een ruim en Iicht Iokaal, met grote
glazen wanden en V*.!el apparatuur.
Maar zonder veel geluid : men spreekt
Ifet schip lag diep ; ze had den f!oed er altijd zachtjes. Sommige keren de
gevangen. Hoog in bet Noorden had.dea zee de rug toe, anderen kijken nit over
ze gevist, zo'n beetje halve:cwege de een onappetijtelijk haventerrein, waar
Deense kust en Schotlan:l. En toen die soms h et zicht gefilterd wordt door een
Zondag aanbrak wad de tl1nisreis goed sluier van Hoogovens-smook, als de wind
en wel h egonnen. Met voile ruimen ging juist van die kant komt.
de kotter weer op Holland aan. De zee
Maar meestal zien ze dat niet eens:
was kalm en helder was de Fehruari- hun ol!en kijken naar de wijzertjes en
hemel: geeu vuiltje aan de lucht, van schakelaars. De rechterhand houdt
kim tot kim. Maar op bet scbip was vaak een potlood vast en .met de linker
narigheid: een zieke. Matroos Filippus draaien ze aan knoppen of verzetten
Bnis lag, als een bond zo ziek, te een handle. En op hun oren zit een
.draaien in zijn kooi.
heeft zowat identiek paar schelpen: de weergevers
cen nacht lang liggen kotsen", kwamen van de koptelefoon. Daarin horen ze de
de anderen aan schipper Kuiter zeggen. zee. Maar het is niet de zee, zoals je die
" Buis aan 't kotsen?" Dat was vreemd: als kind hoort ruisen, een schelp tegen
een ervaren matroos van diep in de vijf- je oor gedrukt; bier hoor je stemmen.
tig werd niet zeeziek hij zo' n kalme zee. , Hier is de Algarve, bier is de Algarve;
dertig centimeter - meer dei- ik wil graa!l; een
met
ning stond er niet. Dat kon toch niet, dat verstaat u mij ?" ,ltallo Algarve, bier
moest wat andens zijn. Schipper Kuiter Scheveningen-Radio, ja ik ontvang u
ging erheen, maar met z'n tweeen he- goed, welk numer moet u hebben ?"
grepen ze er evenmin wat van. Buis wist
Die
- juffrouw Weber, chef
aileen dat hij die Vrijdag, toen hij z'n
huis nit ging, kipiekkcr was geweest. van de telefoniezaal, zou · net haar
En nou ineens, twee
naderhand dienst b eginneu - was er m eteen al
spanning. Een visser had de dokter
was het mis. Z'n maag totaai van
en pijn. Misschien hield het verband aangevraagd. ,Rallo Sch eveningen met een geval van vroeger : jaren gele- Radio, hier i s de Ymuiden 209:. ik wil
sprcl<en me t het Rode.l{ruiszieden had-ie een brenk gehad. Zoiets
kenhuis
in Den Haag."
kwam wei eens terug. Ret kon wei een
,Rallo Ymuiden 209, bier Scheveninh eklemde brenk zijn dach t hij zeif. Van
zoiets komt een schip met negen man gen-R adi o, ik verbind U met het Rodeaan boord meteen in rep en roer. Ver- Kruisziekenhuis, een ogenblik." En in
ondcrstellingen te over, maar geen ervan dat ene ogenblik was m eneer Schipper
deskundig. J e zou voor dokter hebben telefonisch al verwittigd. Hij is chef
moeten leren om iets te kunnen zeggen van de !ieinzaal; op zijn bureau heeft
waa"J: je wat aan had; zelf
ze dat hij een telefoon die rechtstrecks met
ook wei in. Toch kwam er een idee nit Den Haag verbinding geeft, zonder het
aldie lek enpraat te voorschijn en Jacob automatische verbreken, na n egen miSint1 eeu der monteurs kwam ermee op nuten praten.
de prop pen. ,We moesten ScheveZo zaf., nog geen minuut nadat het
ningen-Radio maar eens ophellen," zei plan was opgeko.men, de schipper al te
hij. ,Ze kunnen het daar vragen aan praten m et de dokter. Van zevenhoneen dokter".
derd kilometer nit de kust tot in het
De schipper Arie Kuiter, klom op de Haagse :z;iekenhuis, waar altijd iemand
brug en schakelde het toestel in. Ze dienst h eeft voor deze soort gevallen;
zaten zevenhonderd kilometer uit de ook daar is het een continubedrijf.
kust.
De eerste indruk van zo'n ziektebeeld
blijft meestal
beschrijving door
Gre Weber had die Zondag dienst; een leek geeft weinig l!rond voor waterze was er al om kwart voor acht, die dichte diagnose. Voorlopi g luidde het
morgen. Een laag gebouwtje op het advies dan ook : Blijf liggen. Niets eten
Tweede Sluiseiland; het valt het m eest en niets drinken. En voor de k apitein
nog op door 't bos van hoge masten dat de boodschap, zijn toestel aan te houden.
er naast staat. J e ziet ze links ervan,
Maar op de ,Wiron IV" - veel schevan de Kanaaldijk af. D aar staat het pen hehben dat : een eigen naam nog
kuststation van Scheveningen-Radio. n aast de officiele re!ristratie - h ad h et
Er zijn steeds mensen bezig; het is een idee, contact te hebben m et de vaste
continubedrijf. Aan 't eind van het ge- wal, maar weinig van de ongerustheid
bouw, voorbij het bord m et , Stilte'' in weggenOJnen. Want Buis bleef ziek en
de gang, zijn ze aan 't zenden en ont- werd nog steeds heroerder. Nerveuzer
vangen. Lin'ks is de seinzaal en rechts werd de stemming op h et schip. Omtelefon eert men. Morse-tekens bier, ge- streek s een uur of twaalf nam schipper
!lproken woord daar ginds, En
ill K'!liter
b esluit, de dokter nog eens
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aan te vragen. Hij kreeg dezelfde arts,
een vrouw. Ret woord ,heklemde
brenk" viel. ,Leg ijs op de patient z'n
buik en houd contact met ons." Zo
luidde deze keer de b oodschap nit Den
Haag. Ret klonk wat alarmerend, en op
het kuststation, waar meegeluister.d
wordt, werd ook de ernst van h et geval
beseft.
,Een vliegtuig' ' zei ineens iemand;
het was juffrouw Weber. , ' t Lijkt mij
het beste dat hij met een vJiegtuig
worth gel1aald,
een h elicopter; zou dat kunnen ?"
In h aar centrale zit een Iijn met ,,Mar.
V.K." als opschrift: marinevliegkamp
Valkenburg, bij Katwijk. Een recht.
streekse verbinding. Mcneer Schipper
voerde het gesprek . Of b et mogelijk zou
zijn, een ernstig zieke visser uit de
Noordzee te halen met een helicopter. .
H et schip was ongeveer op vijf en vijftig
graden noorderbreedte.
,Nee m et een helicopter kan dat niet",
zei de marineofficier, , voor een helicopter is die afstand vee! te groot. Maar
we zullen een Catalina inzetten; daar
gaat het. mee. Het duurt even, want het
is Zondag; ik moet nog eerst de dokter
laten komen."
Dokter F. F eenstra in Den Haag, marine-arts van het vliegkamp V alkenb111:g,
was juist van plan een Zondagmiddagwandeling te maken, toen bij hem thuis
de telefoon ging en een gealarmeerde
stem over een zee·r edding begon te
praten. , J a, met een Cat."
,,Ik kom." Vol-gas stoof hij naar het
vliegveld, na eerst nog door handenpech
vertraging te hebben gekregen. Op het
vliegveld kwam de crew net uit de
briefing, toen hij kwam binnenrijden.
Er gaat van alles aan vooraf, voordat
zo'n vliegtuig opstijgt : landen in open
zee is niet h et werk van elke dag. Het
risico voor m ens en materieel .w ordt afgewogen en verder is het fiat nodig
':an de marineluchtvaartdienst.
Die toesteUlming kwam .a f omstreek s
een uur of drie. En een kwartier
daarna was de m achine los. H et was de
Catalina P-216 (roepnaam : Sara) m et
negen man a an boord. Als commandant
een zeer ervaren vlieger, die in de oorlog ook op , Cats" zijn sporen had -verdiend, de luitenant ter zee vlieger eerste

klas Th. Hoehink. Maar dit was voor
het eerst, dat op het vliegka.mp Valkenhurg de Opspodngs- en H.eddingsdienst
in actie kwam V{)Or een redding in voile
zee.
De navigatie was perfect. ,Blijf luis·
teren", had Scheveningen-Radio tegen
de schipper van de ,Wiron IV" gezegd,
,,en gee£ voortdurend uw positie op."
Prompt kwam het antwoord : ,Vijfenvijftig, twintig noord; drie, achtendertig
oost, vaart zes knopen. Zwakke
deining, goed weer, sloep aanwezig, zal
gestreken W{)rden als vliegtuig arriveert."
Ymuiden gaf het telefonisch door aan
V alkenhurg, dat op zijn beurt voortdudurend in verhinding bleef met Sara.
Zo dirigeerden mensen op de grond de
vliegers naar de vissers.
Om tien voor vier zagen de manneD
in de ,,Cat" bet laatste stukje van
Noordhollands kust schuin onder zich
verdwijnen. Links, voor, en rechts het
grauwe water van de 'Zee, waarin- nog
zeker twee uur v'liegen ver- een .man in
een henauwde scbeepskooi gekweld
werd door een ziekte die nog niemand
kende.
En ondertussen vlogen de bericbten
been en weer. Van bet schip naar de
wal, van de grond naar de vliegboot en
terug.
,Laat bet schip zich herkenbaar maken m et een net in de mast en met een
.vlag".
,Gee£ bet ,Yliegtuig door dat onze
positie om zeventien uur 55.12 noord
zal zijn en 3.40 oost."
,Vraag b et schip, of het met witte
verf zijn nummer groot op bet dek wil
, Zeg aan bet vliegtuig dat wij de sloep
zullen strijken zodra bet in zicht is."
,Vraag b et scbip, een Iicbtkogel a£ te
schieten voor h et geval dat wij het tussen andere scbepen niet kunnen
vinden."
Tegen half vijf sebree£ in Ymuiden,
rrehouwtje op het Tweede Sluiseiland,
:en
snel een
notities in :het
dagboek van Zondag 27 Februari 1955.
16.27 Vkh11: meldt : vliegtnig gaat nu
op 2182 QSO proberen.
16.35 Wiron IV roept Sara
16.38 QSO via PCR. Proberen QSO
zonder tussenkomst PCR. Lnkt
wei maar slecht.
16.42 Sara vraagt Wiron licbtkogel
afscbieten i.v.m. groot aantal
scbepen.
On11:eveer terzelfder tiid noteerde
iemand op bet vliegveld Valkenburg:
P-216 m eldt overgaan op noodgolf om
rechtstreeks contact te maken met scbip.
Een klein uur later, in · de blisterruimte van de vliegboot - de twee plexigla1:e1l
'Qit di'

Op S November a.p. vierde de Vereniging van Oud·employe's der KPM in. Krasnapolsky te
Amsterdam haar jaarfeest. Bovenstaande foto gee/t een dr£idelijk beeld hoe druk en gezeUig
het er was.

romp puilen, achter de vleugels- gaapte dokter. Feen stra eens, sterke armen en
henen en stond op om voorin bij de
vTiegers te gaan kijken. Door het cockpitraam aan Hoebinks linkerhand kon hij
een stukje zee zien.
,Diiiir!" riepen hij en de vlieger,
synchroon of bet ingestudeerd was.
Schuin voor hen uit lag het schip; ze
zagen een net aan de voormast. Voor,
op de plecht, een wit nummer; op de
brug twee man met een vlag.
In b et kuststation Scheveningen-Ra·
dio te Y muiden vloog een potlood over
h et papier. ,.17.39 Sara aan PCH : nu
hoven .Wiron IV, proberen te Ian den."
In b et coordinatiecentrum tvan bet
marinevliegkamp Valkenburg noteerde
een ander potlood : ,17.41 Catalina
meldt: hebben · schip gezien en gaan
Ianden."
Op de motorkotter Ym 209 , Wiron
IV" zeiden ze tegen matroos Buis: de
dokter is in aantocht. Ret duurde nog
ruim tien minuten. Op zee ligt niemand
mooi egale landingsb anen uit en twee
keer moest de Sara weer omhoog,
pogingen tot Ianden. Maar om zeven
voor zes lag de vliegboot rustig te doh·
beren, honderd meter van de kotter af.
Twee roeiers in een sloep kwamen de
dokter .h alen;
stierf rowat van kou
de overtocbt. Aan hoord moest
hij de ziekte l aten opstaan uit zUn kooi,
zo klein was daar de ruimte. Staande
moest de matroos zich' laten onderzoeken.
, Non kleedt u zich maar aan, dan
gaan we nude lucht in." Op eigen kracht
}\:on Buis - het schip lag diep - de

reling over en de sloep in komen. Maar
in de vlieghoot moesten ze hem hijsen.
Ze meerden hij een mangat in de neue
van de m achine. W el zes paar henen
hielden al trappende de sloep af : een
vliegtuighuid is teer, bout slaat er zo
een deuk in.
Tussen die benen door trokken ze
Buis naar binnen; van onderen duwden
ze met twee m an op. Zo kwam hij, door
de cockpit en de navigatieruimte been
gesleept, op een hrancard te liggen, in
b et slaapcomparti.ment. Daar liggen,
zonder uitzicht, de arts en de verpleger
in zijn buurt, m aakte hij op zijn zevenenvijftigste j aar, zijn eerste luchtreis.
Hij vloog al, t oen zijn maats nog naar
de kotter roeiden. 's Avonds om half
acht kwam in Egmond mevrouw Buis
de kerk nit. Buiten zag ze Gerrit Wijker
staan· haar schoonzoon; hij wenkte
haar. , Opa wordt naar h et ziekenhuis
gehracht." V erward keek ze h em aan.
,,Dat k an niet," zei ze toen, , die zit
op zee." , Ja, m aar hij wordt met een
vliegtuig van hoord gehaald. Ik hen
n et in de wink.el opgebeld door men eer
Brouwer, de factor· in Ymuiden, en die
is gewaarschuwd door ScheveningenRadio."
Onder de indruk van wat ze op we..,.
naar huis te h epraten h adden, lett;
gec.n h eiden op h et feit, dat hoog hoven
Egmond het m otorgeronk van een
vliegtnig te horen was. R et kwam, in de
avondschemering, nit bet noorden en
volgde ongeveer de kustlijn.
Maar zestig kilometer verder zuid,
op V alkenburg, hoorden ze dat vlierrtuig wei. Niet de motor, maar de seineit
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van de telegrafist. ,Patient aan hoord
genomen, verzoeke hurgeramhulance
voor ' 'ervoer naar Academisch Zieken·
huis Leiden, verwachte tijd V?.Jl aan·
komst Valkenburg 20.00
Om zeven over adJt stonden ze aan
<le grond; het was al nacht. De gronddienst was er met een trap en op het
platform stond een ziekenauto klaar.
Een god kwartier nadien lag de
matroos Filippus Buis in een kraak·
helder bed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden.
En nog twee unr daarna was hij
geopereerd; hij had acute hlindedarm·
ontsteking en geen beklemde breuk·
zoals hij zelf dacht.
Maar na een week of vier verblijf daar
- · en was een kleine complicatie bijge·
komen - kwam hij genezen thuis, in
de Wilhelminastraat in Egmond. Zoalo
veel varendcn hceft hij een radio-met·
viss·e rijband; hij mag, ook aan de wal,
graag die gcsprekken horen. Als hij
Scheveningen-Radio hoort, zegt hij:
,Da's mooi werk, wat ze daar doen."
En dan lacht hij maar eens tegen Anja
Wijkcn, zi.in kleindochtertje van vier.
(uit: ,Ret Parool").

Amsterdamse haven in 1955
·In December a.p. wer.d .t e Amsterdam
het traditioncel geworden havengildediner gehouden, (lat tel'kenjare doo1·
de Vereniging de Amsterdamse Haven
wordt aangehoden aan aile kopstukken
nit de haven- en reder.swereld van de
hoofd&tad. Zoals ieder jaar werd tUdens
dit diner door de heer S. F. de Boer,
oud-hurgemeester van de stad Amsterdam en directeur van de N.D.S.M., een
overzicht van het reilen en zeilen der
hoofdstedelijke haven in 1955 gegeven.
Wat hetreft de haven zelf was bet ge·
luid uitermate optimistisch. Reeds was
het 6000ste zeeschip Amsterdam binnengelopen en men verwachte voor het
einde van het jaar een totaal van 6200
zeeschepen met meer dan 7 millioen
ton. Het vorige jaar waren er 5515
schepen met 6.7 millioen ton in de
Amsterdamse haven hinnengelopen en
dat was to en reeds een record.· Zonder
rekening te houden met het vrachtautovervoer bedroeg in 1954 het totale
goedereoverkeer over de haven hijna
10 millioen ton. In het jaar 1955 zal
dit U.S millioen ton hedragen. De
Amsterdamse koopvaardijvloot bestaat
thans uit 373 zeeschepen met een totale
tonnage van 1.323.859 ton tegen 353
schepen met 1.217.855 ton aan het einde
van 1954. Behalve dus deze ;winst van
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Gaarne willen wij de cwrul11cltt van onze lezers·verlo/gangers vestigen op de thans in Nederland
lope1ule tentoonstelling ,Vlootherstel 1945 - 1955" i.n het Maritiem.
,Prins Herufrik"
te Rotterdam. Op bovenstcwnde /oto een deel van de zeer overzichtelqke tentoonstellmg,
(toto: Museum voor Land en Volkenkunde en
Malitiem Museum .,Prins Hendrik" -.R'd<lm)

20 schepen voor de Amsterdamse zeerederijen hebben de gezamenlijke rederijen in Amsterdam nog 33 zeeschepen
in aanhouw of in hestelling. Een twee·
de olieseperatorbedrijf (dat is een
installatie voor het schoonniaken van
tankschepim) zal
en wel op
de terreinen van de Nederlandse Doken Scheepsbouwmaatschappij. Als geen
stagna tie bij . de bouw van wege de
weersomstandigheden zich voordoen,
zal h et grote overslagbedrijf in de W es·
telijke havensector reeda in Mei in ge·
bruik kunnen worden genomen.

RECTIFICATIE
In de opgave van de geslaagden voor
de machinister.-examens, gehouden in
de maand December 1955 en gepubliceerd in ,de Uitlaat" van Januari · jl.
is een fout geslopen. Deze opgave moet
t en rechte als volgt lui den :
Voor hel diploma A :
Sde wtk. J. C. van Dinter.en ; Sde wtk.
J. Mesman; 4de wtk. A. Bloem; 4de
wtk. J M. v.d. :{(ieboom; 4de wtk.
P. J. B. Kint; 4de wtk. A. V. Ferwerda;
4de wtk. E. Mirek; 4de wtk. Th. G.
Ratering
4de wtk. G. D. Salemink.
Voor het diploma B-1:
2de wtk. H. F . Kalangie en 2de wtk.
W. E. Woutering.

Directeur de Geus terug van
verlof
12 Januari jl. is met' een
K.L.M.-toestel op Kemajoran
Directeur J. F. P. de Geus van
Europees verlof ten1ggekeerd.
Wij roepen de heer De Geus
een hartelijk welkom in Indoner
sie toe!
·

Boekenactie voor Petamburan
Succt>,svolle inzameling van het
Amsterdam-kantoor
Reeds eukele inalen plaatsten WIJ
in. ,de Uitlaat" een oproep om overtoWge leesboeken te willen afstaan
aan bet ·ziekenhuis Petamburan.
Het was erg prettig te vernemen
dat h et Amsterdam-kantoor n.a.v. onze
oproepen een inzameling hield, met als
r.esultaat dat zeer. hinnt;nkort de Petamburan-bibliotlheek met 107 boeken zal
worden .
Onze dan'k voor deze sponta.D.e medewerking!
·
Apropos ••.. heeft U nog hooken, die
u bij
of verlof toch niet
meeneemt, stelt U zich dan even in
verbinding met Zuster Blomberg van
het Ziekenhuis Petam.buran, die deze
boeken gaarne in ontvangst wil nemen.
Vergeet U het niet? Bij voorbaat dank
voor uw· medewerking.

