 'Van Clean' 
met RV/Ned. 6-6 

Th. J. Bronsvoort ex RV/Ned. ncar ms. 'Roggeveen' 6-6 
A. Bakker ex ms. ' Rog geveen' met RV/ Ned. 6-6 
B. Claasz Coockson ex RV/Ned. naar ms. 'Stro ot 

Franklin' 7-6 
J. van Willigen ex ms. 'Stroot Frankl in' met RV/ Ned. 7-6 
J. J. Pieterse (2e Wtk.) ex RV/Ned. naar ms. 'Van 

Heemskerck' (td . Hfd. Wtk.) 23-6 
G. Ch. Grevink (td. Hfd. Wtk.) ms . 'Van Heemskerck' 

2e Wtk 23-6 
Aile ver lofgongers een prettig verlof 

Aile herploatsten: goede vaart 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 
De heer H. J. Seebregts uit Singapore EV 21-5 
De heer J. Hoogerbrugge uit Djakarta EV 8-6 
3e Wtk. J . W . Weug uit Sydney RV 14-6 
2e Wtk. F. M. Verhoeve uit Dares Salaam RV 21-6 
N.T.P.M. 
3e W-tk. F. G . Veenstra ex ms. ' Congokust' SV 2-6 
1e Stm. J . lameyer ex ss. 'Munttoren' (Rio de 

Janeiro) 7-6 
5e Wtk. W. van Heezik ex ss. 'Munttoren' (Rio de 

Janei ro) 7-6 
2e Stm. J. van Wier ex ss. 'Mun!toren' (Maracaibo) 

sv 27-6 
Een p rettig verlof toegewenst. 



NA VERLOF VERTROKKEN 

K.P.M. 
4e Wtk. P. E. Rongen 

Hong Kong ms. 'Keerkring' 20-5 
5e Wtk. W. A. G. Verhulst 

Kuching ms. 'Van Cloon' 31-5 
5e Wtk. J. W. v. d. Broek Humphrey 

Durban ms. 'Stroot Madura' 2-6 
4e Wik. P. N. Terpstra 

Sydney ms. 'Van Noort' 4-6 
5e Wtk. C. Th. J. M. Massar 

Perth ms. 'Stroot Lombok' 14-6 
2e Wtk. J. J. Pieterse 

Durban ms. 'Van Heemskerck' 19-6 
1e Strm. A. Treffers 

Lagos ms. 'Stroot Franklin' 22-6 
Se Wtk. J. Huisman 

Hong Kong ms. 'Schouten' 26-6 
Se Wtk. F. A. Spoor 

Hong Kong ms. 'Schouten' 26-6 
2e Strm. J. Plenter + Gezin 

Singapore ms. 'Sanana' 28-6 
2e Strm. H. Zantkuyl 

Singapore ms. 'Keerkring' 28-6 
3e Wtk. J. Smit 

Monrovia ms. 'Stroot Frank lin' 29-6 
1e Strm. F. E. de Nieuwe 

Tokyo ms. 'Stroot Frazer' 29-6 

NA VERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 
1e Strm. J. Evelaar ss. 'Munttoren' (Rio de Janeiro) 1-6 
4e Strm. B. E. J. Edskes (nieuw aangenomen) ms. 

'Zuiderkerk' 10-6 
3e Strm. G . G. Rutting ss. 'Munttoren' {Maracaibo) 23-6 
Hfd. Wtk. H. Kraaijer (Nieuw aangenomen) ss. 

'Munttoren' (Maracaibo) 23-6 

K.P.M.·er TIJDELIJK BIJ N.T.P.M. GEDETACHEERD 
4e Wtk. P. C. Meulman ms. 'Congokust' 2-6 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 
4e Strm. M. van Dijk 
5e Wtk. F. A. Spoor 
2e Strm. J. Plente r 
5e Wtk. J . W. v. d. Broek 

Humphrey 
5e Wtk. C. Th. J . M. Massar 
3e Wtk. J. Kristel 
4e Wtk. Th. l. Gilbers 
2e Wtk. J. J. Pie terse 

S II th 
A 
S I 

A 
A 
B I 
Bl 
c 

18-5 
23-5 
25-5 

25-5 
31-5 

8-6 
8-6 

14-6 

3e Strm. F. Boonstra S II 17-6 
2e Strm. H. Zantkuyl S I 22-6 
4e Wtk. J. Kommers B 22-6 
3e Strm. P. C. Klaassen S II 24-6 

Onze ge/ukwensen met het behoalde succes. 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 
2e Werktuigkundige J. N. von Wengerden en Mej. C. J. 
Verwey, ddo. 9-6-66 te Nieuwkoop. 
4e Werktuigkundige l. de Nooyer en Mej. M. van Harten, 
ddo. 7-7-66 te Hilversum. 
2e Werktuigkundige J. W. Rusche en Mej. J. M. v. d. 
Sloat, ddo. 12-7-66 te Heemstede. 
N.T.P.M. 
2e Sluurman G . P. Stout en Mej. G . Krans, ddo. 23-6-66 te 
Hilversum. 

Proficiat en 'behouden vaart'. 

NIEUWE K.P.M.ERTJES 

Singapore, 15-5-66: Marina, d och te r van 1e Stuurman F. 
W. Kaptijn en Mevrouw Y. Kaptijn-Buur. 
Sydney, 27-5-66: Sandra, dochter van 2e Werktuigkundige 
J. A. Pruyt en Mevrouw C. T. Pruyt-von Hout. 
Loren (N.H.}, 7-6-66 : Linda Margarethe, dochter van 2e 
Werktuigkundige H. J. van der Veer en Mevrouw J. M. 
van der Veer-Nieuwenhuizen. 
Vli ssingen, 22-6-66: Franc;:oise, dochter van 4e Werktuig
kundige l. Smit en Mevrouw A. Smit-Goedbloed. 

NIEUW N.T.P.M.ERTJE 

Enschede, 2-6-66 : Jolanda, dochter van 4e Werktuigkundige 
H. J. Nijkamp en ·Mevrouw T. G. Nijkamp-Baayens. 

Welkom in de 'familie' 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Beambte 0. Brantsma overleed ddo. 
25-5-66 te Amersfoort, in de leeftijd van 69 jaar. 
Gepensioneerd Beambte J . M. de Brunner overleed ddo. 
26-5-66 te Kampen, in de leeftijd van 61 jaar. 
Gepensioneerd Hoofdemploye H. Hummelgens overleed 
ddo. 3-6-66 te Hilversum, in de leeftijd van 61 iaor. 
Gepensioneerd Dienstchef J. Canters overleed ddo. 24-6-66 
te Den Haag, in de leeftijd van 77 jaar. 

Zij rusten in vrede. 
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Eerste sa tell iet 

Wij hebben ons steentje bijgedrager., 
waardoor de vijand werd verslagen, 
ten tiide van de Coral Sea 
met lading voor Port Moresby. 
Ondanks ' t vele luchtalarm 
bleven de winches lekker warm 
en met aile zeilen bij 
kwam het hele schip weer vrij. 
Lege drums 100 Octaan, 
zijn toen weer in het ruim gegaan. 
Hier en daar een prop gemist, 
waar ook niemand iets van wist. 
Benzine-dampen blauw van kleur 
dreven rond longs dek en ruimen, 
de .Lucht was niet meer om te pruimen. 
Een vonkje - of wat 't hee ft mogen zijn, 
ontstak toen plots met vee/ venijn, 
een pracht van een Explosie 
en natuurlijk, 't /igt voor de hand, 
de hefe zaak stond in de Brand. 
Soms - werd net afs een raket 
'n drum het luchtruim ingezet. 
Waar of zo een ding werd heengezonden, 
dot hebben we nooit uitgevonden. 
De tijd heeft echter moge leren, 
dat ze steeds nog door de ruimte scheren. 
T oentertijd, we wisten het nog niet, 
maar onze drum, dat was de eerste satelliet 
Vroeger was 't ,Komt Pas Morgen" 
weg opeens zijn aile zorgen. 
Want ' t bewijs is nu gedaan, 
Hier kwom de K.P.M. vooroan. 

Van Bijsterveld 
m.s. Roggeveen. 
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