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Stuurman aan de wal 
In ·ISO dagen rond de wereld 

le Stuurman P. Zonneveld zond ons het verslag van de 
voorbereidingen van zijn reis. Hieronder volgt het. 

De keus van de Volkswagen is door ons nimmer betreurd. 
Ongunstige benamingen van de wagen zoals pregnant jel
lybean of gemotoriseerd insect raa kten ons in het geheel 
niet. Het mechaniek werkte prima, gelukkig, want hoewel 
ons technisch vernuft iets verder ging dan de plaats van de 
oliepei!stok, zouden we het deze reis zonder M.D. moeten 
stellen. Om wat in stijl te blijven werd een kompas aange
schaft (dit was geen sloepkompas). 

Tot november 1959 werd een groot aantal brieven geschre
ven om inlichtingen over wegcondities, bergpassen, geld
zaken, benzinestations, water, kaarten, onderdak, hoe je ver
schoten films kwijt te raken, voedsel , grensdocumenten, me
dicijnen en onderdelenlijsten. Deze correspondentie nam een 
zee van tijd in beslag, ook omdat ik een mobiel adres had. 
Vee! mensen kregen zodoende een vaarlijstje van de , Van 
Neck" ingesloten voor het retouradres. 

Vee! hulp werd ondervonden van de K.N.A.C. en de A.A. 
in Singapore. Mijn dank aan Kapitein H . Meyer die o.a. 
de ,Van Neck" op schema hield. 

Daar de auto t.z.t. aan de Westkust van Amerika verkocht 
zou worden, was een links stuur gewenst. Waar koopt men 
zoiets in de Oost? Ja, Hong Kong is the place. De auto 
en een vierde verbeterde onderdelenlijst (wat doe je als 
Stuurman in de kou?) werden in december 1959 aangeschaft. 
Het kopen van de auto, hetwelk ik me als iets mijlpaal
achtigs had voorgesteld, vie! tegen. Zo koop je ook een 
paar schoenen. Over het model is men a! jaren geleden 
uitgepraat geraakt aileen over de kleur valt te twisten. 't 
Werd groen, bet nummer SU 482. Het beviel ons, er zat 
verhaal in. Wat genoemde onderdelen betreft, men kan voor 
, safety's sake" ook een complete reservemotor meevaren 
zoals drie Duitsers deden die we later in Teheran ontmoet
ten. We hadden echter het idee dat dit meer een ,business" 
motor was. Een helder idee was nog om een tweede claxqn 
te Iaten monteren. We hadden zo wat meer te zeggen en 
bet deed ons in Ianden als India, Pakistan en Iran minder 
opvallen. Per K .P .M. werd de auto naar Singapore ver
scheept, aldaar geregistreerd en vergunning verkregen om 

Redactrice: 

met een links stuur daar rood te rijden. Makkelijker hier 
neergeschreven dan gefixed tussen twee haakjes! 
Het originele idee was om bet traject Singapore - Cal
cutta te rijden, hetgeen om diverse redenen onmogelijk 
bleek. Om niet onmiddellijk weer aan board te stappen werd 
besloten vanaf Singapore tot Penang te rijden en vandaar 
scheep te gaan naar Calcutta. Rekening houdend met bet 
vertrek van de , Siberoet" op ::!:::: 23 april van Penang zou 20 
april van Singapore gestart worden. 
De resterende tijd werd besteed aan de laatste voorberei
dingen: het inkopen van films en medicijnen, vaccinaties, 
bet aanschaffen van travellercheques. Drie oude jerrycans 
gekocht (ex K.P.M.-voorraad), twee voor water, de derde 
voor extra benzine, twee koffers die met de drie jerrycans 
op de achterbank van de auto pasten, hoezen aangemaakt 
om de bekleding te beschermen en een kist besteld die pre
cies achter genoemde bank kon, verdeeld in drie vakken: 
films, conserven en onderdelen. Champion Motors keek ons 
vervoer nog eens grondig na en wij namen een duik in de 
heerlijkheden van Singapore's Supermarket, waar we, weer 
bij de cassa aangeland, enige Iichte opwinding bij meewin
kelende dames verwekten. De rekening bedroeg nl. ::!:::: 120 
dollar! 

Omdat weldra bleek, dat niet alles in de auto kon, werd te 
elfder ure nag een imperial gemonteerd. Het stuwen van de 
lading nam 17;! dag in beslag, waarna we nog maar ecn zeer 
vaag idee hadden, wat waar was. We konden er nag net 
bij en om 12.00 u 20 april werd vertrokken na elkaar goeie 
reis gewenst te hebben. De kilometerteller wees 1044 mijl. 
Gereden werd via de A.A., Orchard Road, alwaar afscheid 
genomen werd van de secretaris, Mr. Chan, die de expeditie 
vereeuwigde en ons nag een autokaart en een lijst van 
Resthouses in Malakka in de handen drukte. Dingen, die 
niet in onze hersens opgekomen waren! Het gaspedaal werd 
ingedrukt en Singapore lag gauw achter ons. 't Was zogezegd 
e~:n zomerse dag en benieuwd gingen we 't onbekende tege
moet. 

De kampeeruitrusting was uit Holland verscheept en lag in 
Calcutta klaar om mee te nemen. Althans, dat dachten we. 
Aan de grens. tussen Singapore en Malakka werden we ge
stopt en verzocht om alles uit te pakken. Terwijl dit nog 
tot ons aan het doordringen was, verhelderde 's mans gelaat 
plotseling en vroeg hij of wij die , Round-the-world-boys" 
waren. Wij beaamden dit onmiddellijk en we konden door
gaan. 
Een soort sesam-open-U dus. Misschien ook zat Mr. 
Chan's goede geest bier achter. Om 18.00 uur bereikten we 
Gemas Resthouse. We aten a Ia Chinees, vonden een goede 
kooi en een hoop muskieten. Passeerden de volgende dag 
Kuala Lumpur om 14.00 uur. 

(W ordt vervolgd.) 

Mejuffrouw Mr. M. C. Dijkshoorn 

Aile stukken , De Uitlaat" betreffende, 
te adresseren: 

De Redactie van ,De Uitlaat" 
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De foto op de voorpagina geeft een 
beeld van bet lassen in surf-boten op 
de rede van Accra. 
De opname werd gemaakt door de 
3e Stuurman R. Wagner. 



der Linden (K . .P.M.) een aoerowe 
barometer werd uitgereikt. 
Gezagvoerder Huyding was met zijn 
ech tgenote aanwezig; ook 2e Stuur
man Van der Linden kon persoonlijk 
zijn beloning in ontvangst nemen. Mevrouw Vader (met 
zoon) en Mevrouw Van Zalinge vertegenwoordigden hun 
afwezige echtgenoten. 

Op 31 augustus jl. werd in aanwezigheid van het gehele 
Amsterdam-pcrsonecl afscheid genomen van de Heer J. Roe
ring, Chef Personeelszaken. Een bijzonderheid daarbij was, 
dat dit afscheid plaats vond op de dag waarop de Heer 
Roering 40 jaar bij de K.P.M. in dienst was. 
De vertrekkende jubilaris, die vergezeld was door zijn echt
genute. werd toegesproken door onze Directeur Jhr. S. G. 
van Weede, die een overzicht gaf van de staat van dienst 
van de Heer Roering en daarbij in het bijzonder memo
reerde de vele moeil ijkheden die de Personeelsafdeling had 
op tc lossen na becindiging van de tweede wereldoorlog 
en na de gebeurtenissen in Indonesie in december 1957. 
De Hcer Van Weede dankte de Heer Roering voor alles 
wat hij daarbij, mede ten aanzien van het huisvestingspro
bleem, voor de Maatschappij en haar personcel had gedaan 
en overhandigde de scheidende personeelschef namens de 
Raad van Bcstuur en de Directie een zilveren sigarendoos. 
Vervolgens werd het woord gevoerd door de Heer G. A. A . 
Scholte, Afdelingschef van de Administratieve Sector, die, 
als oudste collega, enkele aardigc voorvallen aan de verg~: 
telbeid ontrukte. Namens het Amsterdam-personeel hood h!J 
een 8 mm filmcamera aan. 
Als derde sprekcr trad naar voren de naaste medewerker 
van de Heer Roering op de afdeling Personeelszaken, de 
Heer P. W. A. Keller, die in het bijzonder de prettige sa
menwerking met de Heer Roering memoreerde. 
In zijn dankwoord tot alle aanwezigen, waaronder ook de 
vertegenwoordigers van het Wal- en Varend Personeel en 
de N.T.P .M., gaf de Heer Roering uiting aan zijn waarde
ring voor de steeds ondervonden samenwerking en colle
gialiteit. H ij sprak de wens uit dat het de Maatschappij, na 
aile ondervonden moeilijkheden, in de toekomst goed moge 
gaan. Ook vele belangstellenden van buiten het bedrijf beb
ben van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt afscheid 
van de Heer Roering te nemen. 

In tegenwoordigheid van onze Directeur Pronk van Hooge
veen werd op 12 september jl. bij de Machinefabriek en 
Scbeepswerf van P. Smit Jr. N.Y. te Rotterdam de kiel 
gelegd van het motorvrachtschip ,Sloterkerk". 
Op 27 september jl. werd bij de N.Y. Scbeepswerf en Ma
cbinefabriek , De Biesbosch" te Dordrecht de kiel gelegd 
van bet m.s. ,Hollands Diep", een der beide in aanbouw 
gegeven zusterscbepen, bestemd voor de trampvaart. 
Ook deze kiellegging werd door de Heer Pronk van Hoo
geveen bijgewoond. 

De kiellegging van het m.s . .,Sioterkerk" vond op 12 septem 
ber j .J. plaats bij de Machinefabriek en Sclreepswerf van 
P. Smit Jr. N.Y. te Rotterdam. 

(Foro: Fotobureau C. Kramer) 

Op 29 september jl. werd de uitslag bekendgemaakt van 
de prijsvraag voor de naamgeving van de beide bestelde 
trampschepen, die de Directie eerder in dit jaar uitgeschre
ven had onder het gchele personeel. 
Winnaars warcn Gezagvoerder J. A. van den Broek Hum
phrey van het m.s. ,Van Riebeeck" en Gezagvoerder F. J . 
Woudstra met zijn etat-major van het m.s. , St raat Madura", 
die de serienaam beginnend met , Hollands" voorgesteld 
hadden. Zij ontvingcn elk f 100,-. 
2e Stuurman W. T h. Wijn van het m.s. , Waikelo'', Radio
telegrafist M. Voskamp. toen geplaatsl a/ b van het m.s. 
,Van Spilbergen" en de Heer C. de Knegt van de afdeling 
Scheepsbouw van bet Amsterdamkantoor, die onder de door 
hen voorgestelde serienamen eindigend op , diep", , Hollands 
Diep" noemden, werd elk een prijs van f 25,- toegekend. 
De beidc bovcngenoemde schcpen zul1en t.g.t. de namen 
ontvangen van , Hollands Diep" en , Hollands Duin" . 

**** **** ******* *** 

BOUWEN 

hoeft niet zo d uur te zijn 

Vele K.P.M.-ers die zich definitief in Nederland kwamen 
vestigen, hadden (en hebben nog) met bet probleem buis
vesting te kampen. 
De Hcer W. Bourgeois, gepensioneerd Hoofdwerktuigkun
dige van onze Maatschappij, slaagde erin voor een zeer 
redelijke prijs een behoorli jke bungalow te Iaten bouwen. 

Gebrek aan plaatsruimte maakt het helaas onmogelijk de 
volledige gegevens op te nemen. De Heer Bourgeois is 
echter gaarne bereid belangstellenden in te lichten. Zijn 
adres is: Da Costalaan 17, Ermelo. 

3 



Bedrijfsnieuws 

Op 20 augustus jl. vertrok het m.s. 
, Van Riebeeck" van Kaapstad op 
baar tweede reis naar de Golf. Te Dur
ban kreeg het schip een drijvende ten
toonstelling van Zuid-Afrikaanse pro
dukten aan boord met het doe] meer 
bekendheid aan deze produkten te ge
ven in de Arabische Golf. 
Helaas werd bet schip op 17 septem
ber jl. te ongeveer 05.00 uur 's mor
gens plaatselijke tijd nabij Mukalla 
aangevaren door het Franse Rege
ringsscbip , St. Valery En Caux". Als 
gevolg daarvan moest het opstomen 
naar Aden voor voorlopige reparaties. 
Het schip kreeg aan bakboord achter
uit (tussen spanten 10 en 15) een gat 
van 4 m. diep en 8 m. breed, doch 
gelukkig hoven de waterlijn. Er deden 
zicb geen persoonlijke ongelukken 
voor en ook het zich aan boord bevin
dende vee bleef gespaard. 
Het trof wel ongelukkig, dat dit moest 
gebeuren met de tentoonstelling aan 
boord, doch onze Zuid-Afrikaanse 
gasten bleven in high spirits. 
Het schip vertrok 27 september jl. we
derom van Aden; in Durban zal het 
definitief worden gerepareerd. 
Na een D.M.O.-beurt te Singapore ge
durende juli jl. werd het m.s. ,Camp
buys" aangewezen om de verbinding 
te onderbouden tussen Rangoon en 
Bangkok v.v. via Malaya-havens en 
Singapore. 
Het m.s. ,Sungei Asaban" kreeg in 
augustus jl. een D.M.O.-beurt te Sin
gapore, waarna voor bet schip in bet 
Singapore-rayon emplooi werd gevon
den. 
Thans zijn derhalve aile schepen in de 
vaart en liggen er gecn schepen meer 
in reserve. 

Het m.s. ,Waibalong" is- na D.M.O. 
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te Hong Kong - op 4 september jl. 
van Hong Kong naar Saigon vertrok
ken, waar bet scbip een volle Ja
ding heeft overgenomen. Via Singa
pore en Malaya-bavens - voor los
sen en laden - is bet schip naar Ran
goon gevaren, in welke haven een 
volle lading werd geboekt. Via Aden 
en Berbera zal de , Waibalong" ver
volgens naar Golfhavens varen. 

Mutaties gellllagvoerders: 

De mss. , Letong" en , Leti" werden 
omgewisseld. Het m .s. ,Leti" werd in 
het Singapore-rayon gestationeerd en 
bet m.s. , Letong" naar het Nieuw
Guinea rayon gedirigeerd. Het m.s. 
,Leti" beschikt nl. over zwaar Iaadge
rei en er wordt verwacbt, dat biervoor 
in het Singapore rayon meer emplooi 
zal worden gevonden dan in bet 
Nieuw-Guinea rayon. 

C. Zuidscherwoude ex m.s. , Van Riemsdijk" met R.V. 7-8-60. 
H. Meyer ex R.V. naar ms. ,Van Neck" 8-8-60. 
S. J. Krijt ex m.s. , De Eerens" met R.V. 14-8-60. 
D. J. Smit ex R.V. naar m.s. ,De Eerens" 14-8-60. 
S. H. Gerritsen ex m.s. , Waikelo" met R.V./ O.P. 15-8-60. 
H. N . L. Hoornans ex R.V. naar m.s. ,Waikelo" 15-8-60. 
B. H. Niessen ex m.s. , Siberoet" met R.V. 20-8-60. 
L. J. Willems ex m.s. , Sabang" naar m.s. , Siberoet" 20-8-60. 
J. A. Houtman ex m.s. , Van Neck" naar m.s. , Van Heemskerck" 22-8-60. 
J . Ch. Beynon ex m.s. , Sambas" naar m.s. , Sabang" 25-8-60. 
J. Maan ex m.s. , Batavia" met R.V. Australie 26-8-60. 
H. Zeylstra ex m .s. ,Van Heemskerck" met R.V. 28-8-60. 
W. Vader Dzn. ex R.V. naar m.s. , Van Spilbergen" 12-9-60. 
P. J. Balder ex m.s. , Van Spilbergen" met R.V. 17-9-60. 

Mutaties lwofdtf!erktuigkundigen: 

P. de Frenne ex m.s. ,Silindoeng" met R.V. 20-7-60. 
J . Adels ex hosp. Singapore met Z.V. 4-8-60. 
C. J. P. van Lieshout ex R.V. naar m.s. ,Van Heemskerck" 4-8-60. 
B. B. Liem ex m.s. , Karossa" met R.V. 5-8-60. 
F . Poelstra ex Surveydienst Manokwari naar m.s. , Karossa" 5-8-60. 
D. Hendriks ex m.s. , Van Heemskerck" best. A'dam-kantoor 10-8-60. 
T. J. W. H . Kayzer ex m.s. ,Van Riemsdijk" met R.V./O.P. 10-8-60. 
N. Bartels ex m.s. , Sabang" naar m.s. , Sambas" 25-8-60. 
D. Snip ex R.V. naar m.s. , Roggeveen" 4-9-60. 
C. van Huizen ex m.s. ,Roggeveen", naar m.s. ,Van Spilbergen" 12-9-60. 



IN iUE~lORIA?tl 

J. W. B. EVERTS 
Op 18 augustus jl. overleed in Den 
H aag in de leeftijd van 75 jaar ooze 
oud- President-Direcleur de Heer J. W. 
B. Everts. 
De Heer Everts begon zijn carriere 
bij de K.P.M. in 1914 in het toenma-
1 ige Nederlands-Indie; in 1926 werd 
hij tot Lid van de Directie buiten 
Europa benoemd terwijl hij van 1932 
tot 1938 President-Di recteur der 
K.P .M. was. 
Na zijn repatriering in 1938 trad hij 
tot 1945 op als Lid der Di rectie der 
K.P.M. in Nederland en daarna als 
Lid van de Raad van Bestuur. 
De Heer Everts gaf in 1931 de stool 

tot een belangrijke ontwikkeling van 
de z.g. buitenlijnen van de K.P.M. Met 
schepen die anders moesten worden op
gelegd werd een dienst begonnen van 
bet toenmalige Nederlaods-Indie 
oaar Zuid- en Oost-Afrika, welke 
dienst later werd doorgetrokken naar 
Zuid-Amerika. 
Zowel in bet toenmalige Nederlands
Indie als naderhand in Nederland be
klecdde de Heer Everts velerlei functies 
bij andere vennootschappen. 
Zijn verdiensten werden door de Re
gering erkend door zijn benoeming tot 
Ridder in de Orde van de Nederland
se Leeuw. 

D. H. DEJONG 
In Laren overleed op 4 september jl. 
onze oud-Dirccteur de Heer D. H. de 
Jong in de leeftijd van 64 jaar. 

Na een Marine-opleiding trad de Heer 
de Jong in 1919 als Employe in dienst 
van de K.P.M . Na verschillende func
ties bekleed te hebben, laatstelij k die 
van Agent Soerabaya, werd hij op I 
januari 193.8 benoemd tot Lid van de 
Directie der K.P.M. in het toenmalige 
Nede rlands-Ind ie. 
Gedurende de tijd van de Japanse be
zetting vertoefde de Heer de Jong in 
verschillende kampen. Niettegenstaan
de het feit dat zijn gezondheid aan
merkelijk had geleden in de kamppe-

riode, wijdde de Heer de Jong zich 
na de bevrijding aan de moeilijke taak 
van de wederopbouw van het bedrijf 
der K.P.M ., alvorens met verlof naar 
Nederland te vertrekken. 
Na een verblijf aldaar keerde hij eind 
1946 naar Batavia terug om in 1948 
met pcnsioen te gaan. 
Na zijn pensionering trad de Heer de 
Jong op als Dirccteur van de Neder
lands-Indooesische Steenkolen Handel 
Maatschappij en later eveneens a ls Di
recteur van de Droogdok Maatschap
pij Soerabaya. 
Op 23 augustus 1948 werd de Heer 
de Jong benoemd tot Officier in de 
O rde van Oranje Nassau. 

S. Dam ex m.s. ,Kasimbar"' naar m.s. , Waibalong"' 12-9-60. 
H. Weevcrs ex m.s. , Sibigo'' met R.V. 19-9-60. 
H . J . Wijtenburg ex m.s. , Van Spilbergen•· met R.V./O.P. 24-9-60. 

Z ij die met R.V. gingen: een prettig verlof. 
Zij die ex R.V. vertrokken: goede vaart. 

Met. verlof aangekomen: 

29-7-60 le Stm. J. A. van Beurden uit Singapore R.V. 
31-7-60 2e Wtk. M. F. Muller uit Be ira R.V. 
31-7-60 5eWtk. J. H. Saat uit Beira R.V./S.V. 
1-8-60 4e Wtk. G. Ch. Grevink uit Singapore R.V./S.V. 
2-8-60 3e Stm. M. F . Gout uit Singapore R.V./S.V. 
3-8-60 3e Wtk. J. N. Becker uit Singapore R.V./S.V. 
5-8-60 2eStm. J . Oudraad uit Bangkok R .V./S.V. 
5-8-60 3eStm. J . Tj. de Vries uit Singapore R .V./S.V. 
5-8-60 5c Wtk. J. W. Weug uit Singapore R.V./S.V. 
8-8-60 l eStm. R. Severien uit Singapore R.V. 

10-8-60 4eWtk. A. Klomp uit Singapore R.V./ S.V. 
12-8-60 3e Wtk. B. van Riessen uit Singapore R .V./S.V. 
13-8-60 5e Wtk. A. A. A. van Onna uit Singapore R.V./S.V. 
17-8-60 Je Stm. H. Bikker uit Singapore R.V. 
19-8-60 l e Stm. J . c. Schouw ui t Zanzibar R.V. 
19-8-60 2eStm. E. V. Jurg uit Singapore 

• . ---- _·-:-...:z-:~- ~- ~.::...- R.V./ontslag op verzoek 
21-8-60 3e Wtk. A. P. Hilling uit Bahrain R.V./S.V. 
21-8-60 4e Wtk. J. A. J. Paauwc uit Durban R .V./S.V. 
24-8-60 2eStm. L. van der Boon uit Kaapstad R.V./S.V. 
24-8-60 3e Stm. H. Schipper uit Abidjan R.V./S.V. 
27-8-60 3eWtk. J. A. Claassen uit Bangkok R.V./S.V. 

Attentie 
Zee1nansvrou'lven 
in Nederland 

Uitstapjes van de Pakctvaartvrouwen 

Daar er op 14 september jl. oict vol
doende animo was voor een bezoek 
aan Madurodam, zijo enkele Paket
vaartvrouwen bij een hunner in bui
selijke kring bijeen gekomen, waar zij 
een genoegeli jke dag hebben gehad en 
hebben bcsloten eenmaal in de twee 
maanden samen te komen. 
De plannen voor november zijn als 
volgt: Om :!: 5 uur in Den Haag in 
een restaurant te gaan rijsttafelen en 
na afloop een ballet-voorstelling te be
zoeken. Datum en plaats van bijeen
komst zullen in gezamenlijk overleg 
vastgesteld worden. 
Belaogstellenden kunnen zich te allen 
tijde opgeven bij 
Mevrouw W. Claasz Coockson-Jels
ma, Veenendaalkade 435, Den Haag. 
Telefoon 070-665510 

ONZE JUBILARESSE 

Mej. H. M. van Niel 
Employee Amsterdam 

25 jaar 
l november 1960 

De redactie biedt U hoar lwrtelijke ge
lukwensen aan ! 

UIT DE OUDE DOOS 

Het was in die goede oude tijd toen 
de schepen , type ,'s Jacob", volgela
den, beter gezegd volgestampt, uit de 
Bonigolf te Macassar aankwarnen. 
Zoa)s toen gebruikelijk stonden de 
echtgenoten van de opva renden op de 
steiger de aankomst af te wachten . 
Bij het meren riep de Gezagvoerder, 
's morgens vroeg nog in slaapbroek en 
kabaja, waa rover de uniformjas:. 
,,SPRIN G aan de WAL, Stuurman". 
De echtgenote van de eerste Stuurman, 
pas getrouwd co kersvcrs uit Holland, 
liep, bij het horen van het commando 
met een vertrokkcn gezicht hard naar 
het voorschip, a1smaa r roepend : 
,N I E T doen Piet, N IE T doen Piet, 
bet is vee! te hoog om aan de wal te 
springen:· 

Garoeda 
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31-8-60 5e Wtk. 
3-9-60 2e Stm. 
9-9-60 2e Stm. 

14-9-60 1e Stm. 
14-9-60 3e Stm. 
17-9-60 5e Wtk. 

D. Penninga 
R . B. Schabracq 
G. H. de Jong 
K. P . C. A. Gramberg 
J . C. L. Versteeg 
J. J . Dillewijn 

uit Singapore 
uit Kaapstad 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Kaapstad 

R.V./S.V. 
R.V./S.V. 
R.V./S.V. 
R .V. 
R.V./S.V. 
R .V./S.V. 

Een prettig vcrlof roegewenst. 

Naar besten1-ming vertrokhen 1 

31-7-60 3e Stm. J . de Vries (Ba;1gkok) m.s. ,Silindoeng''. 
31-7-60 4e Stm. K . A . Freudenberg (Hong Kong) m.s. , Waiwerang" 
5-8-60 1e Stm. E. v. d. Wetering (Singapore) m.s. , Van der Hagen". 
5-8-60 4e Wtk. J . K orevaar (Singapore) m.s. , Vander H agen" . 
5-8-60 Ll .stm. R. F. Barnstijn (Singapore) m.s. , Van der Hagen··. 
5-8-60 Ll .wtk. P . B. G. 1\1. Wesseling (Singapore) m.s. , Van der Hagen". 
5-8-60 Ll .wtk. E. R. Gorter (Singapore) m.s. , Van der Hagen". 
6-8-60 Ll.stm. E. J. A. Urban (Singapore) m.s. , Van Neck". 
6-8-60 Ll.stm. P. R. Korsen (Singapore) m.s. , Houtman". 
6-8-60 4e Wtk. H . Lagerwey (Singapore) m .s. , Van Neck". 
8-8-60 2e Wtk. (KV) T. J. Postma (Singapore) m.s. , Sanana·•. 
8-8-60 2e Wtk. (KV) A. C. Steers (Singapore) m.s. , Houtman". 
9-8-60 4e Stm. 1. J. van Leeuwen (Suez) m .s. , D e Eerens''. 

13-8-60 4e Wtk. C. D. v. Peperstraten (Abidjan) m.s. ,.Van Spilbergen". 
13-8-60 4e Stm. J. 1. Bos (Abidjan) m.s. ,.Van Spilbergen''. 
13-8-60 Ll.stm. H . J. Kramer (Durban) m.s. , Roggeveen" . 
13-8-60 Ll.stm. 1\1. P . Slotboom (Abidjan) m.s. , Van Spilbergen''. 
15-8-60 4e Wtk. A. A. Loenen (Singapore) m.s .. ,Silindoeng". 
15-8-60 l e Stm. W. C. Bouler (Zanzibar) s.s. , Karsik". 
15-8-60 4e Wtk. A. M . l'Herminez (Kaapstad) m.s. , Van Riebeeck ... 
16-8-60 4e Wtk. A. E. v. d. H off (Bahrain) m.s. , Waingapoe" . 
17-8-60 Ll .wtk. W. Heinen (L. Marques) m.s. ,Van R iebeeck". 
17-8-60 Ll .wtk. J . Smit (L. Marques) m.s. , Van Linschoten''. 
17-8-60 Ll.stm. B. Dekker (L. Marques) m.s. , Van Linschoten". 
18-8-60 Ll.wtk. L. J . E. van Bijlevelt (Kaapstad) m.s. , Van Hccmskcrck". 
18-8-60 Ll.wtk. J. Datema (Kaapstad) m.s. , Van Spilbcrgen". 
18-8-60 Ll.wtk. Ph. L. G. Mols (Kaapstad) m.s. , Van Spilbergen". 
18-8-60 Ll.wtk. J. J. 1. Moraal (Kaapstad) m.s. , Van Heemskerck ". 
20-8-60 Ll.stm. P. M. Boxtart (Beira) m.s. , Straat Madu ra". 
20-8-60 Ll.stm. M. G. M. E. van Loon (Beira) m.s. , Straat Madura". 
20-8-60 Llwtk. R. de Best (Beira) m.s . .,Straat Madura". 
21-8-60 Ll.wtk. R. H. K. Everaarts (D jibouti) m.s. , Waikelo". 
22-8-60 Ll.wtk. A. M. A. Begeman (Singapore) m.s. ,Silindoeng". 
22-8-60 2c Wtk. (KV) W. C. van den H oed (Singapore) m.s. ,Siberoet" . 
24-8-60 Ll.stm. J . H. Bennekers (Singapore) m.s. ,Vaa Heemskerck" . 
24-8-60 4e Stm. R. Rugebregt (Hong Kong) m .s. ,.Waibalong" . 
24-8-60 Ll.wtk. A. W. C. Bakker (Bangkok) m.s. , Sibigo' '. 
24-8-60 5e Wtk. J. Jorna (Singapore) m.s. ,Karossa". 
25-8-60 Ll.wtk. G. Ladder (Hong Kong) m.s. ,Houtman··. 
25-8.60 5e Wtk. L. Bouma (Hong K ong) m.s. , Houtman". 
25-8-60 Ll.wtk. B. Anthonio (Hong Kong) m.s. , H outman''. 
26-8-60 3e Stm. F. Monteiro (Durban) s.s. , Karsik''. 
26-8-60 Ll.wtk. 1. E. Borgers (K aapstad) s.s. , Karsik''. 
26-8-60 Ll.wtk. L. Boomsma (K aapstad) s.s. , Karsik". 
26-8-60 4e Wtk. J. Kristel (Singa pore) m.s . ,Sungei Asahan" . 
29-8-60 Ll.wtk. L. Smit (Abidjan) m.s. , Roggeveen". 
31-8-60 Ll.wtk. P . E . Rongen (Rangoon) m .s. ,Camphuys". 
31-8-60 Ll.wtk. D. J. Meyer (Rangoon) m.s. , Camphuys". 
31-8-60 3eStm. J. A. Kraeger (Singapore) m.s. ,Sambas". 

3-9-60 Ll.stm. E. A. M. Broeyer (Mombasa) m.s. , Van Riebeeck". 
5-9-60 Ch.v.D . D. Reyneker (Singapore). 
6-9-60 Adj.Ch. A. C. Metzelaar (Singapore). 
6-9-60 4e Wtk. W. van Herk (Singapore) m.s. ,.Camphuys". 
7-9-60 Ll.stm. B. J. Kamp (Hong Kong) m.s. , Van Cloon". 
7-9-60 Ll.stm. J. Meyler (Dar es Salaam) m.s. ,Schouten". 
7-9-60 Ll.wtk. J. Pranger (Dar es Salaam) m.s. , Schouten". 
7-9-60 2e Wtk. P . J. B. Kint (Singapore) m.s. , Sambas". 
9-9-60 Ll.wtk. A. v. d. Laan (Singapore) m.s. ,.Siaoe''. 
9-9-60 4e Stm. J. C. van 't Veer (Singapore) m.s. , Siaoe•·. 

11-9-60 5e Wtk. F . A. H. Crooymans (Kaapstad) m.s. , Van Spilbergen". 
13-9-60 4e Wtk. J . H . de Graaf (Singapore) m.s. , Van Noort" . 
14-9-60 Ll.wtk. J. L. Schijfsma (Mombasa) m.s. , Waingapoe". 
17-9-60 5e Wtk. B. F . A. Kerger (Bangkok) m.s. ,Sigli". 
17-9-60 4e Wtk. W . de Vries (Bangkok) m.s. , Waiwerang''. 
17-9-60 Ll.wtk. P. C. Meulman (Bangkok) m.s. ,Sigli". 

Goede wacht en behouden vaart! 
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Promotie1 

Per 1-7-1960 werd de Hoofd-employe 
Mr. F . H . von Meyenfeldt bevorderd 
tot Adjunct-chef. 

H artelijk gelukgewenst. 

Geslaagdv oor eer.. Jtoger diploma: 

Se Wtk. H. Lagerwey 
4e Wtk. J. Kristel 
3e Stm. J . A. Kraeger 
4e Wtk. J. H . de Graaf 
5e Wtk. T. H . v. d. Staay 
3e Stm. B. H. Verseput 
4e Wtk. G. W. Mateman 
5e Wtk. J. C. Lamars 
2e Wtk. W . H. v. d. Poet 

7-6-60 A 
3-8-60 A 

30-8-60 S II 
8-9-60 A 
8-9-60 A 

12-9-60 S II 
12-9-60 A 
13-9-60 A 
22-9-60 C I 

On ze gelukwensen met het behaalde 
succes. 

Hu-.velijkenl 

3e Stm. B. Hoekstra en mej B. 
Brandsma ddo. 6-7-1 960 te Mantgum. 

Proficiot en .,belwuden vaad'. 

Nieu·tve K .P . M.-mertJes: 

Singapore, 26-7-1 960: Bjorn E. , zoon 
van 2e Stm. R. Groenemeijer en me
vrouw R. R. Groenemeijer-Poppema. 

Merauke, I 0-8-1960: Carolien, dochter 
van Assistent A . J . Janssen en me
vrouw H. Janssen-Gelling. 

Middelburg, 23-8-1960: Michael, zoon 
van Gezagvoerder H . P. Valk en me
vrouw M. J. Valk-van As. 

Amstelveen, 25-8-1960: Albert J., zoon 
van 2e Stm. P. C. IJsseling en me
vrouw M. IJsseling-de Quartet. 

Vlissingen, 14-9-1960: Agnes A., doch
ter van l e Stm. P. J. Bruls en me
vrouw A. E. M. Bruls-Somers. 

Welkom in de , familie". 

IN MEMORJAM 

Gepensioneerd Motordrijver 
M. van LlHzow overleed te 
Capelle aan de IJsse1 op 10-
8-1960 in de leeftijd van 54 
jaar. 
Gcpensioneerd H oofdwerk
tuigkundige T. H elder over
Iced op 13-8- 1960 in de leef
tijd van 60 jaar te Bergen 
(N-H). 
Gepensioneerd Hoofdwerk
tuigkundige J. G. Bernhard 
overleed in de leeftijd van 59 
jaar te Amsterdam op 26-8-
1960. 
Gepensioneerd Gezagvoerder 
P . Sieben overfeed in de leef
tijd van 67 jaar te Londen op 
4-9-1960. 

Zij rusten in vrede. 


	1960-05_p1
	1960-05_p2
	1960-05_p3
	1960-05_p4
	1960-05_p5
	1960-05_p6

