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1-/.K.H. PrillSes Wilhelmina 

hoopt op 31 augustus a.s. 

de 81-jarige leeftijd te be

reiken. 

(/oro: Nor. Foto-pcrshurnllti 

De Redactie 

bestaat uit: 

Redactricc: 

Mejuffrouw Mr. M. C. Dijkshoorn 

Rcdacticcommissic: 

G. J. Doom Administratie 

H. A. de Jong P.Z. 

H. l. J. Nictzman P.Z. 

R . Romswinckel Registratie 

J. M. van Suylekom Y.Z. 

R. J. de Vries D.T.D. 

Op 5 augustus j.l. vierde 

1-/.K.H. Prinses Irene !war 

tweeentwi ntigste 

dag. 
verjaar-

(jato: Max KoOI) 

A11c stukkcn ,De Uitlaat" bctreffcndc. 
te adrcsscren : 

De Redactie van ,De Uitlaal" 
p/a N. Y. Koninklijkc Paketvanrt
Maatschappij 

.,Het Schcepvaarthuis" - Postbus 714 
AMSTERDAM 

Kopij voor lzet ok.rober-11ummer diellf 
v,)6r 15 ~eptember in her l>£·zit van 
de rnlactie It' zijn. 

!3ij de foto op de voorpagina: 
Op I 0 augustus jl. wcrd de ,Hollands 
Duin" lcwatergclalcn. De foto op de 
voorpagina wcrd gemaakt door de 
zoon van de dd. Hfdwlk. (KV) W . C. 
van den Hoed. 



B~j ltet vertrek van Directeur J. W. Brand 

Wanneer U dit augustusnummcr van .,De Uitlaat' ' onder ogen krijgt. staat de 
H eer J. W. ll rand op het punt de d ienst der K.P.M. te verl aten om zijn benoe
m ing tot Direc.:teur va n de H olland-Amer ika Lijn pe r 1 september 196 1 tc 
volgcn. 

De Heer Brand is 30 jaren in dienst der K .P.M . gcwccst. V66r de oorlog was 
hij onder andere in Durban en Singapore werkzaam. De oorlogsjarcn bracht de 
Hecr Bra nd in verschillende kampen in I ndonesic door. In 1947 volgdc zijn 
benoeming tot sub-agent te Singapore en in hctzelfdc jaar tot agent te Palcm
bang, waarna hij werd belast met de Ieid ing van het agentschap te Singapore 
I n jul i 1955 werd de Heer llrand benoemd tot Directeur buiten Europa. A ls 
een van de laatste K .P.M.-ers vcrliet hij in 1958 I ndoncsic. nadat de K.P.M . 
genoodzaakt werd haar hi storische vaargeb ied, waar zij haa r bedrijf sinds 1891 
uitoefende, op tc geven. I n mei 1959 wcrd de Hecr Brand opgcnomcn in de 
Dircctie in Nederland. Hij heefl voor de wederopbouw va n het bedrijf vee! t:n 
voortreffelijk werk verricht. 

\ Vij wcnsen de Hecr Brand van harte toe, dal hij met succes werkzaam :wl 
mogen zijn in :tijn nieuwe functic, welke. naar w ij hopen. hem vee! voldoening 
za l schenken. 

Tewaterlating m. s. ,Hollands Duiu" 

Op 10 a ugus tus jL hceft mevrouw J. 1. va n Kretschmar van 
Yeen, ceh tgeno tc van ccn der ]eden van de Raad van Bestuu r 
van de K .P.M .. bij C. , ·an der Giessen & Zonen's Scheeps
werven te Krimpcn a an de IJssel het ms . .. HOLLA NOS 
DUIN" tewalcrgclaten. Dit is hel lweede schip van de scrie 
van d ric in aa nbouw zijndc trampsehepcn. 
Anders dan bij de (>Verige tewa lerlatingcn voor de K.P. M. in 
1961. vond ditmaa l de sla pclloop plaats onder ecn mnnigc 
heme!. zonder dc, wclhaas l gebruikclijkc, Hollandse rcgcn
buien. Dit, en het feit. dat onder de genodigden ecn groat aan
tal gepensioneerde K. P.M.-crs aanwczig warcn, mel wie hct 
weerzien vele prettigc hcrinncringen opriep. drocgen nict 
we inig bij tot de bijzonder gea nimcerdc. ja fccste lijl-.c stem
m ing, d ie tijdcns de plcchtigheid hecrste. 
In :r.ijn welkomstwOllrd tot dc gcnodigden tijdens de tlnt\·angst 
in de werfkantine memorccrde de heer P. J. van der Giesscn. 
dat d it niet het ecrste sch1 p was. dat de werf voor de K. P.M. 

"bouwde - dc rclalie lussen de wcrf en de K .P.M. datccrt a l 
van 1928 - doch wel hcl cerstc van ecn vnor de K .P.J\.1 . 
geheel nicuw type. nl. cen tramper. Jhr. S. G. van Weede. die 
namcns d e Directie va n de K .P.M . sprak, haaktc in zijn ant
woordsp cech h ierop aan door mede lc delen, dat dit hct 22e 
schip was. dat Van der Giesscn voor de K.P.M. of haar doch 
ters houwdc. waarbij hij craan herinnerde, dat d il voor dc 
K .P.l\1. n ieuwc type schip a ls hcl ware in de nood geborcn 
was. nl. de ,.nood" van hct verlies van hel vaargebied in lndo
ncsie. Het was cchter, a ldus de heer Van Wccde, niet de eerstc 
maa l in de gcschiedenis van de K .P .M., dat cen noodsitua tic 
een nieuw type schip voortbrachl: in de crisis van de dcr ti ger 
jarcn ontslond de Afrika-Lijn van de K .P.M .. waarvoor dcs
tijds ook ccn aan tal gro le sehepen wen! gebouwd van ecn 
type, dat de K.P.M. tot dan nict had gckend. En ook daarbi j 
was de werf van Vander Giessen bctrokkcn; zij bouwde nl. de 
,St raal Soenda" en de , Straat Malakka" 
Voor de verlofgangers met hun dames en de dames van de 
varende officieren was door de K. P.M . op de dag van de te
waterlating vanuit Rotterdam cen trip gcorgan iscerd met de 
rondvaartboot .,Pietcr Calan d". Ook zij hebben ti jdcns deze 
tocht de stanellooo va n het ms. ,.Hollands D uin" kunnen bc
wondcren. Dank zij de mcdewcr!-.ing van Radio Ho ll and wa
n:n zij evenccns in staat aan boord van de , Pietcr Caland" de 
gchouden speechcs te volgen. 
De velc a:mwczigc oud-K .P.M.-ers mot:! het wei zijn 
opgevallen , dal de ., Ho llands Duin" nict allecn ,·oor de 
K .P.M. ccn n ieuw type sehip vertegenwoord igt. doch ook cen 
voor de K .P.M. gehccl nicuw uiterlijk het:ft: in plaats v::~n hcl 

gebruikcl ijkc zwa r l. is ditmaal de romp heldcr grijs gesch il
derd, terwijl bovcndi~n het gchcel nog is opgevrolijkt met ecn 
f raai boegbecld: de Nedcrlandse Jceuw in K .P .M.-gecl op ecn 
lichtblauw veld, afgc:tct met ecn lichtgecl gcsehilderd half
rand. Ool.. dc andere trampschcpcn zullcn dezelfdc ,.make up" 
krijgcn. 
Mogc dit nicuwe gezicht hc t symbool zijn voor he! nieuwe 
ui tzichl dat mel dc:re schcpcn aan het K .P.M .-conccrn word! 
gebodcn. 

Bedrijf'snieruv8 

In ons aprilnummcr vermclddcn wij dat de Gulf - East & 
South Africa Scf\·icc (GESAS) vcrdubbeld zou worden en 
dal de ,.Camphuys" 111 de lwecde helft van 196 I op dczc lijn 
gcplaatst zou worden. T ha ns ku nncn wij berichten. dat de 
,.Camphuys" in sept<.:mbcr/o ktobcr ,·an dit jaar tc Hong 
Kong orngebouwd en gcrccdgcmaakl zal worden voor het 
nicuwc emplooi . Hct lif!! in hct voornemcn het schip in 
no,·ember a.s. in de Arabischc Golf in de GESAS tc docn 
invallcn. 
Voo rts wcrd bcsloten het m .s. , Waibalong" in te leggen op 
cen nicuwe lij n, n .l. van Adriatischc Zcehavens v ia Oostclijke 
Middell andse Zcehavcns en Rode Zechavens naar Somalia 
en Brits Oost-Afrika. Afgekort zal dezc dienst de MEAS 
worden genocmd (afkorling van Mediterranean - East Africa 
Service). E ind _iu ni j.l. werd de ccrstc a fvaarl van Oost-Afrika 
gcgeven, waarna het schip ei nd juli te Triest arriveerde en daar 
o.a. ccn knip- en scheerheurt ondcrging. Van dcze gclcgen
heid wcrd gcbru1kl gema akl om de seh roefas te trek ken en 
om 1000 eft. rccfersnacc in tc bouwen. 
Dczc nicuwe dicnst ·word! bevaren in samenwerking met de 
Ita liaansc rcdcrii Linea E. Socrco tc Triest onder de naam 
.,Linea Sperco / K P M Joint Se-rvice". 
Het is dc bcdocl ing. in deze nieuwe dienst maandclijksc af
vaa rtcn van Tries! lc geven en bekeken wordt of hien·oor 
ccn twc.::de sch ip kan wordt:n vr ijgcmaakL 
De Gezagvoc rdcr van hct m.s. , Wainga poe" ra pportecrdc 
dat zijn schecpsarts in de nab iihcid van Mukalla op 26 mei 
j.l. -- in voile zec mel succes - medischc hulp vcrleende 
aan de hoolsrnan van hct Fransc mo lo rsch ip .,Ville de Dun
kcrque". De Gez.agvoerder van laatslgenocmd schip hctuig
dc zijn bi jzondcrc dank voor deze gcslaagdc hulpverlening. 
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l( .P .M.-journltnl 
Op 31 rnci kwamen Yelen in de _l~~ ncll 
karne r van ,.Hct ScheepYaarlhtw. bJJ
een om afschcid tc nemcn ' an de hecr 
A . Hoogkam er, concie rge Yan de N .V. 

lfcl Schce p\·aa rthu ts'' en hem toe tc 
~~enscn dal hi j nog lange t ij ct \'an zijn 
pensioe n zou mogen genicten. 
De h ee r A . P . Krul. Chd ,·an de Ad
minist ratic,·c Sector, kec rd.: op 2 juni 
jl. ter ug ,·an zij n dienstreis naar Cal
cutta, Rangoon, Singapore l!n Hong 
Kong. 
Van 9 juni tot 22 juli maak.te de 
hccr H . \' (\11 O;crhagcn, E mploy.: C.D .. 
ccn dicnstwis a ib 'an hct nl.s . .. S.:
ncgalkust". 
Onze Directcur J h r. S. G. \an \Veedc 
kccrdc na cen dicnst rcis gcmaakt te 
hebben naar de V.S. en Canada op 
16 juni in Nederland Lcrug. . 
De heer H. H. W. Groot, Afdeh ngs
chcf B.T.D., hl!n·auc op I juli zijn 
wcrkzaamhcden tc Am~terdam na zijn 
bczoek aan Singapore en Nicuw-Gu i
nea. 
Op 2 augus tus bond onze Di rcctic 
kortgeledcn gepensioncerde Gezag,·ocr
dc rs en Hoofdwcr kL uigk uJH.ilgen ecn 
rijsttafcl-lunch aan in testau rant Li.do 
te Amsterdam. Rehah c de volta lhge 
Dircctic \\'aren aanwczig de GezagnJer
d~rs R. E. P . de Clen;q. A. A. Dekker 
en L. Ko>ler (N.T .P. l\·1.) en d<! Hoofd
werJ.. tui t!kundig.:n J . Koke. J. K. Nij
darn en "J . Nicola i. Van llet Amslcrdam 
k.antoor waren med~-aanzntend de 
heren A J. J. de Pc~t.:r , Mr. F . H . 
, ·on i\1~ }en f.:ldt. J . !\1. \an Suyldon1 
en R. J . de Vries. 

0 I' X irmi i.!. /.: tl'<llll<'ll in ! I u1 cl ( i ooi
l alld tc H ilt·cr \'1111! de .ftmuhdcdt·il nm 
de Of'I'<IJ'('Iltit' ll t'llll her ''· .. 1\.ar.,if.." 
hiic<'ll \ '001' de Of'lltlllll'll \ ' l/11 de groc~ 
1 c'l /11 j I~ nu/i II t: . .// <' 1- \C'/t i J'- l ·,m-d c-wrc'/.. 
door N mlio 1\'nfcrlcmd 11 .<'1<'/dolll
rocp . .-If\ \TIIC',l..,'l 'll\\ .U:IJ"(/if..!..\ICI \ ·tl-11 de 
K .l'.M . was lllcjuffroun AI. C. J'icp
/,cma C/liiJII'e;i_.;. 

1/oto: J . II . C ~ <'~'Ill< u /co/ 
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Tc·waterlating 111. s . , Hollands Die 1)" 

Bij de wcrf ., De Biesbosch' ' te D o rdrccht 
,·and op !! jul i j.l. de sta pelloop plaats 
,·an h.:L m.s . .,Hollands Diep". Zeer ve
Jen. onder wie , ·c rschillendc buiten
landsc gastcn, hadden gevolg gegev~n 
aan de uitnodiging unl de plechllgheJd 
1·an de.: tcwatcrlating van het cerstc 
sch ip v:m een se ric ,·an drio Hlor d~ 
Holh111dse Vracht ,·aa tt MaatschapplJ 
hiJ te woncn. Ook. warcn ,·crsche idcnc 
[eden van hel pcrsoneel Yan het Am
stcrdamkanloo r md hun gezinnen 
a :t lll\'e7.ig. alsmedc: c:en aantal vonr de: 
l\..P.l\1 in oplciding Lijnde lccrhng~n. 
die ah or~ns naar de:! wcrf le gaan. 
Le7am cn ;tan ccn geLell igc lunch 111 ec n 
LJorc..i b te,Lauran l \crc.:ntgd warc.:n g,~ -

" ce~t. . 
De n ~:llllgC\ ing en d~ t.:wateJ·l;t(t ng 
werd.:n \ c.:J richt door me' rouw J . 
I [o ffmann-Jellema. t:chtgl.!note van de 
Directcu r \an tic N.V. Rcdc rij .,Am
sterdam'': na een l..o rtc aarzeli ng -
ong<!lwij feld om Je spanning te ,·cr
hot!cn - licp het prachuge sch1p ,·lot 
van stapc l. 

H ierna had cen gcanimeerde ontva n gst 
p)aats in de m et blocmcn en palmcn 
Ycrsit:rdc lasluotls. waar allereers t de 
D irectcur ,·an de wcrf, Ir. W. Hilder
nisse hcl woord vocrdc. Op originelc 
wijze wcrd ti jdens z ijn toespraak het 
souveni r dat hij mevro uw Ho ff mann 
a anbood, o p cen phtteau aan cen take) 
naar bcnecten gevierd . 
Voorts sprak de beer Pro nk \'a n Hoo
gcveen die onder :llldere in hct kort 
de geschiedenisvan de 70-jarigcK.P.M. 
bclkhtto: e n uitccnzetlc hoc de K.P.M . 
tol de oprichti ng van de H .V.M., wd
k.c de nicuwe schepen zal gaan ex
ploitercn, was gt:komen. ln zij~ toc
sp raak richtlc de h ecr P ronk ztch m 
he\ b ijwndcr tot de Di rcc\cur en 
\'Crtegcn\\'oord igers dcr .. Rcdcrij _Am
sterdam", va n wd ke maatschapptJ de 
K.P.M . \'t:el hulp hecft ontvangen bi j 
de totst~ndkom ing dcr H .V.M . 
De hcer Pronk cindigtle met de jeug; 
digc d ochtermaatschap pij \'eel ~uccc~ 
een voorspocd toe te wensen. 
Na woordt!n van dank va n me
wouw Hoffmann, waarmedc het of
ficic le gedeelte besloten werd, blccf 
men nog cnige tij d geze ll ig bijecn. 

RECFI 1-'ICA T! li 

T e!ll'lllcrl ll! ing m .s. ,.Siolt'rf..C!rl-" 

In de \ origc .. Uitlaat" \ iel in hct ver
slag over de tewalc rla ting ,.,Ill bet 
nl.s. ,.Sloterkcrk" een gchcle regcl- e n 
nog wei een zccr bclangrijke - u it in 
de derdc a linea . 
.. Spreker memo reerde, dar het m s . 
.. Sio tc.:rkerk' ' ~en van ecn serie ,·an ne
gcn schepen is, de zog.:naamdc ,.S" 
k lassc waarvan er acht t·oor r ek<'
nitlR :-an d C' N .V. Vaecnigde N cdcr
l aiiCi sch c Schccpt·aart M amsdwppij en 
('t'n yoor rekcning van de Ko ninkli jke 
Paketvaart -Maatsch<tppij gcbouwd 
worden.'· 



Stuurtnan aan de tual 
In 180 dagen rond de wereld 

In de vorigc aflevering van Stuurman Zonne\·cld's reisver
haal Iazen wij, dal hij en zijn metgezcl zondcr vee! grcns
forma litcilen I ran binnenrcden. 
Op weg naar Zahedan wclks schijnsel ·s a,·onds om ccn 
uur of negen boven de boomtoppen zichtbaar werd. Kam
pcren lokte ons nict erg aan , we wi ldcn ecns wat luxe, 
doch de auto besloot om zonder benzine nict verder tc 
gaan. Ook 't rcscrveblik was natuurl ijk leeg. Ovcrnachttcn 
in ccn juist gepassccrdc politiepost op ecn mcl perzcn 
bcdckte cernenten verhoging en atcn wat men ons gaf. 
De postbezetting was erg vriendelijk, ze poetsten voort
durend aan hun leren uniformstukkcn, lachten vee! en d ron
ken onophoudel ijk thee uit klcine glaasjes. Ze trachlten 
enige a uto's te stoppen om benzine voor ons tc organi
seren maar men trok zich niet vee! aan van de politic. 
Tocn we de dag daarop onder de koffi e nog steeds zondcr 
brandstof zatcn, ben ik ten einde raad op een in staat 
van ontbinding verkerende fiels gestegen. J crrycan achter
op gebonden en een 15 KM. over een zandpad naar 
Zahcdan geplocgd waar een tak van de U.N. zich bezig 
hidd met de ma lariabestrijding in ecn grool ommuurd 
gebouw. Velc grijsgeschilderde jeeps mel U.N.-cmblemen 
stonden hier. dus cr zou ook wei benzine zijn. Ook hier 
ecn grote hartelijkheid <'11 ecn sncl rca liscren van onzc 
mocil ijkhcden. Na ccrst nog cen uitcenzctting tc hcbbcn 
gckrcgcn van hu n stn.:ven aan de hand van ecn grote 
landkaart. werd sn~l hel bl ik gevuld, fiets in een land
rover gcgnoid en spoorslags teruggeredcn naar plaals van 
stranding. Laat in de middag Vt!rkcnden we Zahcdan. Dit 
is ccn vreemde p laats met brcde asfaltstralcn, Buicks en 
Cadi ll at:~. gncd gen1 ldc manncn in pakk~n van prima snit 
IJH!l pan;mm en sigaar, aant rckkclijke spaarzaam gck lede 
Fran.;:a iscs. Men hon hicr all cs kopen van Porlugese sar
dine~. a nanas till Malakka tot Heinekens bier en Franse 
champagne. alsrncde a ile mcrkcn auto-ondcrdekn. Verble
' en enige dagen in een Grieks hotel waar we mel onze 
li.N.-,.J iend ·s avonds lange gesprekkcn vo.:rdcn, gezeten 
t>p witgelaktc ijzerkrulstoeltjes achier ccn gla, wijn op cen 
bcwingcrde hinncnplaats met pomp. 
Na 111cn node a fscheid o.:n zatcn na ticn rninuten \\ CC r in de 
wocstij n op weg naa r Meshed en Teheran, waar we twee 
juni aankwamcn, daarmee hct meest barre gcdeelte van de 
reis achtcr nns hebbend (mijlen : 5527). Reden vee! op ' t 
knmpas over ccn stccnpad met wasbordprofi cl niet harder 
da n 20 it 25 mij l, dagen achtereen zondcr ooit icmand te 
nntnw cten. Bcnz.incpnmpen waren s~:haars en we hadden 
zo\'\.!el mogclij k extra bij ons. Overdag brandend heel, de 
nachlcn fris . 'k Heb in deze dagen diepe bewondering voor 
ons vervoer gekregen op z'n tubeless banden. Enigc ma len 
mocsl dt.! wagcn uit hct zand worden gegraven, waarbij onze 
,·anuil Singapore meegennmcn zandmatten hun dienst hewe
zcn. In Meshed was weinig te beleven. Er staat de z.g. Gouden 
Moskee en 't is een pelgrimsplaats. Enige lieden met stokkcn 
maakten ons op weinig subt ielc wijze duidcl ijk dat men niet 
van camera's hield. Vrij d icht bij Rusland zijnde, werd be
slotcn cens een blik achter het gordijn te slaan. Na ecn dikke 
100 mijl te hebben gereden over de wasbordhighway wcr
dcn we door de Iraanse politic opgebracht en wildc ecn 
opgo.:b lazcn commissaris de gele kaart zicn. N ou die hadden 
we niel , zelfs nooi t van gehoord . Er vielcn cn ige boze 
woordcn en na elkaar gedreigd te hcbben met consul en 
gc,·angenis zijn we weer naar Meshed teruggercden, en via 
Sabsawar en Semnan na;u Teheran waa r twec studenlen die 
we de weg vroegen ons een goed hotel letje bezorgden en het 

In de Perzische wocstijn op weg naar Teheran. 

vcrder hun pli cht achtten ons drie dagen met hun opgewekt 
gezelschap bezig te houdcn. De auto werd naar de V.W.
dealer gebracht die over een hypermoderne garage beschik
te voor een D.M.O.-beurt. Wisseldcn ervaringen uit met drie 
Duilsers die per Volkswagen combi op weg waren van 
Keulen naar Calcutta. G cviercn bezagen we T eheran in een 
rooie gecharlcrde bcstelwagen met cen van onze studenlen 
achter het stuur. Hij volgde in zijn vrije tijd ecn jacht
vliegcrscursus, hetgeen ik me zonder m oeite kon voorstellen. 
'k Hoop nooit met hem in een straaljager te zitten. 
T eheran is een moderne s tad met vee! contrast tussen arm 
en rijk. Er heersl een kermisachtig verkeer waarin men de 
regcls vrij voor zichzelf verlaalt. H et ontwarnm van ver
kecrsknopen is cen ware sport, maar men blijft uiterst galant , 
knikt en wuift tcgen elkaar of 'l een grote famili e is. Pas
seerden in cen flits de Sjah en Keizerin Farah die op weg 
waren naar hun zomervcrb lijf buitcn de stad. Verlrokken 
vijf juni na ecn hartelijk afscheid en tot ziens. 
Gereden werd via Kaswin , Tabris, Choi en Maku met over 
de eerste honderd mijl cen uitslekende weg, daarna weer 
o,·crgaand in een slecht, vaal; modderig be rgpad. ll..:reikten 
10 juni llaza rg~111 en dc grens van Turkije. Overnachtten in 
het grenshotcl (goecl). Vervuldcn enige minicme formali
tcitcn. Men wi lde aileen wet~n of we wellicht Perzische 
la pijten haddcn ingeslagcn. Ontntocllcn hi..:r ecn w..:reldlifter 
in de gestalte van een N igeriaanse neger, bokskampioen
formaat en gehuld in ccn windjacket waa rop zowa t aile 
natievlaggcn (in ' t klein) warcn genaaid. Dezc man had o.a. 
C'hroestsjow de hand gcdrukt en was door de Sjah in audien
t ie ontvangcn mel het gevt,lg dat h ij cen onaangcname 
wereldveroveraa rsblik in z'n ogen had gckregen. H ij was 
blijkbaar vroeg aan de wandel gcgaan, want ccnzaam huitcn 
Bazarga n rijdend, wilde hij mccliftcn, cen symbol ischc duim 
in de Iucht en een prakt ischc voet voor 't wiel stckend. 
Waa rde lczers, wat doet men in zo·n gevaP \\'c schoven 
wal in clkaar op de twec voorstoeltjes en redcn met slagzij 
in de derde versnelling weg, de bcsneemvde Ararat onze 
st ille gctuigc zijnde. 70 mijl verderop zou er ccn plaals zijn 
met busstation en tot zover ging hij mce. De bus was cr. 
doch verl rok pas de volgendc dag. Onze \Ticnd wenslc nu 
per Volkswagen verder lc reizen. Ik wil graag sport ief bl ij
ven, maar dit uitzonderingsgcval maakle 't te bont. Dus er
uit! Enfin ' t werd ecn heel opstootje en we wcrden voor 
allcs en nog wal ui tgernaakt waa n·an ih U ·1 fi jne za l ont
houden, buiten het hcslek van dit verslag vallend. 13 ij een 
wederontmoeting in Europa of waar ook ter werdd werd 
ons de sensatic van levend lc worden g..:v ild in hct voor
uilzi ~:ht gesteld. Krcgen nog een trap na (de auto). 

(wordt vervolgd) 
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WET BU ITENGEWOON 
PENSIOEN ZEELJEDEN 

OORLOGSSLACHTOfFERS 
(WET II 420) 

In de Uillaal va n augustus 1960 en in 
die van april 1961 is de aandacht gc
vcstigd op bo\'engcnoemdc wet or 
grond waarvan ccn buitengcwoon pcn
siocn kan worden aangev raagd, indien 
door de oorlogsomstandighctlcn gehc
le o f gedeclteli jkc invaliditeit is ont
staan. 
De crvaring lcert. dat slcchts een ge
ring aantal mogclijkc candidaten_ die 
in het ve rlcden door hct Dircctoraat
Gencraal van Schccpvaarl. voorloper 
van de Buitengewone Pcnsioenraad d ie 
dc:Le zaken thans behandelt, zijn be
naderd, hebbcn gereagcerd, terwijl na
dien geblekcn is dat aan verschillendc 
pcrsoncn, die dest ijds verstck hcbben 
Iaten gaan, later toch cen buitenge
woon pensioen kon worden tocgekend. 

Ook o ns zijn gevallen bekcnd, waar
bij personen aan wic na de oorlog 
cen ouderdomspensioen wcrd tocgc
kcnd, later blcken lc voldoen aan de 
criteria die bovcngcnocmde wet slclt. 
Zo hcbben door de bovengenoemdc pu
blicatics in ons orgaan meerdcre ex
dienarcn onzer maatschappij ecn aan
vraag bij de Duitcngcwone Pcnsioen
raad ingcdicnd, waarvan het mcren
dccl mel succes. 
Het is de l3uitengewonc Pensioenraad 
geblekcn dat desondanks niel allen, 
die mogelijk van dcze wet zoudcn kun
nen profitcrcn, ecn aanvraag hebben 
ingediend. Hij zal het zccr op prijs 
stcllen , dal icdcr, die cnigszins voor 
toekcnning van cen buitcngcwoon pen
sioen in aanmerking zou kunncn ko
mc n. alsnog ccn aanvraag indicnl. 

Hct adres van de Buitengcwone Pcn
siocnraad is: Benoordenhoulscwcg 46, 
·s-Gravcnhage. 
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Tijdens het groetenprogramma , H et
schip-van-de-week'' op 20 juli j.l., even
ecns o pgenomen in H otel Gooi/and 
te H ilversum, waren de familicleden 
wm het m .s. , V em Riebeeck" aanii'C
zi~;. Ook bij deze uitzending verregcn
woordigde m ejuffrouw M. C. Tjepke
ma de Maatschappij. De Gewgvoer
der Hill her m.s. , Vat! Riebeeck" sein
de naar aanlciding van de uitzending: 
.. Niettegenstaande soms onvers((lan
baar allen genoten van familiegroeten 
stop d(mken U twmens 8ehr!e etat
major voor organisatie". 

(foto: J. H. C. Vermeulen) 

OPRICHTING SOCIAAL FONDS 
De Raad van 13estuur hccFl in zijn vcr
gadering. van 28 augustus I 96 I bcslo
len tot oprichting van de ,Stichting 
Sociaal Fonds dcr NV. Koninklijke 
Paket vaa rl-M aatscha ppij"'. 
Het docl van dczc Stichting is orn aan 
degencn die cen pcnsiocn gcnieten van
wcge het Pcnsiocnfonds dcr N.Y. 
K.P.M. ~n die zich in moeilijke finan
ciek omstandighcden bcvindcn, uit
kcringcn le kunncn dot:n . dan we i bij
stand te kunnen verh:ncn door hel 
toekcnnen van rcnteloze voorschottcn. 
of door hct voor rekening van hel 
fonds ncmen van kosten vcrbondcn 
aan hct inschakelen van socialc- of 
vcrph.:gcnde hulp. 
In bijwnderc gc,·a llen kunnen ook 
ex-dienaren , die geen pensiocn gcn icten, 
voor ccn en ander in aa nmerking 
worden gebrachl. 
I fet is de bcdoehng va n de K.P .M. pe
riodick ,·oor hct beoogde doc!, door 
haar te bcpalen bedragen aan de Stich
ting te doteren. 
De bes!uurslt:dcn worden door de 
K.P.M_ zodanig aangcwczcn dat de 
meerdcrheid van hct bestuur uit ge
pensionecrdcn :£al beslaan. 
De aanlciding die tot de oprichting 
van het Sociaal Fonds hceft geleid , is 
o.a. dal er zich in een gezin van ccn 

gepensionecrde omstandighedcn kun
nen voordoen, welke tot hoge kostcn 
kun nen leiden waarvau hct risico of 
n iet te verzeke rcn is, dan wei ecn bui
tcnsporig hoge premie vraagt, waar
door men noodgedwongcn zclf hct r i
sico moct lopen. 
Ind icn zich ecn dergclijkc omstandig
hcid voordoct, kan hct voorkomcn 
dat betrokkcnc de daaruit voor lvloei
cnde kostcn n iel uit zi jn inkomcn of 
u il zijn bczit kan financiercn. In een 
dergelijk geval kan cen aanvragc tot 
financiCie hulp bij hct Sociaal Fonds 
worden ingediend, waarbij bij de bc
oordcl ing daarvan rckening zal wor
den gehouden mel hetgccn eventuccl 
door dt: ovcrhcid of door eigcn kin
dc ren kan worden bijgcdragcn. 
Ook door dcrden kan cen bcpaald gc
val onder de aandacht va n hct Dc
stuur van hct Sociaal Fonds worden 
gebracht, omdat de ervaring lcert dat 
juist d iegenen die wcrkelij k. financielc 
hulp nodig hebben er soms voo r 
schromen om daar toe ecn vcrzoek in 
tc dienen. 

Hcl adres van de .,Stichting Sociaal 
Fonds der N .Y. Koninklijke Par
kelvaa r-Maalschappij"" luidt: 
f-lcl Scheepvaarthu is, Amsterdam. 

A.O.,Y. 
Aan hct gcht:lc !JCrsonccl <.:n aan aile gt:pcnsioncerden (waar
ondcr de gcpcn,ionccrdt: wcduwcn) alsmcde degenen die de 
dicnst dc:r K.P.M. met uitgcsteld pensioen verlaten hebben , 
is doo r de K.P .M . cen circulaire gczonden. die de mogelijk
hcden uih!enzct om: 
a . de premiebetaling voo r hcl Algemccn Ouderdomspcn

~locn voort te zc:tten, indien men cnigc tijd in het buiten
land gaat woncn; 

h . nict vcrzekerdt: perioden achtcraf in te kopen. 
In o\·e rwcging wordt gegc\'cn om de ontvangen circulaire, 
\anwege h~:t persoonlijk bclang, aandachtig tc bcstudcrcn en 
,·oor Z<ln:r men dczc door cen of andere reden niet mocht 
ht:bben ontvangcn, alsnog bij de Maatschappij aan lc vragcn. 



PERSON ALIA 
Promo ties: 
Het doel de redactie van "De Ui!laat" genoegl!n de vnl genck 
bevorderingcn per I ju li 1%1 te kunnen bekcnd maken. 
Walpersonecl 
Amstcrdamkantoor 
tot Hoofdemployc: de Employe R. Romswrnckcl. 

Uitgczondcn Walpcrsonccl 
Aangezien de wenselijkhcid is gehleken cen nnderschcid te 
maken tussen de oudere en jongere Assistants Home Staff. 
worden zij per 1 juli 196 1 onderscheidcn in Senior Grad\! en 
Junior Grade. Dczc nieuwe inde1 ing is te vcrgelijken met de 
vroegcrc rangen Hoofdemployc en Employe. 
Van degenen die op 1- 1-1958 nog Employe waren. worden de 
ondcrvolgende Assista nts op de voor hun naa rn gcste]dl! 
datum geacht tot .. Hoofdl!mployc" en dus per 1-7-1961 tot 
Senior Grade te zijn aangesteld . 
1-1 -60 J. F . Bicker, A. C.ter Weer en J. S Wilting. 
I- 1-61 J. Hoogerb rugge. 
1-7-61 J. H. Eendeba k. A. J. J anssen. M. Knot. D. van Santen. 

G . H . Schagen, C. Schouten. A. Stuurrna n. R. We)· 
he nke. \V. W inkelman en J. \'/iss. 

Varcnd personecl 
Nautisch Vurrnd Personecl 
tot le Stuurman: de 2e Stuurlicden R. Edscn . J. Schoutrop. R. 
L. Hessel, H. Veldkamp. J. van Dricl. R, van dc r Sar, A. J. 
Riks en C. Gardcnier. 
tot 2e Stuurman : de }e Stuurliede n J. Zandstra . J. r\. Kraeger . 
J. Vries. B. H. Verscput. H. J. Thijsscns. \/. Ch. van der H u ff. 
G. J. Hosrnar. J. A. Kaspers. C. H . P. tc L.intclo. \\' . J . A. van 
Alebeek , A. J. R ijkaa rt. J. Bos . 
tot 3c Stuurman: de 4c Stuurliedc:n H. Zantkuy l. \V. J . Jo ngen 
otter. C. van Hec1ik. G. A. de Munnik. J. E ikd enhoom. A. 
Ch. 0. Meynderts. J. A. Sc helfaut , R. van dcr We i. \\/. 0. Berg
mann , K. Bolt. P. L. Meert. 0 . E. A. Vermeukn. E. P Pieters. 
A. J. Sc heren. 

lUutaties ge!l:((gt•oerdcrs: 

J. A. Houtman ~x n1.s ... Camphuys" met R \' 7-fi -6 I. 
G. Potjewijd ex RV naar n1.s . .. Carnphuys" 7-6-61. 

Technisch Vm·cnd Personccl 
tot Hoofdwcrktuigkundige: de 2e Wcrk tuigkundige L S. 
Schaafsma (per l -1-6 I). 
tot 2e Wc•·ktuigkundigc: de 3e \Vcrktuigkund igen J. Rcmmer 
de, J. N. van Wengerden. J. W. A. Berends, H . E. Kattenbroek. 
tot 3e Werktuigkundigc: de 4c Werktuigkundigen H . V. van 
Velthoven , P. J. H. Rikscn, R.K.K. Lie. S. J . C. van Maleic
gem, A. Verhey, G. Ch. G rev ink , J. H de Graaf, J . Fikse, W. 
van Herk, C. D. van Pcperstraten. 
tot 4c Wcrktuigkundige: de 5c Werktuigkundigen L. W. Na
gel. J. C. Lamars. W. E. TomeY, L. J . G. Peeters. D . Waleson, 
J. R. 13cem, Ch. R. D. Hogendorp, W. de Vries, M. L. de 
l3ruyn, J. J . van Dillewijn. J . H. Saat. J. W. Weug. D. Pen
ninga. G . \V. va n Nijkcrkcn , D. den Dulk. 

Onze jubilarissen: 

Ci. H . Groenhof 
Clezag,·oerder 

25 jaa r 
2:1 ju' i I 961 

H (lrtclijk ;;elukgewensr. 

N. de Zeeuw 
Inspectt:ur T.D. 

40 jaar 
25 a ugustus 1961 

f),. reduc tic hit·dt U huur lwrrdijk c gc/ukwen.le/1 tul/1 . 

(;esfcu~gd t•oor eeu ltoger cliplomcr 

J. A. v. d . Brock Humphrey ex RV naar rn.s . .. Vander Ha gen" 18~6-6 1. 
H. P. Steggcrda ex m .s. ,.Vander Hagen" naa r nu . .. Kaloe!~oe" 1-7-61. 
H . J . Stok e x m.s ... Kaloekoe" mel RV 1-7-61 

4c Wtk. W. Sangcrs 30-5-61 A 

5c Wtk. N .H. ]'v1cinsma 1-6-61 A 
~c \Vtk . F. M . Ver-

hocve 12-6-61 A 

14-6-61 A C. Winkel ex RV naar m .s . .,Sanana" 11 -7 -61. 
R. Scvericn (dd. Gezagv.) ex m.s. ,.Sanana .. naa r m .s ... Schouten" ( 1c Stm. l 1 fi- 7-o 1. 
H. N. Scherman ex RV naar rn.s ... Karossa" 18-7-6 1. 
H. Boursma ex m.s. , Karossa" naar m .s . .,Van Neck" 24-7-61 
H. Meyer ex m .s . . ,Van Neck" met RV 24-7-61. 
J. F . Kiepe ex RV naar m.s .. ,\V;dkelo" 2-8-61. 
H. N . L. Hoomans ex n1.s ... \Vaikelo" met RV 2-8-61. 

;tlututiell ltoofdrt>erktrLigkundigen: 

H. J . Spruyt (2e \Vtk .) ex m .s ... Van Linschote n" naa r m.s . .. Roggc,·een" 
(dd. Hfdwtk. ) 11-5-6 1. 

D. Snip ex m.s ... Roggcvccn" naar m.s. , Van Spilbergen" 18-5-fi 1 
C. van Huize n ex n1.s. ,Van Spilhcrgen" met RV !8-5-lil. 
K. A . W. nlogg (2c Wtk.) m .s. , Wa ingapoc" dd. Hfclwtk. 4-li-61. 
N. Esteie ex m.s ... Waingapue" naar n1.s ... Waikdo'' IO-fi-61. 
n. Claasz Coockson ex m.s. ,\Vaikclo" met R V 10-6-61. 
W. H . van der Poe! (2e \Vtk .) rn.s ... Kasimbar· · dd. Hfdwtk. 6-6-61. 
J. J. H . A. Zindel ex m.s . .. Kasimbar" met R V 6-6-61. 
M. F. Muller (2e Wtk.) ex m .s . .. Vander Hagen" naar rr1.s . .. Waiwcrang" 

(dd . Hfdwtk. ) 12-6-61. 
A . Bakker ex m.s . .. \Vaiwcrang" met RV 12-6-6 1. 
J. J . H. A. Zindcl ex m .s ... Kasimbar" met RViOP 13-6-61. 
H. Brockman (2e \1/tk.) ex m.s ... Karossa" naar m.s ... Kas irnba r" 

(dd. Hfdwtk.J 16-6-fi I. 
\V. H. van dcr Poel (dd. Hfdwtk.) ex m.s ... Kasirnbar" naar fll.<; ... Karossa" 

(2e Wtk.) 16-6-61. 
J. \V. Verwey (2e Wtk.) ex m s ... Camph uys" naar m.s . ,.Sa b ang" 

(dd. Hfdwtk.) 17-li-6 I. 
A. F. J. van Riel (del. Hfdw tk. ) ex m.s ... Sa bang" naar rn.s ... Kaloekoe" 

(2e Wtk.) 17-6-61. 
J. Appeldoorn (2e \Vtk.J ex m.s . .. Van Noort" naar n1.s . .. Silindoeng " 

(dd. Hfdwtk.) 23-6-6 I. 

Se Wtk. J. G. Bos 

Hfdwtk. J. Pronk 15-6-61 C II oud 
5e Wtk. J. I. van 

Dillcwijn 15-6-6 1 A 

2c Wtk. J. H. Beumer 19-6 -61 C l 

3e \Vtk . H. E . K atten
brock 

2c Wtk. D. Horning 

3e Stm . C. Lecnhcer 
5e W t k. L. van Polen 

2e Wtk. I. S. Schaafsma 
Je \Vt k. P. Bakker 
Jc Wtk. A. n . Oxfoort 

4c Wtk. R. F. Scho1s 

5e Wtk. P. S. G . W . 
Kloosterman 

21-6-61 B II 
23-6-61CI 
23-6-61 S II 
28-6-61 A 

29-6-61 C II 
3-7-6 ! n I 
3-7-61 B II 
7-7-61 A 

13-7-61 A 

Onze Reiukwcnsen m er her 
hclwol de succe.L 

llrrtl'el!jken: 

3e Wtk. J. Kristel en mej. F. M . Ka
poh ddo . 23-5-fi 1 tc n ussum. 

A-;sistant Regional Staff N. Hc ng en 
rnej. A. Tan ddo. 5-6-61 te Singapore. 
Hfdwlk. J . van Willigen en mej. 
1\1. C. A. Tummers ddo. 24-6-61 te 
Heerlen (bij m1macht). 
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H. T. Pippcr (dd. Hfdv,;tk . K.V.) ex m.s . . .Silindocng'' naar hospitaal Stngaporc 
23-6-61. 

J. H. Beumer (2e Wtk.) ex RV naar nJ.s . . ,Sabang" (dd. Hfthvtk.) 4-7-lil. 
J. W. Verwey (dd. Hfdwtk.) m.s ... Sabang'' met R V 9-7-6\. 
1'. G. A. van Eedcn (dd. Hfdwtk. K.V.) ex nl.s. ,Van Neck" naar m.s . .. Batavia" 

(dd. Hfdwtk. K.V.) 11 -7-61. 
E. J . Fiegc (dd. Hfdwtk.) ex m.s ... Batavia" naar m.s ... Van Neck" (dd. Hfdwtk.) 

11-7-61. 
G. Doesburg (2e Wtk. ) ex m.s .. .Straat Lombok'' naar m.s ... Watkdo" 

(dd. Hfdwtk.) 14-7-61. 
N . Esteic ex m.s. ,Waikc1o' ' naar m.s . .. Waingapoc" 21-7-61. 
K. A. W. lllogg (dd. Hfdwtk.) m.s. ,Waingapoc" 2e Wtk. 21-7-6!. 
H. Hillebrand! (K.V.) ex m.s. ,,S:mana" einde K.V. 25-7-61. 

Zij die met R V !(ill!:CIZ: ccn prclli~ ~·er/of. 
Zij die ex RV !'Crtrokkl'll: ~:oede mart. 

lt-let verlo.f fUutgekomen : 

9-5-61 
20-5-61 
21-5-6 1 
24-5-61 
27-5-6 1 
6-6-61 

12-6-61 
15-6-61 
16-6-61 
19-6-61 
20-6-61 
20-6-61 
21-6-61 
21 -6-61 
21-6-61 
23-6-61 
24-6-61 
29-6-61 
29-6-61 

1-7-61 
3-7-61 
4-7-61 
4-7-61 
6-7-61 
7-7-6 1 
9-7-61 

12-7-61 
12-7-61 
15-7-61 
17-7-61 
19-7-o1 
19-7-61 
19-7-61 

2e Stm. S. J. Piso 
3e Wtk. A. Terpstra 
Assistent M. P. Tenbroek 
3e \Vtk. A. J. H. J. Rotter 
3e Wtk. J . C. Brce 
2e Wtk. H. Hooyberg 
le Stm. W. F. Klute 
2e Stm. P . B. Mierop 
2e Stm. H . Schuitcmaker 
4e StnJ. K . A. Freudenberg 
1 e Stm. J. J pnkman 
3e \Vtk. L. J. Mullt:r 
2c Stm. Th. A. J. Wevrnarshauscn 
3c Stm. C. A. KoPps · 
5e Wtk. P_ C. H. Poppclaars 
3c \Vtk. H. J. van dcr Veer 
3e Wtk. \V. Sandburg 
Assistent E. F. Lidkes 
5e \Vtk. H . J. van dcr Put 
Assistent L. J. Bos 
3c \Vtk. P. Wink~ler 
Assistent A. J. JanssLOfl 
3c Wtk. F. G. Smink 
le Stm. J. W. Swaving 
5e Wtk. J. Dijk 
4e Strn. F. 1. de Brec 
l e Stm. E. van l.uvk 
4e Wtk. G. \V. vari Nijherkcn 
3e Wtk. J. R. Wolf 
3e Wtk. T. Engelsma 
1e Stm. G. E. Kaersenhout 
3e Stm. C. van Kcstcrcn 
3c Wtk. Ch. J. H ulst 

uit Conakry 
uit Durban 
uit Singapore 
uit Biak 
uit B:1hrain 
uit Mcrauke 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit Momhasa 
uit Biak 
u it Mombasa 
uit Mombasa 
uit Singapo re 
uit B:mgkok 
uit Durban 
uit Singapore 
uit Lagos 
uit Singapore 
uit Singapore 
uit l\f erauke 
uit Port Elisabeth 
uit Singapl1rc 
uit Accra 
uit Singapore 
uit Penang 
u it Mombasa 
uit Singapore 
uit Cairo 
uit l\1anila 
u it l\fanila 
uit Manila 

RV 
RV/SV 
EV 
RV/SV 
RV /SY 
RV 
RV 
RVjSV 
RVjSV 
RV/overgang H.V.M 
RV 
RV;SV 
RVjSV 
RV/SV 
RV;SV 
RVjSV 
RV/SV 
EV 
RV /SV 
EV 
RV;SV 
EV 
RV/SV 
RV 
RV /SV 
RV;ontslag op Yerz. 
RV 
RV/SV 
RV/SV 
RV/SV 
RV 
RV/SV 
RV/SV 

l:cn prctti~: !'Cr/of toegcwc11st 
Nlrar besternn,ing t•ertrokken: 

24-5-61 
25-5-6 1 
26-5-6 1 
31-5-61 

3-6-61 
5-6-61 
8-6-61 
8-6-61 
9-6-61 

14-6-61 
17-6-61 
19-6-61 
23-6-61 
24-6-61 
25-6-61 
25-6-61 
26-6-61 
26-6-61 
26-6-61 

3-7-61 
I 2-7-61 
14-7-61 
15-7-61 
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Assistent R. Bregman en gezin (Singapore). 
3e Stm. H. J . T hijssens (Bangkok) m.s .. ,Sibcroct". 
3e Wtk. J. N. van Wengerden (Biak) m.s. ,.K:11ockoc". 
4e Stm. K. Bcekes (Lagos) n1.s ... Houtman". 
4e Wtk. J. de VIas (Hong Kong) m.s. ,.Van Cloo n". 
Assistent M . Koot t:ll cchtg. (Singapore). 
4e Wtk. J. A. J. Paa uwe (Singapore) s.s ... Karsik". 
3e \Vtk. J. Rernmcrde (Beira) m.s. ,Van R iebeeck''. 
2e Stm. H. A. van Ge1dere (Mombasa) nl.s . .. \Vaibalong" . 
3e Stm. J. llos (Singapore) nLs ... Silindoeng". 
Assistcnt J . \Viss en echtg. (B iak ). 
Assistent P. R. S. van Heeren (Singapore) . 
5c Wtk. J. J. F. lleumcr (Bangkok) nl.s . .. Camphuys". 
2e Wtk. E. N. van Don en gezin (Singapore) m.s . .. Kaloekoe''. 
2e Stm. F. van d~r Linden (Singapore) m.s ... Batavia". 
4e Wtk. W. Sangers (Accra) m.s . .. H outman". 
Echtg. H fdwtk. J. van Willigen (Singap(li'C). 
Echlg. Hfdwtk. T. van den Dool (Singapore). 
3e \Vtk. J . Zandstra (Singapore) m.s ... Sihigo". 
2e Wtk. J. H. Beumer (Singapore) m.s ... Sa bang''. 
4e Stm. J. Ruibing (Singapore) nl.s ... Batavia". 
2e Wtk. D. Horning (Port Said) n1.s ... Waiba1ong". 
4c Stm. W. J. Boschen (Manila) m.s .. ,Schoukn". 

Goede wacht <'II hchouden vaart. 

Motordrijver le kl. C. H . Daantjie en 
tnej. Planee Puk Pan ddo. 4-7-61 tc 
Bangkok. 
2e Wtk. (KV) T . J . Postma en mej. 
Lc Thi An ddo: 24-7-61 tc Singapore. 
~e \Vtk. H . J. van der Veer en mcj 
J. M. Nieuwenhuizen ddo. 26-7-61 
te Baarn. 
~c Wtk. A. J . H. J . Rotter en mcj. 
M. G. A. Holweg ddo. 1-8-61 tc 
Winterswijk. 
Je Wtk. F . G. Smink en mcj. S. Wou
ters ddo. 15-8-6 1 te Utrecht. 

Proficiat en .. bchoudcn vaart" . 

!Vieuu·c 1(.1,. iU. -mertjes: 

Lochem, 30-5-61: Robert 0. M., zoon 
van 4c Stn1. 0. E. A. Vermeulen en 
mevrouw A. C. J. Vermculcn-Woltjer. 
Singapore. 20-6-61 : Richard C., zoon 
va n 3e Stm. C . H. P. te Lintelo en 
mcvrouw N. C. C. te Untelo-Rodri
gucs. 
Laren (N.H.), 27-6-fil: Frits W., zoon 
van Assistent E. van IJsscldijk en rne
,•rouw J. A. van IJsseldijk-Schenk . 
Singapore, 29-6-61: Catharina P ., 
dochter ,·an J e Stm. L J . Evken en 
mevrouw H. F. Evken-Peereboorn. 
Leiden, 1-7-o 1: Siea J. G. , dochter 
van 3e Stm. R . E. H . Slangen en me
vrouw J. P. Slangen-van Houtcn. 
H i1versum. 15-7-6 1: Peter A. , zoon 
van Employe E. Scholten (A'dam-bn
toor) en me\TOUW H. Scholten-Ver
sloot. 
Vlissingen, 18-7-6 I: Angelique C., 
dochter van Hfdwtk. I. S. Schaafsma 
en menouw A. Schaafsma-Bienefclt. 
Singapore, 31 -7-61: Zita , dochter van 
Je Strn. A. Bikker en mc\Touw J. Bik
ker-Hckker. 
G roningen , 6-8-61: Nicoline, dochter 
van 3e Wtk. T. van der Linde en me
vrouw H . R. van der Linde-Lijfe ri ng . 

Wdl-om in de ,.familie". 

IN MEMORIAM 

Ciepensioneerd H oofdwcrktu ig
kundige C. H. Hodde ovcrlced 
tc H ilvcrsum in de leeftijd van 
78 jaar op 16-4-61. 
Gcpensioneerd Employe (Amster
damkantoor) H. J. van Ko1stee 
overlccd op 1!-6-61 tc Den Haag 
op 82-jarige leeftijd . 
G epensioneerd Hoofdklerke I me
v rou w A. Rappa-van der Heyde 
overleed te Nicuw-Loosd recht op 
1 • 7-6 1 in de leeftijd van 64 jaar. 
Gepensioncerd Hoofdcmployl: 
F. H. van den Brug overleed op 
7-7-61 te Amsterdam op 57-ja
rige leeftijd. 
Gepensioncerd Gezagvoerder H. 
Agterhof over!ced op 11 -7-61 te 
Zeist in de leeftijd van 64 jaar. 

Zij 1'11.\'1<'11 in vredc. 
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