


FOTO VAN DE MAAND 

'Hollands Burcht' in storm op de N. 
Pacific 

Opname 3e Stm. H.V.M . P. Griffioen 

PERSONEELSORGAAN VAN DE 

N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART· 
MAA TSCHAPPIJ 
N.V. NEDERLANDSE TANK- EN 
PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 
HOLLANDSE VRACHTVAART 
MAATSCHAPPIJ N.V. 

Redacteur : 
H. A. de Jong 

Redactiecommissie: 
C. H. Paulus (Voorzitter), R. Bregman, 
R. V. Brouwer, Mr. C. G. Burgersdijk, 
P. A. J. M. Moos en R. J. de Vries. 

Aile stukken 'De Uitlaot' betreffende te 
odresseren: 
De Redactie van 'De Uitloat' pia 
N.V. Koninklijke Poketvoart-Maotschappij 
'Het Scheepvoarlhuis' - Postbus 714 -
AMS TE RDAM 

lnhoud van dit nummer 

Scheepsposities . . . . . . . . . 2 

Bedrijfsnieuws . . . . . . . . . 3 

In memoriam . . . . . . 3 

Japanse Wonderboom . . . . . . 4 

Van havens en schepen . . . . . . 6 

Familiegroeten . . . .... 8 

Personalia . . 9 

Koopvaardij-Huwelijksgeschenk 
H.K.H. Prinses Margriet . . . . . . 12 

SCHEEPSPOSITIES 

N.T.P.M. 
ms. 'Senegolkust' Amsterdom ± 19-9 
ms. 'Congokusl' Freetown ± 16-9 
ms. 'Zuiderkerk' Zanzibar ± 17-9 
ms. 'Sioterkerk' Durban ± 10-9 
ss. 'Munltoren' Recife ± 20-9 
ss. 'W'estertoren' lndon. wateren sept. 

H.V.M. 
ms. 'Hollands Diep' Columbia Rive r ± 7-9 
ms. ' Hollands Duin' Panama Cona l ± 7-9 
ms. 'Hollands Dreef' Colu mbia River ± 7-9 
ms. 'Hollands Burch!' Montrea l ± 5-10 



Bedrijfsnieuws 

K.P.M. 
Het ms. 'Von Woerwijck' werd op 20 
augustus jl. te Durban uit RIL-chorter 
oon ons teruggeleverd. lnmiddels werd 
het schip ofgesloten voor een lading 
onthrociet von Durban noar 2 havens in 
West-ltolie. 

Het ms. ' Letong' werd voor de voorl ver
kocht en werd eind augustus oon 
nieuwe eigenoren te Singapore opgele
verd. 

Het ms. ' Lobuon Hadj i' werd ddo. 4 
augustus te Sungei Gerong opgeleverd 
oan de Stonvoc voor een 3-moonds 
timechorter me l een optie voor nog eens 
3 moonden. De mss. 'Siberoet' en 
'Silindoeng' vonden emplooi in de Bay 
of Bengal-South Chino Sea Service, 
waorin zich momenteel een flink aonbod 
onlwikkelt von jute naor Calcutta. 

Het ms. 'Musi' moakle wederom een 
reis noor Timor Dilly. 

N.T.P.M. 
Het t.s.s. 'Westertoren' maokte enkele 
reisj es van Singapore naor Saigon v.v. 

De 'Munttoren' maakt nog een reis 
met zware olie uit Venezuela naar 
Brazilie, waorna dit schip hoar laatste 
maand in ' Frata' -charter zal daorbrengen 
met het u>lvoeren von 2 kustreis jes met 
bunker-alien. Het schip zal in oktober 
a .s. te Curac;:aa aan de nieuwe charterers 
kunnen worden apge leverd. 

De mss. 'lu iderkerk' en 'Sioterkerk' 
maken beide een rondreis in dienst 
van de Holland Afrika Lijn . Eerstge
noemd schip goat via Suez am Afrika 
heen terwijl de 'Sioterkerk' in tegen
gestelde richting om Afrika heen vaort. 
Dit schip laadde te Amsterdam 2 loco
motieven van elk 57 ton bestemd voor 
Moc;:omedes in Angola, olwaor deze zware 
calli met eigen laadgere i zullen worden 
gelost. 

In memoriam 

Willem Johan Muller werd op 16 februori 
1885 geboren en behoolde in juni 1909 
hel diploma Werktuigkundig lngenieur. 

No een joor werkzaom te zijn geweest 
bi j 'Werkspoor' te Amsterdam, trod hij 
op 1 april 1910 in diensl von de K.P.M. 
Op 1 januori 1920 werd hij o ls opvolger 
von de heer A. C. Metzeloor belost 
mel de Ieiding van de ofdel ing 
Technische Dienst. 
Op 22 januori 1931 ·promoveerde hij te 
Delft cum laude tot doctor in de 
Technische Wetenschappen op zijn 
proefschrift : Torsiemetingen a an voorl
stuwingossen van schepen. 

Hij ontwierp voor 90 schepen van de 
K.P.M. de machine-installoties en verrichtte 
een groat oontal publikaties op het 
gebied van scheepsmotoren en brand
stofproblemen. Hij was lid van meerdere 
commissies en roden di e zi ch mel 
scheepvaort en techniek bezig hielden. 
Hij hod een bi jzondere belangstelli ng 
voor de beslrijding von corrosie. 
Toen no de bevrijding von Nederland 
en de copitula tie der Japonners in het 
Verre Oosten het contact met lndie kon 
worden hersteld hod lr. Mulle r de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De 
heer Muller was er echter de man niel 
ncar om op dot ogenblik de Moat
schappij, die hij met zoveel liefde en 
toewijding had gediend, vaarwel le 
zeggen en zo vond de K.P.M. hem 
bereid nog enige jaren zijn krachten te 
blijven wijden aan de opbouw van 
de onbarmhortig gedecimeerde vloot 
der K.P.M. 

Op 1 oktober 1948, toen de opbouw von 
de K.P.M.-vloot goed op gang was ge. 
komen, achtte hij het tijdstip gekomen de 
Maatschoppij te verlaten. 

Voor zijn grate verdiensten werd Dr. 
lr. W. J. Muller in september 1946 
benoemd tot Officier in de Orde von 
Oranje Nassau. 
Hij ruste in vrede. 
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Japanse wonderboom 

De grate vlucht die de Joponse scheeps
bouw heeft genomen in de ofgelopen 
10 joor is een von de meest sprekende 
voorbeelden von wot in dot land 
wordt ondernomen en oangepokt. 
Om een analyse te moken von d it 
Japonse wonder is het noodzokelijk 
enige notie te hebben von de 
koroktereigenschoppen von di t volk en 
in wijdere zin von de economische 
structuur van dot land. 
Het Japanse eilondenri jk heeft een 
bewoonboor opperv lokte von slechts 
1/6 van de totole 369.000 km• en de 
bijno 100 miljoen bewoners moeten hier 
een zeer zorgvuldig gebruik van 
maken. Temeer omdot de bevolkings
toename ongeveer 1 milj./ joor bedraagt. 
Gemiddeld kunnen zij dus moor be
schikken over 615 m2 per persoon, 
zowel ols leefruimte ols oppervlak 
om voedsel te verbouwen of grond
stoffen te delven. 

Deze laotsten z ijn echter bi jzonder 
schaars. Hier l igt een van de kernpro
blemen voor d it land. Teneinde hun 
economische groei te kunnen hondhoven 
zijn zij verplicht om hun structureel 
tekort oan grondstoffen en energie
bronnen oan te vullen door zeer omvong
rijke import vanuit omringende Ianden, 
die hen dit kunnen en willen bieden. 
Kenmerkend zijn in dit verbond de lang
lopende controcten met U.S.S.R., 
Austrolie, Canada en Colombia, Peru en 
andere Zuid-Amerikoonse Ianden voor 
levering van mineralen. 
Tegenover deze importen moet echter 
een belangrijk exportpokket sloan van 
zo hoog mogelijke w oarde. 
Is het verwonderli jk dot het eilondenrijk 
Japan met hoar geed geoutilleerde 
zware industrie en overvloed aon 
mensen juist de arbeidsintensieve 
Scheepsbouwindustrie gekozen heeft o ls 
belongrijkste export industrie, die 
bovendien een door zijn aord gemokke
lijk transportabel, produkt Ievert, woor
aon het land zelf eveneens grate be
hoefte heefH 
Neen, die keuze l igt zeer voor de hand 
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De Fuii-;omo 

en is Ievens een voorbeeld von het 
logisch denken waarmee een kleine 
groep zeer invloedri jke mensen dit land 
leidt. 
Hiermee komen we op een onder 
merkwaordige eigenschop welke in 
West-Europa veel minder sterk noor 
voren treedt, nl. het hierorchisch principe 

Foto Jap. Ambassode 

waorop de Japonse verhoudingen van 
oudsher zijn gegrondvest. 
Dit principe houdt niet aileen in dot 
in deze samenleving een zeer ui tgebreid 
rongen-systeem bestaot moor oak dol 
men deze gezagsverhoudingen erkent 
en eerbiedigt en zich hier kritiekloos bij 
neerlegt. 



Het word! al eeuwenlang in Japan 
gezien als het enige goede systeem, 
maar beperkt zich niet aileen tot inter
menselijke verhoudingen in gezin en be
drijf, maar oak in de houding die be
langengemeenschappen ten opzich te van 
elkaar innemen. Zelfs t racht Japan dit 
systeem verder uit te dragen onder de 
volken, welke in zi jn invloedssfeer 
liggen. Hierbij word! uitgegaan van de 
gedachte dot Japan uiteroard als 
hoogste op de hierarchische staten
ladder stoat en zijn jongere b roeder
naties za l le iden waorheen het hoar geed 
dunk!. 
Men mage tegen di t systeem, dot een 
enorme verantwoordelijkheid bi j de 
top leg!, bedenkingen hebben ; maar 
effectief is het wei! Dit komi tot ui tdruk
king in de enorme doadkracht die d it 
systeem aankleeft. 
Wear anderen neg delibereren, d iscus
sieren, protesteren en klachten oan
horen, of can het touwtrekken zijn over 
beslissingen, door is men in Japan reeds 
begonnen met de uitvoering van de 
oon de top genomen beslissing, d ie 
ofdaalt longs de gezogsladders ncar de 
uitvoerende orgonen. De resultaten 
tonen zich in grate verscheidenheid: 
winning von nieuw land ui t zee, het 
bouwen van fabrieken, wegen, havens, 
vioducten, spoorwegen. 
Er zi jn echter oak keerzijden oan dit 

principe, dot bepaald niet stimuleert 
tot de vorming van werkelijke medewer
kers en tot het mededragen van verant
woordelijkheid in de Iegere echelons. 
D it geeft dikwijls grate problemen en 
vermindert aanmerkeli jk de slagvaar
d igheid bij het optreden van plotse
linge wi jzigingen in bouwprogrommo's en 
is de reden dot improvisatietalenl 
totoal ontbreekt. Zolang olles echter 
volgens de geplande scheme's verloopt 
goat het werk viol, want ieder za l 
proberen op zijn eigen plaats een zo 
geed mogelijke prestotie te leveren en 
zich ondergeschikt te maken aan, en 
in diensl te stellen van de groepsbelan
gen. 
Dit plichtsbesef heeft nag een oorzaak. 
De industrie in Japan is verdeeld 
in 2 zeer uiteen lopende cotegorieen, 
t.w. de grate geed geoutilleerde en 
geleide industrieen en de zeer primitief 
uitgeruste, ormoedig gehuisveste 
kleine ondernemingen en huisindustrie. 
Deze lootste groep neemt in belongrijk
heid of maar in 1960 vond er nag 60"/o 
van de werkende bevolking zijn emplooi. 
De eerste groep is zowel wot inkomen 
ols wet werkti jden betreft ver re 
bevoorrecht boven de huisindustrie woor 
men ongeveer 15-1 B uur per dog 
zwoegt en moo r de helft verdient von 
wet deze grate industrieen kunnen 
bieden. 

Di t mookt do t de invloed von werk
nemersorgonisoties neg betrekkelijk ge
ring is. lmmers er is nog een enorm 
reservoir von ongeorganiseerden die 
goorne de plootsen zouden innemen 
von hun bevoorrechte college's. 
Dit olles mookt dot het mochtsevenwicht 
tussen invloed von werkgevers en 
w erknemers geheel enders l igt don in 
West-Europa, temeer door in Japan 
de werkgevers von oudsher een zeer 
hecht georgon iseerde groep vormen. 
Deze foctoren: de ~conom i sche nood
zook von export, het hie rorchieke 
systeem en het mochlsevenwich t op de 
arbeidsmorkt, gekoppeld aon een goede 
samenwerking tussen overheid en 
bedri jfsleven, vormen de vruchtbare 
voedingsbodem voor de Joponse wonder
boom, wooraon de scheepsbouwtok 
wei een der opvollendste is. 
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Van havens en schepen 

Disaster verdict on 'Lakonia' 
De Griekse Opperste Road voor de 
Scheepvaart heeft uitspraak gedaan in
zake de ramp met het Griekse passa
giersschip ' Lakonia ' , dot in december 
1963 door bra nd verloren ging . Evenols 
destijds de Road voor de Scheepvaart 
komi oak het Hage College tot de be
vindingen, dot de brand het gevo lg was 
van 'een toevallige omstandigheid'. Het 
verl ies van het schip en de dood van 
een aantal passagiers en bemannings
leden was het gevolg van 'grove nalabg
heid' van de gezagvoerder en 7 andere 
officieren. Genoemd college zegt a.m. 
dot nag afgezien von het feit, dot de 
'Lakonio' was uitgerusl met een volledig 
systeem von veilighe idsvoorzieningen 
tegen ongeval len en meer in het bij
zonder tegen brand volgens de Convent ie 
van 1948, in elk geval de ontoerei
kendheid von dergelijke voorzieningen, 
mocht zulks het geval zijn, niet de oor
zaak van de brand was en oak niet 
heeft bijged ragen tot spreiding van het 
vuur met het uiteindelijk verl ies van 
het schip en mensenlevens. 

Liberia - Largest Dual-Purpose ship 
Bij Kure Zosen K.K. werd een combinatie 
vrachtschip van 144.000 t. tewaterge
laten, dot het grootste van d it type ter 
wereld zou zijn . Het is beslemd voor 
Seatankers Inc. in Liberia, behorende 
tot de Ludwig Groep. He! schip kosi 
ongeveer 4.680 miljoen yen (ongeveer 
£ 4.680.000) en is bestemd voor het 
vervoer van industriezout van Mexico 
noar Japan en van ruwe olie von de 
Perzische Golf ncar Mexico. 

lntroducin9 'Super-Lib' 
Ter vervanging van de Liberty-schepen 
heeft de Britse werf Austrin & Pickers
g ill het antwerp voor de 'Super-Lib' 
(14.200 dwt.) gelanceerd, die dus iets 
grater is dan het 'Freedom'-ontwerp van 
13.600 dwt. M.b.t. de bouwprijs is de 
verhoud ing tussen beide scheepslypen 
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gunstig te noemen. De 'Super- Lib' 
heeft a ile kans om concurrerend te blij
ven. 

Saving in Handling Costs 
Voor verscheping bestemde goederen 
kunnen thons op grate school van te 
voren worden samen- en vastgesjord, 
dank zij het gebruik van speciaal ICI
nylonweefsel. lnd ien deze techniek 
algemeen zou wo rden toegepast zou 
het mogelijk worden de turnrounds von 
schepen te versnellen en reusachtige be
sparingen op de exploi tatiekosten te 
maken. Vroegere pog ingen tot het van 
te voren bundelen der goederen hebben 
weinig succes opgeleverd hoofdzakelijk 
wegens de technische beperking von 
natuu rl ijk vezeltouw, dot snel oon 
rotting blootstaat. De B. & I. interes
seert zich in hoge mate voor het plan. 

Coques de navires 
In de VS worden proeven genomen 
met lichtere scheepscosco's. Hoe minder 
een schip weegt, hoe lager de oan
schof-, onderhouds-. en exp.loitatiekosten . 
Men ken een schip bouwen, dot even 
veilig is als de conventionele eenheden, 
maar waarvoor Iichter ploatijzer is ge
bruikt. Technici hebben deze kwestie 
in studie, woorbij eerst onderzoekingen 
worden gedaon mel een schip, dot op 
de Grote Meren vaort, en nodien mel 
een oceoonschip. 

100 Knot Hovercraft 
De VS hebben plonnen voor een lucht
kussenvoertuig met een snelheid von 
meer dan 100 mijl. Technologisch is dit 
voertuig een diepgaande research meer 
dan waard, want de bemanningskosten 
bedragen slechts 3% van de tota!e exploi
tatiekosten, tegen 24% bij een conven
tioneel schip. Zodoende zouden de VS 
hun zwakke positie op 't stuk von 
dure orbeidskrochten kunnen verbeteren 
zonder sociale en geldelijke offers voor 
de zeel ieden. 

Sea-Spirit 
Op de Kockum-werf is voor de Stock
halmse rederij Selenic de tanker 'Sea
Spi rit' gebouwd, een turbineschip von 
116.250 tdw. en als zodonig het grootste 
schip builen Japan geconstrueerd. De 
contractuele snelheid is 16.95 mijl, moor 
op de proeftocht liep het schip volbe
loden 17.40 mijl. De voortstuwings
installotie is 16 uur per dog in bedrijf 
zonder aanwez igheid von machine
komerpersoneel. De 'Sea-Spirit' word! 
door de BP bevracht.. 

The larger the cheaper 
De bouwkosten van tankers van 50.000 
t. bedragen ongeveer $ 110 per t. 
op de int. morkt; tankers van 100.000 
t. kos!en $ 90 en eenheden van 200.000 t. 
komen op $ 75 per I. Hoe grater, hoe 
goedkoper. Hoever kan men goon? 
Een schip van 500.000 I. is technisch 
zeer wei mogelijk. En een van 600.000? 
Johnson, Marine Administration van de 
VS, meent dot in 1980 stellig een oanta l 
schepen van 400.000 t. op de lange of
stand apereert. 

Air Conditioning 
Norris Warning te Newcastle heeft 
een nieuwe elektrisch herverhiltings
systeem en air-cand.,tioning en twee 
nieuwe soorten air-conditioning-installa
ties op de Britse mark! gebrocht. Het 
herverhittingssysteem werd onlworpen 
door de Canodese dochteronderneming. 
De installa!ie heef! het gewicht en 
de amvong van het eenbuissysteem, 
doch de voordelen van het tweebuizen
systeem. 

23.000 T. liner 
De Hamburg-Atlantik Linie heeft de 
Deutsche Werft opdrocht gegeven voor 
de bouw van een possogiersschip van 
23.000 brt. De voortstuwingsinstallotie 
krijgt een vermogen von 20.000 pk. 
om het schip een max imum-snelheid van 



23 mijl te geven. Het noodzakelijk bouw
kapitaal werd verkregen door een lening 
van DM 20 miljoen von de Weslduitse 
regering en een van DM 40 miljoen .van 
de deelstaat Hamburg, benevens DM 
30 miljaen van de rederij zelf. Het 
schip krijgt occommodatie voor ' esp. 
850 en 650 passag iers op de Noord
atlantische lijnvaart en voor cruises. 

Eigene tc:1nker 
Zuid-Afrika goat een eigen tonkvlaot 
exploiteren voor olie-importen. De re
derij 'Rokor' zal een tanker van 83.000 
t., die in Oslo wordt gebouwd, aan
kopen en verdere aonbiedingen voor 
tankers kunnen, waarschijnlijk met behulp 
van Amerikaans kapitaal, eveneens 
worden gereal iseerd. De exploitatie, 
die met scherp calculerende pa rticuliere 
oliemaatschappijen moe! concurreren, 
word! sluitend gemaakt door de wins! uit 
de bu isleiding van Durban naar Johan
nesburg. 

CunQrder to hdve computer 
Op he! nieuwe passagiersschip van de 
Cunard Line zal een computer worden 
geplaatst, eventueel in verbinding 
met een pneumatische controle-instal
la!ie, als hulpmiddel bij de bevoorrading, 
proviandering, passagiers, bagage 
enz. De computer maakt dee! uit van 
de outomatische uitrusting van het schip. 

ldrgest ships for Gulf 
Voor de United States National Bulk 
Carriers Corporation worden in Japan 6 
tankers van elk 276.000 tdw. gebouwd, 
die door de Gulf Oil zullen worden 
gecharterd. De bouwkosten zijn £ 43 
miljoen. De tankers - een compromis 
tussen de 300.000 tdw., die de V.S. wil
len, en de 250-260.000 tdw, waaroan 
Japan de voorkeur gaf - worden 1150 
voet lang. 

RCiil HovercrCift service 
De Britse Spoorwegen openen deze 
week een eerste dienst met luchtkussen
voertuigen, nl. lussen Southampton en 
Cowes. Met een SR-N 6 word! met 
een snelheid van 56 mijl op werkdogen 
12 mao! in 20 minuten voor 15 s enkele 
reis heen en weer gevaren, op zondag 
6 mao!. Een schip doet over dit traject 
iets minder dan een uur. 

Abolition of GenerCII Averdge 
Dhr. Robertson meent m.b.t. de kwestie 
von eventuele afschaffing van de overij 
grosse, dot he! tijd is om tot octie over 
te goon en he! niet aileen bij mooie 
woorden te Iaten. Hii wijst erop, dot de 
dispacheurs ongelooflijk vee! tijd moeten 
besteden aan het opstellen van ingewik
kelde averij-grosse-berekeningen. De 
verzekeraors vragen zich of of al deze 
inspanningen wei de moeite waord 
zijn. Nieuwe clausules in de connosse
menten, waarbij de averij grosse word! 
uilgeschakeld, stellen vier kwesties 
ter considerotie, w.o. de verandering von 
de verantwoordelijkheid der cascover
zekeroars en van die der lodingverze
keroars en de kwestie von de berging. 

Contdiner ships 
Er bestaan plannen om de Austrolische 
kustvaart een stimulans te geven door 
binnen komende !wee jaar twee nieuwe 
containervrachtschepen in de vaart 
te brengen tussen Sydney, Melbourne 
en Fremantle. De grootste particuliere 
Auslralische rederi j, de Ass. Steam
ships Pty., zol binnen enkele weken de 
inschrijving openstellen voor de bouw 
von !wee containerschepen von onge
veer 10.000-12.000 t., die een snelheid 
va n ongeveer 18 mijl zullen krijgen . 

HovercrCift 
De Britse Hovershow '66 is een succes ge
worden. Zowel van burgerlijke- als 
van militaire zijde kwam men onder 
de indruk van de vele bestaande typen 

en van de zeer grate vorderingen, die 
in lien jaren tijds in deze bedrijfstak 
waren gemaakt. In de V.S., Fronkrijk en 
Ruslond werkt men reeds aan reusachtige 
vracht-luchtkussenschepen. He! hoogte
punt der show was rnisschien he! model 
van het 4.000-t.-containerschip (acht 
Bristol Siddeley-gasturbines met een 
vermogen van 18.500 apk.). 
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Familiegroeten 

Donderdag 14 juli jl. was een opname 
van familiegroeten, bestemd voor de 
mss. 'Von Riebeeck' en 'Van N eck'. 
No een welverdiende vakantie was Guus 
Weitzel weer present, maar wi j moes
ten het nog zonder Teddy Scholten doen; 
in hoar plaals hadden wij Rieke van 
Epen, bekend a)s gaslvrauw bii het 
Vlaggeschip. De opkomst van de famil ies 
l iet - 'ondanks de vakantieti jd - niets 
te wensen over. 
Voor de muzikole omlijsting zorgde 
het orkest 'Confetti ' o .l.v. Rinus van 
Galen, terwij l Rita Carita enkele ge
zellige zangnummers len gehore bracht. 
Over de ontvangst aan board van het 
m.s. 'Van Riebeeck' ontving de Wereld
omroep het volgende ber icht: 
'Doorkru islen Mozambique kanaal 
'ontvangst was hier fenomenaal. Op 
'25 meter kwamen de groeten door de 
'e\her. De dank van elke offi cier 
'hier' 
Aan board von de 'Van Neck' was men 
niet gelukkig; de ontvangst was prak
tisch nihi l . De gezagvoerder seinde 
o.m.: 
'Ondanks hooggesponnen verwochtingen 

2 'voor goede ontvongst koopvoordij
'programmo in uitzending vaor Nw. 
'Zeeland op geen enkele frequentie 
'oak maar iets gehoord van uitzendin
'gen .. . jammer, evengoed hartelijk 
'dank voor genomen moeite en onge
' twijfeld prettige uren bezorgd can ver
'wanten toez.ending bandje z.ot worden 
'gewaardeerd' 
welk bandje intussen door wtk. G. V. 
Nijdom noor de 'Van Neck' werd mede
genamen. 
Het m.s. 'Camphuys' en het s.s. 'Munt
\oren' waren op 5 augustus jl. oan de 
beurt om groeten van thuis te ont
vongen. 
Onder het genal van een kopje koffie 
met gebok werd nieuws van board 
uitgewisseld. 
Guus Weitzel constateerde dot de 
'Comphuys' in het teken von het drieta l 
stand; praktisch voor elke officier wer
den drie groeten uitgesproken. Het or
kest 'Confetti' o.l.v. Harry de Groot 
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Personalia 

BEVORDERINGEN 

Technisch Vorend Personeel N.T.P.M. 
tot 5e We rktu igkundige R. M. L. C. Net 
tot 5e Werktuigkund ig e P. S. v. d. Kooy 

m.1.v. 2-3 
m.i .v. 16-4 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 
J. Jonkma n (l e Stm.) ex ms. 'Stroot Lombok' ncar ms. 

'Siberoet' {td. Gezogv.) 
H. J . Brons ex ms. 'Siberoet' ncar ms. 'Tj iponos' 

Det. KJCPL 
P. Hoogland {le Stm.) ex RV/ Ned. ncar ms. 'Sigli' 

2-7 

2-7 

{td. Gezogv.) 6-7 
H. de Gees! ex ms. 'Sigl i' met RV/Ned. 6-7 
E. von de Wetering Gezogv. 'Von Riebeeck' 7-7 
J . de Jong ex ms. 'Von Riebeeck' ncar ms. 'Von 

Heemskerck' 7-7 
B. H. Niessen ex ms. 'Von Heemskerck' met RV/Ned. 7-7 
D. J . Smit ex RV/ Ned. ncar ms. 'Roggeveen' 11-7 
H. N. Schepmon ex ms. 'Roggeveen' met T.T.V. 

Singapore 11-7 
E. von Luyk {1 e Stm.) ex RV/ Ned. nca r ms. 'Von 

Cloon' {td. Gezogv.) 17-7 
W . C. Bouler ex ms. 'Von Cloon' met RV/Ned. 17-7 
W . C. Mulder ex RV/ Ned. ncar ms. 'Schouten' 2-8 

met zong von Hermon Em mink zorgden 
voor verhoging van de gezelligheid. 
De ontvangst aan board van het 
s.s . 'Munttoren' - op weg ncar Santos 
- was prima, in tegenstell ing tot het 
m.s. ' Camphuys;, dot bi j Durban geen 
gaede ontvongst heeft gehod. Door 
toezending van het bondje konden wi j de 
apvorenden tach nog een gezellig half 
uuurtje bezorgen. 

1. Familieleden m.s. 'Van Neck' 

2. Fomilie leden m.s. 'Von Riebeeck' 

3. Fomilieleden m.s. 'Comphuys' 

4. Fomil ieleden s.s. 'Munttoren' 

D. van Hekken ex ms. 'Schouten' ncar ms. ' Camp-
huys' 6-8 

J . J . von de Riel ex ms. 'Camphuys ncar ms. 'Van 
Woerwijck' 15-8 

J. A. Haringsmo ex ms. 'Von Woerwijck' met RV/ Ned. 15-8 
Tj . von der Molen ex RV/ Ned. ncar ms. 'Von Spil

bergen' 15-8 
H. P. Steggerdo ex ms. 'Von Spilbergen' met RV/ Ned. 15-8 

N.T.P.M. 
G. Kluen ex verlof ncar ms. 'Congokust' 8-8 
H. Buth Gezogv. K.P.M. ex ms. 'Congokust' einde 

de tacheri ng/terug nca r K.P.M. 
B. J. Hennephof ex verlof ncar ms. 'Sioterkerk' 18-8 
W . E. Sonneveldt aflos G ezogv. ex ms. 'Sioterkerk' 

einde aflo sdienst 19-8 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 
Rectificotie 'Uitloot' no. 7/8 : 
J . J . Pieterse {2e Wtk.) ex RV/ Ned. ncar ms. 'Rog

geveen' 23-6 
G . Ch. G revink bleef td. Hfd. Wtk. ms. 'Von Heems

kerck' 
G. M. von Kuyk (2e Wtk.) ms. 'Van Spilbergen' 

td Hfd. Wtk. 29-6 
P. A. d e Vlieger ex ms. 'Van Spilberge~' met ZV/ 

Ned. 29-6 
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H. van de Ridder ex RV/Ned. ncar ms. 'Van Spil
bergen' 17-7 

G. M. van Kuyk (td. Hid. Wtk.) ex ms. 'Van Spil
bergen' met RV/ Ned. 18-7 

J. J. Pieterse (Hid. Wtk.) ex ms. 'Roggeveen' ncar · 
ms. 'Sibiga' 10-8 

N. Bartels ex ms. 'Sibiga' met RV/ Ned. 10-8 
A. Bakker ex RV/Ned. ncar ms. 'Von der Hagen' 24-8 
J. Coers ex ms. 'Van der Hogen' met RV!Ned. 24-8 

N.T.P.M. 
W. K. Pieters (dd. Hid. Wtk.) overplaatsing ncar 

ms. 'Senegolkust' 4-8 
H. Kruyshaar (dd. Hid. Wtk.) ex ms. 'Senegalkust' 

met ver lof/SV 5-8 
D. Bus ex ss. 'Muntloren' (Santos) mel verlof 9-8 

Aile verlofgangers een prettig verlof 
Aile herplaatsten: goede vaart 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 
2e Wtk. S. G . Adema uit Bangkok RV 15-6 
1 e Stm. R. A. Carlen uit Singapore RV 23-6 
1e Stm. H. K. Kruk uit lagos RV 25-6 
4e Wtk. M. J. de Hasson uit Bahrein RV 29-6 
3e Wtk. E. R. Gorter uit Lagos RV 3-7 
le Stm. J. A. v. Beurden uit Yokohama RV 5-7 
4e Wtk. H. R. Boddendijk uit Sydney RV 6-7 
3e Stm. E. Bismeyer ui l Singapore RV 7-7 
1e Stm. 0. J . Stumpf ui t Singapore RV 8-7 
3e Stm. P. Leenheer ui t Sydney RV 10-7 
4e Wtk. C. Bel uit Colombo RV 10-7 
2e Wtk. J. G. F. Beumer uit Kuwait RV 13-7 
3e Stm. J. Meyler uit Kuwait RV 13-7 
3e Stm. K. Beekes uit Singapore RV 14-7 
3e Wtk. A. Verhey uit Melbourne RV 16-7 
2e Wtk. H. Nokken uit Durban RV 26-7 
3e Stm. H. J . M. den Brinker uit Dar es Salaam RV 30-7 
2e Stm. B. H. Verseput uit Mogadiscio RV 1-8 
Se Wtk. G. J . v. Tellingen uit Hong Kong RV 1-8 
1e Stm. J . W. Swoving uit Singapore RV 6-8 
3e Wtk. A. A. A. van Onno uit Momboso RV 9-8 
1 e Stm. H. Schuitemoker uit Singapore RV 11 -8 
1e Stm. R. L. Hessel uit Mombasa RV 12-8 
4e Wtk. L. l. A. Flem uit Bangkok RV 13-8 
3e Wtk. R. E. Boom uit Kuwait RV 14-8 
3e Stm. H. K. Cleveringa uit Melbourne RV 20-8 
2e Stm. J. Bos uit Hong Kong RV 21-8 
De Heer P. Hulleman uit Singapore EV 24-8 
De Heer M. P. Tenbroek uil Singapore EV 29-6 
5e Wtk. V. Th. Los ui t Mombasa RV 30-8 

N.T.P.M. 
Se Wtk. M. Meulenberg ex ms. 'Senegalkust' sv 18-7 
5e Wtk. IJ. Sijtema ex ms. 'Congokust' sv 27-7 
5e Wtk. M. G. v. d. Velde ex ss. 'Westertoren' 

(Manilla) zv 31-7 
3e Wtk. A. J. van Zomeren ex ms. "Zuiderkerk' SV 2-e 
5e Wtk. P. Slingerland ex ms. 'Senegalkust, sv 4-8 
3e Stm. R. Slump ex ms. 'Zuiderkerk' sv 5-8 
3e Stm. J . de Voogd ex ss. 'Munttoren' 

(Maracaibo) 7-8 
Se Wtk. H. Slot ex ms. 'Sioterkerk' sv 20-8 
3e Wtk. M. van der Steen ex ss. 'Munltoren' 

(Curoc;ao) 25-8 

Een pretfig verlof toegewenst 
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NA VERLOF VERTROKKEN 

K.P.M. 
4e Wtk. A. L. Roelse 

Hong Kong ms. 'Schouten' 
3e Stm. P. C. Klaassen 

Singapore ms. 'Van Waerwijck' 
Se Wtk. F. A. Spoor 

Hong Kong ms. 'Schouten' 
2e Stm. H. Zontkuyl 

Singapore ms. 'Keerkring' 
3e Stm. F. Boonstra 

Mombasa ms. 'Von Riebeeck' 
2e Stm. J. K. L. Koster + gezin 

Durban/Kuwait ms. 'Camphuys' 
3e Stm. A. E. Eckhardt 

1-7 

1-7 

l -7 

4-7 

5-7 

5-7 

Sydney ms. 'Von Neck' 6-7 
3e W1k. L. Smit 

Colombo ms. 'Stroot lombok' 7-7 
Ll. Stm. J. H. Doclers van Leeuwen 

Bombay ms. 'Stroot Lombok' 15-7 
5e Wtk. E. Schiffer 

Mombaso ms. 'Van Spilbergen' 16-7 
3e Wtk. A. v. d. Brink 

Kobe nis. 'Stroot Frazer' 17-7 
5e Wtk. T. C. Bergenhenegouwen 

Mukalla ms. 'Camphuys' 17-7 
5e Wtk. H. J. E. Peeters 

Durban ms. 'Van Linschalen' 21-7 
2e Stm. G. N. C. Janssen 

Mogadiscio ms. 'Schouten 23-7 
Ll. Wtk. Tj. Hiddes 

Mombasa ms. 'Van Heemskerck' 24-7 
5e Wtk. F. Knoot 

Hong Kong ms. 'Houtman' 24-7 
5e Wtk. A. M. Zandee 

Hong Kong ms. 'Houtman' 24-7 
Ll . Stm. J. P. v. d. Meulen 

Mombasa ms. 'Van Heemskerck' 24-7 
Ll. Wtk. D. van Lopik 

Durban ms. 'Stroot Franklin' 28-7 
Ll . Stm. E. Ki p 

Durban ms. 'Stroot Franklin' 28-7 
Ll . Wlk. A. G. M. Lamers 

Beira ms. 'Camphuys' 31-7 
5e Wtk. H. 0. Voorma 

Tonga ms. 'Van Heemskerck' 31-7 
De Heer H. A. de Vink + echlgenale 

Singapore 1-8 
1e Stm. H. Samson 

Singapore ms. 'Van Noort' 2-8 
5e Wtk. F. Oosterhoff 

Singapore ms. 'Van Noort' 2-8 
Ll. Wtk. A. Mulder 

Singapore ms. 'Van Noort' 2-8 
2e Stm. J. Zandstra 

Durban ms. 'Cqmphuys' 4-8 
Ll . Wtk. G. V. Nijdam 

Bangkok ms. 'Van Neck" 5-8 
2e Stm. F. Monteiro 

Mombasa ms. 'Schouten' 7-8 
Ll . Wtk. P. Huigen 

Kuwai t ms. 'Van Riebeeck' 9-8 
5e Wtk. D. J . van Pelt 

Bahrain ms. 'Van Riebeeck' 
Ll. Stm. J. F. Krijt 

Durban ms. 'Stroot Frazer" 

9-8 

11 -8 



5e Wtk. W. Kloolwijk 
Kuwait ms. 'Van Riebeeck' 

LJ. Wtk. N. R. Klaus 
l. Marques ms. 'Van der 

3e Wtk. A. M. Begemonn 
l. Marques ms. 'Van der 

ll. Wtk. l. v. d. Reg! 

Hagen' 

Hagen' 

Singapore ms. 'Stroot Lombok' 
ll. Wtk. D. v. d. Pol 

Singapore ms. 'Stroot Lombok' 
2e Stm. C. van Kesteren 

Hong Kong ms. 'Stroot Franklin' 
ll. Wtk. K. Koper 

Logos ms. 'Stroot Frazer' 
ll. Wtk. W. v. d. Graeff 

Hong Kong ms. 'Van Linschoten' 

NA VERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 

11-8 

11-8 

11-8 

16-8 

16-B 

17-8 

24-8 

25-8 

4e Wtk. H. J. R. Barten ms. 'Sioterkerk' 7-7 
Ass. Wtk. A. A. G. Beckers (nieuw aangenomen) 

ms. 'Sioterkerk' 13-7 
3e Stm. A. F. J. Ducrol ms. 'Senegalkust' 17-7 
1e Stm. H. Besanger ms. 'Zuiderkerk' 19-7 
tl. Stm. D. R. Pen (nieuw aangenomen) 

ms. 'Zuiderkerk' 25-7 
Ass. Wtk. l. Schulting (nieuw aongenomen) 

ss. 'Westertoren' (P. Bukom) 26-7 
Ass. Wtk. M. J. Kooderings-Clemens 

(nieuw aongenomen) ss. 'Westertoren' (P. Bukom) 26-7 
ll. Stm. Joe. de Ruiter (nieuw aangenomen) 

ms. 'Congokust' 27-7 
4e Wtk. R. l. J. Luyendijk ms. 'Sioterkerk' 1-8 
ll. Stm. K. F. Menting (nieuw aangenomen) 

ss. 'Munttoren' (Cura~ao) 20-8 
Se Wtk. J. B. von 't Schip ss. 'Munttoren (Cura~oo) 20-8 
Se Wtk. W. van Heezik ms. 'S\oterkerk' 19-8 

Goede wacht en behouden vaart 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLO MA 

K.P.M. 
4e Stm. J. Th. Mars 
2e Stm. E. G . v . Tellingen 
2e Stm. C. v. Kesleren 
2e Stm. J . Eikelenboom 
4e Stm. M. van Dijk 

N.T.P.M. 
5e Wtk. R. M. l. C. Net 
Se Wtk. P. S. v. d. Kooy 
5e Wtk. J. B. van 't Schip 

S II th 
s l th 
S I 
S l 
S II 

VD 
AS 
A 

8-7 
8-7 

15-7 
22-7 
22-7 

2-3 
16-4 
11-7 

Onze ge/ukwensen met het behaalde succes 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 
De Heer J. l. Portier (Amsterdamkantoor) en Mej. A. 
Auerhaan, ddo. 19-7-66 te Amsterdam. 

De Heer H. A. de Vink en Mej. E. H. Kooy, ddo. 27-7-66 
te Hoofddorp. 
4e Werktuigkundige H. J. Pernords en Mej . H. P. Kupers, 
ddo. 29-7-66 te 's-Heerenberg. 
Se Werktuigkundige K. P. H. Peneder en Mej. J. M. 
Bradley, ddo. 23-8-66 te Arnhe~-

N.T.P.M. 
5e werktuigkundige P. Slingerland en Mej. M. Holst ddo. 
11-8-66 te Amstelveen. 
5e Werktuigkundige M. Meulenberg en Mej. A. J. Geluk 
ddo. 19-8-66 te Vlissingen. 
5e Werktuigkundige M. J . M. de Reeper en Mej. J. M. 
Draoismo ddo. 18-8-66 te 's-Hertogenbosch. 

Proficiat en 'behouden vaart' 

NIEUWE K.P.M.-ERT JES 

Singapore, 12-6-66: Josephus, zoon van de Heer J. W·iss 
en Mevrouw H. Wiss-Heidsieck. 
Singapore, 16-6-66: Helena Angelico, dochter von 3e 
Werktuigkundige H. Jansen en Mevrouw A. Jansen-Pereira. 
Parijs, 20-6-66: Stephane Olivier, zoon van 1e Stuurman 
R. l. Hessel en Mevrouw M. Hessei-Siezec. 
Singapore, 27-6-66: Joel, zoon van de Heer J. W. A. 
Berends en Mevrouw W. N. Berends-Rietveld. 
Sliedrecht, 29-6-66: Jan Willem Eppo, zoon van 5e Werk
tuigkundige W. Klootwijk en Mevrauw R. Klootwijk
Hakkenes. 
Amsterdam, 27-7-66: Patricia Rose, dochter van 2e Werk
tuigkundige l. J. Feuerberg er Mevrouw N. C. Feuerberg
Dickmonn. 
IJsselstein, 6-8-66: Simon Gerard, ;zoon van 2e Stuurman 
V. Ch. van d e r Hoff en Mevrouw G. J. von der Hoff.Muis. 

W elkom in de 'familie' 

NIEUW N.T.P.M.-ERTJE 

Zwijndrecht, 18-7-66: Rene Martin, zoon van 2e Stuur
man G. A. de Munnik en Mevrouw P. W. de Munnik
Jansen. 

We/kom in de 'familie' 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige J. Jordans over
Iced ddo. 29-7-66 \e Beverwi jk, in de leeftijd van 71 jeer. 
Gepensioneerd Hoofdemploye H. Th. J. Mutter overleed 
ddo. 5-8-66 te Den Haag, in de leeftijd van 69 jaor. 
Gepensioneerd Chef van Dienst Dr. lr. W. J. Muller over
feed ddo. 5-8-66 te Heemstede, in de leeftijd von 81 jaar. 
Geptmsioneerd Hoofdwerktuigkundige J. C. van de Poe! 
overleed ddo . B-B-66 te Arnhem, in de leeflijd von 72 jeer. 
Gepensioneerd Gezagvoerder 0. von Klimberg ove rleed 
ddo. 8-8-66 te Wenen, in de leeftijd van 73 jeer. 
Gepensioneerd Employe G. J. Schreuder overleed ddo. 
9-8-66 te Hoarlem, in de leeftijd van 71 joar. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige F. A. Meertens over
leed ddo. 24-8-66 te Amstelveen, in de leeftijd von 61 jeer. 

Zii rusten in vrede 
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KOOPVAARDIJ-HUWELIJKSGESCHENK 

H. K. H. PRINSES MARGRIET 

Op 19 januari 1943 werd te Ottawa (Canada) in ballingschap de derde dochter 
van H.K.H. Prinses Juliana en Z .K.H. Prins Bernhard geboren: Prinses Margriet. 
Enige tijd later werd het prinsesje gedoopt, bij welke plechtigheid als peetouders 
aanwezig waren vertegenwoordigers van de Koopvaardij - die een zo belangrijke 
bijdrage in de oorlogstaak leverde - nl. de heren B. Klip, gezagvoerder, 
C. j. Brouwer, stuurman, J. Zande, werktuigkundige, G. Pijleman, hofmeester, 
j. G. Keila, olieman en j . Huson, olieman. Sindsdien is H.K.H. Prinses Margriet 
dus het petekind der koopvaardij . 

In de donkere oorlogsdagen is Haar naam het symbool geweest, dat allen 
verenigde in de strijd om het behoud van de vrije zee. Nadien is een hechte band 
tot op de huidige dag gebleven. 

Nu onze Prinses op 10 januari 1967 in het huwelijk zal treden met Mr. P. van 
Vollenhoven menen ondergetel<enden, dat deze gebeurtenis de Koopvaardij niet 
onberoerd mag Iaten. Zij hebben zich daarom verenigd tot een Comite, teneinde 
gelden bijeen t e brengen voor een huwelijksgeschenk, dat zij zich voorstellen 
namens de gehele Nederlandse Koopvaardij aan het bruidspaar aan te bieden. 

Wij doen daarom een beroep op allen, die in onze bedrijfstak werkzaam zijn of 
geweest zijn, hetzij op zee of aan de wal, om voor dit doel een bijdrage te geven . 

Wij rekenen daarbij op de medewe rking van de gezagvoerders en · van de 
rederijen, die naar wij vertrouwen bereid zullen zijn de ingezamelde bedragen in 
ontvangst te nemen en op postrekening no. 1270000 ten name van de Penningmees
ter Koopvaardij Comite Huwelijksgeschenk H.K.H. Prinses Margriet, Den Haag, 
te doen overmaken. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de bij
dragen, zo enigszins mogelijk, niet later dan 1 november in ons bezit zijn. 

KOOPVAARDIJCOMITE HUWELIJKSGESCHENK 
H.K.H . PRINSES MARGRIET 

J. HUDIG 
Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging, Voorzitter 

P. E. BECK 
Konin kl ijk Zeemanscollege , De Groninger Eendracht" 
J. H . BERGHOUT 
Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel 

Kapt. P. A . DE GROOTE ' 
,Vereniging van Nederlandse Koopvaard ijkapiteins 1943" 

B. A . DE JONGE 
Christelijke Bedrijfsgroep Zeevarenden CBZ 

D. OPMEER 
Cent rale v'an Zeevarenden ter Koopvaardij en Visser ij CKV 
Mr. A. F. W. RAPATI 
Vereniging van Nederlandse Koopvaardij Officieren 
jhr. H . REUCHLIN 
Raad van Bestuur voor de Zeevaart 

W. VERMAAS 
Bond van Werkgevers in de Kustvaart 
Mr. T . PH . M. OONINCX 
Secretaris-pen n ing meester 
Stationsweg 135, 's-G ravenhage 

t el. 070- 18 44 44, giro 127 00 00 

ORUK ,;r KOGGESCHIF' 
AMSlEROAM 
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