


de II il-l•••••-
negende jaargang - no. 1 
ovememing van tekst en 
illustraties alleen geoor
loofd met bronvermelding 

• 
aile stukken ,de uitlaat" 
betreffende te adresseren: 

aan de redaetie van 
,de uitlant" 

p/a k.p.m. 
medan merdeka t imur 5 

djakarta 
• 

dit nummer bevat o.a.: 

nieuwjaarsboodsehap van 
de presiden t-direc teur 

• 
oude- en nieuwjaar ge
dachten 

• 
toch nog .....• 

• 
gedenkplaat in de ,de 
ruyterschool" onthuld 

• 
sint nicolaas bezocht lo
geergebouw en surabaia
agentschap 

kent u dat gevoel ook? 
• 

de jaarlijkse promoties ! 

• 
schatgravers viior .. . ! 

• 
ons laatste sportnieuws 

een tragische gescbiedenis 

bij de fo to 's; 

op de frontpagina een zeer 
geslaagde foto van bet 
bekendc scbeepvaarthuis te 
amsterdam, alwaar ons 
hoofdkantoor in Neder
land is gevestigd . .. 
op de achterzijde van de 
omslag een typisch amster
damsch winterbeeld voor 
onze amsterdamse lezers 
ongetwijfeld een foto om 
van te watertanden. 

Foto's C. Altena 

c UITERSTE DATUM VAN' INZENDING VAN IBIJDRAGEN VOOR ONS BLAD DE 15e VAN DE MAAND ) 

VAN DE REDACTIE 

De negende jaargang 
Voor u ligt het eerste nummer van onze 9de jaargang en wij willen deze 

nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons blad niet z6 maar ingaan, 
alvorens een enkel woord te hebben gewijd a an de afgelopen twaalf nummers. 

Uw redactie heeft ernstig getracht om in het afgelopen j aar ons blad nog 
meer in populariteit te doen toenemen en zij hoopt van harte, dat zij daarin 
enigermate is geslaagd. V ooral ook de technische verzorging en bet uiterlijk 
van ons blad had haar speciale belangstelling. 

Met dankhaarheid willen wij hier melding maken van bet feit , dat in bet 
afgelopen jaar van zovele K.P.M.-ers bijdragen werden ontvangen, bijdragen 
die er ongetwijfeld tee hebben geleid, dat wij meer dan eens sympathieke 
opmerkingen over ,de Uitlaat" mochten horen. Onze trouwe medewerkers met 
pen en penseel danken wij hier v oor hun verleende medewerking en wij hopen, 
dat ook voor deze 9de jaargang op hun zo gewaardeerde bijdragen kan worden 
gerekend. Ook aan de drukker van ons blad, de n .v. Boekhandel Drukkerij 
Visser & Co. onze dank voor de steeds prettige samenwerking. Slecht s gezamen
lijk kunnen wij tot een uitgave komen welke zich zal kunnen scharen onder die 
personeelsorganen, welke met belangstelling worden gelezen en een geziene 
vriend in de familiekring zijn. Dan zijn wij t evreden en wordt onze dank aan de 
Directie, die deze uitgave mogelijk maakt, gesteund door een zichtbaar bewijs 
van goede samenwerking. 

Dat deze 9de iaargang nog beter worde dan de achtste! 

(folo : Studio Tong & Tim) 

Een raaie opname van net ms. ,,Janssens" m de Kali Mati te Tg. Priok. 
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i 1!lfeutujaatsboobscbap ban be ~re~tbent=71\ftecteur i 
* ~ 
~ Gaarne maak ik van de gelegenheid, welke .,de Uitlaat11 biedt, gebruik mii met een enkel woord ~ 
~ tot U allen te richten. ~ 
~ ~ .. Allereerst met een woord van dank en appreciatie voor de onder vaak moeilijke omstandigheden -l 
~ ~ )$ verrichte arbeid, arbeid die veel van uw krachten moet hebben gevergd. <l 

~~ V-oorts acht ik het hier zeker op zijn plaats ook de echtgenoten in mijn uiting van waardering te mo- ~ 

1

0 gen betrekken; ook het gezin heeft immers de moeilijkheden van aile dag1 de spanning1 mede-doorleefd. ~ 
t Met de wetenschap, dat allen die bij onze maatschappij te werk zijn gesteld, ook in komende jaren .., 
'~ ten volle en loyaal het hunne zullen blijven bijclra9en tot instandhouding onzer mooie maatschappij, ~ 
:$ gaan wij met vertrouwen het nieuwe jaar in. In 1954 zal het toekomstbeeld waarvan ik in mijn nieuw- ~ 

- :.~ jaarsboodschap per 1 Januari 1953 al zegpoen kon, dat dit zich scherper begon af te tekenen, duidelijker ~ 
.~ worden; wij zullen niet allaen de ontwikkeling van de N.V. Nederlandse Tank· en Pakatvaart-Maatschap- ~ 
:~~.~~ pii - waarover in ons iaarverslag over 195'2 reeds iets werd vermeld - l<unnen gadeslaan, doch l 

onze maatschappij heeft nog meer pijlen op haar boog. In het komende jaar zal o;,ze eerste 18000 tons of 

: tanker in de vaart komen. Onze prettige en nauwe samenwerking met de K.J.C.P.L. heeft voorts vastere ~ 
l vorm aangenomen met een overeenkomst, die, naar wij verwac~lten, de ontwikkeling van onze beide be- ~ 
:~ drijven zeer te stade zal komen. Het moet ons allen dankbaar stemmen in de gelegenheid te zijn deze £ 
~t ontwikkelingsfasen te mogen medemaken en daar in een aandeel te mogen hebben. ~ 
~ lk wens u allen, met degenen die u lief ziin, een in aile opzichten gelukkig iaar toe. ~ 
t ~ 
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Otule· en Nienwjaar 
gedaehten 

De maand December met haar vele, 
echt huiselijke, feestdagen ligt weer 
achter ons. We gaan nu oudejaarsavond 
vieren om dan m et frisse moed het 
nieuwe jaar in te gaan. 

Dit overgaan van bet oude naar het 
nieuwe jaar is in feite een merkwaar
dige belevenis. Uiterlijk verandert er 
aan onze Maeder Aarde in het geheel 
niets, Een jaar meer of roinder zal haar 
Lestaan van millioenen jaren· niet in 
het minst be!nvloeden. Hoe nietig staan, 
in dit Iicht hezien, de tijdelijke bewo· 
net·s van deze aarde, ,,de mens", tegen
over de tijdlooshei d van de oneindige 
ruimte l'Ondom. Wij mensen moeten nu 
eenmaal denken in uren, dagen en 
jaren, want onze weg is afgeLakend en 
vindt ergens een eindpunt. Een oude
en nieuwjaarsherdenking ligt dan ook 
vanzelfsprekend op onze weg, wij kun
nen er niet van los komen, hoe gaarnP
ook velen van ons nuchter hier tegen
over zouden willen staan. 

De wijze, waat·op de jaarwisseling 
wordt gevierd, is al even vol schakerin
gen als de mens zelve. Tussen ,ernstige 
herdenking", ,uitgelatcnheid" en vaak 
.;tlolle pret" liggen talloze variaties om 

afscheid te nemen van het oude jaar 
en het nienwe in te luiden. In gerlach
ten over hetgeen wij verwachten van de 
toekomst, zijn wij allen echter wonder
l,jk gelijk gericht. De wens zal altijd 
zijn een gelukkig en voorspoedig nieuw
jaar. De verwachtingen, die in deze 
wens liggen opgesloten, doen 'n eendags 
vreugde ontstaan die, o.m. in hand
drukken en uiten van !J;Oede wensen, 
een dcel vo1·mt van de Nieuwjaarsvie
ring. Hoe gelukkig is het in feite niet 
dat in ons Ieven telkens weer na 365 
dagen deze dag terugk eert. De stemming 
waarin wij dan verkeren doet ons tegen· 
stelliugen vergeten, en stelt ons in fltaat 
spontaan anderen een goede toekomst 
toe te wensen. Voor velen geeft 
de Nieuwjaarsdag een bevrijclend gevoel, 
want een goede hartelijke daad geeft 
innerlijk meer hevrediging dan de ge· 
moedsheroering en wrevel van con tro
versen en ruzies. Deze gevoelens doet de 
mens bij het afscheidnemen van het 
oud~ jaar bewust, of vaak zelfs onhe· 
wust, heloften opLrengen voor het ver· 

· heteren van zijn eigen ,ik". 
Hierin zit o.i. het waardevolle van 

de Oude- en Nieuwjaarsviering, n.l. een 
r:tament te moeten stilstaan h~i onze 
onvolkomenlwden en even doordrongen 
te worden van de betrekkelijkheid van 

alles om ons been. Nie~and is n. l 
ontkomen aan teleurotellingen en leetl 
wimneer wederom een jaar achter de 
rug is. De klappen vallen scbijnbaar 
niet overal gclijk, maar geen mensen
kind heeft alle dagen di~ achter hem 
liggen de zonzijde van h et Ieven ge:z:ien. 

De jaarwisseling geeft ons voo1·ts de 
gelcgenheid, in de maalstroom van het 
leven, bij dit allcs even stil te staan, 
tcrwijl enige overdenking ons dan doet 
inzien, dat de waarde in het Ieven niet 
alleen hestaat uit carriere en materiee] 
welzUn, maar dat er nog geestelijke 
waarden zijn, die hier ver hoven uitste· 
ken. 

In dit h esef zul1en wii zeker meer 
Lerustend de ,omstandigheden" en 
,toestanden" om ons been kunnen aan
vaarden en nieuwe energie en plichts
hetracht in g opbrengen voor de dage· 
lijkse taak, die ons in het nieuwe jaar 
weer wacht. 

Dit nieuwejaar kondigt zich tham 
voor ons aan als 1954. Wat het zal 
Lrengen, kan niemand voorspellen. W~j 
kunnen slechts tracbten voor onszelf, 
onze omgeving en onze Maa tscl~appij er 

· het beste van te maken. Wij mogen 
daarLij a llen een behouden koers en 
vaart toewensen. 

h.a.c 
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~i~ufttjaar 1954 

;Jlk fueusdye u ecn jmn, 
(mt ;md1t ab ;djbe is; 

"'Jt t 1 • ~ R ltlCUf;C TC 1t et!U JllHt; 

llat .fter &au lmndt is; 
e.eu ~eug~elijh jaar, 
.coo hree~ als 't hurg ·is~ 

";()h C.~ J.. • c< weu::;c.fe lt eeu vm.r, 
i'mt, als 't outtrbij is, 
een .cnlig jnar 
.&our u et:r mij is. 

~h fl.tett!.ld!e u een jam:, 
J!oo (JPohs geboll is, 
ilut iu en !)ttf nit 

geqccl ftoor ®tl~ is. 

* 
~.e re1ladie ftnn ,oe ~itiaat" fucust le,;;ers en le;;.e-

resseu, meoefnerl~ers .eu aub-er£ hchtttgste1leu~en .een 
geluhkig en ooorspneoig 1:954 toe, 



TOCB NOG . ~ ~ ~ 

1952 •·as voor mij een jaar vol af. 
wisseling. Het begon al vroeg. In J anu· 
ad vertrok ik met het Engelse s .. ~. 
, Marsdale" voor een reis naar Pakistan. 
India, Ceylon en Cyprus. Via Hamburg 
weer thuis in Hilversum gekomen, 
kreeg ik al spoedig van de N.V. Int. 
Bagger Scheepvaart en Handel Mij. I 
het verzoek een film van dat bedrijf te 
maken. Dit hield in dagenlange inte
ressante tochten met de. ,Zand- en 
Grintexpressen" op de grote rivieren en 
d()or het Amsterdam - Rijnkanaal. 

Na afloop van deze tochten wilde 
mijn vrouw ook wei eens reizen, du• 
huurden wij een ,huifcar" van J aap 
Blanken in Laren. De mooie rei.s, die 
we daarmee maakten naar Belgie. 
Zwitserland, Frankrijk en Corsica, wil 
ik u alleen voor de prettige herinnering, 
in een volgend nttmmer gaarne eens be
schrijven. Jets voor verlofganger~, die 
caravans. Men verlmurt ook grotere 
wagens, die men achter ieder soort auto 
kan spannen, zodat men m et het gehele 
gezin comfortabel en gocdkoop Europa 
kan zien. 

Terwijl wij ons aan de Riviera ver
maakten lag er thuis een brief op mij te 
wachtcn met een aanbiedinrr v-oor een 
reis naar de West voor de F lota Mer
cante Grancolombiana. Er was echter 
een bezwa\!1'. w eliswaar had ik in mijn 
jonge jaren op Argentinie gevaren 
zodat ik van het Spaans, dat ik daar 
oppikte nog .. wei iets ken de, maar de 
tijden zijn veranderd en ik zou dat 
Spaans nu niet graag tegen de heden
daagse stuwadoors willen gehruiken. 
De agente (KNSM) stapte over dit be
zwaar heen en zo kwam ik dan 3 No-t 
vembcr 1952 aan bo·ord van het Noorsc 
ms. ,Norindies", dat te HamJmrg stuk
goed lag te laden voor La Guaira, 
Puerto Cahello, Barranquilla, Catagena, 
Buenaventura, Tumaoo en Guayaquil. 

Ik bofte; niet aileen had het ms. 
,Norindies" reeds vijf jaar in charter 
voor deze W rut-Indische Maatschappij 
gevaren, zodat de bemanning daar be
kend was. maar hovendien kregen WI! 

cen Duitse kunstschilder als passagier 
aan boord. Deze artist, Trier genaamd, 
studeerde zel£ ijverig Spaans en hleek 
bereid mij b et meest no-odzakelijke van 
deze schone taal bij te brengen. 

Via Bremen en Antwerpen (een 
stormachtige ovel'tocht, wij passeerden 
Rotterdam toen de ,Faustus" verginrr) 
ging de rei.5 naar Le Hiivre. Hoew

0

el 
we hier juist tussen twee stakingen aan
kwamen hadden wij toch oponthoud, 
nu door Armistice day. Wapenstilstand:;. 
dag vierden T rier en ik met Pernot, 
oesters, champagne en ... nog eens Per· 
not. 

Toen ·had den wij er weJ genoeg van 

en waren blij dat de lading, een com
plete fahri ek voor Bal'rarHptilla, verder 
vlot langszij kwam en we gauw de over· 
steek naar warmer oorden konden be· 
ginn en. 

Niet zo ecl1ter Leiff Nilsen, on·~e 
hofmeester, een onverheterlijke nath ah, 
die nadat Trier hem van ooze P ernol 
had lnten proeven, niet rustte voor hij 
de fles, waarmee we Venezuela harl!lcn 
aedacht t e kunnen halcn, tot de laa tste 
druppel geledigd hau. Toen hij Jaarna 
aan de fles Aqua Velva (Shavini! Lotion) 
van de Duitser hegon, vonu Jcze oat 
toch wel wat al te gl'ijs en deed zijn 
beklag bij de kapitein . M:1ar de gezag
voerder, zijn ,Stoert" kennende, lachte 
slechts en raadde hem aan ook zijn 
schoensmeer weg te sluiten, omdat de 
dorstige major-domo, bij gebrek ann 
beter, daar ook al eens de alcohol had 
uitgepruimd. 

Later werden Trier en Leiff vrienden 
en samen beleefden ze het avontunr 
waarmce ik mijn ,,Herinneringen 1952'' 
wil beginnen, ofschoon het pas in de 
Kerstnacht plaats vond. 

Buenaventura is een getijhaven, met 
een behoorlijk verval. 

Als altiirl werkte de ,Noriudies" 
's nacht•5, Onder oorverdovend lawaai 
werden rails en stalen platen gclost. 
Trier en Lei££ waren de h ct-rie ontvluclJt 
en hadden zich naar h et Noorse m s. 
, Daviken" hegeven, waarop Leiff vrien ·· 
den had en dat ergens aan een rnstiger 
gedeelte van de lange kade gemeerd lag. 

Toen de gasten aan hoord kwamen 
was h et eb en ze konden via de ver· 
schansing zo ann hoord stappen, maar 
toen ze uren later vol aquavit en gaffel
bitter weer Norindieswaarts wilden 
gaan was het water opgekomen en stQnd 
de smalle gangplank onder een steile 
hoek. Of onze hofmeeater dat niet in cle 
gaten h eeft gehad ? Hoe dan ook, 
nauwelijks op de plank aangeland 
m aakte hij een schuiver, schoot tussen 
touw, plank, steiger en remmingswerk 
door en kwam. zonder iets te raken, 
volkomen onheschadigd in het zilte nat 
terecht. Zijn vrienden konden zich dezc 
gunstige afloop echter niet indenken en 
toen ze hem, geheel in de war van 
schrik en van het vele genot ene, op 
de steiger hadden !!etrokken, oonsta
teerde de kok inwendige knenzingen en 
achtte opname in een ziekenhuis nood· 
zakelijk. 

Een t:1xi werd aangeroepen en even 
later stonden vijf geagiteerde Noorse 
zeel ieden en een Duitse artist, met in 
lmn midden onze to laal versufte m ajor· 
domo, voor een klo-osterpoort. 

,Spoed opname", zei de kok in het 
Noors, De zuster van ue wacht snaptc 
dat blijk !J <~<~r. Tenm ins lc Leiff wcrd van 
z'n nalle plunje ontdaan en te bed he 
zorgd. 

--
Wanneer er een geheim voor suc
c:es bestaat, dan ligt het aileen· 
daarin, het standpunt van anderen 
te willen begrijpen en de dingen 

door hun bril te bekijlcen. 

Henry Ford 

1 

V66r de vrienden het ziekenhuis 
verlieten, plaatste Trier, die er wei van
a£ wilde, een juist ontkurkte fles aqua-
vit op het nach tkastje. · 

De rest van het verhaal vertrlde Leiff 
mij pas in 1953 toen we het Panama
kanaal alweer ver achter ons hadden . 

,Yon know super, hct laatste wat ik 
mij herinnerde was dat ik van die 
plank viel. lk dacht, dat is het einde en 
doodeefde zoals in det·gelijke gevallen 
gebrnikelijk, al mijn zonden nog eens. 
Spijt had ik niet, maar ik gaf mijzelf 
toch ook weinig hoop op een , zalig 
hiernamaals". U kunt hegt·ijpen hoe vcr
baasd ik was, toen ik weer tot hewust· 
zijn kwam. Ik lag in een piekfijn bed 
in een witte eel, tegen de wand cen 
geheimzinnig vel'licht Madonnaheeldje, 
n aas t mij een glas en ecn voile fles van 
de beste aquavit. Duidelijk hoot·de ik 
engelcn zingen. Toen ging mij een licla 
op: Ik was dood en met een gevoel van 
intense dankbaarheid mompelde ik tot 
mijzelf: Leiff, jongen, waar je het aan 
verdiend hebt weet ik niet, maar nu 
ben je toch nog in de hemel gekomen. 
Hoe bestaat bet?" 

Ben Poeder 
( oud-gezagvoerder K.P.M.) 

Dankbetuiging 

Het zij mij vergund langs deze 
weg allen van het wal- en varend 

personeeJ, die mij 'er gelegenheid 
van mijn 25-jarige dienstjubileum 

bij de maatschappij op 24 Decem
ber a .p. hunne gelukwensen deden 

toekomen, hiervoor rr. ;!de namens 

mijn echtgenote hartelijk dank t& 

zeggen. 
De bloemen, welke deze geluk

wensen vergezelden, werden door 

ons beiden zeer op prijs gesteld. 

J, F, P. de Geus, 
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VOOR HEN, DIE VIELEN •••• 

Gedenkplaat onthu!d in de 11 De Ruyterschool11 te Vlissingen 
Namen van 65 K.P .M.-ers 

Een droeve middag was het voor velen, die Woensdagmiddag 4 November j.l. in het gebouw van de 11De Ruyterschool" 
te Vlissingen stonden met bloemen in de hand . . . . . . . . . . . . Bloemen om neer te leggen bij de pas onthulde gedenkplaat, we llce 
de namen vermeldt van de meer dan 160 oud-leerl ingen de r school, onder wie 65 K.P .M.-ers, die in de jongste oorlog hun 
Ieven g1n1 en voor het vaderland. 

Omstreeks half drie de~ midda9s O!l die 4de November verzamelden zich in de hal der school de vele belangstel· 
lenden en genodigden, die gekomen waren om door hun aanwezigheid bij de onthulling de nagedachtenis te eren van de 
gesneuvelde oud-Jeerlingen. 

Namens het comite van leerl ingen 
en ouJ-leerlingen, dat voor hct pla\lt· 
sen van de gedenkplaa t h ad gt>~ j verd, 

heette de beer J. C. Anker , oucl-gezag· 
voerder ter koopvaardij , allen welkom. 

Hij wees er op hoe het comite meen· 
rle de h erinnering aan hen, die vielen, 
levendig te moetcn l10u rlen en daarom 
besloten had ecn gedenkplaat te Iaten 
vervaa1·digen. Met de plaa t8ing is ge
waeh t totdat het nieuwe schoolgehouw 
gereed was. Sprek er dankte allen, die 
nan b et comite hun s teun gaven en in 
het hijzon der de directie van de Kon. 
Mij. ,De Schelde". 

De moed en de plichtshetrachting 
van hen , die vielen vervullen ons met 
trots, aldtis spreker. Hun offer is niet 
vergeefs geweest. De mannen hchhrn 
de eer en de goede naam van de koop
vaardij hooggeh ouden naast die van 
de marine. Zij rusten in Yrede, zo he
sl()ot de heer Anker. 

Nadat vlaggeu bij de gedenkplaat 
waren ontplooid en tromgeroffel en 
een h oornsignaal was verklonken, out
Imide de Commissaris der Koningin in 
Zeeland jbr. mr. A. F. C. de Casembroot 
de gcdenkplaat. 

In een toespraak getuigde jhr. de 
Casemhroot van de grote dank
baarheid, wel ke wij verschuldigd zijn 
aan h en, die vielen voor h et vader
land en hij wees op de belangr~jke hij
drage, die de koopvaardij heeft gele
~·erd voor de henijding van Nederland. 
Dit is, aldus spreket·, een moeilijke dag 
voor de nagelaten betrekkingcn en 
ook vo·or de kameraden der gevalle
u en. Laat hun dit tot troost zijn , da t 
hun uagedachtenis blijft voortleven . 

Nadat het monument door de h eer 
Casembroot was onthuld, werd de 
Last Post ten gehore gebracht . 

Namens h et sch oolhestuur aan
vaardde ir H. C. W esseling de ge· 
denkplaat. Hij verklaarde, dat deze 
gedenkplaat aan de leerli ngen za l 
voorhou den wat voorgangers h ehben 
gepresteerd voor de eer van hun land 
en van de koopvaardij . 
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Als eerste legde daarna de Commis
sar is der Koningin een krans hij de 
gedcnkp lant, waarna op plechti ge wij
ze - telkens l>egeleid door twee zee
vanr tschoolleerlingen - kransen wer
den gelegd door de h urgemeester van 
Vlissingen en voorts namens h et d i
rectora at-~~;eneraal van de scheepvaart, 
het schoolbestuur, di rceteur en letaren, 
de oud-leerlingen, de K .P .l\1., de 
K .J .C.P.L., de Corona, de Rott. Lloyd, 
de Mij Oceaan en l1et Belgische Loods
wezen . 

Onze maatsch appij was bij de plech
tigh eid vertegenwoordigd door de heren 
J . Roer ing en B. Scholte, waarbij eerst
genoemde een krans n amens de K.P .M. 

bij de gedenkplaat legde. 
Mevrouw S. E. van Bel, administra

trice van de school, plaatste bij het 
monument een vaas chrysanten en 
daarna volgde dan de grote stoet van 
nap:elaten betrekkingen, de een met 
een prachtig bloemstuk, de andet 
met wa t cyclamen of lelietjes van da
len . Het trappenhuis, waar de ge
denkplaat zich bevindt, werd hersch a
pen in een st ille hloemhof, waar de 
gedach ten een ogenhlik konden terug
gaan naar hen, wier levensdraad werd 
afgesneden. 

V 66r di t defile langs de gedenkplaat 
had de h eer J . C. Anker met een kor t 
W()ord h et offieHile deel van de plech-
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Tijdens rle toesprauk van de Com m issaris der Koningi11 in Zeelfmd, ]hr. Mr . A. F. C. de C11sem· 
bruot. Hij de gedenkplaal vlaggen van La Curuna, K .] .C.P.L., Mij. Zeeland en de K .P./11. 



t ·i~IH~itl gcsloten. 
Oc berdcnkiugspleclitigheid, rlif' op 

dlc aanwczigen een di<'pe intlruk had 
,i!"lllaakt was hier111cde gce'i n rligd . 

Na het defile wet·d in ecn •ler lokalen 
van de school thee gesetvecrd. 

Uit tie scheepvaartwereltl 

Als U van de zeevaartsehool kmnt en 
,U hebt daarna Uw verschillcnde andere 
diploma's Lehaald, dan hebt U niet 
:dleen intussen de nodige crvaring in 
de praktijk opgcdaan, maar U hebt ook 
ccn ontzaglijke hoeveelhcid papieren 
wijsheid moe ten doorworste1cn. V eel 
daarvan zal U bijna dagelijks van nut 
zijn, vee\ ook b!Uft granwe theorie 

'tot. ..... j 1, tot U ineens tegenover een 
geval kowt te staan, waarvan U zich 
nog wel hcrinnert, dat er Lepaahle 
voorschriften voor bestaan, maar ........ . 
hoe was het ook weer precies ? 

We kunnen ons indenken, dat dit 
onder andere een overweging is geweest 
van de heer J. Bes, adjunct-chef van de 
afdeling vrachlzaken bij de Stoomvaart 
maatschappij ,Nederland", toen hij 
Legon zijn hoek ,Scheepvaarttermen" 
samen te stellen. 

De schrijver is er van uit gegaan, dat 
men op een bepaald ogenblik geen tijd 
heeft over een zeker onderwerp een 
hele .bibliotheek na te pluizen en uit
yoerige verhandelingen te lezen en dat 
men dan behoefte heeft aan een korte 
maar duidelijke omschrijving. Daartoe 
heeft hij in dit handboek ,Scheepvaart
termen" al die uitdrukkingen en begrip
pen verzameld, die geregcld in een 
scheepvaartbedrijf voorkomen. · 

Het bock is verdee1d in twaalf hoofd
stukken: Alge!'llene Uitdrukkingen, As
surantie, Averijen, Charteren, Classifi
catie, Conferences, Ligdagen en Time· 
sheets, Scheepsmeting, Scheepstermen, 
Scheepstypen, Ver.voerscondities en 
Vrachteenheden. ·Dit deel beslaat 186 
bladzijden. Daarna volgen nog hijna 100 
bladzijden Bijlagen. Daarvan noemen 
wij de proforma calculaties voor v~jf 
reizen op charterbasis met bijbehorende 
hunkerregelingen; verder voorbeelden 
van Timesh eets, Notice o£ Readinesa, 
Grain-cargo Certificate, Portlog en Lay
time-Statement, de tekst van de Insti
tute Warranties en vertalingen van de 
Hague RnJes en van de York Antwerp 
Rules 1950. 

Een index van ruim 450 trefwoorden 
vergemakkelijkt het opzoeken en .,.eeft 
tege1ijk een goed beeld van al het~een 
er in dit :voortreffelijke handhoek is te 
vinden. 

De heer Des heeft met dit hoek wei 
in de roos gescholen, want de Ncrler
i.ln Jse uitgave belccfde onlangs al de 

De ontlwlde gedenkplant welke 160 namen bevat vnn oud-leerlingen der , De Ruyterschool", 
die in de jongsle oorlog hua leven gaven voor het vcderland. 

derde dmk. Van de Engelse editie, die 
zowe1 door de Britse ais door de Ameri
kaanse scheepvaart-pers zeer enthou
siast is ontvangen, is zelfs al een vierde 
druk nodig. 

H et bock ,Scheepvaarttermen" is uit
gegeven bij de Ui tgeverij voorheeu C. de 
Boer Jr. te Amsterdam. 

* 
Onder de tegenwoordige koopvaardij

landen zijn er een aantal, die v66r de 
Tweede Wereldoorlog niet of nauwel~jks 
aan de zeescl1 eepvaart deelnamen. Een 
Yan de merkwaardigs te daarvan is waar
schijnlijk Zwitserland, een land zonder 
zeehavens, een land dat zelfs nergen~ 
aan zee grenst. Toch heeft Zwitserland 
een zeer nwderne handelsvloot met 
ruim 200.000 ton dr.a.agvermogen. 

Al in het midden van de vorige eeuw 
is de gedachte aan een eigen koopvaar
dij vloot in Zwitserland opgekomen , 
maar het bleef bij vage plannen. De 
beroemde Zwitserse staatsman Giuseppe 
Motta heeft in 1923 - geleerd door de 
ervaringen van de Eerste W ereldoorlog 
- de idee op papier uitgewerkt, maar 
er was de dreiging van een Tweede 
Wereldoorlog voor nodig om de Zwit· 
sers over de bezwaren heen te helpen, 
verbonden aan het stichten van een 
Yloot in een land zonder havens zonder 
voldoende goedcrenverkeer om een 
eigen vloot steeds lading te kunnen ga
randeren en zi:md er marine om zo nodig 
de eigen vlag te kunnen bcschermen. 

De Vcrklaring van llarcelona van 
L921 erkeut het r-echt op zeevaan van 

niet aan zee gelegen landen. Na lang
durige onderhandelingcn werd in 1940 
aan Zwitserland toegestaan in Lissahou 
te lossen. Toen kon op 9 April 1941 de 
eerste Zwitserlandse vlool wetgeving tol 
stand komen . 

Voordien was er al met ge·'•arterde 
Griekse schepen onder Zwitse• ~e vlag 
gevaren, tot ook Griekenland in de oor
log werd betrokken. Vervolgens voer 
men met in h et buitenland aangekochte 
schepcn en na afloop van de oorlo~ .. , . 
gingen er vele stemmen op om het koop
varen na maar weer ann anderen over 
t e laten. Maar een kleine kring van be
langhehbenden dacht er anders over 
en toen in 1951 h et conflict in Korea 
uitbrak werden zij door de omstandig· 
he den in het gelijk gesteld : de vracht
prijzen vlogen omhoog en opnieuw 

-bleek het nut van de eigen vloot. 
Met hulp van regeringsrcdieten wercl 

de vloot verder uitgebreid tot de hui
dige 200.000 ton draagvermogen, ver
deeld over 21 vrachtschepen - meest 
met passagiers-accommodatie - die op 
transatlantische routes varen, elf kust
vaarders en drie tankers. 23 Schepen 
zijn na de oorlog gebouwd en hehben 
een laadvermogen van 6500 ton of meer ; 
17 daarvan zijn motorschepcn en men 
kan dus terecht spreken van een mo· 
derne vloot. Hoewel de schcpen natuur• 
lijk in · het buitenland moeten worden 
gebouwd, spreekt het vanzelf, dat de 
Zwitserse industrie een belangrij k aan
deel heeft in de uitrustig van de sche
pen ; denkt U maar aan de Sulzer· 
moluren en rdlerlei precisie-appara ten . 

(vervolg op pag. 21 J 
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Sint Ni.(~ol:aasfeest in het I. .. oge~t·geltouw 

De Sint stuurde dankbetuiging 

Op Zaterdag 5 December is Sint Nicolaus, begeleid door ccn zijncr 
Pieten. de K.P.M. kinderen in het Logecrgebouw komen bezoeken, alwaar 
in de eetzaal ruim 450 enthousiaste kinderen waren verzameld, vergezeld 
van wei haast evenzovele, niet minder opgewekte, begeleiders, 

Oat de ontvangst van de Goed Heiligman ongetwijfeld een diepe indruk 
op hern en Piet heeft gemaakt, moge bliiken uit de brief welke hij, na vanuit 
Djakarta in Spanje te zijn teruggekeerd, vanuit Madrid aan de heren van het 
ontvangstcomite deed toekomen. De redactie heeft gemeend om nu eens geen 
reportage in ons blad op te nemen, doch buiten de fotomontage welke op 
neven'.ilaande pagina werd opgenomen, ditmaal te volstaan met de publicatie 
van bedcelde brief. Per slot krijgt meri niet altijd een persoonlijk schrijven van 
Zijn Doorluchtige Hoogwaardigheid . 

Het lijkt ons haast overbodig te vermelden, dat ook dit jaar het Sin'terklaas

feest voor de ruim 450 K.P.M.-kinderen een groot succes is geweest! 

···-· ---, 
AJ.gen:Mn S~cretal'iaat 

VM 
Sint 1H,ccla,)I.S 

Hijne lle;rr,m1 

Aan do heren van hr,t K.P ,ll,•ontvangstco:;:llt.$ 
Directeur Nr , D .F , d~ Keto: - , 
Chef PorsortclG Z11ken t-!1' . t: ,L, fl!lssem 
Ge zagV>Oerder ll , Penny 
Hooi\lwerktu:i.::;l:ti."tdige A, Anl~>'~r 
Hoofclk.l.<:toor dar 
u, v . Konink'J.ijke .Paketvaw:t-l'katschappi.j 
te 
D .1 g k a .r t :;, (!ndoncsii-i) 

Na van a~m Z?er Vet'Jl!oe~.ende r ais door lndo.nesi$ :i.n Sprutje. ttr 
:;;ijn te:ti,lgr.elcaerd ; is het mij ee~ bei:oef~e U mijn da..'lk te lJetuigan VO?i' 
de -onthousiaste wijze wa<~rOp de K.r ,h.~kmde!;'en mij en Piet dit je~;:;r m 
het Logeerge1>ou11' heboen :>ntvane;en. 'I'elkenmale is ll.et VON' mij en nrijt1 
)mecht.s een t-ranr genoegen otn biJ de kindaren vru-1 Th> maatschappiJ op ·ce~ 
zoek te kon:en . l:eder jaar opn:l.eu.r is .het onder mijn Platen een waa:r ge~ 
vecht \or;te 'Tan hen mij 'cij mi;in b<;~zoek aan Th.r Logeergl'lb~\JM nag begeleiC.en. 
Wfil een bewijs dus da~ men tJi:r kinderen erg. op pt·ijssteJ.t. 

' Over Uw · org-:misatie i. v·.m, .mijn recent.;: bezMk ben ik zoel' tevteden: 
allea s;aat otdentelijk toe en iedera mecteHerker lfeet wa.t hij of z:~j bcei't 

, te doen. Alh.oewel. het n:!.et in de bedo.-Ung ligt na.-;e:n te noemen, '1>1J. ik 
tocl:l voor etikele v,:m Uw medewerket'tl: een tr!.t:t:on<lering maken. · 

Zo VGi'rd :i.k dat de piano op verdiensteliJke ll'ijte ~;ord bespeeld door 
de heel:' VI',)'J den E:erf.hof£', de hear Leenheer Zl-oh !4eer eoed '<an: lli;)n t<7.ll.lt 

'i 

heeft gekvreten als c.onf'erencier1 tlirigent en voorzaneex- en Uvr heer Pile;er1 als de lllaU achter de schorm~m, heel veel werk ho;left verzet om het £M:St t e 
4oen $l.agen.. Ook M J.~den,. van t1w hockey-club en de verschillend<l dameil van 
)let 'Logeat'gebOU\~ een woord van di!tik voor hu."1 medev.erking. Vcoral. oak iilijn 
compl.imenten am de heren van Uw transporto.i'delin!), die op tto qitstekende ' 
djze. voor hilt vervoer van kindereu en ouders hebben Zoi"glj;edragen. Ik woet. I 
me"r <!:.1 te goad wat er bij een dergelijke transpol."t~ortanlsatie komt kijken. l 

. En mag ik U1. heren van hat ontvang$tc:o111ita hal'telijk bedanken voo):' l!j7 , 
ontva.'lg,st al$liled& voor de SY!llPathiek~> welkomstwoo).'den 1welka door 11\,· d;l.rectem· 
l-fr ~ De Ko& tot ~j warden gesproken ? . ~ 

. Mag ik ook nog. e&ns tet'<lt;lwmen op mijn veuoek Oin1 al!) dit enigr<~hls ' 
,~g~\~~ .. · . !n.s; 1d. e ·. v~l-gan. de ~. e. e.t e&n .Uwer ~c. he pen ham' S,p;mj 11 :te stm:. '.en om mij ., 

U kunt nu reeda aan alle K,P .H.-kinderen mededelen, dat ik het volgendr, 
jti$:' he.n wede:t'Ollt in het 'Logeergebottw hoop te ontmoeten. I 

Met vrlendelijke gtoeten, . 
· . · steeds Uvt 1 

~~0. . r;n. r; j 
<:2~1- J lM~t~;]._ ' i 

------~>~__....... ...... ---.~-.-.. ,......:..,;,... .. . ~ .. ---.... ........... ~ .. ~ .... ..,.,... ... ..-~- ~~ - .... &~~ .. -·"""-'...:..."'--'-' ;...-~'· 

De .Sint ook dit jftm• u·ee;• 
te Su•·abuju 

Het K.P.M.-kantoor op Pasar Hesnr 
waar anuers, na zo'n hekende drukke 
Zatenlag, na 13 um· een weluadige rust 
nceruaalt, was op 5 De:cember j .1. een 
beetjc uit zijn doen. Niet vanwege een 
periodieke schoonmaak, doch ditmaal 
door een incidentele bedtijvigheid, wel· 
ke (gelukkig) gepaard ging met een 
grondig gedweil van zij-ingang en het 
gehele middenvak. De entree moesl 
schoon voor hoog hezoek en de vlocr 
smetteloos voor de diverse kinder
bibsjes ter gelegenheid van dit bezoek. 
Want voor deze JJijzondere dag zouden 
de mooiste jurkje-s en schoonste broek
jes en pakjes aangetrokken worden. 
Daar kwam dan verdcr de troon voor 
de Goed Heiligman, de beste stoel van 
het gehele kantoor, bekleed met de 
K.P.M.-vlag en acher de troon de Indo
nesische- en Nederlandse vlag. (helaas 
was geen Spaanse vlag voorhanden). 
Met een collectie seinvlaggen rondom 
en een piano was de feestruimte com
pleet. Een paar grote tafels voor drank, 
snoep en geschenken en zo was de zaak 
klaar voor de grote ontvangst. Nog geen 
uur later wemelde het van K .P.i\·t
kinderen voor wie het feest eigenlijk 
be.stemd was en van nog meer ouders en 
belangstellenden, voor wie hlijkb:urr lie 
Sint nog een grote aantrekkingskracbt 
heeft. Toen Ombaas, begeleid door 
agent Biickmann en 2 Pieten binnen
schreed, was de ondragelijke spanning 
gebroken en kwam uit vele keeltjes en 
kelen het wclkomstlied, hegeleid op de 
piano door een musicus in den clop van 
12 jaar. Toen de hoge gast ge1nstal
leerd was, werd hij hartelijk toe
gesproken door de heer Buckmann en 
namens aile K.P.M.-kinderen beuankt 
voor het feit, dat hij tijd had weten te 
vinden om hun een apart bezoek te 
hrengen. 

De Sint ging over tot de orde ,van de 
dag en nam het bekende grote hoek ter 
hand. Er stonden vele namen in bet 
strafregister en die werden dan ook 
opgeroepen. Daarbij kwamen vele lipjes 
te trillen en Werden diverse traantjes 
gelaten, doch na heilige beloften was 
het slot toch altijd een hand van Sint, 
een geschenkje en een zakje snoep. Dal 
de hoge gast vrijwel alles weet, een 
groot mensenkenner is en onuanks zijn 
hoge leeftijd nog een hewonderenswaar
uige opmerkingsgave bezit, wcrd weder
om bewezen, Tot een der kinderen zei 
hij: ,Meisje wat zie jij er gezond uit, 
werkt jouw vader misschien bij de 
Civiele Dienst?", terwijl een gezagvoer· 
der op het stoepje werd geroepen met 
de verrnaning dat hij in den vervolge 
hetere koffie moest lalcn schenken 

(vervo19 op pag 10, 
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wanneer walpersone:.1l voor clienst aan 
boord komt. Voor straf moest ue ZOJl· 

daar een liedje zingen. Dan was er no~ 
een vrouw van een stuurman, waal'van 
de Sint wist dat hij een kolenboot wilde 
hebben; die weinig op Surabaia kwant. 

Enfin, de bewuste stuurman was er zell' 
niet, dus kon hij niet ter vcrantwoDnlim: 
worden geroepen, maar ltij had in ict1~r 
geval voor een cadeautje gezorgd dat 
Sint haar kon overhandigen. 

Er kwamen 3 broertjcs van 3 tot '7 

jaar op bet podium, de otHlste cJaarval• 
meende bekcnde trekken te zicn in her 
gezicht van een der Zwarte Pieten. Ecn. 
grote stoute jongen werd na een don· 
der-toespraak in de zak gestopt, hctgecu 
op de zenuwen werkte van zijn jongst.' 
broertje en een ander kind. En zo wer· 
den op deze gedenkwaardige acltterna · 
middag vele snaren in l1et mensel~jk~ 
zieltje beroerd: angst, twijfel, vrcugde, 
smart, hoop enz. enz., zondcr welke ee11 
Sint Nicolaasfcest niet geslaagd ka11 
he ten. 

Dirk Jan. 

OOM IS DOOD, MAAR ..... . 

,De rijke oom in Am erika," die zijn 
neven en nichten plotseling laat blijkcn 
dat hij bestaan heeft door een erfenis 
van mHlioenen dollars achter te Iaten, 
neemt nog altijd cen plaats van helan;.! 
in hij de dagdromen van heel vee] Nc· 
derlanders. Meestal hlijft bet bij een 
illusie van klatergoud, maar een enkelc 
keer wil zo'n oom zich nog wei eens in 
werkelijkheid manifcsteren. Wij bedoe
len dan de manifestatie van zijn ovet· 
lijden, want een springlevende suiker
oom is slechts middehnatig interessant. 

:Zo'n buitenkansje schijnt zich voor 
te doen voor de nakomelingen van een 
zekere Johannes Roodzand, die om
streeks 1865 van de Haarlemmermeer 
naar de Verenigde Staten. emigreerde. 

Deze Johannes vergaarde een groot fot
tuin bij de exploitatie van kwik- en zil
vermijnen in de staat Utah, zodat hij 
dik in de duiten zat toen hij stierf. Kin
deren had hij niet en bij zijn dood hleek, 
dat hij op een ietwat hijzondere wijze 
over zijn nalatenschap had heschikt. 
Hij hepaalde, dat zijn testament pa~ 
vijftig jaar na zijn overlUden mocht 
worden geopend. Zijn geld wel'(l vastge
·ct en rente stapelde zicb op rente. 

De familie van Johannes R()odzanJ, 

Twee aardige foto's van de Sint Nicolaas-viering te Surabaia. 

die in Nederland was achter gebleven, 
wist niet van dit alles, maar in 1952 
ontstond er enige deining toen van Ame
rika uit geinformeerd werd naar het 
hestaan van neven en nichten. Een-en
twintig families meldden zich aan en in 
gezamenlijk overleg werd een advocaat 
in de arm genomen om te helpen hij het 
hinnenhalen vari de goudschat. Op z~jn 
heurt heeft de advocaat thans iemand 
in Amerika er op uitgestuurd, die moet 
onderzoeken hoe het nu precies met al 
die dollars zit en hoe ze het snelst en 
voordeligst overgeheveld kunnen wor
den naar de beurzen van de een-en
twintig Nededandse families. 

Zenuwachtig ~itten ze te wachten, de 
neven en nichten in lloofddorp, in 
Amcrsfoort, in Hillcgom, in De Kaag en 
in een stuk of wat andere plaatsen ...... 

Optimisme 

Een optimist heeft soms wei 
Ten slotte ongelijk, 
Maar toch is hij bijzonder 
En bovenmatig rijk. 

Terwijl een ander aarzelt 
En leeft in droeve druk, 
Toucheert hij vast een voorschot 
Op zijn nabij geluk. 

Dnt heeft hij toch te pakken, 
AI Ioopt het later mis, 
Maar 't mooiste is, dat meestal 
't Geluk nog met hem is. 

Geluk is niet toevallig, 
Het is het resultaat 
Van een groot enthou>iasme, 
Dat voor geen weerstand staat. 

( uit: .. succes" J 

- - - --~------------·- ··-



Kent n dot gevoel ook 1 

Om meer dan cen reclen zagen wij de 
regentijd met een bezwaard hart tege
moet. Want al noodzaakt de straffe 
Saromorese wind {)ns in dit jaar~etijd~ 
onze vertrouwde maatschappij-schepen 
enkele kilometers verderop te ontvan
gen inplaats van op de knusse rede van 
Winaupang, dit is 't ergste niet . AI 
ho11ken wij op die dagen over een aan
,eenschakeling van steenplompen die 
iuen hier optil1Iistisch als weg Letitelt 
en waar wij oris steeds meer over ver
wonderen {)ill niet te zeggen aan erge
ren, zelfs dat is te overkomen. Maar dat 
wij ons onvoldoende heschermd wisten 
tegen de natuurelementen, dat zat ons 
dwars. 

lnderdaad, ons voertuig hiedt ons als 
·bescherming een textiel-hemel, maar 
wij zouden ons gernster voelen indien 
we een regenjas hezaten, want wij ver· 
keren regelmatig in de huitenlucht, te 
land en ter zee. Natuurlijk hez::;,ten wij 
eerlang zo'n kledingstuk, doch dat ver
dween op zekere dag. Wij hadden ons 
al getroost met de geclachte, dat die 
·ander er wellicht groter gebrek aan had 
dan wij. 

Zolang de zon dagelijks stralend onze 
weg beschij~1t, valt in zo'n verlies gc
makkelijk te herusten, doch wanneer de 
wolkenma•ssa's hoven de · hergen steeds 

TEN AFSCHEiD JASPER STIL 
12 Februari 1922- 18 December 1953 

. Jasper Stil werd gehoren op 18 Mei 
1903 te Edam (niet in Epe zoals velcn 
denken!). Hij trad op 12 Februari 1922 
. bij de K.P .M. in dienst als assistent
machinist en hleef dit zeemanshcroep 
!rouw tot April '38, op welke datum hij 
naar de Surveydienst overging. Gedn
rende zijn walloopbaan werd hij succes
sievelijk te werkgesteld te Priok, Sura
baia en Hongkong om tenslotte de 
laatste 5 jaar te Priok te eindiuen als 
chef Surveydienst. Gedurende de oor
logsjaren ~uocht hij zich verheugen als 
gast van Nippon in Adek, Tjilatjap en 
Pakan Baru te verhlijven, waarbij nog 
een periode onder de vleugels van de 
Kempetai . 

In een nutshell dus (vrij naar Noach): 
When Jasper sailed the waters blue 
He had his troubles just like you 
For thirty years he drove his ark 
Before he found .a place to park. 
Maar zoals velen was ook Jasper Stil 

een van de raderen in ons team die 
wij node mis.sen, een conscieutieus wer
kcr, iemand die door ervaring wist dat 
net goedkoper is s.charle te voorkomen 
hn schade te herstellen, waarLij in de 
buidige omstandigheden de f-.ctor tijd 

dreigender opdruk1(en hlijkt de troost 
wei erg schraal. In ons, overigens V{){)r
treffelijk, Winaupang is evenwel geen 
regenjas te koop, tenzij men de voor
kcur geeft aan een kleurig gehloemd 
plastic affiche voor een hloemencorso. 
Zoiets flatteert ons helaas niet, dus wa
ren wij wei genoodzaakt een andere op
lossing te zoeken. De meest voor de 
hand ]iggende was natuurlijk: een zeer 
heleefd hriefje aan de grote hereu in 
het grote kantoor met de (zeer beschei
den 1 vraag of het mogelijk was ons de 
helpende hand te reiken. Ieclere keer 
hlikten wij angstig naar de dreiging 
hoven de bergen als wij in onze vierwie
ler over de weg van het dagelijkse brood 
rammelden . Geduldig wachtten wij vele, 
vele dagen en voelden al nattigheid. 

Doch wij verlorcn ons vertrouwen in 
het grote kantoor niet en dit werd rijke
lijk beloond, want op zekere dag ont
vingen wij geen brief, maar een pakket! 
Wij hadden slechts inlichtingen ge
vraagd en .... .. ziedaar, zonder mnggen
zifterij over maat en prijs verschijnt er 
een jus op ons bureau. 

\V e popelden van ongeduld om ons in 
de jas te hullen maar stelden dit voor 
de goede orde uit tot we het effect zou
den kunnen bewonderen in de spiegel 
in de echtelijke slaapkamer. Ongezien 
(dachten wij ) hereikten we deze plaats 
en trokken met wat moeite de jas aan 

en vele andere dingen de tegenstandcr 
waren. Gedachtig aan ,keep costs 
down" vatte hij zijn taak met voile in
teresse op - stond steeds gereed en 
niet·.s was hem te veel. Hij stand bekend 
als een bekwaam medewerker, die 
trouw en betrouwbal!r was aan en in 
zijn werk. In de dagelijkse gang van het 
surveybedrijf komen vooral in deze tij
den vele voetangcls en klemmen voor, 
die aanleiding kunnen geven tot minder 
prettige consequenties, maar zijn erva · 
ring heeft ons steeds behoed voor 
,hakjes", een begrip dat voor technici 
duidelijk is en meer omvatten kan dan 
een outsider Z.QU denken. 

AI wa1·en de laatsle jaren i.v.m. de 
tijdsomstandigheden niet de makkelUk· 
ste, je heht het met je directe mede
werkers, waaronder zovele jongeren, 
klaargespeeld de betekenis van K.P.M. 
aan de Kali Mati te handhavcn n.l 
,Keep People Moving" en dat is thans 
niet altijd meer zo eenvoudig. Velcn 
van die jongeren zullen wcllicht later 
tot de conclusie komen, dat je een va· 
derlijke vriend voor hen was. (vadcrs 
zijn in onze jeugd nu niel altijd even 
~cmakkelijk!) 

Persoonlijk~ dank ik je voor de vele 
unaangename karweilje~ die je heht 
opgeknapt en wil je niet lalen gaan 

om dezc vol trots aan onze vcna~tc 
(meenden wij) vrouwe te Iaten zien. 
Maar achter ons klonk reeds onder· 
drukt gelach met een toon erin die ons 
niet beviel. Tocn wij evenwel onze 
heeltenis enigszins ontzet aanschouw
den, konden we het haat· niet euvel 
duiden. \Ve zagen ons weerkaatst als cle 
vader die in de jas van z'n 10-jari~c 
zoon gevangen zit. Beneden reikte de 
jas hoven cle knie, hoven net h enedcn 
de ellehoog en de ntg stond op sprin
gen. Op dit moment kreeg ons ge:vocl 
van eigenwaarde een Ielijke denk. 

Wij voelen ons altij d zeer klein te
genover de grote heren van het gr':lte 
kanto·or, maar dat men ons daar als zo 
klein beschouwde, hadden we ons zelfB 
in onze meest pessimistische bui niet 
kunnen voorstellcn. Stil trokkcn we de 
jas uit ...... 

De :mdere dag reden we, gclmld in de 
melkwitte plastic regenjas van de vrou
we (waarina we ons net cen ijshonhon 
voelen), met de deuk en ccn nog zwaar
der l1art dan voorhcen het erf af. We 
voe}dcn OilS cen met de hnilende wo}. 
kenhemel. AI kunn~n we de jas ruilen 
voor de grootste maat die men op het 
grote kantoor heschikhaar heeft, daar .. 
mee is onze deuk niet uitgcklopt. w,; 
zullen ons nog heel lang gedcukt voelen. 

Kent u dat gevoel ook? Alder!. 

zonder nog eens te wijzen op de prettige 
en goede samenwerking die wij hehhen 
ondervonden. 

Een goede reis, het heate voor de 
tockomst en vind maar gauw een par
kcerplaats voor het gezin van de 4 J's. 

G . 

Telegrafisclte 
wensen 

gebd~--~ 
~ I 

Vlak voor het ter perse gaan 
van dit nummer ontving onze Di
rectie, in antwoord op aan de 
Vcorzitter van de Rat~d van Be· 
stuur en aan da Directeur in Ne
derland verzonden teiegrafische 
gerukwensen, de ondervolgende 
telegrammen: 
,hartelijk dank voor uw telegram 
stop mede namens raacl wens ik 

. n en het gehele personeel een ge
lnkki~; en voorspoedig niemvjaar 
en met families een goede ~ezond
heid" Delprat 
,mede namens personeel amster
damlwlltoor wens ik ulieclen en 
gc>lwle personeel met familie ge
Lukkig en voorspaedig nieuwjaar'' 

Backer. 
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De volge nde mutaf ies vonden m de afgelopen maand bi j onze maatschappij plaats. 

AANGEKOMEN : 

Per vliegtuig. 

G. D. Mitche ll 

F. W. Muller 
T . A. Lan~t!dijk 
E. L Rabe 

K. E. Moulhnno 
J. M. A. Plante 
Febure de 
V illeneuve 
W. de Vries 
J. W. G. Thorborg 
E. vnn Dant>daar 
A . H . v. K ocvcringc 

VERTROKKEN : 

adj. rhc£ 

hld . .vlk. 
hid . wlk . 
adj. c hd 

bfd . wlk. 

geza gv. 
gezagv. 
2£le sl lll. 
2dc ;;t m. 
hld. em pl. 

L. van Dam en adj. rhef 
echlg. 

J. H. Hut en gezin hfd . empl. 
Mevr. M. H. Mcr:cn 

Senn 
l'an Basel- Uil den 

Bog:wrd cchtg. cmpl. 
Mevr. C. E. van 

Zwietrn - ten 
Hag en kin.ll gezin entpl. 

Mevr. M. J.P. Vnlk 
- van As en kin. 
deren. _ 

Mevr. W .G.P . Spiek· 
roan - Engclen 
en kinileren 

'fcvr. M.W.J. KriJ· 
lel van Esch en k d . 

Mevr. A.M. Wessel 
- Dussel en kind 

Mevr. L. Krnncn· 
burg - Lnnkamp 

gczin l e shu , 

gezin 1c stm. 

l!ezin 2dc slm. 

gezin 4de s1rn . 

echlg. tdc stm. 

1S/ II Cl< csv (naar ufd. 
\ ... n ·ut·• r llK l 

16/ l1 ex .1{\' 

13;11 ex RV 
21/ 1 '· ex EV (naar afd. 

Vervoer ; H K) 
7j 12 ex RV 

10/ 12 ex RV 
17/ 12 ex RV 
19/ 12 ex HV ; SV 
19 / 12 ex RV / SV 
20/12 (naa r Tcchn. diensi/HK ) 

ex EV (nHat· ag. Singapore) 

ex EV (nnar ng . .Pcnang) 

Welkom in lndonesie 
VERTROKKEN : 

Pe r vllegtuig. 

C. J. P. van Lieshout 
A. F. F. Janssen 
G. J. Zee :;ers 
J . Cocrs 

2<l/ll RV 
1 / 12 RV/ OP 
4 / 12 RV / 01' 
4 j l2 RV 

J. van der Zwan 
L. Ko; lcr en gezin 

h!d. wlk. 
h fil. wtk. 
hfd. wtk. 
2d~ wtk 
gezagv. 
gezogv. 

• 6/ 12 RV 

M. Uage 
J . 'B. G. Bakker 
J. ncnnink 
A. H nkk crt 
Mr. W. L. Bessem 
P. Schelli ng 

le slm. 
2de wtk. 
ge?.agv. 
kv. 3de wtk. 
di emtehef 
kv. 3de wtk 

Pe r ms. , Straat Malakka" ddo. 15/ 11 

Ch . G. vnn Il~>ulen hid. e mpl. 

Pe r ms. , lndrapoera " ddo. 7/ 12 

H. A.~· Jto~cuboog ge~agv. 

10/12 RV ( waarna over g. naar 
N .T .I'.l\1.) 

13 / 12 RV/ SV 
15 / 12 R V 
1 7/1~ R V 
17/12 beei ndi~ ing diemtverll. 
13/ 12 GSV. 
19/ 12 beci niligit•~ dicn:;tvcrb. 

EV / OP (ex ag. Sin gapot·e) 

RV/OP 

Per ms. , Oranje" ddo. 18/ 12 

J .C.P. Schehens hfd. 1\' lk. RV / VP 

J . :'>li l adj. chef EVJOP. 
(ex Survcydiens1 
Tg. Pri ok) 

H. A. A. Schneider hfd . wtk . VP 
P. de Kwant 2de stm. RV jSV 
A. H. Aelbers 2de Slm. RV/SV 
J . J. Eijken 3de stm. RV/SV 
I. H:trms 3de stm. RVjSV 
A. Postma 3de stm . RVjSV 
R. H. Damwij k 3de wlk. RV 
E. Scheidern:~ 3de s tm. R V 
S. Nauta 4ile wtk . RV 
C. Wagenaar 4de s!m. ont slag 

Een goede reis! 

NIEUW AANGENOMEN : 

C. J. de Nies >!de wtk. 
J. G Geutj es 4de strn. 
E. Elliott Joe. cmpl 

G. H. d e Jong 4de stm. 
F. J. Kubinek 4de strn. 
R. v .d . Pa lm 4de s!m. 
W. Hiskemullcr ll.de slm. 
A. Carbaat 4de s trn. 
W. Flach 4de s tm. 
H. W. Tiemeyer 4de stm. 

Welkom bij onze 

MUTATIES : 
W. B. Carnoenie hid . cni!Jl/ arts 

E. A. Zijlstra empl./hfd . b:ws 

D. van s~nten em p l. 

H. Doornik em pl. 

7/12 aangck. pl'r \•liegtuig 
7/ 12 " " 

, 
1/ 1? geplaatst b.d. Ink. 

& Mag. 
dienst Tg. Priok 

14/12 nangek. per vliegtuig 
17/ 12 .. " 17 j l 2 
24/12 
24/12 " " 24/12 , 
26/ 12 , 

maa tschappij 

1 i 12 van SMP / Berouw naar Me d. 
di enst / T g.Priok 

7/ 12 van Werkplaatsen Makas;;ar 
naar de Werkplaatsen/ Tg. 
Priok 

1.'12 van CD Makas;ar naar Ci. 
viele Dienst/Tg. l'riok 

7/ 12 van ag. Surabaia naar Secre· 
tarie/ HK 

Nieuws van P etamJJni•an 
TIEN GESLAAGDEN. 

Door een commiss ic, inge&leld bij besluit van bet 1\linisterie van 
Gezondh e!d, werd op 16 December j .l. in bet Ziekcnhuis PetarnLuran, 
cxamen afgen nm cn voor man1rive1·pleger/ ster. Er wer den 1() c:m di· 
daten gee)(amineer il en aan a ile 10 kon he t diploma worden uitgereikt. 

D e namen vun de nieuwe manll'ies zijn : 

1. Adtmad Zochdi b in Musa 
2 . Stefanus Rikin 
3. Rubin 
4 . Eddy Sutyo 
5 . Praptosusilo 
6 . Husin Ganda 
7. Abd. Landa 
8 . Oei Pan t.iep Nio 
9 . Oe i Pan Lie n Nio 

10. P. Simand1untak 

Ballr 1le npleiding vonr dil diploma <1 jaren duurt en de lessen in <1 1' 
avondnrc n gegeven worden, pldt tlil ~u • : r r.s wei voor bet dourzeUir:<!o• 
vermogen vm de jongelui en ook. \ ' OOI' de op!••iding. 

Wij w ensen de u ieuwe mnttll'ill' s van ha rte gduk, dorh wij gevoelen 
h ocgenaamd geen hehueh e ons pcrsoonlijk van buu g_o.c.J.e cal_lacitci.le'lll 
op de boogie le s tellcn. 
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IHcronder volgen r.or; enkc]e react1es 

op voorgaande uitzendingen van hct 
Koopvaanlijpr{)gramma: , Het schip 
van de week". 

lloofdwerktuigkundige K. S. Eck
lwrdt schreef van uit Djakarta: 
,j ...... Gaarne betuig ik hierbij mijrr 
hartelijke dank voor de uitzendina 
,Bet schip van de week" van 2 Oc• 
tober j.l. Het m.s. , Batavia" lag vo,;r 
anker bij Kalicmget (Madura) en de 
ont1Jangst op mijn BX 316-TJ was 
redel{;k en beide uitzendingen op de 
16-meterband goed te verstaan. Een 
en ander was mij een waar genoegen". 
Gezagvoerder en officieren van het 

ms. , Kalabahi" zonder: naar aanleiding 
van de uitzending van 23 October a.p. 
het volgende telegram via Scheveningen· 
radio: 

,. . . . . . Tweede uitzending lzristalhel
der en ongestoorcl. Hartelijk dank 
V(tn alle opgeroepenen aan boord van 
, Kalabahi". 
De echtgenote van hoofdwerktuigkun

dige Kers scllreef over de ontvangst van 
hetzelfde programma nan boord van het 
ss. ,Merak": 

, ...... Aan aUe medt'werkenden onze 
oprechte dank voor het welslaf{en 
van deze aangename uitzending, 
waarop mijn man spontaan reageerde 
met het volgende telegram: 

.,ontvangst teas prima· meer dan 
blij }ullie stemmen weer te lwren
zelf kemgezond, veel liefs, Theo". 

Reizend inspeeteur 

GEZAGVOERDER M. F. S. VAN ZEYL 

BENOEMD 

Met ingang van 1 Januari 1954 is de 
h eer M.F.S. van Zeyl, gezagvoerder van 
onze maatschappij , in de rang van dienst
~.:h ef overgegaan nnar het walpersoneel. 

De heer Van Zeyl zal tezijnertijd de 
functie van reizcnd int~pecteur overne
m cn van de beer O.II. Ritsema, die de 
•liemt · der maalsehapt'ij hinncnkurt 
:net pensioen gaat veda ten. 

foto: J .H.C. Vermeulen opname tn K.R.O.-Studlo 

Bovenstaande foto werd genwalct tijderts de groetenuitzending van de W ereldomroep op 
23 October j.l., bestemd voor 3 schl!pen van onze nuwtschappij, t.w. : de .,Kalabahi", 

.,Merak" en .,Banjoewangi". 

Ee\Jl goede hekende van de 
vloot verliet Surahaia 

Havenloods Van Zandvliet 1·epatrieerde 
Het gebeurt niet vaak, dat een h aven

loods 40 jaar in deze gewesten heeft 
doorgebracht en zeer zeker niet, dat hij 
daa1•van 35 jaar in Surabaia op post 
h eeft gestaan. Dit was de heer A. van 
Zandvliet, die sinds April 1918 menige 
4de stuurman heeft zien komen en als 
gezagvoerder de K.P.M. heeft zien ver
laten. 

Deze bescheiden en rustige man was 
een loods, zoals er maar weinig zijn ge
weest; hij stond altijd voor ons klaar 
en had dan ook zeer vele vrienden aan 
de waterkant. En wat voor de K.P.M. 
eigenlijk ook nog bijzonder veel zegt: 
deze loods heeft nimmer schade ge
maakt m et of aan een schip van onze 
maatschappij of om in meer populaire 
en begrijpelijke taal te spreken ,nooit 
een bakkie gehad". 

De beer Van Zandvliet is als passa
gier per ,Plancius" op 5 December a.p. 
van Surabaia naar Djakarta vertrokken 
en het moet voor hem (en feitelijk ook 
voor aile K.P.M.-crs) een eer en vol
doening zijn gewecs t om het vlaggeschip 
va n de maatschappij voor de laatste 
maal als loods uit te Lrengen. Bij ver
trek hadclen aile aanwez ige K .P.M.
s<·hepen de ,Both", ;,Haud", en ,.Khorn 
lloa'' h ct seiu 11lk wens u hehoudcn 

overtocht" op en floten ten afscheid. 
Wij wensen de heer Van Zandvliel 

langs deze weg, merle namens aile gezag· 
voerders en officieren cler K.P.M. als
mede namens de Perak-W aterkanter~ 
een goed verblijf en een lang Ieven in 
Nederland onder dankbetuigiug voor 
de vele waardevolle, eervolle en gewich
tige diensten aan de K.P.M. Lewezen. 
Het ga U goed ! 

Dirk ]an . 

D()ORVECHTEN. 

Twee kikkers vielen 's nachts in cen 
emmer melk. 

,Dat is het einde," weeklaagde de 
eerste, die een pessimist was. ,Niet 
de minste kans om hier weer levend 
nit te komen. Waarom zou ik cle mar
t eling nog d{)arzetten ? Het geeft 
niets. lk heh er genoeg van, ik geef 
het op ...... '' Hij strekte de paten uit 
en verdronk. 

De andere kikker was een optimist. 
,Ik zit er lelijk voor," beda<'ht hij, 
,maar opgeven doe ik niet. Ik blijf 
doorvechten zolang ik kan." De hele 
nacht ploeterde hij met de potcn in de 
m elkemmer. 

En toen de eerste stralen van de och· 
ten dzon doorbraken, had de onver
moeide kikker vaste grond onder de 
voeten -- boter l 



PROM 
per 1 Jan 

Het is de Redactie van "de Uitlaat" 

bevorderingen per 1 Januari 1 

Tot adjunct-chef de hoofdemp!oye's : E. H. B. Houtkoop; 
Th. Hut en met lngang van l Februari 1954 C. J. Vermoire. 

Tot hoofdemploye de employe's: E. van Mossel; A. Z. 
c P ~ I; J. W. Caviet; A. L. Orth en Ch. Ph . van Eck. 

Tot locaal-employe de beambten : G. Meyer ; liem See 
Koen ; Th. H. Wei jgers; E. Florentinus; W. A. Meraux; W. E. 
Brassingo; J . Mangindaan; Mak Tjin Koen en F. A. Schou
ten. 

Tot locaal-employe/ baas B de onderbaas A/ beambte: 
Ch . A. Soentken. 

Tot o nderbaas A de onderbaas 8 : lie Tjoen Wai. 

Tot beambte de hoofdklerken I : M. I. Koramoy; S. p, 
Tupoma hu; S. Ch. Mo hubessy; D. lumi; N. W. H. Paseki; 
R. A. Anthonijs; J . Ro mbi en N. van Midde . 

Tot noofdklerk I de hoofdklerken II: Abd. Rochmon; Moh. 
Tahar Hasson; J. N. K. W. Kandou ; H. W. Ranti ; E. Dengah; 
Chan Been Yeow; J. Ch. · Mamesah; Moh. Sidik; A. R. 
Rompas: J. H. Siohaya; Mas B. Djajasentana; J. F. Hubner; 
Thung Keng · San; H. J . Vodegel; Mej. Ha limah; J. B. 
Krayenbrink; lie liang Tioe; E. J. Gailliaert; lie Giok 
Liang; K. R. V. von Bronckhorst; C. W. de Rozario en 
Anam. 

Tot hoofdklerk II dele k!erl<en : B. Pa!apessy; M. Tjach· 
jan i; Toetoe Soemantri; Baharoeddin; Machmoed Mozin; 
J. W. Christoffel; R. Soeratman; ); A. J . Wokkary; Heng 
Joo Khiam; Basoeki; A.ndang Koerniah; H. Djoela;Joe Hok 
Hien; Hasboellah Siregar; G. D. Geldof; Ngoebaidi ; Kho 
An Yoe, Soemadji; J. N. Wee; Wisman Boechari; Mevr. 
J . H. Reurhoff-Mohieu en Ajat. 

Tot le k!erk de 2de klerken: Amat b. Saenr:Jn; Salim; 
Somaila II ; lim Tje ng Swan; A. B. Franciscus; Adenan; 
Amat ; 1\. H. Waworuntu; F. Assegoff; M. Nathnnnel; J. 
Ibrahim. W. A. Sitompoel; lsrah; Rapoeng; looi Tak Sang; 
M. M. Mandagie; Jafim Kotidjo; Ismai l Abb(]s; Sj.,msoe 
Anwar; Ton Siew Chwee; Saju!i; Ahmad b. Kesnt>morll· 
toe; E. D. Hernvmus; Korim; Empi Effendi; E. Siregar; 
A. S. v. d . Werf en Gouw Peng Soey. 

~ 
Tot 2de klerk de 3de klerken : Achmad Dochlan; I 

,t>.chmod I Saorin; Sjochroen; ldhar Sioekoer; Ali ldroes; 
Siregar Djauhari; F. A. J. Kalalo; Soewargo Waspodo; 
Sokron Moeljosoedarmo; Usman; Abd. Radjak alias ldjok 
b. Togoh; Tjoe Tek lie; Djoemat b. Empang; E. latupapuo; 
A. Siregar; 'Ton Chin Lart; Tan Huch Chye; Moh. Nuh; 
Pido; T. Sastro Wi joto; D. S. Ta nihatu; Tan Hoe Chiang; 
N.,:J. Choon Hoi ; Amir Raimoen; Soewandi; Dorwis; Zainal 
Abidin ; Eddie; Sarpirin b. Rainun; F. Sanggor; Hasan; A. 
1-lowoni Nuh ; H. Fransz; Boestoni. b. H. Hasson; G. Ka· 
wengian ; A.M. W. v. Zwieten; Achmad Fuadi Effendi; Abd. 
Rachman b. Amat; R. G. de Quillettes; J . R. Sei latuw; 
Mej. M. M. Hendrikx; E. Tielung; Hamdjah; Mord joeki ; 
Roip Abd. Mufakir; Me j. J. M. Loen; J . Koa en M. Suak. 

Tot hoofd·pakhuismeesterj beambte dg pakhuismeester 
1/ H. K. I. : E. F. van Gelder. .. 

Tot pakhuismeester 11/ H. K. II de pakh.uismeester 111/ l e 
klerk: Moh . Sa ni. 

Tot voorman 1/H. K. l de voorlieden 11/ le lderken : R. 
B. Jacoeb en C. H. Kellner. 

Tot voorman II/ 1 e klerl< de voorlieden ill/ 2de klerken: 
Morah Adin Siregar en Mach. Djait. 

Tot hoofdte!efoniste/ H.K .. I. de hoofdtelefonisten/ H.K II : 
Mej. F. Hop en Mej. L. E. Fr_ans. 

Tot ho!):'dporlierj H. K.l. de portier 1/H. K. II, ; E. Telepary 

Tot mantri-verpleger 1/ H. r<. II de mar.!ri-verpleger II/ 
le lderk: Doelkasan. 

Tot s!er.ofypiste 1/H. K. I de stenotypiste_ 11/ H. K. H : _ 
Mej. Y. Mink. 

Tot hoofdtikker 1/H. K. H de hoofdtikkers .11/ le klerken: 
M. Wira soeparta en Mars iman. 

Tot hoofdtikker II/ 1 e klerk de tikkers l/ 2de klerken : 
Abd. Soekoer; Moealeh en Mej. S. H. Rosman. 

Tot tikl<er l/ 2de klerk de tikkers 11/ 3de klerken : S. Si 
morangkir; Moh. Saleh By; .A.bdu lfatah b. Mard joemihar 
djo; W. N. Mairerong-Pieloor; R. Birin en Mej. A. Mondong . 

.. WIJ BIEDEN ALLEN ONZI~ 111111'1 



OTIES 
• uar1 1954 

een bijzonder genoegen de volgende 

954 te kunnen bekend maken 

Tot hoofdkassier 11/ H. K. I de kassier 1/H. K. II : Kwa 
Soen le. 

Tot kassier ljH.K. II de kassier 11/le klerk : Oei Keng 
Tjoean. 

* 
NAUTISCR VAREND PERf' 'NEEL 

Tot gezagvoerder de 1 e stuurlieden : J. Plugge; H. B-=rk
hout; H. Meyer; G. v. d. Kleyn en B. Broz· r1Uizen. 

Tot .le stuurman de 2e stuur!iechn: W. Esselman; H. 
Boeree;. W. v. d. Graaf: Th. Terhorst; J. Sli;ber; C. W. van 
Maanen: H. J. Dikker; ·r. Zuidema; J. W. Schu ~ te: H. Hof
mever; P. Starkenbur~: W. A. M. van Koningsveld; J. W. 
G. Thorborg; Ch. F. Schluter en D. J. Uitenbroek. 

Tot 2de stuurman de 3de stuurlieden: H. de. Vries; B. Ch. 
Breedland; A. Postma; l. J. Eijken; 1. Harms; M. A. Bakker; 
C. W. Lubberts; H. J. Kuyp; J. Emanuels; J. J. Maoskant; 
L. v. d. Molen; A. H. Aelbers; M. J. P. Hahijary; H. G. Ton; 
N. Jans: A. de Pauly; Lie Hok Liang; J. Rakers; G. J. van 
der Heiden; H. C. Meyer; A. Bikker; E. van l.uyk en F. M. 
van Eekhout. 

Tot 3de stuurman de 4de stuurlieden: P. J. Bruls; N. 
Scheer; Th. H. J. von Adrighem; R. A. Schuitemaker; P. 
Koning; J. Jonkmon; M. Tielman; K. Bareman; J . C. van 
Boxel; J. Ozinga; W. F. H. Hendriks; H. K. Kruk; A. E. B. 
Tri~bels; D. E. Heere; W. J. F!orie: B. H. van Oudvorst; 
F. E. de Nieuwe; Ong Goon Han; J. N. Olijve; H. Somson; 
A. Wel~ch; B. herman; J. W. Swaving; R. E&;en; J. P. 
Durjkers; C. de Beer; N. J. L. Kortekaas er1 J. Schoulrop. 

Tot stuurman IKV de s!uurman-!ocaalvaart: J. H. 
N1anoppo. 

Tot stuurman-locaalvaart de wnd. stuurliedim-locaal~ 
vaart: M. R. Titaheluw; E. J. Wuisan; l. Thamrin; r; C. 
Panqemanan; M . R. Senduk; J. F. Luntungan; J. A. Pan1ow; 
J. M. Worsokoes0emo; J. Lohoetoeng; A . . Peleh; A. G. 
Tamakn; J. N. Walurandang en Z. Supilh. · 

Tol ladingklerk dg leerHngen-ladir.gklerk : J. Ruhulessyn; 
P. Loupatly; R. R. Tholense; S. Sahelessy; E. Lotuheru; P. 

~8.1JliSTE6lp1--fJliWENSEN A,A.N! 
ll 

' \ .... ~ 

Thyssen; Ch. Karambut; Th. F. Otay; P. Walando; J. D. 
v. d. Sluys; E. Reynst; J. Faulhaber; J. F. Mustamu; Ch. 
S. Lefrandt; H. Lelengboto; E. Moniaga en J. E. Kambey. 

* 
TECBNISCB VAREND PERSONEEL 
Tot hoofdwerktuigkundige de 2de werktuigkundigen: 

G. E. Thijssen; L. E. v. d. Worm; H. Hillebrand!; H. T. 
Koa; B. Sjouw; J. P. v. d. Endt; W. Lorqnen; R. L. Rook; 
J. de Reus; H. lyklema; Th. B. Kers; J. K. Nijdom; F. l.. 
Visser en J. A. Versteegh. 

Tot 2de werktuigkundige de 3de werktuigkundigen : 
L. R. Kreeuseler; J. H. Jentink; E. Scheidema; J. A. M. 
Gemke; Sj. Wybenga; B. Stigter; B. Root; W. van Dam;. 

... J. G. A. Munteri Tj. van der Schaaf; C. J. Krug; F. J. Hil
ligehekken; J. Vorenkamp en W. Koots'ra. 

Tot 3de werktuigkundige de 4de werktuigkundigen : 
A. J. de Winter; H. F. Middleton; H. R. Bout; P. van 0 ;; 
J. van Boven; J. B. Pisanis; M. M. Sybesma; N.J. de Hooq; 
J. H. Loman; B. Pekel; G. Buijze; S. P. A. Koenen; N. J. 
Persijn; J. G. W. Klandermans; E. J. M. Bollen; H. J. 
van Lore; H. J. Spruijf; C. van Verseveld; S. Nauta; F. l. 
M. Spit; A. Bikker; J. R. Mulder; Tjan Kiem Liang; l. R. 
Andreas; F. J. Hanou en J. R. Holman, 

Tot 4de werktuigkundige de 5 de werlduigkundigen : 
B. le Roy; M. Biljardt; J. M. Vrolijk; B; Th. Kreefft; R. E. 
Stalk; W. A. van den Berg; W. H. van der Poel ; J. L. H. 
Osinga; D. C. Westerbeek; 1-(. A. W. Blagg; F. Jager; 
L. Dijkslag; J. W. Brinkert; A. D. Deunk; C. Schoemaker; 
H. J. Driessen; J. J. Pieferse; T. F. Rijckaer1; G. Reitsma; 
J. B. van der Winden; P. van den Berg; A. Verheijden; 
H. van der Ridder; H. Broekman; I. S. Schaafsma; D. van 
Noorl en K. Winters. ..,, ... 

CIVIELE f)JENS'l' 
Tot proviandklerk de leerlingen·proviandklerk: H. Mi

roh; Th. V. George; B. J. Schramm; J. K. Pangkey; A F. · 
Frederik; J. Kaeng; A. E. Pietersz; W. Pangemana:1; 
W. N. Runluwene; 0. Tungka : W. K. Pangalila : A. R. 
lnkiriwong; J. R. Pussung; G. S. fomba r~g en L. Siwy. 

. !}'. 
. ..:-

- { " 

... - ~ .... . ... .:.. 



NITI a KAMIT. 
werfmandur equipage di Sorabaia 

35 tahun 
1 Djanuari 1954. 

Niti a Kamit dilahirkan dak1m tahun Ul'JO di 
Gresik dan p ada tanggul 1 Januari 1919 in 
mulai bekerdja pada Perusahaan kita sebagai 
m·atros. Sampai pada waktu pendudukan Dje· 
pang i a telap herlajar dan -dapat mentjapai 
pangkat serang. Segera sesudah perang Niti a 
Kamit melaporkan diri lagi pada Perusahaan 
kiln dan diangkat sehagai werfmandur pada 
bagian Equipage di Surahaie. Pekeriljaan ini 
masih dilakuknnnja sekarang dengan memuas· 
kan para kepalanja. Kami utjapkan selumat 
dengan djubilium dinasnja jang 35 tnhun ini 
dan mudah·mudahan ia masih dapat mentjurah· 
kan tenaganju banja}t tabun lagi kepada K.P.M. 

KETOET REGOEG. 
pendjaga Hotel Bali - De n Pasar 

25 tahun 
1 Djanuari 1954. 

Pada tanggal 9 Agustus 1901 Ketoet R~l!Oel! 
dibbirkun di Bindoe Kesiman (Denpnsar) 1lan 
pnda tanggal 1 Djanuari 1929 in mulai bekcrdju 
pada PerusahJan kita. Kini ia h ekcrdja sciJagai 
pen«lj:JgH pada Hotel Bali dan pmla tanggal 
1 llj.umuri ia aknn mempel"ingati had , tJahwu 
25· tahnn jang lalu ia mulai hchrJja p:uJu 
Perusaha.m kita. DenAan cljubiliilm ini kami 
otjapknn Rt>lamul k«>pada Ketoet Rcgoeg. Mu· 
rlah-muduhan masih banjuk tahun lagi! 
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R. A. MONTANUS. 
machine-moiord.rij ve r 

25 jaar 
1 Januari 1954. 

• • 14 ~ ~· • -.... ' : ~ .. 

Reinier Alexander Montanus werd op 16 Juli 
1910 le Batjan (Ternate) geboren en trad op 
1 Januni 1929 als leerling·machinedrijver in 
dienst van onze maatschappij. Op 11 Mei 1932 
slaagde hij voor bet examen van machinedrijver 
en werd op 1 J anuari '34 als zodanig aangesteld. 
In deze zelfde maand deed de heer Montanus 
opnieuw examen en slaagde voor het diploma 
motordrijver, zodat hij op 26 J anuari van da t 
zelfde jaar tot machine-motordrijver werd he· 
vorderd. 

Gedurende de bezellingsjaren -v>m Indonesie 
bleef de beer Montanus aan boord van het ms. 
,Bandjermasin" doorvaren. Bij ·de intrede van 
het nieuwe ja~r herdenkt h ij het fei t, dat hij 
voor 25 jaar in K.P.M.-dienst trad . Wij wensen 
de beer Montanus met zijn jubileum van harte 
geluk. 

H. BOSCH. 
gezagvoerder 

25 jaar 
2 Januari 1954 

Op 25 M.aart 1907 werd Hendrik Bosch te 
Odoorn I prov. Drente) gcboren, do orlicp de 5· 
jarigc H.ll.S. en b ezoch t dnnrna de Kweekschool 
voor de Zeevaart, alwaar hij het diploma voor 
~de ~tuurman GHV b~hnalde. Met het ~6· 
,Sipirok'' vertrok hi.i naar Indone•iii en trad OJl 

2 .lanuari 1929 als 4dc stunrman in acticve 
dienst van on7.e maatsrhappij. In Juli 1931 be· 
haalde hij te Batavia zijn diploma voor 2d~ 
sluurman GHV en werd O!l 1 Juli 1935 tot 3de 
~tuurman h evorderd. In April '36 werd te ll:t· 
tavia het diploma van 1e stnurman GHV be· 
hanld en op l Jnnu:~ri '41 volgde zijn aanstel· 
ling tot 2de stumman. Tocn de Duitsers in Mei 
JIJ.in Nederland binnenvielen, bracht de heer 

Bosch juist zijn verlof aldaar door; .~el was 
toen niet meer mogelijk naar Indones1e tcrug 
te keren. Na de oorlog in Europa en de Japanse 
capitnlntie keerde de hecr Bosch nanr Indo· 
nesie t erng en ging weer a ls ~~e stuur~an 
varen. Op 1 Januari 1949 volgde ZIJD benoemmg 
tot 1e stuurman, terwijl hij op 1 Juli 1952 tot 
gezagvoerder werd bevorderd. 

Wij wensen gezagvoerder Bosch. van ~arte 
gelnk met zijn jnbileum. Nog vele Jaren m de 
beste gezondheicl . 

C. DE JONG. 
gezagvoerder 

25 jaar 
2 Januari 1954 

Op 28 Jnni 1908 werd Cornelis de Jong te 
Den Haag geboren, doorliep de Mulo en ver· 
volgde daarna zijn studie san de Zeevaart· 
school, alwa.:u h ij in November 1928 zijn di· 
ploma voor 3de stuurman GUV b ehaa lde. Hij 
vertrok met het ss. ,Sipirok" voor de eerste 
maal naar Indonesie en trad op 2 Januari 1929 
als 4de stnurman in actieve K.P .M.·dienst. 

In M.aart 1932 behaalde de beer De Jong zijn 
diploma voor 2de stuurman GHV, wanrna hij 
op 1 Juli '35 tot 3de stunrman werd bevorderd . 
In November '35 deed hij wederom examen en 
b ehaalde zijn 1e ran g; op 1 Janunri 1941 werd 
hij tot 2dc 5tum mnn b evorderd. T ijdcns bet uit· 
breken van de 2de wereldoorlog wns de beer De 
Jong juist met vcrlof in Nederland, zodat hij 
toen niel meer n aar Indonesie kon terul!kP.-.. ·1. 

Bind Augustus '43 verlrok hij via Londen naar 
Auslralie en ging weer als 2de stuurmnn varen. 
Op 1 Januari 1949 werd b ij tot 1e stunrman 
bevorderd, terwijl hij op 1 Juli '52 tot gezag· 
voerder werd aanges·!cld. 

Wij wensen gezal!:voerder De J ong van harte 
geluk met zijn 25-jarig dienstjubileum. Nog 
vele jaren! 

De schuldige hand. 
, Etlelachtbare", zei de ndvocaat tegcn de 

r~cllter, ,ik ontlcen, dat mijn client heP/t in· 
gcbroken. Alle ramen van het huis stonden 
open; hij kon zo binnenstappen. Ziin rechter
hand heeft loen enkele aanlrelckelijke voor· 
werpen weg!(enomen, maar meent IL, dnt mijn 
client l{eslra/t mag worden voor wat zijn rech· 
urhnnd deed?" 

,,Uw nrpu.menten zijn juist," nntu:onrdde fle 
rechter. ,.lk vcrooraeel zij11 rcchterha11d tot 
een janr germngeni<sfrn/. Of h(i z ijn hand dnt 
jnnr pezelsclrnp wil houden of niet, laat ik 
nan hem zelf over." 

W anron de mlvoraat de 1.-un.~tnrm van zijn 
rliPnt nfrlPetl, rlie vaor de vet bnnsde rPrhtP.r 
ueP.rlegde en m et zii11 clien t de recht:mal verliet. 



/ 
i 
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P. J. BALDER. 
gezagvoerder 

25 jaar 
2 Januari 1954 

Pieter J ohannes Balder, gehoren op 24 Au· 
. gust us 1909 te Hoofddorp, doorliep de Mulo en 
' crvolgde daarna zijn studie a an de Zeevaart· 
>rhool t e Amsterdam met als r esultant, dat hij 
in Fehruari '28 zijn diploma voor 3de stuurruan 
GHV heba~lde. Met het ss . .,Sipirok'' kwam 
hij voor ' t eerst nnnr Indonesiii en trad als 4de 
stuurman op 2 Janunri 1929 in dienst van onze 
ma~•· ·happij . 

Up 1 April '30 werd hij tot 3de stuurman 

1 
hevorderd; in l\1ei '32 behaalde hij te Djakarta 

1 djn diploma voor 2de stuurman, terwijl hij in 
'.~ugustus '35 zij n 1e rang behaalde. Op 1 ]Jnu· 
ad 1938 wcrd liij tot 2de stuurman bevorJ<!rd. 
. Gedurende de bezeHingsjaren van lndonesiii 
\ warn ook de heel' Balder in verschillende .Ta· 

·(:Janse intcrneriMskampen terecht. Na de oor· 
! logsjaren gins hij weer als 2de stuurman varen 
:-m werd op 1 Januari '48 tot 1e stuurman be· 
vorderd, terwijl op 1 Januari '52 zijn aanstclling 
tM gezagvoerder nfkwam. 
I Op de 2de J anuari n.s. herdenkt gezagvoerder 
1

1

Balder het feit, dat hij 25 janr geleden in 
K.P.M.·dienst trad. Wij wensen hem met dit 

tlubileum van barte geluk! 

A. F. DE BRUYN. 
gezagvoerder 

25 jaar 
2 Januari 1954 

Adriaan Frans de Bruyn werd op 29 Augus
iius 1907 te Noordeloos (prov. Z.-Holland) p;e· 
'boren, doorliep de 5·jarige HBS en volgde 
daarria de Cursus voor Bevarenen te Rotterdam. 
Op 16 November 1928 behaalde hij zijn diploma 
;voor 3de stuurman GHV. Op 2 Januari 1929 
trad hij in KPM-dienst, na met de ,Sipiruk" 
i,aar Indonesic te zijn uitgekomen. In Mei •;n 
jbehanldc hij te Batavia zijn diploma voor 2dc 
stuurmnn GHV en werd op 1 October 1?:15 tot 
3de stuurman bcvorderd. In December 1936 
•!ing hij wederom nnnr de cursus en slaa~ile t" 
"alavia voor bet diploma van le stuurmnn Op 
J }:,nuari 1941 kwam ziju bevordering tot 2cle 

&tnnrrnnn af. Ge•lnrcn•le ilc hc?.Ptlin~•.inrrn ~nn 
1ntl••ne; ic ulcel de hecr De llr uyn dunn ,,ren 
(o a . "fl de , Nicnw·Hnlland" en de ,. l .. ;(el 
bf't ;("J. 011 1 Janunri 1949 en op 1 Jnli 1'152 
wen) hij resp. bcvorclen) tot l e stuurnwn en 
J!Czag\'oer der. 

Op de 2dP. J anuari a.s. vier! gezagvoertler 
Ur. Druyn zijn 25-jari g d ienst-jubilcum, met 
wr lk feit wij hem van harte gelnkwen~en. Nog 
vele voorspoedi:;e jaren toegewenst. 

TOLLA II 
mandur Perwakilan Makasar 

25 tahun 
2 Djanuari 1954. 

Dilahirkan di Bikeroe (Goa) pada tnhun 
1907 sebagai koeli Tolb II mulai musuk tlinas 
Pcrusahaun kitn di Mnkassar pada tanggal 2 
Djanuari 1929. la bcrhasil naik pangkat dan 
kini ia mendjadi mandur pada perwakilan di 
Makassar. Tan:;(ld 2 Vjanuari j.a.d. Tollo telah 
25 11hun bckcrdja pnda IC P.M. M.udah-mudahan 
ia masih dnpa{ bekerdja bnnjak t:thun pul:t 
untuk l'erusaha3n kita dalam kesehatan jang 
meujenangkan ! 

A. L. VAN RAEMDONCK. 
hoofdwerktuigkundige . 

25 jaar 
4 Januari 1954. 

Gehoren op 3 Januari 1909 te Palemh:mg 
doorliep Adolf Lotlewijk van Rnemdonck de 
Mulo en de Technische school te Semarang en 
trad op 4 Januari 1929 als Sde werktuigkundige 
in dienst der K.P.M. In bet bezit van de di· 
ploma's A, B en C als scheepswerktuigkundige, 
werd hij op 1 April 1935 en op 1 Juli 19.U 
resp. bevorderd tot 4de· en 3de werktuigknn· 
dige. Tijdens de lantsle wereldoorlog verhleef 
hij in verschillende Japanse interneringskampen 
om direct na de ] apanse hezelting van Indone· 
siii weer te gnan vnren . Op 1 Januari '49 en 
op 1 Janunri 1953 werd hij resp. tot 2de· en 
hoofdwerktuigkundige bevorderd. 

Zo viert hoofdwcrktuigkundige Van Haem· 
donk, een dag na zijn verj a-ardag, :iijn 25-jarige 
jubileum bij onze mantsrhappij. Wij wensen 
hem met beide fee~tdagen bet allerbeste toe 
en nog vclc voorspoedige jaren! 

J. L. B. PONTOH. 
opzichter/le klerk ag. Makassar 

25 jaar 
9 Januari 1954. 

Jozef Lambertus Bernardus Pon{oh werd op 
21 Februari 1913 te Tomohon geboren, trad opf 
9 Janunri 1929 als droaier in dienst der K.P.M.: 
en werd bij de Technische Dienst van ons Ma· 
kassar·ngentsehap tewerkgesteld. Op 1 Janunri, 
19-l9 werd hij aangesteld tot hoofd draaier, 
terwijl hij op 1 Jauuari 1953 tot opzichter lll/1e 
klerk werd benoemd. 1 

De beer Pontoh is nog steeds op ons Makas· 
~ar·~gent schap wcrkznam en wij wensen hem 
op de 9de Januari u.s. met zijn 25-jarig dienst· 
jnhileum van harte geluk. 

AMIRIN BIN DJAMBUL. 
sopir pada Kantor Pusat. 

25 tahun 
15 Djanuari 1954. 

Amirin bin Djamboel dibhirknn padn klhun · 
1895 di Djakarta dan sudah sedjak tnhun 1917 
bulan Djnnuari bekerdja sebagai sopir pada 
K.P.M. Dnlam tahun 1924 ia minta berhenti,, 
tetapi d\llam bulnn Djanuari tnhun 1936 ia j 
masuk bekerdja kembali sebagui sopir pada, 
Perusahaan kita. 

Kini Amirin sudah mempunjai 25 tahun· 
dinas dan kami utjapkan selamnt herhuhung 
dengan djubiliumnja ini. Kami doakan mudah· 
mudahan ia masih dapat menempnh heberopa 
ribu kilometer lagi dibelakang kemndi mobil 
K.P.M. 

Van het meeste belang 
De grootte van uw Hr.baam is van weirug he· 
lung. 

• 
De grootte van uw hersens io van ve<"l helang 

• 
De grootte van ,·:w harl is van het meeste be 
h-1'~. 

• 
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L. VAN DAM. 
adjunct-chef 

25 jao1r 
17 Januari 1954. 

Leendert van Dam werd op 20 September 
1904 te Vlaardingen gehoreu, doorlit'p de 5-· 
.iarige H.B.S. en behaalde daanm zijn 3de- en 
2de rang voor stuurman Grote S.toomvaart. Als · 
4de ~·uurman trad hij op 17 Januari 1929 in 
tlier .<' van ooze maatsf'h~ppij na met het ms. 
, r .(lhir" naar lndonesie te zijn uitgekomen. Op 
1 April 1935 volgde zijn aamtelling tot 3·e stuur
lllan en kort daarop·, in September van dat zelfde 
jaar, gaf de heer v;m Dam her varen op en 
werd in de rang van· employe op het hoofdkan
toor geplaatsl hij de ald. VRV. Op deze afde
ling bleef hij tot Mf.'i I937 werkzaam, waarna 
hij werd overgeplaa·tst naar lndrapura en daar 
lot Juni 1938 hleef. Na wederom een h-alf jaar 
op het hoofdkantoor te hebben gewerkt, werd 
de heer Van Pam op Surab:ija tewerkgesteld, 
waar hij nog was toen in 19·12 de Japanners 
Indonesie hinnenvielen. Ook de heer van Dnm 
werd ge1nterneerd en verhleef i n verschillende 
kampeu totdat in Augustus 1945 Japan capitu
leerde. Toen eerst met. verlof naar Europa, om 
na ommekomst hiervan resp. in Medan, Sibolga, 
Medan en Pontianak geplaatst Lc worden. Van 
Juli I951 tot medio Maart 1953 vel'legenwoor
digde de heer Van Dam onze maalschappij te 
Palemllang. 

Op 1 April 1953 vertrok hij met zijn geziu 
mel Europees verlof zod·at hij momenteel nog 
in Nederland verblijft. 

Wij wcnsen adjunct-chef Van Dam van harte 
geluk met zijn 25-jarig dienstjubilcum op 17 
Januari a.s.'f nog vele voorspoedige jaren! 

~ ;- _ -: 

. ~- ... 

· J . v. d. ZWAN. 
gezagvoerder 

25 jaar 
17 Januari 1954 

Jarohns vat) der Zwun werd op 29 Novemltcr 
1906 ·,e. Sd1eveningen gehoren en doorliep .le 
leevaarl ~t·hool , met als resultaat dnt hU in lle 
~ember· ''2R zijn dij1lnma voor 3de ~tnnrman 
GHV behaalrle. Met het .;us. , Ophir" ~in~ hij 
voor de eerste maal nnar Tndnnp,j;i Pll tratl ror• 
17 Januari 1921) als 4de slnurman in dicnst van 
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onze maatschappij. Irt Mei '32 hehaalde hij te 
Djakarta zijn ·diploma voor 2de slnurman en 
wcrd op 1 October '35 tot 3de stunrman be
vorderd. In Augustus '36 behaalde hij, even~ens 
te Djakarta, zijn le rang, om op I April '41 tot 
2de stnurman te worden aangesteld. 

Tijdens de D.uitse inval in Nederland 
verbleef hij da·a,·· juist met vcrlof, zodal 
hij niet naar lndonesie kon terugkeren. Direct 
na de oorlogsjaren ging de heer van der Zwan 
weer als 2de sluurm>~n varen en werd op 1 Ja· 
nuari 1949 tot le stuurman bevorderd. Op 1 
Januari I953 volgde zijn aanstclling tot gezag· 
voerder. 

Wij wensen gezagvoerder Van rler Zwan op 
de 17de Januari a.s. van harte gelnk me-t zijn 
25·jarig jubileum. Nog vele voorspoedige jaren! 

H. C. VERSEPUT. 
gezagvoerder 

25 jaar 
17 Januari 1954 

Gehoren op 7 December 1908 te Vlissingen, 
doorliep Hermanns Cornelis Verse!JUI eer>t de 
3-jarige HBS en daarna de Zeevanrtsrhoo!, 
wnarvan hij het diploma voor 3de stuurman 
GHV behaalde. Met het ms. ,.Ophir" kwam h i.i 
voor bet eerst nanr Indonesie en trad op 17 
Janu•J ri 1929 als 4de stnurmnn in dienst van 
ome maatschappU. In Maart '32 behaalde hij 
le Djakarta zijn diploma voor 2de stnurman en 
werd op 1 JuH '35 tot 3de Muurman bevordcrd. 
In December van dH zelfde jaar behaalde h1j, 
eveneens te Djal(arta, zijn diploma voor Ie 
stuurman. Op 1 Januari '41 volgde zijn aan
stellin ~ tot 2de· stllurman. Geduremle de bezel· 
tin.,•.i~ren van Indonesie werd ,de l!ePr V rr•Pn"t 
J!ei'nterneerd en zwierf door de versc!Jillende 
J apnnse knmpen. Direct na Janans' capitubtie 
evnf'lleerde hij naar Nederland, kwam in Mei 
'4 7 weer in lndonesie terug en !(ill!( weer al• 
2de stuurman varen. Op 1 Janunri '49 werd 
hi.i tot Ie stuurman bevorderd, terwijl hii op 
I .Tuli '~2 to-t ge1.agvoerder werd aangesteld. 

Op l 7 .Tnnnari a.s. herdenkl ~e7aJ!vOPrrlpr 
Verscput het feit i!at hii voor 25 jaar in K.P.M.· 
dienst tmrl; on deze dag wen sen wij hem van 
harte gel uk. Nog vele jaren! 

Op eigen kracht 
De meeste mensen handelen niet uit zichzrlf. 

Ze komen aileen tot actie, omdat ze door rle 
omstandigherlen of door andere mensen lot han
delen worden gedwongen. Ze zijn de phunei; 
op het schnakbord. 

Voordat een mens zithzelf k:m regeren, mof't 
bij lercn zclfstandig te denken. Hij moet ook 
zijn wil gebruiken. Wilskrarht is eeu bebngrijk 
ding ili het Ieven. feder een, die hoven bet mid· 
delmnlige wil uitkomen, vin rlt IM > hevre tl idn~ 
in zij n werk. warineer h ij zichzeU op ei gen 
krarhl voorllJeweegl. 

H. A. A. SCHNEIDER. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
17 Januari 1954. 

Hendrik Arnoldus Antonius Schneider werd 
op 5 November 1906 te Meerssen (Limbur~ ) 
geboren, doorliep de Mulo en daarna de Kweek
school voor Machinisten te Amsterdam. Op 
I7 Januari 1929 trad . hij als Sde werktuigkun
dige in dienst van ooze maatschapp.ij en werd 
op 1 October '34 en 1 April '41 resp. bevorder,J 
tot 4de- en 3de werktuigkundige. Gedurende 
de J apanse bezettingsjaren blee£ ~e heer 
Schneider aan boord van het ms . .,Straat Ma
llkka" doorvaren, om op 1 J anuari '49 en op 
1 J anuari '53 resp. tot 2de· en hoofdwerktuig-
kundige te worden aangesteld. · 

Wij wensen hoofdwerktu igkundige Schneider 
op de I7de Janunri a.s. van h~rte geluk met 
zijn 25 -jarig di enstjubileum. Proficiat! 

F. H. DE BAKKER. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
21 J~nyari 1954. 

Franciscus Hcnricus de Bakker werd op 21 
Juni 1908 te Mugelang geboren, doorliep de 
Koningin Wilhelmina school afd. werktuigkun
de te Batavia en tmd op 21 Januari 1929 als 
5e we1·ktnigkundit;e in-· dienst van ooze maal· 
sdmppij . Op 1 April 1953. werd hi.i tot •Ide 
werktuigkundige bevorderd, terwijl h ij op 1 Jnli 
'41 tot 3de werktuigkimdige werd aan~e:>~eld . 
Op 1 Juli '·19 en op 1 Januari '53 werd hij resp. 
bevorderd tot 2de- en hoofdwerktuigkundige. 

Aan hoofdwerktuigkundige De Bakker op 
de 21ste Januari a.s. onze hartelijke gelnkwcn
sen mel zij n 25-jarig jubilenm. Nog vele jaren! 

L. S. VANDERMEULEN. 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
22 Januari 1954. 

(geen !o~o beschlkbaar) 

Gehoren op 22 Auf:Uslus I909 in bet toen
maliv;e Hu itPnzorg, doorliep Louis Silvester 
van der Meulen de Koningin WHhelmi~n 



School ald. Werktuigkunde le Batavia en trad 
op 22 Januari 1929 uls Sde wcrktuigkun•llge 
in K.P.M.·diom~l. Op l :April '35 en op l Juni 
1941 werd hij resp. tot 4de- en 3tle wcrkluig· 
kundige bcvordcrd. GedurenJe de oorlogsjarcn 
verl.lcef de heer Van dcr Meu len in ecn Japans 
lnterneringskamp in Siam. Na dc1.e periode 
ging hij weer varcu om op 1 Juli ··49 en ''I' 
1 Januari '53 resp. tot 2tle- en hoofdwerktuig· 
dige te worden hevol-d!'nt 

Onze hartclijks·te gclukwcnsen aan ft,;,rd
werkruigkundige Vnn clcr M•:ulen nwt zijn 25· 
jarig jubilcum op de 22ste .Jnnuari a .s. ! 

0 . SAHETAPY. 
machinedrijver 

25 jaar 
28 Januari 1954. 

Obed Sahetapy werd op 23 December 1910 
te Lateri (Ambon) geboren en trad op 28 Ja· 
nuari 1929 als leer!inl(·smid in dienst van onze 
muatsch~IIPii· Op 1 Fcbruari '4 7 wcrd bij tot 
leerling-motordrijver aan~:esteld, op 23 Septem
ber '48 bnalde hij zijn divlom3 voor marhine· 
drijver om ner dc:-.•lfd~ •1 3tum in dP.ze funrtie 
te worden bcnoemd. Wij wensen de beer Sa· 
hetapy met zijn jubilcum van harte geluk; nog 
vcle voors·v.,edige jaren in dienst van onze 
maatschappij! 

De kans 

,Gcduld is zulk een schone zaak" 
Zo leerden ons de oudom. 
Dat woord wordt met ,gemak" verward 
Door hen, die daarvan houden. 

Toen men nog met de trekschuit ging 
En 't snelvervoer met paarden, 
Toen was succes b ercikhaar voor 
Rednchtzame bcdaarden. 

Maar nu steeds niles sneller gaat, 
Is er geen tijd voor wachten. 
De langzamen betreuren dat 
En spreken dan van jachten. 

Die zijn gest eld op hun gemak, 
Maar ' t is zo ongelukkig, 
De kans, wnarop men wacht, komt noo 
Die is danrvoor te nukkig. 

De bnsen liggen opgcschept 
Voor flinke, vlotte mensen, 
Die niet bun meeste tijd verdoen 
Met znchten, klagen, wensen. 

Wie zich een doel stelt en daarop 
Zijn wilskraclu richt, zal me•ken, 
Dat er vaak naamsverander;ng is. 
.,De kana" beet ook : ,Hard werken". 

(uit: .,Succes") 

Op 8 October a.p. werd ann boord van het -~-~- ,Reael" door de ctat-nwjor eerr a/srheirlstlrn;1k 
aangebodeu aa11 cle gezagvoerrler F. }. Damen, zulks i.v.m. clicns vertrelc met ve~t•roe~d 
pensioen naar Nederland op 16 October d.a.v 11ij rlie gelegenheid werd h em ter heriilnerin.r; 
aan zijn dienstijd namens de etat-major door de 1 e stm. 1'en Klooster m et ecn fcorte toe.sjmink 
een kor•ere11 ankertje ean~ebnd<>n wrrrmwn de ion~ste uit het. nest. rle ll.wth. J. Swums, 
zijn -beste krachten had ge'ivijd. Op bovenstannde foto gezagL'Oerder Dnmen ( 2de van links) 

te midde~t van de ctat-major en enkele gas/en. 

Gra}tjes in de t•eeltten 

Het Joet deze mees1er gcnoegcn U 
deelgcnoot te kunnen m aken van de 
wijze woordcn, die een Ncdrrl::tn1lsc 
kantonrechter in een vonnis wijtldr aan 
enige tcrmen uit bet scheepvaartbeohijf. 
Voor jonge employe's een gelegenheirl 
om iets op te steken! 

Een boo3doener moest voor deze kan
tonrechter verschijnen, omdat hij een 
motorrijtuig over de openbare weg had 
doen, althans Iaten, rijden ,,terwijl la
ding huiten de voorzijde van het motor· 
rijtuig uitstak". Nu Lleek uit het pro· 
ces-verhaal, dat het hier ging om eeu 
dragline en dat de uitstekende lading 
hestond uit de stalen arm daarvan. Ge 
ziet het probleem: de wet verbiedt dat 
er , lading" huiten de voorzijde van het 
voertuig uitsteekt, maar is deze arm als 
lading te beschouwen? 

,~cen", zei de kantonrechter, ,de 
stalen mast hehoort tot de drag-line en 
dus kan niet gezegd worden, dat die 
mast tot de lading hehoorde". Zijn Edel
achtbare voegde daaraan een kleine 
toelichting toe en daarvan kunt ge iets 
leren! 

1,0verwegende immers, dat het woord 
, ,lading'> is afgeleid van het werk· 
,.woord 1,laden", welk werkwoord 

,staat tegC'nover het werkwoord 
·,zo.~s!!.il'', 

,Overwegende dat df'z-e. t!•f'rl.:woorden 
,,aanduiden ('(?tt zor!nnige hnmli_.lirtf!, 
,met goederrm, tUelhe zich niet ver· 
,draa;;t lll l't de opvultin~, - dat het 
, 1vcorwerp dier belraruleling, ,,de 
.,lading", vast en dunrzanm verbon
,d,n is met het vonr-werp, wctarop 
,hetzelfde is ge[llaatst gelijk i.e. 'lwt 
,,geval is". 
W at we nu nog zouden willen weteil 

is hoe h et nu zit m et h et woord ,Iossing", 
dat is afgel eid van het werkwoord , los
sen", wclk woord staat tegenover het 
werkwoord ,laden" .. .. .. ..... . 

lnlich tingen gaarne aan 

eze meester. 

Op een wiel. 

Het gebeurde bij ecn concert in Florence, 
clat de grote vioolvirlltoos Pngc:iTiini -tireesde, 
niet meer op tiid in cle concertzaal te zullen 
komen en daarom een rijtuig nam. 

Toen hij bij de zaal was aangekomen, vroeg 
de koetsier hem 10 franken voor de rit. ·.,en 
bedrag waarover de , geldzuchtige violist -ont· 
dann was. ,,Kijlc eens, Maestro" zei de aap· 
jesbes/Uurder, cen toegnngsbiljet voor . het 
concert wnarop u ecr~ stuk op slechts ·een 
snaar speelt, kost ·euenveel nls ik voor deze 
rit vmag." ,Goed," rmtlvoorclde Pagrmini. ,,hier 
lleb je het gewone hedmg voor de rit, de :.tien 
franken krijg je pa.~. als je me op een wiel 
naar de schouwburg rijdt." 
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Schatgravers v66r! 

Heoft u intereue voor een verbo~gen schat ter w;~arde van een slordige 
£ 12.000.000? Koop dan een schop en een passage naar Australia en u zult 
't vinclen bij het stadje Queenscliff, Victoria. Of niet, natuurli!k! 

In Queenscliff zelf xi!n de meningen nog al verdeeld. De ene helft van 
de inwoners staat al jarenlang spottend toe te kiiken, terwijl de andere helft 
met onvermoeide ijver. de ene klip na de andere uithakt. 

Maar nict alleen de kleine man heeft 
daar de koorts le pakken; zaken li e1l r:n 
en ingenieurs, overtuigd tlat de fahel· 
achtige schat in Qucenscliff begraven 
ligt, hebben syndica ten gevormd oro dit 
fortuintje op te sporen. Zij haseerden 
hun enthousiaste plannen op de onttlek· 
king van slukken hasaltrots, die tlaa t· 
niet thuis horcn, het vinden van een 
ouderwetse Spnanse bijl en een soort 
grafzerk, waarop ingehijteld twee vecl
zeggende initialen. En dan was er 
natuurlijk die herder, met een op z~jn 
arm getatoueerde kaart. 

Maar waar kwam !lie schat dan wel 
vandaan? En h oe komen die Aussie's 
aan zo' n fantast iseh e raming van 12 mil· 
lioen pond sterling? 

In 1821 was Simon Bolivar hard 
hezig zijn bijnaam van ,De Bevrijder" 
te verdienen. In zijn oorlog om een ein· 
de te maken aan de Spaanse overheer
sing van Zuid-Amerika, wist hij keer 
op keer zijn strijdlustige trocpen t er 
overwinning te leiden. Aileen bij b et 
l10ren van zijn naaru, beefden de rijke 
Spanjaarden al. Ovcral, waar ze maar 
konden, trachten zij te vluchten, om 
nan de meedogenloze wreedheid van 
zijn manschappcn te ontkomen. Dag na 
dag, terw~jl stad na stud door Bolivar 
werd bevrijd, aanschonwden zij vol af. 
schuw h et phenomenale succes van zijn 
snelle aauvallen en de vrijwel onver
zadigbare roofzueht van zijn soldaten. 

Kwum de beurt aan Lima, de gran
dioze hoofdstad van Peru. Bolivar was 
er nog maar enkele dagen van a£, zijn 
jubelende raiders hakcnd naar m oorden 
en plunderen. Elke burger van de eeu· 
wenonde stud wist wat een prijs Lima 
zou zijn. Er mocht geen moment ver
loren gaan. De aristocraten confereer
den met de prics ters, de pri esters met 
de kooplieden, en allen besprnken zij 
het met de gouverneur. Besloten werd 
de rijkdommen van Lima direct te ver
schepen. 

Een deputatie rocide naar de Engelse 
hrik , Mary Dear", welke op de rede 
van Lima's havenstadje, Callao, lag. 
Aan de Schotse kapitcin, William 
Thomson, legden de afgevaardigden 
hun plannen voor. Zou hij de schattcn 
naar Spanje willen brengen? .En tege· 
lijk zoveel van de edeleo als hij kon 
bergen? 

Kapitein Thomson zei : jawel, dat 
kon. Na bet nodi ge over en weer praten 
Werden zij het eens over de vrach tprijs 
eri dolgelukkig keerden de zenuwach
tige Spanjolen terug naar hun bedreig
de stad: Wat zij in hnn liaast niet be
mcrkten~ was ·dat de meest ge'interc~· 
seerde toescbouwcr bij deze historische 
overeenkonist Benita Bonito was: hij 
van het BJoedige Zwaard; de vermaarde 
zeerover uit het oude Spanje en nu 
eerste stuurman van de , Mary Dear". 

Nog diezelfde oag werd met la!len 
begonnen. Het was also£ de hloeddor
stige kreten van het bevrijdin.!!;olegcr 
hen reeds in de oren klonkcn. Barl encl 
in het zweet kwamen mann en uit de 
prnchtige kathedraal, gehukt onrler de 
last van twee levensgrote, van zuivP.r 
goud vervaardigde standbeelden van de 
Maagd en het Kind . Waardevolle kle
dcn, vnzen en krnisen werden in de 
ruimen van het sehip gcstuwd. Hoo)!ge
plaatste gees telijkcn en eenvoudige 
misdienaren sleepten zware goudstaven 
nit de schatkamers, zakkcn vol munten, 
dubloenen (oude Spaanse gouden mnnt 
ter waarde van ong. f. 13.- red.) en 
klompen zilver, alles wcrd met koorts· 
achtige haas t I.ijcen gehoopt en on der 
strenge IJewaking naar de ,Mary Dear" 
gebracht. De aristo cratic rende opge
wonden a£ en ann, zij kwamen met do
zenvol kosthare ringen, oorbellen en 
parelsnoeren, jnwelen en zeldzame o r·· 
nnmenten en op het laatst nog met ecn 
hele colleetie van hijna dric honJercl 
zwaarden, ingelegd met edelstenen. 

Tenslotte kon er niets rueer bij . Van 
onder tot hoven was de ,Mary Dear" 
volgepropt met kostbaarhcdcn en edcln 
metalen tot een totale waarde van mcer 
dan £ 12.000.000. 

Langzaam gleed h et sehip de haven 
uit. Ann de railing stonden de bege· 
]eiders van deze sprookjesachtigc -t·ijk .. 
dommen; hoogwnardigheidsheklecler;; 
van kerk en regering, edellieden, vrou
wen en kinderen. Bedroefd over de 
verwoesting van hun land, maar to!~h 
blij te ontsnappen aan een wrede en 
zekerc dood, wierpen zij ccn laalsle 
blik op hun uitgesto rven stacl. Oaama, 
voorafgcgaan door de pri cRicrs. knieJ
den zij neer en brachten dank voor hun 
redding. 

Benita Bonito zng cle r.eremonie ann 
en de ironic clcccl hem grijnzcn. Hij 
ging naar Captain Thompson's hut en 
begou daar logisch en overrcllend te 
pralen. Zijn stem was hard en verried 
geen enkele emolie. Maar zijn ogen 
schilterden hegerig. Hij wees · op de 
kapitale waarde van de ladin~t. Stcld•~ 
daar tegenover het belachelij k kleine 
aandeel, dat de l1eersers van Lima voor 
de overtocht hadden aangeiJoden. B e· 
nita's nr"'umenlcn waren zo h elder als 

" gbs voor de Sehotse kapitein. Hij wist 
ook dat zijn stuunnan het m erendcel 
van de crew achter zich had. Wat de 
macht en invloed die Bonito over 
Thomson had aanging, had de gevrees· 
de piraat net zo goed zelf schipper op 
die brik kunnen zijn. Binnen een uur 
was h et plan gereed. Elk lid van de he .. 
manning kreeg zijn instructies en werd 
bewapend. Toen begon de slachting. 
Mannen, vt·ouwen en kinderen -- tot 
de laatste passagier toe werden ze neer
gemaaid en dood of stervend in zec 
gesmeten. Nog nooit was zo'n ontzag
lijk g:rote buit zo gemakkclijk in 
kupershanden gevallen. 

Bonito's volgende zet was de zwaar 
beladen , Mary Dear" naar Cocos Island 
te zeilen, waar de schat voorlopig in een 
l!rot wcrd verhorgen. Hoewel er diverse 
anden lnidende verhalen jarenlang de 
ronde dcdcn, gelovcn de dapper spitten
de burgers van Queensclifl nu, dat Bo
nito en Ti1 om son aan de Engelse oor-' 
logshodems, die hun overal zoehten, 
ontkwamen en later weer naar Cocos 
Islnnd terugkcerden. De traditie zegt, 
dat ze hun kolossale prooi dnar weer 
vnndaan haalden en er mee de Pacific 
over voeren op zoek naar een veili~er 
schuilplaa ts. Dagenlang k oer.>ten zij 
langs de kust van Australie en vondcu 
ten slotte een paradijs, dat hun schat 
voor aUe tijden zou beschermen. Dit 
paradUs was een inham, een prachtig 
natuurlijk haventje. De zeeschuimers 
wierpen het anker uit en begroeven 
daar hun geweldi~e r~jkdonnucn. 

llou'em in de galen! llij heeft :onet :In wiele11 
int;eolied ! ! · · 



Die inham, zei John Henrlon cen dik
ke hondcrd jaar later, was An.lcrson's 
Inlet, aan •le Zuid-O()st kust van Vic
toria, in cle buurt van bet plaatsje 
Wonthaggi. En dat Lracht de hal aan 
het rollen . Hoe die Henderson daar aan 
kwam? 

Bij Beasley's Bridge }iep hij t~jden5 
•.ijn omzwervingen in die streken tcgen 
een sehaapherder op, die Lowe hectte. 
Lowe scheeo een beetje getikt te zijn : 
llij was eeuwig nan het hrallen over een 
verloreo schat. Hendon was gei"nteres
;eerd en vergezelde de keuvelende her
tler en zijn kudde schapen tot Alhury. 
lijo nieuwsgierigheid werd nog meer 
~eprikkeld, toen hij zag dat Lowe een 
kaart op zijn arm getatoueerd had. 
Volgens de herder gaf de kaart de plaats 
aan waar de schat verhorgen lag. Bet 
moest ergens aan de lmst van Victoria 
Lijn. 

Lowe vertelde hem verder, dat zijn 
vader, Edwin Lowe, een bloedverwant 
van Captain Thomson was. Hendon had 
nver de schipper van de ,May Dear" 
gelezen. Hij ging in de gemeente-regis
ters de stamboom van Lowe na en ont
dekte dat de man inderdaad gelijk had. 
Ook informatie.s uit Schotland bevestig
rlen later dat de Thomson in kwestie 
niemand anders was geweest dan de 
schipper, die in 1821 het commando 
over de ,Mary Dear" had. Hoe Lowe 
aan de kaart was gekomen, scheen nie
mand te weten. Maar Hendon vond, dat 
de informatie van Anderoon's Inlet 
nauwkeurig klopte met de tekening op 
de arm van de herder. Verder hewijs
materiaal werd gevonden in de vorm van 
een Spaanse bijl in de buurt van die in
ham en wei vlak bij een vreemdsoortige 
grafzerk van stenen, die gebouwd hleek 
te zijn voor de eerste kolonisten daar 
arriveerden. In de zerk waren de ini
tialen B.B. en E.L. gebijteld, die over
eenkomen met Benito Bonito en Edwin 
Lowe, de vader van de herder. 

In 1934 vormden enige welhekende 
zakenlieden van Victoria een syndicaat, 
met het doel de schat op te sporen. 
Zowel de omgeving van Anderson's In
let als die van Turton Greek, een paar 
mijl Yerder op, werd nauwgezet afge
zocht, maar niemand vond meer dan 
een paar roestige spijkers. 

Drie jaar later. besloot een mijn-in
genieur uit Sydney het nog eens te 
proberen. Hij had zijn eigen ideeen over 
rle plaats van de schat en bovendien 
was het hem gelukt er achter te komen 
wat de vorige jacht nu eigcnlijk precies 

t-.<td opgeleverd. De hcren van het syn-
•licaat hadden daar nooit veel over los
gelaten. De aspirant-schatgraver goo
chelde wat met zijn getallen en andere 
:regevens en kwam tot de conelusie dat 
tle buit bij Queensclifi hegraven lag. 

Met hr1nrlp va n ~ijrr in;. lnrnl <'n lrn von•l 
hij een plek ann oe Swam llay waar 
metaal onder het zanl1 ·wn moetcn lig
gen. Zijn herckcningcn vertelden hem, 
dat hij niet diep behocfde te boren, 
maar hU wist dat het gcen gemakkeJijk 
karweitje zou worden. 

De plck was gelegcn op terrein van 
de spoorwegen; een smalle strook zand, 
nog geen hondenl meter van het slu 1 ion 
verwijderd. De spoorweg·autoritei ten 
gaven hun toestenuuing, maar verlang· 
den vijftig procent van wat hij mocht 
vinden. Prompt richtte de ingenieur 
zijn eigen maatschappijtje op, kreeg een 
goeie £ 1.000 bij elkaar en begon te 
horen. Drie weken achtereen vochten 
zijn mannen met pompen en drilhoren 
"tegen het natte zeezand. Dagen wat·cn 
n odig om een diepte van slechts vijftien 
voet te hereiken, aileen maar om het 
weer in luttele minuten te verliezen 
tegen het wegzinkende drijfzand. Ten
slottc proheerde de ingenieur het met 
een lange stalen staaf onder druk. Een 
paar dagen werd er mee gewerkt. Toen 
verdwencn plotseling zowel de werklic
den als heel de in·3tallatie. En de he
volking van Queenscliff gist nog steeds 
waarom. 

Weer hleef het result a at van de na
vorsingen eeu diep geheim. Maar in dat 
stadje aan de Swam Bay leeft een ver
haal als zou de lange stalen staaf tegen 
het lood van een oude schatkist uit 
Lima hebben geschuurd. Officieel eclt
ter, werd de schat nooit gevon den. Er 
is, misschieu voor £ 12 millioen aan 
edelstenen, goud en andere kostbaar
heden verbot·gen in de huurt van Queens
cliff. Radar, dat alziende oo« voor me-

"' talen voorwerpen, zal mogelijk in de 
toekomst een machtig hulpmiddel kun
nen worden hij het opsporen van 
hegraven fortuinen. Een Yerdere ont· 
wikkeling van deze uitvindin" zal no« 

d . " "' no tg ztjn en dan, zo'n apparaatje zal 
een tief sommetje kosten. 

Voorlopig kan de avontuurlijke schat
graver nog m et schop en pikhouweel 
zijn l1art ophalen. Ret enige dat hij 
verder nodig l1eeft, en daar kan hij 
nooit tc veel van hehhen, is de onbe-
rekenhure fa ctor ......... ... ...... geluk ! ! 

(uit ,De lllauwe Wimpel'') 
Noot van d e redactie : 
Als U vandaag of morgen onze redactie
kumer binnenstapt en ons niet aantreft, 
: ult U ong(ltwijfeld wcl tvcten waar wij 
naar toe zijnf 

Geen succes 
De mnn, die z6 groot e n succesvol wordl, 

dat hij ~-~~ en fijd bceft voor een vriemlelijk 
woord o£ een hnlpvam·dige daad, is hrlcmaal 
niet auccesvol. Zijn Ieven is eell mislukldnr. 

REDDINGBO ::>1 VAN PlASTiC 
Voor verlcgcuwuunligcrs van ,],· 

Sc11eepvaart-lnspectie o.l. v. de ins pet·· 
teur-generaal, de heer C. Moolenburgh. 
is in J]muiden gedemonstreerd met dr 
eerste reddingboot van plastic. Deze 
reddingboot is een product van ,De 
Paturi-Glasboot" te Warmond, die in de 
afgelopcn zomer cen zeilhoot van het 
zelfde materiaal heeft vervaardigtl. 
Bij een overLelasting van 25o/o werden 
op aanwijzing van de Scheepvaart-ln
spectie talrijke proeven genomen, di.~ 

alle goed verliepen. Zelfs tegen hewer· 
king met een moker bleek de nieuwe 
reildingboot hestand. De constructeurs 
zijn van plan hinnenkort met de pro· 
ductie op grote schaal te heginnen. 

HILVERSUM WERKT AAN ,KLEIN 
NEDER~ND" 

Hilversum heeft plannen om op de 
Loosdrechtse h eide Nederland in minia
tuur uit te beelden. Op een terrein 
van 35 hectaren zullen hossen, duinen, 
waterwegen en een bevaarhaar IJsel· 
meer worden aangelegd, evenals een 
deel van de Noordzee. 

De bezoekers kunnen dit ,klein Ne
derland'' hinnentreden via grensposten 
met slagbomen en douaniers. De en
treehiljctten krijgen de vorm van1 
paspoorten. Er zullen spoorlijnen wor
den aangelegd, waarvan de hezoeker5 
ook gebruik kunnen maken. Elke plaats 
of streek zal worden gemarkeerd door 
kenmerkende eigenschappen. In de in· 
dustriegehieden verrij:t:en fahriekscom-: 
plexen. Elders wordt een levendige han-' 
del op de rivieren uitgebeeld. Het plan' 
is afkomstig van een Hilversums' zaken-' 
man, die hij gemecnte en regering con-: 
tacten heeft gelegd en reeds medewer· 
king voor de verwezenlijking van zijn · 
plannen kreeg toegezegd, aldus lezen 
wij in de ,Volkskrant". 

UIT DE SCHEEPVAARTWERELD 
(vervolv van pav. 7) 

De hemanning is echter een pro
hleem. Van de ongeveer 1000 opvaren· 
den zijn maar 250 Zwitsers; de overigen 
zijn overwegend ltalianen en verdcr 
Scandinaviers. Wat de -opleiding betreft 
zal men wei op huitenlandse zeevaart
scholen aangewezen hlijven. 

Men vindt de schepen der 15 Zw:it
serse rederijen behalve in de tramp· 
vaart ook op allerlei lijnen. ln de na· 
tionaJe in- en uitvoer heeft de Zwitserse 
vloot rnaar een hescheiden aandeel; in 
1952 slechts 5% . Maar door bet ver·· 
lenen van diensten is de vloot een 
aanzienlijke .hron van dcviezen-iu
komsten. 

(utt het .,t'lteeptlllllrt ;ournaal 
11. ll . wereldomroe;p). 



HOCI<EY 

Allcreerst enkele uitslngeu: 
Zatcrdag, 2 L Novrmht•r: 
Box K.P.M. I 
B.V.C. Ill - K.P.M. II 
Zon•ln f!", 29 Nn·,· rtull ~ r: 
K.P.M. I - Spol'tdub 
Zatenlag, 12 Dec:embcr: 
K.P.M. I - Combina1ie I 
K.P.M. II I.S.C. II 
Zatcnlag, 19 December : 
K.P.M. I V.I .C I 
K;P .M. II U. V .S. Ill 

2 - 0 
4 0 

3 

3 
0- 2 

2- 1 
0- 0 

In het kort willcu wij even ltet ver
loop van cleze wedstrijden mcmoreren 
en w~ beginnen dan mel: 

Het Eerste. 
De wedstrijcl tegen de BOX, welke 

voor ons in een verloren partij einuigtlc, 
werd in een uitcrst sportieve sfeer ge· 
sp~eld. Tot aan de rust was de stand 
duhbelblnnk, dorh daarna kwamen 1le 
Bdttcu opzetten en lie ten ~ij ons min 
of m~er overspelrn. In de wedstrUd 
tegen de Sportclub l>eten we feller van 
om af. Weliswaar verloren we ook deze 
wedstrijtl, maar we hebben cle Sporteluh 
weer eens de overtuiging hijgehracht, 
dat zij terdege met ons elftal rekenin~ 
dient te houden, temeer daar wij tot 
vlak v66r de rust met 1-0 voorst.onden. 
Met Combinatie hegint de victorie, nl
thans .... .. laten we .hct hopen. In ieder 
geval was di t onze eerste gewonnen 
competitie-wedstrijd , waarin Combina
tie niet veel te vertellen had. Deze over
winning wenl een week later gcvolgd 
door een tweede, toen we in de wed
strijd tegen V.I.C.l. lieten hlijken dat 
we de heginpei·iode van spierpijn en 
dgl. aehter de rug hadden en niet van 
plan waren ons nogmaals te latcn slaan. 
In de le. h eHt was VIC ,.nergens". 
In · de 2e .h elft kwarn VIC plotseling 
opzellcn, melle door een fout van onze 
middcnlinie, die op een gegeven mo
ment te ver tcruggctrokken spcclcle. 
Meer dan 1 tcgcngonl vcrmocht VIC 
niet te makr n, zo•lat hct Ecrsle than; 
4 winst-puntcn heeft uit 5 wedstrijtlen. 
Het Tweede. 

De wedstrijtl tegen BVC. lll wcrcl 
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met 4-0 vcrlorcn . l>e achtcrhocf!e hcet 
fcl van zicl1 af, maar tle llVC-crs, die op 
ci;.:en tcrrein spcei.Jcu , lietcn zich daa t· · 
door nicl storen. V f'rlll eldenswaard is 
nog hct kccpen van Hoyer, die zijn elf
tal voor ccn grotet·e nctlcrlaag wi ~t l i~ 
ld10~den. De wc1lotrijd tcgeu ISC. J t" 
cintligt!e in cen 2- 0 neclc..Jaag, maR t' 
eerlijkhcidsh:tlve moe ten we b ierhij 
zeggen clat het net zo goed andersom 
had kunnen sta an. Ons elftal was in 
genen dele tic min1lere van JSC en van 
een uitgesprokcn ovcrwicht van ecn deL' 
Lei de partijen was geen sprake. J n tie 
l aats te wellslrijd tegen U.V.S. Ill slcepte 
het Tweede weer een puntje in de 
wacht, want deze eindigde in een gelijk 
spel. 22 mcnsen zwoegden 2 X 35 mi
nuten, maar tot doelpunten kwam hct 
n iet. Het was echter een prettige wed
strijd met enkele verrasscnrle momen
ten. En als we hcdenken dat in het 
vorige seizoen ao tronomische verlies
cijfers als 8 - 0; 9-1 etc. als normaal 
werden beschouwd, dan kunnen gevoe
gelijk zeggcn da t het TweeJe met grote 
sprongen vooruit is gegaan en in de 3e 
klasse helemaal geen gek figuur slaat. 

Stand: 3 winslpunten uit 4 wetlstrij
den. 

TAFELTENNIS. 
Voor de dertle maal in het nfgelopen 

jaar trad de K.P.M.-'f.T.C. in h et strijd · 
perk tegen de Sportcluh om met 22 - P. 
te verliezen! E en uitslag, welke de 
verhouding tamelijk juist wcergeeft, 
alhoewel wij van het 1e heren-tcam wl'l 
iets meer hadden verwacht en h et 2d~.: 

h eren·team zeer zeker voor 1 puntjc 
meer had kunnen zorgen. 

Ons dames·team hood hehoorlijke 
weerstand en ooze debutante, mevr. Bos, 
wist zelfs 2 van de 3 partijen te winnen. 
Een goed begin ! 

Als boogtepunt van deze avond mag 
zeker worden genoemd de wetlstrij•l 
van Boom (KP.M) tcgen Cappelhof 
(Sportcluh), welke partij tloor Boom op 
meesterlijke wijze in 3 sets wcrd gewou
ncn. 

Ook ecn twceue partij wist Boom nog 
te winncn , waardoor een lwcctle winst· 
punt voor het Je team werd oehaaltl en 
de ecr was geretl. 

De uitslagen tier gcspeellle weds trij 
den waren als volgt: 
1e team 2-7 
2e " 3-6 
dames team 3 - 6 

Rest ons nog te venuelden, tlat van 
de als toel!ift gespcelde herendouble: 
(2 ) damesdouble (l ) en mixed-douhle: 
(2) aileen de herendouble van b et 2tle 
team werd gewonncn. 

* Door tie Sportvereniging , Tovo'' 
werd ter gelegenheid van haar 25-jarig 
hestaan de afgelopen maantl ecn tafel· 
tennis-tournooi gcorganiseerd, waaraan 
tie volgende clubs deelnamen : Tovo I , 
Tovo II, BVC, Maluku, Inch·a, RPM. 
Sportclub, SMN en KPM. Voor dit tour· 
nooi waren een beker en ne~en medail · 
les beschikbaar gesteld. De K.P.M. wist 
het tot cle finale te hrengen en verovet·
de maar liefst de 2de pt~js ! Mooi werk. 

Behoudens enkele invallet·s kwameu 
wij met de volgende opstelling uit : 
1ste herenteam: Boom, Lips en Maas. 
2cle h ercnteam: Bakker, Juriaau en 
Knan. 
l ste damesteam : Mevr . Bos. Mevr. To· 
nino en Mej. Visser. . 

Wij willcn h ier speciaal vermcldeu 
dat de dames Teeuw en Walet en de 
heer H euvelman als invallers voor l 
wedstrijd hun beste kraeht en gaven en 
daardoor daadwerkelijk aan het fraai•! 
resultaat vnn dit tournooi hchh en hi.i
gedragcn. Er werden per wethtdjd 27 
singles en 6 doubles gespeeld. De orgnni 
satie van h et geheel lag uiteraa rcl in 
handen van de Sportvereniging ,Tovo" 
en wij willen nict nalaten hier een 
W(}ord van waardering te uiten aan. h et 
adres van de h eer Van Enck voor zijn ~ 
gocde wedstl'ij dleiding. 
K.P.M.- - S .M~N . : 22 - 11 

Deze wedstrijd werd op Wocnstla~ 
9 December gespeeld en al gauw tl'a~ 
onze meerderheid a:m het lic!Jt, zoda t 
K .P .M. met overtuigende eijfers won. 
Ook ons dames team (dank zij Mevr. 
Bos) wist met 5 - 4 te winneu. 
K.P.M.-a.P.M.: 18-15 

Op Zondag 13 December wert.! tlcze 
wetls~rijtl gespeeld en met I!CCt· har,] 
werken en ·zwoegcn werd dcze match 
door _de "K :P.M. gewonncn, maar het 
heeft er oin gespannen! Na 26 gC-3p ecltle 



:partijen (e.ingles) was de stand 13-13; 
waarna de laatste single werd gewonnen 
door Lips, zodat wij aan de 1aatste· 6 
doubles hegonnen met slechts een 
puntje voorsprong. Er kon dus toen 
nog van alles gebeuren! Na 2 mixed
doubles te bebben gespeeld werd de 
6tand 15 - 14, terwijl de door ons 
gewonnen damesdouhle de stand op 
16-14 bracbt. Nog 3 herendoubles wa
ren er toen te spelen met de kans te 
''erliezen. De eerst gespeclde· en ge· 
wonnen herendouhle Bakker-Juriaan 
gaf .echter de defini tieve doorslag, het· 
geen de stand op 17-14 bracht. Van 
de twee overige douhles werd er een 
verlorcn en een gewonnen, waarmede 
de eindstand op 18-15 in het voordeel 
van de K.P.M. werd gehracht. Een bij
zonder spannende wedstrijd. 
Finale: K.P .M.- Sportclub: 5- 28 

De finale werd onder grote belang· 
stelling op Dimdag 15 December in het 
Logecrgebouw gespeeld, waarbij de 
Sportclub blijk gaf van haar superio
riteit door met overtuigende djfers van 
ons te winnen. Hoewel de uitslag op het 
tegendeel duidt, kregen de toeschou
wers deze avond spannende en op hoog 
peil staande wedstrijden te zien. Wij 
denken hier o.a. speciaal aan de span
nende laatste single van Maas, die op 
ltct nippertje door hem werd verloren. 
Het ecr3te en tweede herenteam · verlo
t·en heiden met 8- l, waarhij het Lips 
en Bakker waren, die voor hun teams 
de eer wisten te redden. Een verrassing 
bracht ons het K.P.M. damesteam, dat 
weliswaar met 6-3 vcrloor, maar een 
zeer goede prestatie leverde door, het
geen niemand verwachtte, toch nog drie 
partijen te winnen. (Mevr, Bos 2 en 
l\fevr. Tonino 1 partij). En hiermede 
werd de Sportclub verdiend kam
pioen van dit zeer geslaagde ,Tovo" 
Jnhileum-tournooi. 

ZO ... ALS ... 
Zo welsprekend als een reisprospectus 
Zo onbruikhaar als eeu spiksplinternieuwe 

handdoek 
Zo moederlijk als een couveuse 
Zo dorMig als een kind, dat pas in bed is 

gestopt 
Zo gezellig·rommelig als een huis op Zondag· 

morp;en 
Zo weigenchtig als een sigaretten·llansteker 
Zo hulpeloos als een kersverse vader 
Zo weerharstig als een bakje mel ijsblokken 
Zo onnodig als bet maken van gebnren bij een 

telefoongesprek 
Zo tevreden als to en ze hoorde, dat ha11r beste 
vdendin zes pond zwaarder was geworden 
lo boffelijk als een Japanse helediging 
Zo j!;emakkelijk als het opgeven van een dieet 
lo democratisch als een rolhanddoek 
l o persoonlij k als een oorvijg 
lo onverwacht als een hikbui 
7. o ecn7.nam als ecn zurht 
l o druk als een kat met twee muizen 

Om:e Trmnit!e K.P.M. Ta{eltennisclub, die kal'l$ heeft gezien om in het TOVO·ta/eltenni&tour. 
nooi de 2de prijs te tvinnen, · 
Van links naar rechts: Lips, Kaan, ]uriaan, Mao$, mej. Visser; Bakker; mevr. Bos; Boom 
en mevr. Walet. 

Een tragisclte gescltie• 
llenis 

Met een sissend geluid als van een 
leeulopende band werd ik, tegelijk met 

~ . z 3 broertjes, geboren op een zonmge ~a· 
terdagmiddag. 

Ik zat nog in papier verpakt en was 
blij eindelijk de enge bekrompenheid 
van het tennishlik ontsnapt te zijn. En 
weldra stond ik in het midden der he
langstelling. Mijn eerste tenniswed-
strijd . 

Lachend ging ,ik het leven tegemoet, 
ik was nog jong ·en veerkrachtig en had 
grote verwachting~~.; In 't begin voelde 
ik een soort pijn als zo'n hardgespannen 
racket mij een har.de klop gaf, maar 
dit wende al gauw. 

V aak hoorde. ik de mensen 1angs de 
kant mij toejui~;hen, als ik snel in een 
hoek dook 'vaar de tegenstander net 
niet bij kon. · Men· riep dan: ,mooie 
hal, mooie ,bal" en ik voelde me dan 
uelukki"' en··· 't leven was mooi! Dat 
tl '='· ' 
dacllt ik t enminste, ik onervarene. 

Onueveer 4 weken later, toen m'n 
~ . 

huidje al a'ardig kaal h egon te worden 
geheurde het! 

lk geloof dat het ,Evert" was (of "ijs" 
daar wil ik af zijn) die ·me met een 
vreselijke klap de wolken insloeg, zo 
hoog dat ik hijna bewusteloos raakte. 

Ik kwam neer in een dakgoot <'U 

hleef daar verder liggen, want m'n 
hazen zeiden; ,,Och laat die ouwe rot
hal daar maar liggen" ! 

En daar Jig ik nu, al rnaandenlang in 
de kou en de regen. Bah, wat een leve11, 
nee, dan mijn neven de pingpong hal-

len, die hebhen 't tenminste heel wat 
beter. 
Ik wilde dat .... 

Gisteravond m'n eerste wedstrijd ge· 
speeld. Maar ·wat was dat raar, om ah 
klein halletje op zo'n groene tafel heeu 
en weer ge·5lagcn te worden. Ik wcrd er 
bijna duizelig van ! En dan die heroer
de Jan met z'n kapballen ,pakai e££ek" 
als ik op de tafcl neerkwam schoot ik 
pardoes al draaiend en tollend een an
dere richtinl!; op, ik werd op bet laatste 
toch werkelijk ~en heetjc onpasselijk. 

En toch is dit Ieven prettig, ik heb 
tenminste geen kan01 in een dakgoot 
geslagen te worden'! 

Ook de dames spelcn vaak met me en 
dat is alt~jd erg prettig en rustig, al
hoewel Tanja me eenmaal tegen de 
lamp aansloeg zodat ik me b~jna ver· 
brandde, terwijl Wil daarna hijna op 
me ging •staan. 

Maat· overigens is dit werkelijk een 
goed leven .... ............ ....... . 

lk heb al weer te vroeg gejuicht. Pak 
weg dat Roel vorige week plompverlo
ren hoven op me ging staan! 

Wat deed dat vreselijk pijn, m'n hele 
borstkas is ingedeukt. 

Daar lig ik nu, weggegooid in een 
hoekje onder het biljart. 

Twee weken slechts heb ik geleefd. 
Bah ...... wat een p ...... Ieven. Dan kan 
je heler een sterke hockeyhal wezen. 
Ja, ik wilde dat ..... ... ... . 

Eurt>ka, ik hcb het gevon1len. Een 
kei!Jarde ·naadloze hockf'yl1al ben ik. 
En Lelangrijk, nou en of ! Geen hak 
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trapt mij inelkaar en geen racket ~laal 
mij mcer in de Jakgoot. This is ir! Ik 
Len al zeker een half jaar oud, van ver 
ben ik gekomcn, een bootreis van 4 

~ weken heb ik meegemuakt. 
· Voor mij hoefde tenminste geen in· 

ducement (zelfs geen invocrrechten!) 
hetaald te worden, aangezien ik, naad
loos zijnde, niet onder de categoric 
luxe artikelen viel. 

Want is bet Ieven mooi ! Vorige wet>k 
nog, je had 't moeten hnren, werd ik 
met wilde kreten bejnheld toen ik door 
Nico in de goal wenl gesla?:en ,Meester
lijke bal. - Geweldige hal" 

Zo schreeuwde iedereen voor mij, 
naadloze! Als ik nog terug denk aan 
mijn tijd als tennis- en pingpongbal 
moet ik schamper lachen! 

HOOFD OMHOOG I 

Een werkman op een houwwerk 
kwam een lange ladder af met een 
zware vracht op zijn schouders. Plot
seling voelde hij zich duizelig worden. 
Hij zocht met zijn voet naar de volgende 
sport en zijn handen begonnen te tri1Ien. 

Een ervaren opzichter, die heneden 
stond, zag dat de man op de ladder in 
gevaar verkeerde. M:eteen schreeuw
de hij: 

,Hei maat, niet naar bene den kijken! 
Kijk naar hoven!" 

Dat was het juiste advies. fn enkele 
seconden had de werkman, die reeds 
op zijn !udder wankelde, zich hersteld 
en hij kwarn hedaard naar heneden. 
Indien hij naar heneden had gekeken, 
zou hij gevallcn zijn. 

ZGdra u zich onzeker vGelt in uw 
wcrk denk dan a an dit ad vies! 

AJs Henk me listig in de goal '~ipt of 
Chris me met een slag 't hulve veld 
doorstuurt, dan weet ik dal dit pas het 
ware is! Wat is m'n levenlje nu mooi! 

Goed, toegegeven, ook ik heb m'n ups 
en downs. 

Als ik na een gewonncn wedstrijd er· 
gens achteloos in · een hoek wordt ge
gooid terwijl mijn elftal achter grote 
glazeu geel sehuimend vocht (wat zou 
dat tocl1 zijn?) e1kaar zit te vertcllen 
hoe goed ze wei waren, dan .... , ja 
dan voel ik me wei ecns achteruitgezet. 

Bij iedere weustrijd, hchalve het 
puhliek, Joorlopend 22 paar ogen die in 
spanning mijn verrichtingen volgen! . .. 

Ik ben nu 9 maanden Olld en gister
avond heh ik mezelf in slaap gehuild 
Ik spcel geen wedstrijden meer, zelfs 

geen oefenwedstrijden. 
Oud en door ervaring wijs gewonlen 

dcnk ik nu veel over m'n leventjes le· 
rug. Als jullie, sp·ortvrientlen, maar 
eens beseften dat ook wij een zieleleven 
hehhcn, dan zou ons leventje heus wel 
goed zijn. Behandel ons a]g katneraad 
en in vrcde zullen we sterven, maar 
nu ...... 

In een verlaten uonker hoekje van 
een rommelschuurtjc hij de sportcluL 
hebhen ze me neergegooid, tusscn 2 
vicze vcttige Iappen, een gebroken 
hockeystick, (m'u enige troost in m'n 
laatstc levensuren) en een vuile ge· 
scheurde kalkemmer. 

Eens de glorie van het veld en tham 
nfgeschreven want ik, naadloze, ben 
gebarsten ! ! Wat een Ieven ! ! Bah ! ! 

W.B. 

(toto's. Studio •. Tolly & Tim") 

Op l7 . 18. 20 en 27 November a.p. w erden door de Vereniging van Huisvrouwen te D.iakarta 
excwsies gevrguni.~celll nofll rms koel-vriesllllis te Tg. Priok. De bovenste foto wertl genomen 
tijrlr•rrs d P uil""ll' ellim( V {l /1 ,!. hPer ). ). Mulder. dwj ( ;f), ne br•u eclen .~te /otu gpejL een beeld 

. van de gezelligheid tijdells - het ko11ie koJtie. Heide }oto'~ werrle11 l{enumkt ge<lwende de 
e.~ocursie ou 18 !Vuvember j.l. 



DENKPUZZLE 
In bovcnstaande figunr ziet 1; 6 rijen afbeeldingen ; in iedere rij houden 

steeds op de een of andere maoier 3 tekeoingetjes met elkaar verbaod. Aao u 
de vraag in welk -opzicht 3 afbeeldingen in iedere rij met elkaar verhand 
houd~n en de 4de daarvan verschilt. De juiste antwoorden kunt u vinden op 

pag. 26. 

oe KIPPENBEVOLt<ING 

Wist U dal t>r in Neclerland drie maal meer 
kippcn Ieven dan memen? Deze ki(Jpen
bevolking bcslant uit goedc legcrs, want bet is 
natuurlijk te dnen om een boge eicren.prnduc 
lie. De l:wtste tijd is het anntal ki(lpen zo 
sterk uitgebre id, dat het vorige jaar gerekend 
wcrd l)p een stij ging van tl e eier-productie met 

')0 millioen stuk.~ . 

Hun eerste 

De ouders !itoudo:..n mel 'l'l!.~ledeth;l.f, tl!. \;.;.)\;.~" 
naar hun eerste spruit in de wieg. 

,Kondcn w e ma:1r eenR even in de toekomsl 
kijken en zicu wnt hij later zal wr>rden,'' ver· 
zuchue de moctler. 

,0, hij gaat vast in de politick;' zei de 
vader. 

·,.Hoe kom je dnur nu bij ?" 
,Luistrr mnm eens naur hem, hij zegt een 

helcboel dingrn, die preuig kJinken en ab
soluut nicts betekcnen." 

De blinde vlek 

lmlereen heeft wclecns gehoord van 
de blinde vlek op het netvlies van het 
mcnselijk oog. Hct is de plaals, waar 
zich gceu gezichtsceJlen Lcvinden, maar 
uitslnitcncl zcnuwuunoehjes en Uloed
vatcn. Natuurlijk is dcze plek onge· 
\'oelig voor i:le inwerking van de Iicht· 
;;tralen, die ons oog hioncnkomen. 
Vallen er toch lichtstralen op, Jan 
brengen die in de herscncn gecn rcactie 
teweeg en zicn we nit.ts. 

* 0 * Hier is een aardige proef om U van 
de aanwezi,.hcid van de blinde vlek op 
uw netvlicsb te overtuigen. Sluit uw lin· 
keroog en fixeer met uw rec\1teroog l1et 
bovenste kruisje in de bovenstaaode 
tekening. Door de bladzijde een weinig 
van het oog a£ of naar bet oog toe te 
bewegen, .~:ult u aan een 21eker punt 
komen waat·op het gehele ovaal rechts 
op de tekening, die u tegelijk met .he,~ _ 
kruisje waarnam, is v~rdwcnen. U ,z1et 
dan i1et ovaal met uw blinde vlek, dat 
wil zeggen : u ziet het niet. 

Hct:zelfdc gel)eurt, als u deze blad
zijde omgekeerd in uw hand neemt, uw 
rechter oog sluit en met uw linkeroog 
het kruisje fixeert, dat door bet om
draaien van de hladzijde het bovenste 
is geworden. 

].·1\~sehien zal h et u bij tleze proef 
verwonderen, dat de bliode vlek in het 
"'CZicbtsvcJd <Yeen b"'at veroorzaakt en Oat 
D t7 • , 
u op de \)laats van het ovaal wtt papter 
waarneemt. Dat komt, doordat u met 
uw voorstellingsvermogen het wit van 
de om"evin.,. automatisch reproduceert 

b b • 

op de plaats, waar bet geztchtsveld 
wordt onderbroken. 

. . 
:0 . . . ' 

- Stil nou maar, ]an, huil nou niet; tie 
volge111le keer mag. iii tveer aGn de bel 
lrekken! -
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De juiste oplossing van het kruis
woordraadsel, voorkomende in ons Oc
toher-nummer luidt als volgt : 

We ontvingen vele goede oplossingen, 
zodat weer moest worden geloot. 

Kruiswoordraadsel 
(copyright ,nenk.~port") 

Van links naar rechts: 

De eerste prijs van Rp. 25,- was he
stemd voor: 
H. W. van Leeuwen - c/o n.v. Borsumy
agentschap KPM te Rengat (Sumatra) 
De tweede prijs van Rp. 15.- ging naar: 
de heer Sjahfiri Abbas - 3de klerk agent
schap Padang; 
en de derde prijs van Rp. 10.- vie! ten 
dee! aan : 
I. Pooe - beambte agentschap Gorontalo. 

Apropos : hoe staat het met uw op
lossing van het monsler-kruiswoordraad
sel uit ons Kerstnummer? Denkt u 
erom, de sluitingsdarum is 20 Januari 
a.s.! En nu weer een nieuwe opgave. 
We komen opnieuw met een kruis
woordraadsel, waarvan de oplossingen 
ons uiterlijk 20 Februari a.s. moeten 
hebben hereikt. 

* Voor de inzenders gelden de volgen-
de voorwaarden : 
1. lnzendingen, welke duidelijk van 

naam en adres moeten zijn voor
zien, te richten aan: 

1 aortovader Jacob - 6 barssoort - 12 dienstbaar man - 15 kleur 
- 17 lelterdieverij - 20 muziekinstrument - 23 volksoverlevering 
- 24 projectiel - 25 heldendi<·bt - 26 dunne plank - 27 vis -
~8 hinder - 30 voorzetsel -· 31 pla'nt - 33 Spaanse titel - 35 
plant - 37 pl. in Drente - 39 streep - 40 alnw. vnw. - 41 droum
beeld - 43 schaaldier - 44 geneesmiddel - 45 wanorde - 48 
rank - 52 banier - 53 landtong - 55 hoogtemerk - 57 strijdpel'k 
- 59 gezondheid - 61 stad in Frunkrijk - 63 bloeh~ ijze - 64 
steeg - 66 overschot - 68 provincie v. E•~uadur - 69 eind v. e. 
lros - 71 enkelvoudige stof - 72 drank - 73 vol srhoonheids,in 
- 75 vogel - 77 Ind. eilandengroep - 78 voorlichting - 79 op· 
n1erkzaarn - 80 geluid. 

Van boven naar beneden: 
2 deel van olifanlengebit - 3 woede - 4 liefkozing - 5 verdieping 
- 7 £ierheid - 8 farnilielid - 9 kledingsluk - 10 aangenomen 
- 11 verhoging - 13 hoop - 14 standaardmaat - 16 schualtlier 
- 18 gemeen - 19 ~odheid - 21 vref.'md - 22 gPhrek - 27 stad 
in Duitsland - 29 drank - 32 koetsier - 34 stad in Gelderland 
- 36 wilskracbt - 38 naaigerei - 40 handvatsel - 42 dee! van 
het oor - 43 kan - 46 huitensporigheid - 47 Nederl. rivier -
49 vogelverhlijf - 50 land van helofte - 51 on langs - 53 stad 
in ltaliii - 54 lijn - 56 pl. in Belgie - 58 vemter - 59 alleen· 
7n1ng - 60 vogel - 62 meer in Aziii - 65 lawaa i - 67 maat - 70 
•lMl - 72 wisselbor.:tocbt - 74 rund - 76 verni1. 
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de redactie van ,de Uitlaat" - p/ a -. 
Hoofdkantoor K. P.M. - Djakarta; 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen 
worden zonder meer ter zijde ge
legd; 

3. Voor juiste inzendingen ziin 3 geld
prijzen beschikbaar gesteld: 
1 ·prijs van Rp. 25.-
1 prijs van Rp. 15.-
1 prijs van Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossingen be· 
slist het Jot. 

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

Oplossing denkpuzzle van pag. 25. 
Aileen de peen i s niet aangesnc<lcn ; aileen 

de piccolo i s niet in overheidsdiensl; aileen de 
tij~:er is een verscheurend di er; aileen het 
jongelje is geen sprook 'esfiguur; aileen de man 
met de cello bespeelt een snaarinstrument; 
aileen d P. man met de lange p ijp rookt met 
z'n linkerhand. 



De beste Joto van de maand: de ,Karsik" verlaat Hongkong tijdens zonsondergang. Deze zeer geslaagde foto werd 
gemaakt door gezagvoerder H. Meyer, die hiervoor de uitgeloofde prijs van Rp. 50.- ontvangt. 
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