
# ... . 
... • ., 

\ • . 
~ .. . .. 
• 

" 



PERSONEELSORGAAN VAN DE 

N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ 
N.Y. NEDERLANDSE TANK- EN 
PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 
HOLLANDSE VRACHTVAART MAATSCHAPPIJ N.Y. 

Redacteur: 
H. A. de Jong 

Redactiecommissie: 
G. J . Boom AS/PV - R. Romswinckel/ ASP & A - J. M. van 
Suylekom V-Z. - R. J. de Vries B.T.D. 

Aile stukken , De Uitlaat" betreffende te adresserero : 
De Redactie van , De Uitlaat" p/a N. V. Koninklijke Poket
vaart-Maatschappi j . 
.,Het Scheepvaarthuis" - Postbus 714 - AMSTERDAM 

Feestmaand 

Verwachtensvol feest van maskeradij, 
pakjes en rijmelarij 

' naast propvolle zoetzatte weezieke magen. 

Stemmingsvol feest van flonk'rend Ii cht, 
weerspiegeld in zilv'ren en kleurvolle pracht 
van feestd is en tooi, ter ere van Hem. 

luidruchtig fees! von bezinning, belofte en voornemeri j, 
gesmoard in het spronk'lend na t van edele distillarij. 

Feestelijke maand von afscheid van een heel jaor lief 
en feed, 

bedekt met het immer weer wandere smet'loze sneeuw
witte kleed. 



J aarwisseling 

Met enige verwondering komi men tot het besef, dot het 
joareinde weer in zicht is. Het lijkt wei of elk jaor deze 

mijlpaol sneller word! bereikt; het moment van de inner

lijke terugblik ncar hetgeen is geweest doch evenzeer met 

ens wezen gericht op de toekomst. 
Terugziende op het ofgelopen joor komi allereerst een ge

voel van grate donkboorheid naar boven voor de gezamen
lijke insponning en voor de grate teamgeest von allen, die 

tezamen het K.P.M .-concern vormen. 

Hel is geen gemakkel ijk jaar geweest. Doell is dit niet het 
algemene kenmerk van ,,de scheepvaart", die immers nooit 

gemokkel ijk is noch i s geweest? De scheepvaart heeft wei 

goede jaren beleefd doch nimmer gemakkelijke. Oa t zou 
oak niet geed denkboar zijn in een bedrijfstak, waar een 

universele dienstverlening op de voorgrond stoat. Waor ol-

Kerstmis 1964 

. . . In de mensen een welbehagen. 
Cyprus - Congo - Vietnam - Berlijn - Malokka . . . 

In het prachtige liedje .. lk zou wei eens w illen weten" zing! 

Jules de Corte : .. En ze zijn a/ zo lang onderweg naor de 
vrede toe - doorom zijn de mensen zo moe". 

Door aile eeuwen heen hebben de dichters gepoogd, het 
verlangen von de mensheid ncar een Ieven in vrede in wear

den te votten; door a ile tijden heen werd het geluid von 

hun woorden overstemd door de hoefslog van de gehar

noste tweede ruiter van de Apocalypse, die oorlog heel. 

Vonof het zingen von de eersle boogpees tot he! donde
rend opbfoeien von de g ifpaddestoefen der otoom-expfo

sies zijn bloedige voren over de aarde getrokken, woarin 

steeds weer het lichtend ideool von de geslogen mens ver

zonk. Een ideoal dot waard was, alt ijd weer te worden op
geheven, ol was het dikwijls in de duisternis nauwelijks 

meer te onderscheiden. 

leen het best georganiseerde en het best uitgevoerde dienst

betoon .. geed genoeg" kunnen zijn. 

Waren wii dit voorbije jaar .. goed genoeg"? Alvorens hier
op te anlwoorden, w illen wij eens bezien, wat ons concern 

dit jaor heeft verr icht. Onze H.V.M .-schepen voeren op aile 
zeeen en ondanks de wisselvollige vrochtenmorkt werden 

redelijke bedrijfsuitkomslen verkregen. Onze N.T.P.M .

schepen hebben zich op voortreffelijke wijze von hun took 
gekweten. De K.P.M.-schepen bleken weer welkom in hun 

vroeger voorgebied en vonden door somenwerking en toe
komstmogelijkheden. 

Oil stem! dankboor. Het is bereikt door orgonisotie, ini

tiatief en samenspel van allen. En wij geloven dan oak dot 
wij mogen terugzien op een geed joor. 

Loot ens voor het komende jaor in gedochten houden, wat 

he! oude jaor en zovele oude joren doorv66r ons hebben 
geleerd: zorg voor een goede en overzichtelijke orgonisotie 

en dan hebben wij, met een flinke dosis initiatief en door

zettingsvermogen de beste konsen op wederom een onge
mokkelijk doch goed jaor. 

In dit besef wensen wij allen en hun gezinnen en onze 
gepensioneerden, die ons immers destijds de weg hebben 

gewezen, een gezegend Kerslfeest en een voorspoed ig en 
gelukkig 1965. 

D. J. Prank van Hoogeveen 

Jhr. S. G. von Weede 

Oil joor opnieuw is meer dan eens het boken vervaagd, en 
dreigden zij, die er op poogden te koefsen, de hoop te 

verliezen - en wi j met hen. Het is goed, ens op zulke 

momenten de uitspraok van W illem von Oronje te herinne

ren : .. Het is niel nodig te hopen om iets te beginnen, noch 
te slagen om val te houden". Woorden d ie geluigden van 

een onwrikbaor vertrouwen in een betere toekomst, en die 
nochtons werclen uitgesproken in een tijcl, waor in ieclere 

hoop doarop misplaotst leek. 

Vrede op oorde. Een onbereikboor ideool? Well icht: er is 
wei eens beweerd, dot een wereld zonder oorlog en crisis
verschijnselen een ulopie is. Moor er is een vrede die voor 

ons dichterbij ligt en die misschien een middel tot het doe! 

ken z1jn: de vrede in ons eigen hart. 

Er is een tijd geweesl, woarin men de slerkte van een gloei
lamp placht aon te duiden in kaarsen; een lamp van hon

derd kaars gof al een stralend Iicht. Zou de vrede in vele 

mensenharten wellicht eveneens een slerk Iicht kunnen zijn 

en ens een stopje verder kunnen voeren op de weg, die wij 
zo onverbiddelijk versperd menen te zien? 

Het is deze vrede, die in Uw eigen hart, die wi j U in deze 

dogen von harte toewensen. 
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40 Jaren 

Bij het betreden van de wintertuin in .,Kras" no de Jaar

vergadering van de Verenig ing van Cud-Employes der 

Koninklijke Paketvaart-Maatschappij .,K.P.M." op zaterdag 

7 november jl., voelde de b innenkomer a ls het ware dot 
er iets bijzonders aan de hand was. Daarmede was de 

plank niet ver mis geslagen, want de mededel ingen van 

de Yoorzitte r ti jdens de Jaarvergader ing ten aanzien van 
de met ingang van 1 januari 1965 in te voeren pensioen

maatregelen, waarmede aan verschillende reeds lang onder 

de gepensioneerden levende wensen werd tegemoetgeko

men, hebben in deze jubileumvergadering nog eens doen 

uitkomen dot de Mootschoppij de belangen von hoar oud
gedienden voor ogen houdt. 

Onder het groen van de in de wintertuin aanwezige pal 
men werd door vele groepjes het zo juist bekend gemaakte 

druk besproken. Daardoor kreeg het ,.bo rreluurt je" waar

aan door enkele honderden gepensioneerden en hun 

domes werd deelgenomen, een bijzonder cachet, hetwe lk 
nog in belangrijke mate werd verhoogd door de o lom op 
prijs gestelde aanwezigheid van de beide Directeuren van 

de Maatschappij, de heer D. J. Prank van Hoogeveen en 

Jhr. S. G. van Weede, laotstgenoemde vergezeld van zijn 
echtgenote. Voorts waren van het Amsterdamkantoor aan

wezig de H.H. C. H. Paulus, Chef Algemene Dienst en P. 

W. A. Keller en hun echtgenoten (de heer F. H. von Meijen
feldt, Chef Personeelszaken was in verband met ziekte ver

hinderd), de heer A. J. J. de Feyter, Chef Nautische D ienst, 

en de Redacteur van .,De Uitlaot", de heer H. A. de Jong. 

Van 55 tot 940 

Tijdens dit borreluur vroeg de Vaorzitter, de heer A. de 

Best aandacht voor de heer Prank van Hoogeveen, die in 
zi jn toespraak memoreerde dot 40 joar geleden, eveneens 

in .,Krasnapo lsky", de Vereniging von Cud-Employes der 
Koninklijke Paketvaart-Maalschappij .,K.P.M." werd opge

r icht door de heer E. M euleman, d ie Levens de eerste Voor

zilter van de Veren iging is geweest. 

Teen waren er 55 enthousiaste leden en het is verheugend 

dot mede dank zij de actieve Bestuursleden d ie de Ver

eniging in de afgelopen 40 joren heeft gehad, het ledental 
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zo enorm, tot 940, is gestegen. Vooral ook de dames die 
zowel op de zomerreunie als op hel Jaarfeest hun echt
genoten trouw vol gen, geven aon deze zomer- en najaars

bijeenkomsten steeds de nodige fleur en gezelligheid en 

spelen a ldus een belangrijke rol bij deze bijeenkomslen. 

De K.P.M., aldus de heer Prank van Hoogeveen, kent geen 
officiele herdenking van een 40-jarig jubileum - hel komt 

bij het uitgezonden personeel oak zelden voor. Moor in 
voorkomend geval bestaat de goede gewoonte het belrok

ken personeelslid ter herinnering aan dit feit een kleine 

attenlie te overhandigen in de vorm van een vlaggestan
daord met inscriptie en het Maotschoppi j -vlagget je. 

Gezien de verbondenheid von de Vereniging met de Moot
schappij zo l ditzelfde geschenk thons oak oan de Vereni

ging worden aangeboden, waarbi j spreker de hoop uit

sprak dot hij met het huidige Bestuur en aile aanwezige 

leden over 10 joar het gouden jubi leum mag meemaken. 

Onder opplaus van aonwezigen overhandigde de heer 

P onk van Hoogeveen het geschenk aan de heer De Best. 
onder vermelding van de tekst van de inscriptie: 

,.Vereniging von Cud-Employes der Koninkl ijke Poketvaori

Moatschapp ij - B november 1964 - 40 jaar 
,.Krachtig Prachtig M ochlig" 

Hoera voor de K.P.M. 

Daarna dankte de Voorzitter de heer Prank van Hoogeveen 

voor zi jn woorden en voor hel v laggetje, dot als symbool 

voor de Vereniging van grate waarde is. 

Hij dankle de Directie en andere heren van het kantoor voor 
hun aanwezighe id en memoreerde het jubileum dot van

daag werd gevierd. 's M iddags had hi j t ijdens de vergade
ring de mededeling o ver de pensioenmaalregelen reeds 

kunnen voorlezen en hij toonde zich verheugd voor deze 

hem geboden mogelijkheid. De heren Prank van Hoogeveen 

en Van Weede, die zeker hun steentje tot de tot stand ko
ming van deze maotregelen hadden bijgedragen, w ilde hij 

hiervoor gaarne van harte dankzeggen. 
Hij besloot met aile aonwezigen uit te nodigen tot een drie

werf ,.Hoera" op de Moalschappij, woaraan spantaan 

werd voldaan. 

Om zeven uur, nodal beide Directieleden van het Bestuur 

en nog vele andere aanwezigen afscheid hadden genomen, 
begaven de ruim 300 aonwezigen zich ncar de Sint Jans

zaal waar de gemeenschappeli jke maaltijd zou worden ge

bruikt. 

Onder de tonen van het onvermoeibare trio ,.De l eur" en 
gebruik makend van de magelijkheid om tussen de ver

schillende gangen door, een dansje le maken, drooiden de 
wi jzers van de klok voor velen veel te snel. 

Dot de stemming er wat ie naemt ,in zat", blijkt wei ui l het 

uit voile borst meezingen van oude (en nieuwe) schlagers 

zoals o.a. ,.taroraboemdie; en Iaten we vrolijk wezen; lang 

za l ze Ieven (de K.P.M.) en geen woorden moor daden". 

O m ongeveer half t ien maakte de Voorzitler het einde van 

het diner bekend, waarna de aanwezigen nag enige tijd 
bleven doorpraten en dansen en loen heel geleidelijk no 

een zeer geslaagd Jaarfeest de w eg noar huis opzoch!en. 



Mauritius 
vleespotten en 
rasverbetering 

De lezer zal zich afvragen - wat nu weer - . He! zi jn ech

ter geen geheimen en ook geen hogere w iskunde. Alhoe
wel je soms wei die hogere wiskunde zou wi llen verwerken 

in de Australische weerberi chten alvorens de oversteek van 
Fremantle ncar Maurit ius te aonvoarden. AI was het moo r 

aileen om uit te kunnen rekenen welk dekgedeelte zal 

droogbl ijven in de of en aan vloeiende low's. Een echte 
poketvaartmon heeft nu eenmoal een w arm hart voor het 

aan zijn zorg toever trouwde vee. De ouderen zijn er immers 

nag mee opgegroeid. Er was praktisch geen schip in heel 
ons voormalig gigantisch lijnen stelsel of he! hod vee oan 

dek. Wij maakten het zelfs mee tot in de onderruimen. De 

vorkens en het Bal i vee - de wi tte Ongala stieren - de 

poorden ui t de Timorsector, hele boerder ijen van Java 
naor Nieuw Guinea, de w ilde stieren uit de Northern Terri

tories van Austrolie noar Manila en Hong Kong. Maar t ijden 
komen en tijden goon. En daarmee ook het veevervoer. 

Toch hielden we nog iels over. De schopen voor Mauritius, 

om oldaar ols , Roast leg o f Lamb" op de menu's te ver

sch ijnen. Ze komen b ibberend aan board. 't Is voor de 
slacht, dus word! hun warme jasje eerst uitgetrokken ol

vorens zij aan board worden gejaagd in de tevoren klaor
gemoakte omrastering aon dek. En inderdood , Ai s schopen 

op een hoop". A fgeschreven verder. 

Doch deze reis was er een b ij met jas. En w et voor een 
ias! Zeker 20 em dik. Een grate stoere Corriedale ram voor 

de fokkerij in Zuid Afri ka. De eerste ram van West Austra
lie noar Zu id Afrika . Vol l iefde en zorg werd hij ingeladen. 

Fi lmoperateurs voor TV en dagbtaden bii t ientollen . Hanni

ba l, de kampioen ram {5000 gulden), werd voor de laotste 

moal in zijn vaderland vereeuwigd. Een goed beschermde 
plaats onder het bokdek werd zijn luxe hut met de stuur
monsleerling ols speciale chaperone. 

Hannibal vooruit, de schapen op het achterdek en twee 

vro lijk blaffende sheepdogs op S.B. l e klasse dek. Honden 

d ie liever een hard knappend saepbroodje verwerkten dan 

hun eigen hormoon voer (400 gulden per stuk). 

De schapen ncar de vleespotten van Mauritius. Hanniba l 
en de herders ncar Zu id-Afriko. En ze kwomen prochtig over 

c:ie drie. We misten iets toen ze in Port El izabeth van 
board gingen. 

En ... otleen maar witte kruisi ng. D. M . 

Aboard the Dutch freighter, 
Straat Lombok, when she called 
at Port Elizabeth, were a 
Corriedale ram valued at 
Rl,OOO and two sheep dogs 
valued at R80 each, all from 
Australia. 

Pictured with the rant is Mr. A. 
C. Hartman a cadet officer, 
who looked after it during the 
voyage. With the sheep dogs 
is the Chief Officer, Mr. H. 
"Vcldkamp. 
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Moderne jeugd 

(Afgeluisterd gesprek, gevoerd tussen twee oud-K.P.M. 

domes, gedurende het joorfeest-diner der Vereniging 

,K.P.M." in Hotel Krosnapolsky, d.d. 7 november 1964. 
Gesprek is historisch, aileen de nomen zijn gefingeerd). 

Dog mevrouw, herkent U mij nag, 
U bent tach mevrouw Verweert 

Die toen woonde in Makossor, 
Of zie ik he! soms verkeerd? 

Neen, U heeft het juist geroden 

En ols i k U zo bekijk, 

Zou ik zeggen hoe is 't mogelijk 

Dan bent U mevrouw" Van Eijk. 

Was het niet in een en vi j ftig 

In de Tamarindeloan, 
Waor U in dot hoekhuis woonde 

Niet zo ver van mij vandaan? 

En hoe goat het met Uw kinderen? 

Die van mij zijn ol getrouwd, 
Wei wa t jong nag, maar hoe goat dot 

Als je van elkonder houdt. 

Mens schei uit, want oak de mijne 

Zijn al lang geen k!nderen meer, 

't Is ol ,liefde" wat de klok slaot 
Met perkara's keer op keer. 

Waor zit !hans Uw kleine Poultje? 
't Was zo'n lekkere robbedoes, 

Met zijn leuke snuit en kru llen 

Yond ik hem een echte snoes. 

0, die is nu oak ol twintig 

'k W·ed dot U hem niet meer kent, 

Draagt een ringbaard, doet gewichtig, 
En is eerstejoars student. 

Hij heeft zeker al een meisje? 

Want zo'n knoppe knul ols hij 
Zol er plenty kunnen krijgen, 

Blijft als regel niet lang vrij. 

Neen, hi j heeft nag nie t een meiSJe, 

En ol klinkt het roar misschien 

Hij leeft meer zoals een sultan, 

Want hij heeft er minstens lien. Elje Teha. 

Van de redactie 

,Wot de toekomsl brengen mage", een toepasselijke titel 

voor de foto op de frontpagina en Ievens de grondgedachte 
van de hieronder volgende overpeinzing von de Redactie. 

Wat het verleden ,de Uitloot" heeft gebracht is bekend en 

de Redoctie van dit orgaan wil allereerst al diegenen die 

zich bereid hebben getoond op enigerlei wijze door aon 
mee te werken, heel hor telijk dankzeggen. 

Het is verheugend dot steeds meer lezers zich de moeite ge
troosten hun b ijd roge in de vorm van foto's o f geschreven 

kopij oan de Redoctie toe te zenden. Zo is don hier het 

Kerstnummer 1964, waarmede de 17e joa rgang word! be

sloten. 
Met het Nieuwe jaor gaol oak een nieuwe jaargang begin

nen en het is een gelukkige omslondigheid dot w ij niel 
helderziend zijn - met of zonder vergroolglos - zools he! 

oude vrouwtje op de voorpagina dot door Kapitein Zeylstra 

bij de Songatsudu tempe! te Nora (Japan) werd gefotogra
feerd. Wont de vreugde zou niet meer spon toan zi jn en het 

feed dubbel zwaor. 
Een ieder verwacht von de toekomst he! besle voor hemzelf 

en allen die hem lief zi jn en de Redactie wens! U van harte 

toe dot 1965 vaor U een min imum can te leurslellingen en 
een maximum aan vreugde in petto heeft. 

Laten wij gezamenlijk deze wens oak uitspreken voar anze 

Moatschappij en in het Nieuwe Joar, door inzel von o l onze 

krachten, medewerken con hoar verdere opbouw. 
Dan kunnen wij menselijkerwijs gesproken met vertrouwen 
tegemoetzien wat de toekomst ons daadwerkeli jk goal 

brengen. 



Adieu kapitein 
Zeylstra 

Torenties op het dak van de Jummoll moskee te Port Louis 

Dit joor heeft Gezogvoerder H. Zeylstro de Mootschop

pij met ouderdomspensioen verloten en hoewel wij hem, 

zeals do t heel, zi jn welverdiende rust van harte gunnen, 

ondergoon wij zijn vertrek met een gevoel von spijt. Wont 
zijn hobby - fotogroferen - is jarenlong voor ,de Uit
laat" een bijna onuitputleli jke bran 'von foto-moteriaal 

geweest. Op vele omslagen von ons blad prijk ten zi jn schi l

terende foto's, terwi jl diverse molen een foto werd be

kroond ols ,Beste foto von de maand". Het is ons door
om een groat genoegen in dit nummer nog eens een in 

overleg met hem gemaakte keuze uit zi jn vele honderden 
Iota's op te nemen. Bij deze !electie is niet in de eerste 

pleats aandocht geschonken aan he! verbond van het ge

fotografeerde onderwerp met de scheepvaort, hetgeen 

w ei het gevol was bij de vele eerder van hem geplaotste 

foto's. U ziet de fotogroaf Zeylstro nu eens op een onder 
terre in, noor wi j hopen, met minstens evenveel genoegen. 
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Boven van links naa r rechts: 

Tasman Island bii ondergaonde zan 

Zonsopkomst bii optrekkende mist te Walvis Baoi 

Ladingprouwen op de rivier te Bangkok 

Midden: 

Katjang-verkoper oan woterkant te Hong Kong 

Onder van links naar rechls : 

Panorama vanaf Binna Burro Lodge, Queensland, Australie 

Oud poortie of bidhuisie nabii de Toioii-tempel te Tokio 

Quoin Island, gezien vanaf N .O.-kust Mauritius 

A vond aon het strand te Koimono 
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Door K.P .M. ten behoeve 

van gepensioneerden getroffen 

pensioen-maa tregelen 

In het verslag over het 40-jarig bestoan van de Vereniging 

van Oud-Employes der Koninklijke Paketvaart-Maatschap

pij ,K.P.M." op pagina 4, werd reeds melding gemaakt 

van de met ingang van 1 januari 1965 in te voeren belang
rijke maatregelen in de pensiaensector. 

Aangezien belanghebbenden, die hierover nag niets heb
ben vernomen, ongetwijfeld met instemming van deze 

maatregelen kennis zullen nemen, word! hieronder, voor

uitlopend op de mededeling die aile betrokkenen nag 

rechtstreeks zal worden toegezande.n, een beknopt over

zicht daarvan gegeven. 

1. Bijzondere Uitkering 

De Road van Bestuur van de K.P.M. heeft goed gevonden 

in de pleats van de Regeling ,Bijzondere Uitkering" (1963) 

een nieuwe Regeling ,Bijzondere Uitkering" {1965) in te voe
ren. De Regeling ,Bijzondere Uitkering" (1963), woarbij he! 

,behoefte-element" een belongrijke rol speelde, waordoor 
betrokkenen verplich t waren bepaalde gegevens te over

leggen, teneinde te kunnen bepolen of en zo ja in hoeverre 

zij voor een bijzondere uitkering in aanmerking konden wor

den gebracht, voldeed in de praktijk niet voldoende. 
Doorom is !hans besloten het behoefte-element in de rege

ling ,Bijzondere Uitkering" te Iaten vervallen en deze rege
ling derhalve uit le breiden tot aile oudere gepensioneer

den, die hun volledige diensttijd bij de K.P.M. hebben vol

bracht. 

De nieuwe regeling, die genoemd zol worden ,Bijzondere 

Uitkering" (1965). zal derholve niet gelden voor hen die de 
dienst der K.P.M. uit eigen beweging voortijdig verlieten. 

De regeling zal m.i .v. 1 januari 1965 worden ingevoerd en 

beoogt in het algemeen een overbrugging van de achier
stand der oudere pensioenen, vergeleken met de pensioe· 

nen die no de oor log op 50-, resp. 60-jarige leeftijd werden 
toegekend. Hiermede word! tegemoet gekomen aan zekere 

verlangens die ap dit punt bestonden en can bepaalde be

zwaren tegen de hantering van he! behoefte-element. Nu 

het echter een algemene regeling is geworden zal bij de 
ouderdoms·, invaliditeits- en de doorbi j behorende wedu

wenpensioenen de eventuele niet-volle dienstti jd en het be· 
perkte verschil tussen de pensioenaonspraken der deel

nemers A en B wei in aonmerking moeten worden gena

men, zoals dit in statuten en reglementen van het Pensioen

fonds is vastgelegd. Dit houdt in dot in sommige gevallen 
de ,Bijzondere Uitkering'' (1965) lager zal kunnen uitwer

ken don de ,Bijzondere Uitkering" (1963). Wij menen ech

ter, dot dit- in samenhong met de aonzienlijke verhoging 

von het Algemeen Ouderdomspensioen (A.O .P.) per 1 jo
nuori a.s., hetgeen per saldo op een hager totaa l pensioen

inkomen zal uitwerken - niet tot moeilijkheden aanleiding 

zal geven. 

De ,Bijzondere Uitkering" (1963), die tot en met 31 oktober 
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1964 is toegekend, zol tot en met 31 december 1964 worden 
verlengd. 

Hoewel uiteraord wordt gehoopt dot de ,Bijzondere Uit

kering" (1965) elk jaar kan worden toegekend, kunnen door

over geen definitieve toezeggingen worden gedaan. Tel
kenjare zal derhalve worden bezien of de uitkeringen op
nieuw kunnen worden toegekend. 

Betrokkenen, die voor de ,Bijzondere Uitkering " (1 965) in 

aanmerking komen, zullen daaromtrent persoonlijk wor

den ingelicht. 
De ,Bijzondere Uitkering" (1965) zal gedurende het jaar 
1965 in 12 termijnen worden uitbetaald. Uit administratieve 

en belasting-technische overwegingen zal deze uitkering 

namens de K.P.M. door het Pensioenfonds van de K.P.M. ge
lijktijdig met het maandelijks pensioen worden verricht. 

2. Tijdelijke pensiaenen 

Het tijde/ijk pensioen zal met 33!0/o worden verhoogd. 

Uiteraard geld! ook deze verhoging alleeri voor hen die de 

dienst der K.P.M. niet uit eigen beweging voortijd ig heb

ben verlaten. Betrokkenen zullen daarover persoonlijk be
rich! van het Pensioenfonds der N .V. K.P.M. ontvangen. Het 
zijn uiteraard de jongere gepensioneerden d ie hiervan in 

de eerste pleats zullen profiteren, dot zijn zij die reeds in 

het genal zijn gesteld van een tijdelijk pensioen en de 65-

jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 

3. Overige bes/uiten 
a) lngevolge de !hans geldende regellng vervalt bij her

trouwen van een weduwe zowel het levenslange wedu

wenpensioen als het eventueel toegekende tijdelijke 

weduwenpensioen. 
Bij ontbinding van het opvolgend huwel ijk herleeft he! 

weduwenpensioen. 

Thans is besloten dot voortaan bij hertrouwen von een we
duwe het /evens/onge weduwenpensioen word! doorbe

taald. Het eventueel toegekende tijdelijke weduwenpen
sioen komi echter wei te vervallen, naar analogie van het 

Algemene Weduwen- en Wezenpensioen. 

Deze regeling geld! voor weduwen die 35 jaar of ouder 

zi jn. 

b) Volgens de reglementaire bepalingen geschiedt bij over

l ijden de laatste be ta ling van het pensioen aan het einde 

van de maand waarin het overlijden plaatsvindt. 

Thans is het volgende besloten. 

Is de weduwe pensioengerechtigd, dan zal het toe te ken· 

nen weduwen- en/of wezenpensioen nag gedurende 2 

maanden worden aangevuld tot het pensioen van de over

ledene. 
lndien een gehuwde gepensioneerde een niet-pens ioenge

rechtigde weduwe nalaat, zal het pensioen nag 2 maanden 
no de maand van overlijden warden doorbetaald. 

De onder 3) a en b genoemde besluiten zullen per cir

culaire can de gepensioneerden worden bekend gesteld. 

Wij menen dot de K.P.M. hierdoor opnieuw veel begrip 

heeft getoond voor de positie van de oud-gedienden van 

onze Maatschappij en hun eventuele nabestaanden. 
Hoewel het nimmer mogelijk zal zijn het iedereen naar de 

zin te maken, is uit de reacties van verse hi lien de gepen

sioneerden tijdens de jaarvergadering wei gebleken dot de 

genoemde maatregelen bijzonder op prijs worden gesteld. 



Bedrij fsnieu ws 

Op 22 september jl. werd de heer J . A. van den Braek 
Humphrey opgevolgd door de heer G. J. Reitsema als 

Owner's Representative vaor onze Maatschappij te 

Djakarta. 

Te Hong Kong werd ens lading aangeboden voor lndone
sische havens, o.o . voor Belo wan Deli, Tondjong Prick en 
Semorang. Bovendien wisten wi j beslog te leggen op een 

parti j von 1000 ton rijst van Hong Kong bestemd voor de 

Shell te Plodju. Voor het vervoer van deze lading werden 

de ,Siberoet" en de ,Sabong" aongewezen. 

De Oost Borneo havens, t.w. Bolikpapan en Samarinda, 
werden vanuit Hong Kong bediend door het m.s. , Silin· 

doeng". 
De , Landak" en de , Musi" vervoerden voile lodingen rijst 

uit Bangkok ncar respectieveli jk Pontionok en Djombi. In 

deze havens w erd door genoemde schepen exportrubber 

voor o verscheep te Bangkok geloden. 

K.N .M.I.-Rotterdam 
75 jaar 

Uitreiking van de door Hare Majesteit de Koning in toe· 

gekende medoilles aan Gezagvoerders en de door Zijne 
Excellentie de Minister von Verkeer en Waterstaot toegeken

de beloningen oan Stuurlieden en Rodio-officieren ter 

Koopvaardij, wegens bijzondere verdiensten op het gebied 

von de Meteorologie. 

Op een bijeenkomst op 31 oktober jl. ten Stodhuize van 

Rotterdam ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig 
bestaon von de fil ioa l-inrichting van het Koninklijk Neder

lands Meteorologisch lnstituut te Rotterdam, werden, in 

aanwezigheid von vele hoge gasten, de toegekende onder
scheidingen en belon ingen door Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Margriet oan Gezogvoerders en Officieren uitge

reikt. 

Do t Hare Kon inkl ijke Hoogheid onze Koopvaordij die eer 
heeft willen betonen, heeft can de uitreiking wei een bii· 

zonder luister ri jk karakter gegeven. 

No een kart welkomstwoord door de Burgemeester van Rot
terdam opende Zijne Excellentie Mr. J. van Aartsen, M inis

ter van Verkeer en Waterstaal zijn toesproak met de vol

gende woorden : 

,Koninkli jke Hoogheid, 

Het bi j Koninkl i jk besluit van 14 september 1943 No. 1 

voor het varende personeel van de Nederlandse handels

vloot ingestelde kenteken, waarbij werd overwogen ,dot 

gezagvoerders, officieren en scheepsgezellen von de Ne
derlandsche koopvaard ijvloot peel sloan over Onze klein

dochter Prinses Morgriet Francisco en dot overeenkomstig 
den wensch der ouders hun bijzonderlijk het recht wore toe 

te sloan het embleem van de margriet te d rogen", gaf uit

drukking con de bi jzondere verwantschap d ie bestaat Ius

sen het Huis van Oranje en van U in het bijzonder en de 

Nederlandse Koopvoardij . 

Dot U op deze plechtigheid, woor in oon de Koninklijke be

langstell ing voor de Nederlandse zeevarenden ook neg op 

andere wijze vorm is gegeven, oonwezig heeft wi llen zi jn 

zol voor allen en in het bi jzonder voor hen die gerechtigd 

zijn het embleem van de margriet te dragen, reden zijn 
voor diepe vreugde en voldoen ing." 

Zijne Exellenlie eindigde zijn rede met te zeggen : 

,De hulde welke tot uitdrukking komt in de to~kenning van 
28 onderscheidingen en 41 beloningen, oon kopiteins, stuur
lieden en radio-officieren van de koopvoardij en een schip

per von de vissersvloot, brengt opnieuw tot uitdrukking de 

erkentelijkheid von de Regering oan de reders welke hun 

schepen ols ,selected ship" inschakelen en can de vele 

honderden die dagelijks in weer en wind en onder dikwijls 
zware omstandigheden de meteorolog ische en oceanogro

fische waarnemingen verrichten. 

lk mage U, di recties van de scheepvoartmoolschappijen, 
kapiteins, stuurl ieden, rodio-officieren en vertegenwoordi

gers von de Nederlandse Vissersvloot, van deze pleats ver

zekeren dot Uw orbeid en insponning, en iedere meteoro

logische observatie die door U of door Uw medewerk ing 

lot stand komi, ook in deze tijd van vooruitgong van weten

schap en techniek, neg niels can waorde en betekenis 

heeft ingeboet : de wetenschap kon Uw arbeid niet ont

beren en de zeevaart zal ncar ik verwach t in toenemende 
mate bij de resultaten von de wetenschoppel ijke arbeid ge

baat zijn ." 
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Vervolgens kreeg de heer A. A. Fresco, Directeur der Ge

meentelijke Fi lioolinrichting von het K.N.M .I. te Rotterdam 

het woord, die in z ijn toesprook o.m. de gecompl iceerd
heid von de positie en de verontwoordelijkheden von de 

directeur von die inrichting benevens de bevoegdheden von 
instituut, directeur en ambtenoren uitvoerig toelichtte. 

A ls lootste spreker werd door de hoofddirecteur von het 
K.N .M.I., de heer lr. C. J. Wa rners zijn frooie toesprook 

begonnen met te zeggen: 

Het petekind von de Koopvoordij, H.K.H. Prinses Margriet 

loto: ANP. 
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,,n een brief von commander Matthew Fon ta ine Maury 

von de U.S.-Novy, von 27 juli 1854 con de President of the 
Royal Society in Londen, schrijft Maury : 

,Seamen by nature ore meteorologists, but no man l ikes 
to labor in vain; and w hen men are invited to enter this 

field as recording observers, to w hom, or to what office 
shall each one be directed to send his observations, that 

they may be prepared and discussed for use; sothot none 

shall have labored in vain?" 

Het is ons tot onze spijt wegens plootsgebrek niet mogelijk 

de belongwekkende rede van de heer Warners in zijn ge
heel over te nemen. No de ontwikkeling von de systemo

tische meteorologische woornemingen ter zee, sinds hon

derdtien jaren geleden door de grondlegger doorvon, bo

venoongehaolde vroog werd gesteld, te hebben geschetst, 

eindigde de heer Warners met te zeggen: 

,Zo zijn we longs omzwervingen door de ruimte en over de 
globe ten slotte bij ons uitgongspunt teruggekomen: de zee

mon en zijn waorneming; zijn weerropport en zijn journool. 

En als hij zich hopenlijk bewust is geworden dot ,he has not 
labored in vain" dan is er de plechtigheid van vandaag om 

aan een oanta l selecte representanten van de N ederlondse 
zeevaart, aan reders, kopiteins en officieren, tot uitdrukking 

te brengen, dot zeals de heer M inister dit reeds heeft ge
zegd, hun gezomenlijke orbeid, ,vanw.ege de Koningin" 

door de Regering voortdurend en blijvend van de groolste 

i betekenis wordt geocht. 

Koninklijke Hoogheid, ik moge U !hans voorstellen goed te 
vinden tot de uitreiking der onderscheidingen en belonin

gen over te goon.'' 

Hierna vend de uitreiking von de medoilles en beloningen 

pleats. 

Van de N.T.P.M . mochten - ongetwijfeld met een gevoel 
von grote vreugde en voldoening -

Gezagvoerder W ·. J. Bos, de Zi lveren M edoille en 

3e stuurmon G . C. Rutting, een beloning in de vorm van 

een aneroide barometer, 
persoonlijk uit handen van H.K.H. Prinses Morgriet ontvan

gen, die daorin door de Hoofddirecteur van het K.N .M .I. 

werd bijgestoon. 

Helaas was het voor K.P.M.-Gezagvoerder B. de Blank, con 

wie de Zilveren Medaille is toegekend, en de K.P.M.-stuur
lieden L. von der Boon en R. de M es, die ieder een anero·ide 

barometer hebben gekregen, door verbl ijf in ons voarge

bied , niet mogelijk de hen toegekende onderscheidingen 

persoonlijk in ontvongst te nemen. 

Nu aan de ui treiking, in de persoon van H.K.H. Prinses 

Margriet zo'n luisterrijk cachet werd gegeven, za l d it hen 

evenols ons, wei bi jzonder spijten. 

Het is doorom met destemeer genoegen, dot wij vermel

den kunnen, dot de verloofde von stuurman De Mes, me
juffrouw Van der Laarse, op charmonte wijze hoar oon

staande echtgenoot bij deze plechtigheid heeft vertegen

woordigd en de hem toegekende b eloning van het Konink
h(k Petekind der Koopvaardi j in ontvongst mocht nemen. 



Beste foto van de maand 
,.Panamakanaal" 

Opname 3e Stuurman G . N. C. Janssen (K.P.M.), t ij delijk a / b 
ms . ,.Hollands Dreef" 

Scheepsposities 

N.T.P.M. 

rn.s. , Senegalkust" Amsterdam 
m.s. ,.Congokust" Bordeaux 
m.s. ,.Zuiderkerk" Genua 
m.s. ,.Slolerkerk" Mombasa 
s.s. ,.Munllo ren" nag onbekend 
s .s. ,.Westertoren" Hull 

H.V.M. 

ms. ,.Hollands Diep" Vancouver 
ms. ,.Hollands Duin" Vancouver 
ms. ,.Hollands Dreef" Fremantle 

± 30-12-64 = 28-12-64 
± 29-12-64 
± 31 -12-64 

eto 2-12-64 

4-12-64 
14-12-64 
25-12-64 
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Personalia 

PROMOTIES: 

K.P.M. 
Technisch varend personeel 
l. van den Berg tot Hoofdwerktuigkundige m.i.v. 1-7-64 
P. C. H. Poppelaars tot 2e Werktuigkundige m.i.v. 1-7-64 

N.T.P.M. 
Nautisch varend personeel 
B. J . Hennephof tot Gezagvoerder m.i .v. 1-10-64 
F. J. Kubinek tot 1e Stuurman m.i.v. 1-10-64 
Technisch va rend personeel 
A. A. Westdijk lot 5e Werktuigkundige m.i.v. 22-4-64 

Van harte ge/ukgewenst. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS: 

K.P.M. 
H. de Geest (1e Strm.) ex RV naar m.s. , Waikelo" 

(dd. Gezagv.) 24-10-64 
D. van Hekken ex m.s. ,Waikelo" met RV 24-10-64 
G . H. de Jong (1e Strm.) ex RV naar m.s. ,Bakongan" 

(1e Strm. BMC) 7-11 -64 
E. M. J. Corten (1e Strm. BMC) ex m.s. ,Bokongan" 

naar m.s. ,Sambas" (1 e Strm. BMC) 7-11-64 
J. Jonkman (1e Strm. BMC) ex m.s. ,Sambas" met RV. 7-11 -64 
E. M. J. Carlen (le Strm. BMC) ex m.s. ,Sambas" 

naar m.s. ,Bakongan" (1 e Strm. BMC) 8-11-64 
G . H. de Jong (1e Strm. BMC) ex m.s. , Bakongan" 

naar m.s. ,Sambas" (1 e Strm. BMC) 8-11 -64 
F. E. de Nieuwe {1 e Strm.) m.s. ,Waibalong" 

(dd. Gezagv.) 8-11-64 
R. E. J . van Dijk ex m.s. ,Waibalong" met RV 8-11-64 
A. Bikker (1e Strm.) ex RV/S' pore naar m.s. 

,Sinabang" (dd. Gezagv.) 16-11 -64 
M. M. Adamse ex m.s. ,Sinabang" naar m.s. 

,Van Noort" 16-11-64 

H. Meyer ex m.s. ,Van Noort" met RV/OP 16-11 -64 

N.T.P.M. 
F. H. Wolff ex verlof naa r ms. , Zuiderkerk" 14-10-64 
W . J. Bas ex ms . ,Zuiderkerk" met verlof 15-10-64 
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MUTATIES HOOFDW£RKTUIGKUNDIGEN: 

K.P.M. 
M. F. Muller ex RV naar m.s. ,Camphuys" 26-10-64 
P. J. H. Riksen (dd. Hfd .wtk.) ex m.s .' ,Camphuys" 

naar m.s. ,Houtman" (2e Wtk.) 26-10-64 
J . J. Pieterse (2e Wtk.) ex RV naar m.s. ,Sibiga" 

(dd. Hfd.wtk.) 9-11 -64 
H. E. Kattenbroek (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Sibiga" 

met RV 9-11-64 
D. J. G . G. Geurts (dd. Hfd.wtk. KV) ex m.s. ,Schouten" 

naar m.s. ,Sambas" (2e Wtk. CMK KV.) 13-11-64 
A. Fortgens (2e Wtk. CMK) ex m.s. ,Sambas" naar 

m.s. ,Schouten" (dd. Hfd.wtk.) 13-11-64 

N .T.P.M. 
C. Schoemaker ex verlof naar ss. ,Westertoren" 5-10-64 
H. van der Lug! ex ss . ,Westertoren" met ziekteverlof 

19-10-64 
R. Pagels ex veri of naar ms. ,Senegalkust" 19-10-64 
W. Starreveld aflos Hfd.wtk. ex ms. ,Senegalkust" 

e inde aflosdienst 19-10-64 
W. Starreveld aflos Hfd.wtk. naar ms. ,Sioterkerk" 4-11-64 
H. A. A. Schneider ex ms. ,Sioterkerk" met verlof 5-11 -64 

Aile verlofgangers : een prettig verlof. 

Aile herplaatsten: goede vaart. 

MET VERLOF GEGAAN: 

K.P.M. 
16-10-64 4e Stm. H. M. Koerselman uit Hong Kong RV 
16-10-64 5e Wtk. A. J. Smits uit Hong Kong RV/SV 
21-10-64 Se Wtk. H. Wegenaa r uit Sydney RVISV 
22-T0-64 5e Wtk. C. van de r Vring uit Sandakan RV/SV 
26-10-64 4e Wtk. J . Mazereeuw uit Singapore RV/SV 
26-10-64 3e Wtk. J . Kramer uit Singapore RV/SV 
29-10-64 3e Wtk. H. J. van der Put uit Singapore ZV/ RV/SV 
29-10-64 2e Stm. J . M. Bridie uit Bangkok RV/SV 
30-10-64 3e Stm. B. Dekker uit Sydney RV/SV 
31 -10-64 4e Wtk. C. Adriaanse uit Bangkok RV/SV 
3-11-64 5e Wtk. A. van 't Oost uit Fremantle RV/SV 
4-11-64 le Stm. F. G. va n 

Amersfoorth uit Sandakan RV 
5-11 -64 3e Wtk. N. M. Meinsma uit Mombasa RV/SV 
5-11-64 2e Stm. H. W . Pietersz uit Mombasa RV 
8-11-64 4e Stm. J.D. H. Maaskant uit Calcutta RV/SV 

11-11-64 2e Wtk. H. E. Kattenbroek uit Bangkok RV/SV 
12-11-64 2e Stm. J. Eikelenboom uit Hong Kong RV/SV 
14-11-64 3e Stm. B. J. Kamp uit Durban RV/SV 
14-11-64 5e Wtk. E. R. Dinkelaar uit Du rban RV/SV 
14-11-64 5e Wtk. K. Venema uit Durban RV/SV 

N.T.P.M. 
8-10-64 1e Stuurman J. Evelaar ex ss. ,Westertoren" 
8-1 0-64 5e Werktuigkundige J . J . Jakobsen ex ss. 

,Westertaren" sv 



17-10-64 2e Stuurman G. A de Munnik ex ms. ,Congokust" 

18-10-64 5e Werktuigkundige R. L. Luyendijk ex ms. 
,Zuiderkerk" SV 

18-10-64 Ass. werktuigkundige H. T.v. d. He'rde ex ms. 
,Zuiderkerk" 

20-10-64 2e Stuurman D. Ch. L. van Amson ex ss. 
,Westerto ren" 

21 -10-64 le Stuurman J. Sjouwke ex ms. ,Senegalkust'' 

1-11-64 3e Werktuigkundige W. J. Jansen ex ss. 

,Westertoren" SV 
1-11-64 4e Stuurman A J. Graters ex ms. ,Senegalkust" 
3-11-64 3e Werktuigkundige D. Schaafsma ex ms. 

,Senegalkust" SV 

3-11-64 3e Werktuigkundige J. Ch. Jackson ex ms. 

,Senegalkust" SV 

7-11-64 3e Werktuigkundige A de Groote ex ms. 
,Sioterkerk" 

7-11-64 5e Werktuigkundige H. J . R. Barten ex ms . 
.,Sioterkerk" SV 

7-11-64 3e Stuurman B. Buwalda ex ms. ,Sioterkerk" SV 
Een prettig verlof toegewenst. 

NA YERLOF YERTROKKEN : 

K.P.M. 

16-10-64 de Heer C. Schouten en gezin (Singapore) 
19-10-64 Mevrouw C. T. Pruyt en dochter (Bangkok) bestem. 

Australie 

20-10-64 Se Wtk. L. de Nooyer (Singapore) m.s . ,Stroot 

Frazer" 

29-10-64 3e Wtk. R. E. Boom (Bangkok) m.s. ,Waiwerang'' 

29-10-64 3e Wtk. J. J . van Dillewijn (Hong Kong) m.s. 
,Silindoeng" 

1-11-64 le Strm. J.P. Goossens (Mombasa) m.s. ,Houtman" 
2-11-64 2e Strm. J. Bos (Djakarta) m.s. ,Waibalong" 

3-11-64 3e Wtk. J. G. F. Beumer (Hong Kong) m.s. 

,,Keerkring" 
5-11 -64 de Heer M. P. Tenbroek (Singapore) 

B-11-64 3e Wtk. W. Best (Hong Kong) m.s. ,Van Waerwijck" 
12-11-64 2e Strm. B. H. Verseput (Durban) m.s. 

,Van Linschoten" 

12-11-64 Se Wtk. Q. J. Sas (Durban) m.s. ,Vander Hagen" 
12-11-64 Ll. Strm. P. P. J. den Boer (Durban) m.s. 

,Van der Hagen" 
12-11-64 Ll. Strm. J. Reitsma (Durban) m.s. ,Van Linschoten" 

Goede wacht en behouden vaart. 

NA VERLOF GEPLAATST: 

N.T.P.M. 

13-10-64 5e Werktuigkundige R. J. Klap ms. ,Zuiderkerk" 

17-10-64 5e Werktuigkundige L. van Heulen ms. ,Zuiderkerk" 

20-10-64 1 e Stuurman J. La meyer ms. ,Sioterkerk" 

21 -10-64 4e Werktuigkundige J . P. Bostelaar ms. ,Sioterkerk" 

31-10-64 3e Stuurman M. van der Woude ms. ,Senegalkust" 

14-11-64 2e Werktuigkundige W. K. Pieters (Ria de Janeiro) 
ss. ,Munttoren" 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA: 

K.P.M. 

3e Wtk. P. C. H. Poppelaa rs 

3e Wtk. J . G. F. Beumer 

3e Wtk. G. M. van Kuyk 
2e Wtk. I. van den Berg 
5e Wtk. Q. J. Sas 

2e Stm. W. Th . Wiin 

2e Stm. J. Bos 

2e Stm. B. H. Verseput 

5e Wtk. A. J. M. Boelaars 

N.T.P.M. 

15-10-64 B 

24-10-64 B 

24-10-64 B 
28-10-64 c 
28-10-64 A 
28-10-64 Sl 

2-11-64 Sl 
3-11-64 Sl 

9-11-64 A 

5e Werktuigkundige A A Westdijk 22-4-64 V.D. 

Onze gelukwensen met het behaa/de succes. 

HUWELIJKEN: 

K.P.M. 

3e Stuurman P. M. Boxtart en Mei. J . F. M. Keiiser, ddo. 

17-11-64 te Zutphen. 

N.T.P.M. 

4e Werktuigkundige N. W. Dikstaal en Mej. Kl. de Vries, 
ddo. 6-10-64 te Amsterdam. 

2e Werktuigkund ige B. van den Bogaerde en Mej. G. van 

Herwaarden, ddo. 7-10-64 te Baarn. 

Assistent Werktuigkundige H. Tj. van der Heide en Mej. W. 
Bekkema, ddo. 30-10-64 te Beetsterzwaag. 

Proficiat en ,behouden voart". 

NIEUWE K.P.M.· MERTJES 

Singapore, 13-10-64: Josephine Pautine, doc!'lter van de Heer 
J. Wiss en Mevrouw H. Wiss-Heidsieck. 

Vreeland, 23-10-64: Ronald Rudolf Erwin, zoon van 3e Werk
tuigkundige M. Th. Koning en Mevrouw M. M. Kon ing-von 

de.r Geer . 

Bennebroek, 24-10-64: Ronald, zaon van de Heer A Ykema 
(Amsterdamkontoor) en Mevrouw H. Ykema-ten Haken. 

Vlissingen, 24-10-64: Robert Jan, zoon van 3e Werktuigkund i
ge H. J . G. Sc.hoo\kote en Mevrouw T. L. Schoolkote-Meeuse. 

Hoogezand, 30-10-64: Lucienne, dochter van 3e Werktuigkun

dige B. Bakker en Mevrouw R. Bakker-Huizenga. 
We/kom in de ,familie". 

IN MEMORIAM: 

Gepensioneerd Employe A Schulze overleed ddo. 25-10-1964 

aan board m.s. ,Maosdam" onderweg van Rotterdam ncar 
New York, in de leeftijd van 76 jaar. 

Gepensioneerd Hoofdwerktuigkundige W. A. von Hortes

veldt overleed ddo. 26-10-1964 te Haarlem, in de leeftijd van 
78 jaar. 

Gepens ioneerd Gezagvoerder H. J. Zwaardemaker overleed 

ddo. 8-11-1964 te Bilthoven, in de leeftijd van 73 ioor. 
Zii rusten in vrede. 
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FAMILIEGROETEN 

Ondanks een . donkere druilerige 
novemberdag brachten wij op vrii
dag 13 november j.l., in gezelschap 
van gastvrouw Teddy Scholten en 
omroeper Guus Weitzel in opge
wekte stemming een bezoek a fb 
van drie schepen, mss. ,Sibiga", 
,Sigli" en ,Van Linschoten". 
Een muzikale groet werd verzorgd 
door het kwartet Johnny Holshuy
zen met zang von Ria Yolk. 
Over de antvangst a/b van de mss. 
,Sigli" en ,Van Linschoten" ont
vingen wij het volgende gunstige 
bericht: 
m.s. ,.Sigl i": 

,Hartelijk dank voor groeten
programmo goede ontvangst lig
gende te Port Kembla" 

m.s. ,Van Linschoten": 
,Ontvangst groeten uitzending 
daverend" 

Het m.s. ,Si biga" had ter hoogte 
van Bangkok h~aas geen goede 
ontvangst, zodot om toezending 
van het bandje werd gevraagd, dot 
door een onzer werktu igkundigen 
naar board kon worden medegeno
men. Wij nemen aan dot de opva
renden - alhoewel een week later 
- alsnog een gezellig halfuurtje 
hebben gehad. 

Foto's- van boven naar beneden : 
familieleden resp. van ms. ,Sibi
ga", ,Sigli" en .,Van Linscholen" . 
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