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Op de frontpagin.(l: 
Het uulen vcm bulen watlcm aan board van 
het m s. ,Atjeh", aan de k(ulc te Tg. Perak. 
Deze foto tverd ingczondcn door de heer Ec 
Wie Sia:ng, l ·e klerlz van onzc maatschappij 
te Tg. Peral•, die hiermede de maanclelijkse 
p1·ijs van Rp. 50.- hee/t getvonnen! 

( UITERSTE DATUM V AN INZENDINC VAN BIJDRAGEN VOOR ONS BLAO: DE 15e VAM DE M AAND ) 

(toto: sttldio Tong & Tim ). 

llet laden van suiker uit een prauw ter r cde van T jirebon. 



BIJ HET AFSCHEID VAN DE HEER M. C. KONING . ... 

Door de Raad van Bestuur werd M~~~d~g 29 'Juni afscheid genomen vari de heer M. C. Koning. 
De heer Koning trad in 1906 in dienst der Paketvaart, werd in 1912 benoemd tot lid vein de Directie in lndo
nesie, waarna in 1918 zijn benoeming tot President-Directeur volgde op 42-jarige leeftijd. Deze functie bleef 
hij waarne.men tot 1919, toen de heer Koning werd opgenomen in de Directie van de Stoomvaart Maatschap
pii Nederland. In 1920 volgde ziin benoeming tot Lid -en Gedelegeerd-Lid van de Raad van Bestuur en in 
1937 die tot Voorzitter. Ultimo 1948 ~jad de heer Koning als zodanig af, doch bleef als lid van de Raad van 
Bestuur aan de Paketvaart verbonden. Hieraan is nu een einde gekomen. 

Voor de jongeren zal de naam van de 
heer Koning slechta een klank zijn, 
doch voor de ouderen onder U zal zij 
11teeds vet·honden blijven aan die van de 
heren op ten Noort, Lambach, Cornets 
de Groot, Ruys Sr, Dr. Van Aalst, Dr. 
Hintzen, Hummel en zo vele anderen, 
die de Paketvaart voor, tijdens en na de 
jaren van de eel'Ste wereldoorlog heb· 
hen geleid en met de vele hier onge• 
noemden uit die jaren de grondslag 
hebben gelegd voor het Krachtig, 
Prachtig, Machtig. · 

W at de heer Koning in het algemeen 
en in het bi}zonder in zijn functie als 
Voorzitter van. de Raad van Bestuur 
voor de Paketvaart heeft betekend, is in 
klein bestek niet te memot·eren. Het 
is een bijzonder te wa11rderen geste van 

de Raad van Bestuur geweest om het h eeft de heer K oning met zijn warm· 
in' 1948; ter gelegenheid van de 75ste voelend hart zi{)h altijd het lot van 
verjaardag van de heer Koning en ter minde1· bedeelden aangetrokken. 
ering van zijn grote verdiensten jegellB * 
de Paketvaart opgerichte Studiefonds In de Raadsvergadering van 29 Juni 
voor kinderen, wier vader in dienst der eprak alle·reerst de heer Delprat, al3 
Paketvaart, tengevolge van oorl()O'.,a<>m· Voorzitte1· van de R aa-d van Bestuur, 
standi@l1eden, het leven beeft verl()ren de heer Koning toe en zeide hlij te zijn 
en die · een bepaalde atudie willen vol· geweeet, dat de heer Koning hij zijn 
gen, waartoe aij in ataat 1ouden aijn ge· · a£treden in 1948 als V()l()rzitter lid van 
weest als hun vader· in Ieven zpu zijrt · de Raad is gehleven, aan welk Ji.dmaat· 
gehleven, te verbinden aan de naam van sohap nu h elaas een ein de kQmt. 
M. C. Koning. •·· - · · . ..,.~ .,. . .,...,_ -~,;..~ · · ' ·;,Ik wil hier niet," aldus de heer 
· Het moet voor de stichters en in bet Delprat, , alle verdiensten van U jegens 

de P aketvaa.rt opaommen, omdat ik 
hijzonder V'OOr de peet een grote vol- weet, dat ik daarmede Uw h escheiden· 
doeuing zijn, dat dit M. C. KQning Stu· 
d. f d · b h ~... • t heid op de proef atel. O.p Uw leeftijd is 1e on s w een · e oe-''•C voorz1e en ;.d"- d · d h 1 k . n~ r1'1 ..,. , .. - ..,-, . '· • e ·Iof van an eren van m1u er e ang 
met succes .~er zaam JS, .o.. -· ·· . . . : p.~ hoe men . zelf op het leven kan 

' ~"''' Naast ZlJD werkzaamheden voor de - - ·- · · 
Pak.etvaart en in talloze andere functie.s, 1 ( vervoz9 zle p ag. 4) . -· - ·-- . -- . .... - ·.':".~~-....----- ---~ 
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... 

,te~izien :· U -kUnt -dit met ~~~ '"g~~ 
gevoelens doen en voor hetgeen,c,D a~q~ 
;d~~ Paketvaa~' ·ga!_, :~ aldus .: d~eei" ~&}i 
,;prat, ,wil i·k U op deze P.laa__ts~~ 
\vo~Iens van grot_e·~~-~~-aa..,L'-r~!d van.<le_. 
Raad van Bestuul' vertolken. . . ' •,r~ -·- ··-

Y 

, De Vooizitter riieiliOreer.!!e~t~l.v~"' 
del' de instellin·g in 1940 van de5>uden 
Paketvaart Medaille voor · 50-!i:j~n 
'dienst en die bij hoge''uitzondlring-()olt 

-- ..... . ~-<I'd~~ 1kan worden toegekend., ~ engene, 
r die -~ieh bijz'Oiidel' . vetdiemteliJ~Vo'or: 
1 
de Paketvaart heeft g$.1:\aktr" ..... 

\· .' -...-(~?"""\f. Y.:-{ 
f . H~t :v;;hetigd~" d~ V~it~d~er1 
I Konin~r te kunnen mededelen~dat de 
\Raad '~an -~es_tu~"~~e~I?~~"eii-~€?."v~.o~ 
hem deze medaille te doen slaan,&n hem_ 

. ""' :-'t' 1 deze namens de Raad a an te bi~den. 
l.........,_ .. ·' ~ .. ·~f'l ....... .,-• .. ,y 

' I :,_ • : ~ •:· .... ·~ : f -

Het randschrift · op,;',dezeJ;~dail]e 
Jl-ter herinnering aan de":gr.ote dienateiil 
~door M. c.· Koning g~·dure~e~~j~ 
1 aan de · Koninklijke- ~ Paketvaart-Ma!!;;, 

\ 

- h -. £ d .., R _ .... -3 -~ schappij bewezen ee t ~ aati _va~ 
Bestuur deze medaille doen_ slaa-~~~ 
~to~~.op juiste wijze, aidus:,fte .Y.oor~ 
Iter, de · g~_yoelens -~- 4~ Raad v~n1 
~Bestuur. 
·~ ~,-- .r 

; Met hclllitspreken ~an~ de ~oop:~ d~~ 
Lde beer Koning nog ;eie -~al~n._.. zi!n 
~I!C ... hr~~en zal,. mogen ,ri_chten4~aa~_,.,...li,~ 
•Scheepvaal'llhuis en hem de beste .wep.~ 

~~sen-van de Raa.~ aanhiedend)?esloot d.e 
eer Delprat ZIJn toesp~~k. ' ,..._ . .. • ... . b.t 
. '· ... ,.,.. · ~ .. '' ' A..P.tn~:-

Hierna las de heer Iken de- tekstvo§-1 
van het door zijn collega's te Dja-karta . 
I . ~-~~""'1 
aan de heer Koning gezonden telegram· 

I .... ~ 

en vel'hond hieraan de grote dankhaar-
\Iteid van de Direct_ie _in_Ind_Q!I..~~ jege)ls 
,de heer Koning. · 

NIEBANGNIE BOOT. l);t" h~t mij . mogelijk....-gewe~ in 
~i'j~-r~daa.i: doo:gehracht zoml te 
~eb~xi· k'U~n •· ~eiiich~· ro~d~ Een vriend komt terug u.it Zuid
uiibreiding van -~bedrljf is te dan~ Afrika en zegt: het is daar toch heus 
Jl:~h-et ~~veel h~k-;'i~~h~id' ~ een kinderlijk taaltje. Weet je hoe ze 
volhrachte- piooi~werk~ van. mijn 

1 
een slagschip noemen ?_ Een nie-bang-nie 

voo;:;anae·r:. ... rk' ... d~. all~eerst 'aan.' hoot! 
de h~er ::.op t~n~~!t-~n ·!_ij_~'"'dire~~'>:,_J Ja; dat klinkt op b et kinderacbtige 
opvoJ~de . heren Taylor en Lam- · af. Maar pas even op. Hoe heette het 
. a'fh~'di~ een · orgimisatie"· opbouw-: ; eerste der moderne slagschepen, in En-

rden," di~~ai "di;· jireli heeft~oidaan':! : geiand te water gelaten? 
~.Ook "'ben ik~d{nkb~~~oo~ ··d;-1~~ij·' 1:• Dreadnought, dread-~ought. Dat is: 
~ ..... ......... • .....,. .... <" •• ···- n"'-···' .. 1 · 1· · · de onvervaarde, het sch1p zonder vrees, 
'tze~~ala~o~,mi'lJ~.~c:J.- elgad~ --~- ~,.}:'~!1". korto'in · de nie-bana-nie hoot. De Afri· sonee 1n a ZIJn ge e 1ngen, zowe . · "' . 
h,...... ···-'d ,. 1s h t ' 1"·· ··~ ~ ~ kaanders, dezelfden die voor viooltJes · et varen e a e , wa personee ,. · . . d 
•mij ; in'· die ·jaren hehben gesteund.: : het treffende woord ges1gg1es von en, 
t!A ~d. '·"· ·- -• -· ·k. · ·• h · b 'k ..... l.ti';:d· . hehben dus niet andere gedaan dan een r.n.an 1e samenwel' tng ~e 1 a ~ . lk · d 
rde· prett~ste herinneringen bewaard. Br~tse. naa~. vertalen, we e meman 
~Nooit"deed ik ··t-~vergeefs e'eii h~roep_ .~mt ikmderliJk vond. 
~daarop"""als extra dien.'sten · verricht ' i-·/ De Afrikaander term doet de lust ont-
" --·t: · · · • d "'v•:P- · _.,., waken op zoek te' gaan in andere taien moesten WOl' en. i . · lk 
· . .' . - -· . _ . .__ naar u1tdrukk.ingen we e een vreem-
.N~ . miJn""" ~f~~~ .~Pr~Ident-, · deling vreemd en naiei in de oren kun· 
D~~~~~-?-=~~n.d~ ~~-~a miJn ver·. 'nen klinken. Stei u een vrijgezel van in 
kiezin'1..:t?~oo~ter ,, ~an .. de ~~-ad, . de dertig voor. In bepaalde streken van 
;va~e~\tmr_ gr,2t_e _ste~~lJ de tee~- ons land heet zo iemand: een bejaarde 

_ n~~~~ en,. admm1~t;~tx~;y~ .~taf m. : (bejoarde) jong. W aarom ook niet? Een 
PAmsteraam en meer.~n net biJzonder J'ong J·s daar een vrile J'ongeman een vrii· .... - ..... -·~~ ... -·- . ' ... "' p " , " 
.van d~en Bl'and, ter . oorten en gezel en bejaard betekent in dit ver· 
~de1!,.1ien'lf~O:~ige~jrecteur~;ll9 all~r band': niet jong meer. Het kiopt dus 
vriexid;o' de heer Backer. Ook aan d1t · 
~dienen in H~lland z~ ·ik Y,ae meest precies. : 
~ ... ..,. · · · · · ~ h~ · "' · ~ h .... •- - t In de Indonesische wateren vaart een 
1a~~;~ne . ..:r,~~r.:.,.ar~n. ~ schip met de klassiek-Hollandse naam 
tH~t i~ .. voo~,,2~~weed~J.:..m~~~? d~t van Bontekoe. Misschien kent ge wei de 
ik 'itfsclieid neem van ons moo1e. be- aardige Liedekens van Bontekoe, ge
~d~ijf., De ee~~~inaal i~i9I9';na het : .' dicht door Potgieter. Hoe noemen nude 
~~ ~"""""''" · ~ .... J\C •· .~ d ~~ I --" D · • 
ehi"de van de eerste werel oor og. e ; _Indonesische matrozen dat schip? Bet 
·-- . ...... ·•'· --....:~--......... ~ lfy 
o~tandigh~en,..,.. ~~~!.'?~d~~~; .... ~!~ : woord voor koe is sappi ; en bont is met 
he~jf. ~~~st . ~ve~gev~-· w~r~ ~~n: r een ander N ederlands woord: gev lekt. 
,z?rg.,;J!j_k, w?nt ~e ._vlooWtad .m , dte. ·. !Zo is dan daar in de archipel rood de 
1vler'oo~logsJa;e_n.~~~z~~ t~]' _g~ ' erenaar ontstaan _het woord: ~a~pi-vlek
'had. ZtJ had d1e praehtig en tot . te· vlek als IndoneSische aandUidmg van 
ivredenheid_ van Regering ··el!.haifdei · het 'schip Bontekoe. En waarom niet? ' "'~~ .. . ~. --..-. ~-"V---·1 ' 
1volbracht, maar._vo.or ee!!, goed onj~r- 'Want sappi-vlekviek betekent: koe met 
·houd was geen tijd geweest en aan~ : vlekken en dus klopt het alweer pl'ecie~. 

De beer Koning sprak -zijn-grote- er~ :wlling door nieuwbouw...,.of aankoop .- Bij het nu volgende voorbeeld moogt 
·kentelijkheid uit voor de hem dool' de ha~~iet kunne~ pi_aats h~~b~n. ~?t ge wei glimiachen, want bet gaat om 

~ Raad van Bestuur vedeende hoogate ,aller medewerku~g gelu~~ -~~et _miJn. · hoogst eerhiedwaardige woorden. In de 
IPaketvaart on~~~~}J.eiding en v~rvolgd~ ,opv~lgel's door die. moeihJke na-oor· aanvang van het scheppingsverhaal staat 
'da.n verder : ' :Iogse criaisjaren heen te komen en de geschreven: de aarde nu was woest en 
..._.r,,. , .. , ·:).\ maatsohappij tot . nieuwe ~.bloei te ledig. Die indrukwekkende zin is na-

,. Mijnh~~l'~ de Voorzitt:Cr:- lk- ben~ U threngen . De tweede werclt!,oorlog · tuurlijk een vertaling uit het He-
. ;eer e~'k:ent~]ijk v~oor Uw hal'~elij~~ bra_,~~t een_ nog g~o~~r~;. o_nt;~ichting.' breeuws; bet Engels vertaalt een ietsje 
'woorden hij mijn aftl'eden als hd van ~~et vertr_ouwen m,Je~~kom.s.t, op · anders: vormeloos en leeg. Zo spreken 1 d~ R~-ad en U mij~e heren voor de' e1gen kraoht en de ernst1ge Wll tot wij wei van chaotisch. Maar wat staat 
~.d~arme~e betuigde _}n~temm~ng. ·--~ 'volhardoo'; make'D. ... in.ij .Iiet afscheid . er in het Hebreeuws? Een woord dat 
t'Het ligt' voor de hand..?p een dag als1 nem"en 'uit_Uw_m~d_!l_en ~~hter~ak- : met klanken de toestand schildert: to· 
~deze~een te:Ugbl~ t~_'Y!~p.en op h~~ ~ kelij~~r_-:;. hoewabohoe. Het is een klankenspel ais 
heden· eindigende d1enstverban.d hiJ~ ~~~ · ··~rb,.._ ;1< in onze term wirwar welke in betekenis 
de. Paketv~art. :H;t· h~'eft hestaan uit ~-Met .~et uitS'j}re~~n: zijn: beste . ., het Hebreeuws enig;zins nabij komt. De 
twee 'duidelij~ geschei~en delen. "4:{_ )!._~~nsen ~vo_;>r __ de v hio~~'l gr_?ell.de~ aarde was een wirwar; donker en vorme-

1 Het f eel'ste ,. gedeelte om vat mijn_ ~ Paketvaart, het welzijn van • de RaacLS- Ioos; kortom: tohoewabohoe. Is dat 
~ ik .. 1 ~en Directieleden·· en""' dat "Van net gehele~ · h f ~.verblijf in In die, waal' · vrtJWe ~~n . , ....... ~ - ,, woord niet prac tig en naie , voor een 
de aanvang af -~~n leidende pos1~1e , · personeel, actie£ dienends:,n gepep.sion·· toestand van doodse stilte en eindeloze 

v 1 1 : neerd, .... z~Ii;i lndonesie als in N~der- h ? heb ingenomen, eel'st a s nspecteur nac t 
en Chef Algemene Dienst, daama a1s •. land, besJ.oot de heer K;'ning zij]l ··toe-
Directeur· en President-Directeur. .... . spraak. tuft: .,De Groene Amateraammer" ). 
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Het ms. ,.Kala..bg_hi" op de rede van Manol.-wari (Noordkust Nieuw-Guinea). 

Dank telegram. 
In verband met het feit dat de 

heer Koning op Maandag 29 Juni 
jl. de gouden Paketvaart·medaille 
heeft ontvangen, publiceerden wij 
in het Juli-nummer van ons hlad 
de inhoud van het felicitatie-tele· 
gram dat onze directie aan de 
heer Koning verstuurde. · .wd'~~-;- :: 

~::' ... 
Als antwoord op deze telegra· 

fische gelukwens, ontving onze 
directie van de heer Koning een 
telegram van dr, volgende inhoud: 

. . -: ',;~:\~ 

,ontvang met personeel hartelijke 
dank voor gelulcwensen gelegen· 
heid mij verleende hoogste onder· 
scheidin.g die Pc,ketvaart kent. 
Het gc' U allen wel." 

Koning. 

President-direetear Iken 
oadergiag zeer goed 

geslaagde eogoperatie. 

Op Woensdag 29 April jl. vertrok de 
heer lken, president·directeur van onze 
maatschappij, met verlof naar Neder· 
land. .:.'>.: · •• ;r<· · 

Daar de h.Hi~' lken reeds geruime tijd 
aan zijn ogen sukkelde, heeft hij van 
zijn verblijf in Nederland tevens gebruik 
gemaakt om zich onder behandeling van 
een oogspecialist te stellen. De heer 
lken werd medio Mei opgenomen in de 
ooglijderskliniek van de vermaarde Prof. 
Weve te Utrecht, waar hij op 21 Mei 
met succes aan het ene oog wefi ge
opereerd. Op 29 Mei d.a.v. werCI het 
andere oog geopereerd, en ook deze 
operatie slaagde bijzonder wei. Onze 
P!esident·direc:teur · werd op 23 Juni jl. 
geh~l genezen uit de klinlek ontslagen. 
, Namens het gehele personeel wensen 

wij de heer lken van harte geluk .met 
ziin herstel; 

5 

De heste foto van de 
maand. 

De laatste weken is de belangstelliDg voor 
onze fotowedetrijd aanmerkelijk groter gewor· 
den: wij ontvangan thana regelmatig van 
vareDd· en walpersoneel bijdrageD voor dez:e 
rllbriek, hetgeen uw redactie uiteraard tot grote 
tevredenheid stemt. 

U dient · ecbter ni"et uit bet oog te verlie:z:en, 
dat wij maandelijks alechts 1 foto opnemeD, 
welke voor de uitgeloofde prija in aanmerking 
komt, zodat het nltijd even duurt voordat 
U eventueel Uw foto in ,de Uitlaat" aaD· 
treh. Wordt due niet ongeduldi,;, iozenders, 
wacht u rnatig af. 

* Bij wijze van proef hebben wij ditmaal op 
de frontpagina een bekroonde foto in 2 kleu• 
ren afgedrukt, hetgeeD hopelijk bet uiterlijk 
van ODS· orgal!n ten goede komt. Last u het 
ODS eens t.z.t weten hoe u deze kleurendruk 
vindt? 

Red. 

* 
Spreuk van de maand. 

Sombere gedachten vormen in uw 
denken een donkere kamer, waarin 
alleen "negatieven" worden ontwik~eld. 



Econof1lf~~~-~~rrt9.-g!.Jil~h~en en 
mQei!ii~tl!~~!1 : ~ - .~ ¥t!~~~Af~ika. 

Wij willen in dir nummer onze lez:ers een bekno.pt civerz:ic:ht geven va~ West· 
Afrika's economisc:he mogelijkheden. Ge:iien .de geografisc:he gec:omplic:eerdheid 
van dit gebied kunnen wjj dez:e niet a~onderlijk behandelen, doc:h moeten 
wij ons beperken tot : . . • . . ' r .. .. .. -
1. de Brits West-Afrikaarise gebieden., 
2. de Frans West·Afrikaanse gebieden, 
3. Liberia, ,.. · ·· ~ 
4. Belgisc:h Congo, 
5. Angola. 

BRITS WEST-AFRIKA. tt"iilsport, vailzelf een strG()m van goe· 
deren West- en Midden-Afrika zou ver· 

De :Elrits-W est-Afrikaiinee ·. gehieden Iaten. 
omvatten Nigeria, de Goudkust, Sierra ~ - Er wordt te weinig gerealiseerd, 
L~ne en Ga~bia; een enorm gehied, dat de grond van tropisch Afrika tot 
dat tweema~l zo groot i:- als Frankr* de annste ter wereld hehoort en het 
Duitsland en Gr. Britta:nuie te:laimeu~ gpreekt dan ook vanzelf, dat een ver· 
·De economische ontwi.kkeling heeft in .· 'meerdering der productie slechts kan 
'feite eerst in bet begin' van dez~ eeuw . plaat8Vinden door milldel van modeme 
een aanvang genomen, toen Eu~op'a• de; : h,t,mJtiu~~ode~ ·. 
land- en hoshouwproducten en de l!'Een tweede factor 1s de dunne hevol
mineralen.ging afnemen. Hiertoe wiren .... ....., ·king, die een intell8ivering van de land· 

.... "'C; ....,.. .,_... t...'!.' • d • t "l ..],_ d grote investerin-gen nod:ig, yoor)i~~ ·l:iou· , ~uw m e weg ~t~_a., ~n~IJ een uer e 
wen van havens en verkeer~~~ant. _factor de omnogeliJkheid I.S vO?r Euro· 
zonder trai!SJlortmogelij~!Ieden k:oWJen,: . P;~.anen iand te kunnen bezitten _of 
'Afrika's producten de weg naar<t~; . pachten .en d?-s plantagelandhouw met 
ropa niet vin.den. · · · . ~!'"'r'l'f+ _tot ontwikk.eling k.an komeu. V ele pro• 

· • • • . · "· · ·' ·-- · · · ·-!::1--',· "V:cten/.zoals ib. v. palmolie, ziju dan 
.. N~ria 'LS he: grootste en. het belang·. "ook iaferieur aan die producten, die in 

r~J~te der Brits West-Afrikaanse he-~ · 'dere gehieden van · plan:tages af· 
zJ.ttmgen. In 1900 was de export van ~-ti· .. · ... , •">-

aim . dn . ~s g _ziJn. 
IP . p1~ten, gron oten, cacao, tn1, 1 ;~· De minerale · rijk.~oiii.men van de 
hu~,~ en vellen nog van geen ~e~" Brits West-Afrik.aanse.gebieden zijn tin 
kema. In 1939 ~ohter had de tc;_>tale. in' Nigeria, mangaanertS in de- Goud· 
,waaTde ~a~ de mtv?er een -~~gte~~~~ ' kiist,'{~ant in Sierra Leone en de 
£ 14 millioen hereikt. . Goltdltust, goud in de Goud]rust, ijzer-

EenzelMe ontwikke~ zien wij in de ~erts'i.D."" Sierra' Leone en bauxiet in de 
1Goudkust. In het jaar 1900 was el):Pr!C· · GO'it'llk.ust. ne·f&tale produdie van deze 
f~ch geen cac~productie, doch i!}?il~ : ertsen.~{~~~ j:tiHijke ongeveer f. 13 Yz 
.~d de produche de 311.~ ton ber~t: . : ~ opt Een .plan, het z.g. Volta· 
IDe Goudkust s.taat en valt met de cacao . ~ivier · Scheme, heeft ten doel de water~ 
en ,cacaokust" zou thans een veel .k"ra~ht ·van de Volta-Rivier om te zetten 
ib'etere naam zijn. Het land levert 36%. il_l ;en enorme energiehron, welke op 
.van de wereldcacaoproduotie op. • ' · f korte afstand komt van de bauxiet-

\ De totaal uitvoer van cacao, gr~nd- mijnen zodat deze hauxiet op goedkope 
:noten, palmolie en palmpitten va~ Ni- wijze verwerkt kan worden tot alumi· 
geria en ~e Goudkust was in 1949 iels uium. 
minder dan het maximum van V<OOr de' ltWat de energieohronnen hetreft is de 
oorlog, maar de waarde er van is ver· situatie niet gunstig. K<>len !evert hzt 
viervoudigd. Deze sterk verhoogde land in geringe mate op en de vooruit· 
waarde maskeert de werk.elijk ecooomi· zi~hten roor de ontwikkeling van water
_sche toestand en velen zijn van mening, Jcrac.ht zijn, met uitzondering van de 
dat deze gehieden maar net de econo· .. Volta- en ()wen-Falls-projecten, niet 
misohe positie van 1939 hehben kllJ:!Ilen grooi: · 
hand-haven. · · · -.~ · '• ·\ A1 met al ziet het er dus niet naar 

Het aohterland zal hetere transp<>rt· nit, dat de industrie zich snel zal uit
mogelijkheden met de havens moeten hreiden, h~~een niet betekent, dat zich 
hebheu en hoe heter deze verhindingen niet .langzifmerhaud induatrieen z()uden 
zijn des te groter zal de aanvoer naar kunnen ontwikkeilen zoals h.v. de hout· 
de kustgehieden worden. Wij moeten industrie. Ook de textielindustrie hiedt 
deze zaak niet. te eenvoudig stellen en mogelijkbeMn, · doch de vereiste tech
van de veronderstelling uitgaan, dat, nid, die uit het hui:ten.land aangetrok· 
zodra er maar genoeg kapitaal wordt ken zullen moeten worden, maken dat 
ge1J!Y,e~teerd ter ontwikkeling van het de kostprijs vrij h_oog wor_dt. 
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, Veel zou . gedaan kunnen worden op 
het gehied van de eenvoudige land· 
houwindpstrieen, zoals weverijen, olie· 
perserijen e.d.' 

In het al.gemeen geloven wij niet, dat 
het aan kapitaaiSinvestering hehoeft te 
onthre'ken. Door de hewerkte investe· 
ring&l1logelijkheden in het Verre Oosten 
zullen zowel Europa als de U.S.A. maar 
al te graag medewerkeu aan Afrika's 
ontwikkeling en kapitaal iu West-Afrika 
investeren. 

FRANS WEST-AFRIKA. 

Het uitgestrekte Frans W est-Afri· 
kaanse gehied omvat de A.O.F. (Afrique 
Occidentale Fran~aise, hestaande uit 
Senegal, Frans Guinea, Ivoorkust, Togo 
en Dohomey), de A.E.F. (Afrique 
Equatoriale Fran'<aise, hestaande uit de 
Gabon, Moyen Congo, Tchad-gehied, 
Ouhaugui-Chari) en Frans Kameroen. 

Ook voor deze gehieden geldt, dat 
- de grootte yan de productie beperkt 

wordt door het onrolkomen ve1·voer· 
a9paraat. D~ ex}wrt hestaat uit land
houwproducten, zoals cacao, koffie, 
oliezaden en hout en vooral de Ivoor
kust, waar de koffiecultum· zich snel 
heeft ontwikkeld, neemt een zeer voor· 
name plaats in. 

In 1951 was de Ivoorkust het enige 
· gebied, dat een actieve heialingshalans 
had, 1hetgeen onder de huidige grote 
im.porten wei een hijzonderheid ge• 
noemd kan worden. 

.LIBERIA. 

Li·beria, de repuhliek, gesticht door 
,de bevrijde Amerikaanse negerslaven, 
neemt door de Amerikaanse invloed eea 
bijzondere positie in. Van veel helang 
zijn de ruhherplantages van de Fire· 
stone Plantation Company, welke cul
tuur zich fantastisch snel heeft ontwik· 
keld. In 1934 werd uit Liberia 113 ton 
ruhher geexporteerd, in 1951 ca. 
35.000 ton. Hoewel hodem en klimaat 
er ten voile voor geschikt zijn, is er 
verder in Liberia nauwelijks sprake van 
eni.ge gwrganiseerde cultuur van tropi· 
sche gewassen. Oliepalmplantages kent. 
men niet en zelfs de inzameling der 
vruchten is niet georganiseerd. De 
winning der olie geschiedt op primi
ti~ve wijze, zodat sleohts weinig olie, 
van inferieure kwaliteit, verkregen 
wordt. De totale el>.port is na de oorlo~ 
iets gestegen, hetgeen blijkt uit de 
gemiddelden van 6 voor- en 6 na-oorlogS"e 
jareu t.w. resp. 16.754 ton en 17.657 
ton. De import geeft een heter heeld te 
zien over dezelfde periode, n.l. 20.000 
ton en ca. 30.000 ton. 

Ten N . van Monrovia is ijzererts 
ontdekt en in 1945 is voor Amerikaanse 
rekening met de ontginningswerkzaam· 

\ 



heden een begin gemaakt, waarbij ook 
de firma Wm. Miiller & Co. hetrokken 
ie. De ijzererts-reserves worden op 25 
millioen ton geschat en voor de een· 
zijdige economic van Liberia is dit van . 
zeer groot helang. 

BELGISCH CONGO. 
De grootste ontwik.keling op econo· 

misch gehied h eeft echter plaats gehad 
in de Belgische Congo. De Belgen heb
hen met grote voortvarendheid de 
ontwikkeling van hun Mrikaans gehied 
aangetoon-d. Was de gemiddelde uitvoer 
per jaar voor de oorl<lg 529.000 ton, in · 
1951 ·was deze ca. 1.083.000 ton; voor 
de invoet luiden deze cijfers reap. 
310.000 ton en 1.123.000 ton. 

De grootste afnemer en de grootste 
leverancier is Belgic zelf. In 1951 b.v. 
was ca. 40% van de invoer afkoinstig 
van Belgie, terwijl in 1950 meer dan 
de helft van de expo.rt bestemd was 

• 

Congo-rivier tnssen Leopoldville e~ 
Matadi, de verkeersader van het Belg1· 
sche hezit, onbevaarbaar is tengevolgc 
van stro()mver~n~!fulgen. 

·:· 

ANGOLA. 
~;, Tenslotte ii.'Og ieta -over Angola, een 
der rijkste gebieden van Afrika. Het 
land is rijk aan lannhouwproducten, zo
als mais, k~ffie, suiker, sisal en palm· 
olie terwi11 het hovendien over aanzien· ' ~ ' lijke voorraden mineralen heschikt, t.w. 
diamant, koper, goud e.d. Het is zelfs 
waarsohijnlijk, dat e~ zioh olie hevindt 
en momenteel is men doende dit te on· 
derooeken. . .. 

Na de Iaatste wereJd.oorlog is Portugal 
bet belang van Ang<>la gaan inzien en 
met hehulp van een vijfjarenplan, .dat 
in 1951 opgesteld werd, hoopt men in 
een snel tempo de ontwikkeling van 
Angola te hevorderen. 

voor het Moederland. Met het voorgaande hehben wij ge-
Op het gehied van industrieen staat poogd u een algemene indruk van de 

de Belgische Congo bovenaan; de voor· economische mogelijkheden en moeilijk
naamste zijn textiel-, cement- en heden in W eet-Mrika te geven. D e ~ 

ren mee gemoeid zijn, voordat Afrika 
met de hulp van Europa tot de meer 
ontwikkel de gebieden gerekend kan 
worden. In deze hulp heeft de scheep· 
vaart en derhalve ook de H.W.A.L. een 
groot aandeel, want zij heeft de taak 
om materiele hulp te hrengen in de 
vorn1 van de benodigde importgoederen 
en tevens om de Afrikaanse producten 
uver de wereld te distribueren. 

(Uit V.N.S.-nleUWI.) 

Een afselteid. 
Na 38 jaar trouwe dienst met pensioen. 

N. Dengah. 

kalkfabrieken, leer-industrieen, bier· li.ltiekc, sodale en economische vooruit· Een der oude getrouwen van onze 
hrouwerijen. Ook in de Belgiaohe Congo gang kan niet plaatsvinden zonder de maatschappij, de stuurman-locaalvaart 
is de grootste ,bottleneck" het trans- hulp van de Westerse techniek en he· N. Dengah, gaat eind Augustus de 
p<>rtprobleem; alsmede bet feit, dat de schaving en indien ook de inheemsen K.P.M. met pensioen verlaten. Aange-
Belgische Congo slechts een eigen ha- zelf dit begrijpen, ligt er voor dit deel zien de heer Dengah hij het grootste 
ven ter heschi·kking heeft, n.I. Matadi, van het Afrikaanse Continent een gr~te deel der opvarenden van onze vloot een 

b geziene figuur is, vonden wij het alles-
wa.ar_ ij oovendien nog komt, dat de taak te wac4ten. Er zullen jaren en ja· zins de moeite waard om dit heengaan 

\ ,. · ,_~.. ,. 1: .-1, ..... Jll,!:,,,tA'•~',c':,,. 1 .• ·,v·•.i,!r,',l,l,l , l, J,i . l :,,· ·,\ ', .• = .. • . ,· 1, r
11

J .. J_, ·1 ·1 :J~ 1 •1 .,.,, k I d --------·--·-·-·- · __ ,. __ , _ . _________ ...;.,;..;..._· ___ ...;..;._·_.:.._;_;_' _ . 110et een en e woor te memoreren. 

In ot.s ]uni-nummer plaatsten wii een artikel:/ Coasters gingen naar Hongkong. 
'Y1111 2de stm. A. S. Horrel ontvingen wij boil,enstaande foto van de 4 coasters (,,Landok"; 
:=aewll a":, ,,Lase~n de ,Letong") op d~; l!JY.#nil!!i. !.4J.!~.J:~oQ-4~!H.!~11Bk~!J8• 4_~n 
..,., o"~ OM .. _ ~oor du, tow. 
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* 
Nicolaas Dengah, gehoren op 28 Oc· 

tober 1898 te Airmadidi (Menado), 
trad op 7 Maart 1915· als leerling-lading
klerk in dienst van onze maatschappij, 
om op 1 .April 1916 tot ladingklerk te 
worden bevorderd. Ret bleek al gauw, 
dat hij meer in zijn mars had en giug 
stnderen voor stuurman locaalvaart, 
voor welk diploma hij op 13 Mei 1921 
slaagde om twee dagen daarna tot deze 
functie te worden henoemd. 

Wij mogen gerust zeggen, dat in de 
loop van de 38 jaar welke de heer 
Dengah onze maatschappij heeft ge· 
diend, hij aan hoord van wel haast ·aile 
K.P.M.·schepen zijn trouwe diensten 
heeft verricht. Ook gedurende de hezet· 
ting.sjaren van Indonesie hleef hij door
varen, eerst op de , Paleleh", daarna op 
de ,Van Swoll". 

En nu is dan de tijd aangebroken, 
dat de heer Dengah onze maatschappij 
m et pensioen zal gaan verlaten. Wij 
wensen hem nog vele voorsp<>edige jaren 
toe en dat het hem gegeven moge zijn 
11og vele jaren van zijn welverdiend 
}!euaioen te genie~u. . 



Tragisch oilgeval te Palentbang. 
Employe Ch. J. Maijoor jammerlijk verdronken. 

Vlak voor het ter perse gaan van ons }uli-nummer bereikte ons de treurige 
mededeling, dat de heer Ch. J. l\Iaijoor, employ~ ~an. ons Palembang·agent· 
schap door een noodlottig ongeval aldaar op 24 J nUl Jl.~ ~n. ~-~ ~uderdo~ ~a~ .~} 
jaar om het lev en was gekomen. " · · ·. ·· · · · 

'Van onze agent te Palembang ontvingen wij over dit tragisch~ ge~,e~~rel! ~og 
de volacnde bijzonderheden. · · .:•" ·· · '·' . 

De heer Maij-oor kwam Dinsdagavond 23 J uni met een a an tal kenmss~n 
op de DKA-steiger te Palemhang, alwaar enkele leden van het gezelschap ~~ 
een motorboat zouden stappen 0'111 naar Sungei Gerong t~rug te keren. Daarh~~ 
giug de heer Maijoor vooruit om de motorboat in gereedhetd te brengen. Langs~~J 
de kop van genoemde ateiger Jagen vier prauwen naast elkaa~. gemeerd, tel'W'ljl 
aan de buitenkant van de vierde prauw de motorboot lag. B1J h et overstappen 
van de derde op de vierde prauw gleed de beer Muijoor uit,. geraakte te .water 
en verdween in de diepte. Onmiddellijk begaven zich dne pet·sonen Uit .. het 
gezelschap te water, doch het mocht hun niet meer gelukken ~e heer MatJOOr 
te vinden. Eerst een dag later, in de ochtend van de 27ste Jum, werd het ont· 
zielde lichaam van wijlen de heer Maijoor bij het Douanevlot aan Boom Baru 
teruggevonden. l . .,, ·, , ' ... . . r ·_.... :-; ... ,' • r • • 

. Op dezelfde dag, des middags om 5 uur, had de teraardeheBtelhng op de 
hegraafplaats aan de Lorong Pagar Alam te Palembang plaats. Behalve het 
vrijwel voltallige ·kantoorpersoneel en motorbootbemaiJlllingen van ona agent• 
schap, waren o.m. aa.nwezig de plv. Commissaris der Nederlan~en te Palembang, 
vertegenwoordigers van B.P.M., Stanvac, S.S.P.V., !:JorsU~lJ en vele an~ere 
handelshuizen, alsm~de e~n grQ._ot 8!!!!-tal persoonl:J,Jke vnenden van WlJlen 
de beer Maijoor. 

De nautlcator. 
Een half jaar geleden kon men in diverse 

bladen (o.a. in bet Januari·nummer van , ·de 
Uitlaat") bet volgende sensntionele bericht 

nantrerien: 
" · , Een revolu.tionaire rdtvinding op het ge. 

bied van de navigatie van een docent aan d~ 

zcevanrtschool tc Aalesnnd, Noorwegen, zal in 
de toelcomst aUe mrvigatieberekeningcn ovllr• 
bodig mahen. Het ills/rument, de ,Nauticator", 
is z" eenvorulig dat het ook door personeel kan 
t~·ordcn bedi-end dra l~et navigati·ewerk niet 
beheerst. De uitvinder, Lei/ ]l'rnaes, 1t oopt dat 
hij het instrument goedkoop in serie kan pro. 
ducercn". 

Weluu, dit vreemde toestel is nu gereed. 
Eeu eerste aaublik doet ons reeds vermoe· 

den, dat het instrwnent voor asironomische 
navigatiedoeleinden totaal ongeschikt is en in 
hct b ijbehorende prospectus begint c.le santen-

• ~rteller dan ook met de volgcnde bekentenis: 

,floewel de thcorelische basis waarop dit . i11· 
str·zmtent ·berttst, correcte oplossingen geeft voor 
de gcstelde problemen, :ullen de met d<! nau· 
ticator verkregcn uitkomsten /outen. kunnen 
gevcn. van maximaal 15 boogminuten". 

Op welke theoretische· grondslagen het toe· 
stel beru&t wordt echter niet vermeld en bet ge· 
volg is dat men d omweg diverse mnnipulaties 
moet uitvoeren, die bij elk probleem uitvoe· 
r ig worden vermeld en die vaak niet eenvou· 
dig zijn. Men dient daarbij ook van een passer 
r;ebruik te mnken; , the dhorders must be of 
sufficient size; they must be stitf and well • 
pointed". 

Voor nzimuthberekening zal het toestel ver· 
moedelijk wei voidoend nnuwkeurige uitkom· 
sten geven, maar nls men bedenkt dat bier· 
voor rceos uitstekende tafels en oo-k zeer doe!· 
matige diagrammen bestnan, "dan vraagt men 
zich af of bier i'nderdaad van enige hekor· 
ting sprake is. Verder valt het op, dat men 
bij de gevolgde azimutltmcthode de hoogle 
als beken-d veronderstelt; bij kompaecontrole 
zou dus eerst de hoogte van het hemellichaam 
moeten worden waargenomcn en dit moe! in 
de prnktijk wei als een groot nadeei worden 
beschouwd. 

On::;e age~t te Palembang, . de heer Reyneker, legt namens de direcue een krans op het 
· - - · ~· graf van wiilen de heer MaiJ.oor. 

Bij grootcirkelvaren kan de azimuthmetho· 
de n.atuurlijk ook dienst doen voor . bereke· 
ning van de koers van afvaart; dit is bier 
aileen moge]ijk als men eerst de grootcirkel· 

afstand herekent. 

Onze- vloot-·wis v{f~egenwoordigd door gezagvo~:d;~ Schippers .en wnd. 
ho'Ofdwerktuigkundige Raak Nadat pae~<!Or Kuypers de·wijding had verricht, 
sprak onze agent, de .. ~eer Reyneker, enige treffende W-?orden van afscheid. Toeu 
·bet graf was aesloten werden verschillende kraiisen gelegd; de heer Reyneker 
deed dit nam; ns de K .P.M.-directie,.een vriend van wijlen Cle heer Maijoorname~s 
diens ouders, terwijl gezagvoerder Schippers een krans legde namens het gehele 
p ersoneel van ons agentschapskantoor en de binnenliggende K.P.M.-schepen. 

• Als teken van rouw hing op die dag in de haven van Palembang van aile 
schepen en van ons agentschapskantoor de vlag halfstok. 

t;J·.·Een jong, veelbelovend leven h eeft een tragisch einde genomen. Wijlen de 
h eei· Maijoor laat vele vrienden achter, die h em nog lang ~lien gedenken als 
een 1oed mens en een goede niend. 

· Hij ruste in vrede. 

8 

De samensteller laat tevens zien hoe men de 
Jigging va·n de vertex kan h epalen en hoe het 
instrument dienst kan doen hij ,star identi· 
fication", maar deze vraagstukken komen zo 
weinig voor, dat bet niet de moeite zal lonen 
hiervoor een speciaal instrument aan te scba f. 
fen. Ook zal de gebruiker, al s bij nict gere· 
geld met bet instrument werkt, de roulin~ 
missen, die nodig is om op de gevonden uit· 
komstcn te kunnen vertrouwen. 

Na de tam·tam die de versehijnin1. van dit 
instrument vooraf ging, kunnen we niet an· 
ders zeggen dan dat bet in aile opziehten te· 
leur stelt. 

(Nautl8ch. en Techntsch T\Jctschriltl, 
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Hueveef weet U er ?? 

1. Een gomarist is een 1 

a. aanhanget van een bepaalde leet 
h. bereiclt>r van gommen 
c. musicus. 

2. Een koralijn is een: 
a. bloem. 
b. soort omsla~doek. 
c. koraalmos. 

3. Eeo molik is een: 
a . vo~elver~~hrikker 
b . bepaalde drank. 
c. tal>aksoort. 

4. Paroniem hetekent: 
a. dezelfde geur. 
b . overeenkomstige hoek. 
c. stamverwant. 

5. Een lin)!"uist is een: 
a. muziekkenner. 
b . ins('~!enkenner. 
~- r,.alkenner. 

6. Kaskenade betekent ~ 
a. mo<'ili.ikheid. 
b. drukte. 
c. ontsnapping. 

1. Snellius was een bekende : 
a. wisk undige. 
b. componist. 
c uitvinder. 

8. Ren vt>nkel is een: 
a . rlant. 
b. dier . 
~- mineraal. 

9 . .l\'a5nleren wiJ zeggen: 
a. invenen. 
b. dllor de neus sprekcn. 
c. nakijken. 

I 0. Ecn kiep is een: 
a. boute n ton. 
b . klein 2-wielig wagentje. 
e. ~trooien vrouwenh1>ed. 

4 /$ U het werkelijk niet weet, kunt U de 
JUiste aantwoorden vinden op pag. 16 

VAN ONS AM3TERDAM·KANTOOR. 

Nagekomen promotie. 

Met ingang van 1 J uli jl. werd de 
sous-chef van de afd. lnkoop ·Materieel 
van het Amsterdam-knntoor, de ·heer J. 
Klerk, bevorderd tot adjunct-chef. Onze • 
gelukwcmcn ! 

VISITEKAARTJES. 

In het J uli-nummer van ons blad 
•lrukten wij een 12-tal visitekaartjes af, 
' net de bedoeling dat U door omzetting 
•1er letters 12, bij onzc maatschappij 
·voorkomende, beroepen zou kunnen 
·vinden. Leonard Steprit (no. 9) had 
hlijkbaar niet erg veel :r.in om aan deze 
puzzle mede te doen, rcdenen waarom 
ueze man zijn na:un niet eens goed heeft 
opgegeven. T en rechte moet dit zijn: 
Leonard StrPprit. Leo verzocht ons voor, 
J eze kleine nnlatigheid aan onze lezers 
zijn veroutschultligingeu aan te bietlen. 
Slechte hell.l't, Leo I 

(toto: studio Tong & Tim). 

Een sleepboot met laadprauwen langzij het ms. ,. Waikelo" ter rede van Tjirebon. 

Transfer . van pensioen naa1• buitenland. 
In het ,Nederlands Nieuws" van 4 J uli, de wekelijkse uitgave van hct 

Hoge Commissariaat der Nederlai:Hlen, lazen wij : ~ 

,De Nederlandse Bank is bereid aan personen, \onger dan 60 {aar d ie 
in een land, behorende tot het monetaire gebied van een der bij de Europese 
Betalings Unie aangesloten Ianden wonen of zich. aldaar wensen te vestigen 
en die in Nederland verschuldigd pensioen of soortgelijke inkomsten genieten, 
vergunning te verlenen om dat pensioen over te maken naar het land wac r 
zij woonachtig zijn, c.q. waar zij zich zullen vestigen. 

Onder pensioenen worden verstaan aile periodieke uitkeringen, welke 
voortvloeien uit etn btiindi8d• arbeidsovereenkomst", 
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Jl..\ . -
De volgende mutaties vonden in de afgelopen maand bii onze maatschappii plaats. 

AANGEKOMEN: 

Per vliegtuig. 
L. G. Romswinckel adj . chef 
C. van Ruizen 2.de wtk. 
II. Hillcbrandt 2dc wtk. 
H . Bouwman l e stm. 
H. W. G. Kuster 2dc stm. 
R. E. P. Ie Clerq gczagv. 
H. F. Middleton 4-de wtk. 
G. W. de Bruyn - I e sun. 
T. van den Dool 2de wtk. 
E. W. Esser 1e stm. 
C. Bood 2de stm. 
J. Th. Tromp 2de stm. 
J. v. d. Vuurst de 

Vries gezagv. 
J. Bakker · 2dc stm. 

21/ 6 ex EV naar VZ/ HK. 
21 /6 ex RV. 
23/ 6 ex RV. 
25/6 ex RV. 
29/6 ex RV/ SV. 
3/ 7 ex RV. 
6/7 ex R V/SV. 
9/ 7 ex RV. 

10/7 ex RV. 
12/ 7 ex RV. 
16/7 ex RV / SV. 
21/1 ex RV/ SV. 

23 / 7 ex RV. 
24/ 7 ex RV / SV. 

Per ms. ,Drente" ddo. 13/7. 
H . J. Dikker 2de atm. ex RV / SV. 
M.evr. A. G. Ligt· 

helm ~cbtg. empl. 
Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 15/7: 
P. J. Eekhout hfd. empl. ex EV/ naar CM/ HK. 
Mevr. J. J. A. Luy· 

roes-Collard en 
kindercn gezin hfd. 

Mevr. J. van Riems• 
dijk·Muntcndam 
en ldnderen 

em pl. 

gezin hfd. 
empl. 

M.cvr. E . Langeweg· 
Welter en kind gozin empl. 

Mevr. J . P. Leenhecr· 
de Ruitcn en 
kindcren 

Mcvr. A. P . van 
. gezin em pl. 

Wi:u~;en·ten Boske echtg. empl 
J. den Hartog gezagv. ex RV. 
Mevr. M. N. ·A. P . 

Ven ;•aycn·Wijers 
en kinderen 

R. de Wit 
. N. E~teie 

VERTROKKEN: 

gezin 2de stm. 
hfd. wtk. ex RV. 
2de wtk. ex R V / SV. 

·welkom in Jndonesiel 

Per vliegtuig. 
E. Kuiper hfd. empl. 
H. Koning hfd. wtk 

20/ 6 EV (e~ Surveydienst Tg. Priok) 
24/ 6 RV. 

J. D. J. Postma gezagv • . 
W. de Vries gezagv. 
B. T ijmstra le stm. 
J. M. A. Plante Fe· 
bure de Villeneuve ge?.agv. 
Tj. Schaap kv. gezagv. 
G. Zweegman gezagv. 

3/ 7 RV/ PV. 
6/7 RV. 
6/7 RV. 

17/7 RV. 
17/7 cinde dieD8tverband. 
25/7 RV. 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 22/7. 
S. F. J. R ohr Jcv. gezagv. einde diensiVerband. 
S. N. Scheltema gezagv. VP. 
P . A. van 't Pad en 

gezin adj. chef E.V./O.P. (ex ag. Medan) . 
A. Veldboom en 

echtl!.'. chef van 
dienst E.V./O.P . (ex CM/ HK). 

J. K . L. Koster zoon gezagv. 
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D. Hartman en gezin hid. wtk. R.V. 
G. J. Knoppien zoort dienst· 

· chef 
F. A. de Lannoy en 

geT.in h(d. em pl. E.V. (ex Doorvoer/HK). 
W. G. Koper zoon hfd. empl. 
Mevr. M. W. Giol 

en kinderen gezin 1e slm. 
C. Ph. Kneefel en 

gezin empl. 
F. A. N. Hommes empl. 
Mevr. G. C. Schols· 

Dekker ech tg. empl. 
·s.M.P. 

E.V. (ex ag. Surabaia). 
ontslag (ex ag. Palembang) . 

K . Klijn en echtg. l e stm. R.V./S.V. 
Ch. L. Rogge 2de stm. R .V./S.V. 
P. B. Nieland 2de etm. R .V./S.V. 
C. Bakker 2de &lm. R.V./S.V. 
G. Hoevenaars 2de stm. R.V./S.V. 
M • . v. -d. Zwan kY. 2de stm. einde dienstverband. 
E. v. d. We:ering 2de stm. R.V./S.V. 
G. Ch. F. N'owack 2de stm. R. V./S.V. 
B. Th. W. M. Hop-

penbrouwera 2de stm. R.V./S.V. 
J. H. Beumer 2de wtk. R.V./S.V. 
B. Wijkena kv. 3de wtk. einde dienstverband. 
J . Winter 3de wtk. R.V. 
J. H. Moor kv. 3rlo wtk. einde dienstverband. 
H . H. Hartman kv. 3de wtk. eindc dienstverband. 
W. G. de Bruin· 
Vermeer en gezin loc. cmpl. O.P. 

M. L. de Braa.f 4rl~ ~ tm. afl!_ekeurd. 
Per ms. ,Surriento" ddo. 23/7: 
J. H. Muller ex kv. 

2de stm. met ontslag. 

Per ms. ,lndrapoera" ddo 23/7: 
i Vis en gezin hfd. wtk. RV . 
H. den Exter en 

gezin hfd . empl. EV. 
Goede reisl . 

NIEUW AANGENOMEN: 
A. '\!BD Zwieten empl . 

G. J. W. P. Faesseo 4de stm. 
Mr. J. W. Royer empl. 

M. Bom 4de elm. 
J. A. Souhuwat loc. empl. 
D. Bodaan 4de stm. 
J. C. H. Wimmers 4de stm. 
E. Timmer II. wtk. 
J . Huisenga 4cle stm: 
P. Fon{lema -4de stm. , 

aangek. per vliegtuig ddo. 18/ 6 ge· 
plaatst b/ d Werk plaatsen • T~. Priok. 
aangek. per vliegtuig ddo. 21/ 6. 
aangek. per vliegtuig ddo. 23/ 6; gepl. 
b / d afd. VZ/HK. 
aangek. per vliegtuig ddo. 29/ 6. 
geplaatst b / d afd. Tikkeri.i /HK ddo. 4/ 7. 
aangek. per me. , Drente" ddo. 13/7. 
aangek. perms. , Willem Ruys" ddo. 15/7. 
aangek. per ms. ,Willem Rays" ddo. 1~ 1 i . 
aangek. per rns. ,Fric•l~nd" -ddo. 21/7. 
aangek. per ms. , Friesland" ddo. 21/7. 

Hartelijk welkom bij onze maatschappijl 

MUTATIES: 
E. Velsink lee. empl. 1/ 6 

A. van Riemsdijk hfd. empl. 8/ 6 

F. A. de Lannoy hfd. empl. 15/ 6 

J. W. Ligthelm 

L. E. de Feniks 

empl. 15/ 6 

" loc. empl. € 15/ 6 

ont slag p·er 1/ 6 ingetrokken 
(CM IU/ HK). 
van Civ. dienst/ Tg. P riok naar 
Surveydienst/ Tg. Priok. 
van a«. Tg. Priok naar Doorvoer 
HK. 
van Werkplaatsen/ Tg. Priok naar 
Ink. & Mag. dienst/ T g. Priok. 
van Ink. & Mag. dienst/ Tg. Priok 
naar ar;, Tg. Priok. 



N. H. M. Engels 
P. J. de Kruyff 

H. H. Schaus 

c. s. Vermeulen 
M. Schouten 
B. de Groot 

A. c. ter Weer 

G. J. van Wijk 

J. P. Onderkerk 
Mr. J. Nollen 
J. Nagelhout 
J. Thiesky· 
w. A. KaJalo 
J. H. Sitompoel 

P. Hulleman 
F. J. Muller 

R_. A. Dekker 

emp]. 1 

empl. ' 

em pl. 

em pl. 
em pl. 
em pl. 

em pl. 
~ 

empl. 

empl. 
em pl. 
hfd. wtk. 
11. wtk. 
11. wtk. 
Ioc. em pl. 

em pl. 
em pl. 

hfd. em pl. 

16/6 van ag~ Medan naar ag. Paneh. 
17/6 van ag. Singapore naar CM IU/HK 

en ddo. 8/7 naar ag. Tg. Priok. 
18/6 van ag. Makassar naar ag. Balik· 

papan. ·tl'-• ,.-:~-

21/6 van VZ/HK naar ag. M.edan. .,,,-.-
24/6 met ontslag (ex ag. Singapore). 
25/6 van ag. Cheribon naar ag., Palem· 

bang. 
27/6 van ag. Ba-likpapan naar ag. 

Timor /Kupang. 
27/6 van ag, Medan naar aid. Claims/ 

HK. 
117 mel ontslag (ex CD/HK). 
117 met ontslag (ex ag. Surabaia). 
l/7 PV /VP in Anetralie. ... • 

l/7 leerlingen-overeenkomst be~~n~gd. 
117 lc:erlin.gen-overeenkomst beetndtgd. 

517 met ontslag/inval. pens. (ex 
, Claims/HK). • 
617 ex Eq. Surabaia naar ag. Suraba1a. 
7/7 van ag. Timor/Kupang naar ag. 

Makassar. 
15/ 7 van Doorvoer/HK naar ag. Ma· 

·kassar. 

-

Nieuwe Chef vatn Dienst afd. CJI. 
Met ingang van 1 Augustus is de heer A. P. Krul, 

adjunct-chef van de afd. CM. benoemd tot chef van dienst. 

Nagekomen promotie. 

Met ingang van 1 Juli jl. werd de heer A. C. Koning 
- 3da wtk. bevorderd tot :ide werktuigkundige. 

Proficiat l 

Geslaagd. 
Voor de in de maand Juni '53 gehouden machinis

ten-examens zijn de volgende heren geslaagd : 
· •• · ,.r. ·; . 

diploma A. • 
Tjan Kiem Liang Sde wtk.l 
H. J. van Lare 5 de wtk. 
H .J. Spruyt 5de wtk. per I Juli j.l. inmid-
J. R. Mulder Sde wtk. dels b~v-orderd tot 
F. J. Han<>u 5de wtk.l4de wtk. 
J. R. Holman Sde wtk. 
L. R. Andreas 5ile wtk. 
J . G. W. Klandennans 4de wtk. 
S. P. A. Koenen 4de wtk. ....----<;-. Buyze 4de wtk. 
P . van Os 4de wtk. 

. . c ot e . d 1 b d S L S h 4d wtk I per I Juli j.l. inmid-
S 4d Wtk e s evor erd tot B. C. wart e . 

3
d k 

· e wt . 

diploma .H II. 
J. C. S. van Bijsterveld 2de wtk. 

diploma l: 1 ( oud). 
J. J. Teutschei· 2de wtk. 

Onze gelukwensen ! 

De laatste oorlog heeft de wei·eld-voeding eeri geweldige 
klap toegebracht. Als de voedselproductie niet onder de 

~ gevolgen van deze wereldhrand had geleden, zou de aarde 
~·: thans 250 milloen mensen meer kunnen v<>eden. Toch zou 
§i het verkeerd zijn alles maar op reken1ng van de O<>rlog te 

'---------------------------~ schrijven. Na de oorlog hebben de Veren_igde Naties een 

Kau de aarde cle me111.sheid voeden? 

, V oor de __ hele wereld is de bestaande voedselcrisis de 
ergst-e vcm de moder-ne tijd. Momemteel worden meer per· 
sonen met de hongerdood bedreigt dan tijdens de oorlog. 
Tussen de behoeften en de be:;chik~are voorraden gaapt 
nog steeds een diepe _kloof'. .. ............ -

Deze woorden werden enkele jaren -geleden door pre
sident Truman uitgesproken. Ze herinneren ons aan een 
v11n de grootste problemen, waannee de wereld worstelt: 
h-vt voedse1vraagstuk. . 

Pe kranten vertellen ons heel wat over .politieke tegen· 
stellingen, over kwesties van industrialisatie, emigratie enz., 
maar de vraag <>f de aarde~·ons allen kan voeden, een vra·ag 
waarvan de toekomst van de mensheid grotendeels afhangt, 
komst haast nooit ter sprake. 

1\{iet zo heel lang geleden was het vaak mode o::n te spre
ken van ,armoede temidden van overvloed't. De aarde zou 
meer dan voldoende aan voedsel opleveren VO<>r een ieder, 

· als maar de productie en de verdeling V'an het voedsel beter 
waren geregeld. Tegenwoordig zijn de voedseldeskundigen 
heel wnt minder optimistisch; ze zijn het er vrijwel <>Ver 
eens, dat we eerder z<mden moeten sl)reken van ,armoede 
temidden van annoede". _,. · · 

Vanda.ag en iedere dag lijden ·meer dan honderd millioe
nen mensen honger. Oogstmis<lukkingen hrengen nu eens iu 
dat land en dan weer in het andere in duizenden gevallen 
de h oflgerdood! 
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onderwck ingesteld naar de mternationale voed~elvoorzie
ning in 1939. Da-arhij kwam aan het licht, dat meer dan ell! 
helft van de wereldbevolking min of meer ondervoed was 
en slechts een derde voldoend.e te eten had! 

D~ wereldbevolking is de laatste eeuweu, vooral ook door 
een betere gezond·heidszorg, enonn toegenomen. Thanr 
w-onen er in West-Europa bijvoorheeld driemaal . zoveel 
meru;en als in 1800. ·En elke dag neemt de hevolking van 
on.ze aarde met .SS.OOO mensen toe. Dit wil zeggen, dat er 
elke rlag meer voedsel geproduceerd moet worden om dezf' 
nieuwe monden te kunnen vullen. 

Helaas heeft de bodem, die d~ mens moet voeden, d<>r>r 
~rkeerde behandeling in vele Janden sterk geleden en een 
deel van zijn vruohthaarl1eid verloren. In aiJerlPi gebierl~·· 
is vruchtbare grond door zijn verwaarlozing en door roeke· 
}Qze vernietiging van het _b.os veranderd in dor, onhebouw· 
baar land. 

Stnilt de mens geheel machteloos tegenover dit nieuwe, 
grote vraagstuk? Bestaat de kans dat onze aarde werkelijk 
,uitgew<>ond" raakt? 

Gelukkig is men de ontzaglijke hetekenis van deze vra· 
gen gaan inzien. De Verenigde Naties hebben de F.A.O. in 
het leven geroepen, de Organisatie voor Voedselvoorziening 
en Landhouw (Food and Agriculture Organizati~. Zij gaat 
onder mcel· na hoe de beschikbare h-oeveelheid voedsel op 
de wereld kan W<>rden vergroot. 

Welke mogelijkhede:n er zijn w de strijd tegen de honger 
hopen we U in een volgend artikel te vertellen. 



KABOEN bin DJIOEN. 

Mandur tuk.-besi - Perwakilan Tg. Priok 
40 tahun 

12 Agustus 1953. 

Mandur·tukang besi Kaboen b in Djioen 
jan·g sekarang telah berumur 67 tahun akan 
merajakan djubilum bcrkenqan dengau 40-
tahun ·dinasnja pada tanggal 12 Agustus j.a.d. 

Ia masuk bekerdja pada Perusahann k ami 
daolam tahun 1913 sebelum petjah perang ia 
telah beker<lja sebagai mandur a.l. dikapal 
penar ik ,Albertina", , Elly", ,Nimmeros" dan 
,Dintel". 

Sesudah pe.r.ang, IJIQka Kaboen alas per• 
mintaannja sendiri dipekerdjakan seb agai tn· 
kang besi di Dinas Luar ·dari Perwakilan 
kami di T g. Priok. 

Pada ta·hun 1948 ia. merajakan djubi1um 
b erkenaan dengan 30 tahun dinasnja bersama· 
sama dengan kepala' dari Perwakibn kami 
di Tg. Priok. 

Jang mendjad:i sualu kemu1iaan da1am hi
dupnja ialah kenjataan ketika pada 30 April 
1949 ia dianu gerahkan oleh Seri Baginda Ma
ha R<1dja R atu Juliana sebuah bintang suasa 
b erkenaan deng:m kesetiaan dan djasa•nja. 

Selamn masa pckerdjaannja ternjata bahwa 
KABOEN adahh seorang pekerdja jang san gat 
ba;k dan walaupun usianja jang tinggi' itu ia 
tida~ usah menp:alah kepada seorang pekerdja 
jang .masih muda. 

Ia adalah suntu tjontoh bunt banjak orang 
dan disamping ittt ia adalah seorang pemban· 
tu jan~ setia dari kepala' nja. 

Mudah'an in diperken.1nkan lagi berada di· 
antara kami untnk waktu jang lama hendaknja. 

Tetimalah utjapan selamat kami. 

Vriend en vijand. 

Wie vrienden, maar gecn vijand heeft, 

Is maar een arme stakker. 

.Bij vrienden dut men spoedig in , 

Een vijand houdt u wakker! 

DJIEM SENG HOEI. 
Hoofdemploye - ag. Makassar 

35 jaar 
14 Augustus t 953. 

Geborcn te Makassar op 16 Februari 1901, 
trad de hecr Djiem Seng Hoei op 14 Angus-

. tus 1913 itt dienst ~"" onze mantschappij en 
werd als gecmploycerde tewerkgesteld bij de 
afd. boekhouding van ons M.akassar -agent• 
sch ap. In 1935 werd hij ingepast als b eambte 

om op 1 Januari 1946 tot employe te worden 
b evorderd. 

Bi.i Koninklijk Besluit van 23 Augustus 1948 
wcrd door H.M. de Koningiu aan -cle heer 
Djicm Seng H oei de zil vercn ster voor Trouw 
en Verdienste toegekend, terwijl ltij op 1 .Ja. 
nuari 1950 tot hoofdemploye werd bevordcrd. 

Wij wensen de beer Djicm Seng Hoei met 
zijn 35-jarig ~lienst'jubileum van harte geluk 
en hopen dat b ij nog lnng in ons mitMen zal 
mogen verhlijven! · 

P. A. H. ONDAATJE. 
onderbaas A/beambte - ag. Makassar 

25 jaar 
1 Augustus 1953. . 

Philip A.drinnus Hendrik Ondantje werd op 
7 Augustu$ 1905 te T clok Betong geborcn. Na 
de 3-jal"igc ambacl1lsleerlang te hebben door· 
lope·u in het toenmali'ge Batavia, trad de beer 
Ondaatje als banl:.werker iu dienst bij de 
Droogdok Mantscltappij tc Tg. Priok, om 
dnarna nog eeu half jaar bij de Telefoondicnst 
(P.T.T.) t e wcrken. Op I Augustus 1928 trad 
l1ij in dienst van onzc maatschappij . 

In 1930 werd ltij bevorderd tot motordrijver 
2·de klasse om in 1939 tot werkbaas (le klerk) 
tc worden benocmd. Gcdurendc de bezettings· 
jareu van lndonesie werd de' heer Ondantje 
ioor de Japaunen &oiuterneerd1 zwierf op 
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Celebes ·door de verschillende internerings· 
:hmpen en meldde zich direct na zijn inter
nering weer bij onze maatschappij aan. Op 
1 Januari 1946 werd hij bevorderd tot hoo fd
lderk 2de k lasse, op 1 Ja·nuari 1947 tot hoord· 
klerk 1e klasse, om op 1 Januari 1949 tot 
beamhte te worden henoemd. Op I J anuari 
1952 werd de beer Ondaatje aangesteld tot 
onderbaas A/ beambte, in welke functie hij te 
Mnkassar nog steeds werkzaam is. 

Wij wonsen de hccr Ondaatje op de 1e 
Augustus nog vele voorspoedige jnren toe en 
llopen dat be t hem gegeven moge zijn nog 
tele jaren onze maalscbappij te blijven dienen. 

SIPAN bin SAARI 
Supir Perwakilan Tg. Priok 

25 tahun 
1 Agustus 1953. 

Supir Sipnn bin Saari jang pada tanggal 
1 Agustus j.a.d. akan mempunjai dinas selama 
25 tahun pada P erusahaan kami di Tandjon~ 
Priok, selnma djangka waktu jan~ tersebut 
diatas telah mempellkenalk.an dirinja aebagai 
seorang supir jang sangat tjakap dan sorong 
ternan jang bnik .. 

Ia telah mngemudi rupa• matjam mobil 
K .P .M. dari pelbapi merek - dari h is sehiog
ga mobil' jang berkilat-kilat dan jang lari 
tjepat, deng:m mana ia sudah menempul1 ribu· 
an kilometer di·belakang kemudi mobilnja. 
Sclama 25 tahun ini Sipan telah mengangk ut 
banjak sekali orang• K.P.M. dan pekerdjann· 
nja sclalu memuoaskan . 

Kepada supir' jang tjnkap ini kami utjapkan 
selamat berkenaan dengan djuhilumnja dan 
k ami barap mudah\'ln ia dapat lagi menempuh 
dibelakang k emudi dari mobil• K.P.M. aedjum· 
lah bes::tr kilometer jang tidak terhitnng 
hendakuja. 

L. PESCH. 
Tg. Priok 

focaal-employe - Ink. & Mag. Dienst 
25 jaar 

1 Augustus 1953. 
(geen toto besch.tkroar) 

Leopold P c'sch werd op 4 September 1903 
te Bandung geboren en trad in 1922 in dienst 
bij de Irriga tiewerken h .t.I. Op 1 Augustus 1928 
ging hij over naar onze maatschappij in de 
{unctic van klerk. 

Op 1 J nnuari 1935 werd hij bevorderd tot 
Ie klcrk, terwijl op 1 Januari 1937 zijn bevor· 
d ering tot hoofdklerk 2de klaase aFkwam. Oll 
1 JanuBri 1942 wer~ do hoer Poach aan&oal~ 



tot hoofdklerk le klasse; hij werd kort dnarop, 
door de Japanse bezetters geinterneerd. 

In October 1946 meldde de heer Pesch zich 
wederont bij onze tnaatschappij en werd te· 
werkgesteld hjj de Magazijnsdienst te Tg. 
Priok. Op 1 Januari 1948 volgde zijn benoe· 
ming tot beambte om op 1 Januari 1951 tot 
locaal-employe te worden bevorderd. 

Wij wensen de heer Pesch van harte geluk 
met zijn 25-jarig jubileum en hopen dat het 
hem gegevcn ,tnoge zijn nog gernjme tijd in 
het helang van onze maatschappij te blijven 
werken. 

W. MESKER. 
gezagvoerder 

25 jaar 
4 Augustus J 953, 

Juliana" op 4 Aug11sttu 1928 voor de eerete 
tnaal in lndonesic arriveerde. Op deze zeUde 
datum trad hij als 4de stnnrman in K.P.M.· 
dienst. Op 1 Juli 1930 volgde zijn bevordering 
tot 3de stu1JI'lllan, terwijl hij in September '31 
en in December '35 te &tavia z.ijn diploma's 
haalde resp. voor 2de-en 1e stuurman. Op 1 
April 1938 volgde zijn henoeming tot 2-de 
stuunnan. 

Gednrende de oorlogsjaren bleef de heer 
Zeylstra doorvaren (o.a. op de ,Van Hentz", 
, Pahud", ,Generaal Verspyek'' en ~e ,Khoen 
Hoa" ). Op 1 Januari 1949 en 1 Januari 1952 
werd de beer Zeylstra resp. bevorderd tot le 
stuurman en gezagvoerder. . 

Wij wensen geugvoerder Zeylstra van harte 
~eluk met zijn 25-jarig dienstjubileum. Nog 
vele jaren. 

F. N. MAMESAH. 
ladingklerk. 

25 jaar 
6 Augustus 1953, 

W outer Mesker werd op 12 October 190& 
te Groningen geboren, bezocht aldaar de 5-
jarige H.B.S. en behaalde in Mei 1928 te Den 
Haag zijn diploma voor 3de stuurman Grote 
Stoomva"rt. Bij vertrok met het ss. ,Prinses 
Juliana" naar lndonesic, alwaar hij in Augustus 
1928 aankwam en trad als 4de stuurman op 
4 Augustus 1928 in K.P.M.-dienst. Op 1 Juli Festus Nicolaas Mamesah werd op 5 Juli 
1930 werd hij t<>t 3de Sl~urman bevorderd, 1908 -te Tompasso (Menado) geboren en trad., 
terwijl hij in December '31 en December '35 na de H.I.S. te hebben doorlopen, op 6 Au
te Batavia resp. zijn diploma.'s voor 2·de en gustus 1928 ala le~rl.ing-lad·ingkl~rk a.b. van 
1e stuurman der Grote Stoomvaart bebaalde . het ss. ,Roggeveen m K.P.M.-d1enst. 
Op 1 April 1938 volgde zijn benMming to~ 1, ~p 1 Juli 1929 volgde zijn bev?rdedng tot 
2de stuurman, welke rang bij nog beldeedde .~. , ladm~~lerk. Gedurendc de hezetllng van In
wen lndonesic ·door de Japanners werd hezet. ll dones1e bleef de heer M.amesah aan hoord 
De heer Mesker werd do·or de Japanners ! ~n. he.t ss. ,Van den Bosch" doorvaren. J?e 
geinterrieerd en zwierf~ zoals te doen gebruike- l JubJla~~·s her?enkt op 6 A~gust~. s a.s. het feit, 
lijk, door de verschillende interneringskampen. dat blJ 25 .. Jaar gel~en tn d1enst van onze 

Na de oorlog ging de beer Mesker weer maatschapplJ trad. WIJ wens~n d? he~r ~ame
varen en werd op 1 Januari' '49 tot 1e stuur- , sah van harte geluk met d1t dJenstJubdeum. 
man en op 1 Januari '52 tilt gezagvoerder 
bevorderd. 

Wij wensen gezagvoerder Mesker op de 4de 
Augustus a.s. van harte geluk met :r;ijn 25-jarig 
jubileum. 

,.1, 
I" ; 

H. ZEYLSTRA. 
gezagvoerder 

25 iaar 
4 Augustus 1953. 

Geboren te Franeker op 27 M.ei 1909, bezocht 
Bielke Zeylstra de Mulo, wa..rna hij de 
Kweekschool voor de Zeevaart doorliep, al
waar hij in Mei 1928 zijn diploma voor 3de 
stuunnan behaalde en met bet ss. ,Prinses 

HASAN bin Z. ABIDIN 
hoofdklerk 2de klasse - ag. Donggala 

25 iaar 
10 Augustu• 1953. 

Op 12 Mei 1911 werd Hasan bin 'J. Abidin 
te Donggala (N.W.-Celebes) geboren, doorliep 
de Maleise school en was "tan 1926 tot 1928 
bij de Borsumij te Dongg-ala werkzaam. Op 
10 Augustus 1928 trad hij in diemt van onze 
maatschappij op bet Donggala-agenlschap. 

Na de J apanse bezetting meldde . Hasan bin 
Z. Abidin zich weer terstond bij one Dong· 
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gala kontoor Gall el!l werd 1 Januari 1946 aan
gesteld tot 2de klerk. Op 1 Januari 1948 volg· 
de zijn benoeming tot le klerk, terwijl hij op 
1 Januari 1951 tot hoofdklerk der 2de klasse 
werd bevorderd. 

Wij wensen dez.e jubilaris nog v.ele voor· 
spoedige jaren toe en hopen -dat bet hem ge· 
geven moge zijn nog vele jaren zijn lirachten 
nan de K.P.M. te geven. 

GOESTI NGOERAH 
Kelasi - Perwakilan Buleleng 

25 tahun · 
15 Agusfus 1953. 

Goesti Ngoerah jang lahir pada ta,hun 1906 
di Singaradja, masuk bekerdja dalam dinas 
K.P.M. pa-da Perwakilan di Buleleng pada 
tanggal 15 Agustus 1928 sebagai tukang kaju. 
Selama tahun dinasnja jang herdjumlah . 25 
tahun ilu, maka Goesti Ngoerah jang ketn~I· 
dian diangkat mendjadi kela si, sudah tnem
perkenalkan dirinja sehagai seorang pekerdja 
jang radjin dan jang bekerdja sungguh'. 

Pada tanggal 15 Agnstds j.a.d. ia akan 
memperingat) kenjalaan, bahwa 25 tahun jang 
lain ia telab masuk bekerdja dalam dinu 
K.P.M. Kepada Goesti Ngoerah dengan sung· 
guh hati kami utjapkan selamat dan bahagia 
dan kiranja ia dapat mendjalankan pekerdjaan· 
nja untuk Perusahaan kami selama djangka 
waktu jang pandjang lagi. 

HASBOELLAH. 
Kelasi - Perwakilan 8uleleng 

25 tahun 
15 Agustus 1953. 

Hasbullah ·dilahirkan di Singaradja pada 
tahun 1908 dan sebagai seorang pemuda jang 
berumur 20 tahnn ia masnk bekerdja pada 
tanggal 15 Agustu~ dalam dinas dati Perusa
haan 4tami seba11ai \ukang kaju. 

Hasbullah pun dikenal oleh kepala?nja se· 
bagai seot•ang pekerdja jang radjin; kemudian 
ia djuga ·dipangkatkan mendjadi kelasi. 

P~<t-da tanggal 15 A.gustus j.a.d. kepada 
Hasbullah kami utjapk;m selarnat dan bahagi" 
dan mudah•an dapallab ia bekerdja lagi untuk 
Perusahnan kami selama djangka wa·ktu jang 
p:mdjaug hend.aknja. 

(vervolg fUoilarlssen. zie pag. 4) 



MOH. SAID. 
~n_cfur II - Perwakilan Buleleng 

25 tahun 

15 Agustus 1953. 

Pada tanggal 15 Agustus j.a.d. Perwakilan 
kami di Buleleng memperingati kenjataan, 
hahwa diperwakilan itu 3 anggota dari' perso
oil kami meraj&k.an dinbilum 25 tahun dinas 
mereka. 

Mob. Saad pun mandur II, adalab seorang 
dari mereka ja.ng merajOOtan djubilumnja. 

Ia di1ahirkan pada tahun 1901 odi Singaradja 
dan pada tanggal 15 Aguetus 1908 ia masuk 
bekerdja dalam dina& K .P.M. eebagai tukang 
kaju. . 

Babwa ia dikena·l olelt kepala'nj.a eebagai 
seorang pekerdja jang baik ternjata dari ke
angkatannja mendjadi kelasi dan kemudian 
mendjadi mandur II. 

Kami utjapkan selamat dan bah:a.gia kepada 
Mob. Said berkenan dengan djubilumnja 25 
tabun dinas dan . mudalt'an dapatlab ia tetap 
mengeraltkan tenaganja jang baik untuk peru· 
&abaan kami bendaknja, 

A. L. P. RADEMAKER. 
hoofdklerk 1 e klasse .:.. afd. Archief(H.K. 

25 iaar 
20 Augustus 1953. 

Alex11-nder Leonard Petrus Ra.deinaker, ge
horen op 7 April 1912 te Djakarta, trad op 
16·jarige leeftijd als klerk in dienst van onze 
maatschappij en werd tewerkgesteld bij de afd. 
Archie£ van het hoofdklintoor. · 

Gedurende '(]e Japanse bezetting van Indo
nesie werd de heer Rademaker ge'interneerd; 
na de bevrij ding meldde hij zich weer bij 
onze maatschappij om in M.ei 1943 tot 1e klerk 
te worden benoemd. 

Op 1 September 1948 volgde zijn bevor
dering t11t hoofdklerk 2de klassc om op 1 Janna-, 
ri 1950 tot hoofdklerk der 1e klasse te worden 
bevorderd. 

Wij wensen de beer Rademaker op de 20~e 
Augustus a.s. met zijn 25 -jarlg jubileum van 
harte geluk en hopen dat het hem gegeven 
moge zijn nog vele jaren in het belang van 
onze maat5chappij te kuunen werken. 

D. VAN DER SCHILDEN. 
gexagvoerder 

25 jaar 
20 Augustus 1953. 

Dirk wn der Schilden werd op 31 October 
1906 te Aalemeer geboren, bezocht de 5· 
jarige H.B.S., waarna hij de Zeevaartschool 
te Amsterdam doorliep en aldaar zijn diploma 
3de stuurman der Grote Handelsvaart behaalde. 

Op 20 Augustus 1928 trad hij in K.P.M.· 
dienst als 4de stuu.rman en werd op 1 · Januat'i 
1933 bevorderd tot .3de stnurman. Inmiddels 
behaalde de beer Van der Schilden zijn diplo
ma'a resp. voor 2de- en 1e stuurman. Op 1 
April 1940 werd hij bevorderd tot 2de stuur
man. Toen de beer Van der Schilden in 1940 
met verlof naar Nederland vertrok, vielen de 

. Duitsers Nederland binnen, zodat hij niet 
meer na.ar Indonesie \Icon terugkeren. 

Na de oorlog kwam de heer Van der Schil
den naar Ind·onesie terug en werd op 1 Januari 
1949 tot le stuurman bevorderd, terwijl op I 
Ianuari 1952 zijn benoeming tot gezagvoerder 
afkwam. 

Wij wensen deze jubilaris van ha·rte gelnk 
met zijn 25-jarig jubileum en h11pen dat het 
hem gegeven moge zijn nog vele jaren on.ze 
IWiatscbappij te diencn. 

G. LUIDENGA. 
gezagvoerder 

25 jaar 
20 Augustus 195~. 

Geboren te West Terschelling op 4 Februari 
1908, bezocht Gerrit Luidenga allereerst de 
Mulo en daarna de 3·jarige Zeevaartschool, 
alwaar hij op 8 Juni 1928 zijn diploma voor 
3de etuurman Grote Handelsvaart haaldc. Hij 
arriveerde ~ 20 Augustus 1928 met de ,Gene• 
raal van Geen" in lndonesie, alwaar liij dezelf
de dag als l.de stuurman in K.P.M .. dienat trad. 

In December 1931 haalde de beer Luidenga 
in het toenmalige Batavia zijn diploma voor 
2de stuurman G.H.V., terwij) hij op 1 Januari 
1933 tot 3de stuu rman werd bevorderd. In 1936 
haa1de hij, eveneens te Batavia, zijn diploma 
voor le stuurman; op "I April 1940 volgde zijn 
be·;ordering tot 2de stunrman. Gedurende de 
bezetting van Indonesia werd de beer Luldenga 
door de ]apanners geinterneerd. Na odeze 
periode vertrok hij met verlof naar Nederla-nd; 
op 1 Januari 1949 werd hij tot 1e stuurman be· 
vorderd. Op 1 Januari 1952 volgde zijn benoe
ming tot gezagvoerder. 
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Wij wensen gezagvoerder Luidenga op de 
20ste Augustus a.s. nog vele voorspoedige jaren 
toe in dienst van onze maatschappij. 

J. NAGELHOUT. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
20 Augustus 1953. 
( geen toto bcschlktoa;ar) 

Op 28 Februari 1910 werd Joanes Nagel· 
bout te Heiloo (N.-H.) geboreil, bezoeht ach· 
tereenvolgens de ambachtschool, de machinis· 
tenschool en daarna de Zeevaartscbool te 
Vlissingen. Op 20 Augustus 1928 trad bij als 
5de werktuigkundige in dienst van onze maat· 
schappij, werd op 1 April 1930 tot 4de werk
tuigkundige bevorderd, terwijl hij op 1 Iuli 
1940 tot 3de werktuigkundige werd aangesteld. 
Gedurende de oorlogsjaren bleef de beer 
Nagelhout !Worvaren (o.a. op de , Maetsuy· 
cker", , Patras", , Thedens", ,.Japara" . en 
,Fort Wilhelmus") om op 1 Januari 1949 en 
op 1 Januari 1953 resp. te worden hevorderd 
tot 2de- en hoofdwer~tuigkundige. 

A. DE VRIES. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
20 Augustus 1953. 

Anton de Vries werd op 7 Maart 1909 te 
Maassluis geboren, bezocht n.a de Mulo de 
Ambachtschool en de Zeevaartschool. Op 20 
Augustus 1928 trad hij als 5de werktuigkun· 
dige in K.P.M.dienst, werd op 1 J anuari 1933 
•ot 4de- en op 1 J anuari 1941 tot 3de werktuig· 
. _andige bevorderd. 

Gedurende de oorlogsjaren bevond de beer 
De Vries zich in Australie en is blijven door· 
varen aan boord van de ,,Janssens" en de 
.,Gen. Verspyck". 

Op 1 Januari 1949 volg,ife zijn aanstell<ng 
tot 2de werktuigkundige, terwijl hij op I Ja. 
nuari 1953 tot hoofdwerktuigkundige werd 
bevorderd. Wij wcnsen de beer De Vries met 
zijn 25-jarig jubileum van harte geluk. 

motordrijver 
25 jaar 

20 Augustus 1953. 
Frans Ernst Fillet werd op 20 Februar; 

1907 te Batavia geboren, bezocht de werk
tuigkundige afdeling van de Koningln Wil· 
helDlinaachool alda.u e.o uad op 20 Auguatu• 



19211 hij onze maatschappij in dienat. fiij werd 
&~plaatst hij de Werkplaa<sen te Tr;. Priolc en 
kwa.m in opleiding voor leerling·motordrijver. 
In October 1930 behaalde de heer Fillet te 
Medan zijn diploma voor motordrijver en 
werd op 1 November nn dat jaar als zod:mi r 
aangesteld. Wij willen bier nog vermelden 
dat de beer Fillet zich zeer verdienstelijk 
beeft gemaakt bij · de reparatiewerkza.ambeden 
aan verschillende onzer schepen, zoals de 
,Kampar", ,,Biaro", •. Belang" en ,Bangka". 
Sinds Juni 1951 doet de beer Fillet dienst als 
cbef-macbinekamer a.b. van bet ms. ,Legundi". 

Dat bet de beer Fillet gegeven moge zijn 
no& vele jaren onze maatscbappij te dienenl 

S. P. NELWAN. 
hoofdklerk 2de klasse - ag. Sur•baia 

25 jaar 
28 Augustus 1953. 

Samuel Paul Nelwan werd op I Augustus 
1910 te Torubasian-Atas (Mena-do) geboren en 
trad op 28 Augustus 1928 san boord van het 
u. ,Van Imhoff" als leerling-ladingklerk in 
dieDSt van onze maatscbappij. Op 1 Juli 1930 
kwam zijn bevordering af tot ladingklerk, in 
welke {unctie bij op verschillende K.P .M.• 
achepen bleef varen. 

In Augustus 1946 werd de beer Nelwan aan 
de wal geplaatst in de functie van booMklerk 
2-de klasse bij de afd. Equipage te Djakarta, 
terwijl bij in deze zelfde functie in Januari '49 
naar Surabaia werd overgeplaatst. 

Wij wensen de beer Nelwan van harte geluk 
met zijn 25·jarig jubileum en bopen dat bij 
nor; vele jaren onze maatschappij zal blijven 
dienen. 

J. H. HUT. 
hoofdemploye 

25 jaar 
30 Augustus 1953. 

Johan Henri Hut aanschouwde op 18 Fo 
brua.ri 1907 te Medan bet levenslicht, bezochl 
de 5-jari'ge H.B.S., waarna hij op 30 Augu 
tus 1928 als 4de stuurman in K.f.M.-diene'l 
trad. Begin 1933 werd de heer Hut tot 3de 
stuurman bevorderd, terwijl hij in. December 
1935 zijn diploma behaelde voor le stuurman 
der Grote Stoomvaart. In December 1935 gaf 
de beer Hut het varen op en werd als em. 
ploye bij .Ue afd. V.R.V. op bet hoofdkantoor 
geplaatst. In December '37 volgde zijn over· 
plaauing ID3.ar ons Id,a.kassar-agentschPp, om 
na· de bezetting . van Indoncs.ie door de Japan· 
ners te worden ge'inter-neerd. .,,... . , 

Na de oorlogsjaren • vertro.k de beer Hut 
met Europees vedof, na ommekomst waarvan 
hij tot Mei 1948 op het agentschap te Tr;. Priok 
"tewerk werd geeleld. Daarna volgde~'zijn over- ' 
plaatsin~: naar bet agentschap te Dongpla, al.' 
waar hij tot Juli 1951 onze maatschappij·he
langen als agent · behartigde, Op 1 Januari: 
1949 was hij inmiddela bevorderd tot lwofd.' 
employe. . • -·.. : .. r•· ·~·'.f<,~-~ 

Na twee maanden werkzaom te zijn r;eweest 
op bet · Ma.k:assar-agentschap, trad de beer. 
Hut in September '51 op als agent te Padang, · 
waarna hij in Februari van dit jaar met Euro· 
pees verlof naar Nederland vertrok. -~~ 

Wij wensen Je heer Hut met zijn 25-jarig 
dienstjubileum van harte geluk. Nog vele 
voorspoedige jaren! 

...._ ______ -..:c...-~--~~----- ---·-·-·- ·· • •• __ __.J 

Op 3 Februari 1953 was Kasim Roeslan, le bottelier en l:oofd van de Volkskeuken te Tg. 
Priok, 35 jaar in dienst t:an onze maalschappij. Roeskn, die een uitstekende slaat van dienst 
ltee/t, werd o.m. door fl. M. Koningin Wilhelmina verschillende malen onderscheiden. Door 
omstandigheden kon :ijn tlienstjubileum eerst op 1 ]uli jl. worden gevierd. Op de' foto 
t.·.l.n.r. echtgenote en /.·i•ul t·t:n Roeslan, de jubil{tris, de Chef Civiele Diemt de heer ] . ]. 
Mulder, de le bottelier S4ripin en de A.dj. chef C. D. de heer H. H. Th. van ~ennrp. 
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\ I 
J!et Koopvaardij-programma: ,Ret 

soh1p van de week" was op 12 Juni j.l. 
o.m. bestemd Vl>or 3 K .P.M.·schepen, 
t.w.: het ms. , Baud", het ss. ,&th" en 

~ bet ms. ,Kampar". 
/j.,!; Mevrouw Masselink, de sociaal werk· 
&ter van net. Amsterdam-kantoor nam 
bij deze uitzending afscheid v~ alle 
opvarenden van de K.P.M.·vloot en zei 
hierhij het volgende: 
~,Vrienden op zee. Dit is voor mij de 
laat$t-e maal, clat ik met U meevaar op 
.'t Schip van de Week. Dat meevaren 
heb ik altijd erg prettig gevonden 

. maar ik heb - ondan.ks clat - toe/; 
een overstapje genomen op een wu:Ier 
sch.ip en wel op het Hhuwelijksbootje", 
Ook prettig, nietwaar? 
r H_ierdoor moet ik mijn functi-e als 
Socw.al W erkster bij de K.P.M. neer
t zeggen en wel op 1 Juli, waarna ik 
_op 9 luli. ~ het bewuste bootje stap. 
;Met_...U zal m den v-ervolge meevaren 
,m_evrou.w Hobma, die mijn werk over. 
neemt.· Mag ik U, vandaag in het 
,biJzoncfcr, toewensen: een goede ge
zon.dheid, een goede vaart en steeds 
behouden thuiskomst! Het gu u allen 
wel!'' ··· ·. 

Gezagv.oerder Voorrips van het ma. 
,Ka.mpar" schreef over de uitzending 
van 12 Juni jl. het v~>lgende: 

"· • • · · Hierdoor deel ik U mede 
dat ueide u.itzendingen in de 16 mete; 
t10or de ,Kampar", op 12 Juni op het 
scheep!toestel matig werden ontv~ 
gen: Gelukkig hadden we ook de tele
fome.ontvanger ingeschakeld. Hierop 
werd de tweede uitzending op de 19 
meter duidelijl~ overgebracht. Ook 
name.ns de heer Kortekaas dank ik 
U voor de goede zorgen. W ij en ook 
otnze familieleden vermoed ik, heb
b-en veel gerwegen aan de uitzending 
beleefd." 

\ 

De zoon van gezag\.oerder V oorrips 
had aan hoord van ·ae ,Reael" de uit· 
zending goed kunnen volgen. Zijn tele
gram luidde: 

• J> ••••• Twaalfde ,Reael", liggen.de 
Priok, beide uitzendingen ,K.!t.mpar" 
16 meter daverend succes. Hartelijk 
clank, -::- Voorrips Jr." 



.. -.. ~-~---

ZEILEN zijn-ver"·~;n . de Oost do1lrgezeiie- slai het beh~"'orlijk sterke · eel'ste Sportclub· 
21 Juni. . niet v:olgden en de Wind toevallig in team niet bolwerken en verloor met 

Was d·e dag, waarop de lange afstands· .onguri.stige zin.v{)()r hem draaide. Uiter. 6- 3. Evenah in de v<lrige wedstrijd 
wedstrijd, welke de vorige maal letter- ·· aaro elm tacti8che f<i1it.' Ligt men een· tegen de Sport club wist ook dit keer 
lijk en figuurlijk in he,t water was geval· . maar vo6f.;' hlijf dan bij de CQncurren· het tweede K.P.M.-team (Maas, Bregman 
len, werd overgezeild. Thans een pracht ten·· en· ga &teeds met hen mee in hun en Bakker) met zijn bekende rustigc 
wind en een wat kortere haan. Ons · ~~1'£gen . . Th11ns passeerden hem achter• ,;Sierkan"-stijl de QVerwinni.ng in d-: 
jacht ,Zee" wru; uit de vaart wegens eenvolgens ,.. de ,Schohbejak" - de wacht te slepeu door {llle partijen te 
periodiek onderh<lud. De ,Vleugel" met · grote ,piijswinnaar van het vorige jaar- winnen. (9- O). •J:-

Redeke.r deed het weer best:'' Zoals ~ ; en de "';,Y.J~'!Jgel". De rest lag . vrij ver ', Bovendien Werden de beide heren• 
zo'n heetje de gewoonte ie' geworden 'de.;;- ' a_~ier. · ·-· ~--\·· · · --~ - doubles van h et 1ste· en 2de team even· 
laafl3te tijd, kwam hij weer ·rus -no> l ' J,,. * eens door de K.P.M. gewonnen, hetgeen 
hinnen met een miii.uut ·.of negen' vobr· 1:_op· ' 'iliit -wedstrijd~agen ·w~orden de dus de volgende stand te zien gaf: lste 
spl'Dng -op n<l. 2 de -~;Wind", met :Wakka ~ .·~~en, hetzij gebruikt y<lar onderlinge team met 6- 4 verloren en · het 2de 
aan het stuur. Z<l'n lange afstandiwed~1 . t;~gen dan ·wei gaan de toerzeilers team met 10-0 gewonnen. Rest ons 
strijd eist evenveel aandacht va!n de1 J<n~r""de eHanden om daar te genieten nog te vermelden dat ons dames-team 
zeilers als een gewone periodiekecwed··' .....::vaii~wn en ~water. '"~!f-''· -' -·. ~--·-· (mevr, Teeuw, mevr. Walet en mej. 
strijd, a.lhoewel het element str~jd ~~fd/ ~ · · --~-~ • -'1. TAFEL TENNIS .,.. Hoogeveen) op elegante wijze met 6-3 
laatste m het algemeen groter 18; omdat ·Aangez1en deafgelope11 maand sloohts wist te verliezen. De goede wil was zeer 
men meer bij e,lkaar in de buurt blijft. ~r••teen wed~trijd ~ie1·d ge8pedd (tegen de zeke1· aanwezig, doch de routine ont-
27 Juni. · · ···· · · · · -- _.._ - · · ·· ----· --· i S~rtclub); willen Wij hierover ·een uit· ~· brak. W at voor de hereu-teams in min· 
!< Lange.afst~nd-nachtwedsi~ijd:- G~t;;;i 'g~reidet:, vens~ag ?.even ,· - ·: : : .. ~- __ . t. : dere mate geldt, geldt zeer zeker voor 
werd omstreeks 5 ·u:ur n.m. met eeii be~~ ;i:>;;:Z<lals gehruikeliJk werd met 3 teams de dames: trainen en nog eens trainen ! 
hoorlijke NO-b'des. Ret was eeih.Jf;t·op. uitgekomen, t.w. 2. ~~:·:en. 1 -da-me~: : I Mevrouw Teeuw wist 2 singles te win· 
het water te zUn. De zon daalde tei kim· · team. Voor hen d1e ill:!. m~t~ weten ZlJ nen, terwijl ook haar dames-double met 
me in wee1•galoos mooie pracllt, direct · ,:ver,meld, dat een. tafel~nnis-team uit 3 mej. Hoogeveen, en felle strijd, werd 
daar-op aan de te"'enoverrrestelde kim · .personen bestaat. Ee.n team van ons gewonnen. Dit bracht de totaal-stand 
vervangen door e~ ma~fieke volle : :·speelt tegen een team van de tegenpartij . .van het dames-team <lP 4- 6, zodat 
maan. Het traject ging om Leiden. So-m. ,.en de tot deze teams hehorende perso· uiteindelijk door de K.P.M. werd ge· 
mige jaohten hi elden laag a: au; anderen · .nen spelen ieder tegen elkaar, · zodat ' wonnen met 18 -12. Aan deze wed
waaron.der ,Vleugel" en ,Zee", z<lchteX: ·dus per team 9 singles wordeii."gespeeld.: ".strijden werden nog 2 extra pa1·tijen ge· 
het meer omlwog. De 1aati3ten waren Bovendien wordt per team dan n<ag , koppeld, t.w. 2 mixed-d-oublee, welkf 
in ihet voordeel, omdat de wind, _tegen een douhl.~ gespe~d, zodat ieder team ; echter heiden do-or de K.P.M. werden 
de normale gang van zaken in, -ook nii 10 wedstr:uden kriJgt te spelen. Totaal · verloren. 
zonsondergang hleef dootstaan uit,.het kan. een wed.Gtrijd dus gewonen (of ver- · -\ Het gaf inderdaad voldoening dit 
NO. Eerst tegen negen ·uur "zakte ·,.de' l<lren!) worden met 30:--0. •~ ,_..,.,~--. · . maal te hehben gewonuen, maat· om 
,wind gedurende een hal£ uur weg "'om ; .. ~' De' wedstrijd werd op 16 Juli jl. ge.' , tegen de Sportdub, uitkomend met 
daama weer krachtig als Ian'd.wind door · speeld op het ,terrein" van de Sport· sterkere teams, opgewassen te zijn, zal 
te komen. Brassem met de Wind" hid club; het was voor de tweede maal dat · er nog heel hard moeten worden ge· 
zieli · mooi naal' voren ge;.erkt, :· dodi' 'de Sp{>rtclub o.p eigen ten-ein door ons _. - train d. 
'dank zij het feit, dat de ,Vleugel" - werd bev<lcht6.11. Na de vorige flinke 
wederom met Redeker aan het stllur ..:.._ · (allioewel niet oneervolle) nederlaag 
ibij het doorkomen van de Iandwind gaf het zekere voldooning, dat dit maal 
iets Westelijker lag, kon hij wederom .de K.P.M. de o-ve~irtning wist te he· 
ala eerste ''eindigen met Brassem vlak ,halen· ~ . .. . .. -
op z'n hielen. De anderen kwa.men 'I ~ 9m echter geen valse voorstelling van 
eerst.later; dooh waren allen voor twaal· .. de·~ (harde) werkelijkheid te geven, 
ven bimien. · .. - ... - ~.~--.--- " - -'..:.....~--- ·- ·", die~t te worden vro:meld, dat de Sport. 
11 Juli . ··-·- - ·· __ . _ · club· deze keer opzettelijk met minder 
( Vijfde peri-odieke wedstrijd. De · sterkere teams uitkwam dan de V<lrige 
·,Wincl" met Brassem startte als eerste _keer, teneinde aan de wed.strijd meer . 
en wist gedurende de gehele ee.nste spanning te geven. En inderdaad;· aan 

·l'Onde via de verschillende boeien de spanning heeft Jiet met' onthroken ! .··. 
leiding te behouden, doch kwam na het Er is weer. hard ,gevochten": ons 
ingaan van de tweede en laatste ronde eerste team, hestaande nit de heren · 
drie te ligg_en, omdat de anderen hem in Boom, Juriaan en Lips, kop het tegen 
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Bestuur Sportvereniging Paketvaarl 

Aangezien de heren Chr. Antonis1>cn 
(ex afd. Archief/ BK) en P. A. ] . i\1 
Maas (ex CM/IIK) met verlof naar \f• 
d·erland zijn vertrokken, werd de leirlin , 
van het Bestuur der Sportvereuigiu : 
Paketvaart opgedragen aau de hereu 
A. 0. A. Niederer (redactie ,de Uit 
laat") en C. W alet (CM/HK). 

Hoeveel weet U er ? ? 
. lOI>lossing van pag. 9) 

1 a - 2 b - 3 ·a - 4 c - 5 c - 6 b-
7 a - 8 a - 9 b - 10 c. 



r ·-··-

in het luni-nummer van ons blad schreven tvij e.e.a. over tlc nieuwe lit}'r• (de J p St · 
S E AI 

· S · ) · • a an • • rattS· 
umatra- •ast rrca .e~vzce s:;elke door de K,/·C.P.L. teas gcopetul. Hiervoor werden 2 

on~~r sch.e~~n, de ,.S,lmd?eng en de ,,Karsilc gechartcrd. Op bovenstaande foto lzet ms. 
,S,lmdoeng , reeds voorz1en van het l(.].C.P.L.-schoorsteenmerk, _liggende to Hongkong. 

Hoe de tloopceJ•entonre van sc8ee:•~n ili ontstattn 
en 1vaarot.n de fles clun.npagn~ n.an · een toutvtje hau.gt. 

Daar het tewaterlaten van schepen zo. 
geen dagelijkse bezigheid, dan toch veel
vuldig voorkomt, is bet misschieil we) 
eens aardig na te gaan, w;tarom het al
tijd een vrouwelijlre hand is, die de Iaat
ste beletselen wegneemt. 

Door de eeuwen been hehhen vrou· 
wen getracht de aaudacht op zich te 
vestigen, o.m. door het speciale voor· 
recht te mogen dopen; niet zozeer zui· 
gelingeu, daar deze operatic door man· 
nenhanden wordt venicht, maar ache· 
pen. 

Dat deze plechtigheid speciaal aan 
een kleine uitgele7<en schare vrouwen 
wordt toevertrouwd, danken wij aan het 
feit dat Koning George III van Enge
land, hehalve een flink aantal zoons 
ook enige dochters had, door wie hi] 
deze eervolle verrichting liet uitvoeren. 
De doopplechtigheid op zichzelf bestond 
echter reeds lang, daar in vroeger jaren 
de schepen ook niet zonder de nodige 
festiviteiten te water gingen. De Noor
mannen hadden daarhij niet zozeer hun 
vrouwen nodig, maar wel slaven, die 
aan de hoomstammen, waarop het schip 
te water werd gerold, waren gehonden 
en zo de plechtigheid met het plengen 
van hun hloed hielpen verhogen. Overi· 
gens zeer tegen hun ziJ:!.. Ten tijde van 
de Tudors, dus in de 16de eeuw, ging het 
al heel wat smakelijker en schildet·ac4ti· 
ger toe. 

De scheepsbouwers gingen er later toe 
over het schip een gelukkige vaart te 
wensen door een flea wijn op de hoeg 
stuk te gooieu. Nog steeds echter kwam 
er g;Peu vrouw ;~an te pas, he_halve dan 

het schip zelve, dat reeds vrouwe
lijk was. Dat schip en vronw van het· 
zelfde geslacht ziju kan venuoedelijk 
worden verklnard doo1· het f cit dat voor 
heiden een goed YCl'ZOl'gd uiterlijk he· 
langrijk is. , 

Toeu Koning George III zijn dochters 
voor tewaterlatingen van schepen aan
wees, hleek echter dat het werpen met 
projectielen aan vrouwen ten enenmale 
vreemd is. Een van de ee1·ste demon· 
straties liep dan ook Mjna verkeerd uit, 
zo verkeerd, dat het doopfeest hijna een 
soort uitvaart werd; de prinses miste 
met het gooi:en het schip meesterlijk, 
maar raakte toch wei iets: de fles kwam 
krakend op het hoofd van een der toe· 
schouwers terecht, die bijkans het tijde
lijke voor bet eeuwige verwisselde en 
hijna zijn naam had vereeuwigd als 
,laatste mensenoffer hij tewaterlatin
gen". 

De Admiraliteit, die de schadever· 
goeding mo·est hetalen, gaf order, dat 
in het vervolg de flea wijn h eel secuur 
met een lint aan het· schip moest wor· 
den vastgemaakt. W clke Admiraliteit 
heeft uitgevonden, dat het met een 
touwtje weer heter ging dan met een 
lint, is ons duister gebleven. W aarschijn
lijk is het laatste op scheepswerven een 
minder ganghaar artikel dan touw. 

In elk geval, U weet nu waarom de 
fles champagne in zijn hewegingsvrij
heid is heknot en waltrom het ons is 
vergund, zoveel lieftallige doopsters bij 
tewaterlatingen te mogen aanschouwen. 

{uf;: S.M .N.-nieuws ) _ 
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Sleehte tijden·? 
Blijf in diepvries % 

Chef CD stelt koelhuis Iter beschikking. 
, Een natuurkundige, verbonden aan de uni

versi{eit van Oxford, heeft de mogelijkheid in 
u itzicht gesteld, dat levende mensen :zich Iaten 
hevriezen en rut een hcpaalde tij-d weer worden 
ontdooiil·. Dr. Nicholas Kurti vertelde op 
een bijeenkomst van geleerden, dat bloed· 
lichaampjos on huiddeeltjes thans al door 
een methode van snel bevriezen een lange 
geriode l evend kunnen worden gehouden. 
Uiteindelijk, zei ltij , znllen wij er nog toe 
komen hele leven<le orgnnismen, zelfs mensen, 
in de ijsknst goed t e houden. Op zo'n manier 
zou men een 1noeilijke tijd door kunnen ko
mcn of men zou ook kunnen :tfspreken zich 
in de komende vijftig janr alleen in de zomer 
tc Iaten ontdooien". 

Tot zover dit hericht, voorkomende in 
h et J anuari-nummer van ,Panorama". 

De Chef CD stelt gaarne de diepvries· 
installatie op Priok ter heschikking 
van K.P . .!Vf.·el'S, die ala proefkonijn wil· 
len fungeren. 

Af en toe een tik:keltje invriezen 
lij~~ ~'[}S zo gek nog niet ! 

' 

E~n interessante 
tentoonstelling. 

,.Kust en Branding" is de naam van 
een interessante tentoo-nstelling, welke 
van 17 Juli tot 6 September wordt ge· 
houden in Hoek van Holland. Aan de 
hand van modellen, maquettes, dio
rama's, kaarten en foto's kan men df.l 
gang van een in de Nieuwe Waterwe~ 
binnenlkomend schip volgen en meh 
ka.n zien wat daaraan zo al te pas kom\ 
op het gehied van loodswezen, kustver-. 
lichting, b etonning en hehnkening, ~ 
nodig ook het reddi-ng.swezen en verdex
de herichtge-ving naar de hestemmiugs-
haven Rotterdam. ' · · 

De medewerking van Van de1· Tak's 
Bergingsheddjf, L. Smit & Co's Inter· 
nati(lnaie Sleepdienst, de Rijksdienst 
voor het Loodswezen, de firma Dirk
zwager, de Posterijen en het Gemeentc· 
hestuur van Rotterdam waarhorgen het 
welslagen van deze tentoonstelling. 
1 Als cen hijzondere attractie kunnen 
de h ezoekers met de heroemde reddiuv
hoot ,President Jan Leis" een tocht 
naar zee maken. · 

-· f . ... 

stop pen . ..... !/'' 



Eendroom. 
liet onderstaande is naar Uw mening 

\vellicht · een onwaarschijnlijk ve1·haal 
en ruisschien zult U na lezing de ver· 
zuchting slaken: ,Wat een flauw stukje, 
hoe kunnen ze dat in , de Uitlaat" plaat
sen", doch bedenk dan lezer(es) dat ik 
U niet een spannend zeemansverhaal 
heb willen opdissen maar aileen heb 
gedacht aan die telkens weer hediaalde 
verzucbtingen van de boofdredacteur 
vim ons orgaan in de trant van ,Wan
neer scbrijven ze nu toch eens een eigen 
stukje, uit eigen kring en met eigen. 
woorden verteld". En dat is dan de 
red en . waarom U dit verbaaltje uit bet 
land der dromen, deze weergave van in· 
drukken, opgedaan tijdens mijn···zwerf· 
tocht op een maanverlichte nacht ' in 
DjakaJ,"ta in het jaar onzes Heren 1953, 
voo1· Uw, of liever gezegd onder Uw, 
ogen krijgt. En bet feit aileen al dat U 
tot deze 1·egeleu bent gevorderd geeft 
mij moed om verder te gaan. 

Het begon zo stemmig toen ik tegen 
I uur 's nachts in mijn nederige bed· 
stede insluimerde en mij, door zachte 
handen gedragen, voelde wegzweven de 
kant van bet centrum van de stad op. 
Zacht seheen de maan en stil waren de 
straten. Een enkele late auto raasde door 
Djakarta's straten onder mij voorhij. 
Langzamerhand kwamen wij steeds 
dichter bij de zo hoog uitstekende tOren 
van bet BPM-gebouw op Merdeka Ti· 
mur en daarvoor bet massieve donkere 
h~ofdkantoor van onze maatschappij. 
Ret trapportaal was . verlicht en de 
waker op zijn post. Och arme, hij zag 
mij niet, ik zweefde hem voorhij en 
streek neder,. in de afdeling CMII. 

Nijvere handen bewerkten de inge
wikkelde hoekhoudmachines en achter 
mij, bij de Kas, klonk zacht het gerinkel 
van zilver- en bet geritsel van papier· 
geld. Uit het drukke stemmengewoel en 
de gesprekken van de been en weer 
lopende personen was een woord dui· 
delijk waarneembaar: gratificatie. Zuch· 
tend wendde ik mij af van dit gewoel 
om bet aard&e slijk. 

Neen, dan de afdeling Expeditie waar 
honderden soorten en kleuren van post· 
zegels aan mijn oog voorhij trokken en 
waar stapels enveloppen werden dicht· 
geplakt en somtijds verzegeld hun weg 
vonden naar Tante Pos en waar een 
cordon van motorordonnansen op Nor
tons (toekomstheeld~) af en aan reed. 
Maar Iaten wij ons niet verliezen in toe
komstheelden en verder gaa.n, de nacht 
is kort. 

Voor ons doemden de magische twee 
woorden op .: C.D., inderdaad magische 
woorden want gaat niet de liefde van de 
man door zijn maag en genieten wij niet 
allen op tijd ;,ons dagelijkse brood", 
waar de CD zo prima voor zorgt? In 
gedachten zag ik rijen hlikjes baring in 

tomatensaus, ham, jam en wat niet al 
en daaracqter- zag ik goed? - daar
achter rijeii flessen. Ik naderde, dichter · 
en dichter om de etiketten te ontcijferen 
in het door de hoge ramen naar hinnen 
stromende maanlicht, maar het hoefde 
niet meer. ~~~ .. ~-;~ - .,.~ ; · 

Een uit duizenden soortgenoten her
kenbare flea, neen, een kruik, schoof 
naar voren en verschrikt vlood ik been, 
in het voorhijgaan nog een greep wagend 
naar een doosje, achteloos op tafel ach· 
tergelaten, Player sigaretten. . 

Toen ik mijn rokertje had opgestoken, 
was ik reeds half door de afdeling CMIII 
waar overwerkstaten, loonstaten, agent~ 
soba psafrekeningen, Gouvcrne.ments· 
reK~ngen en wat dies meer zij aan eeu 
nauwgezet onderzoek werden onderwor
pen en ho:ce hrieven over openstaande 
en onbetaalde rekeningen her en der 
vlogen. :·, .. , . · 

Dan CMI en hct heiligdom van de 
Chef Comptahiliteit. 0, bier te mogcn 
zitten en met een knik van het hoofd en 
een · streek van de pen duizenden te 
inogen w~ggeven. Dit zou mij meesterlijk 
Iijken maar men zegt dat omgaan me~ 
geld snel verveelt, daarom vloog ik ver
der en zette mij neder in de afdeling 
Claims, waar, - zie hoven - eveneens 
met ,slijk" wordt gewoekerd en daarom 
ging ik deze afdeling gauw weer uit. 
.-_ Neen, dan liever de afdeling Passage 
waar hetztelfde slijk hinnen stroomt en 
als gevolg waarvan schepen met passa
giers op de zeeen rondvaren. Hier een 
bali tot nut van de mens, maar waar 
helaas maar al te vaak de woorden klin
ken als : , volgehodkt", ,Komt U maar 
over een week terug mevrouw, wij heh· 
hen U op d·e wachtlijet geplaatst" etc .. 

Maar komaan, de tijd schiet op, nu 
naar hoven en daar strijken wij neer in 
de afdeling Vervoer, bet hart van onze 
maatschappij, waar onze schepen wor
den ingezet, teruggetrokken, wegge· 
stuurd, teruggestuurd, waar men ,lij
nen" maakt en weer hreekt, waar men 
telefoireert en telegrafeert, kortom waar 
men nimmer te laat is maar steeds up 
to date. · :, .. ' · 

Dan Doorvoer waar men dagelijks 
spreekt met huitenlandse vel'Voersmaat
schappijen en doorvoervrachten regelt 
tot in de uiterste uithoeken van Moeder 
Aarde. 

V ervolgens V rachtzaken, voor vele 
afschepers een welhekende pleister
plaata, ladingaanhod, ladingafscheep, 
statistieken, concurrentie, kortom een 
der slagaderen van de maatschappij. 

Daarachter bet Archie£. Stapels hrie· 
ven, scheurende enveloppen, hundel op 
bundel, alles netjes geordend, maar 
waar geen mens wijs nit wordt dan al· 
leen de ingewijden die U lachend te 
woord staan en, hij wijze van epreken, 
met een knip van de viager t:le he~uste 
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brief of de gevraagde bundel te v'oor
schijn toveren! 

Een scherp geratel klinkt in onze oren 
als wij onze weg vervolgen. W at zou dit 
zijn? Tikkerij staat er op de deur. 
Nieuwsgierig zweven wij naar binnen, 
waar ons een oorverdovend geratel in 
de oren klinkt. Schrijfmachines op ta· 
feltjes aan rijen, furieus hewerkt en 
nijvere handen, ·die papieren in de ma
chines schuiven, eruit trekken en ook 
papieren verfrommelen. Doorslagpapier 
dwarrelt door de Iucht. Hier tikt men. 

Laat ik stillekens het volgende kan
toortje "- dat van ,de Uitlaat" - voor· 
bij gaan, want bier wordt dit product 
stl·aks aan e·en critisch onderzoek onder· 
worpen. Och arme ik. 

PZ. Daar ho01·t men uitsluitend fluie
teren, men s,preekt op PZ nu eenmaal 
niet hard want o, die overplaatsingen, 
die loonsverhogingen, die eindeloze sta
ten van vergelijkend materiaal en lijsten 
en wat al niet. 

Maa1· geloof mij, niemand heeft meer 
plezie1· dan Peezet wanneer een cir
culaire over loonsverhoging de deur uit 
kan na maanden ingespannen werken. 

Wtj helanden hij ND waar men stuur
lieden ove1·plaatst en commando's geeft 
en ontneemt, waar men nauwgezet met 
grij:ce l10ofden over kaarten gebogen 
navigatiefouten opspeurt. 

Dan de TD van welke afdeling het
zelfde verhaal verteld kan worden als 
van de ND maar. dan hetrekking heh
hend op bet technisch personeel, want 
daar maakt en reparee1·t en houwt men 
machines (op papier) en gaan instructies 
nit · n~ar de .... werktuigkundigen op de 
vloot om de motoren met zachtheid te 
hehandelen en minder olie (of steen· 
!kool?) te gehruiken. 

Een zacht gezoem treft mijn oor en 
ik zweef de gekoelde directiekamer bin· 
nen. Listig verschuil ik mij hoven op de 
lichthol, want heneden mij vindt een 
,kumpulan" plaats zoals de oppasser 
altijd zegt als je aangediend wilt worden 
hij de directie. Helaas kan ik weinig 
verstaan, want de heren directieleden 
praten zacht en ernstig en dat ik hijua 
niets kan verstaan is aan een kant maar 
goed ook, want in deze lkamers worden 
heslissingen genomen met dikwijls ver· 
strekkende gevolgen. Hier wordt de po· 
litiek der maatschappij bepaald en hier 
komen wij, gewone stervelingen, slechts 
aarzelend hinnen. 

Terwijl ik via de Secretarie naar 
huiten zweef, bet ochtendgloren tege· 
moet, denk ik: 

Bier is bet hart van een groot hedrijf, 
een hedl'ijf dat een van de steunpilaren 
vormt van de Nederlandse scheepvaart, 
een hedrijf, dat sinds zijn oprichting, 
blank en bruin in zich verenigt en steeds 
weer :'zijn wieken uitslaat naar nieuwe 
horizonten. HA.BE. 



Reken het maar na ! 
Cijfers kunnen niet liegen; maar len• 

genaars kunnen wei cijferen. Ziehiel· 
twee van hun grappen, die aantonen, 
dat er met cijfers alles te hewijzen is. 

De achturige werkdag laat mij per 
etmaal acht uur voor slapen en acht uur 
voor ~ntspanning. Dat is 365 X 16 uur, 
wat gelijk is aan 243 etmalen. Afgetrok
ken van de 365 etmalen per jaar blijven 
er 122 over. Daar gaan van af: 52 Zon
dageu, 2 Kerst·, 2 Paas· en 2 Pinkster· 
dagen. Blijven over 64 etmalen. Voor de 
Zaterdagen trek ik 52 halve dagen af 
en houd 38 dagen over. Ik neem drie 
weken vacantie. Rest: 17 dagen. Ik heh 
1 uur per dag nodig om naar mijn werk 
en van mijn werk naar huis t e gaan. Dat 
maakt te zamen 16 dagen. Blijft over: 
een dag. En dat is mijn verjaardag en 
dan werk ik niet! 

De bevolking van Engeland, Schot
land en Wales telt 46 millioen zielen. 
Daar van zijn er 28 millioen beneden 
de 18 of hoven de 65 jaar of het zijn 
huisvrouwen. Er blijven dus 18 millioen 
volwaardige arbeiders over. De staats· 
bedrijven hebben er echter 9 millioen 
in dienst ; Ieger en vloot eisen 2 millioen 
en in de genationaliseerde hedrijven 
werken er 6,8 millioen. "B1ijven dus 
200.000 over. Daarvan zitte~ er 126.000 
in ziekenhuizen en inrichtingen. Van de 
overblijvende 74.000 zijn er 62.000 werk
schuw of hetrokken hij de zwarte han
del, de voethalpools of de hondenren· 
nen. Er zijn er dus maar 12.000 over. 
Daarvan zitten er echter weer 11.998 in 
de geyangenissen. Om het particulier 
initiatief gnande te honden, hlijven dus 
alle~:n u en ik over - maar ik begin een 
heetje moe tP. worden. 

(loto: stwlio Tong & Tim). 
De nieutvs!e ,J(apal p11tih" van onze maalsclwppij. De ,Merak", tot voor kort i•t zwarte, 
kleding, thans in -een vlelckeloos .wit gewaad. 

Icmand vroeg een Amerikaansc neger tot 
welke Kerk hjj behoordc. Na cnige na·denkcu 
zci de zwa~te man: ,U weet, dat er van dit 
dorp drie wegen naar de stud ga,an: de l<.orte 
weg, de lange weg en de weg door het moe
ras. Als ik ntct een wag~n tarwc in de stad kom, 
vraagt daar nie1nand: ,Welke weg ben je ge
komcn?" .Zij vragen allcen: ,Is je graan 
goed?" 

Sinds cnkele nuwnden hee!t T1et Bali-hotel er een dependance bijgekregen. Op cle foto de 
nieuwe K.P.l\1.-lmngalow t~ Sarmr (Bali). 

Barlemanje. 

't Was grol en gloei 
En slomig broei 

In lure, slore stirren. 
Het was sar stomig in mijn krol, 
Daar 'i.ton.k een kwalm van .,chit en 

brol, 
Er sloomden glome knirren. 

Ik trok geen moen 
En zoog geen droen, 

'k Was grollig, daar mijn kleddel 
De vale walm had ingewigd _ 
En norksig drielde naa1· de schicht, 
De wijlde in de peddel. 

Nu drallehoort 
Een vuurgaljoort 

En knaspert door de kl:ijven. 
't Is of er s1olen glomen gaan 
En moeuen in de krolle slaan 
En stoffe stekkels stijven. 

Nu gaar ik was 
Een werp ik stras~ 

Nu is de moen gevangen. 
Ik trek een gloederige sproet, 
(Als kwalmerige peddel doet) 
En droen dralt door de prangen. 

Marten 

(J\1arten Toonder in de K leine Krant van 
,.De Groene Amstertlurnmer,.) 



Het spijt ons, dat er een fon t i s geslopen 
in de opgave van het lettergreepraadseJ, voor
komende in ons Juninummcr. De lettergreep 
, ni>od" was uitgevallen (van woord no. 14), 
doch voor practisch aile puzzelaars mocht dit 
de puzzlepret niet drukken en ondanks deze 
puzzle in onze puzzle heeft een ieder de op· 
save tot een goed einde weten te brengen. 
Het was voor Uw puzzle-redac-tie wel aardig 
om in alle oplossingen te l ezen: ,.weet u dat 
u de lettergreep ,nood" vergeten bent?" 
J a l ezers, we weten bet en het spijt ons. Ook 
b ier speelde de beruchte zetduivel ons parten. 
Onze excuses; met de hand op ons hart zeg
gen we dat bet niet meer zal gebeurenl 
En bier volgt dan ·de juiste oplossing: 
l. wantoestand 14. ternauwernood (!) 
2. aandringen 15. driewegkraan 
3. theobromine 16. annexeren 
4. groeikoorts 17. toenmaals 

5. instuderen 18. uuraanwijzer 
6. jordaan 19. grandioos 
7. nonactief 20. eindigen 
8, instaUeren 21. schepeling 
9. entomologie 22. conrector 

10. theodoliet 23. hernieuwen 
11. waikelo 24. immigrant 
12. invariabel 25. entente 
13. lamantijn 26. distinctie 

Op de 1e en 4de verticale rij onstond het 
b ekende spreekwoord: Wnt gij niet wilt dat u 
geschiedt, doet dat ook nan een ander niet. 

Na onder de goede inzendingen · te hebben 
geloot, kwamen de volgende prij swinnaars nit 
de bus: 

De prijs van Rp. 25.- nan: 
J . Essebaggers - 3de klerk ag. Sema· 
rang. 
De prijs van Rp. 15.- a an: 
A. L. Orth - employe PZ/ND/ HK. 

De prij s van Rp. 10.- nan: 
J . Staakman - gezagvoerder a .b. ss. 
"Sidajoe". 

Thnns een nieuw experiment, althans voor 
on~ blad. Een door lop end kruiswoordraadsel; 
b et is bijnn hetzelfde als cen kruiswoordraadsel, 
aileen dat in bijgaand figuur geen zwarte vnkjes 
voorkomen, zodat de gevraagde woorden 
achterelkaar worden geschreven. Wij waar· 
schuwen U van tevoren: bet is niet zo heel 

erg gcmnkkelijk. Uw redactie is benieuwd 
boeveel goede oplossingen op deze opgave 
binnenkomen. Doet Uw best. 

Oplossingen van dit doorlopende kruis
woordrandsel moeten uiterlijk 20 September 
a.s. in ons hezi t ziju. Veel succes toegewenst ! 

Voor de inzenders gel den de volgen· 
de voorwaarden : 

1. Jnzendingen, welke duidelijk van 
naam en adres moeten zijn voorzien, 
te richten aan : 
de redactie van , de Uitlaat" - p/ a 
Hoofdkantoor K.P.M. - Djakarta ; 

2. Onduidelijk geschreven oplossinga n 
worden zonder meer ter zijde gelegd;" 

3. Voor juiste inzendingen z11n 3 
geldprijzen beschikbaar gesteld : 
1 prijs van Rp. 25.-
1 prijs van Rp. 15.-
1 prijs van Rp. 1 0.-
Bij meerdere goede oplossingen 
beslist her lot. 

4. Over oplossingen en/ of toekenning 
der pr11zen kan NIET worden 
gecorrespondeerd. 

Doorlopen·d kruiswoor draadsel. 
(Copyrig1lt .,Denksport" ) 

1 j 2 1 3 l-4·r s·l-6.1 7 l swl-9w1 1o=1-n'"(12 113 114 j 1sj 16 j17 
2 I I I 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1 I I I I I I I 

Van links naar rechts: 
l bijwoord; beloning; afsluiting - 2 luxe; sta-d in Belgie; 

op grote afstand; maat - 3 bezinning ; oud middel om 
brieven te sluiten; lering; bijrivier van de Wolga - 4 hulp
middel bij eeu sprong; vrucbt - 5 deelteken; bijwoord; 
stalling voor wag ens - 6 vis; plants in Gelderland; kwaad; 
gelofte - 7 strook steen of hout ; ver trek; Europeaan ; stand · 
van de mann; voedsel - 8 wapen; van zekere godsdienst; 
stad in Rusland - 9 voegwoord; roem; meubel; paardentuig; 
b ijl - 10 smart; 1knipmesje; kleurstof - 11 loods; berg· 
p laats; keukengerei; belegstuk - 12 medicus; gelooide huid ; 
onhep. vnw.; manier van }open - 13 toon; voorzetsel ; Euro· 
pea an; ruw - 14 eilandengroep; herkauwer; boom; lap - 15 
kever; naar ; voegwoord; bijwoord -16 slot ; l okmiddel; b oor; 
oude munt - 17 noot; vis; begaafdheid ; ogenblik; boom. 
Van boven naar beiteden: 
1 strijdobject; kl einigheid - 2 tel woord ; lekkernij ; een der 
staten der U.S.A. - 3 rivier in Nederland; verboogd b eeld; 
delfstof ; regelmaat - 4 grondsoort; mens; behorendc tot 
zekere rijksinstelling voor onroerend goed - 5 p1lats in 
Gelderland ; zot, schop; rooedig; klaur- 6 bijwoord; gerecht ; 
woning- 7 doodlopend strnatje; warboel ; voetpunt; stuk hout 
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- 8 doosvrucht; pl i n Brabant; koker ; fnmilielid - 9 ruig; 
darupkring; vi'ssershenodigdheid - 10 bijwoord; ruim; Venetiaans 
bestuurder - 11 gezond voedsel ; p laats; vloeistof; keukengerei-
12 voorzctsel; insectenvorm ; windrichting; contanten; aanw. voor· 
naamw - 13 een ogeublik ; voegwoord; onsamenhangend ; gewicbt; 

afzonderlijk- 14 oliezaad; grondsoort; berkauwer; dicbt - 15 gelaat; 
gel~erd; bedwelmende vloeistof - 16 decree-t; M.ongol ; noot ; munt 
17 watervlakte; vloeistof ; vloeistof; hond; plaat. 
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