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Aile stukken , De Uitlaat" betreffende, 
te adresseren: 

De Redactie van , De Uitlaat" 
p/a N. V. Koninklijke Paketvaart
Maatscbappij 

,.Het Scheepvaarthuis" - Postbus 714 
AMSTERDAM 

Kopij voor bet augustus-nummer dient 
v66r 15 juli in bet bezit van de redac
t ie te zijn. 

Bij de foto op de voorpagina: 
Op 9 mei jl. werd bet m.s. , Sioter
kerk" tewatergelaten bij de Scheeps
werf en Machinefabriek van P. Smit 
J r. N.Y. te Rotterdam. 



TEWATERLATING 

M.S. ,SLOTERI\:ERI{" 

Bij de Machinefahriek en Scheeps
w<!rf van P. Smit Jr. N.Y. te Rotter
dam vond op dinsdag 9 mei te 12. 10 
uur in stromende regen de tewater
lating plaats van het in opdracht van 
de K.P.M. gebouwde motorvracht
schip , Sioterkerk''. 

De naarngeving en tewaterlating ge
schiedden door rnevrouw S. S. van 
Sandick - de Mol van Otterloo 
echtgenote van de heer A. A. van 
Sandick, lid van de Raad van Bestuur 
der K.P.M. 
Na deze plechtigheid werd mevrouw 
Van Sandick toegesproken door Ir. 
E. Struyk, directeur van de werf, 
waarbij doopster een fraaie broche 
werd aangeboden. 

M el'rouw S . S. l 'Wl Sa11dick-de Mol 
lr. E . Struyk, op weg naar de tribune. 

\'{//! Otter/oo. l'crgezl'ld door de hcer 

Namens de K.P.M. sprak directeur 
J . W. Brand, waarbij spreker o.a. 
memoreerde, dat het rn .s. , Sloterkerk" een van een serie van 
negen schepen is, de wgenaamde , S' ' klasse, waarvan er 
acht voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maat
schappij gebouwd worden. 
De heer Brand wees er op. dat bet rn.s. ,.Slo.terkerk" het 
eerste schip was dat de K .P.M. bestelde na het verl ies van 
het belangrijkste dee) van haar arbeidsvcld in lndonesie. De 
K.P.M. beeft zich evenwel thans een andere, hecbte basis 
verworven, waarop geleideJijk een nieuw bedrijf kan worden 
opgebouwd. D e bestelling van het m .s. , SJoterkerk" ziet 
Spreker als een blijk, dat de K.P.M. de toekomst met ver-

.. trouwen tegemoet gaat. 
Mevrouw van Sandick sprak vervolgens haar dank uit, dat 
haar de eer te beurt gevallen was dit fraaie schip tc water 
te rnogen Iaten, waarbij zij opmerkte, dat zij bet prettig vend 
in deze tijd te Ieven, daar in vroeger dagen tewalerlatingen 
.,Mannenwerk" was. 

Aanwezig warcn )eden van de Raad van Bestuur der K .P.M .. 
dirccteuren van de Machinefabriek en Scheepswerk van P . 
Smit Jr., van de K .P.M. en van de V.N.S., vertegenwoordigers 
van het classificaticbureau en een groot aanlal gepens ioneer
de K.P.M.-ers, verlofgangers en personeelsledcn van het 
Amsterdam-kantoor, de rneesten met hun dames, hetgeen aan 
het gcheel een extra feestelijk karakter gaf. 
Hieronder doen wij enige bijzonderheden bctreffende het 
m.s. , Sloterkerk" volgen. 
Lcngte overall 161 ,00 m., lengte tussen de loodlijnen 146,30 
m., breedte op buitenkant spantcn 21,03 m. , holte in de zijde 
11 ,89 m., zomerdiepgang 8,99 rn. , draagvermogen bij dcze 
diepgang 12.020 ton. Het schip is een voldekschip, geclassi
f iceerd bij Bureau Veritas. Bruto inhoud is 9.820 ton . 
Het schip is voorzien van vij[ laadruimen, waarvan er zich 
drie voor en !wee achier de machinekamer bevinden. In de 
boventussendckken van de ruimen lli en IV zijn koelruimcn 
aangebracht, verdeeld in acht compartimenten. 
De ,Sloterkerk" krijgt accommodatie voor twaa!f passagiers, 
ondergebracht in vier tweepersoons- en vier eenpersoons
hutten. 
De voortstuwing zal geschieden door een negen-cilinder Smit/ 

(juto: Fotolmreau C. Kramer) 

Burmeister & Wain motor met ecn maximaal continu-ver
mogen van 10.600 APK bij 11 5 omwentelingen per minuut. 
De dienstsnelheid van het schip zal circa 17,5 mijl bedragen. 
Het schip wordt toegevoegd aan de vloot van de N.T.P.M. en 
zal evenals he! m.s. , Zuiderkerk" in de lijndicnsten van de 
V.N.S. komen te varen. 

Bedrijfsnieuws 

De Gulf-lower Red Sea - Mogadiscio Service, bevaren 
door het m.s. , Waibalong" , werd eiod april bccindigd 
als gcvolg van de ingetreden monsoonperiode. 
Deze dienst zal, na afloop der monsoon , niet worden 
hervat, omdat met de a.s. komst van de ,Camphuys", ook 
op het tot dusverre door de , Waibalong" bevaren traject, 
voorlopig voldoende ruimte zal worden gesteld. 
Ten aanzien van het verdere emplooi van de , Waibalong" 
zal binnenkort een beslissing worden genomen. 
Op 15 maar! vertrok de , Waibalong" van Berbera naar 
Jeddah met aan boord 267 kamelen en 6300 schapen . Dit 
was een record in de annalen van het veevervoer van 
Bcrbera, waarover in de pers aldaar artikelen zijn ver
schencn. 
Op verzoek van autoriteiten der Persian Gulf Lighting 
Service te Bahrain werd door de Gezagvoerder van de 
, Waingapoe" een boei gelegd nabij de plaats waar het 
m.s. , Dara'' van de B.l. na een hevige brand is gezonken 
(in de buurt van Dubai). 
De ,.Waikelo" en .,Waingapoe" zullen rcsp. in juni en 
juli a .s. te Durban hun jaarlijkse dok- en rcparaticbeurt 
ondergaan . · 
De bedicning van Port Moresby zal met ingang van juli 
a.s. worden verdubbeld en worden gebracht op tweemaal 
per 12 weken. 
Behalve he! m.s. , Karossa" zal dan ook het m.s. 
,.Kasimbar' ' in elke vaarbeurt doorlopen van Merauke 
naar P. Moresby. 
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1(. P . M.-journaal 
De heer S . W . Oust L ievense wen! 
pe r I april jl. benoemd tot dirccte ur 
van onzc dochtermaatscha!Jpij. d e Hol 
landsc Vra~:htvaart Maabchappij N .V. 

Onze dirccteur Jhr. S . G. van Wecdc 
' 'ert rok op 27 a pril jl. voo r cen dienst
rcJs naa r de V.S. en Cannda. 

O p 30 ap ril werden de heren J . A. 
van uen Brock Humphrey, Gczag
voerde r der K.P.M ., G. Hougen
doorn , Hoo fdwerktuig kundige der 
N.T. P.M. en J. Roering, gepcnsio
nec rd Adjunctchef, laatstelijk C hef 
Personcclsza ken Amstcrdamkantoo r, 
door f!.M. de K on ingin benoemd tot 
Ridder in de Ordc van Oranjc Nas
sau . 

De heer A . P . K rul, Chef van de 
Adm inistratieve Secto r, vin g op 2 mci 
jl. z ijn dienstrc is aan naar Calcutta. 
Ra ngoon, Singapore en Hong Kong. 

Onzc din:ctcur de heer D. J. Pronk 
van H oogcvccn keerde op 4 m ei te
rug van zijn dienstreis naar he t Verrc 
Oosten , a lwaar hij Ca lcutta , Bangkok , 
Pena ng, Singapore en Hong Kong 
bezocht. 

Op 10 mci werd in de Vcrgaderzaal 
van hct Scbee r vaarthuis ccn recept ic 
gegeven voor Gezagvoerdcr J . A. van 
den Brock H umphrey en H oofdwc rk
tuigkundige G . l-l oogend!JO.rn ter gc
legenheid van de h un door H .M . de 
Koningin verlecnde o nderscheiding . 
De beer Pron k van IIoogeveen sprak 
beide heren toe. Onder rnee r memo
reerde h ij dat dez:e Koninklijke On
dcrscheid ing bescho uwd rnoet worden 
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als ecn erkcnning van de grole dien
stcn d ie zij de Nederland se Koo p. 
vaanlij - en daarmee den Iande -
hcbben bcwczen. Voorts gaf de hccr 
P ronk ceil o vcrzicbt van beider le
vens!oop. Ka pitein van den Brock 
Hump hrey kwam in 1927 reeds als 
jongen van 18 jaar bij de K .P. M. 
in dienst; de hcer Hoogc ndoo rn trad 
na zijn o pleiding aan de , De Ruyter. 
school" in ! 929 in dienst van onze 
Maatscha ppij tcrwijl hi j kort na de 
opriehting van de N.T.P.M. ovcrging 
naar dezc doehtermaatsch appij. Ten
slotte betrok de hee r Pronk de echt
genoten van beide heren - d ie mede 
aanwezig Waren - in z ijn toespraak.. 
Zonde r hun steu n en liefde z:ou n iet 
bereikt z ijn, wat z ij tot stand heb ben 
geb racht. De hecr Pronk beslo ot zijn 
toesp raak met ceo ha rte lijke geluk
wens - rnede namcns de Raad van 
Bcstuur en z ijn collega·s - met de 
zo wei vcrd iendc Koni nklij ke Onder
scheiding. 
Hicrna was cen ieder der aanwezigen 
in de gel~gcnhe id d e hercn van den 
Brock H tlmpiu·cy en Hoogendoorn 
persoon lijk z ijn gelukwenscn aan te 
bieden , W:'\arna men nog geruime tijd 
in gezellig samcnzijn bijecn blecf. 

De heer J>. W. A . Kelle r . l-loofdem
ployc van de afdelin·g PZ vertrok op 
15 mei jl. naar Singapore ter vcr
vanging van de binnenkort met ver
lof gaandc Assistent, de h cer L. J . 
Ilos. 

O p 18 mei ve rtrok de hec r H. H . W. 
G root, Afdclingscbef B.T.D., voor een 
d ienstreis naar Singapore en N ieuw. 
G uinea. 

COLLECflEVE Vt RZEKERING 

TEGEN KOSTEN VAN OPERATfE, 

ZIEKE~HUISVERPLEGJNG, ENZ. 

E nigc jarcn gclcden hccft ccn aantal 
!eden van bet pc rsonecl der K.P.M . 
die nice vcrplic ll c vcrzckc rd warcn 
volgens de bepalingcn van he t Z ic
kcn fond~enbcsluit , ccn collcctievc vc r
zekering afgeslo tcn t cgcn kosten van 
vcrblij f in het z icken h uis en o r cra tie
kosten, a l dan nie t gecomb ince rd met 
cen verzckerin g tcgen kosten van 
specia listen hulp zond~r in een zieken
huis te z ijn opgenomen . en ccn ver
zekering tegen kosten van sana torium
verpleging. 
De gedachcc is opgckomcn. da ! c r 
onder de )el.e rs van .,de Uit laat'· 
wcllicbt zullen zijn. die zich bij deze 
verze kering willen aansluiten , waar
door ook z:ou kunncn worden gcprofi
tecrd van de premiered uctie, die bij 
colfeclicve verzekering gegeven wordt. 
Voorts willen wij onder d e aandacht 
brengen da t per I april jl. dcze vcr
zeker ing omgezct wcrd i n de z.g. 
zicken huisk/assc-vcrzckering. hetgecn 
wil zeggen dat men A LL£ kostcn, 
gcmaa kt in de klassc, waa rvoor men 
zich verzeke rd h eeft, vergoed krijgt. 
Bovendicn is hct th<~.ns mogelijk ecn 
bepaald bcdrag e igen risico tc dragen, 
waardoor de premie aanzicnlijk lager 
word l. 
De verze kering is van bclang voor de 
leden van het personeel der K.P.M . 
te Amsterdam , voor zo ver hun sala
ris boven de loongrcns ligt. Eveneens 
voor de in Nederland wonende ge
?.insleden van !eden van bet Yarend 
Pcrso neel, wier gage boven d e lo on 
g rens ligt en vo o r d e tijdelijk (met 
verlof) in Nederla nd wonende !eden 
van bet K .P.M.-pcrsoneel, d ie buiten 
Europa werkzaam zijn. Tenslottc kun
nen ook gepensionccrd e lcden van 
hct K.P .M.-persopccl , m ils niet oude r 
dan 65 jaa r en in Nederland woon
achtig, z ich bij deze collccticve vc rze
kering aansfuiten . 

Uitvocrige gcgcvens z ij n op aan vraag 
verkrijgbaa r b ij de afdcling Personeels
z:aken der N.V. Koninkli jke Pa kct
vaart-Ma atscharpij, Postbus 7 14. A m
ste rdam. 

D e H eer en M 1' 1-rouw Pron /.. van 
H oOJ: l' l'l!en brachten tijdens hun ver
hlij f te S ingapore cen bezoek aan het 
m.s. ,.Van N eck". M evrouw Pran k 
h ee ft h et m.s . ,.V an N eck" in jan uari 
1955 te wuter gelaten . 

(foto Gezagv. 1-1 . M eyer) 



Stuur1nan aan de wal 
In 180 dagen rond de wereld 

Vuldcn de conservenvoorraad, benzine en water aan en 
redcn via Multan naar D era Ghazi Khan (17 mci). Bij cen 
bcnzincpomp werd medegedeeld dat de wcg wcgens stort
rcgens had opgehouden te bestaan. Kregen onze bestc in
formatics bij ccn busonderneming, wclkc dicnsten naar 
Quetta ondcrscheid. Diverse bussen waren niet op tijd aan
gekorncn: Dit kon nog een reden hebben, nl. rondtrekkcndc 
roversbenden die al diverse malen de tactiek van banden 
stukschieten en reizigers plunderen hadden toegepast. To t 
onze opluchting liet men de slachtoffers wel in Ieven. D e 
vier managers van het bedrijf waren enorm gastvrij. We 
lunchten bij hen thuis, de auto werd doorgesmeerd en nage
z ien, eicren, brood en siga retten gesuppleerd en een goeie 
raad gegcven. Alles g ratis. We waren er een bectjc onderste
boven van, eerlijk gezegd. 't Was het meest gastvrije onthaal 
ooit ondervonden op de reis. Vertrokken na de nodige foto·s 
te hcbben gernaakt, adrcssen opgeschreven etc., op zoek naar 
de restanten van de weg naar Quetta en de I raanse grens. 
Over grote gedeelten was deze weggespoeld en er stond veel 
water in de !age stukken. Om niet te verdwalen (er was hier 
gcen sterveling le bekennen) ploeterden we hier in de eerste 
versnelling al slippend doorheen, waarbij Tan voorop 
waadde om te Ioden. Nadat d it al te veel op varen begon 
te lijken en steeds meer van de auto onder water verdween, 
bleven we verder in de steenachtige woestijn naast de weg 
waar cen paar diepe trucksporen liepen. Naarmate 't ter
rein stceg werd de overstroming minder en de orngeving een 
schraal begroeid maanlandschap. Kampcerdcn ongeriefelijk 
achter ccn grate rots. Tan bereidde een duistcr diner van 
r ijst met sardines en ondergetekende voerde een bittere 
strijd met tentharingen in een steenbodem. Hadden opge-

D e .,herhcrg'" te Nukkundi. rechts de door zand 
gep/aagdc kok . 

wekte begeleiding van Radio Ceylon bij dezc zaken. 
Vcrtrokken in de vroegte over een miserabel bergpad en 
aileen op de wereld naar 't scheen. Een ideale plaats voor 
overvallen. De enkele schaapherders die hie r ronddwalen 
zijn dan ook voorzien van een geweer. Plotseling kwarn er 
ecn in zicht om ccn hock. De man stak zijn hand op, moge
lijk dorst hcbbend of groetcnd, maar onze argwanende 
brcinen versleten hem onmiddellijk voor een struikrover, 
meteen werd vol vooruit gegeven en 't individu in een dich
te stofwolk gepasseerd, bijna ongelukken makend. 's Mid
dags kwamen we bij een gehucht met een door rotsblokken 
omringde politiepost compleet met mitrailleurtorens en een 
kelting over de weg gespannen. Men bleef binnen de veste 
en na eens vriendelijk naar ze gewuifd tc hebben zou ik de 
ketting even wcghalen. Als reactie daarop werd een mitrail
leur op ons gericht en verschenen enige geweerlopen. We 
zijn toen maar uitgestapt en naar ze toe gewandeld. Werden 
vijandig ontvangen en na diverse talen geprobeerd te heb-

Tijdens lzet groetenprogramma ,Het-schip-van-de-week" op 6 april 
jl. waren de fami/ieleden van de opvarenden van het m.s. , Straar 
Lombok" aanwezig. De rtilzending vond plaats in hotel Gooiland 
te HilvNsum ; Mcjuffrouw M.. C. Tjcpkenw was hierbij als l'Cr
tegenwoordigsler van de Maatschappij aanwezig, de heer T . K oc
t ink woonde als gas/ de u itzending bij. 

fan Schauw. 8 jaar oude zoon van l e Slm. 1. C. 
Schouw van het m .s. ,Straat Lombok", gaf tijdens 
de groeten.uitzcnding, bestemJ voor de opvarendcr1 
van genoemd schip, een solo ten heste op zijn 
accord eon . De heer Guus W eitzcl kijkt hierhij he
langstellcnd achterom. (fo to"s J. J-1. C. Vermeulen) 

5 



ben, kwamen we op z' n Duits te weten dat cr bendcs rond
zwierven, de commandant op pad wa~ om cr wat aan tc 
doen, we betcr terug konden gaan en anders op de baas 
mocsten wachten die ons bij doorrijden ongetwijfeld ecn 
ontijdig einde zou voorspellen. Ons hotel die nacht was een 
leegstaande lcmen hut waarin we bewaakt werden, autoslcu
tel afgegeven. Via de transistorradio, sigaretten en thee werd 
de verstandhouding beter en reden we al gauw op hun berg
paardjes rond. Tan heeft namelijk een zwak voor paarden. 
Later in Amerika na drie uur op een paarderug in de 
Rocky Mountains te hebben rondgedraafd is dit aanzienlijk 
bekoeld. 
De volgendc morgen verschcen de commandant ten to
nele, klapte eens met z'n hakkcn en verklaarde de weg 
vrij. Met gemengde gevoelens vertrokken we, de weg werd 
steeds beroerder. Denk niet dat u h ier een bordje met ,Naar 
Quetta" of zoiets vindt. Begonnen noodgedwongen wat 
meer vertrouwen in ons kompas te stel!en. Passeerden enige 
bergpassen (8 a 900 voet) en bereikten op 20 rnei Quetta, een 
zanderigc bcrgplaats met militaire drukte. Proviandeerden 
en gingen op weg naar Iran. 
Bereikten op 22 mei de grenspost Nukkundi (mijlenstand 
3982). Eens in de week komt hicr ecn t rein wclkc naar 

Archipelvaart in bet verleden 
(Vervolg) 

Zahcdan gaat. Dit vervoermiddel zit tjokvol mcnsen van 
de soort wat we v roeger wei op onze , Plancius" hadden, 
voor kleine en grote zaken en de douane wierp zich 
hartstochtel ijk op deze vctte buit en men verzocht ons, 
zeer correct, geduld te oefenen tot de volgende morgen. 
Verblcven in een soort herberg waar een door zand ge
plaagdc kok enige loslopende beesten voor ons ving (bleken 
kippen te zijn) en deze in eetbare staat bracht, met palates 
frites. Bladcrdcn vol belangstelling het gastenboek door, 
waarin wereldrcizigers v66r ons een woord hadden achter
gelatcn. Ecn Frans eehtpaar (?) had hier de slechtste nacht 
van hun ]even doorgebracht. Ecn Yank wilde volgende keer 
een zwcmbad, ccn Engelse opmerking: ,Tea could be 
better" . Wij wilden ook iets, nl. minder zand en mecr 
kip. Sliepen die nacht niet zo best vanwege ecn zand
stormpje. Werden uitgeklaard, hetgeen niets om het l ijf 
bad. Reden Iran binnen via een modderweg langs een fraai 
geschilderd levensgroot bord met het verzoek om nu rechts 

. te houden. Ook hier waren de grensformaliteiten in vijf 
minuten afgehandeld zonder te mocten waehten. Boven
genoemde trcin was hier nl. inmiddels aangckomen. 

(wordt vervolgd) 

door G. Knijpenga 

Landberg & Z oon zijn scheepsagenten 
onder andere voor de Ncderlandse 
barken , Brouwershaven·•, , Hendrina" 
en ,Souburg". 

,;Wordt te koop aangeboden 

zijn zoon George Peter, J. P. Bezoet 
de Bie en J . P. Louran. Beide !aat
sten warcn schoonzoons van Peter Sr., 
zodat het gcheel een familiezaak was. 
De oude beer, hij was tocn reeds een 
goede zestigcr, doch hij zou 86 wor
den, was vermoedelijk wel de stuwen
de kracht in de firma. Hij moet wel een 
bijzondere persoonlijkheid geweest zijn. 
Behalve dat hij visiteur en scheeps
meter voor het Gouvernement was, 
niet alleen voor zeilschepen, doch in 
1857 werd hij ook tot lnspecteur van 
stoomsehepen benoemd, zagen we hem 
onder andere als medc-oprichter van 
het Batavia Prauwenveer, evcneens als 
zodanig en tevens als adviseur van de 
Nederlandseh-Indische Zee- en Brand
assuranti.e Maatschappij, Expert van 
Bureau Veritas enz. 

Verder zagcn we (1854) geadverteerd 
dat op een nader te bepalen dag door 
P. Landberg & Zoon publiek zullen 
worden verkochl, de zeilcn, masten, 
spieren, touwwerk en ankers afkom
stig van het Nederlandse schip ,Hcn
drik Wester". Ook beperkt de firma 
zich kennclijk niet uitsluitend tot 
scheepsbehocften, gc::zien de aanbieding: 
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Ecn pas van Rotterdam aangebraehte, 
uiterst solide fraaye en Iichte Vis a 
Vis (Caleche Drosci) expresselijk voor 
Indie vervaardigd. 
Te bczichtigen naast de Factorij in de 
Toko van 

P. Landberg & Zoon." 

Inmiddels was in 1855 cen andere ven
nootschap aangegaan tot het drijvcn 
van handel en commissie onder de fir
manaam Landberg, Bezoet de Bie & Co. 
Dcelgenotcn waren Peter Landberg Sr., 

Wij haddcn gaarne iets meer van deze 
Peter Landberg willcn weten en naver
tellen, doch, daar wij nergens een le
vensbeschrijving van hem hebben kun
nen vinden, zelfs niet bij zijn over!ij
den in 1877 - uitzonderlijk voor Indie 
op hoge leeftijd - moeten wij ons helaas 
bepalen tot hetgeen wij uit couranten
berichten en dergelijke hebben kunncn 
opdiepen. Dat hij in handelskringen al-

In hotel Gooiland re Hilversum was 
op 13 april jl. weer een opname van 
het groetenprogramma ,Het-schip
van-de-week" van Radio Nederland 
Wereldomroep. Ditmaal was het m.s. 
,Waiwerang"' aan de beurt. 

Na afloop werd de ge bruikelijke 
groepsfoto gemaakt. Oak bij deze uit
zending vertegenwoordigde Mejuffrouw 
M. C. Tjepkema de Maatschappij. 



gemeen geacht werd bleek wei toen hij 
met zijn echtgenote J . E. Schellhas in 
1866 zijn gouden huwelijksfeest vierde 
(hct zouden er het voor lndie bijna 
ongekende 61 worden). Hct bruids~ 
paar werd bij die gelegenheid door de 
handel een , expresselijk in Nederland 
vervaardigd" theeservies aangeboden. 
Dit servies is nog in het bezit van de 
familie, alsmede de daarbij behorende 
oorkonde. Vooral de laatste is interes
sant, daar zij vrijwel aile handtekenin
gen toont van de toenmalige kopstuk
ken van Batavia's handel en scheep
vaart. 
De aanstelling tot expert van Bureau 
Veritas werd als volgt aangekondigd: 
, De ondergetekende beeft de eer aan 
de alhier gevestigde Handelshuizen, 
heeren Assuradeurs, Reeders, Agenten 
en Gezagvoerders van schepen bekend 
te maken dat hij door de Directeuren 
van Veritas is benoemd tot Expert te 
Batavia, en dat hij gemacbtigd is van
a! den 26 Februari j. l. certificaten na-

Mutaties gesagvoertlcrst 

Bo1·enswande foro werd eveneens ge
maakt rijdens her groetenprogramma 
hes temd voor de op1•arenden van /ret 
m .. 1·. , Waiwerang", ~>·aarbij als gasren 
aanwezig waren Gezagvoerder en Me
l'rouw van den Broek Humphrey, de 
de Heer en Mevrouw von Meyen
feldt en de H eer en Mevrouw Roe
ring ( aclrterste rij van rechts naar 
links). 

(foro's J. H. C. Vermeuler1) 

mens Veritas af te geven en de zooda
nige welke op andere plaatsen zijn af
gegeven, af te teekenen of des ver
eischt te suspenderen. 
Hij neemt voorts de vrijheid hierbij 
aan te teekenen, dat de Nederlandsche 
Handel Maatschappij de · certificaten 
van Veritas ook voor hare bevrach
t ingen geldig heeft verklaard. 

Batavia, den I Maa rt 1855. 
P. Landberg.•· 

(wordt vervolgd) 

W. A. Breebaart ex RV naar m.s. , Sinabang" 25-3-6 1. 
G. Potjewijd ex m.s. ,Sinabang" met RV 25-3-61. 
J. Ch. Beynon ex RV naar m.s. , Batavia" 29-3-61. 
J. Bennink ex RV naar m.s. ,Van Linschoten" 17-4-61. 

X R. E. P . le Clercq ex m.s. , Van Linschoten'' met RVfOP 17-4-61. 
F . Fleischer ex m.s. · , Waiwerang" naar rn.s. ,Houtman" 23-4-61. 
I . M. A. Plante Febure de Villeneuve ex m.s. , Houtman'' naar m.s. 

, Waiwerang" 23-4-61 
D. Minnema ex RV naar m.s. ,Waiwerang" 2-5-61. 
J. M. A. Plante Febure de Villeneuve ex m.s. , Waiwerang"' met RV 2-5-61. 
H. P. Valk ex RV naar m.s. ,Waingapoe" 10-5-61. 
J . F. Kiepe ex rn.s. , Waingapoe" met RV 10-5-61. 
Tj.1/~~l der Molen (dd. Gezagv.) ex m.s. , Kasimbar" naar m.s. , Batavia" 

J. Cb .. Beynon ex m.s. ,,B~tavia" naar m.s. , Waiwerang" 17-5-6 1. 
D. Mmnema ex m.s. , Wa1werang" naar m.s. , Kasimbar" 17-5-6 1. 

Zij die met RV gingen: een prettig verlof. 
Zij die ex RV vertrokken: goede vaart. 

STICHTING 

M. C. KONING STUDIEFONDS 

Uit het Jaarverslag over 1960. 

Het Bestuur' van het M. C. Koning 
Studiefonds bracht op 9 februari 1961 
zijn verslag uit over het jaar 1960. 
Hieruit blijkt dat in 1960 een bedrag 
ad f 21.741 ,30 beschikbaar werd gc
steld voor studiebeurzen. 

In 1960 hebben vijf pupillen van het 
Studiefonds hun studie met succes be
eindigd; wegcns onvoldoende studie
resultaten werd de beurs van een pu
pil gestaakt. 

Op I januari 1961 volgden 35 pupil
len hun opleiding met een tegemoet
koming uit het Fonds en wei: 
8 aan een Universiteit 
1 aan een Technische Hogeschool 
I aan het Koninklijk l nstituut voor de 

Marine 
I aan een Zeevaartschool 
3 aan een H.T.S. 

aal! een Middelbare School voor Ra
diotechniek 
aan een U.T .S. 
aan een L.T.S. 

2 aan een K weekschool voor Onder-
wijzers 

I voor een cursus F rans 
1 aan een Hogere Hotelvakschool 
I aan een Kunstnijverheidsschool 
3 voor het diploma Heilgymnastiek en 

Massage 
voor Analyste 
voor Verpleegster 
aan een Landbouwhuishoudscbool 
voor Kleuterleidster 

2 voor Schoonheidsspecialiste, 
terwij l financicie steun werd verleend 
bij aanscbaf van leermiddelen of 
reiskosten aan 

4 pupillen, die bet Middelbaar ·of bet 
Voorbereidend Hoger Onderwijs 
volgden. 

PERSON ALIA 
Get~loagd v oor ee11 l&oger diploma 

3e Stm. J. A. Kaspers 28-3-61 S II 
5e Wtk. R. Loots 4-4-61 A 
2e Stm. F. van der Linden 7-4-61 S I 
3e Stm. J. Zandstra 7-4-61 S II 
3e Wtk. P. J. Bolijn 10-4-61 B I 
2e Wtk. J. J. Pieterse 10-4-61 B II 
3e Wtk. J. Remmerde 10-4-61 B II 
2e Wtk. E. N. van Pon 26-4-61 C I 
3e Stm. J. Houweling 26-4-61 S II 
3e Stm. J. Bos 28-4-61 S ll 
3e Wtk. A. van den Brink 8-5-61 B I 
3e Wtk. J . N. v. Wengerden 8-5-61 B II 
5e Wtk. J . G . F. Beumer 16-5-61 A 
5e Wtk. D. Penninga 16-5-61 A 

Onze l(elukwensen met het 

belroolde succes. 
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Mutaties lwofdwerktuigkunditren: 

W. van Dam (dd. Hfdwtk.) ex m.s. ,De Eerens" naar m.s. , Sibigo" 29-3-61. 
S. L. Schot (dd. Hfdwtk.) ex m.s. ,Sibigo" met RV 29-3-61. 
F . Poelstra ex m.s. , Sungei Bila" met RV 2-4-61. 
H. W. van Doorn (dd. Hfdwtk. KV) ex m.s. , Sambas" met ZV Singapore 5-4-61 . 
P. J. B. Kint ex m.s. ,Siberoet" naar m.s. ,Sambas" (dd. Hfdwtk.) 5-4-61 . 
J. Koke ex m.s. ,Houtman" met RVfVP 6-4-61. 
J. C. S. van Bijsterveld ex RV naar m.s. , Houtman'' 6-4-61. 
H. W. van Doorn (dd. Hfdwtk. K V) van Singapore naar Nederland 15-4-6 1. 
P. de Frenne ex ZV Singapore naar m.s. ,Van Riebeeck" 17-4-61 . 
J. M. Meinen ex m.s. , Van Riebeeck" met RV 17-4-61. 
B. B. Liem ex RV naar m.s. ,Siaoe" 25-4-61. 
W. P . M. Waitz (dd. Hfdwtk. KV) ex m.s. ,Siaoe' ' naar m.s. , Karossa" 25-4-61. 
H . J. Riko ex m.s. ,Van Cloon" met RVfOP 4-5-61. 
J. Coers ex m.s. , Karossa" naar m.s. , Van Cloon" 4-5-6 1. 

Zij die met RV gingen: een prettig verlof. 
Zij die ex RV vertrokken: goede vcmrt. 

Met verlof aangeko11ten: 

21-3-61 Assistent S. van der Mey uit Bahrain EV 
27-3-61 5e Wtk. C. M. Leidelmeyer uit Singapore RV/ontslag 

op verzoek 
30-3-61 4e Wtk. W. van den Heuvel uit Bangkok R V jovergang 

H.V.M. 
30-3-61 Hfdwtk. J . K. Nijdam uit Singapore ZY/RV/OP 

1-4-61 5e Wtk. M. L. Wieland uit Singapore ontslag op 
verzoek 

2-4-61 2e Stm. J. G . Geutjes uit Singapore ontslag op 
verzoek 

7-4-61 1e Stm. F . E . Nieuwe uit Biak RV 
8-4-61 5e Wtk. D. den Dulk uit Durban RV/SY 

13-4-61 1e Stm. P. Hoogland uit B1,1ngkok RV 
16-4-61 2e Wtk. L B. Veenman uit Hong Kong R V jovergang 

H .V.M. 
22-4-61 5e Wtk. J. Brinkman uit Be ira RV/SV 
22-4-61 5e Wtk. A. Nijland uit Be ira RV/SV 
27-4-61 3e Wtk. H . J. Konings uit Hong Kong R V jovergang 

H .V.M. 
29-4-61 Assistent W . Pcschar uit Singapore EV 

4-5-61 3e Wtk. E . G. van Lonkhuysen u it Mukalla RV/SV 
6-5-61 le Stm. J. de Jong uit Singapore RV 
6-5-61 leStm. A. L. C. Vis uit Singapore ontslag op 

verzoek 
6-5-61 Assistent A. Z. Maul uit Singapore EV 
6-5-61 3e Wtk. Th. G . van Busse! uit Singapore zv 
7-5-61 5e Wtk. J. Lanting uit Bangkok RV/SV 
7-5-61 3e Stm. H . Stoltenkamp uit Durban RV/SY 

13-5-61 1e Stm. W. J. Florie uit Hong Kong RV 

Een prettig verlof toege11·en.\·t. 

Naar bestetruuing vertrokkel£: 

4-4-61 4e Wtk. A. Verhey (Calcutta) m.s. , Camphuys" 
4-4-61 3e Stm. J. A. Kaspers (Singapore) m.s. .,Kaloekoe" 
6-4-6 1 1 e Stm. A. Welsch (Pena ng) m.s. ,Siaoe'' 
9-4-61 5e Wtk. J. H . Saat (Beira) m.s . . ,Schoutt:n" 

13-4-6 1 2e Wtk. J. J. Pieterse (Hong Kong) m .s. ,Houtman" 
15-4-61 2e Stm. J. Kwakman (Hong Kong) m.s. , Van Waerwyck" 
20-4-61 Assistent D . van Santen (Singapore) 
24-4-61 2e Stm. F. G . van Amersfoorth (Singapore) m.s. , Leti" 
28-4-61 2e Stm. 0. J. Stumpf (Beira) m.s. ,Straat Madura'' 

1-5-61 Echtg. 3e Stm. J. A . Kaspers (Singapore) 
1-5-61 Gezin 2e Stm. M. F. Gout (Singapore) 
2-5-61 4e Wtk. J . de Vries (Mombasa) m.s. , Waingapoe" 
6-5-61 3e Stm. J . Houweling (Conakry) m.s. ,Roggeveen" 
8-5-61 Assistenf I. M. Kievits en gezin (Singapore) 
8-5-61 'f-Ie Stm. R . E. J . van Dijk (Port Swettenham) m.s. , Van Cloon" 

11 -5-61 3e Stm. J. Tj. de Vries (Singapore) m:s. , Kasimbar" 
13-5-61 1e Stm. G . I. van der Heiden en echtg. (Singapore) 
15-5-61 4e Wtk. A. Klomp en echtg. (Singapore) 
16-5-61 3e Wtk. A . v. d. Brink (Lagos) m.s. , Van Linschoten'' 
17-5-61 4e Stm. A. J . Eelsing (Lagos) m.s. , Van Linschoten·· 
18-5-61 4e Stm. A. Kruger (Mombasa) m.s. ,Van Riebeeck" 
19-5-6 1 3e Wtk. G . H. Schurink (Biak) m.s. , Sungei Bila" 

Goede waclzt en hehouden vaart . 
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Per 1-5-61 werd de Employe A. Lee
zer (A'damkantoor afd. TD/Mb) be
vorderd tot Hoofdemployc. 

H arlelijk geluk[!ewensr. 

Huweljjkc'tl: 

3e Wtk. E. Kats en mej. A. E. Koop
mans ddo. 22-3-61 te Hoogeveen . 

5e Wtk. C. A. N. Boers en mej. P .F.M. 
Monkley ddo. 8-4-61 te Leeuwarden. 
5e W tk. R. Loots en mej. S. M. J. I ii
leba ddo. 14-4-61 te Vlissingen. 

5e Wtk. A. P. van der Zanden en mej. 
H. E. Langkamp ddo. 18-4-61 te En
schede. 
3e Wtk. B. van Riessen en mej. C. A. A. 
van Riel ddo. 20-4-61 te Hoorn. 

Assistent S. van der Mey en mej. J. 
van der VIis ddo. 29-4-61 te Breukelen. 

5e Wtk. F. W. B. van Smaalen en mej. 
Th. B. Dirksen ddo. 10-5-61 tc Veen
dam. 
5e Wtk. J. J . Broen en mej. M . Du
chateau ddo. 12-.'i-61 te Groningen. 

ProficiuJ en .. belzouden wwr('. 

Nieuwe K.P.M.-mertjes: 

Sorong, 11-3-61: Jolanda L., dochter 
van Ladingklerk li J. L. Soentpiet en 
mevr. V. G . Soentpiet-Simbar. 

Singapore, 30-3-61: Janet, dochter van 
4e Wtk. R. H . P. Pluis en mevr. R. 
P luis-Fuchs. 

Singapore, 5-4-61: Robert W. , zoon 
van Assistent J. Pilaar en mcvr. V. W. 
Pilaar-Griep. 

Amstelveen, 9-4-6 1 : Rene, zoon van 
Employe M. L. C. de Vries (A'dam
kantoor) en mevr. J. M. H. de Vries
Castens. 

Amsterdam, 9-4-61 : Elisabeth A. M. 
dochter van K.V. 2e Wtk. R. A. 
Christian i en mevr. U. P. M. Chris
tiani-Munnich. 

Amsterdam, 13-4-61: Gerard J . zoon 
van Employe Th. M. P. Angevaare 
(A'dam-kantoor) en mevr. J. G. An
gcvaare-Fran sen. 

Soesterberg, 1-5-6 1: Beatrijs, dochtcr 
van 1e Stm. J . A. van Beurden en 
mevr. F . A. van Beurden-Noordhock 
Hegt. 

Haarlem, 6-.'i-61: Petrus W., zoon van 
Employe P . Hoekstra (A'dam-kantoor) 
en mevr. G . G . Hoekstra-Bijl. 

Amsterdam, 10-5-61: Carmen V., 
dochter van 3e Stm. V. Ch. van der 
Hoff en mevr. G. J. van der Hoff-Muis. 

W i'lkom in de .,fami/ie". 
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