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Op de f rontp agina : 
Een doorkijkje langs de boeg van het m.s. 
, Opkir", gemeerd aan d• kade te T g. Priok, 
op het m.s . , Sanana". 

(folo: 1111dio Tong & Tim) 

( 

Bek1•oonde foto's. 

In het Juni-nummer van o:ts blad 
publicecrdcn wij de eerste b ekroonde 
foto in onze fo towed Lrijd . H et doct 
ons bijzonder veel genoegen U hierbij 
de volgende prijswinnaar aan te kon
digen: de h eer A. F. Lancker - employe 
van on urabaia-agcnlschap, die on,; 
onder taande folo Loezond van ons 
m echani ch malcrieel op de kade van 
Tg. P erak . 

De uitgeloofde prijs van Rp. 50.
h ehben wij inruiddels verstuurd . Onze 
fotografercnde lezers weten bet dus : 
wordt U w foto bekroond, da n komen 
folo en nega tief ter onzer beschikking, 
t envijl wanneer w foto ni e t voor ern 
prij s in aanmerking koml wij folo 
en n egatief relourneren. 

) 

Onze ~root te helan g~telling l!aat nit 
naar folo· . weJke wij kunnen gebruikeu 
voor onze frontpagina. doch dan moe t 
hct ook mogeJijk zijn er een Z!!:D • 

. ,staande" foto van tc maken. Het neemt 
echter nie t wcg, dat iedere g:oede foto, 
van wclke (ormaat ook, we lk(lm is en 
voor een prijs JD aanmerking k an 
komen. 

\Vic vo lgt? 

* 
W ees elke morgen bij het op

staan daJtlrb.aar, dat u die dag 
iets te do:m hebt, dat moel wordPn 
gedaan, onverschili.i:; of u het 
graag of niet graag doet. 

Dt> 1Jerplichting te u:erken en 
me bPst te doen, geeft u matigheid 

en zelfbeheersing, ijver en wil:s
kracht, levensvrengde, voldoeninf{ 
en honderd andere cleugden, die 
de niet werkencle mens nooit zal 
k cw wn. 

(.ltarles Kingsley . 

(folo : A. F. Loncktr) 

H et m echanische materieel itt gebruik op de kade l e Tg. P erak. 



• • p1on1ers van de vaart op 

West-Afrika 

Barent Eriksz. van Medemblik, Pieter Brandt van llpendam en Dierick Ruiters 

van Middelburg, drie pi~niers van de vaart en de handel op West-Afrika. Aile 

drie schipper en tezelfdertijd koopman, of zo men wit, aile drie koopman en 

tezelfdertijd schipper. Drie mannen van het slag volk van wie een onzer historici 

eens heeft gezegd, dat het naar de hel zou varen op gevaar af de xeilen te 

zengen, indien de kans bestond er xaken te doen. 

Toen Barent Eriksz. begin 1593, na 
hijna llh jaar op het eiland ~ao Tome 
te zijo gevangen gehouden, Wis t te ont
snappen, droeg hij een geheim met zich 
mede, een geheim van zo buitengewoon 
grote betekenis, dat bet cenmaal open
baar ueworden, in minder dan vijf jaar 
tijds de economische en politieke situa
tie van bet grootste gedeelte van bet 
W estafrikaanse kustgebied, van de 
Senegal tot aan Gabon, grondjg zou 
veranderen. 

Barent Eriksz. h ad geen ogenblik de 
bedoeling gehad de \V est-Afrikaanse kuH 
te bezoeken en nog veel minder bet 
eiland Sao Tome. Hij was met zijn 
schip, de ,St. Pieter", onderweg ge
weest naar Brazilie, had nabij de Kaap 

I 
Verdische eilanden westwaarts willen 
koersen, doch daarbij bet ongeluk ge
had te ver zuidelijk en bovendien nog te 
dicht onder de Afrikaanse wal te gera
ken. De om de Oost trekkende krach
ti rre Guineestroom had de ,St. Pieter" 
opgenomen en bet schip langs de \Vest
Af~ikaanse kust de Bocht van Guinee 
ingezet. Op bet eilandje Principe over
vallen, waren Eriksz. en zijn mannen 
door een aantal Portugezen overr~m
pel~ en gevankelijk; naar bet koorts
eiJand Sao Tome overgebracht. In zijn 
gevangenis had Eriksz. wonderlijke 
verhalen gehoord over de ruilhandel 
in goud, ivoor, Guineese peper en de 
wijze waarop de Portugezen van Sao 
Jorge da Mina deze handel dreven, enz. 
De kust van West-Afrika was, commer
cieel gezien terra-incognita voor de 
Nederlanders. Natuurlijk, het .kwam 
voor, da t zich Nederlandse matrozen, 
zeUs wel schippers a an boord .b cvonden 
van Portugese schepen, die suiker en 
katoen laadden aan Soa Tome en Prin
cipe, doeh deze eilanden noch de kust 
waren tot dusverre onder Nederlandse 
vlag en voor eigen risico bevaren. 
Trouwens, men zou er kwade kansen 
hebben gelopen - Engelsen en Fran
sen hadden bet drie, vier maal gepro
beerd, doch ze waren telkenmale vari 
de kust verdreven, de Portugezen duld
den geen inbreuk op hun monopolie. 

Nauwelijks in bet vaderland terug
gekeerd, bet was lente 1593 geworden, 

.. 
haaslle Eriksz. zich zijn geheim ter k en
nis te brengen van enkele vermogende 
kooplieden van Enkbuizen en Medem
blik. Hij kwam er op bet juisteogenblik. 
Iu SQptember van bet jaar daar voor, 
was J an Huygen van LinschO>ten in 
Enkhuizen t eruggekomen. De Iucht was 
vol geruchten over aanstaande uitredin
gen dO>Or Amsterdamse kooplieden naar 
bet specerijenland Indie - en nu kwam 
Barent Eriksz. met al even wonderlijke 
verhalen: goud, dat bij honderden 
ponden tegelijk tegen snuisteijen, 
kralen, koperwerk, wollen en linnen 
weefsels zou kunnen worden ingeruild, 
peper bij scheepsladingen, en dan bet 
kostelijke elpenbeen oftewel ivoor! 

Nog in de zomer van hetzelfde jaar 
1593 - de kooplieden van Medemblik, 
Hoorn en Enkhuizen zetten haast 
achter de zaak - stak Barent Eriksz. 
met de ,Maeght van Enchuysen", ceo 
scheepje van 80 ton, in zee: de· eerste 
handelsreis der Nederlanders onder 
eigen vlag naar West-Afrika, het begin 
der vaart op die kust! Om ~e Duinker
ker kapers te ontlopen, zeilde men 
echter Engeland om. Het geluk was 
met de stoutmoedige. Onopgemerktdoor 
de Portugezen, slaagde Barent Eriksz. 
er in een goede lading te bemachtigen: 
32 a 36000 pond Guineese peper, 700 
a 800 pond ivoor en bovendien een 
hoeveelheid goud. Hct is niet met zeker
heid bekeod, waar hij deze lading heeft 
gekregen; men heeft lange tijd vermoed 
in Gabon. Dit kan echter onmogelijk 
juist zijn, daar in Gabon geen Guineesc 
peper groeit, altbans niet in zulke 
hoeveelheden, en er bovendien geeu 
goud werd verh andeld. Het is zeer 
waarsehijnlijk, dat de eerste h andel der 
Nederlanders aan de Greinkust (het 
tegenwoordige Liberia) en aan h et 
oostelijke deel van de Tandkust (de te
genwoordige Ivoorkust) h eeft plaats
gevonden: daar was het grein, het ivoor 
en wat goud. 

In Maart 1594 was de ,Maeght van 
E nchuysen" met zijn waardevolle la
ding weer thuis - Barent Eriksz-. had 
zijn woorden waargemaakt. Men had 
in Enkhuizen en Medemblik zijn thuis
komst echter niet afgewacht. Geheimen 
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bewaren is e~n moeilijke kunst, en 
.,.oud heeft nu eenmaal de eeuwen door 
~en ma.,.ische aantrekkingskracht ge
had! Eriksz.'s voorbeeld had navoJging 
rrekre«en, en toen ook de meeste dezer 
b 0 
tochten naar wens uitvielen, was het 
hek van de dam . Hoe scherp de kust 
ook door d·e Portugezen werd bewaakt, 
het was onbegonnen werk. Vijf jaar na 
de eerste r eis was de vaart naar West
Afrika reeds zo algemeen, dat , de custe 
vant selvige noch Winter noch Somer 
ledich was van Nederlantsche schepen, 
twintich of vyf en twintich teffens", en 
daarbij bleef het niet. Aan de Grein-, 

. Tand- en Goudkust, in Benyo, Rio 
Forca dos, Rio· Calabar, Kameroen, Ga
bon overal verschenen de scheepjes met 
de Princevlag in top; vier, vijf hunner 
mochten het onderspit delven tegen de 
zwaar bewapende Portugese schepen, 
het volgende jaar waren er acht op 
dezelfde plaats terug. Alles werd in de 
vaart gebracht, tot vissersbootjes van 
20, 30 ton. 

Lange tijd was kaap Lopo Gon~alves 
het eindpunt geweest, de rendez-vous
plaats van thuiskerende schepen. Met 
de Zuid-aequatoriale stroom mee, 
trachtte men dan in het gebied van de 
Zuid-Oost-passaat te geraken , om via de 
Kaap Verdische eilanden huistoe te 
zeilen. Weliswaar had men geprobeerd 
door te dringen naar zuidelijk van de 
kaap gelegen landen, doch het bleek te 
moeilijk tegen de noordelijk gerichte 
B enguela-stroom en de vrijwel steeds 
uit het zuidelijk kwadrant · waaiende 
winden op te tornen. 

H et was schipper Pieter Brandt van 
llpendam, ook al een Brazielvaarder, 
die hedoelde streken langs een ande
re route voor de eerste maal beze ilde 
en daal'mede de pionier we~d van de 
Nederlandse vaart en de h andel op 
Angola en Congo. Ongetwijfeld had ltij 
in de Brazie]se havens over deze route 
horen sprekeo, de nodige inlich tingen 
verzameld en toen zelf de stoute 'sproug 
gewaagd: de grote oversteek van Bra
zilie (op 20°/22° ZBR) naar de Afri
kaanse wal. O.N.O. overkoersend, geboJ
pen door westelijke of zuidwestelijke 
winden, werd ter l1oogte van de Cunene
rivier land gemaakt. De onherbergzame 
kust van Angola schoof eindeloos lang
zaam voorbij , Luanda met zijn sterke 
Portugese bezetting werd ontweken en 
daarna kwam de Congo-rivier, N'Goyo 
(het tegenwoordige Cabinda), Loango, 
Mayumbe en ten slotte k aap Lopo 
Gon~alves - Pieter Brandt had zijn 
doel bereikt. 

Ook Pieter Brandt's voorbeeld vond 
om:p.iddellijk n avolging en wat zich een 
paar jaar tev'oren aan de kust van 
Guinee had afgespeeld, geschiedde 
thans aan de Congo-rivier, Loango enz. 
Ivoor, koper, verfhout, het waren 

· (vervolg zle pag. f) 
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waardevolle retourladingen, w~lke rijk
·dom in bet vaderland brachten en de 
~a art op West: Afrika een nieuwe impule 
gaven. 

Er was in 1602 een hoek ve:rschenen, 
van de hand van Pieter de Marees, om· 
vattende een volkenkundige beschrijving 
van de kust van Guinee, met tal van 
bijzonderheden over de handel Ret 
was een prachtig werk, dat bet zijne er 
toe hijdroeg om de Nederlandse koop· 
lieden tot nieuwe daden aan te sporen. 
En toch, er ontbrak iets aan en wei de 
zeevaartkundige bijzonderheden: zcil
aanwijzingen, aanduidingen van klip· 
pen, zand.banken, riffen enz., ,den 
ghemeenen loop van de wateren, wee
der en wint", al datgene om wei tevaren. 
De vaart o.p Guinee, Angola en Congo 
was o.p goed gelulv-Met de uithrei~ing 
van die vaart werd &teeds sterker bet 
gemis gevoel d van een goed zeevaart· 
kundig werk voor die kusten. Ret zou 
echter tot 1623 duren, eer zulk een 

"Werk bet lich t zag: Dierick Ruiters' 
Tom·tse der Zeevaart. 

Dierick Ruiters van Middelrb,urg ken- hetrouwbare loods aan hoord gekomen 
de de W est-Afrikaanse kust van Rio de der West-Afrikavaarders, een loods, die 
Ouro tot de Con.go-rivier uit eigen aan-. men te lang reeds had ontbeerd. Nog 
schouwing. llij had als schipper/koop· tot ver in de tweede helft der zeven· 
man omtrent d.e eeuwwisseling handel tiende eeuw • ontbrak de Toortse, de 
gedreven nahij kaap Verde, in bet voor vraagbaak; van iedere schipper, die op 
velen onbekende gebied van Sierra West-Afrika. voer, in geen enkele kajuit. 
Leone, aan de Grein·, Tand· en Goud· E en weghereider, een• pionie~, is ook 
ku.st, in bet kreken- en rivierengebied Dierick Ruiters, geweest. Zeker, op 
van de Bocht van Guinea, bij was even· andere wijze dan Barent Eriksz. en 
als Pieter Brandt de Congo:rivier opge· Pieter Brandrt; dezen wezen de route 
varen. Dierick Ruiters wis t hoe bet land aan, Ruiters verlichtte h aar en zij zijn 
zich opdeed nahij !kaa.p Palmas of nabij \"' haar s~en gegaan. Zij~ naam ~ent 
Accra, hij kende de etrekking v;n • de ~ naast d1e van Barent Eriksz. en P1eter 
kust, de mee&t voorkomende wind- -~ Brandt ~ worden genoemd, samen 
richting, de regentijden en ook de ge· '~hebben ZlJ de vaart en de_ handel ~~r 
woonten der n eaers, hun voorkeur o.p ' Ned.~rlanders o.p West-Afrika mogehJk 
h . b' yd "a h d 1 A d ·-!' gemaakt et ge 1e van e an e enz. n ers ),.. B ~· · · E iks M d inbli!k p· 
dan z.ovele schilppers van zijn tijd had I· arent r . z. van e e. • I~· 
hij belang.rij:ke Portugese zeevaartkun- ter Brandt ;an Ilpendam, ~1erick Rm
d · e werken bestudeerd hun e evens " ters van Middelburg, bet JS goed hun ' 
o~r de vaart langs de' kuat ~!t zijn ~s, n~~~~ o~s ~e~e~lander~ der twintigste I 
eigen ervariugen vergeleken en zijn ', eeuw m ennnermg te rengen. 
concluaies getrokken. 

K. R atelband. 
Met de Toortse der Zeevaart was een (uit V.N.S.-nieuws). 

EEN INDRUKWEKKENDE L04QPBAAN 
l' an ons Amsterdam• 

kantoor. 
Mevrouw Masselink gaat K.P.M. 

verlaten. 

BEEINDIGD Er is aanleiding om Mevrouw Masse• 
link uit te nodigen even voor bet front 

' van de K.P.M.-gemeenschap te komen. ·~ 
~ ' In de eerste plaats om haar veel geluk l 
\ toe" te wen sen in haar voorgenomen hu· 

1 f we]ijk en in de tweede plaats om haarl 

1 
te bedanken voor de wijze, waarop zij 

De heer M. C. Koning ontvangt de gouden Paketvaa rt-medaille. 

In verband met het feit, dat de heer M. C. Koning, lid van de Raad van 
, van 13 Januari 1947 a£ haar werkzaam-

1 
i heden als Sociaal Werkster voor de , 
· K.P .M. heeft verricbt. 

Bestuur van onze maatschappij, op Maandag 29 Juni voor de laatste maal 

een vergadering van genoemde Raad zal bijwonen, zal hem bij deze gelegenheid 
11 In deze functie kon zij een nauw 
contact onderhouden met alle in Neder· 
land verblijvende leden van de K.P:M.· 
familie, naar wie door bijzondere om· 

de gouden Paketvaart-medaille worden uitgereikt. 

De beer Koning begon zijn loopbaan 
bij ooze maatsch appij als lnspecteur, 

1 
waarop in 19ll zijn benocming tot 
Directeur vo1gde. In 1916 werd h ij tot 

President-Directeur bem~emd. Na zijn 
; vertrek uit Indonesie in 1919, maakte 
hij seder t 1920 eerst als lid, daarna sinds 

11937 als V oorzitter gedurende vele 
daren deel uit ·van de Raad van 
IBestuur. Om gezondbeids!'edenen zag 
de beer Koning zich op 1 J anuari 1949 
genoodzaakt het voorzitterschap van 
de Raad van Bestuur neer te leggen, 
doch hij bleef toen als lid deel u itma· 
ken van deze Raad. • 

l Wegena zijn gevorderde leeftijd, h ij 

{
iB thans .79 jaar, acht de beer Koning 
het ogenhlik gekomen om ook de 

standigheden de bijzondere belangstel-
laatste functie, welke hem nog met de 1· M ts h ·· · · n· ~ 1ng van onze aa c appiJ mtgmg. It 
Paketvaart verbindt, neer te leggen. ·: contaet werd veelvuldiger, toen Me· 

Onze Directie stuurde in verband vrouw Masselink bij de oprichting van 
hiermede aan de beer Koning een_!ele- het M.C. Koning Studiefonds benoemd 

d 
I d . b d '- werd tot secretaresse van deze Stichting. 

gram van e vo gen e 10 ou : ki Per 1 J uli 1953 zal Mevrouw Masse· 
link beide functies neerleggen. Als 

,,Op de dag dat U voor het laatst een ., Sociaal Werkster wordt zii ·opcrevolad 
... 'J 0 c 

vergadering van de Raad van Bestuur .· door Mevrouw T . Y. Hobma-Glastra, 
der K .P.M. bijwoont, danken wij U, } die dus als zoda~~g naast Mevrouw G.P. 
mede uit naam van het personeel ?}, W alraven-van Gmneken zal optreden. 

. ·' --~,..i"t Het Bestuur ·van het M.C. Koning 
voor al hetgeen U gedurende zovele ,g .... d' f d 1 "t • b b :. d 
I 
. . · · . · ul 1e on s s UI ztc gaarne IJ e ge· 
J~en tn het belang en tot ~ell t:an . lukwensen en da~uiging van de 
de Paketvaart hebt verrich t en bieden K.P.M. aan. 
wij U on.ze hartelijkste gelukwensen t p t' , • ,. .. ,;omo 1e s . 

. aa.t}~~ verw~rvi7,g v~zn de gouden . Per 1 Juli 1953 is de heer J.L. Nan-
P~~.!!!:f"medatlle. nin-ga bevorderd tot afdelingschef, ter· 

. wijl de heren G. A. A. Scholte (afd. j 
De Koe, Hannck, De Geus, ~ .Cm.) en J. Roering (afd. P.Z.) benoemd . 
Pronk van Hoogeveen. werden to! adjunct-chef. •· -- -
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TeJ~ afscheid. 

E. M. Cordesius 

Met b et ms. ,Oranje" vertrok op 
26 Juni j.l. de oudste hoofd-employe 
van onze maatschappij, de beer E.M. 
Cordesius, om na een eervolle diensttijd 
van 33 j aren , waarvan de laatste 4 jaren 
hij de Afd. Claims op bet boofdkantoor, 
van een welverdiend pensioen te gaan 
genieten. 

Enthousiast n am hij vier jaren gele
den bet commando van ,Claims" over 
van zijn voorganger. Vele stormen en 
woedende zeeen hehhen h et claim
scheepj e hedreigd, doch wij zijn er al
tijd prachtig doorheen gekomen, goed
deels dank zij drie dingen, die gelukkig 
in voldoende mate aanwezig waken: 
humor, ohjectiviteit en ,team"-geest! 
Zelfs een hoze reclamant of een knor
rige directeur kon on.s niet van de wijs 
hrengen en onze kalmte doen verliezen, 
gelukkig, want bet l aatste hadden wij 
vaak erg nodig, als er weer eens een 
lastig geval hehandeld moest worden. 

Het is h ierin, dat Cordesius ons een 
goed voorheeld gaf en ons daardoor 
aanspoorde om opgewerkt ons werk te 
hlijven verrichten. 

Cordesius, wij zullen j e hlijven 
gedenken en waarderen als een humane 
chef, die steeds getx:acht heeft : "to 
make the best of it", ook al waren de 
omstandigh eden vaak tegen ons. W~j 
zullen het werk voortzetten met dezelf
de stelregels, die steeds gegolden heh
hen: houdt het hoofd koel, het h art 
wann en k eep smiling ! 
1 Een ,goede reis" en onze heste wen· 
sen in het verdere leven vergezellen jou 
en je gezin naar het vaderland. 

· R. d. L. 

Wat zegt U? 

Toen kapitein Cook Anstrali~ ontdekte, 
brachten enige matrozen, die aan land wnren 
geweest, een vreemd dier mee. Zij wisten de 
naom van bet beest niet en {;ook stunrde hen 
terng om er bij d·e inboorlingen naar te i nfor
meren. ,..Het is een kangeroe", zeiden ze, toen 
zij von hun tweede toc'ht aan boord kwamen. 

1 Pas· jaren later bleek, dat het woord kan· 
geroe, waarmee de inboorlingen hadden geont· 
woord op de vraag naar de naam van het dier, 
betekende: .,Wat zegt u?" 

(toto: studio Tong & Tim) 
Nog een reee;'te /oto van het ms . .,Ophir" te Tg. Priok. 

SLA DIT OVER! 
Hebt n niet gelezen wat hierboven staat ? Er staat, dat n dit stukje niet moet lezen. 

Waarom begint n er dan aan en waarom gaat u er mee voort, nu u nogmaals gewaarschuwd 
bent? 

Ik verzeker u, dat u van deze regels niets wijzer zult worden. Wend uw blik liever naar 
de volgende pagina van "de Uitlaat", waar u een interessant artikel viodt. 

Als u nu nog altijd aan bet lezen bent, verspilt u uw tijd. H ebt u het begrepen ? Houd 
op ! ! Dit is det juiste ogenblik om te tonen, dat u een sterlc kurnkter bezit. 

Maar n bent nu al halverwege dit atukje en u hebt DO(; niet kunnen opbouden. U kunt 
het niet van uzeH gedaan krijgen, dat n de volgende zin niet leest. Of kunt u dat wei? 

Neen, dat kunt n niet. U leert bier niets, u nmuseert u niet eens en tocb leest u verder. 
U doet, alsof n door deze eenvoudige woorden betoverd bent. Maar wij hodden helemaal 
de bedoeling niet u te betoveren. Wij wilden alleen maar eens kijken, of u een goede raad 
knnt opvolgen. Maar dat knot u niet. 

Er zijn nog maar een paar zinnen te l ezen en bet is u nu duidelijk gezegd wat n verwachten 
knnt. Toon dat n uzeli "in nw macht hebt en houd op. 

Maar u bent nog altijd n ieuwsgierig. ZeUs deze laatste regels wilt u niet minen. Zo 
onverstandi& ben~ ull 
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EEN ZELDZAAM JUBILEUM. 

Op 1 Juni j.l. herdacht de heer Tjia Djie Liong, 1 e klerk van ons Palembang· 
agentschap het bijz:Clndere feit, dat hij 45 jaar geleden bij onz:e maatschappij 
in dienst trad. 

t Oat ook bij onz:e direetie de grootste waardering bestaat voor een dergelijke 
lange en trouwe plichtsbetrachting, bleek wei uit het feit, dat onz:e directeur 
Mr. D. F. de Koe zich naar Palembang begaf om persoonlijk deel te nemen 
aan de huldiging van de jubilaris. 

Ret was dan ook werkelijk. een ge· 
beurtenis om even bij stil te staan: 
vijf en veertig jaren aohtereen, iedere 
dag opnieuw, heeft deze trouwe werker 
zich aan onze maatscbappij gegeven. 
Vij£ en veertig lang beeft de beer Tjia 
Djie Liong met zijn trouwe plicbtsbe· 
trachting zich naar ons agentschaps· 
kantoor begeven om zijo dienst te doen. 

Op Maandagmorgen, de le Juni, ver· 
zamelde bet gehele K.P.M.·personeel te' 
Palembang zich in bet kantoor, waar 
Tjia Djie Liong in de bloem: tjes werd 

. gezet. In tegenwoordigheid van talrijke 
genodigden werd Djie - zoals de jubi· 
laris op kantoor wordt genoemd -
allereers t toegesproken door onze agent 
te Palembang, de beer R eyneker, die 
daarna directeur Mr. De Koe inleidde, 
wiens komst voor ons Palembang_-per· 
soueel een grote verrassing was. 

Hierop nam Mr. De Koe het woord, 
waarbij hij in h et Indonesiscb het vol
gende zei: 

,Mijnheer Tjia Djie Liong, 
Dames en H eren, 

Sinds de heer lken itl 1948 een 
kort bezoek bracht aan Palembang, 
zijn reeds weer 5 jaren verstreken 
zonder dat dit agentschap· door een 
lid van de directie uit D jctkarta 
werd bezocht. 

Op zich zelf is dat geen slecht 
tek en, want h et betelcent 01ider 
meer, clat de agent en het personeel 
van dit kantoor hun werk goed 
versta,,.,n en dat er zich geen grote 
moeilijkhedett met afschepers of 
ontvangers hebben voorgeclaar~:. 

En wanneer dan vandaag een lid 
van de directie uit Djakarta te Pa
lembang is, dan is dat ook niet, 
omdat er thans wel zulke grate 
moeilijkheden zijn, maar omdat het 
vandaag een zeer bijzondere dal! is 
voor iemand uit Uw midden, een 
zeer bijzondere dag voor alle Led·en 
van het personeel van dit agent· 
schap, een zeer bijzondere dag voor 
de gehele K .P.M. 

bracht, zoals heden het geval is m et 
U, heer Tjia Djie Liong. 

lk geloof, dat de geweldige tijds
ruimte, welke Uw K.P.M.-diensttijd 
overspant, niet duidelijker tot uit
drukking is te brengen dan doo!:... 
ons even te verplaatsen in het ont
wikkelingsstadium, dat de K.P.M. 
had bereikt, toen U als jongeman 
van 17 jaar bij haar in dienst trad 
op 1 ]uni 1908. 

In die tijd bezat de Paketvaart 
ruim 60 schepen, waarvan de 
, Rumphius", de ,Van der Hagen", 
de ,Van Linschoten", de ,,Van 
Waerwijck'', de ,Van H eemskerk", 
de ,Van Cloon" en de ,Van Over
straten'' toe:ntertijd tot de aller
nieuwsten behoorden. Thans zullen 
er velen onder U zijn, die - m et 
uitzondering misschien van de 
, Van der Hagen" - deze scheeps
n.rzmen slechts kennen uit het ge
denkboek, uitgegeven bij het 50-
jarig bestaan. 

Ook was het in het jaar, dat U 

bij de K.P.M. in dienst trad, dat -de
]ava - Austral:ie Lijn werd opge
richt, vrucht van het . doorzettings
vermogett van de toenmalige Leider 
der K.P.M. in dit land, de heet 
Lambach. 

M ijttheer T jia D jie Liong, ter 
gelegenheid van Uw 25-jarig, Uw 
35-jarig en Uw 40-jarig dienst
jubileum heeft de K.P.M. met 
blijvende bewijzen van aandenken 
aandacht geschonken aan d ie ge· 
denlcwaardige data. 

Bovendien ontving U ter gele· 
genheid van het 50-jarig bestaan 
der Maatschappij ee:n onderschei· 
ding van de Konirtgin der N eder· 
Ianden. 

Vanzelfsprekend wil de K .P.M. 
ook op de dag, waarop U 45 jaren 
van eervolle dienst hebt volbracht 
niet me t lege lumden bij U komen. 

Daarom overhandig ik U hierbij 
in de eerste plaats eeli brief, waar· 
itt de dir~tie haar grote dank ui£. 
spreekt voor al hetgeen U in bijna 
een halve eeuw aan verdienstelijke 
arbeid voor de Maatschappij hebt 
verricht. 

Daamaast bied ik U een meer 
proza'isch geschenk, dat in deze 
gesloten enveloppe is verborgen. 

Wij meendett evenwel het hierbij 
niet te moeten Laten en hebben 
daarom voor U ee:n zilveren exem· 
plaar van de U al bekende Paket· 
vaart legpenning Laten maken, 

Want in het meer dan zestig· 
jarige bestaan van de K .P.M. is het. 
nog nimmer voorgekomen, dat een 
van de ledert van haar personeel 
vijf en veertig jaren van onafgebro· 
ken en trouwe r,lienst heeft vol-

Directeur Mr. De Koe speldt jubilaris Tjia Djie Liong de speciaal voor dU jubileum 
geslagen zilveren dtaogmedaille op. 
Links op de joto ; de heer D. Reyneker, agent Palembang. 
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waarvan ik hoop, dat U en Uw 
vrouw nog heel veel jaren met 
grate dltnkbaarheid aan deze dag, 
naar zullen kijken. 

En tenslotte heer T jia D jie Liang, 
sinds 1 ]anuari 1951 eerste klerk 
bij de K.P .M., kan ik U tot mijn. 
grate voldoening mededelen, dat U 
met ingang van vandaag benoemd 
bent tot Hoofdklerk 2e klasse. 

•I Dames en heren, ik n'Jdig U 
thans uit met mij een driewerf 
hoera uit te brengen op de heer 
Tjia Djie Liang". 

Na deze sympathieke toespraak van 
Mr. De Koe barstte een daverend 
applaus los, waarna de aanwezigen de 
gelegenheid kregen de jubilaris ge
luk te wensen. Na afloop hiervan 
werd de heer Tjia Djie Liong 
temidden van de bloemen naar huis 
gereden, alwaar hij in huiselijke kring 
deze feestelijke dag verder vierde. 1 
I Wij hopen dat het deze vitale juhi
·Iaris gegeven moge zijn om - overeen
.komstig zijn wens - nog enkele j aren 
bij onze maatschappij te werken. 1 

II Voor de heer Tjia Djie Lioug en voor 
het personeel van ons Palemba~- · 
agentschap is deze le Juni ongetwijfeld 
een onvergetelijke dag geworden. 

. "'?' 

Welke wel?? 
Welke van de vijf onderstaande namen 
is die van een insect? 
1. schorpioen 
2. watervloo 
3. tara"ntula 
4. kruisspin 
5. arwpheles 

Welke van de vijf onderstaande 
is die van een element? 
1. salpeter 
2. water 
3. argon 
4. kalk 
5. eboniet 

Welke van de vijf onderstunde 
is die van een drank? 
1 . . porter 
2. chamotte 
3. grisol 
4. quarreau 
5. stoop 

namen 

namen 

(toto: studio Tong 4r Tim) 

Feest bij de Civiele Dienst. 
Op Ma-;ndag 1 Juni j.l. werd in het kantoor van de Civiele Dienst te T g. Ptiok op 

feestelijke tvijze het feit herdaclu dat Sias, mandoer van de linnert· en verstelkamer, 
op die dag veertig jaar in dienst was van onze maatschappij. Zover wq weten wa.s dit in 
de geschiedenis van de K.P.M. de eerste maal dat een vrouw haar 40-jarige dienstjubileum 
vierde. ·• 

Nadat de Chef C.D., de heer J. ]. Mulder, namens de Directie de felicitaties had over
gebracht en de daarbij behorende K .P M.-vlag met standaard had aangeboden, werden 
namens het personeel nog verschillende /raaie geschenken gegeven. 

Op de foto het moment, waarop de heer Mulder namens de Directje de vlag met 
standaard overhandigt. --

Pesta di Civiele Dienst. 
Pada hari · Senen tang gal 1 Djuni jbl. diperingati dengan upatjara ria gemblra, bahwa 

Sias, marulu:r dari linnen· dan verstelkamer, pada hari itu sudah bekerdja selama empat 
pulul' tahun dalam dinas Perusahuan kami. Sepandjang pengetahuart 'kami, maka dalarn 
hikajat KP.M. inilah kali jang pertama, bahwa seorang wani.ta merajakan djubilum dinas 
40 tahun. 

Sesudah Kepala bagian C.D., tuan ]. ]. Mulder, atas nama Direksi menghaturkan utjapan 
selamat dan sesudah dianugerahkan bendera K.P.M. dengan standaardnja, maka atas nama 
personil dianugerahkan lagi pelbagai hacliah-Ttadiah jang bagus-bagus. 

Gombar ini melukiskan saat pada mana tuan Mulder atas nama Direksi menganugerahkan 
bendera dengan standaard'nja. · "" 

Welke van de vijf onderstaande namen 
is die van een godin? 
1. Nadir 
2. Astaroth ' 
3. Soclaas 
4. Meander 
5. Astyanax 

Welke van de vijf onderstaande namen 
is die van een rivier? 
1. Koeban 
2 . . Mezidon 
3. Pamir 
4. Furka 

.7>,.· 

Kapitein en Muiters. 
----::--.r- -

In het jaar 1784 pikte de ,Grand 
Tur~" een boot op, waarin de kapitein 
en stuurman van de Engelse schoener 
, Amity" zaten. Onder de crew van de 
schoener was muiterij uitgebroken en 
de beide mannen waren in de sloop 
gezet. Zij werden naar Salem gebrac:ht 
waar zij op een sch ip moesten wachten 
dat hen naar Engeland zou terugbren-' 
gen. De , Amity", nu in hand en van de ' 
muiters, zeilde 1·echtstreeks naar ... . 
Salem ! De bemanning werd gevangen 
genomen en naar de gevangenis ge-

Welke van de vijf onderstaande 
is die van een gesteente? 

5. Boergas 
namen l (De ju~.oploasing ~unt U vinden op pag. 22) 

bracht. · · 
:' De kapitein en stuurman namen een 
nieuwe bemanning a an en zeilden naar • 
Engeland. De muiters konden in de ge- · 
vangenis naden.ken over het feit dat zij 
uit de- duizenden havens ter wereld, 
juist die van Salem gekozen hadden l · 

1. poliet 
2. kalfaat 
3. porfier 
4. cumarine 
5. scarlatina 

Het metal en tfjdperk. ;;.:t~· . _ 
V elen van ona I even tegenwoordig 

in het metalen tijdperk : goud in de 
mond, zilver in 't haar, koper in de 
beure en lood in de schoenen. ,..-----....-....- _._ - -· ...... __ .. 
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fle~senpost, nog alt_ii~ a~t'ueel. 
~ 

) 

_ :Nog altijd met enige mensen aan dek, onder wie een kind, De laatste 
tWee boten zijn weg. Zij zinken snel. Het orkest speelt nog dapper. Enkele 

'mannen naast mij bidden met een priester. Het einde is nabij. Misschien 
I )) ' of 
bereikt deze boodschap. ...... .. . . 

~ • · Dan breekt de boodschap af. Maar de passagier van de ongelukkige 
Lusitania, die haar op een papiertje krabbelde, had nog tijd haar in een fles 
te stoppen en de fles te kurken. Toen de fles later werd gevonden, wist men 
weer iets meer van de tragische ondergang. ,.-- - --- · -

} Sind: .... ;:~~:n hebhen pa~~a.giers en Iles hevatte de h;;;dschap.: ,:H:u"7o;i;n 
zeelieden aan boord van zinkende sche- ka,pseisde in de nacht van Zondag op 
pen afscheidsbrieven geschreven en die Maandag op de Atlantische Oceaan. 
in .£lessen. aan de zee toevertrouwd . Wij zitten met zijn veertienen in de 

1Vaak hebben die £lessen jaren lang op reddingsb{)ot". 
zce rondgedreven, tot zij eindelijk Aangezien de boodschap niet onder-

1ergens aanspoelden. Andere 'flessen tekend was, twjjfelden de autoriteiten 
kwamen terecht in streken, waar een aan de echtrheid. Maar vijf jaar l at er 
druk seheepvaartverkeer was en daar werd de twijfel weggenomen, want toen 
werden zij dan heel snel opgevist. Er spoelde er -een flea aan in de buurt van 
zijn natuurlijk ook vele flessen, die nooit CastieN;tck in Ierland : ,De Huronian 
zijn gevonden. zinkt sn~l ~tond er in de boodsohap-

Er zijn landen, die een offici(He, ge- zij is te zwaar geladen op de luiken. 
• o1·ganiseerde ,flessenpost" hebben alii Een kant ligt al onder water. Vaarwel, 
"middel om gegevens te krijgen over moeder en zusjes. Charles McFall, 
zeestrol)lingen en getijden. Het Ameri- stoker." Het onderzoek wees uit, dat er 
kaanse hydrografische insti tuut, dat aan boord van de Huronian inderdaad 
onder de marine ressorteert, gebruikt een stoker McFall was geweest; de moe-

• dit middel afvele jaren. • der en zusjes herkenden bet hand-
Kapiteins van schepen krijgen spe- schrift. 

ciale gedrukte formulieren mee, waarop 1- Zo nu en dan zijn er gelukkigen, die 
zij de datum, de naam van h et schip en op bet liatstc moment aan de verdrin
de positie kunnen invullen. Op bepaal- king ontsnappen en die dan later hun 
de plaatsen gooit de kapitein dan een • eigen ,afscheidsbrieven" kunnen lezen. 
fles met ingevuld f.ormulier in zee. In het jaar 1825 hevond zich majoor 
Misschien wordt de fles de volgende dag D. W. MacGregor aan hoord van de 
al opgevist vlak bij de plek, waar ze ,Kent". In de Golf van Biskaye vloog 
werd uitgegooid . Maar er is ook kan.s, h et schip in brand. MacGregor slaagde 
dat ze jaren lang l'Onddrijft op de ver- er in het schip te verlaten, maar de 
eohillende oceanen, voordat iemand kans op r edding leek uiterst gering. Hij 
haar oppikt. schr eef een briefje en deed het in een 
l Gebeu~St <lit, dan leest de vinder het fles: ,S~hip"'in vlammen. Elisabeth, Jo
verzoek - in acht tal en - om het hanna en ik .... vertrouwen onze ziel toe 
formulier op te zenden naar Washing- aan onze Verlosser, Wiens genade het 
ton, nadat hij datum en vindplaats ons mogelijk maa.kt rustig de eeuwig
heeft ingevuld. Op deze simpele ma- heid in"' te gaan." Maar de MacGregors 
nier heeft het hydrographische insti- b ehoefden de eeuwigheid nog niet in te 
tuut heel wat belangwekkende gegevens gaan, wat zij werden opgepikt door een 
over zeestromingen verzameld. toevallig passerend schip. Achttien 

11 De flessenpost heeft ook al vaak op- maanden later vond een zwemmer bij 
heldering verschaft over de geheim- de Bahama-eilanden de fles. MacGregor 
zinnige verdwijnin.g van s<;hepen. Een bevestigde; dat hij de boodschap had 
voorbeeld: in 1902 voer de ,Huronian" geschreven. · ,· .,~ · • " 
uit Glasgow weg, niemand hoo .. :de meer Na scheepsramp~n -zijn er altijd .;veer 
iets van het schip. Wekenlang zochten mcnsen;"die ,voor de grap" wanhoops
reddingsboten ijverig er naar, maar zij bcieven schrijven en die in zee gooien. 
vonden niet bet geringste spoor. Vier H et aantal vervalsingen bij de flessen
maanden later spoelde er een flea aan post is betrekkelijk-groot. Na de onder
'hij Qwl's head in Nieuw-Schotll!nd. De gang van de ,,W!~atah" in 1909 is er eeQ 
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hele reeks valse brieven gevonden. Aan 
boord van dit schip hadden zich 211 
personen bevonden. In een jaar tijds na 
de geheimzinnige verdwijning vond 
men vijf £lessen met boodschappen, 
die zogenaamd afkomstig waren van 
opvarenden. AI die flessen spoelden in 
Australie aan. Maar geen van de bood
schappen was echt. Tot op heden toe 
weet men niet, hoe en waar dit schip ·is 
gezonken. 

Niet altijd bevatten de £lessen, ,de 
zwijgende matrozen van zeven wereld· 
zeeen", z,oals zij soms genoemd worden, 
slechte tijding. Men kent in elk geval 
een voorbeeld, waarbij de flessenpost 
dienst deed als postilion d'amour. Een 
aardiae hofmeesteres op een Engels 

b 

schip leer de op deze wijze haar toe- · 
komstiae man kennen. Zij viste een fles 
op en :ond daarin een foto en een brief 
van de volgende inhoud: ,Ik ben zee· 
man op een vrachtboot, die op weg u 
naar de Stille Zuidzee. Ik b4enzaam 
en ik hoop, dat het lot mij een vrouw 
bezor6t. Misschien leeft er ergens een 
meisj; beneden de dertig, dat mij wil 
schrij4ren." De hofmeesteres sebree£ en 
de roman ontwjkkelde zich. 

Vaak bevatten de £lessen ook testa-
1 

menten, die door passagiers over hoord 
worden gegooid. Het merkwaardigste 

'geval in dit opzicht is dat van een ad
vocaat uit Boston, die in 1911 verschrik
kelijk kwaad was over b et testament 
van een zeer rijke klant. Hij stopte het 
testament, waarin een vermogen van 
30 millioen dollar werd verm~akt, in 
een fles, sloop heimelijk aan boord van 
een schip, dat op bet punt van vertrek 
stond en wierp de fles in voile zee 
over boord. Later kreeg hij spijt van 
zijn onbezonnen daad en toen loofde 
hij een heloning van 25.000 dollar 
uit voor terugbezorging van de fles. 
Maar het duurde drie jaar, eer hij het 
testament weer in handen had. In de 
tussentijd was de fles de gehele 
Atlantische Oceaan afgedreven, ze was 
ingeslikt door een haai, en daama door 
een heidense stam in Brazilie als god
heid vereerd. ·· 

Een evangelist in Tacoma in de staat 
Washington, George Phillipps, gebruikt 
de flessenpost voor evangelisatie-doel-· 
einden. Hij verzamelt l ege whiskyfles
sen, vult die met godsdienstige geschri£
ten en vertrouwt ze dan toe aan de 
Puget Sound, die ze meeneemt naar zee. 

rl~ Sin~ hij met deze actie is begonnen, 
hebben Phillipps en zijn helpers al 
150.000 £lessen verzonden. Minstens 
1200 flesseri' h ebben hun , bestemming" 
bereikt, '&,want de ,flessen-dominee~' , 
h eeft antwoord gekregen van de vindera 
in Australie en Nieuw-Guinea. ' 

.___..- ("t~ : .,ck Kern" ) 



Afsel1eid Jan Bosman. 
21/ 10-'22 - 26/ 6-'53 

Een medaille heeft twee zij den: de 
goede en de keerzijde. Wij zouden de 
keerzij de b ier willen noemen, dat bet 
geen genoegen is om een afscheid te 
moeten releveren; maar de goede zijde, 
dat wij hierhij niet een reden moeten 
aanhalen als : ,zijn gezondheid liet de 
laa tste jaren te wensen over". Dat is 
gelukkig niet de oorzaak van het 
scheiden van zijn werk, integendeel, 
hij mag zich in een prima gezondheid 
(de kleermaker kan u er meer van 
vertellen) na 30 jaren dienst verheu
gen en wij wensen hem dat nog jaren 
toe, temidden van zijn familie . 1 

Wij zullen luer geen levensloop he
schrijven, noch hem in bet zonnetje zet
ten met sterke staaltjes nit vroeger ja
ren. Wij willen slech ts constateren, dat 
, wij" een verlies lijden. Wij raken een 
prettig humeur, een goed karakter en 
ervaring kwijt. Niemand be ter dan Jan 
Bosman zal erkennen, dat ervaring is 
wat j e denkt dat je hebt tot je er meer 
van hebt. Maar wat die ervpring van 
Jan nooit heeft gekregen is vermoeid
h eid en daardoor een erkenning van 
moeilijkheden. Dat was er niet bij . 

Hij l eidde een bedrijf aan de Kali 
Mati ll}et b edrijvigheid en Ieiding is 
allereerst een zaak van karakter. Hij 
had de gave om met allerlei figuren , 
ook de moeilijken , op t e schieten en · 
wist maar al te goed, dat wrijving in de 
techniek een vijand is en des te beter 
da t wrijving tussen mensen veroorzaakt, 
meer last kan geven dan wrijving in 
machinoonderdelen. 

L · lfoewel Jan zeer zeker niet in de on
gunstige betekenis van tussen kaai en 
schip zijn werk verrichtte, zoud~..n wij 
bier toch even deze vergelijking willen 
aanhalen , aangezien hij met heiden t e 
maken had - een schakel was. Zowel 
zij aan de kaai als zij op bet schip 
waardeerden hem en dit kwam door 
zijn prettig humeur en zijn kalrne 
rustige en practische zin . Nu de 
wacht aan de Kali Mati wor dt 
overgegeven, vertrouwen wij dat al zijn 
personeel de m edewerking ·wil blijven 
geven, die J an steeds heeft mogen 
ondervinden en dat bet moge blijven : 

De 11De Ruyterschool11 te Vlissingen· 
best_g~t 50 iaar. 

Medio Septembe·r a.s. tweedaags feest! 

Het feit, dat op 1 Mei 1953 v66r 50 jaren de Zeevaa rtschool " De Ruyte r
school" werd geopend, geeft het Bestuur van de Vereniging 1'De Ruyterschool" 
te Vlissingen aanleiding het 50-jarig jubileum niet onopgemer~t voorbij te 
Iaten gaan. 

In verband met de nationale ramp van Februari j.J., xijn de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het gouden jubileum van de "De Ruyterschool" uitgesteld 
tot medio September a .s. Bij het begin van de nieu.we cursus in September xal 
een tweedaags feest worden gevierd, dat tegelijke rtijd aan de opening van hrt 
nieuwe schoolgebouw aan de Boulevard Bankert xal xi jn gewijd. 

Uit de kringen van de oud-leerlingen heeft zich een comite gevormd, dat 
zich t en doel stelt : 

a. een-reunie van <md-lecrlingen te b el eggen 
b . een blijvend aandeQken te schenken. 

Vele onzer officieren hebben in de l·()Op der j aren - wij denken daarhij in 
h et bijzonder aan bet corps scheepswerktuigkundigen - de theoretische en 
practisch e vooropleiding te Vlissingen ontvangen . 

Zij zullen ongetwijfeld met genoegcn terugdenken aan de studiejaren te 
Vlissingen, zodat wij vermoeden, dat in deze gelederen voor de plannen van het 
comite wei belangstelling zal bestaan. 

H et comite heeft een circulaire samengesteld, welke wij hierbij in extenso 
afdrukken . -
-~ Awr. de oud-leerlingen en leerlingen vaJ£ de 

, De R uyterschool" te Vlissingen. y ,,1 
. ~ 

B et jaar 1953 is voor de , De Ruytersch()ol" een jaar van grote betekenis : 
de school h erdenkt niet alleen bet 50-jarig bestaan, doch tevens wordt h et 
nieuwe schoolgebouw, op de Boulevard Bankert, officieel in gebruik gen<>men. 

Om deze gebeurtenissen op waardige wijze te vieren, heef t zich een comite 
gevormd, dat zich ten doel stelt: . , • - • • • - ·-
a. Oud-leerlingen m et hunne dames op die dagen te herenigen. , _ 
b . Een blijvend aandenken t e schenken aan h et B estuur van de school in de 

. vorm van een ged:enkplaat met de bee1tenissen van wij1en de h eer Dr. J an 
1 Smit Azn., de initiatiefnemer tot de stichting van de school, en de beer 
S. Visser, de eerste~ directeur. .. -4 

.t Om dit idee te verwezen]jjken h~opt het comite, datU hi. een bijdrage 
Wilt zenden aan de penningmeester, de b eer H . J. Schot, Koudekerkseweg 70 b, 
Vlissingen (Gironummer 233110), met vermelding ,Aandenken De Ruyter-
school" . • ·' · · · · ... ~i 

De juiste datum van de viering wordt ro spoedig mogelijk bekend gemaa.kt 
en valt medio September 1953. 

Vlissingen, J uni 1953. 
De V oorzitter, J . C. ANKER. 
D~ Secretaris, G. BOSVELD. 

P.S. T er voorkoming van misverstaitd delen wij U ntede, dat de herdenking van de gevalten 
collega's en de onthulling van een geclenkplaat (die inmiddels gereed is gekonten), zul
len geschieden korte tiJd na de olficiele opening van de sch ool. 

"the miraculous we do immediately -
the impossible takes a little l<>nger". 
{dit laatste is geen stopwerk!) 

Ik dank voor de vele arbeid door je 
verrich t in het belang van de W erk
plaatsen, de technische diens t en de 
K .P.M. en voor datgene, wat ik zelf heb 
mogen opsteken. 

Het ga j e g<>ed. Behouden vaart, al 
kan je sentiment niet worden bevredigd 
door Amsterdam per vracb tschip van 
de S.M.N. binnen te varen . G. 
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De ,Comet". 
In het j aar 1812 versch;-en het eerste 

succesvolle raderstoombootje ,Comet" 
op de Clyde. I 

De bouwmeester was H enry Bell, een 
hotelier ! ·"'· , i 

De eerste kapitein was een ex;;choo.J~ 
meester ! ~~·~:l 

Het scheepje had een crew van R 
man en de band bestond uit . :." een' 

' pijper! ·.1 
(Nau.tisch en Technisch TfJdschri/t).' 

• -4 



mLEN. 
Om de goede naam van de K.P.M. in 

de zeilerswereld hoog te houden, is op 
niet-wedstrijddagen een druk gehruik 
gemaakt van onze zeilboten. 

Op Zondag 31 Mei werd de ,Dei
ning" met stuurman Vermeulen onbe
twist eerste, na al van de start af als 
eerste te hehben gelegen. De ,Vleugel'' 
met stuurman Redeker werd in deze 
wedstrijd tweede. De ,Wind" en de 
,Zee" leverden niet zulke beste resul
taten: de ,Wind" met stm. Brassem 
werd gedisqualificeerd wegens foutief 
starten, terwijl de ,Zee" met stm. W ak
ka zesde werd. 

Zaterdag 6 J uni was er een team
wedstrijd, waarin de ,Deining" met 
stm. Bol en de ,Wind" met stm. Ver
hoeven tot het winnende team behoor
den. 

Zondag 7 J nni werd een wedstrijrl 
gehouden waarbij in het begin, door 
een opkomende bui, een aardig wincl
je stond, welke overging tot een krach
tige wind met behoorlijke winds to ten; 
daarop brak een periode van absolute 
windstilte aan, terwijl later op de dag 
weer een flinke wind kwam opzetten. 
Het beste resultaat behaalde op deze dag 
de ,Wind" met atm. Brassem, die met 
een flinke voorsprong als eerste eindig
de. Een hijzondere prestatie leverde de 
,Vleugel" met stm. Redeker, die bij 
het ingaan van de laatste ronde met 
de ,Vleugel" de op een na laatste 
plaats bezette. De ,Vleugcl" deed haar 
naam eer aan, zij scheen vleugels te 
hebben gekregen, waardoor zij onweer
staanbaar het gehele veld voorbijging 
en toch nog op de tweede plaats ein
digde. De ,Deining" met stm. Vermeu
len zat het deze · middag niet mee en 
eindigde op de laatste plaats. 

TAFEL TENNIS. 

Woensda~ 27 Mei: Sportcluh-K.P.I\!. 
Deze wedst,.ijd werd in de Sportclnh 
gespeeld en door de K .P.J\f. verloren 
met 21 - 9. In het eerste team wist 
alleen de heer Lips de eer hoog te hou
den door 1 partij te winnen, terwijl 
l1et 2de hereu-team met 6 - 4 won. 
Ons dames-team hleek ech ter niet op
gewassen tegen het meer forse spel 

der SportclnlJ-dames. 
spo1·tieve avond, welke 
te zien gaf. 

Een prettige 
goede · partijen 

Dinsdag 16 Juni: K.P.M.- VIC. Ook 
deze wedstrijd werd door de K.P.M. met 
21 - 9 vedoren. Hier kwamen ons 2de
lm 3de heren-team ,op tafel", terwijl 
ons 1e heren-team zich verdienstelijk 
maakte door de partijen te scoren en 
hun zwakkere hroeders aan te vuren. 
Veel hecft dit echter nict mogen haten, 
want behalvc het 1e team (eigenlijk dus 
ons 2de) dat gelijk speelde (5-5) heeft 
het 2de team h e t niet kunnen redden, 
al werd het de tegenstanders zeker niet 
cadeau gegeven. Speciale vermelding 
verdient Mevr. Krul, die, evenals in de 
wedstrijd tegen de Sporteluh, de enigc 
dame was die een single wist te winnen. 

Woensdag 3 ]uni: Op deze avond 
werd door 16 paren gevochten om de 
,,Aida -wissclheker, welkc na felle strijcl 
uiteindelijk werd gewonnen door de he
rendouble Boom/Maas. De beker werd 
voorzien met de inscriptie 1952 met 
daaronder namen der winnaars. E.e.a. 
)"riikt th ans in de trophee-kast op de afd. 
P.Z., waar de heker zal blijven tot het 
volgende jaarlijkse tournooi in 1954, 
wanneer de winnaars van dit jaar , hun" 
beker zullen moeten verdedigen. 

Om dit toumooi ook voor de dames 
mee~ spanning te geven werd voor het 
heste dames-double ceo prijs heschik
baar gesteld. De dames Teeuw/Tonino 
werden na een goed gespeelde finale 
winnaar. 

BRIDGE. 
De competitie om de Anker-beker is 

thans weer ten einde. De K.P.M. is gc
eindigd als nr. 7 van de deeluemende 
13 verenigingen/maatschappijen. 

In totaal Werden van de 12 wedstrij
deo 5 gewonnen, 5 verloren en 2 gelijk-
gespeeld. . 

De laatste twee - werkelijk spannen
de - wedstr~jden van ooze ploeg tegen 
Tjikini en Manguni werden respectie
velijk met een minimum verschil (17-15) 
vcrloren en gelijkgespecld (16-16). Na 
de prijsuitreiking en de laatste matches 
op 27 Mei j.l. in Hotel der Nederlanden 
hehoorde deze gezelligc - telken jare 
terugkerende - wedstrijd weer tot het 
verleden. 
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Bin"nenkort worden de individuele 
viertallen wedstrijden voor geheel Dja· 
lkarta gehouden. Ook enkele K.P.M .• 
koppels zullen hieraan deelnemen. Wij 
wensen hun veel succes toe hij de a.s. 
strijd en hopen op gezette tijden U over 
hune resulta ten te kunncn vertellen! 

TENNIS. 
De uitslagen van de tot nu toe ge

speelde wcdstrijden in de door het H.C. 
uitgesehreven beker-competitie zijn als 
volgt: 

N.H.B. - Theresia 1 4 
H.C. - K.P.M. 1 4 
K.P.M. - S.M.N. 5 0 
·Theresia - H.C. 3 - 2 
SM.N. ....:. N.H.B. 5 0 
Theresia - K.P.M. 0- 5 
H.C. - S.M.N. 4 - 1 
K.P.M. - N.H.B. 5-0 
S.M.N. - Theresia 5 - 0 
N.H.B. - K.P.M. 2-3 

In de halve competitie heeft het 
K.P.M.-team zijn superioriteit bewezen 
en het moet wei veel pech hebhen om 
de beker nict in bezit te krijgen. De 
mooie uitslagen getuigen dat - hoewel 
soms tegeu sterke tegcnstanders - de 
K.P.M.-spelers en speelsters door hun 
tennis-vecbtlust toch nog de overwinning 
in de wacht wisten te slepen. Wij hebben 
al vernomen dat de tegenstanders al 
het mogelijke zullen docn om de K.P.M. 
in ieder geval niet ongeslagen kampioen 
tc laten worden. 

I. 

K.P.M.-ers zet je schrap I 

-------
WIST U OAT •• 

Er over de volgende vijf figu
ren de meeste hoekeu zijn ge
schreven: 
Jezus 5152 boeken 
William Shakespeare 3172 " 
Abral1am Lincoln 2319 " 
George Washington 1755 ,, 
Napoleon 1735 , 
Leonard Levinson vertelt dit in 
Treasury of Trivia. Ilij kreeg de
ze gegevens van de Library of 
Congress. 

- - ------



De redactie bel!ouat zicht het recht voor in
zendingen voor deze rubriek te bekorten of te 
retoumeren. Anonyme in:endingen worden 
ongelezen terzijde gelegd. Correspondentie over 
deze rubriek lean niet Worden gevoerd. 

De heer C. H. Poulos (ex V.R.V.), 
die op 27 Mei j .J. met de , WillemRuys" 
met Emopees verlof naar Nederland 
vertrok , schreef ons- het volgencfe : 

, H et leek mij aardig U het volgeu· 
de mede te delen. Gisteravond 
(4/ 6) werden in de 2de klasse van 
de , Will em Ruys" paardenraces 
gehouden. Met een kern van drie 
K .P.M.·ers, de heren Jongens (ex 
P Z/NJ)) , Houtman (l e stm) en 
mijzef£, vot·mden wij een kongsie 
van 7 man; de vier aangetrokken 
kongsie-leden waren geen K .P .M.· 
ers. Ooze groep kocht een paard, 
no. 4, dat het algemene stemmen 
V.R.V. werd gedoopt. Vol en.thou· 
siasme werd de strijd tegen de 
andere vijf peerden aangebonden. 
Na een aanvankelijk redelijke 
start, liet V.R.V. ons echter in de 
sleek eo eindigde onbedreigd als 
laatste. Aaogezien geen troostprijs 
werd uitgereikt, werd dit dus een 
total loss. 
Echter l ieten we de moed niet 
zakken: we namen een klein glaas· 
je van een bekend merk eo ziet, 
de beloning bleef niet uit. (Zou dit 
door da t ene glaasje gekomen 
zijn? - red.) De hr. Jongens 
,trok" bij de zgn. sweepstakerace 
een paard en zag zich daarbij 
f 5.- (voor hooi en als veegeleider) 
handgeld toegewezen. Dit paard, 
eveneens no. 4, werd thans - met 
algemene stemmen - N. D. ge· 
doopt. N.D. galoppeerde dat 'teen 
lust was en vloog als eerste door 
de fini sh . Na een ere-rondje op 
zijn paard, touchee'rde de tro~se ei· 
genaar f 165.-
Geloof mij, geachte redactie, deze 
overwinning is op waardige wijze 
gevierd !" 

BEVORDERINGEN 
per 1 Juli 1953. 

Wij hebben het genoegen de volgende b evorderingen bekend te maken: 

tot gezagvoerder de 1 e stuurlieden : 

J . v. d . Vuurst de Vries; C. Zuidscherwoude ; G. H. den Hoed; P. J . P, Fontein; 
W. J . Pottinga ; G. Kooger en A. P enny. 

tot le stuurman de 2de stuurlieden: 

J . Ch. H . Korff; J . Schaap; H. N. Schepman ; C. Wi.nkel; D. van H ekken; 
A. N. Kloots; B. Dirks ; Tj. v. d. Molen en J. de Jong. 

tot 2de sfuurman de 3de stuurlieden : 

G. E. Kaerscnhont ; B. T h. W. M. Hoppenbrouwers; R. de Quack; G. Ch , F. 
' owack; J . W. F. van Hummel; A. J. Leget; R Klein; J . Roose; C. Ol~j ; 

P. Bodde; J . A. va n Beurden; J. Mulder ; B. E. Douma; L. Ruygrok; W. A, 
Supit; F . S. L. Kneefel en N. Dijns Jr. 

tot 3de stuurman de 4de stuurlieden : 

J . Elema; J . Lezer ; J . E. Geerscn ; A. L. C. Vis; F. F. M. v. d. P as; C. van Dam; 
P . J. Kuyn ; W. Visser; W. Marth erus; J. L . N. Voll; H. Schuil ; H, Twisk; 
P. Oudt ; J. A.M. Fransen en R. F . Ha arsma. 

tot stuurman locaalvaart de wnd. stuurlieden locaalvaart : 

G. Taroreh ; J. Sihasale; A. F. Korompis ; F . J . Gerungan en A. R. Pamanww, 

tot hoofdwerktuigkundige de 2de werktuigkundigen : 

V. W. Orth; J. Adels; M. F. Hamar de la Brethoniere en K. S. Eckardt. 

tot 2de werktuigkundige de 3de werktuigkundigen : 

A. A. R. van Geffen en L. J. W arbroek. 

tot 3de werktuigkundige de 4de werktuigkundigen : 

J. H . Bothe ; B. C. Swart enS. L. Schot. 

• 
tot 4de werktuigkundige de Sde werktuigkundigen : 

"H. J . van Lare; H . J . Spruyt ; Th. J . Bronsvoort; C. van Verseveld ; S . Nauta; 
F . L. l\1. Spit; A. Bikker; J. R. Mulder; Tjan Kiem Liang; L. R. Andreas; 
F. J . Hanou en J. R. Holman. ""',.,.. 

tot adjunct-chef de hoofdemploye 

C. H. Poulus (afd. VervoerjHK) 

tot ladingklerk de leerlingen·ladingklerk : 

F . Wawondatu ; J . E. W. Dumais; M. H . Macawalang; C. E . Manuel ; J. Singal ; 
A. F . Pattisahusiwa N.J. Pak~sy; M. G. Laurens; L . J . Awondatu; F, Rooroh; 
Nio Tjoeng Bok en P. K. O'Keefe. 

Allen bevorderde n bieden wij hierbi j, namens het gehele P~.!_el, onze har· 
telijke gelukwensen aan ! 

• 
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L. /~~
~ -... .... II 

De volgende mutaties vonden bii onze maatschappii plaats: 

Aa:iigekom en : 
Per vliegtuig. 
H . Ph. Kuijp 
J. Nicolai 
C. den H artoog 
A. Niel . 
P . G. A. van Eeden 
J. B. v. d. Blink 
J. van Onselen 
B. H . Niessen 
B. J. H ennepbof 
M. J. Aldenkamp 

2de wtk. op 
hid. wtk. , 
2de wtk. , 
2~e wtk. , 
hfd. wtk ... 
1e stm. 
g·ezagv. 
1e stm. 
2de stm. , 
2de stm. , 

18/ 5 
19/ 5 
21/5 
31/5 
4 / 6 
5/6 
7/ 6 
7/6 
9/ 6 
9/ 6 

ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 
ex RV. 

Per ss .. "Bantam" ddtt Q Juni : 
P. J. M. v. d. Berg hfd.' wtk. ex RV. 

Per m.s. "Oranje" ddo. 19 J uni : 
J. E . Schroder en echtg. hfd. empl. 
M. Egmond hfd. empl. 

ex EV / naar 3!!. Medan. 
ex EV/ n'.lar Werkpl./ 

T g. Priok. 
Mevr. J . Redeker· 

Bouhuys 
H. H ofmeyer 
A. H. v. d. Sloot 
L. van Dijk en echtg. 
J. den Arend 
Mevr. H. J. Prouk-

Leenders 

echtg. empl. 
2de stm. 
h fd. wtk. 
2de wtk. 
2de wtk. 

echtg. 2de wtk. 

ex RV/ SV 
ex RV. 
ex RV / SV 
ex RV. 

Welkom in lndonesie ! 

Vertrolt.ken : 
Per vliegtuig. 
J. A. Gieltjes 
P . van der Weerdt 
M. E. Roumimper 

D. van Yzeren 
A. Angnsteijn 
J. Kuiper 
M. F. S. v'an Zeyl 
J. Klerekoper 

G. H . H oogland 
J. W. Schutte 
H. N. L. B oomans 
G. H. Groerrhof 
B. Bouwman 
M.C. MBtta 

2de wtk. 
h fd. empl. 
em pl./ 
hfd . baas 

op 18/ 5 RV. 
, 25/ 5 GSV I ex CMIJ / HK. 

, 25/ 5 GSV I ex. Naut. in st. T g. 

KV. 3d e. wtk. , 5/ 6 
hfd. wtk. 6/ 6 
KV.-gezagv. ., 8/. li 

Priok. 
einde dienstverband. 
RV. 

gezaP,v. , 10/6 RV. 
empl. 10/ 6. VGV (ex. ag. Bandjer· 

rna sin) 
gezaJlV. 
2de stm. 
l e stm. 
l e stm. 
l e stm. 
gezagv. 

, 11/ 6 RV. 
18 /6 RV/ SV 

, 19/ 6 RV. 
26/ 6 RV. 
26 /6 RV. 

, 30/ 6 RV. 

Per m.s. "Sydney" ddo. 28/ 5 : 
A. Haye loc. empl. 

Per m.s. "Oranje11 ddo. 26 Juni : 
H. L. Oei 
B. Engelken en echtg. 
lr. A. M .. Poot en echtg. 
J. E. Bosman en gezin 

hfd. wtk. 
hfd . wtk. 
adj. chef 
adj. chef 

J. M.. Freeze zoon hfd. wtk. 
W. L. L. B ees en gezin hid. empl. 
W. L. Zinsmeester en 

gezin 
K . H . Molleman en 

gezin 
Ch. G. Antonissen en 

gezio 
E. M. Cordesius en 

gezin 
P . Riem eo gezin 

hfd. empl. 

hfd. empl. 

hfd. emp[ 

hfd. empl. 
~fd. empL 

OP/ ex PZ/AZ/ HK. 

RV/ OP. 
RV/ VP 
EV/ ex TD/HK 
EV/ OP ex Werkpl. T g. 

Priok. 

EV I ex P .T ./ HK. 

EV I ex ng. Singapore. 

EV I ex a g. Tg. Pri:ok. 

EV I ex Archief/ HK. 

EV / OP ex Claims/ HK. 
EV I ex ag. Cheribon 

W. Dam en gezin 
J. M. Lorijnen en gezin 
H . v. d. Worp 
G. P otjewijd en gezin 
A. F. Spits 
A. Bikker 
J. de Reus en gezin 
M. F . Muller 
A. J. de Hesse 
A. Eykelenhoom 

em pl. 
empl 
l e stm. 
l e stm. 
KV 2de stm. 
3de stm. 
2de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 

Goede reis ! 

EV I ex CMjHK. 
EV I ex a g. Makassar 
RV. ' 
RV. 
einde dienstverband. 
RV/ SV. 
RV. 
RV / SV. --· - -
einde dienstverband. 
einde dienstverband. 

Nieuw aangenomen : 
Aangekomen per ms. "Oranje" ddo. 19 Juni : 
P . Spuy 4de stm. 
D . den H ertog 4de stm. 
H . Bongertman 5de Mk. 

Welkom bij on:z:e maatschappij I 

Mntaties : 
Mej. Tjioe Siang Nio Joe. empl . · 1/5 met ontslag. ex 

Petamburan. 
H . C. J. Huissen em pl. 20/ 5 van ag. Menado 

naar ag. Pangkal 
Pioang. 

C. de Zeeuw., Amsterdam-emp!. 21 / 5 vari ag. Medan 
naar ag. S'r ore. 

1/ 6 met ont~lag (ex 
CMIII/HK). 

E. Velsink Joe. empl . 

W. Fontijne hid. empl. 1/6 definitief gepl. ag. 
Tg. Priok. 

D. ScboteJ em pl. 3/ 6 van Snrveydienst 
T g. Priok naar T D. 
/Singapore. 

R. Ch. Kraft van Ermel hfd. empl. 

H. J. Janssen em pl. 

8/ 6 van ag. Surabaia 
naar afd. CM/ HK. 

8/ 6 van ag. Surabaia 
naar vervoer / HK. 

8/ 6 van ag. Sin gapore 
naar Vrachtzaken/ 
HK. 

Th. J. P. J erherne emnl. 

E. van Y sseldijk em pl. 10/ 6 van ag. Pontianak 
naar Do&rvoer/ 
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In m emoriam. 

S. F. VEL TKAMP. 
Van ons Amsterd am-k antoor ontvingen wij de mede
deling dat op 24 April j.l. is overleden de ·beer 
S. F. Veltkamp, in leven gepensionneerd pij pen
inakersb aas. 

• •• 
A. TAP. 

Op 5 Juni j .l. overleed te Hilversum in de ouderdom 
van 73 jaar de b eer A. Tap, in leven gepensionneerd 
boofdwerktuigkundige van onze maatsch appij . 

• •• 
MOHAMAD 

Op 14 Juni j .l. is pl·otseling overleden in de on· 
derdom van 47 j aar de beer Moh amad, in leven 
b ()ofdklerk 2e klasse bij het Magazijn yan Gedruk· 
ten te Djakarta. 

Zij rusten in vrede. 



In memoriam C. Pet. 

Op 30 Mei b ereikte ons h et droevige berir.ht, 
dat de beer Cornelis P et, chef van de afd. lnkoop 
(Materieel) van ons Amsterdam-kantoor in het zie
kenhuis te Sint Niklaas (Belgie) was overleden. 

Op dienstreis in Belgic zijnde overkwam de 
b eer Pet op 21 April een noodlottig ongeval, waar
door h ij met ernstige inwendige kneuzingen in het 
ziekenhuis te Sint Niklaas moest worden opgeno
men; hoewel zijn toestand aanvankelijk heel lang· 
zaam vooruitging, t raden h elaas na enkele weken 
complicaties op, tengevolge waarvan de heer P et is 
hezweken. 

De heer P et werd in 1923 geplaatst hij de 
N.Y. Steenkolen Maatschappij , P arapattan" in 

~ndonesie, in 1925 werd hij overgeplaatst naar de Afd. T. D . van het 
:Amsterdam-kantoor, terwijl op 1 J anuari 1950 zijn henoeming tot chef van 
de afd. lnkoop (Materieel) volgde. In het korte tijdsbestek, dat hij deze 
functie heeft vervuld, heeft hij zich doen kennen als een humaan chef met 
een open karakter, als iemand, die door dynamische kracht m et zijn bijna 
toomloze energie excelleerde, die zich in korte spanne tijds vele vrienden 
in binnP.n- en buitenland heeft verworven. 

H elaas noodzaakte een ernstige ziekte in Maart 1952 hem geruime 
tijd rust t e nemen, hetgeen, gezien zijn impulsiviteit, voor h em een 
zware strijd moet hebben betek end, doch enige maanden later , nauweli.jks 
bersteld zijnde, gaf hij zich opnieuw met volle kracht en toewijding aan 
de h em toevertrouwde taak. 

De crematie van h et stoffelij k overschot heeft plaatsgehad op 4 Juni 
j.l. in het crema torium te Driehuis-Westerveld. 

Een zeer grote schare belangstellenden, waaronder vele collega' s van 
het Amsterdam-kantoor en vele vrienden en kennissen van de overledene, 
woonde deze plechtigheid hij. 

Nadat de met vele bloemstukken overdekte baar in de aula was 
opgesteld, werd allereerst h et woord gevoerd door een zuS'ler van de 
overledene, waarna onze directeur }hr. I . H. A. Backer, mede namens 
het geh ele p ersoneel van het Amsterdam-kantoor, in gevoelvolle en zeer 
waarderende bewoordingen de wei zeer bijzondere eigenschappen van 
de ~eer P et memoreerde, hem daarbij zijn dank uitsprekende voor de 
vele belangrijke diensten, welke hij in zijn 30-jarige loopbaan onze 
maatschappij heeft be,;ezen. Spreker richtte vervolgens enkele woorden 

, van troost tot de achtergebleven familieleden. 
Daarna traden nog enkele sprekers naar voren, namelijk Dr. Schiir

mann · van bet Koninklijk Nederlands Mijnbouwkundig Genootschap, 
1vaarin de overledene deel uitmaakte van het bestnur en de beer Van 
de Vdde, oud-administrateur der N .V. Steenkolen Maatschappij , Para
pattan" ; b eide sprekers getuigden van de prettige wijze van samenwer
king, van de hartelijkheid en de hulpvaardigheid van de beer Pet. 

Nadat de zoon van de overledene namens de naaste familie een kort 
woord van afscheid tot zijn vader h ad gesproken, dankte hij de aanwe
zigen voor de Jaatste eer, aan zijn vader h ewezen. 

Mevr. Ds. Meerdink sprak tenslotte woorden van troost tot de achter· 
geblevenen en eindigde met bet uitspreken van een kort gebed, waarna 
de kist met bet stoffelijk overschot onder zachte klanken van het orgel 
langzaam neerdaalde. 

De indrukwekkende plechtigheid was hiermede ten einde. Een goed 
vriend van ons allen, een hulpvaardig mens voor iedereen, was van ons 
heen gegaan. 

Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in ere blijven. 
Hij ruste in vrede. 
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AI het water van de 
wereld. 

Van een duintop staarden we over 
de onmetelijke watermassa's van de zee. 
We d achten er aan, dat die zee maar 
een klein deel is van een oceaan en dat 
er op de wereld vijf oceanen zijn. Hoe
vee! water zouden die enorme water
reservoirs wei bevatten? Het is onmo
gelijk dat nauwkeurig te berekenen . , 

Maar er is iemand achter ons komen 
staan. Hij tikt ons op de schouder en 
stelt zich voor. ,Ik hen hydroloog," 
zegt hij. , Prachtig," zeggen we, ,dan 
kunt u ons wei vertellen hoeveel water 
er op de aarde is." De h ydroloog trekt 
een medelijdend gezicht. "Bedoelt u al 
het water in de zeeen of hedoelt u het 
water in deze oceaan ?" vraagt hij en 
bij het laatste deel van zijn zin maakt 
zijn arm een wijde boog over het land. 
,Weet u wei, dat het land meer water 
hevat dan alle wereldzeeen bij elkaar?" 

Om zijo hewering duidelijk te rna
ken, buigt de h ydroloog zich voorover. 
Hij neemt een handvol droog duinzand. 
, Laten we aannemen, dat ik bier een 
pond duinzand heb. Dit hevat zeventien 
gram water. Het h ardste basalt en de 
granietlagen, waaruit het grootste deel 
van de aardkorst hestaat, hevat zelfs 
nog twee tot zes tiende procent water. 
In de stof is het gebonden, maar h et 
kan er door verhitting worden uitge-
dreven." I 

,Nou ja, dat beetje ... ," wagen we te 
zeggen. ,Dat heetje," valt hij ons on
middellijk in de rede, ,dat beetje is hij 
elkaar honderd trillioen kubieke meter. 
Als al het water, dat in de aarde aan
wezig is, wordt verzameld, zou er een o
ceaan ontstaan, waarin de gehele aarde 
tot een diepte van 200 meter zou kunnen 
verdwij~en. De zondvloed zou er door 
te schande worden gemaakt. Neen, we 
behoeven heus niet allt!h aan de zee te 
denken, als we on§ een ontzaglijke 
hoeveelheid water willen voorstellen. 
Hier op h et land is het ook heus geen 
droge boel !" - -· ...... · 

--.-...-- ·---~ --
CH. J. MAIJOOR. t 

Op 24 Juni j .1. is, in de ouder- ~ 
dom van 27 )aar, te Palembang 
d·oor een noodlottig ongeval over- ... 
leden de beer Ch. J . Maijoor, in 
I even employe van ons Palembang
agentschap. 

Ons medegevoel gaat uit naar 
zijn nagelaten betrekkingen, voor 
wie dit plotselinge verscheiden 
een zwaar verlies is. ' 

Hij ruste in vrede. ' 



ALI I. 
djuru usaha II bagian Arsip/ K.P. 

40 tahun 
10 Djuli 1953. 

Ali I d'ilahirkan pada tahun 1896 dan seha· 
gai seorang annk muda jang berumur 17 ta; 
ihon in masuk bekerdja pada Perusahnnn kam1 

' dan diteiJiipatkan sehagai mnndur·lichter di ha· 
1 gian Arsip dnri ·kantor Pnsat knmi. 
• Pnda tanggal 1 Djanuari 194.9 ia dipangkat· 
kan sehagai djuru usaba 3 dan pada tanggal 1 
Djannari 1953 sebagai djurn usaba 2. . 

Ali I ma&ih tetap bekerdja di Bagian Ars1p 
dari kantor Posat. Mudab-mudahan ia dapat 
memberi ]agi tenaganja nntok kepentingan Pe
rusabaan kami hendaknja. 

J . A . KLUIT. 
sous-c:hef Afd. Financien 

van het Amsterdam-kantoor 
40 jaar 

14 Juli 1953. 

KOELLOE. 
tukang kaju kantor perwakilan Makasser 

35 tahun 
1 Djuli 1953. 

Koello~ dilahirkan pada tanggnl 8 N~;mher 
1904. di Makassar dan pada tanggal 1 Djuli 1918 
ia masuk b ekerdja dalam dinas K.P.M. seba· 
gai tukang kajn. P ada tanggal 1 Agustus Ko~l· 
Joe menerima da~ri Sri Bagind'a Mabarad~a 
sebuah hintnng suasa sebagai penghargaan atas 
kesetiaan dan djasa-djasanja (Trouw en ver· 
dienste). 

Ia seknrang masih tetap bekerdja seb ngai 
tukang kaju di kantor P erwakilan Makassar 
dan ia mendjalanka~ i})ekerdjaannja dengan 
memnaskan b agi kepala·kepalnnja. Mudah-mu· 
dahan ia masih dapat bekerdja lagi bertahnn· 
tabun untuk Perusa}!aan kami. 

ASMAN. 
pesuruh Kl. I K.P. 

35 tahun 
17 Djuli 1953. 

~ ,.,...., .. 
..,... -- -·- - _ Asman dilnhirkan di Kebumen pada tahun 

Joh':i< Anthony Kluit, geborel! ~6 J~li 1896, 1903 dan pnd'o tanggal 17 Djuli 1918 ia masuk 

J . GERUNGAN. 

hoofdklerk 2de kl. - Ball ~el 

Den Pasar. 
25 jaar 

1 Juli 1953. 

J ow:;. Ger~ngan~ geboren op 17 Se~mber 
...._~ ~ ... - .. 
1908 t e Tondauo {M,enado) , trad op 1 Juli 1928 
als bediende ;.:b. van bet s.s. , Tasman" in - ' dienst van onze maatschappij. In 1933 werd hij 
bevorderd tot spen, terwij l in 1935 en 1936 

- zijn bevordering afkwam tot resp. kajuitskok 
2de· en 1e klasse. In 1940 werd de beer Ge· 
rnngan aan de wal geplaatst als kok in one 
Logeergebouw te Djakarta; een jaar later 
volgde zijn overplaatsing nnar bet Bali H otel 
te Den Pasar, alwaar hij nog werkzaam was 
toen in 1942 de Japanners lndonesie binnen· 
vielen. Na J apans' eapitulatie werd bij her· 
plaatst in bet Logeergebouw, terwijl in No
vember van datzelfde janr hij weer naar bet 
Bali Hotel werd overgeplaotst. Op 1 Januari 1950 
wcrd hij i'ngepast in de rang V~.1 n hoofdklerk 
2de klnssc en wei in de functie van chef-kok. 
De jubilaris i s thans nog steeds als zodanig 
in het Bali-Hotel te Den Pasar werkzaam. 

MALAR. 

kelasi ka ntor perwakilan lndrapura .... , 
25 tahun 

1 Djuli 1953. tra>d op 14. J uli 1913 als employe lD dlenst der b ek erdja di Perosahaan kami sebagai pesnruh 
K.P.M. t.e Amsterdam en volgde gedur,!nde Kl. 3. Ia ditempatkao dikantor pusat. Berhu· 
vele . jaren een administratieve loopbaan met bruig kepala-kepalanja · sennng dengan peker· (tidak ada • gambar) 
onderscheidene, nitee~op_e!lde wer~zaamhed:~n .j djaa~nja;• ma_!a. ~dalan;t ~jangka jang pendek "· 
op de Afd. Comptabilite•t:. I' ia d1pangkatkan m~n~!d! pesuruh kelas 2 dan Malar dilahirkan di Indrapura pada tahun 

In Augustus 1945 ging hij over naar de AM. pada tanggal 1 DJanuan 1948 datanglah ke· •:1909 dan pada tanggal 1 Djuli 1928 ia masuk 
Fina~eien te Amsterdam en Jl\et in gang van naikannja m~djadi \p ~SOJ~ KP I . - '... . • b ekerdja dalam dinas komi. Malar berdarnh 
1 Janaari '49 volgde zijn benoe~in'i t<>~ sons-~ ~sman ~i~epal sl?}agai s~~a,rg pekerdJa~J;llng IPClau~di K~P.M. ia t ebh mendjabat berbaga i· 
chef. De werkzaamheden van .. de Jubllar•s wer· • ha1k da? .J ang~s~ka k~pa?a..-~·~lS~atu. t)on· b agni ,Pang~t j~iii 'sebngai tukang selender, 
den lin o<>rlogstij~ 1 tijdeJ?;ik onder broken _ toh bag• p~ker<lJa-pe~er~Ja J:,~g: muda . .t d djnrnmod'it drn..,.sekfrang sehagai kelasi. • 
door de bekende internermg, met a~d~ere ~Kami nt)apkan dJub1lar}B ' lDJ. selam.!t a~ Komi II"~ mudah-mudahan Malar dalam 
K P M • St 1 Micbiels-Gestel. , b ahagia dan mndnb-mudahnn 1n dapat lag1 ~ .,.. , • ~ .,. , . ., . . 

.... . -ers te -a':'\ 'ub'la . op de 14de Juli b ekerdJ'a ditengab-tengah •kami untuk djangka :/' keadaan ~_sehat wal·ahat dapat lap bekerdja 
W•J wensen e J 1 r•s • " • ~ b · b - li uk" P h ka · 

u . ~og vele. vowp::;.,dig~ jBL~n- toe. "'¥ waktu jang l~a hendaknja. ~ ~ . _!!!a u~~-~ er sa aan m1. 
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SALEH bin LADJI. 
tukang kaju kantor perwakilan Pemang

kat. 
25 tahun 

1 Djuli 1953. 
Saleh bin Ladji dilahirkan di Pontiaoak 

pada tahun 1911 dan masuk bekerdja di Pe
rusahaan kami sebagai tukang kaju. Apa jang 
kami dapat tjeriterakan tentangnja ja'ni bahwa 
ia sangat diharg_:iti oleh kepala-kepalanja seba· 
gai seorang tukang kaju jang pandai. 

Sekarang ia masih bekerdja dikantor per· 
wakilan kami di Pemangkat. 

Kami berhar31Pan mudah-mudakln kebidup· 
annja ditabun-tahuo j .a.d. bersentosa hendak· 
nja. 

SANARAN bin SATA. 
mandur. tukang listril< bengkel Tg. Priok. 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Sanaran bin Sata dilabirkan di Tangerang 
pada tahun 1907. Pada 1 Djuli 1928 ia masuk 
bekerdja di K.P.M. sebagai hurub harian dan 
ditempatkan di Bengkel-Bengkel Tg. Friok. 

Berhubung ia dikenal oleh kepala-kepalanja 
sebagai seorang pekerdja jang tjakap, maka 
pada acbirnja ia dipangkatkan mendjadi man· 
dur tukang listrik, pangkat mana hingga se· 
karang masih tetap didjabat olehnja. 

Mudab-mudaban ia dapat lagi memheri te
nnga jang baik untuk Perusahaan kami. 

TJIANG TJONG. 
mandur kepala bengkel Tg. Priok. 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Tjiang Tjong ~n di Canton (Tiong· 

kok) pada tabun 1901. Ia masuk bekerdja da· 
lam dinas K.P.M. pada tahun 1928. Pada tang· 
gal 1 Djannari 1950 ia dipan gkatkan mendja di 
mandur kepala tukang sampan. Ia dikenal oleh 
kepala-kepalanja sebagai seoraog tukang jang 
tjakap. . 

Berkenaan dengan djubilium 25 tahun dinas 
kami utjapkan selamat kepada Tjiang Tjong 
,dan mndah-mudaban ia dapat be!terdja lagi 
dalam keadaao sehat wal'afiat untnk Perusa
haan kami nntuk waktu jang l ama. 

DOERAHIM. 
tukang besi kantor perwakilan Makassar 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Doera·him dilabirkan pada tanggal 8 Desem· 
h er 1910 di Makasser dan pada tansgal I Djuli 
1928 ia masuk bekerdja pada Perusabaan kami 
sebagai l eerling tukang hesi dan ditempatkan 
di kantor perwakilan kami di Makasser. 

Pada tabun 1935 ia dinaikan mendjadi to· 

kang hesi ,pangkat mana hingga sekarang masih 
di djabat olehnja di kantor P erwakilan kami 
di Makasser. 

kami berharap mudab'an jubilaris ini hidup 
dengan selamat dan beruntung ditahun' j.a.d. 
bendn·knja. 

SARIBOE. 
breeuwer kantor perwakilan Makasser. 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Saribu dilabirkan pada tanggal 2 April di 
Makasser dan pada tanggal 1 Djuli 1928 ia 
masuk dalam dinas K.P.M. di kantor Perwa· 
kilan kami di Makasser. 

Pada tanggal 1 Djuli Sarihu berharap m em· 
peringatkan kenjataan, babwa ia 25 tabun 
dabulu sudab masuk bekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami dengan dj ubilum mana kami 
utjapkan selamat k~ad·anja. 
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DEGDOG. 
Djaga Hotel Bali Den Pasar. 

25 tahun 
. 1 Djuli 1953. 

Degdog dilahirkan di Den Pasar pada ta· 
hun 1897 dan ia masuk bekerdja dalam dinas 
kami di Den Pasar sebagai djaga. Pangkat ini 
masih didjabat olebnja di Hotel Bali dan se· 
perti kami mengetabui dengan memuaskan ha· 
gi kepala-kepalanja mudab-mndaban pekerdja. 
an ini masih dapat didjalankan olebnja nntuk 
djangka jang pandjang dan untuk ~epentingan 
Pernsabaan kami. 

DOERJA. 
tukang kebun Hotel Bali Den Pasar. 

25 tahun · 
1 Djuli 1953. 

Doerja dilabirkan dalam tabun 1910 di Den 
P asar. Pada tanggal 1 Djuli 1928 ia masuk 
bokerdja dalam dinas kami sebagai tnkang 
kebun. Kami mengetahui, bnhwa ;a terkenal 
sebagai seorang pekerdj a jang radjin dan ka· 
mi barap mudab-mudaban ia dapat lagi mem
beri tenaganja j ang baik nntnk membersibkan 
halaman dari Hotel Bali hendaknja. 

SADRAI bin SAMIN. 
Djuragan - Kantor Perwakilan Tg. Priok 

25 tahun 
. 1 Djuli 1953. 

Djuragan bin Samin mulai bekerdja di 
K.P.M. 25 tabun jang lain sebagai kelasi pe
r ahu dari perabu kami No. 143. 

Dalam waktu jang pendek disaksikan oleh 
kepala'-nja, habwa Samin adalab seorang peker
dja jang baik dan oleb karena itu tidak usah 
diherankan, habwa sesudah 1 bulan ia bekerdja 
didja-dikan djuragan dari perahn No. 154. IDng· 
ga penjerahgan dari pihak Djepang ia meme· 

( vervolg jubilarissen zle pag. 16) 



sang komando dari perahu ter>8ebut. aesudab 
mana ia tel1Paksa meletakkan pekerd~aannja dan 
berhidjrah kekampongnja. 

Sesodab penjerahan Djepang Sadrai bin 
Samin melaporkan dirinja pada tanggal 1 Maret 
1946 pada Perusahaan kami dan ia ditem,patkan 
kemhali dalam djabatannja jang lama. 

Sedjurus kemudian ia pindab keperahu No. 
151, dimana ia sekarang masih tetap hekerdja. 

Dalam 25 tabun jang telah silam Sadrai telah 
menjatakan dirinja sebagai seorang pekerdja 
jang bekerdja keras dan oleh karena ito tidak 
usah didjelaskan lagi, bahwa kepala'-nja amat 
senang d.engan. Sadrai. 

Kami barap mudah'·an Sadrai untuk waktu 
jang lama masib dapat memberi tenaganja 
t~agai djuragan kepada Perusahaan kami 
hendaknja dan berkenaan dengan djubilum 
25 tahun-dinasnja kami utj apkan selamat dan 
bahagia. 

MOH. ARSAD. 
Mandur·Zeilmaker - Bengkel Tg. Priok 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Mob. Arsad dilahirkan di Djakarta pada 
tahun 1912 dan pada tanggal 1 Djuii 1928 ia 
masuk b ekerdja pada Perusahaan kami. Ia se· 
knrang mendjabat pangkat mandur-zeilmaker 
di Bengkel Tg. Priok, dimana ia dikenal se· 
hagoi seorang pekerdja jang b aik. 

Komi utjapkan dari sini kepada Mob. Arsnd 
Selnmat Bahagia berkenaan dengan djubilum 
25 talmo dinasnja. Mudah-mudahan ia masih 
dapat b ekerdja bertahun·tahun lagi hendaknja. 

SOEBRA bin RESIAN. 
Sopir - Kantor Pusat 

25 tahun 
1 Djuli 1953. 

Soebra bin Resian masuk bekerdja pada 
K.P .M. pada tanggal 1 Djuli 1928 sebagai sopir 
dan ditempatkan di Kantor Pusat. 

Oleh karena ia terkenal sebagai seorang sopir 
jang dapat dipertjajai maka ja ditundjuk seba· 
gni sopir dari president-direktur pada masa itu 
tuan Van Zalinge. Sesudah tuan ter-sebut be· 
rnngkat maka i:r mendjadi sopir dari president· 
direktur Straatemeier. , 

Soebra sekarang bekerd>ja sebagai sopir 
Peroaahaan kami. 

- - l~h seorang eopir jang mempunjai 
tabun' dinas jang terlebih banjak. 

Mudah' ·an ia diperkenankan lagi bertahun 
tahun mengemudi salah sebuah dari mobil' 
kami hendaknja. 

J. C. L. UTRECHT. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
3 Juli 1953. 

(geen foto beschikbaar) 
Jan Carel Lambcrtus ULrecht werd op 19 

November 1910 te Tjiamisgebang geboren en 
doorliep de Koningin Emma School te Sura· 
baia. Op 3 Juli 1928 trad hij als 5de werk· 
tuigkund ige in K.P.M.·dienst en werd op 
1 April '30 en 1 , October '39 resp. bevorderd 
tot 4-de- en 3de werktuigkundige. 

Gcdurende de oorlogsjaren heeft de beer 
Utrecht doorgevaren, o.a. op de ,,Ruys" en 
de ,Van Spilbergen". Op 1 J anuari 1949 
kwam zijn bevordering of tot 2de werktuig· 
kundige, terwijl bij op 1 Juli 1952 tot hoofd
werktuigkundige werd benoemd. 

Wij wensen de jubilaris op de 3de Juli a.s. 
van harte geluk! 

W. F. DONK. 
hoofdwerktu igkundige 

25 jaar 
4 Juli 1953. 

Op 12 Januari 1906 werd Willem Fredel'ik 
Donk te Surabaia geboren, bezocbt aldaar de 
Kouingin Emma School en trod op 4 Juli 1928 
als 5de werktwgkundige in dienst van onze 
maatscbappij. Op 1 April 1930 en 1 Januari 
1940 werd bij bevorderd tot resp. 4de· en 3de 
werktui~tkundige. De beer Donk blee£ ~edu· 
r ende de bezettingsiaren van lndonesie door
varen (o.a. op de ,Piancius", ,.Reynst", ,.Van 
Swoll", ,Van der Lijn", ,.Fort Renselaer", 
,Straat Sunda", ,.Maetsuycker" en de .. Swnr
tenhondt"). Op 1 J anuari 1949 kwam zij n 
bevordering af tot 2de werktuigkundige, ter· 
wijl hij op 1 Juli 1952 tot hoofdwerktuig
kundige werd aangesteld . 

Wij wensen de jubilaris nog vele voorspoe· 
dige jarcn toe! 

F lamma Victrix. 
Dit is een woord van een Midde:. 

eeuwse kerkvader, waarmede deze be
doelde aan te duiden ,.de overwinnende 
vlam" ; de vlam, die a lie Ieven in gloed 
zet, aile lafheid en lauwbeid overwint 
en mensen van geestdrift, roepingsb esef 
en verantwoordelijkheidsgevoel vervult. 
Ook onze tijd heeft grote behoefte aan 
deze , flamma victrix", want overal in 
de wereld op uitgestrekte terreinen des 
}evens ontbreckt vandaag de geestdrih~ 
bet weten een taak te hebben, verant• 
woordelijk te zijn voor bet stuk arbeid, 
dat men iu een of andere vorm moet 
verrichten. 
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DARASA. 
djurumudi kantor perwakilan Makasser 

25 tahun 
4 Djuli 1953. 

(tidak ada gamhar) 

Darasa dilahirkan pada tahnn 1898 di Ma· 
kasser dan pada tanggal 4 Djuli 1928 ia masuk 
bekerdja di Perusahaao kami sebagai djuru
mudi pangkat mana masih didjabat olehnja 
di Kantor Perwakilan kami di Makasser dan 
ia berlajar mengelilingi pelabuhan Makasser 
baik pada tjuatja baik maupun pada tjuatja 
hurnk. 

Mudah-mudahan Darasa masih bertahun-ta· 
hun lagi dapat hekerdja untuk P erusahaan kami 
hendaknja. •· 

MANGARIBI. 
kuli guJ ang kantor perwakilan Makos· 

ser. 
5 Djull 1953. 

Mangaribi lhiahirkan di Balanipa pada tang· 
gal 5 Oktober 1904 dan pada tanggal ·5 Djoli 
ia masuk bekerdja sebagai knli di K:mtor Per· 
wakilan kami di Makasser. Hingga sekarang ia 
masih bekerdja sebagai kuli sedang pekerajaan· 
njn memuaskan bagi kepala-kepalanj:r. 

Kami mengutjap kepad·a Maogaribi suatn 
hnri jang penuh kegembiraan pada tangga1 5 
Djuli j.a.d . dan lllDdnh-mudaban ia dapat be· 
kerdja lagi selama djangka jang pandjapg un· 
tuk P erusahaan kami. 

BIDOL. 
kuli kantor perwakilan Makasser 

25 tahun 
5 Djuli 195'3. 

Bidol dilabirkan padn tahun 1901 di Ma· 
kasser dan sebagni kawau sepekerdja Manga· 
ribi ia masuk bekerdja iii Perusahaan kami 
pada -tanggal 5 Djuli 1928. Ia bekerdja di 
Kantor Perwakilan kami di Makasser sebagai 
kuH. 

Mudah-mud'aban Bidol dapat lagi bekerdja 
dengan sentosa aelnma waktu jang plndjang 
untuk Peruaahaan K.P.M. -

-~· · 



SAIMOEN. 

mandur I kantor perwakilan Pcneh 
25 tahun 

15 Djuli 1953. 

. Pada tanggal 15 Djuli 1928 Saimoen masuk 
bekerdja dalam dinas • Perusahaan kami di 
kantor Perwakilan Paneh. 

f Befeubung kepala-kepalanja senang tentang 
pekerdjaannja maka dalam tahun 1929 ia di
pangkatkan mendjadi mandur dok di galangan 
Paneb. Sekarang Saimoen mendjabat pangkat 
manBur I dan pada tanggal 15 Djuli j .a.d. in 
barlljp memperingati, babwa 25 tahun jang lalu 
ia sudah mnsuk b ekerdja di K.P.M. Kami me
ngutjap kepada djubilaris ini selamat dan ba
har;ia. 

E. J. B. WAHR. 

hoofdemploye ag. Makassar 
25 jaar 

16 Juli 1953. 

Edward Jean Baptist Wahr werd op '1 
J :muari 1910 te Hongkong geboren. Na in 1928 
zijn einddiploma M.ulo te hebben beha~ld, trad 
hij op 16 Juli 1928 als klerk in dienst van 
ooze maatschappij. Hij werd eerst tewerk· 
ge9leld bij de a fd . Archie£ op bet hoofd
kantoor en in November 1934 overgeplaatst 
naar de Buitendienst te Td.-Priok. Na in 1935 
te zijn bevorderd tot beambte, werd hem 
Gorontalo als standplaats aangewezen, alwaar 
hij tot Augustus '38 werkzaam - bleef. Van 
September '38 tot September '39 werd 'lie beer 
Wahr tewerkgesteld bij de a fd.' Ink. lading en 
Claims op ons ogentschap te Td. Priok, 
waarna hij tot aqn de inval der Japanners de 
K.P .M.-belangen als agen t te Soembawa 
behartigde. Vervolgens werd hij door -de 
bezetters geinterneerd en zw ierf door de 
diverse interneringskampen te Soembawa Be-

sar, Bima. Makassnr en Pare-Pare. Direct na 
J apans' capitulatie lrad de hcer Wabr op als 
agent van onze mnatschappij te Pare-Pare, om 
op 1 J anuari 1946 inmiddels tot employe te 
zijn bevorderd. 

Van April '47 tot Juni '48 werd de beer 
Wahr door de K.P .M. ter beschikking gesteld 
van de M.K.S.S. (N.V. Maskapai Kapal Selebes 
Selatan) te Mokassar, waarna hij tot Mei '49 
met Europees verlof vertrok. 

Na ommekomst van zijn verlof was h ij 3 
maanden werkzaam op de aid. Claims van 
ons Priok-agentschap, waarna hij tot J annari 
1952 optrod als ooze agent te Timor-Kupang. 
In Februari '52 volgde zijn overplaatsing naar 
Buleleng, waar b ij wederom als K.P.l\1.-agent 
dienst deed. In August"us van dat zelide jaar 
volgde zijn overplaatsing naar Makassar, waar 
hij thans nog steeds werkzr:.m is als chef v.d. 
buitendienst. Op 1 Januari 1953 werd de beer 
Wahr bevorderd tot hoofd-employe. 1 

Wij wensen de jubilaris nog vele voorspoe
dige jaren in dicnst van ooze maatscbappij toe. 

W. J. A. H. VENEMA. 

adjunct-chef agentschap Singap~re. 

25 jaar 
19 Juli 1953. 

Geboren te Abbenbroek (prov. Z. H.) op 
22 November 1909, bebnalde Willeru J acobus 
Adriano Henri Venema op 14 Mei 1928 zijn 
voorlopig machinisten-diploma te 'sGraven
hage en trod op 19 Juli van dat jaar als Sde 
werktuigkundige in dienst van 'ooze maatschap
pij. Op 1_ J anqari 1930 werd hij bevorderd 
tot 4de wcrktuigknndige, terwijl hij in Angus· 
tus '32 en in M.aarl '40 in bet toenmalige 
Batavia r esp. zijn machin istendiploma's A en 
B bebaalde. Op 1 April 1940 werd de heer 
Venema b enoemd tot 3de werktuigkundige. 

Gedurende de oorlogsjaren was hij toege· 
voegd aan de Technische Dienst 1e Brisbane. 
Na de oorlog gaf hij bet varen op en werd 
op 1 Jnnuari 1946 als employe aan de wal 
geplaatst. Van 12 April '46 tot 7 Augu&lus 
'47 werd de beer Venema bij de technische 
dienst van ons Singapore-agentschap ge
plaatst. Tot October '48 vertrok hij met bui
tenlands verloi naar Australie, om na omme· 
komst van dit verloi bij onze Surveydienst te 
Td. Priok te worden tewerkgesteld. Op 
1 Juli 1949 weed de heer Venema bevorderd 
tot boofd-employe; in November 1950 werd 
hij wederom overgeplaatst naar ons Singa· 
pore-agentschap, alwaar hij in Februari '51 
de Ieiding van de Technische Dienst aldaar op 
zich nam. Op 1 J anuri 1952 volgde zijn he
vordering tot adjunct-chef. 

Wij wensen de beer Venema op de ~9e Juli 
a.s. een pretti ge dag toe en hopen, dat bet 
hem gegeven moge zijn onze maalschappij 
no g vele jar en te dienen. 
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G. A. STEKETEE. 

adj. chef - administrateur van de N. V. 
Steenkolen · Maatschappij "Parapattan" 

Teluk Bajur - Berouw - Borneo 
25 jaar 

19 Juli 1953. 

Geernard Andries Steketee, geboren op 22 
Mei 1909 te 'sHeer Arendskerke (prov. Zee
land), behaalde zijn voorloP"i g machini81len
diploma en trad op 19 Juli 1928 als ass. werk· 
tuigkundige a.b. van bet s.s. ,Sidajoe" in 
dienst van ooze maatschappij en arriveerde 
met genoemd schip op 28 Augustus 1928 voor 
de eerste maal in l ndonesie. 

Op 1 April 1930 werd hij tot 4de werktuig
kundige bevorderd, terwijl b ij in November 
'33, in bet toenmalige Batavia, zijn diploma 
B als scheepswerktuigkundigc b ehaalde. In 
April '38 go£ de beer Steketee bet varen op 
en werd bij de Werkplaatseu te Td. Priok 
geplaatst. Van September '39 tot Janoari '40 
werd hij tewerkgesteld bij de Werkplaatsen 
van bet agentscbap Paneh. Op 1 Januari '40 
was hij inmiddels tot 3de werktuigkondige 
bevorderd. 

Van lanuori 19 '~0 tot Mei van datzelide jaar 
was hij wederom werkzaam bij de Werkplaat· 
sen te Td. Priok, daarna volgde zij n over· 
plaatsing noar bet Hoofdkantoor bij de a id. 

RV3, terwijl hij op 1 Augustus '40 inmiddels 
tot employe was benoemd. Tot de bezetting 
van lndonesie bleef de beer Steketee op laatst· 
genoemde afdeling werkzaam, om daarna door 
de J apanners te worden gcinterneerd. Na zijn 
verblijf in de kampcn werd bij in November 
1945 tewerkgesteld bij de afd. VRV-Brandstoi
Ien op bet hoofdkantoor, alwaar hij tot Augus
tus '47 werkzaam bleef. Op 1 Januari '47 was 
zijn bevordering tot hoofdemploye aigekomen, 
waarna hij van Augustus '47 tot April '48 met 
verlof nonr Europa vertrok, om na ommekomst 
biervan wederom ecn maan-d werkzaam te zij n 
op VRV3 van ons hoofdkan-toor. 

Van luni '48 tot December van dat jaar 
werd de beer Steketee geplaatst bij de N.V. 
Steenkolen Maatschappij ,Parapallan" te T~luk 
Bajur (Borneo) om aan bet einde van '48 
opnieuw tewerk te worden gesteld op bet 
boofdkantoor. 

In Mei '52 vertrok hij wederom met Euro
pees verloi, na omruekomst waarvan hij in 
November van dat j allr werd aangesteld als 
administrateur van de N.V. S.M.P . en voor 
de 2de mnal naor zijn standplaats te Teluk 
Bajur vertrok. 

Op 1 Jannnri jJ. werd de beer Steketee be
vorderd tot adj unct-chef. Wij wensen de jn
bilaris nog vele voorspoedjge j aren in dienst 
van onze maatschappij toe ! 

(vervolg jubtlarissen zfe pag. 18) 



B. G. BLOEMERS. 
gezagvoerder 

25 jaar 
19 Juli 1953. 

'!' 

Bernard Gerard Bloemers werd op 26 Juni 
1907 te Gennep (i.d. prov. Limburg) geboren, 
doorli'ep de Mulo en bezo<;ht daarna de Zee
vaartschool, alwaar hij in Mei '28 zijn diploma 
voor 3de stuurman G.H.V. bebaalde. Op 19 
Juli van dat jaar trad hij a.b. van bet s.s. 
,Sidajoe'"' te Rotterdam als 4de stuurman in 
K.P.M.-dienst. Op 1 Juli 1930 werd hij tot 3de 
stuurm~. bevorderd, waarna hij in April '32 
en D~ber '35 te Batavia zijn di'ploma's 
voor resp. 2de• en 1e stuurman h ehaalde. Op 
1 April 1938 volgde zijn aanstelling tot 2de 
stuurman, welke rang hij nog bekleedde, teen 
in '42 de JlliPanners lndonesie binnenvielen. 
Tijdens een hombardement wer!l. bet s.s. 
,Elout", waarop de beer Bloemers'?Oen dienst 
deed, te Emmabaven tot zinken gebracbt. 

Wij wensen de beer Van Wieting;.; op 21 
Jnli a.s. met zijn 25-jarig juhileum van har' "l 
geluk. 

0 . SIRWAR. 
beambte- ag. Td. Priok 

25 jaar 
21 Juli 1953. 

Op. 21 Juli a.s. zal bet 25 jaa; 'i eleden zijn, 
dat Obed Siregar in dienst tra·d bij onze maat
schappij. Bij zijn indiensttreding begon hij 
als klerk op de afd·. Uitgaande Lading te Td. 
Priok en toen in 1942 de Japanners lndonesie 
binnenvielen, had hij de rang van 1e klerk 
bereikt. ·' ' ,, 

Gedurende de oorlogsjaten woonde hij in 
b et Bantamse en aanvaarde daar een functie 
bij de S.S. !P--1946 meldde hij zich weer bij 
onze maatschappij en hervatte zijn ~ oude func
tie weer. 

In Januari '47 volgde zijn benoeming tot 
hoofdklerk 2·de Ida sse , en groot was zijn en 
onze voldoening toen bij in 1952 tot heambte 
werd bevorderd. ' ,... · Stuurman Bloomers werd door de J apanners 

geinterneerd en eerst te P adang en daarna te ' .. Hoew~l ~lein van. postuur, is Siregar door 
Bang,kinang opgesloten. Na zijn imerneri'ng ZIJn 25-Jartge ervarmg een van de hechte 
werd de beer Bloemers voor enkele maanden "' peilers van de afd. Uitgaande Lading te Td. 
aan de wal geplaatst waarop hij in April '46 PriOik geworoen en bij heeft zich in die 
met verlof naar Eu~opa vertrok. Na omme- • periode do~n kennen als _een ~._hard~. werker 
komst ging bij weer varen en werd op 1 en sympath1eke collega, dte door ZIJn chefs 
Januari '49 bevorderd tot 1e stuurman, terwijl ten zeerste wordt gewaardeerd. ~ .. Voor hem 
op 1 Januari 1952 zijn aanstelling tot gezag- houden d:e veelomwttende C werkzaamheden 
voerder afkwam. op genoemde afdeling geen moeilijkheden 

Wij wensen ge7/.lgvoerder Bloemers op i9 meer in en van ganser harte"' wensen wij deze 
Juli a.s. met zijn 25-jarige jubileum van harte ,,all-round" medewerker gcluk met zijn jubi
a:eluk. Nog vele voorspoedig- jaren. leum en spreken de hoop uit, dat wij nog 

lang gebruik van zijn diensten mogen maken. 

.. P. J. M. B. van WIERINGEN. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar. 
21 Juli 1953. 

P etrus Johan Marie Bernard van Wiedn
gen w·erd op 13 October 1910 te Doorwerth 
geboren en trad op 21 Juli 1928 als Sde werk
tuigkundige bij onze maatschappij in dienst. 
Op 1 April 1930 en 1 April 1940 volgde zijn 
bevordering tot resp. 4de- en 3de werktuig
kuudige. Gedurende de oorlogsjaren zat de 
heer Van Wieringen ah werktuigkundige aan 
boord van de ,Van Spilbergen" en de , Ruys". 
Op 1 Januari 1949 werd hij bevorderd tot 2de 
werktuigkundige, om op 1 Januari '53 te wor
den aan-gesteld tot hoofdwerktuigkundige. 

E. A. MANUPUTTY. 
hoofdklerk 2de klasse 

afd. lnkoop en Magazijndienst Td. Priok 
~ 25 jaar -----

- 25 Juli 1953. _ _ 
Op 8 April 1907 werP, Eliza Alfred Manu

putty te Soija-atns (Ambon) geboren en trad 
op 25 Juli 1928 als 11. la.dinglderk in K .P .l\1.
dienst. Op 1 Maart 1929 volgde zijn benoe
miog tot la·dingklerk en blecf tot 27 Janual'i 
'42 doorvaren. Op genoemde datum werd bet 
s.s. ,Buyskes", waarop Manuputty dienst 
deed, tijdens een bombardement te Emmaha- j 
ven getroffen en ging ten onder. ' ·~-'-~ 

Na Japans' capitulatie meldde Manuputty ~ 
zich weer direct bij onze maatschappij en werd 
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in Octoh-;r '45 voor de wed~~~phouw van onze 
haven te Td. Prio.k bij de N .I.S.O. tewerkge
steld . In Juli '46 volgde zijn overplaatsing 
naar de Inkoop- en Magazijndienst t e Td. 
Priok om op 1 Februari '47 definitief ann de 
wal ala 1e klerk te worden geplaatst. Op 
1 Januari 1949 volgde zijn benoeming tot 
hoofdklerk 2de klasse. Wij wensen de beer 
Manupotty nog vele voorspoedige j aren toe! 

D. de PUIT. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
28' Juli 1953. 

(geen foto beschikbaar) 
Op 13 Augustus 1909 te 'sGravenmoer (r/lov. 

N.-B.) geboren, bezocht Denis de Puit te Eind
hoven de ambachtsschool en de Avond Nij 
verh.eidsschool. Op 28 Juli 1928 trad hij als 
Sde werktuigkund.ige in K.P.M.-dienst en kwam 
met bet s.s. ,Slamat" voor de eer ste maal in 
Indo.J;J.esie aan. Op 1 April 1930 en op 1 April 
1940"vo1gde zijn bevordering tot r eap. 4de- en 
3d'e werktuigkundige. 
' Tijdens de bezetting van Indonesie bleef de 
beer De Puit doorvaren, o.a. op de ,.De 
Weert", , Patras", ,Ruys". en ,Boissevain". Op 
1 Januari '49 volgde zijn bevordering tot 2de 
werkttrlgkundige, ten'Vi}I l:iij op~1 J anuari 1953 
lot hoofdwerktuigkundige ' wero henoemd.• ~ 

·wij we):lS,!ln de beer De Puit van harte geluk 
met zijn • jubileum. Nog vele jaren! -

= 
Bluf. 

De Amerikaanse- generaal Bradley heeft .. een. 
hoek geschreven, waarin bij -de volgende 
anecdote vertelt. ..J 

Toen wij> de Rossen ontmoetten aan· de Elhe7! 
nodigde maarscl1alk Konjev, commandant van \ 
de Eerste Ukrainische Legergroep, ons nit tot 
een banket. Na een rijk ' en overdadig dine'r:'f 
kwam er een ballet-groep i!l de zaal en deze 
danste, geaccompagneerd door een dozijn' 
balalaika's. - · 

, Dat is geweldig," zei ik. 
Konjev haalde de schoulders op. , Ach, ge

woruJ een paar meisjes uit bet Rode Leger." 
T wee weken later, toen Konjev z'n tegen

bezoek bij ons maakte, lieten wij een violist 
optreden na het diner. 't Was een mngere man 
in een khaki pak, maar hij speelde virtuoos. 

Konjev was enorm enthousiast. ,.Grandioos." 
riep hij ui< en hij meende bet kennelijk. 

,.Ach," zei ik, de schouders ophalend, , ge
woon een soldaat uit het Amerikaanse Ieger." 

Maar wat ik er niet bij verteld heb was, dat 
we deze violi st voor die ene dag ult Parijs 
l1adden Iaten komen, waar hij vo.or de troepen 
optrad. Zijn naam was J ascha Heifetz. 

A- traveller knocked at the pearly 
gates ; 
His £ace was lined and old . ... . 
He stood before the Man of Fate 
For admiasion to the £old. · v· 

"What have you done", St, P eter 
· ~ "',. · asked, 

"To deserve admission here?" 
"A sailorman· I've been", he said, 
"For many and many a year". 

The pearly gates swung.open wide, 
As St. Peter touched the hell. 
~'Come_ in", he said, "and choose ' 
~~""'"t· ... ~. · your harp", . 
. "You've had YOUR taste o£ hell". 
~· ~-- II.·' ~ 

----~~--------~ 



- IS UW PASPOORT 
IN ORDE? 

Hoe vaak komt bet niet voor dat a.s. 
verlofgangers, korte tijd voor hun ver
trek, de afd. P .Z. vragen om ,even" 
hun paspoort in orde te Iaten maken 
bij bet Hoge Commissariaat en dan 
stom verbaasd zijn als ze horen dat 
dit niet zo eenv01udig gaalt als m en wei 
denkt! ' 

Uw paspoort moet nu eenmaal om 
de twee jaar w orden verlengd, terwijl 
U te allen tijde moet ktunnen aantonen 
dat U de Nederlandse nationaliteit 
bezit. Het is dus van het grootste be
lang er voor te zorgen dat Uw papieren 
in orde zijn. 

In November van bet vorige jaar gaf 
bet Hoge Commissariaat der Neder
landen een rondschrijven uit, dat wij 
hierbij in extenso weergeven en waar
op wij nogmaals Uw speciale aandacht 
willen vestigen. H et is van groot be
lang, dat U deze circulaire met de 
nodige aandacht leest en de instru~ties 
daarin opvolglt. 

Bij de indiening van een aanvraag 
voor een paspoort of voor verlenging 
van een U eerder verstrekt paspoort zal 
U worden gevraagd (opnieuw) aan te 
tonen datU de Nederlandse nationaliteit 
hezit. 

~ Volgens ooze nationaliteitswetgeving 
is men Nederlander als men zelf v66r 
1 Juli 1893 op Nederlands grondgebied 
is geboren dan wel rechtstreeks afstamt 
van iemand, die voor evengenoemde 
. datum op dat grondgehied is geboren. 

Een gehuwde vrouw kan haar Neder· 
landsse nationaliteit bewijzen door aan 
te tonen, dat zij gehuwd is met een 
man, die aan een der evenbedoelde 
cri teria voldoet. 

Men kan dus de volgende groepen 
ondersch eiden : 

1) De v66r 1 Juli 1893 o.p Nederlands 
grondgebied geborenen. Deze groep 
zal kunnen volstaan met de over· 
legging van een geboorte-acte. 

2) Zij, die rech tstreeks afstammen 
van; person en behorende tot groep 1. 
Hun zal overlegging worden ge· 
vraagd zowel van de eigen geboorte· 
acte als van die van hun v;der en 
eventueel zelfs (indien de vader 
ook na 1 Juli 1893 is gehoren) van 
die van hun grootvader. 

3) Vrouwen, die gehuwd zijn · met een 
tot groep l of 2 hehorende mao. 
Deze zullen dus behalve het pas· 

poort van hun man aileen hun hu
welijksacte hebben te tonen. 

Het za1 uit bet voorafgaande duide· 
lijk zijn, dat velen de geboorte-acte van 
hun vader of grrootvader zullen 
moeten overleggen. Dit _zal doorgaans 
uiteraard nogal moe1te opleveren, zo_wel 
indien de vader of grootvader in Neder· 
land is . geooren, in welk geval tij dro· 
veode correspondentie met bet betrok
ken bureau van de Burgerlijke Stand 
nodig zal zijn, als wanoeer hij in Indo· 
nesie is geboren, omdat o,p· vele plaatsen 
de archieven van de Bur.gerlijke Stand 
geheel of ten dele verloren zijn gegaan. 

Door het Hoge Commissariaat kan 
echter desgewenst in vele gevallen 
doeltreffende medewerking worden 
verleend. 

V oor degenen die zelf of wier voor
vaderen in Nederland zijn geboren 
biedt het Hoge Commissariaat de gele
genheid de benodigde gegevens per 
telex op te vragen of ~e verifieren. Een 
consulaire verklaring omtrent bet re
sultaat van zulk een onderzoek kao als 
dan de vereiste geboorte· of andere 
acte vervangen. Voor U wordt op deze 
wijze h et inschakelen van familie en 
kennissen in Nederland bespaard ter
wijl ook moeilijkheden met betaling 
van legeskosten in Nederlandse Cou
rant worden voorkomen. 

Aan personen die bier te lande zijn 
geboren of die voorvaderen h ebhen 
met wie zulks he t geval is, kan door 
h et Hoge Commissariaat in vele geval
l en medewerking worden verleend 
indien de gevraagde papieren niet te 
produceren zijn. Vrijwel aile inschrij
vingen in de Registers van de Burger
lijke Stand tussen 1814 en 1920 zijn 
hier bekend en omtrent de getraceerde 
gegevens kunnen aan U consulaire 
verklaringen worden afgegeven waar
mede U eens en voor altijd Uw af
stamming kunt aantonen. Bovendien 
heeft de Nederlandse vertegenwoor
diging h .t.l. de beschikking gekregen 
over talrijke gegevens, .Jaaruit de no
dige bewijzen kunnen worden geput. 
Aan de vervolmaking van deze gegevens 
wordt nog steeds gewerkt. 

Na deze uiteenzetting te hehben ge
lezen zult U zich mogelijk nog afvragen 
wa~rom bij de verstrekking of verlen
ging van paspoorten hier te Iande meer 
waarhorgen worden gevraagd dan el
ders in het buitenland en . waarom bij 
de verlenging van een hier te Iande 
verstrekt paspoort" thans strengere maat
staven worden aangelegd dan bij eerste 
uitgifte wellicht bet geval is geweest. 

In dit verband moge in de ~erste 
pJaats gewezen worden op het feit oat 
de ui tvoering van de ter Ronde Tafel 
Conferentie gemaakte , Overeenkomst 
betreffende ~e toesc!Ieiding van Staats· 
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burger!!" speciale moeilijkheden ople
vert, welke elders niet gelden. 

In de tweede plaats dient bedacht te 
worden, dat zich direct na de over
draoht van de souvereiniteit aanvragers 
van Nederlandse paspoorten melddeo, 
waaronder velen die niet in staat waren 
om hun status op absolute wijze aan te 
tonen, terwijl het aan de andere kant 
de tot afgeven van paspoorten hevoeg.de 
instanties gedeeltelijk nog aan de nodige 
middelen onthrak om een gedegen on
derzoek in te stellen. Zo was het in 
enkele gevaUen ·no dig een procedure te 
volgen waarbij een paspoort bij gebrek 
aan bewijs niet werd geweigerd, zodra 
h et Nederlanderschap aan de hand van 
andere aanwijzingen aannemelijk leek. 

Hoewel hierdoor de mogelijkheid van 
onrechtmatig paspoortbezit werd ge
schapen, gaf destijds de overweging de 
doorslag, dat door het weigeren van een 
paspoort, uitsluitend op grond van het 
ontbreken van normale bewijsmiddelen 
(aan welk ontbreken de bonafide aan
vrager in de m eeste gevallen geen 
schuld had) persoonlijke belangen van 
de aanvrager - o.a. bij geboekte 
scheeps- of luchtpassage naar Neder· 
land - in ernstige mate zouden zijn 
geschaad. 

Van begin af aan is de administratie 
er echter op gericht geweest de aldus 
provisorisch uitgereikte paspoorten zo 
spoedig mogelijk aan een revisie te 
onderwerpen. Dn wordt thans gedaan 
bij de aanvraag tot verlenging van bet 
paspoort. 

' 

Goddank ... ... . . ... . ! lk was al bang dae ik 'n 
burger in de soep had gereden . .. .. .. .... . ! 

(.,o-ur Navlf'' ) 



Het 11Abel Tasman Sporttournooi11 

Gedurende de laatste 5 jaar wordt er in Nederland tijdens de Paasvacantie 
een drie-daags sporttournooi georganiseerd, speciaal voor leerlingen van de 
Nederlandse middelbare scholen van stuurlieden en scheepswerktuigkundigen. 
Het sportprogramma omvat athletiek, voetbal, hockey, zwemmen en roeien 
in marinesloepen, terwijl tot besluit van dit tournooi een feestavond wordt 
gegeven. Vrijwel aile bovengenoemde scholen in Nederland nemen jaarlijks 
aan dit sportevenement deel met een totaal van ongeveer 550 leerlingen. 

Van dit jaarlijkse sportfeest wordt 
een grote waarde gezien in het feit, 
dat dit een ondersteuning kan zijn tot 
h et vormen van een juiste teamgeC3t 
der toekomstige koopvaardij-officieren. 
Het elkaar ontmoeten in wedstrijden, 
het elkaar leren k ennen in ceo sportie
ve sfeer heeft ongetwijfeld zijn invloed 
op het beter leren kennen en waarderen 
van elka~~ers capaciteiten en za1 zon
der twijUI de juiste geest en de onder· 
linge samenwerking bevorderen. He t 
met elkander <>ptrekken van toekom· 
stige stuurlieden en sch eepswerktuig· 
kundigen, het elkaar ontmoeten onder 
allerlei omstandigheden en be t geza
menlijk bijeen zijn <>p de slotavonden 
m<>ge ongetwijfeld gezien worden als 
belangrijke factoren bij de vorruing van 
de leerlingen der scholen. 

1 Gebleken is dat dit jaarlijkse sport· 
feest 'voor de a.s. koopvaardij-officieren 
thans is uitgegroeid tot een evenement, 
dat men niet gaarne zou willen missen. 
1 De wedstrijden worden steeds te 
Amsterdam gehoud,en, dat door de 
centrale ligging de meest aangewezen 
plaats is gebleken te zijn. Ook dit jaar 
vond genoemd tournooi wederom te 
Amsterdam plaats en wei op 7, 8 en 9-
April. 

Het voetbalelftal van de "De Ruyterschoor' te 
Vlissingen. 

De deelnemende scholen waren : 
1. Willem Barentzschooi te Terschel-
~ lin~ . 
2. De Ruyterschool te Vlissingen. 
3. De Gemeentelijke school voor 

Scheepswerktuigkundigen te Utrecht. 
4. De Kweeksch ool voor de Zeevaart te 

Amsterdam. 
5. De Gemeentelijke Zeevaartschool te 

Groningen. 

6. De Kweekaohool voor Scheepswerk
tuigkunmgen te Amsterdam. 

7. De Noorderkweekschool ,Abel Tas
man" tc Delizijl. 

8. De Gemeentelijke Zeevaartachool te 
Scheveningen. 

9. De Gemeentelijke Zeevaartschool te 
Den H elder. 

H et programma was dit jaar als volgt 
samengesteld: 

7 April: athletiek Sintelhaan, Olympia
laan en wel vijfkamp, 
1500 m. en - 4 X 100 m. 
estafette. 

8 April: voetbal en hockey op de 
Gemeentelijke sportterreinen 
a an de V elserweg. 

9 April: 

In de avonduren zwemwed
strijden in het zwemhad van 
de A.M. V .J .-Leidscheplein. 

In de oohtenduren: finales 
voetbal en hockey. 
In de middaguren: roeiwed
strijden op de Bosbaan -
Amsterdamse Bos. 

Zoals ieder jaar w~ ook dit jaar de 
sportploog van de , De Ruyterschool" 
uit Vlissi~en van de partij. Vlissingen 
was in staat een volledige ploeg te Iaten 
uitkomen, mede dank zij de medewer
king van de drie maatschappijen: de 
K .J .C.P.L., La Corona en K.P.M.; voor 
r ekening van deze 3 maatschappijen 
studeren een belangrijke groep leerling
scheepswerktuigkuLdigen op de 2-jarige 
cursus BM. 

Aan het kogelstoten 
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Speerwerpen. 

Met toestemming van bet Bestuur 
van bet Matrozeninstituut der Kon.Ned. 
Zeil- en Roeivereniging en de mede· 
werking van de Commandeur worden 
de leden van de sportploeg der ,De 
Ruyterschool" gedurende de dagen van 
het tournooi aan boord van bet oplci
dingsschip "Pollux" gehuisvest. Wij 
mogen dan ook wel zeggen, dat door de 
leerlingen prettige h erinneringen aan 
dit verblij£ worden bewaard, waaraan 
de goede zorgen van de chefkok aan 
boord zeker niet vreemd zijn. 

Hoewel Vlissingen na de eerste dag 

In het midden linkl de zwemste~ Ria Vonk 
met rechts Fanny Blankers.Koen temidden van 

een vrolijke groep. 

met het onderdeel athletiek de Ieiding 
had, kwam - de , De · Ruyterschool', in 
het eindklassement op de vijfde plaats. 

Een der leerlingen nam een aantal 
foto 's, waarvan onze lezers er hierbij 
enkele aantreffen. Op de Sintelbaan 
was juist Fanny Blankers-Koen aan het 
oefenen met de bekende zwemster Ria 
Vonk; van deze ontmoeting moest van-



,. 

Leden van de sportploeg van de "De 
Ruyterschoor' te Vlissingen aan het 
aardappeljassen aan boord van het opleidings• 

schip "Pollux". 

zelfsprekend een foto worden gemaakt. 
Onder onze jongere werktuigkun

digen zijn er zeker, die tijdens hun 
studiejaren te Vlissingen als deelnemer 
van de sportploeg voor de ,De Ruyter
school" zijn uitgekomen en, naar wij 
mogen aannemen, prettige herinnerin
gen aan h et sporttournooi te Amsterdam 
h ewaren. 

* 
Op 1 Mei van dit jaar had de , De 

Ruyterschool" te Vlissingen haar gou
den jubileum zullen vieren, doeh in 
verhand m et de nationale ramp werden 
de feestelijkheden uitgesteld tot he t 
a.s. najaar. Bij h e t b egin van de nieuwe 
c ursus in September a.s. zal een twee
daags feest worden gevierd, dat tegelij
kertijd aan de opening van bet nieuwe 
schoolgebouw aan de Boulevard :aan
.kert - de oude school werd door oorlogs
geweld vernield - zal zijn gewijd. 

Vanzelfsprekend komen wij t.g.t. in 
, De Uitlaat" op dit hijzondere ge
h euren terug. 

Sterkte 

In tijden van tegenspoed kan m en 
gesterkt worden door vrienden. Maar 
vrienden , die diep met u m eevoelen, 
die m et u mee.zuchten over uw moei
lijkheden en de harde wereld voor u 
wel met zachte kussen s zouden willen 
h ekleden, doen dan geen goed. Zij rna
ken u week in plaats van sterk. Zij 
hrengen u er toe in een hoekje te 
.kruipen .in plaats van u tot aanvallen 
te inspireren. 

H et meeste hebt u ¥n een vriend, 
die u recht in de ogen kijkt, ,Sterkte" 
zegt en S'terkte meent. 

..1 

I 
De vo lgende reacties werden door 

Radio Nederland-W ereldomroep ont
vangen over uitzendingen, welke in de 
afgelopen tijd h estemd waren voor 
schepen van onze maatschruppij . 

T elegrafist E. de Wolff van he~ m .s. 
, Kasimhar" schreef over de uitzending 
van 10 April j.L : 

. . • . Ons schip oortrok die dag om 
0930 GMT van Singapore naar Penang, 
dus we waren nog niet ver van Singa
pore verwijderd. De tweede uitZ&Uiing 
was zowel op d e 16 als 19 meter prima. 
Storingsvrij en QSA 5. De opvarenden 
hier aanboord konden allen hun familie
leden wo~rdelijk volgen; zij waren dan 
ook allen zeer tevreden." 

Mevrouw W . P eters-Snelder nit Arn
h em schreef over de ontvangst a .b.v. het 
m .s. ,Banjoewa.ngi": 

". . • . Hierdoor deel ik u beleefd 
m ede, dat de- Koopvaardijuitz.ending 
, H et Schip van de W eek" op 10 April 
,door mijn zoon, ll:wtk. W .C.]. Peters 
aan boord van de ,Banjoewangi" beide 
k eren goed is ontvangen. 

Mijn zoon en ik hebben deze uit
zending buitengewoon op prijs gesteld" . 

Mevrouw M. Terhorst - GahritHse 
schreef over dezelfde uitzending a.b.v. 
he t m.s . , Banjoewangi": 

, .. . . B eter laat dan nooit. Hiermede 
een sein, dat de uitzending , H et Schip 
van de W eek" zeer duidelijk door mijn 
man, 2de stLLurman a.b .v. dit schip is 
ontvangen. Ook de hemitzending kwam 
prachtig door. Een succes dus voor 
beide partijen. lk hoop, datal Uw zwoe
gen en zweten voor deze uitzendingen 
m et evenveel succes zullen worden be
k roond." 

Over de- uitze~di~g van 15 Mei j.l. 
kwamen bij Radio Nederland de 
gende reacties hinnen : 
m .s. ,W aingapoe" : 
,Namens allen dank uitzending. Eerste 
uitzending gestoord; tweede uitstek(}nd 
- gezagvoerder. 
m .s . .,Sahang" : ...........__. 
,.Tweede uitzending in 16 meter uitste
kend, beste dank. 

Muller, Bikker en Van Zanen." 
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IJimmericks. 
In ons J uni-nummer schreven wij 

onder onze lezers een li~merick-wed· 
strijd nit. Het doet Uw redactie genoe
gen thans reeds de eerste prijswinnaar. 
a an te kondigen: Mr. L. ter Braake -
agent van onze maatschappij te Medan, 
clie ons zeUs een geillustreerde lim- . 
m erick toestuurde. Beter kan h et niet. 

Een jonge karbouw uit Sina.bang 
wilde graa~ per Paketvaart naar Sabang 

Kapitein H azelhop 
echter lichtte haar op 

en ze kwam op de pasar in Padang . . 

De uitgeloofde prijs van Rp. 10.- is 
intniddels ver zonden . Aan Mr. Ter 
Braake onze dank voor zijn m edewer
king. 

Wie is de volgende gelukkige ? 

Glimlach. 
, Er zijn veertien spieren nodig om een 
nijdig gezicht te zetten en slechts zes 
voor een glimlach . 

W aarom zou u zich onnodig ver
moeien? 

* 
Rectifica tie. 

Bij h et verslag over de huldi
ging van gezagvoerder Volmer, 
l voorkomende in bet Juni-nummer 
van ous blad, werd helaas ver
~geten de naam te vermelden van 
, de ladingklerk, de b eer J. R. Rom
pies, die bij he t gebeuren aan 

: hoord van bet ms. ,Leok" op 
22 Maaft a.p . te Pakan Barn als 
een der laatsten aan boord is 

: gebleven. V oor zijn kranig op-

t
treden werd h em destijds door de 
dn-ectie een sigarettenkoker m et 
inscriptie uitgereikt. 

I V oor .deze nalatigheid hiedt de 
redactie de beer Rompies hierbij 
haar vel'Ontschuldigingen aan. 



Mu%ikale notitie's. 
Een mw:iekcriticus noemde de beroemde 

violist en componist Pablo de Sarasate eens 
een genie. Dat compliment viel echter niet in 
goede aarde. ,Zevenendertig jaar lang heb ik 
elke dag veertien uur gestudeerd,'' mopperde 
de violist verontwaardigd, ,en nu noemt die 
vent mij een genie!" ~-· · 

* 
Toen de grote pianist Paderewski eens door 

Boston wandelde, bood een jeugdige schoen
poetser hem zijn diensten aan. Paderewski 
keek naar het gezicht van de jongen en zag 
dat het vol zwarte vegen zat. llij zei: ,,Neen, 
jonge vriend, maar als je je gezicht gaat was· 
sen, krijg je een kwartje." 

, Goed," antwoordde de jongen en holde 
weg. Toen hij gewassen terugkwam, kreeg hij 
hct kwartje. De jeugdige schoenpoetser keek 
de grote meester eens onderzoekend aan en 
ga/ hem het geldstuk terug met de raad : 

Hier mencer, houd het maar en laat uw ltaar 
eens knippen." 

* 
Paderewski vertelt in :ijn gedenkschri/ten, 

dat zijn papegaai geregeld kwam luisteren, als 
hij aan het studeren was. De vogel klopte dan 
m et zijn snavel tegen de deur. Paderewski 
hield zich stil en Lorre tikte harder. ,W ie is 
daar?" v roeg de pianist dan. ,Cockey Roberts,'' 
antwoordde het dier m et een nijdige stem. 
Zijn baas deed also/ hij het niet had verstaan. 
, Wie?" riep hij . .,Cockey R oberts, Cockey 
Roberts!" klonk het schril en kwaad aan de 
andere kant van de deur. 

Natuurlijk liet de pianist zijn papegaai bin
nen en het dier liep regelrecht naar de vlert· 
gel en . installeerde zicl1 op Paderetvski' s 
rechtervoet. Daar zat L orre uren lang zonder 
dat het pedaalwerk van die voet het dier ook 
maar in hel. minst hinderde. A/ en toe riep 
de vogel met zijn krakencle stem: ,Hemel, 
wat mooi, wat mooi!" 

llet was altijd weer vertederend, verklaart 
Paderewski. 

* 
De componist Brahms schreef eens aan 

een vriend: 
De laatste tijd wilde het werlc niet meer 

vl11tten. lk ben te oud, dacht ik toen, en ik 
besloot geen noot meer te componeren. .,]e 
hebt een leve11 lang hard gewerkt en ook het 
een en ander bereikt," zei ik tegen m ezelf. 
,Nu is het cle tijd, dat je van een rustige 
oude dag gaat genieten." Dat vooruitzicht 
maakte me zo gelukkig en het gaf me zo'n 
gevoel van rust, dat ik met een nieuwe bezie· 
ling begon te componeren. 

In deze ervaring van de grijze kunstenaar 
ligt een wijze les voor ieder, die voortdurend 
door zijn tverk in beslag tvorclt genomen. Zet 
het werk eens van u a/ en richt uw gedachten 

JOP iets anders; dat zal uw werklust nieuw 
leven inblazen. 

* 
Van de Engelse componist Arthur Sullivan, 

die met zijn operette The Geisha zoveel 
succes hee/t gehad, wordt verteld, dat zijn 
gehoor hem nooit in de steek liet, wat er 
ook gebeurde. · 

Eens liep hij /link aangeschoten van een 
/eest naar huis terug. H ij was zo ver heen , 
dat hij tussen al die gelijkvormige gevels zijn 
woning niet kon vinden . Het was een moeilijk 
geval, maar de ijzeren voetschrapers naast de 
voordeuren brachten uitkomst. Sullivan trapte 
er telkens tegen en luisterde naar de toon. 
Toen hij het de zesde keer deed mompelde 
hij: ,,Dat is 'm; E-mol," en hij. stak de sleutel 
in het slot. 

* 

Varende · dichters. 

Na onze varende schilders ·thane bet 
woord aan de varende dichters. Een 
onzer werktuigkundigen stuurde ons, 
onder de schuilnaam ,Sallie", enkele 
zeer verdienstelijke pennevruchten. 

Hieronder treffen ooze lezers 2 ge· 
dichten aan. 

Onze hartelijke dank, Sallie, wellicht 
vindt Uw streven navolging ! 

1. 
Weltevree 
Mooie slee 
Fijn vedrist: 
Kapitalist. 

3. 
Snor en baard 
Klett'rend zwaard 
Man van staal: 
Generaal. 

5. 
Doet h eel blij 
Voelt zich vrij 
, Alles wel": 
Vrijgezel. 

7. 
Onder 't smeer 
Toch meneer 
Kijkt iets na: 
W.T.K. 

* 

Red. 

2. 
Vuil en moe 
Huiswaarts toe 
Nat bezweet: 
De proleet. 

4. 
Grote nul 
Boerenprul 
V eel kabaal: 
Korporaal. 

6. 
Arme vent 
Beeft geen cent 
Geen" bezwaar: 
Bedelaar. 

8. 
Nu het end 
Grote vent 
Ai, geraas: 
Oei, de ,Baas". 

OORLOG. 

Schoten dreunen in de verte, 
huizen storten in elkaar. 

Nergen s is men nu meer veilig, 
overal dreigt er gevaar. 

Mensen schieten op elkander 
d'meesten vallen in de strijd. 

Oorlog, product van de beschaving, 
van de zo moderne tijd. 

Jonge kerels, sterk als paarden, 
komen aJs een wrak weerom. 

Door de sch~ld van enk'le Jeider , 
mensenkind, wat zijt ge dom. 

Wie ie eigenlijk uw ,vijand" 
en .. . wat heeft hij u misdaan? 

I s dit alles z6 belangrijk om een oorlog 
• aan te gaan ? 

Omdat tussen u en vijand, 
nog zoiets bestaat als grens. 

Reus, geloof me, U en vijand, 
zijn toch allebeide .. . .. me ns! 

* 
Welke wei ?? 

(Oplossing van pag. 7) 
I . anopheles - 2. argon - 3. porter -
4. porfier - 5. Astaroth - 6. Koeban. 

* 
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VISITEKAART JES. 

. U vindt hier een twaalital 
visitekaartjes afgedrukt. Door om
zettin g der letters kunt u uit elke 
naam een beroep samenstellen. 
Gemakshalve vertellen wij U nog 
da t aile 12 beroepen bij ooze 
maatschappij zijn te vinden. 

Wij loven onder de goede in
zenders van deze puzzle een 
(extra) prijs uit van Rp. 25.-
0plossingen dienen apart te wor-

. den ingezonden en moeten uiter· 
lijk 20 Augustus a.s. in ons bezit . 
zijn. 

Voor inzendingen van deze 
visitekaartjes gelden verder de
zelfde voorwaarden als voor de· 
andere puzzle-inzendingen. Veel 
succes! 

I. Doli Hokker. 
2. Ch. Deistein 
3. Ted Cureri 
4. George Z. Vader 
5. Dirk van Kolper 
6. 0. Pijlhof Domee 
7. Frits Geetal 
8 . Sam Keisterheup 
9. Leonard Steprit 

10. Egu Drukinkt-Wieg 
11. Netti Toespys. 
12. Mr. N. Kastenruimte 

Had iemand de stop eruit getrokken ..... . ? 

(Shipbuilding). 

Op nevenstaande pagina. 

Tijdens de Paasdagen vervaardigde de 2de 
werktuigkundige R. ] . de Vries een zeer ge
slaagde waterver/-studie van een bekend haven
beeld te T g. Priok. 

Wij hebben gemeend om, alhoewel niet in 
kleuren, on:e rezers een indruk te moeten 

. geven van de schilderprestaties van de heer 
De Vries. 





Vnze puzzle-rubriek mag zich nog 
steeds in een stijgende b elangstelling 
verheugen! Goed zo, puzzelaars, blijft 
ons r egelmatig u w oplossingen toezen
den. Zelfs uit h e t buitenland bereiken 
ons iedere maand inzendingen, waaruit 
moge blijken dat ooze pnzzle-rubri ek 
we] op prijs wordt gesteld. 

De 3 prij winnaars van h et kruis· 

woordraadsel, voorkom ende tn ons 
Mci-num me r, zijn de volgende. 

l. De prijs van Rp . 25.- aa n: 
A. N. P. l:e lle - loc. employe PZ/ 
WP/ HK. 

2. De p rij van Rp. 15.- aan : 
Mevr. G . Th. Scipio - Afd. Archief/ 
HK. 

3. De prijs van Rp. 10.- ac.n: 
Gezagvoerder H. leylstra - a.b. ms. 
, Van Goens". 

Ditmaal als nieuwe opgave weer een 
] rui woordraadscl, waarvan cle oplos
si ngen ons niter/ ijk 20 Augustus a.s. 
moeten hebhen hereikt! Wij wenscn U 
cen aangenaam puzzle-uurtje toe. 

Kruiswoordraadsel. 
( Copyrign t .. D enksport·•) 

Van links naar rec1rts: 
1 gebergte in Azie - 5 h oon, laster - 9 aangename rust en 

ka lmte - 13 ~tad in Afri ka - 15 zwaardvis - 16 ploegsnede -
17 boom - 19 klinknagehje - 21 hemelli chaa m - 23 bijbelse 
fi guur - 25 ::mbtshalve - 26 k leurstof - 28 onbep. vnw. - 30 
titel - 31 onvriendelijk - 33 wa ndelstok - 36 hanr vlecht - 38 
vruciHI:: aar makende sto£ - 40 ontva ngkam er - 41 za ngvereniging 
- 43 tcken van waardi~heid - 45 omslag - 46 omslag - 48 k naag· 
dier - 50 onderga ng - 52 hoofddeksel - 53 zeepwater - 55 
onder an d ere - 56 wapen - 57 telwoord - 58 riv. in It ali c - 59 
pl. in . Braban t - 61 kledingstuk - 63 wa ter in Utrecht - 61. 
voertui g - 65 munt - 67 lid woord - 69 b er gplnats - 71 dran k 
- i2 n::er slag - 74 telwoord - 76 zak - 77 J av:tnns orkest - 79 
Jerbnd - 81 water in N, Frankrijk - 82 broos, zwak - 84 voeg· 
woord - R6 water in Frie•land - 87 hoge b erg - 89 kl ed ingstuk 
- 91 ontkleurd - 92 crnstig- 93 voortreffelijkheid - 95 vr. m unt 
- 97 fijne vcren - 99 bijwoord - 100 oud Fries knsteel - 101 
; ong di er. 

Van bav~.'l naar b en eden: 
1 t oes pr~ :k - 2 plant je - 3 tit el - 4 dunn e twij:; - 6 

insect - 7 voertui :; - 8 grote bijl - 9 gepelde gerst - 10 
L >voo:·J - ]J b:jwoord - 12 eenhe:d va n lichtsterkte - 14 
om laag - 16 den dood nabij - 18 traag, vndsig - 20 god heid 
- 22 kl cur - 24 te lwoord - 26 pl. in Overij sel - 27 soorl 

Voor de inzcnd er= g;:lJen de n, lgeu
de voor:·:::::rden : 

1. lnzendingen, welke duide!ijk va n 
naam en adres moeten zijn voorzien, 
te ricil~en aan : 
de redactie van ,.de Ui:aat" - p/ a 
Hooidkantoor K.P.M. - ::>jakarta ; 

2. Onduidelijk ~eschreve:~ op:ossingen 
worde n zonder meer ter zij.Je gelegd; 

3. Vcor juiste inzendingen zijn 3 
geldprijzen bescl-tikbaar geste!d : 
1 prii:; van Rp. 25.-
1 prijs van Rp. 15.-
1 prijs van Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossingen 
beslist hei lot. 

4. Over oplossingen en/ of toekenning 
der prijzen kan NIET worden 
gecorrespondeerd. 

Hof - 29 m atc:·iad - 32 droo g-inrichting - 34 mak - 35 ' ~~~-+--+--t-.,..,.~~--+-+-+--:-t--
hoom - 37 ruw e steenmassa - :; ~ bierhuis - 41 b omvrij gewel£ 
- ( ~ o:!agelijks vo ~ d~ :: l - 4l blaasinstrum. - 46 mec;k. lichaam 
- 0 dee! v . c. bdder - 49 speelkaart - 51 riv. i. Nederl. -
52 sr.rookjcs·fi:;uur - 51 fnmi lie lid __: 60 nadce l - 62 groot 
,·:; net - 64 wend in ff - 66 verh:rde huid - 67 vlecsgerecht -
68 ogcnbl ik - 70 be;st - 71 leervak op schoo l - 72 klever ige stof 
- 73 herkuuwer - 75 lichaaresorgaa n - 76 pl . in Utrecht - 77 
kleur - 78 voeg - 8() Afrikaan - 83 wi ld zw ijn - 85 sierplant -
<88 sm all e WC!\ - 90 voorzetsel - 91 b eidemeertje - 92 Europeaan 
- 94 lidwoord - 96 h et Romeinse Rijk - 98 anonymus. 

, 
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