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Van de redactie 

.,Slechts vernieuwing kan behouden 
achter raakt wie stil blijft staan." 

(Potgieter) 

J A, U hebt het goed gezien. Uw oude vertrouwde ,De Uitlaat" 
is niet aileen in een nieuw jasje gestoken, maar gelijktijdig 

ook bet personeelsorgaan geworden voor de N.T.P.M. en 
de H.V.M. - de nieuwe lezers heten wij gaarne welkom ! Om 
elkaar wat beter te leren kennen zullen wij in dit eerste gemeen
schappelijke nummer het een en ander over de oprichting en 
ontwikkeling van de N.T.P.M., de oudste docbterrnaatschappij van 
de K.P.M. meedelen, in een volgend nummer over de H.V.M., de 
jongste docbter. 

Toen in december 1959 de uitgave van , De Uitlaat" hervat werd, 
was dit een bescheiden nieuw begin na een onderbreking van twee 
jaren. Dat de mogelijkheid tot uitgebreider en spoediger bericht
geving welkom zou zijn geweest, lijdt geen twijfel. Ret is dan ook 
met veel genoegen dat wij bet besluit van de Directie begroet 
hebben om niet aileen tot verdere uitbreiding van de omvang over 
te gaan, maar tevens de verschijning maandelijks in plaats van 
tweemaandelijks te doen plaatsvinden. 

De nieuwe omslag met de vlaggen van onze drie maatschappijen, 
Iaat aan duidelijkheid niets te wensen over: dit personeelsorgaan 
bedoelt te zijn voor en d66r de K.P.M., de N.T .P.M. en de H.V.M. 
Dat wil vooral zeggen dat wij op aller medewerking willen reke
nen bij het samenstellen van dit blad. Niet aileen door uw critiek 
- die moet U ons vooral niet onthouden - maar ook door Uw 
suggesties en nog beter: Uw daadwerkelijke medewerking. Zo 
hopen wij met Uw hulp , De Uitlaat" nog meer tot een lezens
waardig orgaan te maken, een graag geziene gast, naar wie U 
steeds met verlangen uitziet. Zo gaat dan dit eerste gemeen
schappelijke nummer in zee. Behouden vaart ,De Uitlaat" . 



JAAR WISSELING 

Bij het verschijnen van het Kerstnummer 1961 van 
,De Uitlaat" willen wij gaarne aile werkers - en 
hun naaste verwanten - der K.P.M., N.T.P.M. en 
H.V.M. een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig en voor
spoedig Nieuwjaar toewensen. Onze gedachten gaan 
tevens uit naar aile gepensionneerden en hun familie
Jeden die wij uiteraard eveneens onze goede wensen 
meegeven. 

kerk" toegevoegd welk schip in september jl. op de 
diensten der V.N.S. in bedrijf werd gesteld. In maart 
van dit jaar werd de H .V.M. opgericht; de eerste 
twee nieuwe schepen voor deze rederij, de m.ss. , Hol
lands Diep" en ,.Hollands Duin" kwamen in novem
ber in de vaart. 

Een jaar geleden konden wij, met een terugblik op 
de toen behaalde resultaten, de toekomst met enig 
gematigd optimisme tegernoetzien. Inmiddels is een 
jaar verstreken en wij kunnen thans met genoegen 
vaststellen dat de gang van zaken in het algemeen 
aan onze verwachtingen heeft beantwoord. Het eigen 
K.P.M.-bedrijf in het Verre Oosten stabiliseerde zich 
verder. De Afrikadiensten werden uitgebreid : een 
nieuwe Iijn van Oost-Afrika naar Triest werd geopend, 
de G .E.S.A.S. werd recent verdubbeld. Aan de vloot 
van de N.T.P.M. werd het fraaie motorschip ,Sioter-

Deze resultaten konden slechts worden bereikt dankzij 
uw aller Ioyale medewerking. Het is ons een behoefte 
u a llen onze grote dank te betuigen voor de wijze 
waarop u zich van uw, dikwijis moeilijke, taak hebt 
gekweten. lndien wij ook in het komende jaar op uw 
aller medewerking en inspanning mogen rekenen zal 
daarrnede de grondslag zijn gevormd voor de ver
wachting, dat wij ook het jaar 1962 met vertrouwen 
tegemoet kunnen treden. 

D. J. Pronk van Hoogeveen 

Jhr. S. G. van Weede. 

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

het IS Q€B€URO op een Wll1t€ROO.Q 
bes nachts om two.le~ URen. 
be kleme kuobe met heROeRS la(j 
te SlUI meR en Bl) be VURen. 
toen klonk Ult oe hemet een helbeRe WIJS : 

kYRie elers! 

maaR lk en (jl) WO.R€n nret bO.aRBIJ . 
ons tRokken t:e vele zaken, 
nao.R aO.ROSe (jeWICht:boeneRI), 
naaR weRelbse veRmaken 
0~ nO.O.R onze ZORqen VOOR bRO.nk en SPIJS. 

kyRie eleJS! 

oe h6ROeRs haboen hun hanoen vol 
eenVOUbJqe qeschenken. 
ZIJ qc.ven het keRstkmbJ€ schapenwol 
en Baben het:: w1l aan ons oenken 
WanneeR (jl) ZUlt Zl]n 111 UW pc.Rabi)S. 

kYRie eleJS! 

boch CiiJ en 1k komen achteRaan 
met bUizenben meeqelopen 
WIJ zullen wet lanq m be RIJ moeten st:aan. 
maaR oe staloeuR IS noq open. 
WI) WORben m1SSChl€n noq wel €€nmaal WI)S. 

kyRre €leiS! 

:~.m:on vJ.n butnk€Rk€n. 
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H ET Kerstevangelie, wie we ook zijn, kennen we allemaal en daar willen we graag 
naar luisteren: het gaat over het kind in de kribbe, over een menigte des hemel

sen heirlegers en over de herders op het veld; het is bet evangelie dat er over 
spreekt, dat er grate blijdschap komt over allen, dat er een Zaligmaker wordt 
geboren; er ligt een kind in doeken gewikkeld en dan valt er een hemels koor in : 
ere zij God, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. 
Evangelie, dat betekent: een goede en blijde boodschap; en wat Lucas hier allemaal 
neerschreef, dat is ook goed en blij. Het past allemaal uitstekend bij wat de mensen 
Kerststemming noemen. Ret hoort bij de denneboom en de stearinekaarsen en bet 
marsepein en de pakjes en de kerstklokken en de gebraden kalkoen. Het is allemaal 
zo mooi . .. 

K ERSTMIS is het feest der grote blijdschap. Maar . .. blijdschap, echte blijdschap 
is uiterst schaars in de wereld; aan vele mensen, zowel oudere als jongere, gaat 

deze blijdschap voorbij ; zij Ieven onder de druk van het wereldgebeuren en bange 
toekomstvragen vervullen de harten. Velen hebben het guile lachen verleerd ... Juist 
op het Kerstfeest kan een mens zich nog zo eenzaam voelen. Of verbitterd. Of we 
voelen ons te slecht om bet te vieren. Of we vinden ons Ieven te donker om te 
kunnen zingen. 

E N toch, als wij ons karakter, onze levensvisie steeds er op richten, dat we zonder 
aarzelen het !even aanvaarden en het met zijn moeilijkheden en bezwaren als 

een goede gave van de Schepper aannemen, dan zal heel veel wat ons drukt worden 
weggenomen, voordat wij er zelf nog goed over gedacht hebben. Wij moeten de last 
dragen welke ons op de schouders werd gelegd, maar het gaat er slechts om h6e we 
de last dragen. Juist op het Kerstfeest wordt het ons aangezegd, dat onze last 
gedragen wordt door Een, Die sterker is dan wij, wanneer wij daarin ons vertrouwen 
willen stellen. Zij de last dan zwaar, zijn de moeilijkheden ook groot, sterker dan 
de Helper is de nood toch nooit. 

W AT doet het ons? Gaan we na het vorenstaande gelezen te hebben over tot de 
orde van de dag, of Iaten we ons vervullen door bet naderende Kerstfeest? 

Dus toch Kerstfeest? 
Gezegende Kerstdagen, gij allen! 



Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij 

In 1953 werd door de K.P.M. besloten te gaan deel
nemen aan de tankvaart en wei op basis van lang
durige charters met de Anglo Saxon Petroleum Com
pany te Landen. Tot dit doel werd in overleg met de 
Anglo Saxon overeengekomen, dat de N.T.P.M. -
opgericht bij notariele akte van 30 maart 1953 - een 
in aanbouw zijnde 18.000 tons ,general purpose" 
tanker (, Westertoren") van de N.Y. Petroleum Maat
schappij ,La Corona" te Den Haag na de voltooiing 
zou overnemen, terwijl de N.T.P.M. een tweede vrij
wel identiek schip (, Munttoren") in opdracht zou 
geven. 

Uit praktische overwegingen werd daarnaast besloten 
het beheer van de door de K.P.M. in de V.N.S.-Com
binatie in te brengen ,Van Spilbergen" en~ Van· Lin
schoten" - later omgedoopt in ,Senegalkust" en 
, Congokust" - ook aan de N.TP.M. op te dragen. 

Deze schepen werden respectievelijk 28 april 1953 en 
23 mei 1953 aan de V.N.S. opgeleverd en op de door 
deze maatschappij tezamen met de H.S.M. bevaren 
Holland West-Afrika Lijn ingezet, in welke lijn zij 
tot op heden voorspoedig gevaren hebben. 

,Zuiderkerk" ter beschikking gesteld zou worden. Het 
schip werd volgens bestaande V.N.S.-plannen - de 
Z-klasse - gebouwd en voldoet daarmede geheel aan 
de door de V.N.S. in haar bedrijf gestelde eisen. De 
zesde februari 1957 werd het schip aan de V.N.S. op
geleverd, waarna het zijn eerste reis in de Holland 
Australie Lijn began. 

In 1959 werd wederom in overleg met de V.N.S. door 
de K.P.M. besloten een schip ter beschikking van de 
Participatie te stellen en wei van het V.N.S. ,S"-type. 
Dit schip werd op 14 september 1961 als m.s. ,Sloter
kerk" ter beschikking van de V.N.S. gesteld en be
vindt zich op zijn eerste uitreis naar Australie. 

De vloot van de N.T.P.M. bestaat dus uit de navol
gende eenheden: 

Bruto Tonncn 
In dicnst tonnenmaat draagvcrmogcn 

)( m.s. , Congokust" 
n1.s. ,Senegalkust" 
tss. , Westertoren" 
tss. ,Munttoren" 
m.s. , Zuiderkerk" 
m.s. ,Sloterkerk" 

Als directrice van de N.T P.M. trad de directie der 
K.P.M. in Nederland op, terwijl als !eden van de 
Raad van Commissarissen benoemd werden de !eden 
van de Raad van Bestuur der K.P.M. Voorts werd aan 
K.P.M.-officieren de gelegenheid geboden om op vrij
willige basis in dienst van de N.T.P.M. over te gaan. 

1953 
1953 
1954 
1957 
1957 
1961 

4.758 4.838 
4.758 4.838 

12.117 18.158 
12.461 18.785 
9.197 11.747 
9.811 11.982 

Het tss. , Westertoren" werd op 28 oktober 1954 aan 
de N.T.P.M. en vervolgens aan charterers ter beschik
king gesteld, terwijl op 15 februari 1957 het tss. 
,Munttoren" op gelijke wijze werd opgeleverd . Sinds
dien varen deze schepen voor de Anglo Saxon - later 
Shell Tankers - over de zeven wereldzeeen. 

In 1956 werd door de K.P.M. met de V.N.S. overeen
gekomen, dat een derde schip, namelijk het m .s. 

Totaal 53 .102 70.348 

waaruit blijkt, dat de N.T.P.M. is uitgegroeid tot een 
rederij, wier vloot in draagvermogen tot ongeveer 
50"/o van de vloot der moedermaatschappij is toege
nomen. Het is wellicht interessant hierbij te vermel
den, dat aile Officieren Nederlanders zijn, doch dat in 
het lagere personeel de navolgende nationaliteiten 
vertegenwoordigd zijn: Nederlanders, Duitsers, Span
jaarden, Krooboys uit Sierra Leone en Chinezen. 
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"!UUSI" KREEG RADAR 

Van (Je le Stu urman de Hcer Zonneveld 
ontvingen wij de hierbij afgedrukte fa
to's, helaas zonder verder commentaar . 
Aan duidelijkheid Iaten zij echter niets 
te wensen over. Een frisse dronk laat 
zich als ,,' t karwei plat is" goed sma
ken! Hoe de .,Musi" radar kreeg, laat 
ons de andere fo to zien; 'n inspan
nend werkje, maar de teamgeest is 
aanstekel ijk. Houden zo! 

HET KARWEI IS PLAT 

FAMILIEGROETEN BESTEMD 
VOOR HET M.S. ,WAIKELO" 

OP 19 OKTOBER 1961 

Op donderdag 19 oktober j .l. aan
vaardden wij weer de reis naar Hotel 
,Gooiland" tc Hilversum voor de op
namc van familiegroeten van · het 
,.Schip-van-de-week". 
Het zomerse weer was voorbij en ge
wapend met regenjas, paraplu en kap
laarzen kwamen wij in Hilversum 
a an. 
Gelukkig was in , Gooiland" van het 
Nederlandse klimaat niets te merken, 
het was er behaaglijk warm en onder 
het genot van een kopje koffie met 
gebak hadden de familieleden weldra 
onderling een gezcllig contact. 
Bovendien zorgde het orkestje , D e 
Windmolens" onder Ieiding van John
ny Holsh uysen voor cen geanimeerde 
stemming, terwijl Willy Alberti ons 
met zijn liedjes in gedachten meenam 
naar Italie. 
Als gasten waren aanwezig Kapitein 
Hoomans en zijn echtgenote en 2e 
Stuurman L. van der Boon, die in
middels naar de ,Waikelo" is ver
trokken. 
Volgeus een bericht van Kapitein 
Kiepe is de ontvangst aan boord niet 
zo goed geweest; slechts enkele groe
tcn zijn gocd doorgekomen, zodat om 
toezending van het bandje werd ge
vraagd. De heer van der Boon heeft 
dit bandje, benevens post van de 
famil ieleden, aan boord kunnen af. 
geven. 



Van ooze vorige Agent in Ma
nokwari, de heer 1. F. Bicker, 
ontvingen wij deze overzichts
foto van de haven van Mano
kwari. Rechtsbeneden ligt de 
.,Kasimbar" gemeerd aan de 
steiger, terwijl juist de , Ka
rossa" aan komt varen om 
langszijde de ,Kasimbar" 
plaats te nemen voor tende
ren. Aan de meerboeien be
vindt zich het m.s. , Wonoso
bo" van de K.R.L. , waarvoor 
wij als Agenten optreden. 
Rechts daarvan de , Evertsen" 
van de Mar ine en uiterst 
rechts aan het steigertje van de 
, Scheepswerf Konijnenburg'' 
de , Kortenaar". 

Van de 3e Stuurman, de Heer 
Wagner, ontvingen wij in 
dank deze toch wel zeer sug
gestieve foto van de havenin
gang Lyttelton, met de , Van 
Waerwijck" aan de kant. 
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SOCIALE Il.RONIEJ{ 

Beste Marin, 
Toen je onlangs naar je eerste bestemming 
vertrok, heb ik je bij het afscheid be/oofd 
je zo af en toe eem te schrijven. Bij die 
belofte is het echter tot heden geb/even en 
tot mijn sehrik bemerk ik, dat het ,onlangs" 
a[ weer enige maanden achier ons ligr. 
Doch daar is dan mijn eerste epistel. Je 
zull intussen we/ enigszins vcrtrouwtl zijn 
geraakt mel a/ het vreemde, dat in je werk
kring en in je nieuwe omgeving op je af
stormde. Je h ebt a/ wachtjes gelopen en 
we!licht zu/ je oak in de Kerstnacht wacht 
lrebben. Misschien denk je dan voor een 
wijle aan die naclrt in het begin van onze 
jaw·rellinR, waarin in een stal te Bethlehem 
een kind geboren werd. Een Kind, dat later 
een leer zou prediken, 1marin de liefde tot 
de naaste centraa/ gesteld zou worden. 
Liefde tot de naaste. Ik hoar je a/ zeggen : 
,daar merk ik tach a/ heel weinig van in 
de wereld van dit ogenblik" . Dat lijkt irtder
daad zo, doch wanneer je verder ziet en je 
rekenschap geeft van het groeiend verlan
gen naar meer eenheid, van de aeries tot 
leniging van allerlei noden, kom je toch 
to! de slotsom dat er, zij het dan geen pure 
/iefde 101, dan tach W('/ zorg om de 11CWSI<? 
is. 
Een stuk zorg om de naaste is oak be
lichaamd in verschi/lende regelingen, die 
door de Overheid getroffen zijn. Regelingen, 
geboren uit de strijd der meningen, die in 
de gelde!ijke gevolgen van een calamiteit 
voorzien. 
Die regelingen nocmt men de Sociale Ver
zekC'ringswetgeving. In mijn volgende bric
l'en hoop ik je daarover, voorzover dii 
voar je van belong is, iets mecr te ver
tellen. 
De Je januari is een bijzonderc dag.' 
En dan doe! ik lrierbij nier zo op de onr
standiglreid, dat het dan Nieuwjaarsdag is, 
maar meer op het feit, dar het de peildatum 
is voor de verp/ichte ziekenfondswrzeke
ring. 
Dat is nu vaor jou nag niet \'an onmiddel
lijk belang, doch we{ voor sommige van je 
oudere collega's. 
Er zijn er onder je co/Jexa'.r, dil' gedurende 
het jaar I961 verplicltt verzekerd zijn inge
volge het ziekenfandsenbeslctit, omdat hctn 
gage op I januari 196I niel mecr dan f 591.
per maand hedroeg, doch wier f{age in de 
loo p vun 196! boven dit bedrag van 
f 591,- per maand is gestegen. D ezc collef{a's 
zr1/len van I januari 1962 uf (de peildatum 
voar 1962) niet meer verplicht verzekerd 
zijn. Voor hen is het dus zaak aan een par
ticuliere ziektekostenverzekering te derzken . 
Andere col/ega's daarentegen, die op I ja· 
nuari dienst deden op een tanker, zijn in 
1961 niet verplicht verzekerd. omdat lzrm 
gage plus tankerloeslag per I januari 1961 
meer dan f 591,- per maand bedroeg. Ziin 
zij in de loop van 1961 op een ••racht
schip overgestapt, dan komen zij, indien hun 
gage op I jancwri 1962 niet meer dan 
f 591,- per maand bedraaf{t, ••cmaf 1 januari 
/962 onder de l'erplichte ziekenfondsver
zekering te valle1z. 
Vaor heden genoeg. Belzouden vaat·t, goede 
waclrt, een vro/ijk Kerstfeest en een geluk
kig Nieuwjaar wenst jl.' toe 

Je vriend Socius 
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Teehnisehe pi•oeftoeht m.s. ,Hollands Duin" 

Op 7 november vertrok het m.s. · ,Hollands Duin" 's morgens 
om 8 uur van de Parkkade te Rotterdam voor het houden 
van haar tweedaagse technische proeftocht onder commando 
van kapitein Tjebbes. 
Aan boord bevond zich de volledige bezetting officieren en Chi
nese bemanningsleden, directie, vertegenwoordigers en staf van 
de scheepswerf ,Van der Giessen" en haar vele onderaanne
mers, de voor het verkrijgen van de nodige certificaten uitge
nodigde officiele instanties, de chefs en Ieden van de technische, 
nautische en civiele dienst van de K.P.M., voorts een welkome 
versterking van het civiele dienst-personeel, de nautische advi
seur, de loods en enkele gasten. 

Hoewel de weersomstandigheden niet ideaal waren, was de stem
ming aan board uitstekend. Rustig trokken de assisterende sleep
boten het schip van de kant, waarna de hoofdmotor schuchter 
haar eerste stuwende kracht begon te ontwikkelen. 
Ter hoogte van Schiedam geraakte het schip in een dichte mist
bank, waarin helaas een aanvaring met een Enge]se kustvaarder 
heeft plaatsgevonden. Door plaatselijk rivierverkeer werd ogen
blikkelijk assistentie aan de kustvaarder, die ernstige schade heeft 
belopen, verleend. Persoonlijke oogevallen hebben zich niet voor
gedaan. De schade van het m.s. ,Hollands Duin" was van lichte 
aard, zodat met goedvinden van de aan board aanwezige experts 
van Scheepvaart Inspectie en Klassebureau de proeftocht zon
der bezwaar vervolgd kon worden. 
Na het compenseren kregen ankerspil-stuurmachine en de ma
noeuvreervaardigheid van de motor gelegenheid hun uiterste 
kunnen te tonen, waarna koers gezet werd naar Vlissingen waar 
de eendags gasten zouden worden gedebarkeerd en de demag
netisering door de Koninklijke Marine zou plaats hebben. Sterk 
opkomende mist verijdelde deze plannen, zodat weer koers ge
zet moest worden naar Hoek van Holland. Ook daar was echter 

· de mist zo dik, dat geankerd werd om beter zicht af te wach
ten. Het gevoig was dat de eendags passagiers niet van boord 
konden en de toch al van extra slaapplaatsen voorziene accom
modatie nog circa 30 passagiers gastvrijheid moest verlenen. Dank 
zij de aan boord van de ,Hollands Duin" aanwezige radiotele
foonverbinding waren de familieleden van de eendags gasten 
van de verlate thuiskomst op de hoogte. De salon werd ont
ruimd en slaapp!aatsen werden gei'mproviseerd op banken en 
op de grond. Ook elke hut kreeg een kampeerder toegewezen. 
Hoewel de extra gasten bes!ist niet op rozen Iagen waren er 
gelukkig voldoende dekens en kussens aan board om het Iichaam 
warm en het hoofd koel te houden. 
In afwachting van wat de nacht zou brengen, ging iedereen 
die niet bij werkzaamheden betrokken was bij gebrek aan zit
plaats om 10 uur ,plat". Kort hierna was bet weer zodanig verbe
terd dat men anker op kon gaan en de proeftocht kon worden 
vervolgd. 
Gedurende de nacht werden uitgebreide beproevingen gedaan, 
die allen zeer bevredigende resultaten gaven. 's Morgens om 7 uur 
was het een drukte van belang want ook de noodgedwongen 



gasten wensten gewassen en geschoren aan tafel te komen, zo
dat het , Boleh Pindjam" bier opgeld deed . 
De civiele dienst functioneerde, ondanks het teveel aan gasten, 
prachtig en een ieder was vol lof over de wijze waarop de 
maaltijden waren bereid en werden geserveerd. De 's nachts be
gonnen metingen werden overdag voortgezet en ·verliepen gun
stig, zodat besloten kon worden om 6 uur 's middags Hoek 
van H olland binnen te lopen. 

TechJiische p1•oeftocbt m.s. ,Hollands Dicp" 

Op 14 november vertrok het m.s . . ,Holla nds Diep" gebouwd door 
werf ,De Biesbosch" uit Rotterdam voor haar technische proef
tocht onder commando van kapitein Groenhof. 
Hoewel ons Nederland in november vaak onder een deken van 
mist schuil gaat, was de harde wind er de oorzaak van, dat 
dit nu niet het geval was. 
De minder bevaren gasten werden uitgenodigd een extra kopje 
koffie te drinken, omdat het, zolang we op de Nieuwe Water
weg waren nag wei zou smaken. 
Zodra de , Hollands Diep" de pieren was gepasseerd, steigerde ze 
welgemoed naar buiten. Velen prezen zich echter gelukkig deze 
zee te bevaren op de nieuwe aanwinst van de K.P.M. en niet 
op een van de vele ons passerende en heftig slingerende kust
vaarders of vissersscheepjes. 
De beproevingen verliepen geheel volgens het opgestelde tijdsche
ma, zodat om 4 uur 's middags de eendags gasten in Vlissingen 
konden worden afgezet. Door bet -afnemen van de wind kon 
na het verlaten van de Schelde de proeftocht rustig worden voort
gezet en nadat a ile nodige gegevens van schip en machine
installatie waren verkregen were\ de volgende dag de terugrei~ 
aanvaard. Afgemeerd werd in de buurt van de , Hollands Duin" . 
Voorwaar een niet alledaags gezicht twee grote K.P.M.'ers zus
terlijk naast elkaar in Rotterdam. 

Overdracht m.s. ,Hollands Duin" 

A ls eerste van de drie door de K.P.M. bestelde trampschepen 
werd op 16 november jl. het m.s. , Hollands Duin" door de werf 
opgeleverd. 
Voor dit bijzondere evenement, bijzonder vooral omdat hiermede 
een geheel nieuwe activiteit, nl. de trampvaart, haar intrede doet 
in de K.P.M.-historie, was een groot aantal gasten, waaronder 
vele oud K.P.M.-ers uitgenodigd. 
De plechtige overdracht, eerst door de werf bij monde van de 
heer Van der Giessen aan de K.P.M., en vervolgens, met een 
speech van de heer Van Weede, door de K.P.M. in bareboat
charter aan haar dochtermaatschappij de Hollandse Vracht
vaart Maatschappij N.V., vond plaats tijdens de of{iciele proef
tocht. Als symbool van de overdracht werd, na de toespraak 
van de heer Van der Giessen, de vlag van de werf gestreken en 
de vlag van de K.P.M. gehesen. 
Nadat het schip in bareboatcharter aan de H.V.M. ter beschik
king was gesteld, werd de H.V.M. vlag in de voormast gehesen. 

De beer Oost Lievense, directeur van 
de H.V.M., die in zijn toespraak o.a. 
memoreerde, dat de H.V.M. in de ge
Jukkige positie verkeert haar bedrijf 
met splinternieuwe schepen te kunnen 
aanvangen, in tegenstelling tot andere 
tramprederijen, die het veelal met af
dankertjes van de lijnvaart moeten 
doen, droeg vervolgens officieel het 
commando van het schip op aan ge
zagvoerder C. Tjebbes en het beheer 
over de machine-installatie aan hoofd
werktuigkundige C. J. Tettelaar. Kapi
tein Tjebbes aanvaardde het comman
do onder dankzegging voor het in hem 
en zijn officieren en bemanning gestel
de vertrouwen. 
De 150 gasten aan board zullen, dank 
zij het vorstelijk onthaal - voor de 
aan de genodigden aangeboden lunch 
was het tussendek van ruim IV tijde
lijk herschapen in een eetsalon - het 
weerzien van vele oude bekenden, en 
daarenboven liet buitengewoon mooie 
herfstweer, ongetwijfeld een prettige 
herinnerig aan deze proeftocht be
waren. 
Het ru.s. ,Hollands Duin" vertrok op 
17 november j.l. in ballast naar New 
Orleans om aldaar een valle lading 
graan voor Japan in te nemen. 

J(.P.M. Bcdrijfsnieuws 

De ombouw van het m.s .. ,Camphuys" wcrd 
voltooid en in de 2e he\ft van november 
-vertrok hct schip van Singapore naar de 
Arabische Golf. Medio december werd de 
cerste afvaart van dit gebied naar Oost- en 
Z uid Afrika gegeven. Na de dokbeurt van 
hct m.s. , v. Riebeeck" te Durban in februari 
a.s. zullen deze 2 schepen een 6-wekeli jkse 
verbinding Z. & 0. Afrika-Arabische Golf, 
v.v., onderhouden, terwijl, zoals bekend, de 
, Waikelo"' en , Walngapoe" de maandelijkse 
vcrbinding Brits Oost Afrika-Arabische 
Golf, v.v., verzorgen. 
Hct m.s. , Waibalong" voltooide in oktober 
j .l. te Triest zijn 2e rondrcis en vertrok de 
le november naa r Beirut, Rode Zee en 
Oost Afrikaanse havens. Na de belading in 
laatstgenoemde havens is het schip inmid
dels weer op weg naar de A driatische zee. 

N. T.P.M.-niernvs 

Schecpsposit ies per 15 december 

m.s. , Scnegalkust '" West-Afrika (Freetown) 
~m.s. , Congokust" West-Afrika (Lagos) 

m.s. , Zuiderkerk" Las Palmas 
m.s. , Sioterkerk" Sydney (v. 9 dec.) 
s.s . , Munttoren" Arab. golf 
s.s. , Westertoren" Scand./Nederl.? 
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PERSON ALIA 

On::le K.P.rll. jubila.rissen 

W. E. Brassinga 
Employe Amsterdamkantoor 

25 jaar 
I december 196 1 

B. H . Rijnten 
Hoofdemploye Amsterdamkantoor 

25 jaar . 
l januari 1962 

D e redactie biedt u /war hartelijke 
gelukwensen aan. 

Promoties: 

K.P.M. 
Per l-7-6 1 werden de 2e Werktuig
kundigen G. Buyze, S. L. Schot en 
Th. J. Bronsvoort bevorderd tot 
Hoofdwerktuigkundige. 
Per 1-10-61 werd de Assistent R. A. 
Dekker (Penang) bevorderd tot Ad
junct-Chef. 
Per 15-11-61 werd de Adjunct-Chef 
Th. Hut (Hollandia) bevorderd tot 
Chef van Dienst. 
Per 1-12-61 werd de Beambte W. E. 
Brassinga (Amsterdam) bevorderd tot 
Employe. 

Hartelijk gefukgewenst. 
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Muta.ties ge::lagvoerdcrs: 

K.P.M. 

H. Meyer ex RV naar m.s. ,Waibalong" 30-W-61. 
S. J. Krijt ex m.s. ,Waibalong" met RV 30-10-61. 
H . N. L. Hoomans ex RV naar m.s. ,Van Riebeeck" 30-10-61. 
W. J . Pottinga ex m.s. ,Van Riebeeck" met RY/ OP 30-10-61. 

N.T.P.M. 

G . K1uen ex s.s . ,.Westcrtoren·· (1e Stm.) naar s.s. , Westertoren" 16-10-61. 
J. P . van Haeften ex s.s. , Westertoren" met verlof 17-10-61. 
A. Witteveen (aflosgezagv.) naar m.s. ,Senegalkust" 22-10-61. 
W. E. Sonneveldt ex m.s. ,Senegalkust" einde aflosdienst 23-11-61. 

Illutaties ltOojdtverhtuigkundi~ren: 

K.I•.M. 
J. B. J ens ex RV naar m.s. ,Vander Hagen" 17-10-61. 
P. A. de Vlieger ex m.s . .,Vander Hagen" met RV 17-10-61. 
S. L Schot ex RV naar m.s. , Waibalong" 30-10-61. 
W. H . Ch. de Wit (dd. Hfdwtk.) ex m.s. ,Waibalong" naar Nederland einde KV 
30-10-61. 

N.T.P.M. 

P. H. de Munk ex m.s. ,Congokust" einde aflosdienst 24-10-61. 
)::, R. Pagels ex verlof naar m.s. ,Congokust" 24-10-61. 

H. A. A. Schneider ex s.s . , Munttoren" met verlof 30-10-61. 
C. Schoemaker (2e Wtk.) ex SV naar s.s. , Munttoren" 8-11-61. 
A. van der Laan (aflos Hfdwtk.) naar m .s. ,Senegalkust" 22-11-61. 
A. A. Egas ex m.s. ,Senega1kust'' met verlof 23-11-61. 

A 1/e verlofganr:ers: een prectig veri of. 
Aile herplaatslen: goede vaart. 

Met verlof gegaan: 

K.P.M. 

21- 9-61 4e Wtk. G. Proper uit Hong Kong RV/SV 
23- 9-61 le Stm. W. C. Bouler uit Durban RV 
23- 9-61 2e Stm. J. Vries uit Kaapstad RV/SV 
23- 9-61 ~ 5e Wtk. H . Jansen uit Kaapstad RV/SV 
26- 9-61 3e Stm. J . K. L. Koster uit Singapore RV 
28- 9-61 5e Wtk. A. Scheper uit Singapore RV/SV 

3-10-61 4e Wtk. Ch. R. D. Hogendorp uit Biak RVjontslag 
op verzoek 

3-10-61 Assistent F. W. Bonsen uit Hollandia EV 
4-10-61 4e Wtk. A. M. L. L'Herminez nit Bahrain RV/SV 
8-10-61 4e Stm. F. J. Dahrs uit Singapore RV/SV 

11-10-61 2e Wtk. W. P . M. Waitz uit Singapore einde KV 
11-10-61 5e Wtk. J. Mazereeuw uit Singapore RV/SV 
12-10-61 3e Wtk. J . Lourens uit Bangkok RV/SV 
15-10-61 4e Stm. B. W. Smaal uit Port Said RV 
16-10-61 5e Wtk. H. C. Ravesteyn uit Bahrain RV/SV 
18-10-61 5e Wtk. F. Roelse uit Kaapstad RV/SV 
19-10-61 4e Stm. E. Aukes uit Singapore ZV/RV 
22-10-61 1e Stm. E. van de Wetering uit Hong Kong RV 
22-10-61 5e Wtk. P . S. Hoope uit Kaapstad RV 
23-10-61 5e Wtk. J. G. de Boer uit Hong Kong RV/SV 
23- 10-61 5e Wtk. · L. Mostert uit Hong Kong RV/SV 
24-10-61 2e Stm. E. M. J. Corten uit Bangkok RV 
25-10-61 3e Stm. J. F. Tiemes nit Kaapstad RV/SV 
26-10-61 )<:.2e Stm. D . Plooy uit Bangkok RV/SV 
29-10-61 4e Wtk. W. E. Tomei uit Singapore RV/SV 
31-10-61 2e Wtk. H . van de Ridder uit Melbourne RV 



l-11-61 
1-11-61 

1-11-61 

2e Wtk. W. H . Ch. de Wit 
3e Wtk. A. B. Oxfoort 

5e Wtk. J . Dusselaar 

uit Triest 
uit Triest 

uit Triest 

einde KV 
RV/ontslag 
op verzoek 
RV/SV 

N.T.P.M. 
11-10-61 

20-10-61 
20-10-61 
21-10-61 
23-10-61 
30-10-61 

6-11-61 
6-11-61 
7- U -61 

12-11-61 
23- 11-61 

Ass. Wtk. S. Nanuruw 
4e Wtk. J. den Hollander 
3c Wtk. F. G . Veenstra (SV) 
3e Stm. H. L. Scbeurkogel 
3e Wtk. H . J. H. Driessen Dubois 
2e Stm. J. Evelaar 
3e Wtk. H. A. van der Wal 
4e Wtk. J . B. Binan (SV) 
2e Stm. M . Kraal 
1e Stm. J. H . F . Stausebach 
4e Wtk. P. C. Verjans 

Een preltig verlof toegewenst. 

Na ~erlof vertrokken: 

K.P.M. 
17- 9-61 5e Wtk. A. ten Klooster (Kaapstad) m.s . .,Van Linschoten". 
17- 9-61 1e Stm. W. F . Klute (Durban) m.s. ,Van Heemskerck". 
17- 9-61 LJ. Stm. L. Egeter (Durban) m.s. , Van Heemskerck". 
17- 9-61 Ll. Stm. F. Boonstra (Durban) m.s. , Van Heemskerck". 
17- 9-61 Ll. Wtk. H. M. Coenen (Durban) m.s. ,Van Heemskerck". 
17- 9-61 Ll. Wtk. R. Geiger (Durban) m.s. , Van Heemskerck". 
21- 9-61 Ll. Wtk. R. R. Ronkes (Bangkok) m.s . .,Sibigo". 
21- 9-61 )( 5e Wtk. A. A. A. van Onna (Singapore) m.s. ,Batavia". 
22- 9-61 4e Stm. W. P. N. Terpstra (Mombasa) m.s. , Waibalong". 
23- 9-61 3e Wtk. E. de Vries (Singapore) m.s. , Van Noort". 
23- 9-61 Ll. Wtk. Th. A. H. Bakker (Singapore) m.s. , Van Noort'~. 
25- 9-61 Assistent M. P. Tenbroek (Singapore). 
25- 9-61 5e Wtk. F . M. Verhoeve (Singapore) m.s. ,Van Noort". 
30- 9-61 5e Wtk. C. A. N. Boers (Biak) m.s. , Keerkring". 

5-10-61 5e Wtk. J. J. Broen en echtg. (Singapore) m.s. , Sabang". 
10-10-61 p(2e Wtk. KV D. J . G. G . Geurts en echtg. (Singapore) m.s. ,Sibe-

roet". 
10-10-61 Ll. Wtk. A. J . Parinussa (Bangkok) m .s. ,Sigh". 
12-10-61 4e Wtk. R. F. Schols (Hong Kong) m.s. , Waiwerang". 
13-1 0-61 5e Wtk. A. P. van der Zanden (Kaapstad) m.s. , Schouten". 
14-10-61 1e Stm. W . J . F1orie (Singapore) m.s. ,Sibigo". 
14-10-61 le Stm. G . E. K aersenhout (Hong Kong) m.s. , Houtman". 
14-10-61 Ll. Wtk. G. Timmer (Hong Kong) m .s. ,Houtman". 
14-10-61 Ll. Stm. D. Lub (Hong Kong) m.s . .,Houtman". 
18-10-61 le Stm. E. van Luyk (Biak) m.s. ,Sungei Bila". 
20-10-6 1 Gezagv. A. N. Kloots en gezin (Singapore) m.s. , Van Heemskerck". 
24-10-61 2e Wtk. KV M . A. C. van Riet (Melbourne) m.s. ,Straat Madura". 
27-10-61 3e Wtk. B. van Riessen (Triest) m .s. , Waibalong". 
29-10-61 5e Wtk. J . C. P . M. van der Lind (Mombasa) m.s. , Van Riebeeck". 

N.T.P.M. 
27-1 0-61 
23-11-61 
23-11-61 

3e Stm. R. P. Rodenburg (van Rotterdam) s.s. , Westertoren'". 
3e Wtk. M . D . Treurniet (van Amsterdam) m.s. ,Senegalkust". 
2e Stm. J . Evelaar (van Amsterdam) m.s. ,Senegalkust". 

Gesla c1 g d voor een hoger di11loma 

K.P.M. 

3e Wtk. G. H. Bijen 28-7-61 B ll 
2e Stm. A. Treffers 20-9-61 S l 
5e Wtk. J. J. Broen 28-9-61 A 
2e Stm. L. van der Boon 3-1 0-61 S I 
5e Wtk. A. P. van der Za.nden. 

6-10-61 A 

Goede wacht en behouden vaart. 

2e Stm. J. J. E. Madle 17-10-61 S I 
2e Wtk. Th. J. Bronsvoort 

23-t0-61 e n 
2e Wtk. S. L. Scbot 24-1 0-61 C II 
4e Wtk. H. J. G. Schoolkate 

26-10-61 A 
2e Wtk. J . R. Holman 27-10-61 C I 
2e Wtk. G. Buyze 30-10-61 C II 
Onze gelukwensen met het behaalde 

succes. 

H uwelijkenz 

K.P.M. 
4e Wtk. J. W. M. W. van der Bas 
en mej. J.. M. van Maren ddo 
22-7-61 te Wellington (Nieuw-Zeeland). 
3e Stm. J. Plenter en mej. C. A. Bok
ma ddo. 13-10-61 te West-Terschel-
1ing. 
2e Wtk. J. W. Verwey en mej. L. D. 
Lenselink ddo. 17-10-61 te Leerdam. 
3e Wtk. A. Terpstra en mej. A. J . Bos 
ddo. 19-10-61 te West-Terschelling. 
le Stm. J . Jonkman en mej. D. E. 
Wijstma ddo. 19-10-61 te Amsterdam. 
2e Stm. R. B. Schabracq en mej. A. 
van Reenen ddo. 17-11-61 te Naarden. 

N.T.P.M. 
4e Stm. B. Buwalda en mej. T . Wiers
ma ddo. 23-10-61 te Burgwerd (Fr.). 
4e Wtk. J. den Hollander en mej. S. 
van den Hoonaard ddo. 10-11-61 te 
Leiden. 

Pro!iciat en ,,belzouden vaart". 

Niernve K .P. itl.-Jnertjes: 
Den Haag, 5-8-61: Edward A ., zoon 
van 2e Stm. 0. J. Stumpf en me
vrouw J. 0 . A. Stumpf-Grijfrath. 
Arnhem, 27-9-61: J acqueline, doch
ter van le Stm. H . de Geest en me
vrouw B. G . de Geest-Gerritsen. 
Alkrnaar, 10-10-61 : Coenraad D.K., 
zoon van Employe F. Scberjon (Am
sterdam-kantoor) en mevrouw A. D . 
Scherjon-de Wit. 
Ede, 28-10-61: Anthonius Th., zoon 
van Hfdwtk. Th. J . Bronsvoort en me
vrouw Th. C. Bronsvoort-van Raven
stein. 

W elkom in de ,familie". 

In rnenJorla~n 

Gepensioneerd Gezagvoerder J. J . 
de Vos overleed te Heemstede in 
de Jeeftijd van 69 jaar op 
20-9-61. 
Gepensioneerd Hoofdwerktuig
kundige K. A. Holtbuis overleed 
op 30-9-61 te Zeist op 80-jarige 
leeft ijd. 
Gepensioneerd Gezagvoerder H . 
R. Werker overleed te Heemstede 
op 12-10-6 .1 in de leeftijd van 72 
jaar. 

Gepensioneerd Hoofdwerktuig
kundige J. J . S. W. Clee overleed 
op 12-10-61 te Loosdrecht op 63-
jarige leeftijd. 

Gepensioneerd Agent J. Zemel 
overleed op 14-10-61 te Heem
stede in de leeftijd van 75 jaar. 

Gepensioneerd Employe F. A. 
Barthelemy overleed op 
17-1 0-61 te Den Haag in de leef
tijd van 68 jaar. 

Zij rusten in vrede. 
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