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negende jaargang - no. 2 

overneming van tekst en 
illustraties alleen geoor
loofd met bronverrnelding 

* 
alle stukken , de uitlaat" 
betreffende te adresseren: 

aan de redactie van 
,de uitlaat" 
p/a k.p.m. 

mcdan merdekn timur 5 
djakarta 

* 

dit nummer bevat o.a.: 

twee nieuwe lijnen 
• 

onze jongeren 
• 

mensen in het hotel 
• 

ds . zijlstra - eerstc koop
vaardij-prediknnt in 

indonesie 
• 

vreemde gasten van 
poseidon 

• 
gewogen en te zwaar 

bevonden 
• 

met een roeihoot over de 
atlantische oceaaTl 

* 
hoc beveiligen wij onze 

juwelen ? 

bij rle foto 's : 

op de frontpagina een re
cente opname van het ms. 
,siberoet" ann de k.p .m.
kade te tg. priok. 

(foro : studio Tong &; Tim) 
• 

binnenzijde omslag (pag. 
23) het ms. ,kalianget" 
voor vertrek gereed in 
priok's haven. 

(foro: studio Tong &-,Tim) 

* 
op de acbterzijde van de 
omslag de foto van de 
maand : het ms. , ophir" in 
het dok te snrabaia. 
deze foto werd gemaakt 
door de 2de wtk. lw. bense 
- a jb van het ss. ,khoen 
hoe a", die hiermede de 
prijs van rp. 50.- heeft 
gewonnen. 

___ -_ 
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-
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VAN DE REDACTIE 

Vertel het ons . . . . 
wij vertellen het verder. 

Pas als je uit Indonesie weg bent, als je in Den Haag zit of pakweg Stam
per8gat, in New-York of in Hongkong, als je dan een K.P .M.-er of een ex 
K.P.M.-er t egenkomt of zo maar elke Nederlander die ook , in de Oost " 
gczet en heeft, dan komen de verhalen los. Lange en korte, anecdoten, grappen 
en wonderlijkc stories. Alluisterende kan je je opeens een voorstelling vormen 

(vervolg op pag. 3) 

(foro: Studio ,;rong & Tim") 
Bedrijvigheid op de K.P.M.-kade te Tg. Priok. H et laden van kool aan boord van het ms. 

,Van Riemsdijk". 
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Jubileum-receptie directeur De Geus 

Tcr gelegenheid van het 25-jarige dienstjubileum van onze directeur, 

de heer J. F. P. de Geus, op 24 December a.p., werd op deze dag in de kamer 
van de president··directeur voor de directie, hoofden van dienst, vet·schillende 
vertegenwoordigers der vloot en talrijke genodigden, de meesten vergezeJd van 
hunne dames, een zeer geanimeerde receptie gehouden. 

Nadat president·directeur lken de jubilaris op zeer hartelijke wijze had 

toegesproken en een toast op hem had uitgebracht, an twoordde de beer De 

Geus in een toespraak, waarhij h~j nog eens verschillende hoogtepunten 
nit zijn carriere de revue liet passeren. Hierna kregen de aanwezigen gelegen
heid de familie De Geu:; geluk te wensen. 

In de rijkelijk met hl'oemstukken getooide directeurskamer blecf men, 

onder het genot van een koele dronk, nog geru imc tijd gezellig hijeen. 

(toto's . SWdio T ong & Tim; 
De bt>ven~le /oto : f' resident-rlirecteur lken spreekt de jul>iler enrle Directeur Oe Geus foe. 
De umlerMe /olo geeft een duidelijk beeld van de gezellige drul.·fe in cle kamer van de Presi

dent·directeur na nfloop van het officiele gedeelte cler rcccfJ/ie. 

van de hetekenis van de K.P.M en van 
de vele bi~zondere mensen die haar 
dicnden en nog steeds dienen. 

\Vat aileen zo jammer is: is het ver
tellen voo rbij , dan is ook de K.P.M. 
weer voorLij. Er blijft geen geschrcven 
letter over, gecn jaargang waarin je 
later eens hladeren kan om een Ieven 
in herinnering le roepen van trots en 
van vrcugde, van teleu1·stellim~ en over· 
winning, van l1arde ar!Jeid en ;an succes. 
Dit llll kan veranderen als U ons re"el· . u 0 matrg van w crvaringen vertek Wan t 
cr geschiedt bij onze maatschappij ze
ke1· evenveel bijzonders als hij een Iucht· 
lijn , een exploratiemaatschappij, · ecn 
ex~etlitie. Er is ved om trots op te zijn, 
er IS vee I dat een langdur ige heriuneri1w 
overwaard is. \Vie nog niet doo il•rel o~ 
pen is in een doffe monotone werkslem'. 
wie nog het idee heeft mee te werke1; 
aan een leven waar wat in zit, die vindt 
in de dag van gisteren, in de dag van 
vandaag een gocde story, een intercs
sant verslag. 

Laat eens horen, Iezers. Ga er van· 
avond bij zitten. Schrijf. En bij voor
haat de dank van zeven dnizend helan «. 
stellende lezers. "' 

Uit de scheeuvaat·twerehl 

H et stoomschip "Utrecht" van de 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd heeft 
een niet alledaags record verheterd . In 
het begin van December is bet in Rot
terdam teruggekeerd na een onafgchro
ken afwezigheid van bijna 5 jaar. Tot 
dusver stond l1et record voor de na· 
oorlo«se vloot van de Lloyd met 3 1/ :.: 
· o I "SI " Jaar op naam van Iet m.s. amat . 

In Decemher 1948 vertrok de 
,Utrecht" voo1· de laatste keer uit Rot
terdam met hestemming Indonesie. Het 
was in <lie tijd het enige schip van de 
Lloyd, tlat wegens de toenmalige moei
lijkhedeu in h et Suez-kanaal, rond Kaap 
de Goede Hoop voer. Sedert die t~jfl 
heeft de "Utrecht" in hijna 5 jaar 23 
reizen gemaakt in de verschillende lij
nen van de Lloyd, b et bezocht 37 '?er· 
<>chillende landen, voer 6 maal door het 
Panama-kanaal en 3 maal d1>or het 
Suez-kanaal, stak 7 maal de Atlantisch e 
Oceaan O\Ter en 14 maa1 de Stille 
Oceaan. 

Om pt·ecies te zijn, de ' 'Utrecht" was 
1807 dagen afwezig. Daarvan lag het 
5chip 1002 dagen in een bui tenlandse 
haven en 805 dagen voer het op zee. Het 
verbruikte ongeveer 47.000 ton stook
olie en vervoerde 182.000 ton ladin~ 
De " Utrecht" legde in totaaJ 572.981 

kilometer af. Daarbij wcrd 342 mau 
een haven aangelopen. 

(zre vervol9 ·op pa9 4) 
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Nieuwiaars·receptie 

in Logeergebouw 

(toto's: Studio Tong & Tim) 

Op Vrijdag l Januari - Nieuwsjaarsdag - bebhen de beer D. Iken, de 
heer en mevrouw De Koe, .de heer en mevrouw Harinck, de heer en mevrouw 
De Geus en de heer en mevrouw Pronk van Hoo12:eveen in bet Lorreer<rebouw 

v 0 0 

ann bet personeel de gelegenheid geboden zijn gelukwensen in verband met de 
intrede van het jaar 1954 aan te hieden. De receptie hegon om half 12 des 
morgens, doch reeds geruime tijd tevoren kwamen van aile kanten der stad 
de leden van bet personee} met hun dames nnar het Logeergehouw, alwaar 
spoedig een gezellige Nieuwjaarsdmkte heerste. 

De hovenste foto geeft u een hceld van de in voile gang zijnde receptie, 
terwijl de benedenste foto een overzich t heeft van de receptie·zaal in he I 
Logeergebouw. 
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UIT DE SCHEEPVAARTWERELD. 

(vervolg van pag. 3) 

Gelukkig spreekt bet tegenwoordig 
vanzell, dat geen van de opvarenden 
deze hele reis van bijna 5 jaar heeft 
mecrremaakt. De gehele bemanning 
wex.if in die jaren gemiddeld hijna 5 
maal afgelost. Er is een tijd geweest -
aelukkia lang aeleden - dat dit anders 
0 0 0 

was! Tot degenen, die het ]angst van 
lmis waren, behoort ook de gezagvoer· 
der H. Rijnbergen, die 17 maanden 
«eledeu voor de laatste keer zijn huis· 
Jeur in Schiedam acbter zicb in bet 
slot trok. 

* Eind November heeft een helicoptei·e, 
"estationneerd aan hoord van H.M. 
" · k h' "K I D · n'' Vheg ampsc . xp ared o?rma , 
heellaag gevlogen over e ter remen van 
de Holland-Amerika Lijn in Rotterdam. 
Het scbjjnt, dat men heeft willen na· 
gaan, of hier gelegenheid is, om met 
een helicoptere te Ianden. Men neemt 
daarom aan, dat de Holland-Amerika· 
Lijn van plan is een proef te nemen om 
de documenten van haar hinnenkomen· 
de schepen door middel van een heli· 
coptere snel van boord te halen en 
daardoor de behandeling van het schip, 
als het eenmaal voor de kade ligt, te 
hespoedigen. 

* Een van de problemen waarvoor ver· 
schillende rederijen in Amerika en 
Europa zich zien gesteld, wordt g.e· 
vormd door de Liberty-schepen. Deze 
schepen, tijdens de oorlog ann de lopen· 
de hand gebouwd, hebben aan het doel 
waarvoor zij waren hestemd, uitstekend 
voldaan. Maar bet kan niet ontken£1 
worden dat deze schepen, die nu ge
middeld tien jaar oud zijn, snel zijn 
verou.derd in zoverre, dat zij vooral 
bij de huidige lage vx·ach~enmar~~· ni~t 
meer economisch te expl01teren ZIJll. 

Dit probleem weegt vooral in Ame 
rika zwaar, omdat de Amerikaanse ~e· 
serve-vloot op het ogenblik nog rurm 
1400 Liberties omvat. De heer DouglaR 
Macmillan van de firma George G. 
Sharp Inc. heeft daarom een plan uit· 
aewerkt om Liberties te modernisereu 
0 • • 
en dit plan aan een senaats-commiSSie 
voorgelegd. Zijn voorstel is de Liberties 
een nieuwe machine te geven van 8500 
pk in plants van de 2500 die er nu in 
staan, waardoor de snelheid van 11 op 
18 mijl zi)U komen. Daarvoor zouden 
de schepen dan bovendien een ander 
model voors_teven moeten krijgen en z~j 
zouden 34 voet langer moeten worden. 
Het draagvermogen zou daardoor met 
1400 ton worden verlaagd van 10.800 
op 9415 ton en de onkosten - schrikt 
u niet - zouden komen op 2 millioen 
tweehonderdduizend dollar , hetgeen 
overigens altijd nog minder is dan een 

{zte vervolg op pay .5 J 



UJT DE SCHEEPVAARTWERELD. 

(vervolg V·l'll pag. 4) 

nieuw schip van dezelfde capacitdt 
zou koslen. Wellicht zal men ertoe 
over gaan bij wijze van proef een of 
twee schepen te verbouwen om ervarin~ 
op te doen. 

R et plan is in Amerikaanse scheep· 
·vaartkringen met opvallend we1mg 
enthousiasme hegroet. Ret algemene 
standpunt is, dat het strategisch wel· 
Iicht verantwoord zou zijn, maar dat 
men economiscb gezien te laat komt. 

Robert C. Lee, de president van de 
Moore McCormack-Lines, drukte zich 
veel sch erper uit, toen hij zei "They 
are not basically sound", waarmee hij 
bed'lelde, dat de Liberties scheeps· 
bouwkundig gezien niet volgens gezon· 
de beginselen zijn gebouwd. Rij acht ze 
dan ook ongeschik t om a an de toekom· 
stige behoeften van koopvaardij en 
verdediging te voldoen. "Laat men het 
geld besteden aan de ontwikkeling van 
nieuwe scheepstypen en nieuwbouw", 
zei de heer Lee. Roewel Europese re· 
ders zich over het vraagstuk van de 
Liberties nog niet hebben uitgelaten, 
1:ijn er t ekenen die er op wijzen, dat 
ook zij het Amerikaanse standpunt 
·delen. 

* 
Er gnat vrijwel geen maand voorLij 

waarin de Raad voor de Scheepvaart in 
Nederland niet een geval van aanvaring 
krijgt te behandelen tengevolge van het 
feit, dat men bij de navigatie een te 
groot vertrouwen in de radar heeft 
gesteld. Wij kunnen natuurlijk niet al 
deze gevallen signaleren , maar het lijkt 
ons toch nuttig er van tijd tot tijd eens 
de aandacht op te vest igen. 'j.o diende 
,onlangs voor de Raad voor de Scheep· 
vaart het overvaren van een kleine 
houten schoener door de "Maasdam" 
van de Holland Amerika Lijn in het St. 
Mars Channel bij Port au Prince op 
Haiti. Ret ongeluk gebeurde op 20 Oc
tober en men mag aannemeu, dat het 
niet was te vermijdeu omdat de schocncr 
,geen l ichten voerde en de radar dik
'wijls niet reageert op houten schepen. 
Juist om deze reden werd deze zaak 
op dringend verzoek van de Scheep
vaart-Inspectie in openbaar onderzoek 
genom en. 

,Men dient voorzichtig te varen in 
wateren waar veel houten schepen 
voorkomen", zo zei de Inspectenr voor 
de Scheepvaart, de heer J. Metz. "An
dere landen hebben er al vaak op aan
gedrongen om de bepalingen voor het 
varen met radcr bij mist en duisternis 
te verzachten. Als wij van Nederlandse 
zijde dan aanvoerden, dat houten sche
peo vaak geen reflex geven, verdach r 
·•1en er on~ van de zaak slepemle te wil · 

n houden. Ook nu is weer bewezcn. 
(zte vetvoltr op pag. 6) 

FLATGEBOUW 11DUNEARN COURT'~ 
TE SINGAPORE 

Het frontale aanzicht van het K.P.M.-K.J .C.P.L. - flatgehouw te 
Singapore, gezien vanaf de Bukit Timah Road. 

· No~ een detail·opname van de voorzijde van het hoofdgeLouw. · 



Twee nieuwe lijnen 
Dezet dagen is op de nieuwe dienstregeling (1954) een supplement ver

schenel'l.. Zoals in het kader van de zakelijke voorlichting past, is deze aanvulling 
oeo:teld '" nuchtere bewoordingen en nuchtere cijfers. Maar het is goed even 
bij deYP Takelijke aankondiging te blijven stilstaan, omdat ozij ons wat leert van 
de daadl<racht van onze maatschappij. 

Tmm~r~ lle !wee nieuwe l~jnen. welke 
hl~ihns het versrhenen supplement in 
hrt lcvrn 1.ijn geroepen en enerzUch 
e'en intP.nsivcring van de hedienin:r ,ran 
Nieuw Guinea, anderzijds de instrlJ.ing 
van een niruwe reclttstrer1cse verbin· 
~inp; Singapore - Timor Dilly --. 
Sorong v.v. lJelekenen, getui!!en van de 

l 0 

leven!'kracht van de K.P.M. Want ecn 
s'cheepvaartmaatschappij waar de fut 
uit is, zon hlijven voortp;aan in de slenr 
van het samenstel van re~ds hestaande 
]ijndiensten. Een maatschappij echtcr 
met frisse spirit zoekt steeds naar 
nieuwe mogelijkhedcn, ta!lt telkens on
J)ekende regionen af. Het doet er daar
hij niet zoveel toe of zulk een nieuwe 
Hjn later blijkt ook werkelijk een mijl· 
pnal te zijn in de historic der maat· 
schappij. Is het zo, zoveel te beter. 

De lijn Singapore- Timor Dilly doct 
aan zijn planning denken aan de op
zet van een Tsaar aller Russen: eeu 
diagonaal over de kaart van Indonesie. 
Ee.n rcis van zes dagen varen, de lang
ste onondcrbroken route van de maat· 
schappij , 1495 zeemijlen. En deze dia· 
gonaal Vl.'rbindt de oudste Portugese 

historic in de archipe} (Malacca) m •·; 
Portugal's laatste voet in tlezc Gortl ('! 
van Smnt·agd (Dilly). IIet is haa3t eru 
symbolisehe overbrugging, die ook le· 
ven en streven van onze maalsc\u\l)Jli.i 
karakteriseert: met handhaving van 
de bcste onde tradities, wordt niet vcr
zuimd een levende hand te leggen met 
heden en toekomst . 

Het is moeilijk te zeggen (ondanks tlc 
positieve gegevens waarop znlk ecn 
planning is uitgevoerd) of deze njoen 
in de toekomst "wei wat zullen wor
den'', want de historic houdt vari het 
maken van gekke sprongen. Het lijdt 
echter geen twijfel of bij zoveel waak· 
zaam aanpassingsvermogen van de 
K.P.M. zal ook telkens weer de loop 
der geheurtenissen op de voet worden 
gevolgd; er is een gezonde "routine 
op lange termijn". 

AMus geven deze twee nieuwe lijnen, 
verwerkt in een eenvoudig supplemt>nt, 
aan het personeel van onze maatschap· 
pij en de .toeschouwers daar rondom, 
een blijk van werkelijke spirit. Een 
spirit, die een sterkere band vormt dan 
die met h et verleden, nl. een band met 
de toekomst. 

voor Sclaeeps· en Wcrktui«Louw " Fiien· 
d" " " oor vc1·eni gel tot de Dok- en \V erf 

MaatsclwpJlij Wilton Fijeuoord N. V. 
Oeze vcnnoutschap is thans een- ~lc r 
l!rootsle NcJerlarulse omlernemin«cu 
op hrt gebied van scheepshouw, sehe;ps· 
rcparatie en machinchouw. Oe maat
~r.hnppij heeft ~checpswerven, dokken 
en fahrieken te Rotterdam en Sehiedam. 

Bet auntal arbcidcrs en wcrkbazen 
hcdraagt thans t·ontl 6.400. In de jaren 
na de oorlog wrrcl - ongerekcnd het 
ltcrslcl van de ooi-logsschadc - cen he· 
drug van hijna £ 43 milliocn in de be
tlrijfsuitrusting ge'investee1·d, waarvan 
in de heide laatstafgesloten boekjaren 
aileen reeds f ·21,5 millioen. l!t 

De in 1953 afgeleverde nieuwbouw 
omvattc 4 koopvaardijschepen met een 
totale tonnage van ruim 75.000 ton dw. 
en een kruiser voor de Nederlandse 
Marine. In de laatst afuesloten over· 
zichtsjaren - 1951 en 19'52 - wcr'den 
per jaar ca. 350 sehepen gedokt met 
een tonnage in elk dier jaren van rond 
2,6 millioen ton. 

* 
Bij de Nederlandsche Dok- en 

Scheepsbouw Maatschappij te Amster· 
dan1 werd het 503te schip te water ge
laten, dat door haar na de bevrijdina 
van Nederland werd gebouwd. He~ 
was het 31.000 ton metende turbine· 
tanks.chip "Royal Arrow", bestemd voor 
d~ ~tspond Tankers Ltd. te Edinburgh. 
D1t l S het grootste tankschip, dat tot nu 
toe. in Nederland wenl gebouwd. Hct 
;;chtp, dat zal gaan varen tussen Venc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l zuda en de Veren~de S~~~zd over 

A~eptenver~aderin~ 

Op 12 J a'.JUari jl. waren de Agent en 
van Medan, Singapore, Makassar, Sura
baia, Tandjong Priok, Semarang, Ban· 
rljermasin, Palembang en Pontianak 
doo1· de Directie naar Djakarta opge· 
,roepen voor het houden van besprekin
gen, waarbij tevens aanwezig waren de 
cl;lefs van de afdelingen van het hoofd· 
'k~ntoor en ue reizende inspecteurs de 
h~ren Ritsema en Van Zeyl. 

' De hoofdschotel bij deze besprekin· 
gen werd gevormd door bet onderwerp 
"~fficiency", waarbij zowel de i_nkom· 
1t~n- als de uitgaven-zijde van het he· 
d~ijf aan gedegen beschouwingen wer· 
d~n onderworpen. 

:Naast de pl•enaire vergadering wa3 
er! ruim gelegenheid voor contact tussen 
dJ agenlen en de chefs der verschillende 
afdelingen van het hoofdkantoor over 
loocale kwesties. 

·Van het nut van dergdijke periodieke 
·:·rckingen was een ieder overtuigd . 
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UIT DE SCHEEPVAARTWERELD. 

(vervolg van pag. 51 

dat dit inderdaad voorkomt en daarom 
moet de uiterste voorzichtigheid wor· 
den betracht", aldus de Inspecteur. 

In dit geval stond de radar op een 
bereik van 6 mijl. De tweede stuur
man heeft de schoener, een scheep· 
je van nog geen 20 ton, .wei in de schijn. 
werper gehad, maar toen was het al te 
laat. Ook de waarschuwing van de uit
kijk op de bak kwain te laat. De stuur· 
man heeft de "Maasdam", die halve 
kracht voer, onmiddellijk volle kracht 
achteruit laten slaan, maar het scheepje 
kapsei~de toch. De vier opvarenden 
werden door de ''Maasdam" aan hoord 
genomen. 

De Raad voor de Seheepvaart zou 
later schriftelijk uitspraak doen. 

* 
Op 7 J anuari werd bet feit herdach 1 

dat 100 jaar geleden te Rotterdam \ViJ. 
ton's Machinefabriek en Scheep~werf 
wer d op~cricht. In 1929 werd zij m~:t de 
reeds in 1823 opgerichte Maatschappij 

twee maanden worden opgelevcrd. 
Op de vrijgekomen hellina werd de 

kiel gelegd voor het zusterschi'p "Sylvan 
Arrow", dat voor dezelfde opdrachtge· 
ver zal worden gebouwd. De werf heeft 
ook een order in po1·tefeuille voor de 
bouw van twee nog grotere tanksche· 
pen. voor de Afran Transport Companv 
uit Liberia met een draagvermogen va~ 
37.000 ton elk. 

:----In memoriam---

H. Mulder 
Op 24 December a.p. is in de onder· 

dom van 54 jnnr te Zwolle overleden 
de heel' H. Mulder, in leven gepension· 
neerd hoofdwerktuigkundige van ·onz& 
maatschlppij. 

A. G. Schieffelers 
Op 30 December j.l. overleed in de 

ouder:lom van 51 jaar te Voorltout de 
beer A. G. Schieffelers, in leven gepen· 
sionnccrd hooEdwerk.tuigkundige der 
K.P.M:. . 

Zij rusten in vrede. 



Onze jonget•en 

Het ouder worden en het gaan he
lwren tot de meer hezadigden ~·an mid
delbare leeftijd hrengt, i~- verhaud met 
de opgedane levenservaring vanzdf
sprekend mee, dat wij ons bemoeien 
met onze jongeren. Wij hehhen dan 
meestal onze carriere gemaakt en zullen 
clage1ijks de jongeren vunnit een lei· 
dinggevende fnnetie kunncn gadeslaan 
in hun opvattingcn inzake uitvoerin)! 
van de dagclijksc taak, algemene )c
vensopvattingen en het hestedcn van 
de vrije tij1l. Hoort men zo de gesprek
ken over de tegenwoordige jeugd, <!an 
heeft men zoals elke generatie voor ons 
dit hecft geltad, nok tl1ans weer het pro
hleem val: de jongeren. :Men schrijft, 
denkt en spreekt erover, vindt l1ele en 
halve oplossingen, doch h et verschil in 
Ievensinzicht tnssen ,.Ond en Jong'' 
hlijkt niet weggenomen te knnnen 
worden. 

Ah troosl voor de huidige gcneratie 
kan gelden, llat geen enkele generati~ 
voor ons een middel heeft kunnen vin
den om dit vraagstuk geheel op te los
sen. Hiernit kan dan weer de l'ondusi .~ 
worden getrokken dat het ,jongeren· 
probleem" niet zo ernstig is als elh 
gencratie dit weer ltceft hekeken. 

Het schijnt in de allereenvoudiga!P
vorm zo gesteltl te zijn, uat met het 
ouder worden der jongcren van een 
bepaalde generatie, deze vanzelf naar 
de oudt-ren toegrocicn, wanueer ze 
zelf plotseling met het typische werelcl
je van de jeugd geconfrontcerd worden. 
foch mag men {)ok weer niet te licht
l'aardig over het verschil in levens!lp
vatting, levenswijze e.d. tn.ssen ouuere 
en jongere mensen denken. Werkel~jk 
verantwoonlelijkheidsgevoel zal voor de 
ouderen, die leiding moeten geven aan 
Je thans als jongeren gekwalificeerden, 
mee moeten brengeu dat men aandacht 
hesteedt aan het inzicht en het , doen 
en Iaten" van onze jongemannen en -
vrouwcn. 

Te vaak wordt naar onze mening 
de onderwerpelijke kwcstic volkowcn 
negatief l1ekekcn. J\1cn hecft d<Jn ~.k.ehts 
oog voor de vele minder goede kwali·· 
teiten, die vaak hij de huioli j!e jongc 
werkers in h. v. cen he1lrijf e. 1l . nanr 
voren komen, zonder zich de moeit P. 
le geven op d r goede eigenschappen. 
die bij de jongeren toch ook wei aan
wezig mocten zijn, te le tten. Gaat m<'n 
~.e.a. uit het gezichtspnnt als vorenbe
!loeld hekijken, dan ontkomcn de OU!lc
rcn niet a an zclf-cri tiek. In vc]c gevallcn 
zal men dan tot de conclusie komen, 
l :,t wij ouderen zo weinig positie\'e 
·;,hagen leveren om de jongeren te 

brengen op l1et niveau, wa:~rLij naar 
onze inzichten, een goede en juiste 
werkwijze en plichtshetrachting moge· 
lijk hlijkt te zijn. 

Met opwmming van de hekenJe 
"fouten·Iittanie" van de jonge gardc 
hereikt men feitelijk niets. De kloof 
wordt vaak grater, wat vooral in cen 
hedrijf een remmende invloed heeft op 
tle goede onderlinge verhouding en 
werkprestaties. 

Naar onze mening dient e.e.a. dan 
ook geheel anders te wmden aangepakt, 
waarhij gehruik gemaakt kan worden 
van karaktertrekken, die hij de huidige 
jongemensen opvallend naar voren ko· 
nien. In he! kort kan dit als volgt wor· 
den samengevat: 
1 e. hun critische nard, 
2e. gevoeligheid voor goede Ieiding, 
3e. gezags-aanvaarding, mits geza~ 

o.ok respect weet a£ te dwingen. 
Uit de practijk is ons steeds weer g~· 

hleken, hoe erkenning van vorenver
melde eigenschappen een grondslag 
vormt de jongeren onder ons heter te 
leren kennen en hun voorts te richten 
naar de inzichten der oudere11, die nu 
eenmaal meer levenservaring hezittcn. 
Deze werkwijze heeft ook een opvoc· 
dende waarde en zal tevens cen bett?r 
onderling hegrijpen m eehrengen, w:~ar
door in elke hedrijfsorganisatie het 
heste rendement in de werkzaamheden 
tussen de andere en jongere groep 
wordt verkregen . Naar onze m eu ing valt 
en staot e.e.a. echter met het voorhecld 
dat cle oudere aan zijn jonge onderge· 
schikten geeft. 

De goede oude tijd is nn eenmaal 
voo1·hij, toen aileen maar het feit dat 
men ,.meerdere" was volgzaamheid en 
gehoorzaamheid hij de ondergesch ikten 
meehracht. De lmidige gene1·atie kijkt 
zoveel critischer naar alles wat uitgaat 
van de hoven hem gestelden. Faalt de 
gezagsdrager of leidinggevende functio·· 
naris in h ct geven van de juiste leiding, 
of zijn de gedragingen niet in overeen
stemming met de heklede positie dan 
verspeelt men hij de huidige jongeren 
zekcr een deel van zijn "goodwill" en 
respect. 

V eel te weinig wonlt naar onze ge
voelens met deze facloi:en door de ou
deren rekening g~honden. Naar de toe
~tanclcn van voorheen valt niet terug te 
sclwkelcn en de verhouding tussen oud 
I'll jong van 20 tot 25 jaar geleclen kom t 
nimm c1: \erug. Eerlijk gezegd kunnen 
wij ons hierover wel enigszins verheu
gcn, want zonder wegdoezclen van de 
jeugd van deze lijd, is de toeslan thans 
tach heel wat gczontlcr. 

Het systeem in de gocde oude tUd 
bracht n.l. al te vaak een meenlere naar 

voren, die teitclijk nile eigenschappen 
miste als gezagsdrager op te treden 
Natunrlijk zal dit ook nog thlms plaats 
vindeu, maar de meer critische aard 
van de jongeren en de huidige omstan· 
digheden zullen een dergelijke functio
naris veel meer heperkingen opleggen 
hij onkundige en onhekwame gezags
uitoefening. 

Op grond van vorenstaande overwe
gingen zijn er voor de ouderen, die Iei
ding moeten geven, vele perspectieven. 
Men zal het daarhij, gezien aard en 
aanleg van de buidige jeugdige wer· 
kers, niet altijd gemakkelijk behben, 
maar o.i. kan redelijke1·wijs succes wor
den verwacht, mits men zorgt een ge
zagsdrager te 2;ijn, die Ieiding weet te 
geven en door voorbeeld, handeling en 
gedragingen het vertrouwen en respect 
van de jongeren weet te verkrijgen. 

H. A. C. 

De Ryckaerdt en de doodt. 

Inscriptie voor 't ]acht, op ene Amsterdam
sche Werf g~bouwd, waarmee d'Eyghermer h~t 
veege Lyf wil bergen (lls d'Oorlogh losbarst. 

Zie, hoe de Ryckaerdl zich een schuyt 
Met zeven Zeylen bouwt, 

Waero.en hy ~trackx zyn d1we Huydt 
En Scheckboeck toevertrouwt; 

Wat deert hem Landt en Volck en Staet, 
Wanneer de Strydt ontbrandt? 

Hy hyscht zyn Zeylen en verlaet 
Hct dierhaer Vaederlnndt! 

De slommenlt :wnder Capitael 
Kryght lecker op zijn Snuyt, 

De Slimmerick gaet aen den ooel 
En lacht de anderen uyt! 

Ay. S!}lCr Uw felle Gramschap wat: 
De Tuynman, die den Doodt 

On\moelte op het Roozenpadt 
En naer de Stadt ontvlood, 

Werd nog dienzelfden Nacht gehaeld 
In 't verre l spahuen. 

Zooals de Tuynman heeft gefaeld, 
Zoo zal het hem vergaen: 

Als ~lrackx de graauw~ R\tyte.rstoet 
Langs 's Hemels Wolcken rydt 

Dan zeylt hy door ecn Zee van Bloedt 
Recht naer de Eeuwigheydt! 

Joost 
(,,R(lrd Gel(lch'') 

,.Ik 1veet niet, u·nt l1et is. nttlllt ik lteb Ttet ((e· 
L·od, dot Ct icmrmrl aall de 1111clere Twnt ~it lf 

ltekken! 
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Men~P.n in bet hotel 

Voormalig 
chef C. D 

K.P M.- gezagvoerder en 
thans directaur Grand Hotel 

te Scheveningen 

Het is altijd prettig iets te vernemen van oud-K.P.M.-ers en dan vooral nog 
<~Is men hoort dat het hen goed gaat. Zo lazen wij kort geleden in het Alge
meen Dagblad van 29 October a.p. een artikel over het bekende Grand Hotel 
te Scheveningen, alwaar de heer G.P. Post, oud K.P.M.·gezagvoerder en chef 
CD de directie voert. Wij hebben gemeend bedoeld artikel onze lezer~ niet 
te moeten onthouden en nemen het daarom in extenso over. 

Den Haag .- Er moge sinds het 
Grand Hotel te Scheveningen in 1854 
werd gebouwd veel in de wereld zijn 
veranderd, een ding is onveranderd ge
bleven, nl. de bestemming van dit in
drukwekkende gebouw als een groot 
familiehotel. De tijd waarin Russische 
grootvorsten en Duitse heersers, prin
sen en prinsessen hun vacantie door· 
brachten in het beroemde Grand Hotel 
is reeds lang voorhij, zoals zoveel voor· 
bij ging van die ,goede oude tijd" waar
in het houden van vacantie zeker niet 
voor iedereen was weggelegd. In dat 
opzicht is de wereld waarlijk vooruit
gegaan. Uit dat oogpunt hezien is er met 
de herbouw van dit grote hotel, dank 
zij de financiele steun van de V erenigde 
Staten, baanbrekend werk gedaan. Het 
Seheveningse hotel, met zijn 500 bed· 
den verdeeld over 200 kamers -alle 
voorzien van douchecellen- heeft een 
nieuwe fase in het Nederlandse hotelbe
drij£ ingeluid. 

Het is geen wonder dat de directie 
\'an de N.Y. Exploitatie Mij. Scheve· 
ningen aan het hoofd van het Grand 
Hotel een direcleur benoemde, die aan 
het wezen van het Grand Hotel wei
nig zou veranderen. 

En daarin is de heer G. P. Post, voor
malig gezagvoerder en chef van de 
civie[e dienst van de K.P.M. in lndonesie, 
volkomen geslaagd. 

Dat is geen wonder: een man van 
de grote lijn, mensenkennet· bij uitne
mendheid, een voortreffelijk gastheer en 
daarbij een mens met een gevoelig hart, 
ziedaar het geheim van zijn succes. In 
het drukst van het seizoen is er geen 
kamer in het hotel meer onhezet, geen 
bed 's nachts onbeslapen. En wanneer 
de gasten vertrekken zijn er velen die 
weer reserveren voor het volgende jaar. 

Vreemde vragen. 
,Wilt ge het zien ?", zegt directeur 

Post. Nauwelijks hebt ge , ja" ge
zegd of de directeur is al opgespron
gen en naar de receplie gerenJ om 
even de reserveringslijslen voor 1954 
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te tonen. Belangrijk in een hotel is 
bij eventuele moeilijkheden de jniste 
oplossiag te vinden, zodat de mensen 
tenslotte tevreden zijn. Dat is bij een 
dagelijks gezelschap van ca. 500 men
sen van aile mogelijke nationaliteiten 
niet altijd even gemakkelijk. De erva
ring heeft me wei geleerd, Z<> vertelt 
de heer Post, hoe vreemd de vrageo 
soms kunnen zijn van gasten. Ik kijk 
nu niet meer vreemd op wanneer een 
gast op zekere dag het hotel hinnen. 
stapt en mij vraagt of hij ook op een 
plank kan slapen, wegens een pas on· 
dergane rugoperatie. Toen dit voor de 
eerste keer gebeurde werd er net zo 
lang gewcht tot er een plank was van 
de geschikte afmetingen om onder de 
matras van de gast te leggen. 

De man heeft hlijkbaar heerlijk op 
die plank geslapen. Wanneer hij nu 
maar persoonlijk van mij afscheid had 
genomen, zou ik mij zeker herinnerd 
hehben dat die plank nog onder zijn 
matras lag. Maar u begrijpt, ik heh 
duizend dingen aan mijn hoofd en 
dacht al lang niet meer aan die plank, 
tot een kamermeisje een week of zes 
later tot de ontstellende ontdekking 
k.wam dat de plank er nog steeds 
lag. Er waren natuurlijk al weer tal 
van andere mensen op die kamer ge· 
weest. Zij zullen niet begrepen hebben 
waarom het bed in het Grand Hotel 
zo keihard moest wezen. 

Vergeetachtig. 
De mensen zijn ontzettend vergeet

achtig. Er ging in de afgelopen zomer 
geen dag voorhij of e1· werden pakket· 
jes verstuurd naar aile delen der we
l'eld met vergeten spu1len van de 
gasten. 

Ook tijdens het verhlijf in het hotel 
verliesl men wei eens wat, maar nim
mer kwam het voor dat het verlorene 
det tcruggevonrlen werd. Wat dat be
treft beleefde ik vorig jaar een ware 
sensatie. Plotseling drong op eeu dag 
tot mijn werkkamer een hevig gegil 
door. lk rende naar de hall en ont· 

dekte een dame die hevig huilde. Zij 
was haar tas kwijt waarin zich Wl' l 
voor 30.000 gulden aau juwelen zou 
bevinJen . De politic werd gewaar· 
schuwd. Binnen enkelc minuten arri
veerden enirre rechercheurs Jie onmid-

e • 
dcllijk een onderzoek hegonnen m te 
stellen. Huisknechten, kamermeisjes, 
kellners werden gereqnireerd om naar 
de taste zoeken ; docb zonuer resultaat. 
De politiemannen vonden het raadzaam 
de belangrijkste grensslations telefo
nisch te waarschuwen en dit geheunle. 

Plotseling verscbeen een bee1· in de 
hall die in zijn hand de bewuste tas 
droeg. ,Of ueze misschien aan iemand 
ui t het Grand Hotel toebehoorde", in· 
formeerde hij doodnuchter. Men stond 
versteld. Het hotelpersoneel liep te 
hoop en de eigenaresse die haar tra· 
nen droogde wilde wei dat zij aile 
boze woorden die zij in haar vertwij
feling over het personeel had gezegd, 
weer kon inslikken. 

De onhekende man vertelde dat hij 
met zijn auto een nur tevoren voor het 
Grand Hotel had gestaan en van hier 
naar Amsterdam was gereden. Toen hij 
onderweg hij een benzinestation wat 
benzine wilde tanken, had een em· 
ploye van het pompstation hem op· 
merkzaam gemaakt op een tas die tns· 
sen de koplampen en het spatbord lag. 
Onmiddellijk hegreep de automobilist 
dat die tas uit het hotel moest zijn, 
aangezien hij tussen Sche,reningen en 
Amsterdam nergens anders had gestopt. 

Toen ging de eigenaresse van de tas 
een Iicht op. Zij herinnerde zich nu dat 
zij bij het vertrek h aar mantels en de 
tas even op de radiateur van de he
wus-te wagen bad gelegd. De mantels 
had zij even later weer in haar arm 
genomen, maar aan de tas h ad zij niet 
meer gedacht. 

Spuitje. 
Een Italiaanse gast die voor enigc 

weken in het hotel logeerde, kwam op 
zekere dag vertellen dat hij een in
spuiting nodig had. De medicijn waar· 
mee hij moest worden ingespoten had 
hij hij zich. lk liet dus een verpleeg· 
ster komen voor wie het geven van 
een spuitje toch dagelijks werk is. Zij 
maakte bet spuitje klaar doch voordat 
ze het toediende, vond ik het toch maar 
veiliger, eerst nog even een dokter te 
Iaten komen. Dat was mijn geluk, of 
liever het geluk van de Italiaan. De 
medicus ontdekte dat de zuster een 
zo grote dosis van het geneesmiddel in 
de spuit had gedaan dat de ltaliaau 
zeker binnen een half uur het hoekjc 
zou zijn omgegaan. Het spreekt vanzelf 
dat de gast nimmer geweten heeft dal 
zijn Ieven aan een zijden draauje heeft 
gehangen. 

(vervolg op pag. 9) 



Prof. Thijsse over 
strijd tegen de zee 

Na elke ovcrslroming is er ~ciHik 
l!e.weest in Nederland en is men min 
of meer zenuwachtig aan het verbeteren 
van tiUken gcslagen, al«lus verteltle prof. 
ir J. Th. Thijse, de clirecteur van 
itet W' aterloopkundig Laboratorium te 
Delft, onlangs in ecn lczing voor de 
Gelderse Industriele Club te Arnhem. 
Voor het eerst na de overstromingen in 
1918 is men de zaak anders gaan aan· 
pakken; de defensieve strijd werd een 
offensieve met het gevolg, dat de Zui· 
derzee werd afgesloten. Thans slaan we 
weer op de drempcl van belangrijke 
beslissingen. 

Zou Nederland cr toe willen overgaan 
heel vee! geld te besleden aan verhoging 
van de dijken, dan kan het geld hetet· 
besteed worden aan het afsluiten van 
·drie zeegaten; het werk is technisch 
uitvoerbaar, het tempo zal bepaald wor
den door de snelheid, waarmee de mid
delen worden gcfourneerd. Ervaring i,; 
~r voldoende en nu het "team'' er is, staat 
'men voor niets meer. Dat noemde de 
professor een van de zilveren randjes 
•1an de Februari-storn1. 

Het feit dat Nederland vroeger zoveel 
hager lag is volgens spreker een van de 
huidige moeilijkheden. De bodem daalt, 
terwijl Scandinavie nog altijd omhoog 
gaat. Het zakken van Nederland zalnog 
lang doorgaan al zal het geleidelijkaan 
verminderen. 

De laatste jaren is men ijverig gaan 
zoeken naar de kansen, die er waren op 
een overstroming. Men heschikte daar
·voor over gegevens van de laatste 125 
jaar. De hoogste storm was in 1894. Met 
als uitgangspunt de zogenaamde super
storm ontwikkelde de Rijkswaterstaat 
een groat rekenwerk. Daar de kans op 
zo'n storm zeer klein was (1 op de 300 
a 400) heeft men dat risico de laatste 
jaren hewust gelopen. 

In feite, aldus professor Thijsse, zijn 
de kwade kansen eigenlijk niet te dek
ken. De enige manier is ze te elimi
neren. Behoorlijk heveiligd tegen een 
lmperstorm zouden de dijken zijn door 
·verhoging met een halve meter, en tegen 
een hyperstorm (kans 1 op 5000) door 
verhoging met een meter. W anneer Ne
derland hereid is zich grote opofferin
gen te getroosten, kan er een Zuid
W estelijke Zuiderzee komen. 

Vit _e~n dienstreisrapport: 
., .... .. Na nog een bezoek te hebben ge· 
bracht aan het H.C. en de Bupati ver· 
trok het schip ten 20.00 uur'. 

'Vaar onze schepen al niel toe in staal 
~ijn ! 

( toto: Studio .. Tonq & T im") 
,Wat blie/t U ? Blij/t U even aan de lijn, dan zal ik nog eens doorbellen!" ......... 
Meju//rouw B. S. Brockholz, che/-telefoniste OfJ het huo/dkantoor in actie trchter de telefoon· 

centrale. 

HET LIED VAN DAMME. 

Het verhaal wordt verteld bij de 
K.L.M., aldus de Volkskrant. Op een 
van de feestavonden in Christchurch 
na het winnen van de handicap-race 
door de ,,Ir. Damme", wilde een kapel
meester vooral de Nederlanders onder 
z'n gehoor een genoegen doen met het 
spelen van verzoeknummers. Een zo'n 
Nederlandse feestganger kwam bij hem 
met de v1·aag of de leader-of-the-band 
zo goed wilde zijn "the song of Damme" 
te laten klinken. Grote verlegenheid 
onder de musici, verlegcnheid hij de 
fluisterend geraadpleegde vliegtuighe
manning, verlegenheid ook ' hij de 
aanwezige Nederlandse officiele perso· 
nen. Niemand kende een lied van Dam
me. De kapelmeester moest verstek 
laten gaan, tot zijn Ieedwezen kon hij 
aan het verzoek niet voldoen, of het 
een andere melodic mocht zijn. 

,Oat is me ook wat", zei de man van 
"the song of Damme", ,,heel Amsterdam 
kent die ~op en daarhuiten ook. Zal 
ik 'm even voorzingen?" 

In onvervalst Amsterdams zette hij in 
en direct hadden niet alleen als Neder
landers maar ook aile niet-Nederlan
ders, de mur.ici incluis, de wijs te pak· 
kan: , Damme toffe jongens zijri, dat 
willewe weten, daarom komme we 
overal. .. .... " 

CIJFERS .•• 

Ieclere dag in Nederland wordt er 
voor 1.3 millioen gulden verrookt, 
worden er 3.5 millioen eieren geexpor· 
teerd en 43,000 postpakketten verzon
den; het aantal radiobezitters neemt 
met 270 toe (doch 129 worden er opge· 
spoord die hun luisterbelasting niet heh
hen hetaald) ; er komen 191 bromfiet
sen in het verkeer bij en 41 jongens en 
meisjes verlaten de lap;ere school zpn
der de 6e klas te hebhen gehaald. Er 
zijn per dag ook 16 echlscheidingen. En 
10,500 lieden houden zich bezig met de 
kunst als hun beroep. 

Mensen in het Hotel. 
(vervolg op pag. 8) 

Ook kennen wij hier de souvenir
jagers, die er geen been in zien de 
hadhanddoeken mee te nemen, lepels, 
messen en vorken als aandenken in 
hun zak te stoppen, als we er niet op 
zouden !etten. Een Schot beklaagde 
zich er eens over dat op de citroen· 
stampertjes de naam van het Grand 
Hotel ontbrak. Hij was nl. een, ver· 
woede verzamelaar van citroenstam
pertjes. Maar ook aan het tegemoet 
komen aan aile wensen van de gasten 
k(!mt een einde, vindt de h~er Post. 
En daar heeft hij ook wei gelijk .in. 



Een ntan ntet ideeen 
Toen Theophraste Renautlot het 

eerste nummer van de eerste krant, J.ir, 
_in Frankrijk verscheeo, opdroeg aan 
Koning Lodewijk XIII, ueed hij dat in 
een brief, waarin hij zijn verwondering 
er over uitsprak, dat nog nicmantl voor 
hem op -bet , eenvoudig; idee" van zo' o 
krant was gekomen. Die uiturukking 
,eenvoudig idee" was typisch voor de 
hescheiuenheid, waarmec deze even 
intelligente als lelijke man over zijn 
eigen uitvindingen plachl te \lenken. 
En toeh waren zijn ,eenvoudige illeeen" 
van een oorspronkelijkheid, die zelfs 
verbazing wekt in de tegenwoortlige tijd,
waarin de m ens toch aan heel wat ge
wend is. 

Renaudot, de in 1586 geboren afstam· 
meling van Franse Hugenoten, di0 
hun vaderland waren ontvlucht, keerdc 
naar Frankrijk terug, toen bij zelf 
Katholiek was geworden. Als bescber· 
m eling van Kardinaal Richelieu werd 
hij lijfarts en 1·aadsheer in huitengewone · 
dienst van de Franse koning. Maar hij 
hleef dat niet lang, want reeds spoedig 
openbaarden zicb zijn oorspronkclijke 
geest en zijn warm sociaal gevoel. On· 
clanks de critiek van de Parijse medi· 
Eche f aculteit hegon Renaudot in zijn 
huis een soort polikliniek, waar alit! 
armcn gratis medisch e bijstand konllcn 
verkrijgen . Weldra breillde h ij zijn 
,hedrijf" uit en verleende Jc armen, 
die zich tot hem wendden, ook anllere 
dan geneeskundige hulp, , Een van lie 
grootste moeilijkheden voor deze 
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mensen,'' sclu·eef hij eens, ,is dat 
zij n ie t we len, hoe zij in lum bchocftcn 
kunncn voot·zien, onula t er niemand 
is, die hct hun \'erlclt." R cnaullot 
nam die taak op zich en in zijn lw is 
wcrd wcldra behalve een poliklinick 
ook het eerste at·bciJ slmrean gc· 
vestigd. In 1629 opcnde hij hovcn!licn 
lie mogelijkhcid geld te lencn tegen 
pand, waanloor hij de ccrste cxploi
lant van een hank van lening, de 
eerste ,Ome J an" werd. 

Na al deze ,eenvoudig;e idcccn", 
waarmee h ij zijn tijd ver vooruit was, 
te hcbben verwerkelijkt, vesligde 
Renaudot in zijn lmis een drukkerij , 
waar hij OJ> 30 Mei 1631 het cerslc 
nuuuner vati de Gazette de Francc1 

drukte met Lehnlp van de hcide 
handpersen, waa1·op hij . voorhcen de 
verschilleude heschciden voor zijn 
arbeidshureau h ad gedrukt. 

Sprookje 
E r w;.:s ecus een man, die aan de top 

van <:en b erg woondc. Hij had eten 
en_ dl'inkcn, volop werk en een goed 
huis, m aa r hij was niet tevt·eden. Hij 
mopperde over het kreupelhout, dat 
om zijn woning gl'Deide, over een te
kort aan levendig groen en over ni
les, waarover maar te mopperen was. 

Hij benijdde dag in dag uit een hewo
ner van een tegenover l iggende berg, 
wiens huis te midden van mooie groene 
homen lag, waarop de opkomende zon 
de mooiste kleuren toverde, als zijn 
b erg nog in schaduw was gehuld . 

Hij werd onder en mopperde meer en 
meer, totdat hij het onmogelijk laug~r 
kon uithonden en hesloot de tocht naar 
de ove1·zijde eens te maken. Hij ston1l 
voor dag en dauw op en bereikte na 
een zware klimpartij 's avonds het dal. 
De volgende dag l1 esteeg hij llc tegcn
overliggende berg en Lereikte hct hui~ 
van de l ang henijde juist toen de zon 
onderging. Doch wat zag hij daat·? Nicl3 
J an een duistere ongezelligheid. E e n 
warwinkel van kreupelhout, een hu~ 
met kale stammeu. 

Toeu wendde hij zijn blik in de r ich
ting van ziju eigen huis en hij slond 
sprakeloos van verbazing. Hel en don
kergrocn stonden daar zijn hos en zUu 
kreupelh out. Zijn huis scheen een 
sprookjespaleis, warmrood beschenen 
door de ondergaande zon. Hij was af
gunstig geweest op die ander, omllat 
wat die h ad zoved mooier en beter 
leek dan zjjn eigcn hezit, doch hij 
moest na een menscnleven van ontevt·e
denheid ervaren, dat de schijn hem had 
hedrogen. 

Als u denkt, dat uw moeilijkhcden 
groter zijn dan die van anderen, denlc 
dan eens aan de man op de berg. 

Ent•01)('oaau! 
In de , Lecuwanlcr Courant" wcnl on · 

langs h et volgcnue gepuhlicccrll, 1lat 
meet· is dan hct vct·haal van een , ver
makclij kc'' e t·varing. Want ltct sla al 
Legcn de acbtcrgrontl van CP.Il scltrijnent! 
stuk lccd. 

Eeu emigrant schrijft u it Ausl ra lic: 
, .. .. .. en vcnlcr bcvah het mij hicr 

in Auslralie goer!. 1\Iijn nieuwe haas is 
ccn aanlige kerr.!, echt cen man nit h~t 
volk. Hij nocmt mij , Europeaan". 
Waarom, zul j c vra:rcn? Dat zal ik je 
vcr lcllen. Toen ik de clag na mijn aan
komst in Urishanc met hem en zijn 
ge:t.in nan Lafel za t , ontspon zich hel 
volge r11lc gcsprek: 

Hij vrocg mij : , Dus u komt uit 
Duitslan1l ?" 

, ) a, ui .t de Amcrikaanse zone' '. 
, 0 , u hcnt Amerikaan ?" 
,Nee, ik woon dc aileen maar in d e 

Amcrikaanse zone in Bcicren." 
,0, dus u hent een Beiet·?'' 
,Nee, ik hen pas na de oorlorr 111 

B eieren gekom en, u i t M tmka ttsch~ Ik 
JCn in Karpatcn-Rusland gcboren". 

,Nu weet ik hct, u bent dus ccn 
Hus". 

,Nee, tlat zit zo, tocn ik wenl p:c
IJOren, hehoorde Karpalcn-Rusland tot 
Honga rije en ... ... " 

,,Dus ecn Hongaar?" 
,Nee, want in 1928 werd mijn gc-

uoortelan d T sjechisch .... .. " 
,Nou zijn we d'r, een Tsj eeb ." · 
,Nee, want in 1939 werd bet weer 

Hongaan." 
, Weer Hongaars? Non maar , dan 

hent u dus toch een .. ... . " 
,Nee, nee, vlak na de laatste oorlo" 

werll het wect· cen poosjc Tsjechisch'\ 
, V erroest." . 
, ... ... en nu ltoorl het hij de Sow jet -

Ukraine." 
,Aile mcnsen! Dus toch ceu Rus!'' 
,Nee, want ik moest er als Dnitser 

.lit." 
,Nou, al$ u als Duitser naar Duil £

lan <l bent gegaan, dan bent u ook een 
Du itser! " 

,D:~t uacht ik ook, maar in Duitslan J 
wcrd ik als sta tenloos beschouwd: -. 
U moct hegt·ijpen, ik was juist in .\Ve. 
nen, to en Oostenrijk Duitsland ... __ .-'' 

Mijn chef greep wanhopio- uaar· ziju 
hoofd: ,Schei d'r mce uitf"Voo1· mij 
hent n eeu Eu.ropeaan!" ' 

Vanaf dat ogenblik zegt hij , Euro
pcaan" Legen mij , maar hij zcgL het 
altijd cen h ec tjc peinzcnd. " 

* Getrouheicl in clie kleinste werk 
Maak voor die grootste taak jou . 

sterlc • . 
Zuid-A/rilcanns gezegde. 



Eukcle reactics op nitzcndingcn van 
het Koopvaardijprogramma ,Bet schip 
van de week", uitgezonden door tl c 
Wercldomroep van Radio Nederland. 

Hoofdwtk. Th. B . Kers schrcef: 
,Voor cdlc mo-eite, die u gaf om elf• mii 
zo licvc stcmmcn Vfnt 1.•roHu: en hill~ 
clercn op 23 October ll.JI. in m' n h11t 
aan boord van het ms. ,Merctl(' te tv

veren, m'n lte·d bijzondcrc dunk T<lcmh
vol en zeer zuiver en ndm voldocnd,~ 
sterk van volume ku:mn de gchel-e uit
zending door. We bevonden ons met de 
,,Merali." in Strcwt Soenda, richting T g. 
Priok." 

* Mevrouw Root -ter Maat te St. Maar-
ten schreef : ,Wij hebben bericht van 
onze zoon B. Root ontvangen, 3de wtl.-. 
a/b van het ms. ,Kalabahi", dat hij de 
groet buitengewoon goed /weft ontvcm~ 
gen. Hij was 12 October j.l. overge
plaatst als wnd. 2de op het ss, ,,Blinjoe'', 
maar had de oproep tijdig ontvangen. 
Ze bevonden zich te Telok Bajur t. Z. 
van Taraknn en zijn verloofcle hceft hrt 
programma heel goed kunen volgen 
in het Grand Hotel te Malwssar." 

* Het volgende is een passage uit een 
bl'ief aan huis van de 3de wtk. Stehou
wer a/ b van het m s. ,1\ierak": 
,Hartelijk dank, Pa en Moo, voor die 
uitzending over de radio; het was prach
tig duidelijk, zelfs de lach van Moe. 
]a, als je na drie jaar de stem ·van je 
oudcrs weer eens te horen krijgt, dan 
moet je toch even op je lip bijten. lk 
had het geluk, dat de 2de wtk. Pronk 
waar ik ging luisteren, nog een tape
recorder heeft en du-s alles werd vast· 
gelegd, waardoor ilc jullie in de loop van 
de week nog diverse ker'en glashelder 
en woord voor woord Icon bcluisteren". --- -- --·--- -- . *----- ·- ··-

Over de ontvangst van bet Koopvaar
dijprogramma a.b. van h et ss. ,Japara" 
en Iiet ms. , Batoehahra" kwam de vol~ 
gende reactie hinnen. De echtgenote 
van le s tm. Hennephof scl1reef : 
, Heden ontving ik een telegram van 
mijn echtgenoot, varende op het ss. ,]a
para"· luidende : Groetcn goed ontvan· 
gen" . 

* 

toto : J. H. C. Vcrmeu!eu opname in K R.O. studio 

Tijrlens de uitzell(ling van het koopvaordijprogramma op l 7 Decem ber a.p., be-1temd voor de 
mss. ,Reiniersz" en ,Ranjuwangi", trertl bovenstamnle foto gema"Ja. 

Gezagvoerder B. · Mesker sch reef 
a an de W ereltlomroep : ,In de ct>rste 
plaats wil ik lL -namens de gehele elal

major onze welgemeende dank betui
gr'n voor de pretti~e scnsatie van lwt 
!wren van de bekendc stemmen van 
vrouw en ldnderen. ' W at de kwaliteit 
van de ont1:angst betreft het volgcmde: 
Ten gevolge ·van hei helaas uitgestPld 
vertrek, lag Tzet .ss. ,..Tapara" in de lw
ven van T g. Priok. Van de eerste ui l· 
zerulin[! nm l 2.0fi GMT kwam de zell· 
cier op 19.~5 meter wel door, Twmr cl 
zu:aar l!:l'Sloord door een Chinel's st rt 

tion. Enfin, z~j het dan niet ideaal. rle 
ontrangst u :as er en de erann verbnn
den vreugde ~root. De f..-·waliteit van het 
gc 'uid op nwmPntrn zonder storing, 
tws goe<l c>Jt ik herkende positief dr~ 
stemmen van miin l'chtt?:enote en zoon; 
maar die van iniin ciochtcr bl1ikt in de 
lrw.tsle tiirl l)('rn,;,deril fe ziin. De h~rha
ling om 22.55 twr .Tavat#d 1cas bell!l'; 
homcel ge.~tonrd, teas deze echter ge· 

- heel te volgen'·' •· 

* 
Gezaovoenler Van 1lcr Vunrst de Vries 

schrccf,.,ah voht: , Toen w~j enil!P ,,.,_ 
ken t?:l'lPdcn van de Dirl'CI ie dn K .!'.H. 
lu•r;rht nr•tHirU!,Pil, rlflt de .,Rutoelmh
rrr." nn 1.3 Nm.•Pmlu•r ,.S f' hip-vrm.-r1l'
fl7 l'rk" znu z~jn. bcgnn rll' spanning er 
in tP. knnw;t en werd van toP.n·nf mP"r 
aanrlrrrht arm de n11trrma.~l lH>SIPPd drttt 

nor'maal. Vrijdag 6 November a.p. te Pa. 

dang liggende, was de uitzencling voor 
de ,,Aalsum" onze testcase. De eerste 
uitzending was tren verslaanbaar, d e 
tweede op de 19.71 mell'r kwam zeer 
duidelijk door. Op de 13de November 
d.a.v. bevonden we ons benoorden Barrg
ka. Vol spanning naderde de avond van ' 
de uitzending. T eleurstellend was, dat 
de eerste uitzending op toestellen type 
Radio Holland BC 348 RC/ 2/ 24 en Phi
lips BX 676 X nagenoeg onversWatJ· 
baar was. Nadat om 14.00 GMT de zen
der op 19:71 meter was bijgeschakeld, 
kwam deze helder en goed door en we 
hadden tenslotte een uitstekende ont
vnngst, waardoor de teleurstellin14 over 
de eerste uitzending weer g(!hed werd 
goedgemaakt. Namens alle opgeroepc
nen doe ik u hierbij onze hartelij lie 
dank toekomen voor dit contact lW' ' 

onze familie, ook wa.t betreft de ont
vangst en verzorging van onze familie 
in d e studio"'. 

* 
Op Vrijdag 18 December j.l. kw a~ 

men in het Oostschip-programma van 
het ,Schip-van-de-week" de motorsche
pen ,Reynicrsz" en ,Banjoewangi" 
aan de heurt. De verlegeuwoortli!!:~ l er 
van de K .P.M. was, zoals steecls, Mc
vrouw Hohma, terwijl de heer Rocl'ing 
namens het Amstenlam·kantoor een 
Kerstgroet nitsprak voor aile K.P.M.·crs 
ter zee. · · 



De volgende mutaties vonden bii onze maatschappii plaats. 
AANGEKOMEN; 

Per vliegtuig ; 

M. C. Motta gezagv. 31!12 :ex RV 
]. P. Haaze le sLm. 7/1 ex RV/SV 
T. S. Kwee htd. wLk. 7/1 ex RV 
J. J. C. Jansen le stm. 8/l ex RV 
]. D. J. Postma gezagv. 8/l ex RV 
K. L. F'ransz hfd wtk 8/1 ex RV 
J. K. Minderhoud Ie stm. 9/} ex RV 
G. G. Groenewout hid. wtk. 11/1 ex RV 
A. Stramrood gezngv. ll/1 ex RV 
F. S. L. Kneefel 2de slm. 11/1 ex RV ISV 
E. Kuiper hfd. empl. 14/1 ~x EV (naar Survey· 

H. Buth 2de stm. 
di~nst Tg. Priok) 

23/1 ex RV /SV 
R. de Quack 2de stm. 23/1 ex RV /SV 
W. C. Bouter 2de sfm. 28/1 ex RV/SV 

Perms. 11Rondo" ddo. 10/ 12 : 

B. Claasz Coockson 2de wtk. ex RV 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 6/1 : 

J. A. van Schcyen 
E. G. Purvis 
E. Verhaaf en gezin 
P. v. d. Molen 
L. W. F. Rugehrecht en 
gezin 
F. W. Godin en gezin 
A. de Best 
W. Brandt en gezin 
Ch. 0. Faulhaber en 
gezin 
Mevr. F. Suyder!JOnd· 
Corporaal en kinderen 
Mevr. D. P. van Vliet
v.d. Zijden en kind 
Mevr. M. Buys-von 
Meyenfeldt en kinderen 
Mevr. A. van Pelt· 
Heystek en kind 
Mevr. M. Tonnon-Albet·s 
Mevr. W. Tl1 . van Os. 
Loeffen 

hfd . empl. 
hfd. empl. 
em pl. 
em pl. 

em pl. 
em pl. 
1e slm. 
2de stm, 

ex EV (naar a g. Tg. Priok l 
ex EV (naar CD/Tg. l'riok) 
ex EV (naar ag. Menado) 
ex EV (naar CD;HK) 

ex EV (naar ag. Palembang) 
ex EV (nnar ag. Makassar) 
ex RV 
ex RV ISV 

2de wlk. ex RV /SV 

gezin hfd empl. 

gczin hfd. ernpl. 

gezin hid . empl. 

gezin empl. 
erhtg. ernpl. 
echtg. 2de wtk. 

Welkom in lndonesie 

VERTROKKEN: 
Per vliegtuig. 

W. F. Scheffer 
E. J. Fiege 
W. B. H. Strubbe 

hfd. empl. 
3de wtk. 
kv. gezagv. 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo, 13/1: 

P. Kosters en echtg. 
Ch. F. Renaud 
A. A. Kroonberg 
J. Rietherg en echtg, 
H . H. Th. van Lennep 
Mevr. P. S. L. K!eian 
en kind 
G. J. Koper en gezin 
L. H. Clignett 
D. J. Albrecht en gezin 
B. Ch. Breedland 
J. J. Maaskant 
L. v. d. Molen 
D. van Haarlem 
A. den Hartog 
D. C. R. M. Wevers 
J. G. A. Munter 

t2 

gezagv. 
hfd. wlk. 
hfd. wtk. 
adj. chef 
adj. chef 

gezin hfd. wtk. 
hfd. empl. 
hid empl. 
l e stm. 
2de stm, 

2de stm. 
2de stm. 
2de wtk. 

' 3clf~ stm. 
3de stm. 
3de wlk. 

15/12 EV/OP (ell PZ/WP/HK) 
27/12 RV/SV 
15/ l einde dienstverband. 

RV/OP. 
OP. 
RV!OP 
EV (ex CM ll/HK) 
EV /OP (ex CD/HK) 

EV (ex ag. Penang) 
EV /OP \ex CM IU./HKJ 
RV/VP 
RV/SV 
RV/SV 
RV;SV 
RV;SV 
RV;SV 

. RV tSV 
RV/SV 

P. Stehouwer 
A. Alferink 

4de wtk. 
4de wtk. 
4de wtk. 
Sdt> wtk. 

Leiiindigin g di em tve1·band 

G. J. Monsauret 
A. J. L. de K!erk 

id. id. 
id. id. 
id. id. 

Een behouden aankomst! 

NIEUW AANGENOMEN : 
F, Feddes 4tle s lm. dclo. 2/ 1 per vliegtuig gearrivcerd 

Welkom bij onze maatschappij 

MUTATIES; 

J. S. Wilting em pl. lB/12 van a g. Men:ulo naar 
ag, Tg. Priok 

adj. chef 19/12 van S.M.P.;Berouw G. A. Steketee 
nanr de W erkplaat;en 
Tg. P rink 

G. D. Mitchell aclj. chei 2/ 1 van ald. Vervoer/HK 
naar ag. l':1clang hijrl .) 

hfd. em pl. 4/I van afd. Vervoer/ HK C. F. M. Rab 
naar ag. Tg. Priok 

em pl. 6/1 van ag. Singapore naar F. J. den Ouden 
ag. H ollandia 

W. Starrevcld hfd. em pl. 8/ 1 van Survey diensi/Tg. 
Priok naar Ted•. Dicmt 
Surabaia 

H. H. W. Grool hfd. em pl. 12/ l van Tel'hn. Dienst Su· 
rabaia naar Techn. 
Dienst/HK. 

STUURLIEDEN EXAMENS 

He\ re>ultaut van de in i!e maand December '53 te Djakarta gehou· 
den sluurlieden-examens was als volgt : 

le stuurman G. H. V. 
geslaagd le s\m. A. Daltdey; atgewezen 0 candiclaten 

2de stuurman G. H. V. ltheoretisch ged,) 
afgewezen 1 eandidaat. 

2de stuurman G. H. V. (practisch ged.) 
geslaagd 3de stm. J. A. M. Fransen; afgeweze• 0 eandidaten 

2de stuurman G. H. V. (volledig) 
geslaagd: 2de stm. W. A. Supit 

4ile sfrn . P . J. Bruls 
4de stm. J. v. d. Horst 

afgewezen : 1 candidaat 
Voor d e examens radio-telefonie z ijn van de 5 deelnerners er 2 ge· 

slaagd, t .w. de her en : 2de slrn. W. A. Supit en 2de stm. H . J. Brons. 

De geslaagden onze gelu'kwensen 

DISCIPLINE .• 

Oiscipline hetekent, dat ierler mens op de plaats, waar 
hij staat, doet wat hij moet doen. Discipline sluit de per
t~oonlijke vrijheid niet uit. Zij leidt tot een ho!!;ere sociale 
vrijheid. Zij vernietigt de persoonlijkheid niet, maar hrengt 
baar tot ontwikkeling. 

Iemand, die on)!:cdisc'iplineerd werkt, is de grootste vijand 
van zichzelf. Ilij lijkt op een stier, die los in een porcelein
winkel rondlonpt. Om hct kort te :r.cggen, is <li.scipline de 
volkomeri controlc over zjchzelf, ten hate van a.nderen, 
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.Ee••ste koopvtuu•dijp••e«liknnt in ln«lonesie 

Ds. K. S. G. Zijlstra zal geestelijke 
·verzorging van opvarenden van 

Nederlandse schepen op zich nemen 
Ds. K.S.G. Zijlstra, koopvaardijpredikant namens de Gereformeerde kerken, 

met als standplaats Rotterdam, is Woensdag 6 Januari iJ. met de ,Willem Ruys" 
in lndonesie aangekomen om gedurende minsfens een jaar vanuit Makassar de 
geestelijke verzorging te behartigen van de opvarenden van Nederlandse schepen. 

Ds. Zijlstra is de eerste koopvaardijpredikant, die de opdracht heeft ge
kregen em in de lndonesische wateren de zorgen voor de zeevarenden op zich 
te nemen. De predikant is uitgezonden door de Deputaten voor de Koopvaardij 
van de Gereformeerde Kerken, in nauw overleg met de Hervormde Zeemansraad. 

Onze maatschappij alsmede ook de S.M.N. en de K.R.L, zijn bijzonder ge· 
interessee.rd in de komende werkzaamheden van Ds. Zijlstra; zij hebben elk er 
toe bijgedragen dat thans in lndonesie een koopvaardijpredikant aanwezig is. 

De Indonesische Gereformeerde Ker-
ken hebhen mecrmalen op de kerken 
in Nederland uruk uitgeoefend, Op(lat 
een predikant uitgezonden zou worden, 
Op de Synoden van Den Haag (1949) en 
Rotteruam (1952) kwam de uitzendin~ 
reeds ter sprake, temeer daar h rieven 
van zeevarenden de noodzak onder
streepten. Thans is het zover dat de 
Deputaten ]Je~loten iemand voorlopig 
voor een jaar af te sstaan. Het was moeL 
lijk een predikant te vinden, omdat het 
~?:ebrek aan predikanten in l1et al~emeen 
nog tc groot is. Tenslotte hesloot men 
ds. Zijlstra uit Rotterdam voorlopig uit 
te zenden en ziin werk in de Maasstad 
d-oor een tijdeHjke krach_t te Iaten waar
nemen. Het li~t in de bedoeling van de 
koopvaardijprcuikant over een jaa1· 
tcrug te keren. 

Ds. Zijlstra heeft reeds eerder pio
niersarbeid verrieht op het gehied van 
de geestP.]ijke vcrzorgin!! van de koop· 
vaard~j. Tweemaal gine: hij naar de West 
en ]J et resnltaat van zijn arheid was, dat 
ds. F. D. Krann thans als koopvaardij-
predikant in Cura~ao woont.' 
· ,De gcesteHike verzorgin:r van de 
koop"aaruers in Indonesie en hct Ver
rc Oosten bevindt zich nocr in ecn voor· 

" bereideml stadi um", zo zeide Ds Zijl-
strtt. ,Er is hij hen op zee uiteraa rd 
geen sprake van ~eoqraniseerrl kcrkc
lijk Ieven omdat zij dikwijls zo lan:r van 
huis zi,in. Ik ga nu onderzoeken, in hoe
verre de ar1Jeid van een koopvaardij
predikant daar mogelijk is. Jnc1ien hct 
werk vruchthaar is, moet {!.ezorht wor
den naar een wcg, waarlangs de venlc
re uithr.P.i(Jin!! mogelijk is en naar cle 
finnnriP.le ha~is". 

Ds. Zijlstra bevinllt zid1 thans reetls 
te Mnkassar en nwt zijn er.ht:reno lc, die 
met hem rcisd<', hecft hij zijn intrrk 
~cnonwn in hct Grand Hotel aldaar. Elij 
hoopt ~e i\laka~snr vl' lc con tact rn !e le•.(· 
·· rn met lie zecliedei1 en vanuaaruit ,~j] 

De kerkvlag in top. 

Als Ds K. S. G. Zijlstra straks 
in een van de Indonesische havens 
aan boord van een der schepen 
een kerkdienst wil leiden, zal hij 
aan de gezagvoerde1· van het 
schip vragen de kerkvlag in top 
te hijsen, zodat de schepelingen 
op de andere schepen in de haven 
kunnen zien, waar de dienst ll-'ordt 
gehouden. 

De kerkvlag is eeu wi lie v lag 
met een hlauwe 1etter B. de eerste 
Jetter van het woord Bethel. Dezc 
vlag zal Ds Zijlstra op al zijn 
reizen uoor de lndone3ische wa· 
leren mrenemen. Het gelnuik 
van de kerkvlag is een oud gc· 
hruik. Reeds onder vlootvoogu 
Piet Hein werd de vlag gehcseu 
om aan te duiden, waar de kerk· 
dienst plaats vond. 

hij diverse reisjes makcn om ook de an
dere plaatsen te bezoeken. Gedurende 
zijn afwezigheid wil mevrouw Zijlstra 
als crastvrouw voor de zeevarenden in 0 . 

Makassar blijvcn. 
,Mijn wcrkterrein is dat ene janr

groot, maar ik zal s teeus prohcrrn ie· 
dere zeeman, die mijn zorg uodig; hceft, 
te hclpcn". 

Ds Zijlstra hoopt ook hezoeken te 
kunncn brcngeu aan Singapore en 
Hongkong, omdat naast Makassar deze 
havenplnalscn in aanmcrking komen 
voor de vest iging van koopvaardijpre
Jikantcu. 

Ds. Zijlsl ra vi111lt het daat·om jam· 
me1· llat hij aileen maar uit~ezondcn i;: 
uoo:· de Gercformer.nlc Ke;ken, vooral 
onulat hct wcrk vnu de koopvaan.lijpre
dikanten in iuterkerkeJijke samenwer-

king gcschiedt. Wei is hij in nauw over. 
leg met de HervormdeZeemansraau naar 
Indonesie gegaan en hij zal ook aau 
deze Raad zijn rapporteu zenden. Hct 
ligt verder in de bedoeling de defini· 
tieve uitzending straks gezamenlijk . te 
overwcgen en te regelen. 

Wij wensen Ds Zijlstra, die inmiddels 
met zijn zegenrijke arbeid te Makassar ill 
begonnen, van harte succes! 

MUTATIES AMSTERDAM-KANTOOR. 
Ret is ons een genoegen de volgendc 

hevorderingen per 1 J annari '54 op lu~t 
Amsterdam-kantoor hekend te maken: 

Tot hoofdemploye de employe's: A. 
van der Weele (P.Z.) en J~ L. Aarsen 
(A.Z.), 

Tot employe de beambte: . P. I. Dage• 
VOS (fin.). . 

Aangesteld tot employe de opzithter ~ 
J . v. d. Linde (T.D.ISb.). 

W~j tekenen hierhij aan, dat de heer 
Van der Weele werd helast met de lei
cling nn de nieuwe afdeling Nautische 
Zaken, hehorende tot de groep Alge 
mene Dienst. 
De bevorderden onze hartelijke geluk· 

wensen! 

* 
Op 31 December a.p. nam de sons· 

chef W. Kodman, na een dienstperiode 
van ruim 36 jaar, afscheid van het aetie
ve Pakelvaart-leven, teneinde van zijn 
welverdiende pensioen te gaan geu.ieten. 

MACHINISTEN-EXAMENS. 
Hct resultaat van de in de maand 

December te Djakarta gchouden machi· 
nisten-examens is als volgt: 
Diploma A. 

De 5de werktuigkundigen K. A. W. 
Bl•ogg; D. C. Westerheek; F. Jager; 
J. W. Brinkert; J. L. H. Osing;a; A. D. 
Deunk; W.H. v.d. Poel; W.A. v.d. Berg; 
B. Th. Kreefft; K. Winters; J. B. v. d. 
Wind en; J. J. Pieterse; G. Reitsma; I .. 
Dijks}ag; H. J . Driessen ; B. Je Roy; Th. 
F. Rijckaert; D_ v. No-ort; H. v. d. Riu
der; C. Sehoemaker; P. v. d. Berg; J. M. 
Vrolijk; A. Vedteijden; I. S. Schaafsmil 
en de 4e werktuigkundigen C. Hazen· 
bosch en J . v. d. Bij1. 

Herexamen: 4 candidaten ; afgewe· 
zen 14 candiJaten. 
Diploma B I 

Gcslaagtl: 0 eandidaten; herexamen 
3 candidaten. 
Diploma 8 ll 

Geslaagd: 0 candida ten; herexamen 
1 cancli!lant. 
Diploma C I (oud) en C I (nieuw) 

Voor hct diploma C I ( ou d) slaag<le 
de 2de werkllli~?:kundige A. Nicl en voM 
het 1liploma C I (nieuw ) slaugdc uc 2dc 
werktn igkun dige W. de Gmaf. 
De geslaagden onze hartelijke gelukwen· 

~en! 
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Kadar Sjariff 
klerk 3 - Pcrwakilan Jlcnaug 

40 tahnn 
I Pebruari 1954 

Dilahirkan pada tanggal 15 Djuli 1898 di In· 
dia Selatan, Kadar Shariff mulai masuk dinas 
paila Perwakilan kita di Pemng pada tangl!al 
1 Pehruari 1914 sebagai pesuruh. Kemudian in 
diangkut mendjadi pcsuruh-kepala dan kemudi
:m pada tanggal 1 Djanuari 1946 ia dinaikkan 
mendjadi klerk 3. 

Pada tanggal 1 Pebrual'i 195'i j.a.d. tuan Ka
dar Shariff telah bcnlinas 40 tabun pada Peru
>ahaan kita, untuk hal mana kami mengutjapknn 
selamat. Mudah2an ia bekerdja bertnhun-tahun 
lagi pada Perusahaan kita. 

Hamado 
kepala-gudang Ill Perw. Makassar 

35 tahun 
10 Pehruari 1954 

Hamado dilahirkan pada langgal 11 Ujanuari 
1904 di Makassar dan mnlai bckerdja pad·:t Per· 
wakilan kita disana sebaga i kerani patln tangg:d 
10 Pebruari 1919 . Dalam bulan Ujuni 1931 ia 
diangkat sebagai mandur-gudang, scdangkan 
pada tanggal 1 Djanuari 1952 dioaikkan men· 
cl iadi mandur-gudaog-kepaln. l'ada tangga l 1 
I ljaouari 1953 tibalah peugangkatannja sebagai 
h ··p·•ln-gudang III. 
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Hamudo, jang pada tanggal 10 Pebruari j.a.d. 
• akan mcmperingati djubilium-dinasnja jang 35 
tahun, masih tetap bekerdja pada Perwakilan 
l\Iakasar dengao menjenangkan para atasannja, 
!'ada hari itn kami utjapkan selamat dan men
don mudah2an ia masih dapat bertahun-tallun 
lagi menjumbaugkan tcnaganja bagi Perusahaan 
kita. 

Tio Jong Mong 
hfJ. kassier II - ag. Pontianak 

25 j aar 
l Februari 1954 

Tio Joug Mong werd op 5 Februari 1905 te 
Pontianak gehoren en trad als kassier II op 
1 Februari 1929 in dienst van ons agentschap 
aldaar. Op 1 Januari 1947 volgde zijn ann· 
stclling tot kassier I, waaroa hij op 1 J anuari 
194-9 lot hoofdkassier II werd bevorderd. 

Wij wensen de heer Tio Jong Mong met zi,in 
25-jarig di enstjubHeum van har te geluk : dat 
bet hem gegevcn moge zijn nog vele jaren in 
het belang van onze maatschappij te werken. 

The Ek Seng 
beamhte ag. Makassar 

25 jaa t· 
4 Februari 1954 

The Ek Seng, geboren op 9 October 1911 tc 
Makassar, trad na zijn schooloplei ding op 4 
F eLruari 1929 als klerk in d ienst van on?.e 
maatschappij aldaat·. Op 1 Jatutari 193:r 

werd hij tot 1e klerk bevorderd, terwijl op 1 
Januari 1946 zijn aanstelling volgde tot hoofd. 
klerk U. Op 1 Januari 1947 en op 1 Januari 
1950 werd hij rcsp. tot hoofdklerk: I en beambte 
benoemd. 

Wij wenseo de heer The Ek Seng van harte 
geluk met zijn 25-jarige jubileum bij onzc maat· 
schapfJij. Nog vele voorspoedige jaren. 

E. de Vries 
gezagvoerder 

25 jaar 
7 Fehruari 195-1 

Evert de Vries werd op 31 Mei 1909 te Sneck 
geboren, doorliep de Mulo en ging daarna 
studeren voor stuurman. Op 7 Februari '29 trad 
hij in K.P.M .-dienst als 4de sluurman en kwam 
in Februari '29 met het ss. ,Vander Lijn" voor 
de eerste maal in ludonesie aan. Na zijn 
diploma's hehaald te hehben voor 3de, 2de en 
1e stuurman GHV, werd hij op I October '3~ 
tot 3de stuurman bevorderd, waarna hij op 1 
Januari 1941 tot 2de stuurman werd aangesteld. 
Gedurende de Japanse bezettingsjaren van 
Indonesie verbleef de beer De Vries in ver· 
schillcnde Japanse interneringskampen, om 
direct na deze periode, weer als 2de stuurman 
te gaan varen. Op 1 Januari 1949 werd hij 
hevorderd tot 1e stuurman; op 1 Januari 1953 
volgde zijn benoeming tot gl'zagvoerder. 

Wij wensen gezagvoerder De Vries van harte 
geluk met zijn 25-jarige dienstjubileum. Be· 
houden vaart en een goede gezondheid ! 

Selamat 
mandur·gudang Perw. Makassar 

25 tahun 
7 Pebruari 1954 

Selamat dilahirkan di Bonthain (Sulawesi Se
latan) pada tahun 1905 dan mulai bekerdja 
pada perusahaan kita sebagai kerani pada tgL 
7 Pcbrnari 1?29 di Makasar. f'ada achir tahun 
19-15 ia diangkat mendjadi klerk-gudang, se. 
dangkan pad a tanggaJ I Djamwri 1947 ia dinaik 
kan pangkat mendjadi mandur-gudang. 

Selamat merajakan djubilium dinas 25 th.! 
Mudah2an ia masih dapat bertahun-tahun la ~i 
i>ckerdja pada Perusahaan kita. 



F. Dededaka 
latlingkJerk 

25 jaar 
13 Fehruari 1953 

( l]een Joto bcschikbnar) 
Geborc11 op 29 December 1907 te Soewaiin 

IMehadol tra<l Ft•ancisrus Oededaka op 13 
Februari 1929 als leerl ing· ladingklerk in !lienal 
vall onze maatsch;tppij en wer ll geplaat; l np 
het ms. , Oc Weert' '. Op 1 J anuari 1930 werd 
hij reeds tnt ladingklerk b evonlerd . ScJ ert 
ilien heeft hij op de mceste s<'hcpen van onze 
maatsd1app ij zijn fnnrlic uitgeoefend en nil); 
steeds vaart h ij als lndingkl erk tot vo il e te· 
vreden heid van zijn supedeuren op onze vlool 
rond 

Wij wensen deze jubilnrio met zijn 25·iaril(c 
jubileum van harte geluk. Dat het h em gegev••n 
moge zijn nog vele jaren onze maatschappij in . 
de allerbeste gezondbeid te dieuen ! 

Kow Chwee 
kuli Perwakilan Singapura 

25 tahun 
15 Pebruari 1954 . 

Dilahirkan pada tauggal 15 Djuli 1895 di Ti· 
ongkok, Kow Chwee masuk dinas perusah aan 
kita di Sin gapura pada tanggal 15 Pebru;ui 1921) 
dirunna ia sekarang mnsih tetap bekerdja seha· 
gai kuli. Dengan djubilium dinasnja 25 tahun 
kamf utjapkan . selamat dim semoga ia . masili 
dapat mengalami bertalmn-tahun penuh k eber· 
untungan. 

A. Andreas 
manum· Perbengkelan Tg. Priok 

25 tahun 
15 P ebruari 1954 

Ato Andreas diJahirkan pada tangal 15 Dju 
li 1899 di Halat (Flores) dan mulai benlinas 
pada K.P.M. pada tanggal 15 P ebruai l iJ29 
sebagai burnh barian. Padu tan ggal I Dianuari 
1948 ia diangkat mendjadi mandu r-p embuat pi. 
pa dan hingga sekaran g in masih bekerdja lla· 
lam pangkat itn di Perbcngkelan di Tg. l'riok. 

Kami mengutjapkan selamat dengan fijuhi)j. 
11m dinasnja j an·g 25 tahun dan mudah2an ia 

'"' ~a lami banjak tab un pcnoh k ebahngiaan 
~ aJ,i. 

Ch. G. van Houfen 
hoof tlem ploye 

25 jaar 
18 Februari 1954 

(gUn toto beschtkbaar) 

Christinan Godfried van Honten, geboren le 
Medan op 24 November 1903 d oorliep de 5·ja
rige IlllS te H aarlem en deed daarna n og zij n 
propadcutisch examen voor mijningenieut te 
Delft. Na 6 maanden bij de firma Ruys en Cu. 
Le Am!tetdam te hebben gewerkt, trad bij op 18 
Februari 1929 ah employe in dienst van on:te 
mantschappij te Tg. Priok. Van April '29 tot 
me<lio Januari 1931 werd de beer Van Hooten 
te Pennng geplaatst, waarna hij anderhall janr 
werkzaam was op ons agentschap te Singap11re. 
Nn van Eoropees verlof medio April '36 te zijn 
tcruggekeerd, werd l1ij tewerkgest~ld op on~ 
Medankantoor om van December 38 tot Sep· 
tember '39 zijn werkzaambeden te vervullen op 
h et Durban agentschap . Daarna een 2-tal mann· 
den op het h ooEdkantoor te Djakarta (afd . Door· 
voer}, een jaar op bet Singapore-agentschap, 
drie maanden op ons Medan·kantoor en dan 
weer terug naar het hoofdkantoor te Djakarta, 
nu op d e <1fd. VRV. 
. Gednrende de J apanse Lezettingsjaren ver · 
toefdc de h ect van Houten, zoals zovelen van 
ons, in verschillende intcrneriagskampen. Na 
d e oorlog werd bij eerst op ons Medan-agent
scbap tewerkgesteld en daarna overgeplaatst 
naar ons Singapore-kantoor. D e beer Van Hou· 
ten vertoeft tlmns met verlof in Nederland en 
zal na dit verlof onze maatschappij met pensioen 
gaan verlaten. Wij wensen hem met zijn 25-ja· 
rige dienstjubileum op de 18de Februari a.s. 
van harte ge1uk en spreken de wens nit d at bet 
hem gegeven moge zijn nog vele jaren in de 
hes·te gezondheid van zijn welverdiend p ensioen 
te genieten. 

C. W. Kr~on 
emplvye 
25 jaar 

18 Februari 1954 
In Padang geboren op 17 Juli 1909, volgde 

Coenraad Willcm Kroon, na zijn normale lagere 
school opleiding, de H.B.S. te Batavi a en trad 
op 18 Februnri 1929 in dicnst der K.P.M., na 
ecrst een jaar bij 's Landskas te Batavia te 
hebben gcwerkt. Hij wcrd als klcrk op oos 
Priokagentschap tewerkgesteld en in 1935 tnt 
h oofdklcrk 1 bevorderd. Op 1 Januari '46 werd 
de beer Kroon tot beambte bevorderd, terw ij l 
op 1 J anuari '47 zijn benoeming tot emplolye 
nfkwam. Volledigbeidshalve willen wij nog 
vr.rmelucn , dat de heer Kroon onze maa\sr.hap
pij 2 maal als agent heeft vertegcnwoordigd , 
nJ. e•~rs t te Ende en later te Taroena. 

Oeze jubilaris geni ct tlmns in Nederland van 
een welverdi end verlof. \Vij wcnsen hem van 
harte geluk met zijn ' 25-jar ig di ensl j nbil eum. 
Dat hc t hem gegeven moge zijo onze maatschap· 
pij in de b este gezondheid nog vele jaren te 
di enen. 

Khoo Sing Kang 
hoofdklerk II - ag. Singapore 

25 jaar 
20 Februari 1954 

Op 23 November 1911 werd Khoo Sing Kan~ 
te Singapore geboren en trad op 20 Ft!bruari 
192.9 als klerk in dieu$t van onze m nat;chappi.i 
aldaar. 

Na tot 2de klerk te ziju b evorderd, werd hij 
op 1 Januari '46 tot 1e klerk aangesteld om op 
1 J anuad '51 tot hoofdklerk II te wordc:-~ 
b evorderd. 

Nog steeds is de b eer Khoo Sing Kan~ u:1 
ons Singapur e-agentschap werkzaam. Wij wen 
sen hem met zijn 25-jarige jubileuttt van game: 
harte gelok. 

P. J. Eekhout 
hoofdemploye afd. CM 11/ IIK. 

25 jaar 
22 Februad 1954 

.l'ros Johan Eekhout werd op 10 Maar! !90, 
te Kendal (nog juisler: op de Suikerfabricl 
Tjepiring) gehoren, doorliep eerst d e Mulu I< 
Semarang en daarna de Hogere Handt!l-so·h•• tl t 
Batavia en trad op 22 Februari 1929 als voorlo 
pige b eambte in K.P.M.·dienst. Tot ultimo 11!3( 
werd hij afwisselend tewerk.gestcld bij de afd 
Comptabiliteit (CMJ van ons hoofdkantnor e• 
hij ous agentschap te Pontianak. Daarna, tot aa 
de J apanse bezeuing van Indonesie in 1942. 
werkte d e beer Eek hout bij ons nevenbedrij 
de Steenkool Mij. , Parapattan" te B r. rar 
(Borneol. Gedurende de hezet\ingsjaren ver 
bleef ltij in verschillende J apanse internering£ 
kampen om direct na de oorlog geplaaiMI t< 
worden op het Bandjermasin-agentsl'hlp. Na om 
mekomst van zijn Europees verlof in '4.7 werf· 
hij resp. tewerkgcsteld op ons Bataviakantonr 
b et agentschap t e Surabaia en bij de afrl. C~ 
op h et hoofukantoor. Ook th ans nog is de bee 
Eek hoot op deze afdeling werkzaam. Na op J 
Januari 1937 tot em tJioye te zijn bevorderd 
werd hij up 1 Janunri 1953 tot hoofdempluyi 
benoemd. 

WU wensen de beer Eckhout met zijo .25 
jnrige dienstjuhileum op 22 Fehruari a.s: var 
harte zcluk. Nog velc voorspoedige jarcn ! 
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Vreem-de gasten van Poseidon 

Nog niet lang geleden waren een kapitein en zijn schip in de gehele wereld 
dagen lang het onderwerp van gesprek. Pers en radio hielden een in spanning 
wachtend publiek op de hoogte van de hero'ische strijd tegen de elementen, 
een strijd die door de ,Fiy.ing Enterprise" ten slotte werd verloren. Het gezegde: 
Er is geen nieuwtje zo groot, of het is na drie dagen dood, werd hier wei enigs
zins gelogenstraft, maar het blijft een feit, dat nadien andere gebeurtenissen 
al onze aandacht opeisten. 

Toch kunt n telkens weer vaststellen, 
.rlat schepen, hclzij door hun hijzon
dere reisavonluren, hun huilengewone 
prestuties of hun buitenissil!e vormcn 
de aamlach t van de wereld we ten tc 
lrckken. De zee en de schepen, die rle 
\valcren hevaren, spreken altUd tot rle 
verbeelding, vooral van de hewoners 
van landen, die zich a]s zecvarende 
J;atie een naam hehhen verworven. 

Is het dan een wonder, dat u in de 
~cheepvaartmusea modellen vindt van 
vaartuigen, wclke avontnren eens tien
fluizenden mensen in spanning hicl· 
den en honderden pennen in hewcging 
brachten? Toen, om een voorbecld te 
noemen, de Egyptische obelisken, die 
aile toeristen in Louden, 'New York 
en Parijs bewonueren, uit het lanu van 
lterkomst vervoerd moeste'n worden, 
rliende daar tegen het einde van de 
l?e eenw een speciaal schip voor te 
worden ontworpen. Het , ging om 
transporten van niet minder dan drie
honderd ton ! 

Het wat·en de troepen van de Engelse 
veldheer Ahercromby, die in 1801 in 
AlexandrH~ de ovet·winning hadden 
hchaald, die bereid waren het geld in 
~en onderneming te steken, welke eeu 
van Egypte's ohelisken naar Louden 
Kon ·brengen om er voor altijd te gettti· 
gen van het beugl~jke feit der over
winning. ]aren verliepen echter voor
dat bet plan uitgevoerd kon worden. 
In 1867 bracht Generaal AlexanJer 
echter een bezoek aan Alexandrie en 
toen onlmoette hij de kundige inge:. 
nieur ] ohn Dixon, die in staat hlcek 
een schip te onlwerpen dat de obelisk 
kon vervoeren. Het werd de ,Cleopa
tra", cen enorme ijzeren cilinder, die 
taan beide einden spits toeliep en voor
zien was van een stnurhut, mast en 
zeilen. Het duurde nog tot 1876 alvo
rens het schip was voltooid en pas op 
21 September 1877, na nog verschil
lende hachelijke avonturen tijdens de 
tewaterlating te hcbben doorstaan, 
vertrok de ,Cleopatra" met haar 
vreemdsoortige lading. 

Het schip werd gesleept rloor de 
·,Olga". De 14e October helantlden 
beide schepen in een zware storm .. zodat 
er masten moesten worden gckapt en de 
kapitein van de ,Olga" een Loot uit· 
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zond om de bemanning van de ,Cleopa
tra" aan hom·d te nemen. De Lading 
was dusrlanig aan het schuiven ge· 
gaan, Jat gevrcesd moest worden, 

. dat het schip ieder ogenblik in de 
golven kon verdw~jnen. De kapitein 
van de ,Cleopatra'' wilde met twee 
vrijw illigers a an boot·d hlijven, muar 
omdut niemand zich meldde, verliet 
ook hij ten slotte het schip. In totaal 
had men reeds zes zeelieden verloren 
en toen de kapitein van de , Olga" dit 
vernam, vond hij het welletjes. De 
sleep werd losgegooid en de ,Olga" 
koerste verschillende nren rond in de 
hoop nog iemand van de overhoord 
geslagen bemanning terug te vinden, 
maar tevergeefs. 

Drie dagen later liep de ,Olga" 
zonder sleep de haven van Falmouth 
hinnen. Ondertussen was echter van 
Lissahon bericbt gekomen, dat de 
,Cleopatra" in de Golf van Biskaye 
ronddreef. Grote sommen werden ge
vraagd voor het bergen van het schip. 
Weer moest naar een sleepboot wor
den gezocht. Het wen! de ,An~lia'" 
een schip dat al even vreemd was als 
de ,;Cleopatra" zelf. Door drie lange 
dunne pijpen en grote schepraderen 
kreeg het de hijnaam Jack met de drie 
vingers. 

Op 21 Januari 1878 kwam de eigen· 
aardige sleep dan toch in Gravesend 
aan. Na 122 dagen was het schip met 
ziju kostbare last op de plaats van 
bestemming gearriveerd en u kunt 
er van verzekerd zijn, dat de kranten 
uit die tijd er vol over stonden, Op 
12 September werd eindelijk de Naald 
van Cleopatra, zoals de obelisk werd 
genoemd, op de plaats aan de Theems 
geplaatst, waar een ieder die IJonden 
hezoekt deze trofee nu kan zien. Maar 
het schip, dat voo1· het transport zorg· 
de en clat in de vorige eeuw duizenden 
nieuwsgierigen trok, is inmiddels tot 
oud roest vervallen en wordt geen 
blik meer waardig gekeurd, 

Tweelingschepen. 
Op di t ogenblik do en dan mcestal de 

musea hun intrede. In het Instituut 
voor Scheepvaart en Lnchrvaart te 
Rotterdam vindt n een !!Tote collectie 
vreewdiwf)rlige schcpen in miniatuur
vorm die elk hun eigen gcschiede-

nis hebbcn. Zo is menig knappe gccst 
ber.ig gcweest met hct onlweqten van 
een ideaal Kanaal-schip. ln het Ka
naal kan he! spoken, wat vele reizigers 
tusscn Engeland en her vasteland van 
Europa tijdens de overtocht ,aan den 
lijve" hehben ervarcn. Om nu het 
slingeren en stampcn tcgen lc gaan, 
kwam men op de gedachte zogenaam
de tweelingschepen le conslruercn. 
Sir William Petty onlwierp al in 1663 
zo'n schip, oat nit twce rompen en 
een Lreed overkoepclcnd dek be
slond en de vaart tussen Dublin 
en Holyhead onderhield. Er verliep 
meer dan een eeuw alvorens Patrick 
Miller in 1783 met een soortgelijk 
schip begon te experimentcren. Zoals 
het zo vaak gaat met van huis nit 
rijke uitvinders, was het pleizier er 
snel af en men hoorde nooit meer iets 
van Miller's schepen. Daarentegen 
bracht de ,Castalia" die in 1874 door 
kapitein Dicey voor het Kanaal wa~ 
ontworpen, het tot een grotere bekend
heid. Het was het grootste tweeling
schip, dat er werd gebouwd en hood 
plaats aan duizend passagiers. Inder
daad hield het schip zich bij storm 
vrij rnstig, maar het was zo tergend 
langzaam, dat de mecste Kanaal· 
reizigers de voorkeur gaven aan snel
lere hoten en de zeeziekte dan maar 
op de koop toe namen. Financieel was 
de exploitatie van het schip dan ook 
een strop en het werd uit de vaart ge· 
nomen en als hospitaalschip in dienst 
gesteld, waarna het in 1907 werd ge· 

- Nog steeds tum het uitvinden, Jan? 



;loopt. Weer was er een droom van 
~en uitvinder in rook opgegaan. 

De Hussen, die sedert Tsaar Peter 
~en grote belangstelling voor de 
;cheepsbouw aan de dag legden, heh· 
hen eveneens enkele fantastische hoten 
JP hun naam staan. De mceste be
langstelling trokken de uitvindingcn 
van Admiraal Popoff, die met een 
cirkelvormig schip voor de dag kwam. 
Het 1wd vee! weg van een grote, platte 
tarbot en diende als oorlogsbot.lem. 
In ondiepe wateren hleek het een 
succes te zijn, maar geheel voldaan 
heeft de ,Admiraal Popoff" hlijkhaar 
toch niet want er werden geen nieuwe 
schepen van dit type gebouwd. Op 
verzoek van Tsaar Alexander II werd 
er echter wei een jacht gebouwd, dat 
ideze1fde vorm had. In 1880 werd de 
ppdracht daartoe verstrekt aan de 
~irma John Elder & Co. a an de 
Clyde. Ret resultaat was de ,.Livadia". 
Het schip werd voortgestuwd door drie 
IVierbladige schroeven en moest vol
jgens de opdrachigevers ten minste 
IVCertien mijl per uur kunnen lopen. 
IDe voorzichtige Schotse scheepshou
llvers namen natuurlijk niet het risico, 
1dat het zou worden afgekeurd, en 
tzorgden er voor, dat er een snelheid 
'van bijna zestien mijl werd bereikt. 
Het schip lag rotsvast, maar de golf. 
slag onder tegen de kiel maakte het 
tverblij£ aan boord tijdens stormweer 
11ot een hel. Toch is dit schip zesen
·•eertig jaar in de vaart geweest alvo
trens bet werd gesloopt. 

Er hestaat geen beter middel om de 
larbeidsvreugde van een medewerker te 
'Vergroten en zijn werklust te prikkelen, 
Jdan zo nu en dan eens een blijk van be
]angstelling en waardering te geven 
voor zijn werk. W anoeer hij bemerkt 
dat zijn prestaties op prijs worden ge
steld, zal hij zijn werk met verdubbelde 
toewijding en voldoening verrichten. 

Niemand heeft genoeg aan de eigen 
overtuiging, dat hij zijn werk naar heho
ren verricht en ook buiten zijn werk
kring als mens zijn goede eigenschap· 
pen heeft. N agenoeg ieder mens wil 
,geteld" worden. Dat wil zeggen, dat 
hij de goede kanten van zijn persoon· 
lijkheid erkend en gewaardeerd wil zien 
door zijn directe omgeving. 

Waarom kan de ene chef zonder 
moeite alles van zijn medewerkers ge
daan krijgen en stuit de andere - die 
wut het werk hetreft toch niet minder 
bekwaam is - telkens op onverschilli()' .. 
I 

. ,., 
1e1d of tegenwerking? Waarom houdt 

de ene leraar zondcr moeite orde in de 
ldas en de anrler nict? Omdat door r]e 
cersten steeds warme helangstelling 

Model 0 Sigaar" 
Behalve cirkelvormige s<'hepen zijn 

er ook schepen geweest, die de vorm 
van een sigaar hadden. De Amerikaan 
Ross Winans, die ze onlwietp, ver
warhlle dat drze scl1epen de rneE'r ge
wone typen van de zeeen zoutlen vc1·· 
drijven. Het is ech ter anders f!elopen. 
Het oude type schepen ziet men nol!
.teeds en Winans' ,sigaren" Ial!:en at 
spoedig in Amerikaanse en Engclse 
havens te verroesten. Wil men ze no!! 
zien, dan is een gang naar het mu
seum te Rotterdam de moeite waard. 

Veel geheimzinuigheid heerste er 
echter in 1858 op de werf te Ferry 
Bay, in de huurt van Baltimore, toen 
daar het eerste sigaar-vormige won
derschip werd geLouwd. De uitvinder 
en de scheepshouwers wilden er wei
nig over loslaten . Ret zou een schin 
worden, dat binnen de vier dagen d~ 
Atlantische Oceaan zon kunnen over
steken. Er was slechts plaats voor een
entwintig passagicrs, die voor de 
winst aan tijd bovendien met minder 
comfort genoegen mot"sten nemen. 
Onder de voor- en achtersteven hc
vonden zich vrijhangende 1Jalansroe
ren en vele bladen. Een geheel nicnwe 
voortstuwingsmethode dus, die in de 
practijk echter niet voldeed. Het 
schip rolde zodanig, dat het waarlijk 
geen plezier was aan boord te zijn. 

Toch zagen de Russen er wei iets in: 
zij bestelden in 1861 een exemplaar, 
dat echter met gewDne schroeven 
moest worden uitgevoerd. De proef-

wordt getoond en door de tweeden ai
leen koude bekwaamheid en flinkheid. 
Aile mogelijke sociale voorzieoingen 
en moderne hulpmiddelen - die het 
werk verlichten en veraangenamen -
helpen op de duur weinig of niets, wan
neer belangstelling en waardering van 
"hoger-af" ontbreken. Hieraan is in 
de meeste gevallen meer behoefte dan 
louter alleen aan geld. 

In het a!gemeen bemerken de onder
geschikten aileen ,iets" Dver hun pres
taties als er eens een keer iets font is of 
verkeerd begrepen. W anneer een op
dracht feilloos wordt uitgevoerd hoort 
men zeldeq of nooit iets! De ,pluim" 
blijft dus achterwege. AI gebeurt dit 
dan ook meestal niet opzettelijk, toch 
hlijft dit een ernstige tekor!koming van 
het leidinggevende personee}. Op den 
duur - l10e kan het ook anders - zal 
hierdoor geen prettige stemming ge· 
kwcekt worden, waardoor de werklust 
van de ondergeschikten onherroepelijk 
zal verminderen. 

W anneer wij in bet I even willen 
slagen, dienen wij dit altijd in het oog 
t e honden. Wie of wat u bent, het eerste 
wat er van u wordt verlangd is dat u 
waardcdng en belaiJgstelling toont voor 

vaarten verliepen zeer bevredigend~ 
zodat in 1864 te Millwall aan de 
Thecms nog een Winans-schip werd 
gcbouwd, thans op rekening van de 
Engelse regering. Dit werd !le , Ross 
Winans" met een sigaarvnt·m ige romp 
en aan beitle uiteinden · een schl'Oef. 
Hot>wel het in vergelijking met het 
ecrste Winans-schip sterk was ver· 
heterd, voldced het in de practijk 
evenmm. 

Een schip op wielen. 
De Fransman Ernst Bazin, die in 

1900 tijrlens de Par~ise tentoonstelling 
op de Seine zijn met zes enorme drij
vcnde wielen ui tgeruste schip demon
streerde, verging het niet veel heter 
dan Ross Winans. Hoewel scheeps
.Jomvkundigen voor zijn drijvende 
gcvaarte op wielen wei belangsteHing 
hadden eo het ook nog een keer he"t 
Kanaal overstak, bleek het niet snel 
genoeg te zijn. De uitvinder had op 
dertig knopen gerekend; in werkelijk
heid kwam men nauwelijks aan de 
zeven knopen toe ! Aile visioenen van 
een snelle overtocht over de Atlantische 
Oceaan blekcn ook in dit geval ijdele 
hoop te zijn geweest. 

Zo zouden wij deze opsomming 
nog met tientallen andere voorbeelden 
kunnen completeren. Wie er meer 
van wil weten, leze het hoek Freak 
Ships van Stanley Rogers of l•'antas
tisclJe Schepen van Frans Naerebout. 
Zii zullen er vee] van hun gading 
vinden. ("W ereld") 

uw naaate medewerkers of de mensen 
uit ·uw omgeving. Evenmin als andereu 
kunt ook u het niet stellen zonder 
waardering dat weet u wei. Maar weten 
is hier niet genoeg! 

Het tonen van waardering moet een 
eerste levensprincipe van ons worden,. 
iets even natunrl~jk als het ademhalen. 
Want geen enkele factor is voor onz~ 
vDoruitgang, voor ons levens~eluk en 
voor onze prestaties van zoveel belang, 
als de waardering die wij geven en ont~ 
vangen. 

(Uit: Om WerkJ. 
Bronswerk. 

,Geen wonder, dat ze niet opschielen; dat :;ijn 
WIJ J" 
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EN 
TE ZWAAR 

BEVONDEN 
Het is heslist mene~r Gaylord Hauser 

niet geweest, die l1eeft ontd~kt, dat het 
nwr vele nlP"""" !roed zou ziin om min
,lf'l· •. gewichti!!.:" door lu~t ]even te gaan. 
Hii het>ft van die ontdekkin~ aileen -
zakelH"<: gezjen - ·enorm slim gebruik 
gemaakt. 

ne JllPPSte rnensen inf<'l'f'I'SCert l1et niP:t 
VPI'l. fl,.t een te ~rroot li(''h,.,nm~uew;,.ht 
o.-.h:HlPllik voor de rrezonrlheid i>'~. Wat 
him interessPP:l't is hm1 Hln. en zli zien 
rlan ook met ]w,.orll'rlheid die Wl'lvin.!!en 
nntstn:n1 _on nlnatsen waar ilie n1et 
l10ren. Van dit :T.m·«P.n voor de ]iin lu•h
h"n. lY'Pmf':n als l-hn:o.er voortreffe1~jk 
l!'""•·nl"<: wetl'n te makPn. 

·Tedf"r'N"n W~'"'t. kan altJ•,.ns wetf'n. rl<~t 
fl;lrte ~ ... t,,.;r,ml( is voor de l"ezondheirl, 
m '"'t' i!P rnPeste mPn"en I!Cilrllll'P.n zieh 
in· lu>ot bezit \'an f!eze wetenot>'han Ills 
lll"l'r"""t nl""nvoPiiP. st,.H;svouf'ls Ret 
sn'rPI'kt tn,.l, v:>n.,.Plf. rlat il'mand die 
l,iiv-nm·l1PPlil !) kiln t~> '""""1' is - en 
hoP''~"l""n :din e1· niet 10-1!) k~ te zwaar 
___: d""'"v"n on rlPn flmtr last moet krii
.... .;n, }Hi hPt n•1staan 'fl mor"'ens tllt hii 
10 nond tevPP] nit hPrl en dP hele dag 
,]nor sionwt hli rJ;t rlode gewicht als een 
]ad >n.Pt zirl1 mPoe. 

W at zou nlf'n moe worrle:n a1s men de 
he]e dag een koffer van 5 kilo met zich 
mee moe8t ~ionwen hii plle.o wat men 
zo'n rlag rloPt. En toch i~ dit de situatie 
waarin zich icmand bevindt die te 
zwaar is. 

Niet aileen zijn dcze mcnsen op den 
duur mccr rlan normaal vathaar voor 
bepaalde zie:kten, maar bovendien remt 
in vcle I!Cvallen een te !!root lid1aams
gewicht het herstel van gezondheid bij 
verschillenrle 'l.iekten. ·1 

Bovenaan de ranglijst die men jaar
lijks opstclt Yan de corzaken die tot de 
dc;>Od Ieidcn slaau rle hartzie:kten en 
r!aarvan worih het grootsle deel inge-

1'8 

nomen do~r -die .. ha.rlz-ic.kicu~ die door 
alijtage ontstaan. Hct hart is het best te 
vergelijken met ecn zuig·perspomp, die 
het bloed in de blocdvaten pompt en 
het weer uitzuigt ook. Nu zal geen 
motordrijver het in zijn hoo£11 halen om 
een 11omp en lle motor die deze aandrijh 
voorLI1urend te overhela~Len. Als wij de 
mens vcrgelijken met de bel1rijfsleider 
dan is het cigenlijk onhegrijpclijk, dat 
zovclen rustig lloorgaan met de voor ltct 
]even onmishare pomp - het hart -
voortJurend te overbelasten. 

Aan de ene kant vergt zwaadijvigheid 
dus een te grote inspanning van het 
]1art. Anderzijds worden hart en bloed
vaten l>eschadigd door de manier van 
Ieven, die aan die dikte ten grondslag 
ligt. 

Bij een bepaalde leeftijd en lengte 
hchoort een bepaald gewicht. Om te 
kunnen leven dient men voedsel te ge
hruiken. 

Ret lichaam heeft dit voedsel nodig 
voor twee doeleinden. In de eerste plaats 
voor de opbouw en voor het herstel van 
slijtage en in de tweede plaats als brand
stof. Voor de opbouw en het herstel 
zijn vooral die voedingsstoffen helang
rijk, die men voedingsstoffen met he
schermende waarde noemt zoals; melk, 
ei, kaas, groente, vruchten, vis, vlees en 
peulvruchten. Het gebruik van deze 
stoffen in bepaalde hoeveelheden is 
heslist noodz~kelijk. De hoeveelbeid 
hrandstof, die men, behalve in de al 
genoemde stoffen, ook aantreft in aard
appelen, brood, hoter, margarine, vet, 
spek, macaroni, havermout en derge
lijke, is afhankelijk van de hoeveelheid 
lichamelijke arbeid, die men VCl'l'icht. 
Het spreekt vanzelf, dat een mijnwerker, 
een sjouwer, een bootwerker, en een 
boer meet energie verbruiken bij hun 
werk en dus meer brandstof nodig heb
hen dan een advocaat, een boekhouder 
of een notarisklerk. W anneer men sen 
uit deze laatste groep toch evenveel eten 
als die uit de eerste dan wordt die 
brandstof, die niet wordt gebrnikt op
geslagen in de voorraadschuren van het 
lichaam in de vorm van vet en dan 
on~taan die welvingen waar wij zo bang 
voor zijn. Bij iedere werkzaamheid en 
bij teder mens past een bepaalde hoe
veelheid voedsel. Overschrijding van die 
hoeveelheid betekent dik-worden. 

Vooral een teveel gcbruiken van mal'· 
garinc, vet, boter en spek gedt a1.mlei· 
ding tot het ontstaan van aderverkal
king. Dit is te besch.::mwen als een slij
tagetoestand waarhij de hloedvatcn niet 
mcer soepcle en elasti<>che wanden heb· 
Len, maar waarbij de \\an den van die 
valen star en slug worden. Zij zijn dan 
niet rnecr in staat ecn plolsPli•tg toenc· 
mcntle hoevcclhcid blued - zoals die 

ontstaa t hij lichamclijke inspanningen
te verwerken en de weefsels die juist op 
dat ogenl11ik zo bitter veel behoefte 
hebben aan de door het hloed vcrvoerde 
zuurstof krijgen tckort. 

Dit kan zich aanvankelijk uiten in pijn 
in de ltartstreek of in de benen. Het is 
dus zaak een juist lichaamsgewicht te 
handhaven. 

Nu moet er met klem gewaarschuwd 
worden tegcn de slechte gewoonte van 
vele mensen om op 1nm eigcn l10utje in 
het wilde weg te gaan vermageren. Men 
gaat dan vaak door met hct gebruiken 
van voedingsmiddelen, die men lekker 
vindt en men Iaat andere, voor het he
houd van de gezondheid beslist nood. 
zakelijke, voedingsmi ddelen staan. Ver
mageren client dan ook onder medische. 
eontrole te geschieden. 

lets andel'S is natuurlijk, dat de voe
dingsleer zo uitgebreid is geworden, dat 
ook op dit gebied al weer specialisten 
optreden. Deze spec.ialisten zijn de die
tisten, die op advies van een medicus 
hepaalde voedingen voorschrijven en 
daarhij niet volstaan met ltet geven van 
een aantal verbodsbepalingen, maar de 
patH;nten een volledig uitgewerkt dieet 
geven, dat zo is samengesteld, dat allel 
belangrijke voedingsstoffen erin zijn 
opgenomen. 

Dr. G. C. S .. 

DE KLEINSTE ERFENIS TER. WERELD. 

Aileen in een land als Nederland· 
waar elk plekje gi·ond zijn hijdrage moet 
leveren om 11e dicht opeen gedrongen 
hevolking te 1aten Ieven, werken en 
eten, is het mogelijk, dat u bij wijze 
van erfenis een ,grondgebied" van ... 
l2l /89856de dcel van 2 hectare krijgt 
toegewezen. Dit nu is werkelijk gebeurd 
en wei te Baarn, waar een stuk grond 
in de Eemnesserpolder aldus verdeeld 
moest worl1en. 

Aangezien hier volgens de kadastrale 
gegevf"ns, door de loop der ti.iden en 
versterf, niet mindel' dan ecn circa 40· 
tal rnerle·eigenaren zUn overgehleven en 
in de kadastrale lcgp:er geboekt staan, 
vermel•len wij als curiositeit, dat er on• 
der de rechthebhende personen, wonen· 
11e op de mee;<t uitePnlonende plaat~en, 
enkelcn zijn rlie onder mcer voor 1112, 
21117, 31104, 3Jl04, 31\648, 671382, 
29l12·t8, 29[4992, 1 j3328, 23 i29952 en 
121 189856 l!'cdeelte van 2 hectm·en mede 
eil!'enaar ziin r 

Wij hchhen ons !le tijd niet j:~;e~nnd 
om deze J!<'l~evens narler ••m te rekenen, 
doch in iedcr gcval mof'lcn al deze ge· 
Jcdten gcznrncnlijk hct totale bezit 
vormcn. 

Met rcdtl zullcn deze crfgenamen 
elkaar wei eens kunncn h f>l1hen afge
vraagd: ,,Heht n a] een vicrkante centi· 
meter?" 



Mef een roeiboot over de t\tlantische Ocean 
Het gebeurde in het jaar 1896 in New-York, dat een Noorse zeeman, George 

Harbo genaamd, hunkerend naar roem en faam "toals zovele jonge mensen, de 
stoute schoenen aantrok en het kantoortje van de uitgever, Richard Kyle Fox van 
de ,Police Gazette" binnenslapte en in gebroken Engels zijn plan onthulde, dat 
niets meer of minder inhie!d dan met een roeiboot over de Atlantische Oceaan 
de oversteek New-York - le Havre te maken. 

Fox wccs bet idee als fantaslisch van 
ue hand doch de volgcnde dag was 
Hat·Lo weer present en dat ging zo 
cnkele dagcn door tot Fox eindelijk in 
principe toezegde het project te finau
cieren, meneud op deze wijze door 
publiciteit de oplaag var· ~ijn courant 
te vergrotcn. 

Dolgelukkig over ltet. welslagen van 
het eerste deel van zijn plan ging Harbo 
naar huis temg, alwaar hij een collcga· 
visser Frank Samuelson bereid vond de 
gevaren met hem te delen. 

Met de door Fox ter beschikking 
gestelde foudsen togen de beide mannen 
aan het werk om hun roeiboot te bon
wen volgens het door Harbo geschetste 
on twerp. 

DDor de publiciteit, die Fox aan het 
fanta-stische project gaf in zijn ,Police 
Gazette", kwamen enige journalislen 
zich overtuigen van de waarheid dezer 
berichten en waren als met stomheid 
geslagen toen zij in de zijn voltooiing 
naderende sloep geen zeilen konden 
ontdekken doch alleen vijf stel roei· 
spanen en een aan de Lodem der sloep 
bevcstigoe voedselkist. 

Het grote publiek was echter niet 
geinteresseerd in de gewaagde onder· 
neming, zodat op de voor bet vertrek 
vastgesteld rlag ui t New York - op 6 
J uni 1896-slech ts een 2000 personen de 
waaghalzen uitgeleide deed. 

In de eerste da?;en schoten de hei de 
mannen, door gemiddeld een zesticn 
uur per dag aan de riemen te zitten, 
goed op. 

Na drie dagen varen ontmoetten zij 
een Canadees schip en het scheelde niet 
veel of hun reis had een ontijdig einrle 
genomen. De kapitein van het Canadese 
schip dacht nl. met een paar schipbreu· 
kelingen te maken te hebben en wei
gerde te geloven aan het doel der beide 
mannen. Tenslotte kon hij overtuigd 
worden nadat hem de tot berstens toe 
geV\llde voedselkist getoond was gewor
den en bij wenste de beide mannen veel 
succee Dp hun verdere tocht. 

Op de 31e dag geraakten zij in een 
ltevige storm, waarbij de kleine sloep 
door het woedende ~J:PWeld der elemen
ten als een notedopje heen en weer 
werd gesmeten. Als wanhopigen klem· 
den de beide mannen zich aan de boor· 
den van het kleine vaartuigje vast en 
Vmuwe Fortuna was met hen. Ouch 
juist toen zij zich uitgeput op de bodem 
van de sloep . wilden uitstt·ekkcn nam 
ecn laatste huilende windvlaag hun 

IJOotje als ecn blad papicr op en wierp 
hen op ecn Jus.Ianige wijze in een clicp 
1lal dat het schccpje omsloeg. 

En daar drcvcn de beide mannen in 
het water doch de vooruitziende i.Jlik 
van Harbo hurl op zulk ecn omstantlig· 
heid gerekcnd want aan de kiel war!'Jl 
twee handvaten bcvestigd waaraan de 
mannen zich vast konden klcmmcn. 

Met vereende krachtcn wisten zij 
tenslotte in het kalmer wonlende water 
het bootje te keren en klonunen uitge· 
put aan bo01·d. 

Helaas was door dit fatale ongeval 
bet grootste deel van het voedsel we~to-e
dreven en bedorven door de aanrak~g 
met hct zeewater, doch het drinkwatcr 
in een apart vaatje was nog bruikbaat·. 

En zo, afwisselend roeiend en ru;;tenJ, 
vorderden de mannen, die zich op 
rallt~oen hadden gesteld, snel, terwijl zij 
de golfstroom volgden. 

Na 50 dagen varen verschafte een 
Noorse boot hun voedsel en water, zo· 
dat de beide mann~n welgemoed en als 
van nieuwe krachten vervnld, hun tocht 
voortzetten. 

Op 7 Augustus 1896 kwamen zij ein· 
delijk in le Havre aan, waar een en· 

thousiaste menigte hen opwachtte en 
hen op de schouders nam. 

Ret duurde weken alvorens de man· 
nen weer rechtop konden staan en huo 
bebloede handen · weer konden ge· 
hruiken en toen gingen zij op reis naar 
Noorwegen, de vurigste wens van Rarbo. 
welk reisje hun was aangeboden door 
een welgestelde Franse fabrikant. 

Het doel van Harbo was bereikt, hij 
had Noorwegen, van welk land zijn 
ouders afkomstig waren en dat hijzelf 
nooit had gekend, gezien en hij was een 
beroemd man. Dit laatste ging echtCl' 
niet op in Amerika. 

Dant: was nl. de Spaans/Amerikaanse 
oorlog uitgebroken waardDor de aan· 
dacht van het volk van de p1;estatie van 
de mannen was afgeleid en zij niet die 
puLiiciteit kregen -hehalve door Fox-
die z~j hadden verwacht toen zij aan 
]word van ecn Frans schip de haven 
van New York binnen voeren met huu 
sloepje op het dek vastgesjord. 

Na nog op enkele voorstellingen en 
carnavalsfeesten hun we!lervaren te heb
bcn verhaald, besloten zij terug te 
keren naar hun vissersnellen. 

Zij stiet·ven dan ook vrijwel onbekend 
doc1

• niet nadat hunne namcn met gou· 
den letters in hct Gulden Boek van 
Avontuur waren gcschreven door hnn 

rrael.ti~te pre;;lalie om in een open 
l'lo!' f• de Atlantische Oceaan over te etc
ken en in ()2 dagcn een afstand van 
ru i "' THlO 1.~cmijlen af te leg~ en. Habe 

BLOEMEN HOOFDSTAO 
AALSMEER 

Op wciuig plaatsen ter wereld zullen 
mcer bloemcn worden gekweekt dan in 
hct Ncderlandse dorp Aal~mcer. Ieder· 
een is daar op de cen of andere manier 
bij de bloemcn-business belrokken en 
de AaLrneerdcrs zelf vinden dit zo ge· 
woon, dat de bijzondere hetekenis van 
hun dorp min of meer aan hun aan· 
dacht ontsnapt. 

Zo kon het gcheuren, dat de plaatse
lijke Aalsmecrse Courant het niet eens 
nodig vonJ te vennclden, Jut de sjah 
van Iran de bloemen voor zijn huwelijk 
uit AahmeP.r Iiet kocnen of dat koning 
Faroek zijn palci• met Aahmecrse 
scringen liet versiereu, omdat hij 
zijn gade 'u pleziertje wilde doen. 
De Aalsmeerders zou«..en zich bij 
zD'n gelegenhcid afvragen waar die 
k~izers en koningen hun bloemen 
an1lers vandaan zouden hulen. Ook hel 
feil, dat bij de kroning van koningin 
Elizabeth hloemen uit Aalsmeer wer<len 
gebruikt viel de bloem-dorpers niet op. 

Er zijn in Aalsmeer 1300 kweekerijen 
en wat die aan bloemen en planten pro
duceren is ongelooflijk. Vijftien mil· 
lioeu rozen en even zoveel anjers, tien 
millioen takken seringen en vier mil
liocu potplanten zijn cijfers, die een 
heel duidelijke taal spreken. Als dcvie· 
zenbron is de export van Aalsmeerse 
hloemen van grote betckenis. In 1952 
werd voor 18.7 millioen gulden uitge
voerd. Nederland zelf necmt trouwens 
ook een groot quantum af. 

De gehele streek van Aalsmrer iB 
ongeveer twee meter lager gelegen dan 
de zeespiegel en de polders zijn nog 
weer ongevecr vier meter lager. Het i;, 
in deze laag gelegen polders, dat de 
stralende en geurende glorie van Aals· 
meer gl"kweekt wordt. 

- AlsiPblie(l Henri, niet doen. lk belon/ je, dat 
ik die jurk. morgen niet meer aan zal duen! •. 
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VAN JIIWVIP TOT VROUW 

HOE BEVEII.IG.}N WIJ 
ONZE JUWELEN? 

Nu even ronduit en eerlijk een woortl 
:;an vrouw tot vrouw: Hoe beveiligen 
wij onze juwelen? Het verwontlert me 
eerlijk gezegd, dat er in pers en radio 
zo weinig degelijke raadgevcnde woor· 
den over dit nijpende probleem gezegd 
worden. En dat in deze onzekere tijd; 
t?e ene staking is nauwclijks opgeheven, 
of de antlere juwelcndiefstal komt 
weer. Mag ik hier even ecn persoonlijke 
ervaring optekenen? Hindert het tJ 
niet? Mijzelf hin:lert het niet, dank ll, 
ik spreek graag over mijzelf. 

Welnu dan, ik zei: Charles, zei ik, 
hoe moet het met mijn juwelen? .le 
weet, dat ik een safe zo unsafe vind en 
dat ik daarom mijn juwelen altijtl in 
de kattehak verstop. Dommertje, zei 
Charles, praat niet zo luiJ, de muren 
hehhen oren, zelfs de kat heeft oren. 
Charles, fluistenle ik, we kunnen naar 
Aix-les-Bains de kauehak niet meene
men, hoe moet dat nu met het zeven· 
snoers·parelcollier, het diadeem met de 

BET VOLK DER 
VROUWEN 

In de Kaukasus, niet ver van de 

IPerzische grens, woont de slechts uit 
enkele duizendcu mensen hestaande 

lst.am. der Jassaaicn in een paar dorpen, 
r l~e m hct dal van llc Zaba liggen en 

I
dle u op geen enkele kaart zult onltlek
'ten. De Mohnmmedanen noemen deze 
Jassaaien hct ,Volk der Vrouwen" en 
dat is nict zonder reden, want de vrouw 
>peelt bij deze vrij primitieve stam een 
alles overheersende rol. Zij werkt, 

lv~ch.t, bedrijft politick en doet waar zij 
zm 111 heeft. Van gchoorzaamheid aau 
de man is geen sprake. Een jachtmcs of 
strij dhijl behoort tot haar dagelijkse 
uitrusting, maar ook met de revolver 
en l1et geweer weet zij voortreffeqjk 
om te gaan. De .lassaai-mannen mogen 
geen wapenen <lragen. 

Jagen en houthakken zUn bezigheden, 
die de Jassaai-vrouw even goed afgaan 
als huishoudcJijk werk. Moct zij een 
kind ter wereld brenuen, dan mag-" ,. 
niemand haar tijdelijke zwakte zien. 
Zij trckt zich teJ'Ug in de bosscn en cen 
paar uur na de geboorte hervat zij 
haar gehruikelijke zware werk. 

Het is begrijpelijk, dat zulk een 
Jassaai-vrouw zeU haar echtgcnoot 
uitzoel< t en de dag van het huwclijk 
hcpaalt. Evenzo kan zij zich van haar 
11an Iaten scheitlen, wanneer zij dat 
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Karylorf.saffieren en ...... Charles ..... . 
zei ik . . . . . . 0, Charles., de Romanoft· 
hiezjoes die zijn loch ook niet voor de 
poes. (0, jee, dnar rijm ik in mijn angsll 
.... .. en ~ig'lijk ben ik nog hct bangst. 
voor de smaragd van Tatlle Rosa (o, 
help ik kan niet meer in proza, ik rnak 
de rijmen niet mecr kwijt, 'tis alleman[ 
nervositeit) en de briljantcn? ('t is te 
laat, nn hlijft het allcmaal rijm en maat 
...... 'r is als een tic op hct gel a at, blijfi 
Ja1 nu ook zo, als ik prant?) Maar I!Ocd 
waar was ik ook alwccr? Dus de bril· 
jan1cn, nog ecn keer, en die antiekc 
safficrcn hanger, o Charles, o Charlc?, 
ik word! steeds Langer. Wij gaan nu toch 

. op rcis, naar Aries? Wat doe 'k met de 
juwelcn, Chades? En Charles, doortas
tend als altijd, zegt maak je niet zo 
angstig meid, je draait die dicf gewoon 
een Ioer, dus wat hetreft bet parelsnoer, 
dat wikkel jc om je chemise, en de to
pazen in je kiezen, en wat hetreft de 
pam· len clips: .J e zit er op, zo ..... r met 
je l1ibs, en dan de Romanoffbiezjoes, 
dir:! doe je in je streepjesbloes en de saf· 
fiereu in je schoen. Zo zouden we het 
dan maar doen. 

We zitten in de trein, en ...... Hu! 
Daar komt een goor individu. Hij staat 
in de coupe te loeren, o, ziet hij hens 

wenst. Zij hchoeft dan sleeltts in tegcn· 
woortligheid van haar el'lltgcnoot e n 
twee artnigl'n dri r>maal de man te 
gelastco: ,,Ga wcg!", en de schciding 

111ijn parelsnoercn? Ik geef ecu half 
gcsmoonl geluid en spring pardoes het 
raampje nit. De trein raast voort toer· 
tom-tillom, ik sta in 't tlunker, suf en 
stom, en strompcl taslcntl, langs de 
rails. Wat is tlat daar? Ik zie iets geels. 
lk zie iets gc>cls. 

War' is dat nu? De snor van 't goor 
intlividu! 0, help, hij is me nagcspt·on
gcn. Het is een hele zware jongen. Jk 
vlucht het hos in, 't bos hij Luik, ik 
voel de pare1s om mijn huik. llij ied'rc 
stap, die ik moet docn, voel ik saffieren 
in m'n schoen. En in mijn ncns ....... .. 
wat zou dat zijn? 0, deksels, 't is de 
hloedrohijn. 'k Hour iemand roepen, 
bees en schor. Jawel, dat is de gele 
snor. Staat hij claar hij die boom te 
loCI·en ? lk struikel over parelsnoeren. 
Help, mourd en brand en roof en 
moord! 0, 't is de gele snor niet, 't i~ 

Charles. 
0, Charles, ik ben hct kwijt. 
Wat, de juwelen? Ben je alle juwc

len kwijt? 
Nee, Charles, ik heb alles nog, mijn 

chemise zit hoordevol. Manr het Hijm. 
Charles, het Rijm ben ik k wijt. God· 
dank. 

Annie M. G. Sclwdrlt 
(uft: lmpressies van een simpele ziel) 

is voltrokken. De dictatoriale nei
gingen der Jassaai-vrouwen gaan zelfci 
:z.o ver, dat zij haar mannen opsluiten, 
als dezcn van plan zijn, eeu reisje tc 
onderncmen of 's avonds het huis 
te verlaten. Andcrzijrls hceft de man 
echter een leven op een honljc. De 
s tamzcrle verbiedt hem, nu llig wcrk 
te verrichten. Het worrlt zowci voor 
het sterke als voor het zwakke gc
slacht als een schande beschouwd, 
wa nneer een man iets anders doel 
dan wal sport of hcngelen . 

Een janr of vijftien gelctlen ver· 
voegde zich bij het Volk cler Vrouwen 
een delega tie van eeu gro te Sovjet
Vrouwecbond met het doel , de taak 
dcr .Jassaai-vrouwen te verlicl1ten en 
ook de mannen bij h et werk in 1e 
schakclen. Maar met verontwaardi
ging wezen de .Jassaaien die pogingen 
van de hand en met de wapenen in 
de hand verdrcven de vronwen dr:r.e 
delcl!atie. Voor mannen-cmancipatie 
{loelden zjj blijkhaar niets. 

Als u hel eerlijlt bij uzeff nagaat, 

:zull u meer spijt voe len van dingen, 

die u verzuimd heht, dan van din· 

gen, die u gedaan hebt. 
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HOCKEY, 

Om te heginnen enkcJe uitslagen: 
Zondag, 3 Januari: K.P.M. II - V.J.C. Ill: 

1-0 
Zaterdag, 9 Januari: I.S.C. I - K.P.M. I: 

2-2 
Zondag, 10 Januari: Splc, Ill- K.P.M. II: 

3-0 

.Het Eerste : 
In de wedstrijd tegen l.S.C.I. welke 

eindigde in een 2-2 gelijkspel, wer.d fel 
gesp eeld. Binnen 10 minuten na de aan· 
·rang stond het reeds 2-0 voor de K.P.M. 
De doelpunten werden gescoord door 
.Metzelaar en Boom. Tot aan de rust 
bleef de stand ouverand~rd, docb daar
na kwam I.S.C.I. opzetten en eveneens 
binnen 10 minuten had keepe1· Lips tot 
2-maal toe het nakijken. Daar bleef het 
bij, zodat de winstpunten tussen de bej
<le partijen werden verdeeld. 

Het Eerste staat nu in de competitie· 
t·anglijst op de Se plaats met 5 punten 
uit 6 wed5trijden. 

Het Tweede : 
In de wedstrijd tegen V.I.C. III heeft 

het Tweede weer 2 winstpunten kun· 
nen hehalen, ofschoon deze wedstrijd 
tegen een incompleet V.I.C.-elftal ze
ker met hogere cijfer~ had moeten ein
-digen, dan thans het geval is geweest . 
Vele aanvallen van de K.P.M. liepen 
.dood op het onverhiddelijke fluitje van 
-de scheidsrechter : off-side ! De enige 
.goal in deze wedstrijd wel'd gemaakt 
door Kraft van Ermel uit een goetle 
yoorzet van Van Wijk. 

De wedstrijd Spcl. III - K.P.M. 11 
:fltond op een hoog peil. Ofachoon onze 
mensen met 3-0 hebben verloren, speel· 
-de het Tweede op Zondag, 10 Januari 
wel haar beste wedstrijd van het sei-

zoen. Ooze achterhoede gaf niet vee) 
toe en het is aan gebrek aan schotvaar· 
digheid bij onze voorhoede te wijten dat 
er geen tegengoals werden gemaakt. 
Meerdere goede aanvallen werden opge
zet doch tot doelpunten kwam het niet. 

Spcl. III wist daar wcH weg mee en 
dat is dan ook de reden van onze neder
laag. In ieder geval een prettige en 
sportieve wedstrijd met een eervol re
sUltaat . En zo staat het Tweede in de 
competitie-rangM.jst op de 4de plaats, 
met evenala het Eerste, 5 punten uit 
6 wedstrijden. 

In het volgende nummer hopen wij 
de competitiestand te kunnen opnemen . 

TAFEL TENNIS. 

K.P.M. - Hercules : 9- 21 

De eerste wedstrijd in het nieuwe 
jaar (op 15/1 ' 54) werd met flinke cijfers 
door ons verloren. Een en ander wil 
niet zeggen, dat wij achter ooze tafels 
werden weggeveegd, want er werd be
hoorlijk weerstand geboden, terwijl vele 
partijen slechts op h et nippertje door 
onze gasten werden gewonnen. Wij kun
nen terugblikken op een gezellige avond 
en zien met belangstelling uit naar een 
volgende ontmoeting, want hier Iaten 
wij bet beslist niet bij zitten ! 

Wij maken van de gelegenbeid ge· 
bruik een beknopt overzicht te geven 
van het wedstrijdprogumma voor de 
komende 2 maanden, (wijzigingen ui
teraard voorbehouden). 
26 J anuari : K .P .M. - Sportclub 
eerste helft Februari: K.P.M. - Factory 
tweede helft Fehruari: K.P.M. - Pe-

tamburan 
begin Maart: K.P.M. - tournooi om 
de , Aida" - wisselbeker, alsmede on· 
derlinge wedstrijden . ter gelegenbeid 
van het eenjarige bestaan van ooze 
Tafeltennisverenigina 

0 ' 

eind Maart : K.P.M. - Tovo. 

SCHAKEN. 

De regenperiode en bet daarmede 
in nauw verhand ataande transport
probleem zijn de laatste weken van in
vloed geweest op het bezoek van de 
wekelijkse club-avond in het Logeer
gehouw. 

Desalniettemin kon. het bestuur aau 
de han.~ van de resultaten der gespeelde 
wedstt'IJdcn een voorlopige ranglijst 
naar de sterkte van de leden-spelera 

opstellen, welke per circulaire aan J,: 
leden werd toegezonden. In deze rana
lijst kunnen de leden zelf verder ve~
andering hrengen door elkaar tot een 
wedstrijd van 2 partijen uit te dagen. 
Het reglement van deze zgn. ,laclder
wedstrijd" werd eveneens per circulaire 
bekend gemaakt. 

Verder boopt hct bestuur, zodra de 
ranglijst een definitievere vorm heeft 
gekregen, wedstrijden tegen andere 
maatschappijen te organiseren. Hier· 
voor is ecbter enthousiasme van de 
leden hes~ist nodig. 

Wij wiJlen van deze plaats gehrnik 
maken om de leden nogmaals op te wek
ken zich niet door regenbuien etc . 
te Iaten weerboudeu en met ijver en 
geestdrift aan bet .slagen van deze lad
derwedstrijden mee te werken, opdat 
de K.P.M. met een zo sterk mogelijk 
schaakteam voor de dag kan komen. 

Laten tenslotte aile schaakliefheb
bers, die tot nu toe verzuimden lid te 
worden van de ·Paketvaart SchaakcluJJ 
dit verzuim alsnog herstellen d-oo1· zich 
ah lid op te geven hij de heer Royer, 
afd. Vrachtzakenj HK. 

11SCHOORSTEEN-DIPLOMATIE"l 

Tenein de een moreel overwicht te 
krijgen in de Perzisch e Golf zond Rus
Iand jaren geleden de kruiser ,Askold" 
naar de Perzische wateren. Het sncces 
was groot ! De ,Askohl" was n.l. i:le 
enige kruiser ter wereld, uitgerust met 
5 schoorstenen. 

Engeland wilde natuurlijk niet achter· 
blijven en zond de veel grotere kruiser 
,Amphitrite". Helaas bezat deze kruiser 
slechts 4 sch-oo1·stenen en de Perzen 
vonden de ,Askold" dan ook veel he· 
langrijker. De Commandant van de 
,Amphitrite" verdween voor enige da
gen en kwam toen terug met een kruiset· 
die niet minder dan 6 schoorstenen 
voerde ! van hout en zeildoek waren 
er twee bijgebouwd, rook werd naar 
deze schoorstenen gevoerd waardoor 
een zodanig effect werd verkregen dat 
de Rossen wei konden inpakken! 

Slechts welmg mensen kennen 
hun eigen krachten. Het u met 
hen gesteld als met de eigenaar 
van een stuk land, die het bestaan 
niet kent van de goudader, die 
er doorheenloopt. 

2f 



Hier heeft u de juiste oplossing van 
het monster-kruiswoordraadsel, voor
komende in ons Kerstnummer : 

Wij geven direct toe dat het ni~t zo'n 
erg gemakkelijke puzzle was, doch dat 
mocht dan ook wei i.v.m. de verschil
lende vrije dagen in December. Na 
loting onder de goede inzendingen 
kwamen de volgende prijswinnaars uit 
de bus: 

De eerste prijs van Rp. 50.- gaat 
naa1· 
F. Bonsen - employe VRV / HK . . 

De tweede prijs van Rp. 30.- is be
stemd voor 
Mevrouw M. Roering - d'Oiivat 
Emmakade 5 - Amstelveen (Nederland) 

en de derde prijs van Rp. 20.- is toe
gekend aan 
H. C. Faber - employe agent'Ochap Pa
lembang. 

Ooze gelukwensen. De prijzen zijn 
inmiddels verzonden. En nu weer een 
nieuwe opgave, ditmaal een lettergreep· 
raadsel, waarvan de oplosssingen ons 
uiterlijk 20 Maart a.s. moeten hebben 
hereikt. Geen moeilijke opgave, zodal 
wij weer vele oplossingen . verwachten. 

* 

2.2· 

Voor inzendingen ge1den de volgende 
voorwaarden : 

1. Jnzendingen, welke duidelijk van 
naam en adre'> zijn voorzien, te rich
ten aan: 
De redactie van ,De Uitlaat" 
pia K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen 
worden zonder meer ter zijde gelegd; 

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

4. Over oplossingen enj of toekenning 
der prijzen kan NIET worden gecor• 
respondeerd. 

LETTERGREEPRAADSEL. 
(copyright ,de Uitlaat") 

Van de 68 lettergrepen: aan - ba -
ca - che - clo - cy - de - die -
dig - door - du - e - e - ein - en 
- en - eus -- fan - fe - gi - i -
kel- keu - kleu - Ian - Ier - let -· 
li - ~ich - lijk - me - nauw - ne 
- neel - nga - nu - ont - pau -
pe - pen - poe - re - reel - ren 
- reu - rig- rig- roe· - roos 
rijn - sa -sis - so - spe - ta -
ten - ten-ter - tie- to - uit -
uit - ve - vou - wai - wen - ze 
- zui 
kunnen 19 woorden van de volgendc 
betekenis worden gevormd : 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7~ 

K.P.M.-schip (9) 
het alsnog verschulrligde he· 
drag voldoen ( ll) 
godsdienstig (9) 
opvoeding (8) 
iema"nd m.e. lastig humeur (8) 
ac tetll ( 12) 
~enslotte lil) 

8. 
9. 

lO. 
Ll. 

L2. 
13. 

B. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

luid zcggeu, proclameren (9 .~ 
belovend, hoopvol (ll) 
tijd verbeuzelen, leeglopen (12 i 
Jijnen o.e. kaart, die plaatsL·n 
met gelijke luchtdruk verbin
den (8) 
heschrijvend woordenboek (12 } 
met rontgenstralen onder
zoeken ·(ll) 
schouderhelegsel (7) 
keurig, precies (10) 
afbeelding, schouwspel (Sr 
krachteloos maken, afdoende
weedeggen (10) 
Gr. godin van de wraak en 
ge1·echtigheid (7) 
niet samengesteld (II) . 

Bij juiste oplossing ontstaat op tle le 
en 4e verticale rij (van hoven naar he
neden gelezen) een gezegde. 

De getallen, welke aehter de om
schrijving tussen haakjes zijn geplaatst" 
geven aan ni t hoeveel letters ieder 
woord hestaat. 

Marietje. 

Iedet" mens voelt zich ongelukkig, :ds nie
mand notitie neemt van de dingen, waarvan 
hij vervuld is. Zo ook de kleine Marietje, die 
voor hanr vcrjaardag een mooie ring had ge· 
kregen. Tot baar grote teleut"stelling toonden 
de kleine en grote gasten vee! te weinig he
langstelling voor dat prachtige geschenk. Toen 
de verjaarspudding op tafel kwam en bet een 
ogenhlik stil was, kon Marietje zicb niet lange,
hedwingen. 

,0, Mammie", rie.p zij met een hoog stem
metje, ,mag er een raam open; ik heb het 
zo warm in mijn nieuwe ring!" 

* 
Reserveren. 

Jantje werd op een morgen verrast door 
de mededeling, dat er in bet gezin een tweeli ng: 
was geboren. 

,Als je dat aan de juf op school ve1'lelt,'· 
zei zijn vader, ,krijg je vast wei een dag vrij.'" 

J antje hnd succes. Hij kwam 's middngs. 
thuis met de tij ding, dat hij de volgende da~ 
niet nanr school hoefde. 

,En wnt zei juf van de tweeling?" vroe~ 
Vader. 

, 0," antwoon)de Jantje, ,,ik heb haar aileen 
maar verteld, dat ik een zusje heb gekregen. 
He! bt·oertje bewaaa· ik voor de volgende 
week." 

,Laat belten, laat bellen 1 1" 

·. 
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