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overneming van t eks t en 
illustraties aileen geoor
loofd met bronvermeldin g 

• 
aile stukken .,de u itlaat' ' 
betreffende t e adresseren : 

aan de redactie v an 
.,de uitlaat" 
pfa k.p.m. 

medan m erdeka timur 5 
dj akarta 

• 
dit nummer bcvnt o.n. : 

het ms. ,Schouten.' ' Iiep 
op 11 Jnnuari j.l. te Gor
eum vlot van >tape!. 

* 
kleine belevenisscn nit een 
dierbaar, langvervlogcn 
veri eden 

* 
de vrou w in de scheepvaart 

* 
zak op slraat 

• 
de zeven wereldwonderen 

• 
h et probleem d!'r vers teke
lingeu 

* 
operatic nan boord 

bij defoto's : 

op de frontpagina de , Ge
nernnl van Geen" , gemecrd 
aan de K.P.M.-kadc te Tg. 
Priok, gereed voor ver
trek. 

• 
binncnzijde omslal! (png. 
23) de ,.Paloh" tijdens ecn 
grote scboonmankbeurt in 
bet dok te Tg. Priok 

(folo'~ : studio Tont: & Titn ) 

op de ach terzijde van de 
omslag de best e foto van 
maand: het ms. , Atjeh" 
aan de Amsterdnm.kade 
t c Perak. Deze foto werd 
gemaakt door de beer Ee 
Wie Siang, I e klerk ag. 
Tg. Perak, die hiervoor 
de nitgcloofde prij s van 
Rp. SO.- ontvang t. 

( ____ u_,_re_R_s_r_e_o_A_r_u_M_v_o_o_R_ 'N_z_eN_o_'N_G __ v_A_N_s_u_o_R_A_G_e_N_: _o_e_1_s_e,_v_A_N_o_e_M_A_A_N_o ____ ) 

Van de lledactie 

r 
I 

Wanneer begiut u? 
Op ooze vcrschillende verzocken aan ooze lezers om ook ccns cen nnrdige story v oor ons 
blad te scbrijveu, mochten wij in de afgelopcn m aand inderdand enige rcacties ontvangen 
in de vorm van enkele aardige verhalet1, die u in dit en de volgende nummers zult nantreffen. 
Nu weten we wei, da t we nog lang niet zijn waar we wczen moeten, maar hct geeft uw 
r edactic toch moed. 
Nogmaals, lczers, hcefL u een of nuder leuk voorval ruecgcmaakt of l1 eeft men u een 
aardig K.P.M.-verbaal vcrleld, schrijf het op en s tuu.r bet ons toe. U zult zien , dat als u 
eenmaal met schrijven bent begonnen, het langzaam m aar zekcr vanzelf gaat . .. . . 
Prnbecrt u. het eens? 

De::e f oto w erd van of de K. P.lVI.- kade l e Tg. Priok gemaakt. Van links naar rechts : hel 
acluerschip ·•·an de , Laheu·a" , de , T osari" en de boeg t•an een ,Ka"-type. 

(foto: sludi~ 1'v n;: t..t· Ti m) 

.., 
I 



Het M. C. Koning- studiefonds 
Uit bet juur~·t'rslug O\'l"r 1953 

Ilet Bcs'nnr van hcl J\1. C. Konin11, Srutlicfotuls bra<"hl op 15 Februari 
]9!':11-ijn vcrslaJ?; nit ov€'r her jaar 1953. 

Jlicruit bli.ikt dar op 1 .lantH;ri 1951 58 pnpill€'n hun opleiding 
volgdl'n met ecn finan•·ifile tcgmno('lkominll nil l1e1 FotHis. 

In 1953 werd ef'n Le.Jrag van f 29.162.3!:: hcs<'hikhaar ge~lcld voor 
slu•1iehcurzen, tt.rwijlrcvens de tegcnwaarclc van Hp. !l400.- wen! belaaiJ 
vooi e€'n sttuliebcurs in lndoncsi{. CIJ als bijtlrage in de contributie aan de 
Stid•ling NeJerJands OntJ,·rwijs in lntlor.csie. · 

Zeven pupillcu !?-)aagd~ri in 1953 \'OOI hun eindexamcn. 
De op 1 ]anuari 1954 lopcnde sludicLeurzen heLI1en belrekking op 

stndie aan : 
cen Universitcit 
!le Economis€'he Hogcschool te Rotterdam 
de Tedmische IIGgcschool 

3 pupillcn 
1 pupil 
3 pupillen 

ern Zeevaarlschool 
cen .l\1achinistenschool 
een M. T. S. 
ceo U. T. S. 
een Ambachtsschool 
een P.B.N.A.-cursus 
ecu Muziekschool 
een K unstnijverheidsschool 
voor Heilgynmastiek en Massage 
een Huishoudschool 
voor Costumiere 
voor Analyst(e) 
' 'oor Apothekersassistente 
voor Hoofdacte frohelondel'wijzeres 

4 pupiJlen 
1 pupil 
7 pupillen 
l pupil 
1 pupil 
1 pupil 
2 pupillen 
2 pupilJen 
1 pupil 
1 pupil 
1 pupil 
2 pupillen 
1 pupil 
1 pupil . 

33 pUflillcn 
tcrwijl tegemoetkoming in de studiekosten wenl toegekend aan : 
6 ieerlingcn Gymnasium 
3 leerlingen Lyceum 
6 leerlingen H.B.S. 
2 leerlingen R. K. Meisjespensionaat 
1 Jeerling 1 ongensinternaat 
7 Jeerlingcn U.L.O. 

Mevr. 1\I. Ch. W. 1\:Ia~selink-Blase werd op haar verzoek per 
1 .l uli 1953 ontheven van de functie van secretaresse, die zij vnn •le 
oprichtiug van het Fonds a£ heeft vervuld. De Raad van Uestunr dcr 
N.V. Koninklijke Paketv•tart-Maatschappij benocrudt; in haar plaats 
Mevr. T. Y. Hohmn-Glastra. 

Op 28 December 1953 besloot de Raad van Bestuur ook voor 1954 
een bijdrage ter vermeerdering van de inkomsten van bet Fonds te 
verstrekken, welke werd bepaald op f , 27.500. 

,VEENDAM" NAAR AMERJKA VOOR ~E 
LAATSTE MAAL. 

Het op een na grootste schip van de 
Holland-Amerika-lijn, de ,Veendam" 
(hijna 15700 ton) is verkocht naar Ame
·~·ika. Het schip maakte zijn laatste offi· 
dele reis. Het heet, dat een Ameri· 
kaans staalconcern de uiteindelijke eige· 
naar zal worden. Door het verdwijnen 
van de ,Veendam" ziet de Hoiland· 
Amerika·lijn haar passagierscapaciteit 
met 600 Ledden ' 'erminderen. Toen 
vol'ig jaar de , Volendam" uit de vaart 
«ing, verloo1· de rederij eveneens 600 
., ·' R" bedden. De uieuwhouw van ue , IJn-
dam" en de ,Maasdam" met totaal 1600 
bedden h eft deze venuin(lering welis· 
waar op, maar nog altijd Llijft (Ian het 
lrknrt dat door de vcrnietiging van de 

,,Statendam" in Mei 1940 is veroor
zaakt. 

BRAND AAN BOORD VAN EEN 
OORLOGSSCHIP. 

Toen het Franse slagschip lena op 
de I2de Maart 1907 te Toulon in het 
dok stood, ontplofte het ammunitic· 
magazijn waardoor e_en hevige bran•l 
uitbrak. · 

Vergeefs poogde inen de sluizen van 
het dok te openen, \vaarbij verscheitlene 
zeelieden door scherven van de ontplof
fende granaten ~e(lood werden. 

Eindelijk zorgde het slagschip Liber. 
te, door een gat in het .Jok te scl1ieten, 
ervoor (lat het dnk on•l~rwater liep. 
Mecr .Jan 200 mensen verloren bij dil 
ongeluk hct Ieven. 

HANENZANG. 
De hanengevechten, die vroeger zo 

populair waren in het Vlaamse en 
Limhurgse land, zijn thans vrijwel 
verd\venen. Hoewel verboden, kenden 
de hancngevechten tijdens en onmid
dellijk na tie Jaalste oorlog een ople
ving, doch setlertdicn blijken zij zelfs 
niet mcer clandesticn te worden ge
houden. 

De hanengevechten zijn thans ver
drongen door een geheeJ andere spot' I: 
de wedstrijden in hanenzang . • . span
nend en vermakelijk tegclijk, heeft dit 
speJ bet voordeel dat het niet wreed 
is. 

Aan sommige wedstrijden doen smns 
we) · 40 tot 70 haantjes mee, die dan 
om de heurt voor een jury van desknn· 
digen zo mooi mogelijk moeten kraai· 
en, Liefhebbers en supporters volgen 
met spanning de zang van hun favoriet 
en degeen wiens haan het hoogste aau
tal {mnten hceft hehaald, mag zelf ook 
victorie kraaien · want hij sleept een 
aantal aardige prijzen in de wacht. 

De lianen blijken vanaf Zaterdag 
uit het kippenhok te worden verwij
der!l - de wedstrijden worden 's Zon· 
dags gehouden - en te worden opge
sloten in een donkere plaats. Zodra zij 
dan in het voile Iicht worden geplaatst, 
kraaien zij er Iustig op los. Men heeft 
kunnen vaslstellen dat dit nieuwe ver
maak zich in een grote helangstelling 
mag verheugen. 

- ----
SCHIJN EN WERKELIJKHEID. 

De Griekse wij sgeer Diogenes, die in de 
4e ~euw voor Chr. leefde, leerde dat het ware 
geluk hestaat in het zoveel mogelijk afstaud' 
doen van a!Jerlei hehoeften. Hij bracht zijn 
leer ook in de practijk, ging altijd blootsvorl~, 
woonde in een to;>n en had als enig kledingstuk 
slerhts een mantel, waar de Harden bijhingen 
Toen Alexander de Grote hem eens hezocht 
en hem vroeg, of hij een verlangen had, luidde 
Diogenes' antwoord~ ,Ga een slap op zij. V 
staat in mijn zon". Een andere keer zag_ hij 
een kind bij een fontein water drinken ui-t 
de hlote hand. .,Dit leert mij, dat ik nog 
overvloed heb", sprak hij en \•erhrijzelde zijnl 
walerkan, om voortaan evencens slechts ui11 

de hand le drinken . 
Op velen maakte Diogenes' levenswij~e: 

een diepe indruk. Maar de grote wijsgeer 
Socrates liet zich door nl deze uiterlijkheden 
niet van de wijs hrengen en voegde -Dii)gend 
eens toe: ,Jk zie uw ijdelheid door . 'de gat en 
van uw mantel hcen l" -· 



Het. K·.-P~M~- ms. ,,SCHOUTEN~~ 
· liep ylot van stape:l ; ·· · 

Jhr. Backel.< dh·eclett-i; in ·Netlcdand, 
van de K.P.M. hall aile lo£ voor hnrge
meester Van Rappal·d, die steeds hij de 
tewaterlatingen tegenwoordig was, zelfs; 
toen de ,W aingapoe!' in 1948 op een 
vroeg um• in de och lend van lie hellittg 
gleed. (Dit schip was ook Voor tlc 
K .P.M., tloch het hetro£ hier een op
dracht nan 1,De Schelde''; welke in 
Gorinchem werd uitgevoenl.- Red.). 

Grootste , schip ooit in Gor_c.tim 
gebouwd. ..: .. 

Freule Backer vet•riehtte dooppleelttig~eid Sprekcr zei, llat Gorincbem een he
lan.grijke stad is geworden, waar veel 
industrie is gevestigd. De K.P.M. beeft 
daarvoor e~n open oog en zal zeker 
trach ten mec te werken om de werk
gelegenheid uit te hreiden. 

Groot en majestueus lag daar op de nieuwe belling van :Bijker's Aanne
mingsbedrijf N.V. te Gorinchem het K.P.M.-m.s. ,Schouten". Van zeer vcr 
kon men al geruime tijd de boeg hoog hoven de huizen ·van West" 
zien uitsteken, maar Maandagochtend 11 Januari om 11 uur was d~n het 
tijdstip a:mgebroken, dat ook' dit s.chip aan zijn element zou · wo]."den toe
\'ertrouwd. 

Erkentelijkheid was spreker V·erschul
digd aan de Raad van Bestuur van de 
K.P.l\'I., die bad gocdgevonden, dat ziju' 
dochter de tewaterlating i on v-errichten. 

. De ,Schouten" is bet grootste, ooit in Corinchem gebouwdc, schip en 
mede daardoor was er vrij veel belangsteJiing op de werf, hoewel het W('er 
niet erg mcewerkte, want Pluvius liet een zacht regentJe neerdalen. Zoals de ons kortgeleden ontvalJcn 

Plesman hehoorde tot de. eerste g-enera-' 
Klokslag elf. 

Hct is · de gewoon te, dat bij de te
waterlating van schepen de juiste tijd 
wordt aangehouden. Men kan er zijn 
horloge op gelijkzetten. Zo was het ook 
Maandagochtend op de werf van Bij
ker's Aannemingsbedrij£ te Gorinchem. 
Even voor elf verzamelde zich een groot 
gezelschap, waaronder we hehalve de 
directie van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij N.V. o.a. ook de hurge
meester van Gorinchem met zijn echt
genote, wethouder mevrouw Huurman, 
de hoofdinspecteur van 's Rijkshelas· 
tingen met zijn echtgenote en verschil
lende industrielen uit Gorincheni op
merkten, op het overdekte platform bij 
de boeg van het nieuwe schip. 
· Klokslag elf uur werd het hekende 
beiietje gehoord, ten teken, dat alles 
voor de stapelloop gereed was en 
meteen wierp freule Backer, dochter 
van onz;e directeur in Nederland, de fles 
champagne tegen het schip . en gaf het 
hiermede zijn naam. Het zilveren hijltje 
kapte het touw door, zodat de laatste 
oeletselen werden weggenomen en daar 
?;ing · de ,Schouten" vlot en sierlijk 
van de belling a£. Zodra ook de boe()' . ~ 

,Ill het water was, werden de kettingen 
met h~t anker losgegooid, stoomfluiten 
loeillen en de spanning, welke steeds 
hij elkc tcwaterlating wordt gevoeld, 
was vcrdwenen: 
I 

Gorcum een belangrijke stad 
'geworden, 

I !1;1 de ontvangzaal hegroette de heer 
Huizinga namens de tlirectie van Bij
ker's Aannemingshedrijf N. V. lie gas ten 
en decide. mee, dat de ,Schouten" het 
grootste ooit te Gorinchcm O'ehouwde 
schip is. De hcer Huizinga :::elde het 
op hoge prijs, dat het stadsbestuur bij 
•lit everiement aanwezig was. 

Tevens is met de bouw van de tie van onderneme·rs, zo hehoorde 
,Schouten" de eerste opqracht voor de Schouten (gehoren in 1576) tot d-e 
K.P.M. uitgevoerd en hopclijk zal di t eer~te_ g~neratie van zeevaarder f\ die op 
niet de laatste opdracht ~ijn. • 29-Jange leeftijd proheerdc een concur-

De heer Huizinga was freule Backer rentieweg tegen de V.O.C. te 'dndcn 
dank verschuldigd voor het ,kappen" om de Oost naar Indie. Onschathaar 
van dit schip en hracht dank aan de groot is het werk gewe-est, wat die 
directie van de K.P.M. voor de op- mannen destijds voor ons hehhen; 
dracht en de prettige samenwerking. gcdaan. 
Zowel jhr. Backer als de staf van de Na gelukwcnsen te hebhen uil"e· 
K .P.M. en allen, die aan de h ouw sproken tot de directie van B.A.B. 1·elc
hebhen meege\\·_erkt, werd. f~en· · woord veerde spreker, hoe in 1952 de hesprc
van dank toegesproken. Er is met kingen over de houw van de ,Schouten" 
enthousiasme aan dit schip gewerkt. waren hegonnen. In April 1953 kon 
Spreker wijdde een dronk op de spoe- de kiel worden gelegd en thans beleven 
dige afhouw van de ,Schouten". we de stapelloop. 

· Op il' ]anuari jl.,;werd t•an de lrelling van Bijhcr's Auuncmingsbedrij/ N.V. te Gorinc-hem 
het m.s .. ,Schoulert , ICIIflletgeluten. De foto tocnt hcl monrcttt waarop Freule Backer do 7 

d. · N ' , enter 
vun onze lfecteur m edcrland, de doop[Jlechtigheid verrir.llt. 



()1} 11 Janll()r; 1·z. " an •le nierm·e hellin," tmn Rijker's Aannemingsbedrijj te Goriclwn met goed gevolg van stapel. llet llet m.s. ,Sclwuten" liep • • ' 
is het grootsle schip ooit te Gorcum gebouu·d. 

Overheid heeft taak industrie te volgen 

Nadal freule llacker haar gelukwen
sen tot de K.P:l\1. en B.A.ll. had nit
gcsprokcn en lwar dank had hetuigd 
~oor de eer om bet schip te mogen 
1lopen. betrad hurgemeester Van Rap· 
pan] het spreekgestoelte. Hij meende 
een mandaat te hehl;en van i!11e aan
wezigen, om mede namens hen te ge
tuigen van vreuglle en tL'Ots, dat in 
Gorinchem weer een schip te water 
ging en dan nog wei het ~roolste, dat 
ooit in deze stud is gehonwtl. 

In 1940 werd hct eerstc contact op
gcnomen met dit hedrijf en in een lie-· 
trekkelijk korle tij d is men er tot hij
zondere prestatie$ gekomen. De lnll'ge
meester was erkentelijk voor de vrien
delijkheden aan zijn adres en zei, dat 
het · de taak van de overheid is de 
industrie te volgen. De overheid moet 
meer volgen, dan voorgaan. Lof voor 
de groei van de industrie moet eehter 
toegezwaaid worden aan· de industrie
leiJ, daar zij die groei voor hun reke
ning nemen. 

De aetiviteit, .die d~ ·heer- Huizinga 
aan de. dag legt, zal hem zeker .• in ·staat 

stcUen nog grotcre schepen tc gaan 
honwen . 

De hmgemeestcr hoople, dat 1le 
Schouten" zal varcn tot eer van tle 

i;ouwers en tot glorie van Gorinchcm. 

Voornaamste gegevens 

Het m.s. ,Schouten" is cen vracltt· 
en passagicrsschip, van ± 4400 hrt., d<~t 
ingerieht is mel een acconunodatie 
voor 12 personen en dat hovent1ien nog 
860 tussendek- en dekpassagicrs kan 
hevatten . De lcngle over alles heen 
is 109.58 · m, de lengte tussen 1.1. be
draagt 100.98 m, de breedte op sp. 
is 16.15 m, t1e zomerdiepgang bed1·aagt 
6.68 m terwijl de holte i. d. zijde tot 
hovendek 7.925 m heloopt. Ue procE· 
tochtsnelheid zal 15 knopen bedragen. 
Het schip wonlt nilgernst met een llur
itiCister & Wain, direct omkeerhare, 
enkelwerkende twe·ctaktmolot·, 6 eyl., 
138 omw./min., 3200 APK, fabrikaat 
P. Smii Jr. N.V. . . 

·· Het schip zal vcrder wonlen uit
gerust mel elcelrisehe laadlicren en ceo 
electrische stuurmachine. In hct tus· 
send.ek :kolllt:n nluminium luikcn. 

.>E EERSTE GENEZING 

Jn ] 932 ontdek lc Gcranl Domagk hcL 
prontogil, het genccsmid,Jcl, tlat zo veL'· 
J'asscn1l docltrcffend was lcgen ziek ten, 
die door streptococeen, ccn tDen nog 
heel moeilijk te hcslrijden groep zickte
verwekkers, wort] en vcroorzaak t. Ucze 
outdek 'dng was hel begin van cen vol· 
komen nicuwe genceswij?.c dcr infectie
zickten. Longoutsteking, hcrsenvlies
onlsteking eu atulerc gevaal'l\jke aan
doeningen, waurlcgen de a rls g;cen mid
del wist, komlen voor en na !lank zij 
de sulfonamiden worden gcnezen. 

Toen Domagk nog mitldcnin tle 
proefnemingcn met prontosil zut, prikte 
zijn dorhter zieh aan ecn naald, die 
besmct was met streptococccn. Zij krecg 
bloerhergiftiging en wat er ook wcrd 
gedaan, hct hielp allemaal nicts. Ile t 
meisjc was doodziek en het leek er op, 
dat ?.ij nog slechts enk.:!le dageu te Ieven 
had. Tocn ga£ haar vader haar zijn 
nieuwe genccsmiddel, waarvan hij nog 
\'eel te wcinig wist om het <~l op mensen 
te · k rmncn tocpassen. lli cr ging het 
ecltter er op of er onder. Ilct resultant 
was wontlcdwal'lijk; bet meisje genas 
snel en volkomen. 

5 



Kleine ltelevenissen uit 
e e.n dier ltaar, langvet•· 

vlogen verleden 

I 
Bij het doorkijken van enigc nummcr~ 

van ,de Ui tlaa t" , welke ik heh hewaartl 
omrl at er gocue wetenswaardige stukje11 
instaan, viel m 'n oog op de frontpagina 
van llfo:t Meinumme1: 1953, de tewater
lati ng van !le ,Van Linschoten" en we~ 
vlogen mijn gedachten, maar eventjes 
30 j aren teru g, wei geen tewaterlatir:g 
maar ecn ~ch ip in dok. Allc verrichtin
gen waren naar wens verlopen en miin 
man vroeg of ik meegir.g om het schip 
tc hewonderen, daarna zou, met er.ig ce
remonieel, het h eugelijke feit van het 
hernicnwile schip met champagne he
klonken worden . Fijn, enig, graag. In 
de beste stemming kwamen we te T g. 
Priok aan en togen naar de plaats van 
hestenun ing, k ennissen werden h egroet, 
er hing een sfeer van prettige verwadl
ting. 

Ik ldom. almaar naar l1oven kijken d 
en nergens bij denkend, de smallc trap· 
'p etjes ]angzij op. Wat later, op de brug, 
zei iemand tegen me: ,Nog ' n hele diep
_te h \!?" Ik keek - vol afgrijzen, m ag 
·ik wei zeggen en m'n hart begon te 
honzen . Ik zou er nooit, maar dan ook 
;nooi t mcer afdurven. Mijn vrolUkheid 
.van zo pas was weg - ik keek naar 1
de mensen om me heen. Ieder scheen 

1
rustig en tevt·eden ; aileen ik was in eeu 
stille paniekstemming en beantwoonlde 
!mechanisch nllerlei vragen. Ondcrwijl 
:viel m ijn oog op 'n grote forsc h eer , een 
flinke dikkerd en ik h esloot met de 
)noed der wanhoop achier h em naar 
beneden te gaan, hij zou een soort van 
~lateau onder me zijn in die oneindige 
:diepte. Toen ik heneden was, kwam 
'mijn man vlug op me toegeloven en zei : 
, W nar was je loch, ik hen je al zo lang 
lnvijt !" en dan , me onrlerzoekend aan-
1zien d: , hier is ecn glas chnmpagne, 
;drinkt dat maar ganw op - je was 
toch niet bang?' 

Ik draai de me ecn slag om, want ik 
wilde niet, dat hij zou zicn hoe miju 
h and trilde. 't Leek zo onmogclij k nu, 
met weer vnste wal onder de voet, net 
een nnchtmcl'l'ic en wie spreekt Jaar nu 
over en dus zci ik : , Welncen, maar ik 
dach t, dn t jij nog op 't schip was en om 
nu nog ' n kccr tcrug tc gnan: dnarvoor 
word t llet m: : icdere minuut eigenlijk 
LC 'va rnt" . ... .. . . . 

II 
We JwJ tlcn ecn hon.Jje gckt-cgen uit 

i\.ustrnli e, 'n zwar tc l'umntf' ranian pup· 
py, net een kJu wcu wul nof'l t• n.Jo>np;<'ude 
· raa loogjes. We zuud cn ' n paar dageu . 

n aar Nongkodjadjar gaan en vatuclf
sprekcnd ·n amen we Tommy . mee. 

H e t was na de drnkken de atmo.;feer 
van de k entering heerlijk , hoven" te 
zijn en we genoten van de koelte, de 
prachtige tuin met rozen en allerlei 
an dere bloemen, de leuke laantjes en 
de vijver. Eigenlijk kon je niet zien, da t 
h et een vijver was, want dik kroos la;r 
over de hele oppervlakte .en net toen we 
tegen elkaaJ' zeiden dat we op Tommy 
mocs ten passen, war.t dat hij 't wei voo r 
gl'as aan zou zien, hoorden we 'n pions 
en hij lag er al in ; maar met het prach
tige instinct van het dier hield hij zich 
netjes hoven water met hoven op 't par
mantige kopje een hoedje van kroos. 'n 
Greep en hij stood alweer naast ons, 
maar toen ik mijn lieveling aan m'n har t 
wilde drukken, hield ik hem weer vlug 
op armlengte van me af, want hij ver
spi·eidde een meer dan verschrikkelijke 
stank. 

Ik hoe£ eigenlijk niet te vertellen, cat 
ik naar de badkamer rende en na veel 
gesiram van de kroosmodder-hond hem 
overvloedig inzeepte, zodat hij wel 'n 
sneeuwhal leek 

Even la ter wandelde hij - maar nu 
aan een lijn - in 't zonnetje, geurend 
als eeu Ievende reclame voor Y ardler . 

III 
, Mee1· enthousiast dan jij is hier aog 

n iemand· goweest" zei mijn man tcgen 
me, na ongeveer een jaar op Java te 
hehben doorgebracht. Ik was verrukt . 
van alles : de kleuren, de gem·en, het 
l10nte warrigc gedoe op de passnr, het 
zangerige Maleis maar vooral de game
Ian . 

Wij waren op Songgoriti gelogecrd en 
we troffen h et, dat er verscheidene mu
zikanten waren, die voor ons wilJen 
speleu. Nooit zal ik het verge ten : het 
p ruchtige maan-overgoten bergland· 
8chap, de serene stilte en dan ineens het 
b1·onzen gelt~id van de gamelan met de 
zeldzaam mooie, weemoedige, melodic
en. Ik kon er niet gcnoeg van krijgen en 
wns dankbaar voor deze mooie avond. 
Veel later hoorde ik er weer een als 
b cgeleiding van de serimpi's, erg beeidig 
en weer een andere avond met wajang 
WOng want• ik eenvoudig weg van Was; 
hierhij wen] Javaans gcsproken en hoe
wei ik dat niel vet·stontl, begreep ik er 
toch veel van door de goede mimiek 
en prachtige geh aren. 

En nu van dit hoog cultureel genot 
naar ecn doo dgewone krekel. Dat sjir
p cndc geluicl intl'igecrde me en op een 
wandc1i ng knielde ik opeeus in 't gras 
en hield m 'n oor dicht bij de groud. 
, Wa t krijgen we nu?" riep m'n man 

met vcrhanstle ogen. , lk luistcr waar 
da t schattige gelnid vandaan komt''. 

T erwijl hij me, a] lach end, weer op
trok, zei hij : ,'t Zijn hckels, die jij zo 
sch attig vindt". , Waar zijn ze dan?" en 
ik weer : , lk zie er geen ". 

En hij aarzelend: , J e zie t zc geloof ik 
r.ooit", maar dan nlwee1· lachend : , Hoc 
kom je op 't idee, ik hen hier nu al 
zolang, maa1· nog nooit heh ik ook munr 
r.an een krekel getlacht'. 01N u ja, op 
zee", pro testeerde ik zwakjes. 

Maar 's-avol1ds zou ik e1· een zien. Net 
in heel, bijna in sluap, 'n snerpend ge· 
luid. lk wipte ui t de klamboe, kn;pte 
't Iicht aan en daar zag ik iets groens, 
net 'n (ongepelde) doperwt op dunne 
hoekige pootjes - 'n walang, maar dat 
wist ik toen nog niet. Ik wilde hem naar 
buiten h ebben, want hij dit harde geluid 
zou ik nooit kun.nen slapen. Maar i~( 
durfde hem niet te pakken! Zou ik 
hulptroepen h al en ? Ik gluurde tussen 
de klamboe door en daar had je 't al : 
, I s dat een van je scha tjes ?" Ik sprong 
vlug terug in ' t veilige bed en hij ver
wijderde , heldhaftig" de lawaaimaker. 

IV 
. Na zes weken aileen te zijn geweest, 

word ik op een ochtend wakker met h et 
heerlijke hewustzijn : vandaag komt hij! 
Jk grijp de telefoon en vraag aan de 
, Uitkijk": , K apal , Van Waerwijck" 
sudah masuk?", en ja boor, zij ligt al 
op de rede. Vlug een kop koffie en naar 
T g. Perak - 'n sampang en voort gaat 
h et over ' t water. Ik begin maar alvast 
te wuiven, want ik zie op de hrug cen 
wiue st ip , dat is hij natuurlijk met ' n 
kijker . AIJes gaat vlot en fijn, want ue 
zee is prachtig stil. De volgende dag is 
bet weer omgeslagen; harde wind en 
regen. Mijn man zcgt, terwijl we in de 
schemer naar Tg. Perak rijden, dat hij 
even naar het schip moet en ik zeker 
we] meega? 

En Of ik dat doc, ik wil geen minuut · 
missen van de kostbare uren tezamen. 

' t I s helcmaal donker als we bij het 
water komen en in de woest danscnde 
sampan;; stappen. Nog geen twee meter 

(Zi e vervolg op pag. 7 J 
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KLEINE BELEVENISSEN. 
(vervo/g van pagina 6) 

van de wal, he1J ik al spijt en zou terug . 
willen, maar ik spreek niet en voort · 
gaat 't over de kokende zee. Ik weet wei , 
dat de twee Madoerezen capahel genoeg · 
zijn ons veilig over te hrengen. Boven- : 
dien zit mijn man naast me en heeft 
mijn hand gegrepen. Ondanks dit alles 
sta ik duizend angsten uit en 't hoogte
punt komt, als ik van de steigerende 
sampang over moet stappen op het 
schip. Miju man schreeuwt hoven het 
"'eweld van sto rm en regen met stentor
~tem, dat als hij , spring" roept, ik niet 
moet aarzelen, want ......... Ik weet wei 
wat voor ijselijkheden er dan zouden 
geheuren en dus volg ik prompt aile 
·hevelen op, De etuurman op de trap 
van"'t me liefdevol op en loodst me naaL' 
hov~n, waar ik met een heerlijk drankj e 
wat hijgehracht word. Ik hen echter niet 
meer t e hewegen met de sampang tcrug . 
te gaan en de motorboot moet er aan 
pas komen om ons terug te hrengen. 

E. G. l,. 

HOLLANDSE OLIESEPARATOR MAAT· 
SCHAPPIJ. 

De Amsterdamsche Droogdok Maat
schappij N.V. en Messrs. Samuel Hodge 
and Sons, Ltd. te . Louden hel>lJen opge
·ricln een nieuwe vennootschap, ge
n<lamd ,Hollandse Olieseparator Maa t
schappij N.V." te Amsterdam. 

Doe} is het schoon-, olievrij- en 
gasvrijmaken van olichoudende com
partimen ten in s• hepen, het overnemeti 
en olievrij maken van oliehotlllencl 
!Jalh.stwater, het olienij makcn van 
ladingsresten, tankhezinksels enz., ern 
en under in de ruimsle zin des woonk 

Vcrwacht wol'llt, dat de installutirs 
in de tweede helft van dit jaar in 
gel trnH. zullen worden l!enomcn. 

Aan de nieuwe N.V., die is opgerirht 
met een kapit:~r,I van f 2.000.000, 
nemen dec] 1le So.oomvaart lVfaatsclwp
pij .,Ne<~erland", de K.N.S.U. en clc 
firma Viuke & Co., alle te Amsterdam. 

Ten afscheid, 

Gczagvocnlcr E. ell' Vric,. virrclc op 7 Frltrllari j .l. nan hoorcl van h ct 
ms. ,Balikpapan" zijn 25-jarige clienstjuhileum . Op cle foto, recht~, de julti
l aris, die nam ens de gehe]c bcmanning hier worllt gcJukgewenst d oo1· Jwof,I
werktuigknndige R.T. Saslro-Atmodjo. 

HierLij een Jaatste groet, ook 
uamens mijn gezin, ann aile vrien
den en K:ennissen, die wij niet 
persoonlijk hd.1hen kunnen herei
ken, a1smecle dank voor de af
scheicl;:h•·icven en -tclegr<!nnnen. 

i. J 
rf· . I . . • 

- f/1 .. • W> L .. ---··---·.. -:::. 

Wij danken u allen voor de 
prettige 3amenwerking en de vele 
vl'iendeudieustcn ons bewezen. 

Een g~ed verb1ij1' en ... tot ziens! 
J. J. Klasen 
gez;<gvoerder . 

Op 8 F,·l.J anri j .l., hij a:mkon:st van lo r.t ms. , Dalikpapw'' te Kal ir.ngr t, 
werd doer nic·Jlllen vau gcza5voerJcr D0 Vries, wcrkzaam ltij d:! Zontrcgic 
aldanr, hem een kem·ig aangekleede geit als juhileumsgcschenk aangebodcn. 

llet dier h o. d over z'n rug ecu duhbele zak, waarin nan de ene kant ern 
fl es bier was gc~token, terwijl uit de andere zijde een fles met ecn nog kostc
Iijker inhoud stak. IIet hcestje had ecn pet op, waarop s~ond te lezen : 25 jaar. 
Om z'n nek lting ecn hord, waarop prijl•te: Voor tle long trirJ. Gezagvoertlcr 
De Vries \'Crtelt.!e ons nog, dat deze levende mn~cotte inmitltl cls het ]even l:ccft 
p:cschonken aan een, in Llakcnde welstacd verkere11de, dochter. Moeder en 
dochter zullen wel spoedig over een goed slel ,zee-potcn" }Je.lchil:ken ! 
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De vrouw • 
1n de scheepvaart 

In deze typische manncnwereld beeft bet scbrijven over de vrouw aspectl'n 
die steeds belangsteUing trcl~kcn. Wij bebben allen bierovcr onze cigcu 
mening; maar vaker dan wij zelf denken spreken wij over ,de vrouw" waarbij 
ernst en luim elkaar afwisselen, afhankelijk van bet gezelschap of onzc stem
ming. 

Bij pratcn wordt bet ecbter niet gelaten want bet sterke geslacht voelt 
ook behoefte zijn memng over de andere kunne op papier te zetten. Wil 
~ij daarbij \ 'erzekerd zijn dat zijn pennevrucht ook door de dam.es wordt ge
lezen, dan komt bij bet bewust. artikel de nadere aanduiding ,Aileen voor 
mannen". 

Kort geleden spraken wij over dit 
onderwerp met een jonge juriste. Zij 
zag het geschrijf over de vrouw, voonll 
in de huidige tijd, als een succes v:in 
het zwakke geslacht. Zoals zij o.m. 
opmerkte hceft de vrouw de mannen in 
ve1e opzichten geevenaard en deze 
evolutie tornt aan hun zelfverzekerd
heid. V andaar de2.e helan~;~telling in 
woord en geschrift. Daargebten of 
voren geciteerde uitspraak een juisle 
opvatting onder de vrouwen weergeeft, 
moesten wij hierover denken toen wij 
onze gedachten lieten gaan over de 
betekenis van de vrouw in de scheep
vaart. Het terrein clat e.e.a. hestrijkt is 
zeer uitgebreid want · ,seheepvaart" 
omvat niet aileen sehepen en rederijen 
maar ook de vele bedrijven die voor 
het uitoefeueu van de zeevaart van he
lang zijn. Voorts omvat de zeevaart een 
maritiem-en een commereiee] gedeelte. 
Het eerste helichaamd in de Marine, 
het tweede in de Koopvaardij. Zonder 
enig nauere heschouwiog en toelichting 
is het bekend, dat in de afgelopen oor
log de vrouw in de zeevaart een tank en 
een functie heeft vervuld, wat een 
generatie terug onmogelijk werd geacht. 

Door eigen waarneming mochten wij 
in de vc.ol·bije oorlogsjaren de vrouw 
bij onze Marine en Koopvaardij aan 
het werk zien. In het hijzonder bij de 
Marine bleef haar taak niet bep erkt 
tot het administratieve gedeelte maar 
werd zij o.m. ingesehakeld in vele prae
tische fu:J :! ties. De onwennigheid, die 
in de beginne bij de mannelijke col
lega's naar voren kwam, werd bij de 
Marine overwonnen door voorsehriften 
en riehtlijnen terzake en door de wijze 
waarop de vrouw zich kwijtte in haar 
taak. Als bekt-oning op pliehtsbetrach· 
Ling, nauwgezetheid en kunde gedu
rende de oorlogsjaren bleef in de Ma
rine de vrouw als een onmisbare seha
kcl bestaau. Zij kan er thans zelfs de 
rang bekleden van hoofd-oHicier in 
geh eel zelfstandige functies. 

Dit sncccs van de vrouw in het rnari· 
tieme ge!leclte van de zeevaart voud 
plants ~n enkele jarcn lijd. Oe snelheid 
waarmee e.e.a. zich voltrok was uiter· 
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aard ~ok te danken aan de hijzondere 
oorlogsomstaudigheden waardoor de 
hehoudendheid van manuelijk inzicht 
over vmuwenarLeid ,buiteu de huis
houdelijkc taken" spocdiger kan wor
den overwonnen uan in norrnale tijdeu 
het geval zou zijn geweest. 

Bij de Koopvaardij ging e.e.a. veel 
geleidelijker en tot vandaag is het nog 
niet zover als Lij de Marine. Dit is 
feitelijk uiet te verwonderen. Over een 
tijdvak van honde1·den jaren was de rol 
van de vrouw in de handelsvaart volko
men passief geweest; de enige actieve 
rol werd door een bepaald soort 
Vl"OUwen vervuld bij het ronselen van 
zeelieden voor suppletie bemanning om 
de sehepen in de vaart te kunnen hou
den. Als moruument van deze passivi
teit staat in Amsterdam de Schreiers
toren waar verdriet en tranen als enige 
daadwerkelijk medeleven met de 
scheepvaart tot uiting kwam. 

Maar de tijd staat niet stil en de 
vrouw in haar evolutie ook niet. De 
weg, die eehter afgelegd moest worden 
om enige betekenis te verkrijgeu in 
scheepvaa1·t en zakenleven, was lau~ en 
moeilijk. De gehele emaneipatie van de 
vrouw in West-Europa is hiermee 
vcnveven. 

lnteressant is het in dit verband te 
weten, dat uit oude Chinese kronieken 
blijkt, dat de vrouw in het China van 
Confucius it. zakenleven en handels
vaart reeds een belangrijke plaats 
innam. Men had in die tijd vrouwelijke 
1·eders, terwijl de vrouw zelfs als kaper· 
kapitein er op uit trok. Zover is de 
W csterse ··rouw in het huidige tij ds
bestek nog niet gekomen en voor de 
avontuurlijke baan van piratenkapitein 
is het gunstige getij verstreken. 

Toch is het opmerkelijk, hoe de 
vrouw trots aile vooroordee] in ecn 
tijdvak v~u 300 jaar kans heeft gezien 
betekeuis te krijgen bij de zeevaart. In 
de V .O.C.-tijd zou toch geen welden
keud mens hebben kunnen geloven dat 
er uog eens een tijd zou komen dat de 
rederijkantoren over een belangr-ijk 
deel bevolkt zouden zijn door werkende 
vrouwen. De zeeman in die tijJ zou 
gewoon verstijven wanneer h.ij op ,Het 

Kanl onr" allerlei ncmige toilcljes Z0\1 

outdckken. ll et zou voor hem een zeker 
teken zijn van tlecadcnlie cu verwijfd 
gedoe. Nu aanvaarden wij dit alles als 
vanzelfsprekentl en niemand ziet er 
iels vrecm<ls of gcks in. 

De k waliteiten die de vrouw hij haar 
werk bij de rcderijen naar ·.oren braeht 
zijn opmerkelijk. llicrover lazen wij in 
ecn Amerikatms zakeuhla1l het e.e.a. 
Men kwam o.m. in dat artikel lot de 
conclusie da t de vrouw op de schcep· 
vaartkantoren eveuals op de kantoren 
in het hedrijfslevcn een onmisbare 
schakel vcnnt. Als bijzoudere geschikte 
eigenschappen ]Jleek de vrouw voot 
administratief werk e.d. te heschikken 
over nauwgezetheid en concentratie
vermogen. ln dit opzicht legden volgene 
dit artikel de mannelijke collega's het 
beslist af. Grappig was voorts daarbij 
de aantekening dat de vrouw op kan
toor beter de humeurtjes van chefs e.d . 
weet op te vangen dan de heren in der· 
gelijke functies. De passieve vrouwlijke 
nard is in dit opzicht dus 1>lijkbaar 
verdraagzamer en geduldiger dan die 
van de heer der Sehepping. Uit eigen 
ervaring kunnen wij bet Yorenstaande 
onderseluijven; het zou e t· op de kan· 
toren al slecht uitzien als prikkelbaar
heid en winder goed humeur aileen 
maar onder mannen moet worden op-

gevangen. 
In de handelsvaart heeft de vrouw 

tot heden echter nog geen bepaalde 
leidende en zelfstanllige funct ics kun
nen vervoveren, dit in tegenste11iug 
met het ]Jedrijfsleven waar zelts 
vrouwelijke dirccteuren bestaan. D.::. 
reden hiervan is niet ver te zoeken. Dt. 
rederijen h ehben te maken met schepcu, 
varen eu de zee. Naar mauneninzicht 
is dit zeker geen vrouwenwerk en op 
grond van de:.~e mening gaat de opgang 
van de vrouw voor belaugt·ijke fuueties 
in de sehccp vaart veel langzamer als in 
het Ledrijfslcven. Zelfs in het zo voor
uitstrevende Amerika blijkt secreta· 
ressc van de directie, suciaal-verzorg
ster e.d. en een eukel meer of minder 
zelfstandige fuuetie op 11ersoueels- en 
passageafdelingen de helangrijkste po
sities te zijn die door vrouwen wordt 
bekleed. 

Zander ::Ie waarde van de mannelijke 
leiding iets te kort te doen, geloven wij 
toch, dat aard en aanleg de vrouw ook 
in de sch.!epvaart geschikt maakt voor 
belangrijker posities als haar nu in het

1 algemeen wordt toevertrouwd. . 
Dit alles zal velen van ons te extreemi 

in de oren klinken. Wij moeten daarbijl 
wei bedenken dat wat wij nu heelj 
gewooo vindcn, onze voorouders bij de 
gedaehte aUeen de sehrik op het lijll 
zou jagen. 



Voorspellingen doen !:.eeft niet altijd 
positieve wnarcle, vooral als de hewijs
;voering practisch onlbreckt. Toch 
:zullen wij cr ons ann wagen. Naar onze 
~nening zijn in de sehcepvanrt leirlenue 
~uncties uie zeker in de naaste toekomst 
,binnen het bereik Yan de vrouw zullen 
1liggen. Zou een vrouwel~ik Hoofd van 
jde afdeling Personeel, Civiele Dienst 
jof Passage over enigc jaren uitgesloten 
Fijn ? E.e.a. klinkt zeker erg ongeloof· 
jwaardig maar denk hierbij wederom 
ann onze voorouders en hun kijk op 
zaken die nn voo1· ons gemeen goed 
'zijn. 

I Voor het heroep ter zee durven wij 
'eehter geen uitspraak te iloen. Ook ons 
komt het nog te kras voor dat straks 
'op de brug een vrouwelijke kapitein 
'zou staan. Toch schijnt in Sovjet Rus· 
,land dit zo mannelijke b eroep reeds 
heconcureerd en nitgeoefend te worden 
'door het zwake geslacht. 
/ W~j mannen dienen echter als w~i 
lgaan heoordelen waartoe de vrouw wei 
en niet in staat is, e.e.a. niet te onder· 
\schatten en hlijven daatbij indachtig 
1de slagzin van h et hekende Ameri
:kaanse vrouwenhlad ,Ladies Home 
iJournal" : never nnde1·es timate the 
;power of a woman. 

H.A.C. 

In mentoi•iatn 

Vlak voor het ter perse gaau 
van dit nummer, bereikte ons het 
droeve JJericht, dat ten gevol12:e 
van een emstige ziekte op 23 
Maart j.l., des morgens om 9 unr 
in h et ziekenhnis Petamburan in 
de leeft ijd van 32 jaar is overle
den de heer 

E. G. Gabeler, 
in leven employe werkzaam op de 
Afd. Vrachtzaken van het Hoofcl
kantoor. Onzc maatschappij ver· 
liest in hem cen huitengewoon 
toegewijd en uitstekend medewer· 
ker. 

Het heengaan van de heer 
Gaheler is voor zijn gezin een 
zware slag; gaarne wensen wij op 
deze plants zijn echtgcnote en zijn 
kinderen de kracht en de hents
ting toe om dit onherstelhare 
verlies te rhagen. 

llij ruste in vrede. 

H et is op 4 Maart j.J. een hyzondere 
dag geweest voor de HH. A.J. Rompas 
en J. Turnanken, resp. kapiteins van 
de motorschepe:11 ,Sungei Bila en 
,Sungei Asahan", daar heide I.K.V .• 
ers het feit herdachten, dat zij 25 jaar 
geleden in dieust traden bij ue K.P.l\f. 

H et agentschap Medan, Jat het 
l>eheer heeft over "'enoemde Snnrrai· 

" " schepen, had het emplooi dusdanig in 
elkaar gezet, dat heide schepen op die 
4de Maart tcgelijk te Belawan, hun 
thuishaven, zouden liggen. 

Op de bewuste dag om 10.45 unr, 
kwam Mr. T er Braake, agent Medan, 
tesamen met aile stafemployC's, enigc 
heambten en klerken van het Belawan
kantooJ·, alsmede de directeur en en
kele opzichters van de Uniekampoog 
nan ho01·d. Ook de gezagvoerder van 
het }Jinnenliggende ms. ,,De Eerens", 
kapitein Sonneveldt, l!af door zijn 
korust hl~jk van zijn belangstelling. 

Daar de ,,Sur.gei's" geen salon h eh
hen, werd de receptie op de Jn·ug 
gehouden. Ook daar is ruimte tekort, 
zodat enige der aanwezigen zich tevrc
den moesten stellen me't een plaatsje 
op h ct sloependek. Klokslag 11.00 uur 
opende Mr. Ter Braake, namens de 
direetie, zijn toespraak. O.m. zei sprl'· 
ker, dat het hem een genoe~J;en deed 
heide julJilarissen, mede namens de 
dhectie, te mo!.'"en hedanken voor de 
vele diensten, die zij ann de maatschap· 
pij hehben hewezen, vooral in brt 
Lyzonder voo1· wat zU als ,Sungci"· 
kapiteins hel>hen gep1·esteerd. 

Na deze treffende toesnraak wcrden 
drie h oera's or de juhilarisscn nit~e
hracht, waarna de gehrnike!iike maat
sc1tapnii-:rc~chen1~:en persoonlijk 1loot· 
Mr. Ter Braake werden overban,1i:rl1. 
Nallat a1lP: aanwezigen r1e heren Rom· 
pas en Tumanken h arlden i!elnkge
wenst, bleef men nog eniee tiid, onder 
het ~reno t van een koele drouk en 
11;eze1li:re kout, hijeen. Om 12 uur 
IJehoorde deze voor de he ide J.K. V .-ers 
zo hyzondere dag weer to t bet verle!lcn. 

N.F.A. Tentua 
Stuurma n a/b m!. ,Sungei Asahan" 

EN TEN SLOTTE . • • • • 

Een kind hecft een goc1l inprcnlings· 
vermogen en gehengcn en met dcze 
gaven kan hct, als bet gnat om hct 
inpompen van leerstof, ccn heel ein1l 
komen. Maar begrip h ebhen van wa t 
bet Jeert ls nog heel an1Jers. 

Hiervan bestaan talloze voorheelden. 
Zoals dat van het jongetje, rlat van ecn 
b~jbelfragment over de Hehreeen altijd 
, de heer Bremer" maakte, een figuur 
uit zijn eigen wereldje, de Ieider van 
het koortje waarin hij zong. En dat van 
dat andere jongetje, in wiens gedadt· 
ten cle vrouw van Lot in een zuurstok 
was veranderd; wat zegt zo'n kind het 
woord zoutpilaar ? 1 

Missehien dat, wanneer in de toe
komst ons onderwijs wat meer op he
j!.ripsvorming is ingestcld en wat min· 
der op feilenkeunis, instanties die vee1 
met bet puhliek ltebhen te maken niet 
meer zulke dwaze hrieven krijgen. 
Hoewel het ook een kwestie is van 
intelligentie en die kan men helaas niet 
aanleren . . . . . . . . . Hierondet· volgt een 
kleine bloemlezing van wat men hij h et 
f;emeente Energie Bedr~if te Amster
dam zo onder de ogen krijgt. 

,Ik ben niet in staat om mondeling 
te komen" sehriift iemand en een ander 
deelt merle : , Het warmc wa ter wil 's 
nacht.s niet lH'anden". E en volgende 
hriefsehriiver zit met deze moeilijk
heid : , De monteur, die h~j mij is 
geweest, zei dat h~i van binnen ver
hrand was. Gaarne had ik dat V hem 
door een anrler liet vervan.rren" Een 
vreemlle uvarinl! moet ook {le dame of 
h rt'r hehhen :reh ad d ie dit schr~ift : 
,Ik deel U mede dat ik een meterop· 
uemer bij mij aau huis heh gehad van, 
4 d " 'i maan en . 

En ten slotte is dit wel een merk· 
waardig verzock : ,Gran~ had ik dat U 
mii een montenr zendt, want zo hePt 
ik niet in staat een bar1 te nemen". 

(Alg. H andelshlnd) . 

Hoe oud is de At!antische Oceaan? 

Een wete.nschnppe lij ke cxpeditie onder 
Iei ding van de Zweedse professor Hans Pet· 
Lersson is kort p:elcden van haar onde7" 
zoekin!l:sreis tern~l!ekeerd met ni euwe I!Cg~
vens over de Atlan·tioohe Or.eaan. Zii h~~' 
ontdekt, dat dn e wereldzee nicl 70 millioen 
janr oud is, ?.oals men tot nu toe aannam., 
maar meer dan 500 millioen .iaar. Op h e( 
!!:tondgeslrente van de hodem blijk{ zich namr.· 
li.ik een Iaaf! h ezinksl'l le hebben gevormd. di•, 
3600 meter dik is. P ro fessor Pcuersson hcef:i' 
dit kunnen vaststellen door d ieptebommen to' 
ontploffing t e brengen en vcrvol2ens l1et tijd~ I 
vcrsrhil te meten tnssen de echo, die wed 
tcrn~!(ekantst door de bovenkant van de Ina• 
hezinksel, en die, welke wen! t ew~eggehracl1 : 
door bet grondp:csteente. Omdat hekend wa s.! 
dat het bezinksel in 150 jaar met een laagj1' 
van ongeveer een millimeter vermecrdert, wa · 
l1et mogelijk bi.i benaderin~ de ouderdom va· l 
de Atlantische Oceaan te bepalen. 

9, 



01n tle lteste foto van het jaar 

In het Apdl-nummer '53 van ,de Uit
laat" schreven wij, dnt gezagvoerder 
Fleurbany, de hekende kapitein-schil
der van onze vloot, een viertal schilde
r ijen uitloofde aan die personeelsleden, 
die in de loop van 1953 de hestc hijdra
gcn voor ons hlad zouden levcren. Zo 
wcrd o.m. ook cen schilderij {afm. 40 
X 30 em) uitgeloofd voor de heste 
(amateur·) foto van het jaar. Hierhoven 
ziet u een afheelding van bedocld 
schilderij . 

Het was gcen gcmakkelijke t aak, 
waarvoor uw redactie zich gcplaatst zag, 
doch wij hehhen gcmeend om het schil
derij te moeten doen toekomen nan de 
heer W. Th. l\fierop, gcpensionneerd 
hoofdwerktuigkundige van onzc maat-

a. 

!iChappij, die thnns in Nederland veL'· 
hHjft. Hij ontvar.gt dczc prijs voor zijn 
(hekroonde) foto : ,Paardeu op het 
strand van Savu, wachtcnd op inschc
ping", voorkomende in het OctolJer
uuminer. 

Wij wensen de heer Mierop van harte 
gcluk met dit fraaie schilderij, dat wij 
hem een dczer dagen zullen doen toc
komen. T cveus ecn woord van dank aau 
gezagvocrder Fleurbaar voor ziju sym
pathicke medcwerking. 

Wij kunnen onzc lczers nog mede~ 
delcu, da t gezagvoenler Flemhaay ook 
voor dit jaar weer 4 door hem venaar
dige schilderijen, naar maritieme gc
gevens, uitlooft. 

Kent u ze ?? 

Er ziju verschillcndc ambachten, lJeroepeu en ook takkcu van sport 
eu on!~panuiug, die zich in hct hezit vau een sclmtspatroon mogen ver· 
hcugcn. Kent u ze en wat weet u van hun !even? Een van de ticn ondcr
staaJH1e groepen heeft eehter gecn schutspatroon. 'Wee u welke? 

1. De patroon van de timrnerlicden ? 
2. De pa troon van de schoenmakers ? 
3. De patroon van de jagcrs? 
4·. De patroon van de automohilisten ? 
5. De patroon van de metaalbewerkers ? 
6. De patroon van de voetboogsehutters ? 
7. De patroon van de politie-agenten ? 
8. De patroon van de patlvinders ? 
9. De p atroon van de geneesheren ? 

10. De patroon van de h andhoogschutters ? 

De oplos~in gcn k unt u viuden op uevenstaanstnande pagina. 

Zak ott sti"aat 

Eindelijk was het dan zover. Na, pak
weg, drie tot vier jaar in de vct·schillen· 
de stuurmansrangen te hebben t.lool'ge
perst gingen ze dan met .z'n viCl·cn voor 
h ct eerst met verlof. 

Ze waren gehockt op ccn van die 
wittc Italiaanse hoten, dat aan hun 
vet·trek een apart t!ntje verlecnde. 

Aanvaukelijk licp het met de baJage 
niet zo vlot. Tcrwijl de cen zware spieL'
werk nodig had om z'n koffers dicht te 
krijgen, zat de antler met wanmimtc. 
Dit wert.! echter snel rcebtgezct, want na 
ampelc discussie werd hesloten t.lt~ ge
hele hap kleren, hoekcn enz., die zc 
met z'n vieren rijk waren, volgens plan 
over aile aanwczige hut- en gewone kor
fers, iu totaal twaalf, te verdelen. Na
tuurlijk met inaehtname van de meest 
elementairc stuwagepl'iueipes, zodat ook 
indet'(}aad droog op nat, licht op zwaar, 
hemd hij h emd en brock bij bt'Oek zou 
komcn. J e l>ent stmn:man of je hent het 
niet. A£ en toe werd wel eens overge-' 

I .. • I 
stapt op 1et prop-en smiJt-maar-m-sys-. 
teem , maar tocn men later de afgeladen· 
koffers hekeek, kon men toeh wei zien, 
dat hier experts aan het werk gcweest 
waren. 

Non en hicr zon dan alles mec afge-· 
lopcn ziju, als zc niet toevallig een 
kleine 'lwiutig 11aar sehoeneu hadden 
ontdekt, die ze straal over het hoofd 
hadden gezien en waarvoor in de koffers 
gecn plaats meer was. Een gocd zeeman 
moet echter kunncn improviseren en dat 
kon je dan ook rustig aan tleze knapen 
overlaten. In no time was er een vrij 
ordentelijke juten zak ve1·sierd, waar de 
schoenen ecn hestc plaats in vonden. 

Zo hadden ze dus twaalf koffera en 
ecn zak. Dat zat wei safe, want nu had 
ieder Jric koffers permanent onder zich 
en zou hct beheer over de zak heurte
lings worden waargenomen. 

Op de dag van vcrtrek stegen ze, mel 
een hoofdvol spijkers van de vorige 
avond en met hun dertien eolli in de 
bus en reden, nagcjuicht door ecn even
eens met spijkers overladen seharc ach
terblijvende coUcga's, Priokwaarts. 

Na afhandeling van de douauezaken 
gingcn ze aan Loord en waren er, mis
sehieu door de zenuwen of misschicn 
door hel de vorige avond zo rijkelijk "'e
vloeide hier, snel achter, dat ,Signo~i'' 
op een deur , Heren" hetekent.le. Zo 
omstreeks lunchtijd, ze hadden Priok 
net verlaten, zouden voor het biertje 
hun door het velc gesjouw enigszius 
smoc~elig geworden, verfomfaaide kJcdij 
omw!sselen tegen een seboon pakaian. 

Eerst een cluik in de badkamer met 
aile Italiaanse knoppen en daama beuon 
het gegraai in de nctgestuwde koff~rs. 

(vervolg op nevenstaa •tde pagina) 



KENT U IE? 
(oplossing van nevenstaande pagintJ) 

J. Sirlt )ozef, de man van Maria, u;• 
wie Christus gchoren is. Zij~ r Cl'~ I 
dag is 19 Maart. 

* 
2. Sint Chrispijn of Crispinus, gcspr•• 

ten uit ecu aanzicnlijk Homciu~ 
geslacht. Tijdcus de kerkvervolgillJ! 
in de 3e eeuw na Chl'islus nam h ij 
met zijn Lroeder Crispininnus de 
wijk naar Soissons, waar heiden 
voor de armcn kosteloos sehoenen 
maakten. Chdspijn wenl om ziju 
geloof onthoofd. 

* 
3. Sint Hubertus, bisschop van Ton-

gcren. Hij leefde van 665 tot 727. 
- Zijn stoffelijk overschot werd in 325 

overgehracht naar het tegenwoordigc 
S1nt Hubcr\us in de Ardcnnen. 
Daar gingcn de jagets hem al spoe
dig a);; hun patroon vereren. Aan 
~ijn naam is de legende verbonden 
van het w J'.Iderhert, dat hem met 
een kruis tussen het gewei zou zijn 
verschenen, Ziji1 fcestdag wonlt op 
3 November gevierd. 

* 
4. Sint Chrislophoros. Deze Griekse 

naam hetekent Christusdrager. De 
legende wil, dat hij besloten had de 
stcrkste op aarde te dienen. Zijn kcus 
viel eerst op de keizer, maar deze 
blcek hang te zijn voor de duivel. 
Toen koos hij de duivcl, maar de 
duivel wns bang voor het kruis. Daar
om ging hij ten slotte als boeteling 
lungs een hrede rivier wonen. IJzer
sterk en geweldig van aftuetingen als 
hij was, droeg hij de pe]grims naar de 
ovcrkant. Eens droeg hij een klein 
kind op zijn sehouders door het 
water. Bij elke slap, die hij deed, 
werd zijn last zwaarder. Ten slotte 
was hij zo loodzwaat·, dat Christo
phoros niet verder kon. Toen h er
kendc hij op zijn schouders · h.~t 
Christuskind, dat sterker was dan de 
keizer en de duivel. . 
Aanvankelijk was Christophoros, 

die waarschijnlijk onder keizer 
Decins (249 - 251) leefde, de 
patroon van de sehippers en vlottcrs; 
tegenwoordig ook van de automo
hilislen. 

* 
5. Sint Eloy of Eligius. Hij was goud-

smid en lecfde van 590 - 660. Van 
hem gaat het verhaal, dat hij eens 
een gouden koningszetel moest ma
ken en kans zag uit het bcschikhat·c 
malet·iaal !wee zetels te vervaar
digen. Later werd hij bissdtop van 
Doornik. Zijn feestdag is 1 Uecem
ber. 

* 
(), Sint Sebastiaan. Een marlt•laar 

~· oor zijn geloof uit tie 3e of 4e eeuw. 

/ ONZE 
\ 

t'OTO·PR"JSVRt\11-G~ 
1/eeft u de oplossing ul gevomlen 
ran onze eet sle opgare in o11ze 
manndel(ik.~e (oW·pfiht'rtrllg i' 
lJeze maand weer een nir,uu e 
upguve, well. e beslisl •1iet rnuei· 
lijk is. Uw uplossing v"" deze 
UfJII{!.e muet uiterlijk 20 '\lei u.s. 
in u11s bezit zijn. Adresseet 'WII : 

rle Uedactie van .,de (]it[,,al" -
p lo n.v . K .P.M. - llfetlrm MPr
deku 1'imur 5 - Vialwrta_ Je. 
dc•re mmmd [oven lt'~i ont!Pr de 
gtwclc in:mulers el'll bedr flg uit 
IWII Rp. I 'i.-. llekijkt ll de luto 

· eens goetl en ver geet dnartw nict 

~-w __ · _· --------------------------------~-~w __ o_p_lo-s-si_n_g_i_n_t_e_z_e_n_d~c'_'_' __.,,; 

llij werd met pijlcn doorschoten 
en daarna doodgegeseltl. Ziju [ecst
dug is 20 J anuari. 

* 
7. Als u de Heilige Ilermttndnd de 

patroon van de politic noemt, heht 
n het £out. De Heilige Ilermantlad 
(Spaans : Santa Hermantlad) is een 
hroedcrschap tot onderlinge hand
having van de orde en de rust. Zo 
heelte het verhond van cen aantal 
steden in Castilie ontler Alphonsu~ 
VIII. Ilet wenl in 1196 tot een 
slaalsot·gaan p;ereorganiseenl. 

* 
8. Sint )oris. Stier£ als een martelaar 

voor zijn geloof tijdens de kerkvcr· 
volging onder keizer Diocletianus 
(284 - 305). Hij was afkomstig uit 
Cappadocie en hekleedde een hoge 
plaats in bet Romeinse legcr. De 
legende van zijn dappere strij•l met 
t.le draak, waaraan o.a. ook kin
det·en werclen geofferd, slam! nit de 
12e of 13e eenw. Zij hedt hem tot 
patroon van de ridders en de krij
gers, later tot die van de padvintlers 
gemaakt. Zijn feestdag is 23 April. 

* 
9. De · geneesheren hebben twee 

patroons, die steeds in een ~Jem 
wonlen genoemtl : Sint Cosmas en 
Sint Damianus. Ilet waren broers( 
die heiden het hcroep van heelkun
dige uitoefenden en daar!Jij gratis 
hun diensten aanbotlen. Velcn h cb
hen zij tot het Christendom bekeerd. 
Zij stierven de marteldood te Cyr
rhus in Syrie. 

* 
10. Sint ]oris is ook de patroon van de 

handboogschullers. A Is krijgsman 
hantccrile hij even goetl de pijl en 
hoog als he! zwaarcl (Zie venler 
onder 8), 

ZAK OP STRAAT. 
(vcrvclg van nerenstaande pagtna) 

llijna tcgdijkcrttjd misten ze de zak met 
schocncn. Krelen van ,J~j ...... ", ,Nee, 
hij ...... " en ,lk .... ..... helemaal n iet" 
daver,lcn door de klein e hut en een 
paniekerig gezock naar de r.ak begon. 

Onder heclden, op bedclcn, in kastcu, 
gangP.Il, aangrenzendc hutten, enfin 
overal tot zelfs op hct sloepcntlek toe 
wenl gezocltt. Evenwcl gecn rcsultaat. 
Later stomlen ze met z'u vieren enigs
zins trics t aan de railing en dachten ann 
hun schocnen, die nu wanrschijnlijk on
der anclere voeten over Pt·ink 's dreven 
gi ngcn tot er een met galgcnhnmor up
merkte: , Tlier zullcn ze ons waarsehijn
lijk wei geen nnmmers voor geven ...... " . 

N. ]. d. M. 

HOE LANG ZAL DE ZON 
nog blijven schijnen? 

Zonder de zonnewarmte zou h ct Ieven 
op ual'lle onmogclijk zijn_ Nu is 1-.et be
denkelijke, dat de zo- ie1Icre dag 360 
millinrd ton aan gewicht vcrliest. Hoc
we] zij met deze on tstellctH]e snclhcid 
ver!Jrandt, verontlerslellcn de gclcer
den, dat zij zekcr nog een millinn] jat·en 
kan hran1lcn. Voorlopig hchocven we 
ons in dit opzicltt dus gcen zorg te 
maken. 

tieeeeeee Gcrrir . , ... ! ..... 



De volgende mutaties vonden bij onze ma~tschappij plaats. 

AANGEKOMEN: 
Per vliegtuig : 
E. W. de Haas 
K. Boswijk 
B. R. Beekhnyscn 
A. Bikkcr 
Fr. van dcr Stuk 

l!fJ. wtk. 
geza~v .. 
2de stm. 
2dc slm. 
hfd. ctH pl. 

H . .J. Wulftr a<t t 2Jc stm. 
W. F. K lute 2Jc sun. 
.T. v .d. Zwan gczagv. 
J. Bennink gezagv. 
A. v.<l. l\lcult:n lc ;oll:l . 

l\Ir. W. L. Bes;em chef van rlienst 
(;. l'ot jewij d h s\nl. 

Per ms. ,Wi!lem Ruys" ddo. 3/3: 
C. H. PouJu;; en gc1.in ;11lj. elr:.-1 
H. L. l\1 .1nson en gcY- in:rdj. c:l1d 
.1 . C. va n Noonlenne adj. chd 

Ch. G. Antoni>sPn 
K. H. i\Iollcman 
1\lcj. E. H . Luglcn 

hftl. cmpl. 
lrfJ. cmpl. 
dndJll't" hfd. 

Men. A. A. C. van dcr 
crupl. 

Molen-\'asloo r en gezin cmpl. 
kin .J,!:·f n 

1\!cj. J. G. Harinck tlu rhtcr direct. 
D . .J. Smit en echtg. lc stm. 
.T. A. Houtman le slnt . 
Men. J. E. Schouw-Vos 

en kind gezin Ic slm. 
Mcvr. l\1. P. F. J. Dirks-
Beccari cclng. Ie stm. 
l\Ievr. C. J. Stoler· 
Griindmann en kind gezin 2de slm. 
1\'levr. l\1. C. J. War-
broek-V~rmolen cchtg. 'lde wtk. 

H / 2 ex RV 
3/ 3 ex RV 
3, 3 ex RV/SV 
4!3 es RV / SV 
4/:l ex GSV (naar afd. 

l'ass.,gej ll .K.) 
6/ 3 ex HV / SV 
7/ 3 ex HV / SV 

lB/ 3 ex · HV 
20/3 ex nv 
2 1!3 ex l{ V 
22; 3 es GSV (naar afd. PZ! HK) 
H / 3 ex [W 

ex EV (naar ag. l\Iakass;Jr) 
c~ J<:V (naar afd. Vra1·h· ·IlK) 
ex EV (naar· afd. Ettuipagl'/ 

Sural•aia) 
ex EV (naar afol. Ar .. hief t lJK) 
ex EV (naar ag. Surahaja) 

ex RV ; SV 
ex RV 

Welkom! 
'VER'fi\OKKEN : 
Per vliegtuig : 
G. v. d. Kleyn gczagv. 
A. F. de llruyn gczagv. 

'W. F. Kroan gczagv. 
Tj. v. d. Molen I e stru. 
G. W. den Ilartigh kv 3de wtk. 
{;, van Swoll adj. cltd 
G. C. Voorrips kv. gezagv. 
B. Broekhuizen gezagv. 
Per ms. , Wil!em Ruys" ddo. 
J. J. Klasen en gezin gczagv. 
·.E. C. Pronk en gezin gezagv. 

10/3 : 

B. D. Schippers kv. gezagv. 

1H. J . van Dassen kv. gczagv. 
.A. L. Raemdonk en 

gezin hfd . wtk. 
:F. A. M.ecrtens hfd . wtk. 
Drs. P . H. L.J K. v. d. 

KerkhoH en gezin !Jitl. cmpl. 
P. J. Heesterman en 

gezin llfd. empl. 
J\1. Dinkelman en gez in ltfd . empl 
J. Fer kmnu s en gezin em pl. 
.J. Ch. Bcrkholst 

en gezin 
·Ch. Cupcrus en gc:r.in 
rl\lej. M. den Be:ten 

'.i\fevr. C. van :Aliena 
J. W. Schulte 

em pl. 
em pl. 
dircl'trio·c Zie
kenlwis l'e· 
lamlmr:rn 
ClllpJ. 
Le stm. 

15/ 2 
2/ 3 
8/3 

12/ 3 
H /3 
H / 3 
15/ 3 
21/ 3 

RV 
RV 
RV/ OP 
RV/ SV 
einde di enslverband 
GSV (ex afd. l'Zt ll K) 
einde dienslverLand 
RV 

HVt Ol:' 
RV 
cinde di r n•tvcrl.and 

RV 
RV 

EV (ex ald. Sccrclarie/ HK) 

EV (ex ;J~ ~lo·tl a n) 
EV (e~ aftl l'a~sagP/IIK) 

EV (ex ag Singapore) 

EV (e" ag . l'aJ ,•nahlnJ?,) 
EV (ex Jfd. VHV;UK) 
EV 

-l.':V (ell afd . Serrctaric; ll K) 
orrr-hg op verzoek 

A J. P . Vol Jer en 
cchtg. 2ile shu. 

K. P. C. A. Gr amhcrg 
en gcz in 2dc &tm 

Per ms. ,Sibajak" ddo. 2613 : · 
Mr. G. ,·an Vool'lhuizcn 

en gezin hfJ. empl. 
W. 13 . va n Ginnekcn 

en gcr. in hfJ. cmpl. 
E J. B. Wahr en gc1.in hft!. cmpL 
K F. J iidt ern pl. 
J. J. v;uJ Hecs en gczincmpl./Laas B 

J. II . Tra.:nmnn cmpT./l.ma: B 
en geziu 

K Ch. de Lannoy cmpl. 
en gczin 

H. A. Tccuw en gczin em pl. 
C. v. d. Wctcring cmril.;Lans A 

en gczin 
K. Metz en gczin 
J. Smel en gezin 
M . .}. P. Bahijary 
H. L. Krecuseler 

en gezin 
Sj. Wijbenga 
W. E. Woutering en 

edrtg. 

Clll\}). 

Cnt(JJ. 

2de slm. 

2dc wtk. 
2de wtk. 

3tl e wtk. 
5de wtk . 

RV 

RV/SV 

· EV (ex ald . Scrrclaric/ HK) 

EV (ex ag . Surnloaia) 
E V (ex ag. Mak;f~s<Tr) 
EV. (ex CM Ill; UK) 
ont,l;tg op verz. (ex Werkpl./ f g. 

l'rink) 
EV (ex TD/ 1\lakassar) 

EV (ex ag. Pa lcmba ng) 

u nl,);t ~ np ~·crz. (ex a;;. T~ l'riok) 
EV (ex Werkpi./Tg. Priok} 

EV (ex Survcyt! it•n,t Tg. l'riok ) 
EV (ex ng. T ji rchun) · 
sv 

HV 
HV/ SV 

RV; SV 
G . N. M. Stok 
G. J. de With 
E. It Stolk 

kv. 3de wtk. cinolc dicn;fwrhand . 
4de wtk. RV ! SV 

Goede reis en behouden aankomst! 
NIEUW AANGENOMEN : 
.1\1. C. van den Engh 11 . ;,.,k. 

B Verspuy 
. J. K euvelaar 

J. Mesman 
J. Habing 
T. Engehma 
E. Mirek 
.J . H. Dikkcr 
A. J. W. Bovendccrt 
A. F. j. van · Hiet 

A. C. Bijl 

A. F. RuoLol 
E. V. Jm·g 

II. wtk.. 
Jl. wtk . 
II. wtk. 
II . wtk. 
II. wtk. 
Jl. wtk. 
11. Mk. 
Jl. iYtk. 
Sde wtk. 

•1de stm. 

4dc stm. 
4de stm. 

aangekumcn per 
H uys" dt!u :i/3 

idem. 
idem. 
idem. 
.idem. 
idem. 
idem. 
idem . 
idem. 

ms. ,,Willem 

· aangekomcn p er ms . .,Straal Bali" 
dtlu. 5/ 3 
aangekomen per vlicgtuig 
ddo. 6/ 3 

- idem. 
aangckomen per vliegtuig 
ddo. 11 / 3 

Welkom bij onze maatschappij! 
MUTATIES: 
Ch. A. de Roy . van 

Zuyuewijn 
\V. H. Ecndchak 

J. Thiebout 

hfd. empl. 
empl. 

hfu. cmpl. 

· D. Schotel empl. 

G . D . Mitchell adj _chef : 

li. H . II urdijk empL 

D. van Santen empl. 

G. A.. S. Siahaja loc. Clll\11. 

Mr. f. H. von hid empl. 
M••)o·nfcldl 
Rd. Alma di Natn empl. 

13/ 2 
21 / 2 

22 !2 

van TO/ IlK naar Rerouw. 
van afd. CM lit HK naar· • 
ag. l'alcmkutg. 
van ag. i\1 ,, \.. ,.s;;rr naar ald. 
ClainB! HK. 

26/ 2 van ag. Singap<lre nan Sur-• 
\'Cydicnst/ Tg. !'rink-' 

2/3 van ag. l:'adang · naar ag 
Tg. Prink. 

2 / 3 van ag; Puclang naar ag. 
Tg .. l'riuk . 

6!3 van afd. CB:Tg l'rink naar• 
ag. Surahaia. 

9t3 van U!!,. l\L.ka>;.ttr . naar afd! 
l'Z/ H.K. 

19; 3 van PZ/ H.K. naar aft!! 
Secretarie/ l.I'K. : _ 

1/3 orHslag op vct':t.ock {c; a~ . . 
Tjirc!ton). · 



Wat ·n•en naat~ ltet Jniiteni. 
l;uul tt..ag anedeuemeu 

Met ingang van 1 Maart 1954 wer· 
den de ondervolgemle bepalingen van 
kracht, voor het uitvoeren van verhuis· 
hocdel, kleren (sieraden en juwelen) 
van passagicrs, alsmede voor het ver
zenden van zce-post en luchtpostpak
kcllcn. Deze bepalingen zijn vastgelegd 
in ecn circulaire (no. 1/54) van 29 Ja· 
'nuari j.l. en zijn afkomstig van het 
;Hoofd Cenlraal Bureau Exp·ortzaken. 
I Uw redactie heeft gemeend er goed 

l
aan te docn belloelde circnlaire hier in 
extenso op te ncmcn. 

,Met de term ,ni tvoer'' wonlt he· 
doeld ,het zemlen naar Itet huit-enland 
nit het Indonesische tolgcbied". 

Aau de dienst In-en Uitvoerrechten 
en Aceijnzen wordt de controle op de 

l

uitvoering van de bcpaling algemene 
vrijstelling op diverse catcgorieen van 
~oederen opgedragen. 
·A. 1. Hct is aan iedere meerde1·jarige 

passagier (21 jaar en onder) toe· 
gestaan zonder uitvoer-vergun. 
ning mede te nemen: 2 kg. 
koffie, 1 kg. thee, l kg. sniker 
l kg. rijst, 1 kg. spccerijcn, 5 bl. 
conserven (incl. 1 bl. margarine, 
boter of hraadolie), 200 st. 
sigarellen of 50 st. sigaren of 
1 kg. tabak, terw~jl bet voorls is 
toegestaan om andere goederen 
tot cen maximum waarde van 
Hp. 25.- (zoals zeep, klapper· 
olie, soja, enz.) melle te nemcn 
met inbegrip van de zelf mede· 
genomen goederen Jan wei Jie, 
welke na het vertrek van de 
passagier worden verzonden. 
Verhuishoedel kan door iedere 
meerderjarige passagier (21 jaar 
en ouder) Jon wei door elk 
gczin zonder uitvoer-vergnnning 
naar het buitenland worden 
meegenomen. 
Onder verhuisboede] wordt vcr· 
staan: 
gebruikte huisraa tl, dat naar h et 
buitenland wonlt gezondcn , om· 
dat de eigenaar wordt overge· 
plaatst buiten het Indonesisehe 
tolgehied, met dien verstande, 
dat genoemde goederen inder· 
daad sedcrt enige tijd voor de 

overplaa tsing zijn aangeschaft en 
dus geen goederen zUn tli e met 
opzet zijn aangeschaft in vcr· 
band met de overplaatsing en 
voorts indien b.g. goetlcrcn in de 
toekomst imlcrdaatl als huisraa J 
zulJen blijven rnnctioneren. 
De instclling, die gerechtigd is 
vast te stcllcn of ecn bepaald 
·voorwerp als vcrhuishoerlcl kan 
~vorden aangcmerkt is aileen de 

Dienst I.U. & A. Voor het zenden 
naar het buitenland van voer
tuigen (incl. motor· en brom
fietsen) alsmede van ijskasten 
en vriesapparaten is een uit
voervergunning steeds nodig. 
Een uitvoer-vergunning zal wor· 
den afgegeven, indien betrok· 

kene kan aantonen, dat bedoelde 
goede?"en destijds door hem zelf 
in lndonesie werden ingevoerd. 

3. Kleren kunnen eveneens zondcr 
uitvoer-vergunning worden me· 
degenomen. 
Sicraden en juwelen mogen ai
leen tot cen waarde van 
Rp. 3000.- per volwassen pas

sagier of tot een waarde van 
Rp. 5000.- per gezin, zonder 
uitvoervergunning naar het bui
tenland worden medegenomen. 
lndien de marktprijs op dat tijd
stip meer is dan het hierhoven 
vastgestelde bedrag, is een bij
zond.ere vergunning van het 
Deviezeninstituut (L.A.A.P.L.N.) 
nodi g. 
Bovengenoemde hepaling is ook 
van kracht voor het medenemen 
zonder uitvoer-vergunning van 
eetgerei van zilver en ander 
lmisraad van zilvcr, dat even· 
eens naar het buitenland kan 
worden medegenomen tot ecn 
hedrag van Rp. 3000.- per vol
wassene of tot cen bedrag van 
Hp. 5000.- per gezin. 
lndien de waarde der goederen 
meer is dan de vastgestelde Le· 
dragen, client de betrokken pas· 
sagier bij de L.A.A.P.L.N. (De
viezeninstituut) cen volledigc 
opgave in 3-voud in te diencn 
van de mede te nemcn sieraden 

alsmede een afzonderlijke op
gave der zilveren artikelen 
met vermelding der gctaxeerde 
waarde. 

Aan de L.A.A.P.L.N. dient even
eens te worden getoond een door 
een handelaar in sieraden of 
taxateur afgegeven vcrklaring 
inzake de waarde van de deshe
treffende goederen, terwijl voorls 
het paspoort alsmede het pas
sagehiljet moet worden getoond. 

5. Goedcren t.b.v. de passagier zelf, 
die niet onder de zin van 
verhuisboedel vallen, mogen 
worden medegenomcn tot cen 
bedrag van Rp. 1000.- per vol· 
W:tssen passagier of maximum 
Rp. 5000.- per gczin. 
Van ecn uitvocr-vergunning zijn 
vl'ijgesteld die goedcrcn, die 
destijds door de ·passagier/aan
vrager zelf in lndonesie zijn 
iugevoerd. 

Oe invoct rlo ct~inenten di~nen 
ann rle hetrokken Uienst l.U. & 
A. te word en getoond. 

ll Zcc., post- en lucb t postpaketten 
(tot de maximum waarde van 

Hp. 25,- en met inachtnemirtg 
van de in de circulaire L.A.A. 
P.L.N. V. 84 van 16 Maart 19·19 
vastgesteltle regeling) kunnen 
zotH.ler ui l voervcrbrunning icuere 
maand door clke afzender wor· 
den verzonden. 
Voor zendingen per post van 
goederen, brieven of pakjcs is de 
waarde-heperking van Rp. 25.·
per zending van kracht. 
Zending van rijst, goud en zilvcr 
(in de vorm van geld of zuiver 
metaal) en enkele andere goe
deren, waarvau de uitvoer naar 
het buitenland ten ene male is 
verboden, tenzij met een afzon
derlijke vergunning, maken l.ier
op een uitzondering. 

C. Voor elke van deze bepalingen 
afwijkende zeiHling is ceu ver
gunning van !Jet Centraal 
Bureau Exportzakcn / Kantoor 
Exportzaken alsmede de toe
stemming van L.A.A.P.L.N. te 
Djakarta noJig." 

De eerste jaloersheid. 
Hei verhaal gaat, dat Adam op zckere dag 

tcgen Eva zei, dat hij op jarhl ging en weer 
gauw terug zo u komen. Maar hct duurde en 
duurde .... ..... bet werd laat en donker en Eva 
was boos. Toen Adam eindelijk weer 
vcrscheen zei ze, als aJle !atere Eva's : ,Waar 
heh je zo lang gezeten?" en toen Adam 
zwceg, als aile lntere Adam's, voegde ze er 
a . t;~c: ,Ik maak me sterk, d nt je ic<s voor 
me ve:·hergt. Reb je soms icman~ . :r::oet?" 

,J e weet best, dat dat niet kan", zei Adam, 
haalde z'n schoudcrs op en ging slapen. 

Maar zodra hij slie~1, bcgon Ev<l nog steeds 
argwancnd, z'n rib ben te tellen ! ' 

Wle niet stetk ls ......... 

13 



M. R. Mouthaan 
l>eamble ag. Surabaia 

75 jaar 
7 April 1954 

r.f:tximilia:m Rithard Moutbnnn wcrd op ](, 
N ovember 1905 tc Surakarta ~;el.urcn, duorliep 
!lc Mulo te Bandung en blcef gedurrnde twce 
j;n·en werken bij de Dienst der In· en U it voer· 
rcthte n e n Acdjnzen. Op 2 April 1929 tn1d hij 
nl s klcrk in Kl'M·dicnst en werd op hct Huof1l· 
kanloor te Djakarta tewerkges: eld en wei hij 
de afd. Controle. ln 1932 we rd hij op eigen 
verzoek nanr het S ut·abaia·n gentsch ap overp:e· 
plnat st. Op 15 Fehruad 1936 werd bij tot 1e 
k1erk hevorderd, om op 1 Januari 1933 tot 
hoof1lklerk II te worden aangcsteld. 

Na uc J a panse bezelting van Indone;;ie meld· 
tle d e heer Mouthaan z icb weer direct hij onze 
maatsehappij te Surahaia aan en werd op 1 Ja· 
nuari 1946 tot hoofdklerk I bevorclerd. Op 1 
Ja nuari 1953 wen ! hij tot heamhtc aange.Held. 

Wij wensen de beer M outhaan van harte 
ge1uk mel zijn 25-j :u·ige dienstju!tilcum. 

Roemalang 
tukang minjak - Perwakilan Makasar 

25 tahun 
3 April 1954 

Roemalang, dilahirkan pada tanggal 8 Okto· 
her 1909 di l\1aros (de ka t l\1 akaoad , mn!Ji rna· 
suk dinas P erusa haa n kita Ji Makasar pnda 
tangga l 3 i\pr:t 11)2') sebagai tnka ng [Ji at. Udlam 
Desember 1% 0 ia cl ian gka l sehagai tukan g· 
minjak. Hingga luri ini ia masih mdakukan 
pPkerd jaannja selal u dengan nH.' lll uaska u pa ra 
at aEa nnj a; 

Dcngan djubilium-llinasnja j:mg 25 tahun 
h.ami utj;~pkan scl.uuat kcpaua Hucmal.lllg. 

C. W. de Ro1:ario 
hoofdklerk I - ag. Makassar 

25 jaar 
11 April 1954 

Cornelis Willinn de Rozario werd op 12 Mei 
1907 in het toenmaligc Batavia gebm·en, vulgrle 
aldaar de Amhachts·lcergang en lrad op 11 
April 1929 als l cerlingmachinedrijver in dienst 
\'an onze maatschappij. In Fehruari 1939 wcrd 
hij als werkbaas Lij de Teclm. dienst te Ma· 
kassar tewe rkgesteld, kwam gedurende de J a · 
pause Jczellingsjaren in ver schillende interne· 
ringsk ampcn tcrecht en m eldde zich na hc t 
hceindigen van de oorlog direct weer bij ouze 
maatschappij te 1\lakassar aa n. Op 1 .J anuari 
19,16 werd de heer De Rozario tot hoofdklcrk II 
hevorderd, om met in gang van 1 J anuari 1954 
tot hoof dk1erk I te worden aa ngesteld. 

Nog stee ds is de heCl" De Rozario op om 
.Makassar·agentschap werkzaam. Wij wemen 
hem m et zijn 25-jarigc dienstjuLileum van ha1te 
geluk. 

H. H. Sanger 
ladingklerk · 
. 75 jaar 

16 April 1954 
Hans Banocb Sanger wen! op 23 October 

190B te 'fo utiauo geboren en rrad op 16 April 
192!1 a ls ' ·!erling-ladingkl erk in diem! van or.:w 
maatsc ha ppij . Op 1 April 1930 we n) hij ree ds 
tot latlingklerk bevorderd. Tot op hc1le n vaart 
d.~ heer Sanger nog steeds a:.n boor d van ouze 
sclt •!!H~n a ls zo danig rond en we mogen zegg~n : 

tot volle tevredenhrid van zijn superieuren. 
Wij wensen de heer Sanger met zijn 25-jarigc 

juhileum V311 harte geluk. Dat het hem gep "· 
vcn moge zi.in nn~ vele jaren in de bco!e ge 
zondht•iJ onze mualscbappij te Jicnen. 

G. Karoendeng 
machine-motordrijver 

25 jaar 
22 April 1954 

Gajoes Karocndeng wcrd op 24 J uni 1906 te 
Tanggari ( l\lcnadu) geboren en lrad op 22 April 
1929 in dicnst der K 1'1'11. In September 1933 
hehaalde hij le Djakarta bet diploma voor 
marhinedrijvei en werd in deze funl"tie op 1 
Augustus 1936 alo zodanig aangesteld. In Au· 
guslus van dat zelfde jnar bl'haalde hij te Me· 
nado het diploma \·oor motordrij\'er en werd 
op 1 October 19U tot IDlChine·motordrijvcr 
bevorderd. 

Wij wensen de heer Karoendeng van harte 
geluk ntet zijn 25-jarige dienstjuhileum op de 
22ste April a.s. 

A. L. Gandaria 
hoofdklerk I - Nautisclte dienst/Tg. Priok 

25 jaar 
74 April 1954 

(ge6n toto beschikbaar) 
Geboren le T a roena op 14 September 1911. 

tra d Ale xius Leonard Gandaria op 2t Aprii 
1929 als leeding·ladingk1erk in KPM·dienst. 
Op 1 April 1930 wcrd hij reeds tot ladingklerk 
hevorderd. In deze functie hleef bij gedurende 
de vooroorlogse jaren doorvaren. Op 18 April 
1947 werd hij deiinitief aan de wal gep1ao~lst 
en wei als 1e k1erk bij de Nautiscbe dienst te 
Tg. Priok. Op 1 Maart 1948 wel·d hij tot hoofd· 
kierk II hevorderd, om op 1 Januari 1952 tot 
hoofdk1erk I te worden aangcsteld. ~.; 

Wij wensen de beer Gandari van ha rte geluk 
met zijn 25-jarige jubileum. 

Lahasan 
mandur perahu - Perwakilan Makasar 

25 tahun 
25 April 1954 

Lahasan dilabirkan di Bontlmin (Sulawesi 
Se1aran) dalam lahun 1911 dan pada tanggal 
25 April 1929 mulai masuk dinas kami pada 
Perwakilan kit.a di Makassar. Kiui ia mandur· 
pe ra hu dan p ncla ta nggal 25 April j.a.d. mcm· 
per inga ti kcdjauia n, ba hwa ia tc lah herdinas 
25 tahun p aJa Pe rusah:wn kit a. Oengan djuhi· 
lumnja kami utjapkan sela ma t k('IHtdll Lahasan. 



Sattoe 
djurumudi - Perwakilan Makasar 

25 tahun 
29 April 1954 

Salloe, lahir lli l'inraug (Sulwwcsi Scl. .lan) 
tl.tlllm tahu u 1900, mulai masuk dinas Peru· 
sahaan ki :a di Maka;ar pad<t tangga l 29 April 
1929. Sebagai mandur·perahu ia I.Jedajur digelap 
malam scrta kcadaan udam jang huruk IJcrkcli· 
Jing dipeiDbuh:w Makasa1· dm1 mcmcnulli fegab 
pekerdjaannja dcngan memuask:m para alasan· 
nja. Kami utjapkau sehnnat dengan djuhilum· 
cl inasnja jang 25 talum. Baoj<~k tahun lagi dan 
~elamat herlajar 

II BELANGRIJKE OPDRACHTEN ROTTER-
DAMSE REDERIJEN. 

1 Van Nieveh, Goudriaau & Co's Stoomva:ut 
I•~Iaatschappij N.V. tc Rollct·dam hecft aan de 

!
Wed de Noon) N.\'. te Alblasserdam de Lou w 
opgedr11gen ~·.111 lll'ee schntdek motorvrac!J.:. 
,rhe.pen van elk 9350 ton met ecu snelh cid 
1an ca. 16 m ijl. De schepen zijn tevens geschikt 
mot· h et vcrvocr van 12 passagiers. De vol lc· 
Jige dieselmotor··installatie voot· bcide schepcn 
za l wot·den geleverd door de Koninlijke M:t· 

1
chinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te H en
lgelo. De boofdmotoren zij n enkelwerkende 
1.1-tactmotorcn van 7200 pk ntc t langsspoeli ng 
1en · drukvulling van h et nieuwe type, dat Stork 
lmtwikkeld heeft. 

I Met de onlangs geboekte opdracht van de 
8 .V. Gebr. v. Udcn' s Sch ee-pvaarl cu Agentuut· 
!Maatscha-ppij te Rotterdam voor de bouw van 
icen 5chutdekmotorvrachtschip van 9550 ton, 

l
melheid van en. H mijl meegerekend, b eeft 
:leze wetf haar orderportcfeuil!e aauzienlijk 
uit gebreid. 

Het bordje. 
I In ccn klei n cafe was een hordje nodi g en 
.de baas lict ccn schilder komen, gaf h<'m 
;instructics cu wacltlte verd er nf. Na een p:1ar 
'dagcn kwam de schilder terug. Er ston d, zoals 
'ook de afspraak was, keurig ,Hcren" op h et 
bordjc en om het internationale cachet" v•tn 
de zaak (d.w.z. van het cafe dan) te accentuercn 
stond er vcrdcr n og m et kleinere letter 
,Gentlem en" , .,Mes~ieurs", ,Senores" en 
,Signori". 

De eigen:wr knikt c, vond b et k curig en 
zag toen i neens, d at er nog iets op bet bordj e 
stond, in hem onbekende leuertekens. , Oat 
is Chinces", verklaarde de schilder trot!. 
,Eerst wou ik het cr n iet opzeu en, maa r dit 
vult zo aa rdig dat stukje daaronder". 

He t 'L ordje hing. Keurig en wei . Er warea 
geen klachten. Totdat eJ' een Chinees kwam, 
die hij het zien ervan in lach eo uitb arslle. De 
cigcnanr vroeg wat cr nan de ha nd w :1-;. Op 
het bordj e Ll e~k tc st:mn : .,Uulpactie voor 
_l: !.ina".· 

KINDEREN MAKEN DE KRANT. 
Tussen Kerst en Nieuwjaar mocht 

ecn reductic van kii11lcren bij !let 
V rije Volk ccn Jccl van J e krant vul
)en ; Jat lVil zeggen : Je rc«lactcmcn en 
retlactrices van tien tot I waulf jaar kon
den viet· dagen aclttcrccn in de Aut
stcrdamse eu Rotlerdamsc c Jirics ecll 
halve pagina volschrijven prccics zoal:; 
zij dat wild cn, taalfouten inLcgrcpcn. 

Uit de rcacties, die de redactie van 
,,Klein maar dapper" Jagel~jks ont
vin'g, i~ gebleken dat nict aileen de 
jeugdige lezers enthousins t meeleefdco. 
Er waren . volwassenen, die (met verho· 
len spot) lieteo weten, dat zij zcldcn 
met zoveel genoegen een ,.grotc kraut" 
hadden gelezcn als deze , kleine". lu 
het vak vergrijsde collega's moeslcn cr
kennen dat zij telkens met meer dan 
uormale helangstelling kcnn i:;namcn 
van wat die kinderen nu weer geschre
ven haddcn. 

Natuurlijk werd vee] van d ie vol
wassenen Lelangstelling opgeroepcn 
door de ongewilde humor, die nu cen
maal in a1le kinderuitingen voor ous 
ligt opgeslotcn . Maar er was tach mccr 
J an llat. 

Een analyse van de acht krantjes 
vertoont m crkwaardige overcenkomsten 
tussen de Amsterdamse en Rottcrdam
se jeugdstijl, maar h ovendien - aldus 
heeft iemand verzekerll die h et wetcn 
kan - met de j eugdstijl van Kopenha
gen, waar enkele maanden geleden ecn 
soortgelijk experiment is uitgehaald. 

Afgezien dus van de factor ,ongc
wilde humor" (die overigens kostelijk 
genoeg was), vielen in deze kintler
kranten misschien vooral de agressivi
teit, de uiters t persoonlijke schrijftrant 
en de h eknoptheid van de mededelin
gen te hewonderen. 

Nie t gekweld door enige journalis
tieke lraditie trokken cleze schoolkiu
deren van leer met het vuur va n hun 
jeugd en onervarenheid. Het resultant 
was in de ecrste plaats de vcrras!:leude 
agressivitei t. 

Een jongeman interviewt de waker 
op h et Amsterdamse opleidingsschip 
,Pollux" , vindt deze man argwanend en 
onvriendelijk - vindt dat niet aileen 
maar schrijft het ook in de kraut. , Hij 
had er na drie minuten al genoeg van", 
, hij had cr uiet vee! zin in ons rond tc 
leiden", dergelijke mededelingen komt 
men in de kinderstukjes herhaaldclijk 
tegen. 

De jeugdige hoofdredactenren, die 
ingezonden stukken Lehandelen, ncmeu 
ook geen hlad voor de wond. 

Een humoristisch effect, ongetwijfcltl. 
Maar loch ook ~-ooJ· de Iezers een niel~ 
onhelnngrijke mededeling, die zij in nun 
echte kraut nimmer zullen zijn tegl!u• 
gekomen. 

I emantl maak t de klcine rcdactie op 
ecn pa.tr spcJfoulcn opmrrkingen. Hct 
ondcrsc hrift luidL: , J e hcbt wei gclijk, 
maar in je cigcn Lricf za tcn loch ook 
ceu paar :;pclfoulcn : <;pcltlje schrijf jc 
niet met ul" (lie in;r.erulcr haJ ,spcllhje'' 
gcschrcvcn) . l\Ioraal.: kijk naar je 
eigcn ! 

llocvcc] maal zou eeu uerg<>lijk 
ondcrschrift ue ingczonllcn stukki: ll 
in de ccltte krant hcter sicrcn dan !te l 
huichelachtip;c: wij kmmcn met de gc
ilchtc inzcnder niet gehecl meegaan a ls 
hij schdjft .... 

Dan de p ersoonlijke schrijflrant. Ilcl 
was uict zomaar ,cen onzcr vcrslagge
vcts", die tlcze of gene opd racht vet·· 
vnlde, niaur hct waren J an, Pict of 
Maric~J· e z(:df, en nicmaiHl zou het zo ore-. e 
scl1 i·evcu hclJhcn als z[j. 

Na twce tlagen kon men de stijl va n 
tleze Jan, Pict of l\1arie Lje h erkennen, 
ook al zou cr gecu naam onder gcs taau 
hcbben. 

Ecn filmtccensen t van twaalf jaar 
mccnt: , Vau h ct prognwrnw vond ik 
h et lcukst de film va n het olifantjc 
Bomba ... " maar .. . ,de film Olivet Har
dy en Stan Laurel vontl ik wei wat lang
drauig, ouu.lat de films van d ie twce op 
clkaar lijkeu als twcc uruppels water". 
Hier slant ccn filmreccnsie op polcn. 
uat moet worden tocgcgcven. Hovena l: 
zij is kart - de derde vcnlienslc \' (Ill 

onze j eugdige amateul'·collcga's. 

Op al deze pagina'c wns ccn stuk van 
ceu halve kolom cen ongekenue Iengle. 
Men kon een ],alve Jag in Ar tis of Ulij
dorp vertoeven, een nur met l>ttrgc
meestcr d 'Ailly l~l'atcn, twee tllll' in de 
hioscoop zi llen, bet stukjc erover was 
nict langc1· dan twinti g rcgels, liever 
korter. 

Nogmaals: agrcssivitci t, pcrsoonlijk-
1teiJ, b cknop!hcid sierdcn dcze j eug
dige collega's en hun krautje vocr cr 
wei bij. 

- D'r staat : ,Ga rceer omlnrrg en bemoei je1 

met je eigeu zulccu!" -
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Kent n de zeven wereldwondereu ? 

1. De hangende tuincn vcm Babylon, 
2. Het beeld van Zeus in Athene. 
3. Het mnusoleum in Halicarnassus. 
4. De Colossus van Rhodes. 
5. Vc temp{'[ van Diann te Ephese. 
6 De l1Jrctmiden van Egypte. 
7. De vuurtorcn van Alexcmdrie. 

U vindt ze in dit en volgende no's -
de zeven wonderen van de oude werelJ. 

I. De lt~tngende tuinen van 
Babylon 

De oennens had in de eerste plaats 
ontzag vooL' de wonderen van de natuur ; 
hij stond nog op een Iijn met de tegeu
woordige natuurvolkeren, die thans 
nog vei·sch~jnselen van de hen om
ringende schepping tot voorwerp van 
bewondering, verering en zelfs van ge· 
hed maken. De Hottentotten, die de 
mantis (hiddende sprinkhaan) aileen 
wegens zijn vreemde Idem· en huu
!ling als goddelijk beschouwen, vormen 
slechts een voorbeeld uit tienduizenden 
uitiugen van he t zogenaamde animisme. 

Dit animisme we1·d teruggedl'Ongcn 
uaarmate de mens zich ontwikkeldc. 
Hij hegon de natuurfenomeuen als nor
maal te )Jcschouwen, toen zijn geest en 
handen zelf gingen scheppen, en sinds
dien schonk hij zijn ontzag en eerbied 
in de ecrsle plaats a an hetgccn hij zcl f 
in zijn grootste momentcn vervaardigde. 
Hieruit vcrklarcn wij het, dat de ee1·ste 
]ijst van wereldwonderen - h eken ll 
als de zcven wereldwonderen - in geen 
cnkel geval betrekking op natnurschep
pingen hecft. De lijst werd in het 
hegiu van onze jaartelli•~g opgesteld 
door de vermaarde Romeinse schrijvet· 
Plinins de Oudere of een zijner collega's 
van die tijd. 

Hij om valle de hierhovcn vermeldc, 
schitterendste aller merkwaardige 
kunstwcrken nit een tijdsspanne van 
l'Ui!ll drieJnizend ja'.l' voor de gehoor
te van Christus. Lang geleden zijn zij 
aile op een na tot ruincs gewonkn. 
Wat wij er thans nog van weten, heb-
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ben wij gelccnl nit hun bouwvallen, uit 
legendcn en nit gescl11·iften van man
ncn, clie soms helaas mccr euthonsiast 
dan nanwkcurig warcn. Het kosi le 
maandcn van intense studie om uit di t 
warnet van fciten en fantasie de gege
vens te put ten, welkc het mogelijk 
maakten dcze grootse kunstwcrken zo 
getrouw mogelijk in tekeningen tc re
cons trucren. 

Met de val van Niniveh begon h et 
twecde Baby lonische rijk, het rijk van 
Nehucadnesar, die op typisch Oosterse 
manier blijk wildc geven van zijn lief· 
de voor zijn schone Me disc he koningin : 
om haar cen genoegen te doen liet hij 
de befaamde hangende tuinen aanleg
gcn. Ten einde de stad tcgen haar 

vijaudcn te hesehermeu deed hij ze met 
twce geweldige muren omringcn; hicr
achter bouwde hij zijn paleis en om dit 
nog eens extra te hehocden lict hij dit 
nog eens door zes muren omgcven, de 
een nog hogcr dan de vorige, zoclat 
cle laatste zich hondcrdeu vocten in de 
luch t vcrhief. 

De term ,hangcndc tuinen" is eigen~ 
lijk niet juist en geeft een verkeerdc 
iudruk. Zij bestonclen namelijk nit he
plantingen, gepoot in am·dc clie samen
gehracht was in gigantische hakstenen 
Lakken welke op gemetselde bogen rust
ten. Het waren terrassen die, stennentl 
op cle hogen, als de treden van een 
enorme trap opklomtnen tot cen h~ogte 

( zie vervolyd op pay. 17) 

De hangencle tuirrcn van Babylon. 
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WAREN ONZE 

~IANIER~N 

Tegenwoonlig ontbreekt de vork hij 
geen enkele maa ltijd, hoc ecnvoudig die 
ook is. Zij is voor ons cen zo onmisha:tr 
cetinstrument gcwordcn, dat we ons nan
welijks kuonen voorstellen, dat er nog 
maar tweehonclerd jaar geledcn ook in 
ons land zonder vork werd gegcten en 
dater nog alt~jd volken zijn, die de vork 
niet kennen of althans nict geln:niken. 
U weet waarscbijulijk wei, dat de Chine· 
zen er nog altijd de voorkeur aan geven 
met stokjes tc cten, maar weet u ook 
hoe de tafelmanieren waren van de zin· 
delijke Nederlanders uit de 15e, 16c en 
17e eeuw? 
i Als u de hewaanl gehlcvl'.n afheeldin
gen van oude familiemaaltijdcn en schut· 
tersfeesten hekijkt, zult u op de eenvoll· 
dig gedekte t afels a1leen h et mes en 1le 
Jepel auntreffen. Dat dit laatste eet-in· 
>trument nog nie t eens altijd op een or· 
dentelijke wijze werd gehanteenl, hlijkt 
nit h et ernst ige vermaan, dat in ,be 
Geestelijke Dischregelen", ecn geschrift
je nit 1496, is opgenomen: 
En legghet U wen lepel in gheenre tuijsen 
W eder in die schotel metter spijsen. 
i In die tijll wus he t namelijk gewoon
te, de spijzen gezamenlijk uit een sclw· 
tel te nuttigen. Dit gehruik heeft zich 
eeuwen. lang gehamlhaafd en is op het 
platteland nog nie t vergeteu. Op het 
sehilderij, dat Vincent vun Gogh in zijn 
jonge tijd van eeu grocpje Ihahantee 
'aardappeleters heeft gemaakt, zien we 
h et gezin nog om een gemeenschappc· 
lUke schotel. 
1 Hoe was de etiquette Lij dcrgelijke 
maaltijdcn? Jacob Cats, de volksdirh· 
ter uit de Gouden Eeuw, vertelt er un;; 
van. ln 1657 scln·cef hij hij voorheelJ: 
Tast met drie vingers na de spijs. 

Een dame gold in die tijd uls heel 
heschaafd, wanneer zij haar viugers nic l 
verder dan l1 e t eerste lid in de schotcl 
,:; tuk, het voedsel slechts luchtig met de 
vingers aanraakle en het met kleine 
stnkjes naar haar mond hraeht. 

Het was Llijkhaar nodig er op te wij
zcn, dat de spijzen niet gesopt moch· 
ten woden in een nap, waaruit een 
andei· moest drinken en dat er ook rreeu 
stukkcn op de schotel teruggelegd m~ch· 
ten worden, a ls men cr al een hap van 
had genomen. 

U ziet, onze voorouders haJden uog 
andere opvalliugen over goede tafelma
nieren dan wij. In ons lund ging men !le 
vork p:ts gebruiken, toen zij in amlcre 
Ianden in de hogere kriugen a] ingang 
hud gevonden .. In 991 · moet de vrouw 
van de Doge van Venetie zich reeds van 
een •vork hepiJen he_diend, maar de eut!c 

geschiedschrijvers rn akcn daar met af. 
schuw lll .:! ltling VlHJ en vertclleJI er Lij, 
dat zij zich de tooru des hcmels op de 
hals haa ltle. In lOUS sticrven zij .~n 
hatu· man namclijk a an de pest. .. 

Uit ecu verhaal van een Engelsc re i
zigcr, die tegen hcl c i1ule vun de l 6e 
eeuw in ltalie vct·tocfue, blijkt dut de~c 
mau duar voor h e t ccrst met de vork 
kcnnis maaktc. Nog in geen enkcl Clu·i~ · 
tcnland had hij dit zon dcrlingc instr u
m ent gezicu en bet kostte hem heel wat 
mociLe het te le ren lwntereu. Toen \1ij 
in ziju vadedand tcwgkwam en zij;1 
landgenoten het ge!Jruik van de vork 
ucmonstreenle, weru hij gchoontl en be
SJ.l OL In de l7e eeuw wenJ h ct nan de 
Hcnedictijncr m ounikcn iu Frankrijk 
YerhoJen me t een vork lc etcn, omd:..t 
deze u itbeemse gewoonte in slrijd met 
de goede ze tlen wen] geacht, en in 17 ,B 
trok de Hollcmdschc ~fl(<Ctator aldus vau 
leer: 

Als v r c e m de ge•wontes bedvcl i f• 
hicr de invocring cles gebruihs van elJ.: 
uit een bij:;;onder glas te drinken, m l't 
cwn leepel) die clen mond geraakt lwef t, 
nooit in cen schotcl tc tostell, en de spy· 
=~ m et ecn vork cum t <~ grype. 

1/Ymmeer men met eerlyl.:e en reine 
luidcm eet, vind ik in het ge.bruik d er 
vingeren en van hetzelfde glas, de ge· 
ringste recden van afl•eer n iet. Wat be
let lumden, die behoorlyk gereinigt zyn, 
zo z11iver te tcezen als een geschcwrde, 
of tcel gewasse vork? 

Op cl ezelfde wijzc reageerdc ecn 
vrouw van cen Noordhollaudse koop
mau, clie w et huar man in ecn Iogc
mcnt het midtlagmaal gehmikte en 
daarllij Je ttel'lijk , op 1le vingers" wcnJ 
gekcken. Zij verwecrde zich op deze 
manter . 

lh h-an my met geen vork belw/JJCn 
en ben gewend met de vingeren uit den 
schotel te eten, cmders smcwlct het my 
niet. IJ7 aartoe client het m et vor J..·en ce 
eetcn als men goedc vingeren heejt '! 
llet is een uit-vindsel van de Franschcn 
Spnnjuu.rden. of Vuitschers. 

Wa arop zij a l haar vingers tegclijk 
in de schotel stak, de spijs in de saus 
doopte, hau vingers aflikte en daama 
weer in de schotel Lracht ... 

Pas in de loop van de l8e ceu w be· 
gon de deftige Lurgcrij er in ons lantl 
iets voor te voelen met cen vork te 
gaan e ten. Zo lezen we in Van Effcu '::; 
Burgcrvrij((adje van 1733, uat .Jacob 
hij Agnietjes moeder dinecrde en l1et 
gezin met zilveren vorkcn zug eten. 
J aeoL had al de miss tap begaan in de 
schotel te lepelen en was nu op zijn 
hoede. Hij proheerde hct ook eens met 
een vork en ja, ,voor de eerste reize 
ging zu1ks al ny wel, want waarin tog 
slPagt de lieftle uiet?" Zijo vudcr was 

daa r later no~al 11'0 1 ~ op en slak lll'tll 

in de hoogtc : , We i j ongcn," zei hij, 
, waar BHI I!, j e Log gelecrd heltbcn m.~ t 
ccn vork tc el' tcn? En ' t gaa t je nog nl 
we] af ook. We i, nouw, hou jy j ouw 
J,y die hooffsche mode. lk hen te 0111l 

om van gcwoonl e Le vera ndercn. lk hen 
Lot 1Jie g rootsche zwier n ict opgevocd:' 

U zi c t, da t hc t heel wat voclcn in de 
aarilc hccf t gclwtl, voor de Nctlerlan· 
1lers aan het c len met vorken gewcu .J 
warcn, aJ zoutlcn wij da t nn niel mecr. 
zcggcn. (u it: .. Werclcl") 

DE ZEVEN WERELDWONDEREN. 
(vervoig van pag. 16) 

van •·uim hontlerd m eter. Op elk van 
die tcrrassen lag zo'n t!ikke Jaag aardc, 
da t niet a ileen hlocmeu en hecstcrs cr 
in konclen groeicn, maar zclfs ook 
irui tdmgende Lomcu. De steuncn krc~ 
Jen daart1oor natuurlijk een euorm gc~ 
wich t tc \'en verken en dit is misseh ien 
een van de rc tlenen, waarom hij de 
haugende tninen vee! gehouwen n a
tumstcen wcrd gehruikt. Dit op zich· 
zelf is namelij l{ Ul ;:)rkwaanlig, omdat 
tleze :,teen in uie streken huitenge· 
woon kosthaar was. P rofessor Meyct·s 
zegt zeer tc recht: , Een natuurstenen 
deurstijl was een rijke gift van ecn ko
ning aa u z ijn god en hij werd uit de 
ene ru"inc na de andere gered om op· 
nicuw te worden gehruikt." I 

De tuinen wcrden gei"rrigeerd door' 
m iddel van cen tonmolen, die water 
van de Euphraut naar een t·eset voir op 
het h oogste terras !Jracht; vandaat· 
wenlcn de andere tu in en van water 
voorzicn. Op ile toppen van de tall'ijke 
hogen legdcn de architceten 1·iet en as
falt eu hiet·op weer dikke lagen lood. 
Zij deden di t om te voorkomen, dat het 
vocht uit d~ aarde van de tuinen door 
zou lekkcn iu de prachtige verhlijven 
onder de bogen. 1 

In oppervlakte en grandeur kunnen 
de hangcnde tuincn niet worden verge
l eken met Nelmcadnesar's kolossale pa
lcis of met de tellllJel van de gollheitl 
Del Martluk. ln sehoonheid, gratie en 
chat·me waren zij onvergclijkelijk. 1 

(W ordt vervolgd/ 
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Bet pt•obleeJn 
tier verstekeliugen 

In de ,Lloyd-mail", het personeelsor
gaan van de Rotterdamsche Lloyd, Zazen 
tdj onderstaand interessnnt artikel over 
het verstekelingenprobleem. Tf! ij wilden 
on.::e lezers bedoeld artikel niet ont
houdm en latett het daar01n hier in 
exten.~o vo/g(m, 

HerhaalJelijk knnnen wij in de krant 
lezen over schepcn , die in de haven van 
Rotterdam aankomen met een verste
keling aan hoord. De Rivierpolitie haalt 
de man dan van boord en .,.eeft hem 
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onderdDk, tot er een gelegenl1eid is, om 
Item terng te vervoeren. Het pnhliek 
hoort of lees t er verder niets meer van 
en verdiept zich doorgaans ook niet 
verder in l1et geval. 
I Insiders evenwel weten, dat daarmede 
de kous geenszins af is. , Hoe raakt de 
R.ivierpolitie zo'n man kwijt? !" Een 
schip van cen andere rederij, dat de 
haven aandoet, waar de verstekelin« nan 

" boord is gekomen, kan hezwaarlijk 
verplicht worden de man over te nemen 
en doet dat, om vo;r de hand liggende 
redenen, ook niet. Als enige mogelijk
heid hlijft dan h et schip over, dat h em 
in Rotterdam aanbracht. Maar het schip 
gaat niet altijd naar die haven terug. 
Het gaa~ misschien juist de andere kant 
op en komt pas veel later weer eens in 
die haven. AI die tijd is de verstekeling 
de onwelkome gast van die onfortuin
lijke rederij, die ook nog, via haar 
agenten, een rekcning gepresentecrd 
krijgt voor de verblijfkosten in Rotter
dam. Over de mogelijkheid van boete 
spreken we nog niet eens. 

Is dit cigcnlijk geen onbcvredigencle 
toestancl voor de rederijen ? Het zijn 
niet aileen de onaangenaaruheden en 
de directe kosten, die h et ontdekken en 
het verlJlijf van de verstekeling aan 
hoord alleen al meebrengen; llaar is 
ook het niet denkbeeldige hrandgevaar, 
door de hebbelijkheid van de versteke
lingcn, om in hun schuilplaats te roken, 
en claar zijn ook de zeer hoge kosten, 
waarin de rederijen kunnen vervallen 
door de tegenwoonlige strenge veilig
heidsmaatregelen, die allerwege van 
kracht zijn tegen het hinnenkomen van 
ongeweusle elementen. Het lijkt onhil
lijk de veranlwoorde1ijkheid ell de 
kosten ten voile te Iaten dragcn door 
de onfortninlijke rcders, die er toch 
niets aau kunnen doen, dat een verstc
kcling crin slaagt aan hoord te komen 
en zich scbuil te homlen tot na het 
vertrek. Dit envel zal zich blijven voor
cloen ' onuanks alle maalrcgelen welke 
\'an scheepszij(le claartcgen wonlen ge
nomen. 
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Een dure klant. 

Ter illnstratie van de moeilijkhetlen, 
waarvoor de rederijen kunneu komen 
te slaan, citeren wij een paar gevallen, 
en om dicht hij lmis te heginncn, noe
meu wij a]s eerste het geval van de Ara
hi~che stow-away, die verleden jaar in 
Djeddah aan hoord van een onzer 
pelgrimsschepen kwam en die bij aan
komst in Djakarta prompt werd gear
resteerd - zijn voornemen om clandcs· 
ti en lnllonesie hinnen te komen, door 
hij aankomst over l10ord te springen 
en naar het land te zwenunen, lukl e 
wij zouden geneigd zijn te zeggen he
laas, ni et. In lndonesie werd hij als 
ongewenstc vreemdeling heschouwd en, 
voorzien van een of ander document 
met een visum van de Britse Consul , 
voor Aden, werd hij aan boord van 
een ander schip van onze maatschappij 
g:oplaatst, dat Adem aanliep. Daar wenl 
hij geweigerd, zodat hij aan boord 
moest hlijven tot Port Said, waar hij 
werd overgeplaatst op een uitvarend 
vrachtschip, dat naar Djeddah ging, 
waar hij, gelukkig, werd toegelaten. 
De maatschappij was dus van de roan 
af, maar was niet zo goed of moest tle 
nota voor 275 dagen verhlijf in Indo
nesie en die voo1· 12 dagen hotel in 
Port Said, honoreren. 

Een ander, ernstiger geval, is ons uit 
de Engelse vakpers hekend. Hier ver
stopte cen Arahier zich in Augustus 
1951 in Port Said aan boord van een 
schip en tot voor enkele maanden, dus 
twee jaar lang, was hij nog aan hoord 
van datzelfde schip. Nergens heeft men 
hem. kwijt kunnen raken. Onlangs wen! 
hem permis&ie gegeven voor zes mann
den in Engeland :-an wal te gaan, maar 
hij zal bij afloop van die termijn waar
schijnlijk wei weer ten lastc van de re
derij komen, die hem maar moet zien 
kwijt te raken. 

Is h et, als bet zo moeilijk is een vet·
stekeling weer kwijt te raken, onlogisch 
om te veronderstellen , dat een mintier 
bonafide rederij in de verleiding zou 
kunnen komen, gemcne zaak met de 
verstekeling te ruaken om hem clandes
tien kwijt te raken daar waar de min
ste kans op ontdekking hestaat? 

Een eeuwige verstekeling? 

Een ander geval is dat van een Ecua
doriaan, die in Panama -steeds aan 
ho01·d van een voor Australie bestemd 
schip kwam. In Sydney werd hij terug
gezonden naar Panama, waar hij echter 
omdat hij gcen papieren hezat, gewei
gerd werd. ln een aantal andere ha
vens, waar men het probeerde, geschicd
de hetzelfde, met bet gevolg dat de re· 
derij hem nog niet kwijt is. 

Bij gebrek aan nadere gcgevens, kan 
geen antwoord worden gegeven op clc 
velc vragen, die hij de lezcrs znllcn 
rijzen, om opheldcring waarom men 
rleze mensen nog niet hecft kunnen 
kwijt 1·aken. Maar wij geloven het ge- · 
rust aan de vindingrijkheid van de be
t rokken 1·eders te ·kunnen overlaten, 
om alles in het werk te stelJen om van 
de last a£ te zijn. 

Het prohleem van de verstekeling is 
cr een van internationaal bcla·ng, aan
gczien de retlcrsgemecnschap over de 
gehele wereld er hij hetrokken is en 
als zodanig zon het op internationaal 
niveau behoren te worden opgelost. 
Gezien echter de strenge immigratie
,,oorschriften in aBe landen, die algc
meen hepalen dat de aanvoerend~ on
del'lleming aansprakelijk is voor alle 
kosten van onderhoud en voor terng
vervoer van de betrokkene, zal er wel 
geen unanimiteit in de meningen van 
aile betrokken partijen te hereiken zijn 
en zal het wei een onoploshaar geval 
hlijken. Zoveel te meer reden voor de 
opvarenden om op hun qui-vive te zijn. 

SNELHEDEN. 

Uw hnnr groeit met cen ,snelheid" van 
0,000.00.3 em per seconde, maar uw bloed 
stroomt vee! snelle1·, want hct legt in uw 
hoofdslagaders in deze tijd 8 em af. 
Een vallendc snecuwv lok heeft een vaart van 
0,2 lll per seconde. De regendruppel is haar 
ver de bans, want hij doel maar ern seeonde 
over een afstand van 11 m. 

D e maan drnait om de am·de met een sneJ. 
heirl van 1000 m per seeonde, maar de a:mle 
draait om de zon in het tc:npo van 29600 m 
per seconde. Terwijl ecn ka nomkogel in rlezc 
tijd 1500 m a£legt, balen het licht en de 
eleetrische golven (ra1liogolven ) 300.000.000 
m per seconde. 
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,,Oclr , zo gauw ga je niet te grande atm tle 
eenzuamlr ~itl - lwelt·el, ik moet toeget·en tlllt 
uw vourganger de lt~atste tijd wel een beetje 

vreemrl ging doen!" 



Operatie aan boord 

Slingerend en stampend baanden we ons een weg door de Indische 
Oceaan. We waren op weg van F1·emantle naar Afrika. Het was nog al ruw 
weer. Om C:rie uur 's nachts werd ik mijn kooi uitgehaald door de pil. Met 
een somber gezicht vertelde hij me, dat er ingegrepen moest worden en hij 
genoodzaakt was een zieke passagier, die met blindedarmonsteking ter kooi 
lag, te O!Jereren. 

Ik persoonlijk kon daar als chic£ 
natuurlijk geen hezwaar tegen hehben, 
zolang het mezelf niet betrof. Aileen 
maakte ik hem opmerkzaam op het feit, 
dat de hoofdwerktuigkundige hier aan 
hoord andcrs de art:c-enijkunde uitoefell
de met hehulp van de ,papieren dok
lP.l·", aspirine, ·wonderolie en kinine. 

Anyhow, we hadden eeu dokter aan 
hoord, een Australische ex-legerarls. 
Dezc was hang voor hnikvliesontsteking;, 
zodat het noodzakelijk was om in t e 
'grijpen. Ret was natunrlijk niet gemak
kelUk om tot dit hesluit te komen, daar 
,hij hcweerde dat hij de laatste twintig 
jaar geen snijapparaat meer in hande~ 
,had gehad; de laatstc l.naal was geweest 
toen hij plattelandsdokter was in de 
,hinnenlanden van Australie. 

De hoofdwerktui!!knr.dio·e was . over-. ~ e ,, 
al" gekomen en alles werd in rrereed· .., 
heid gehraeht voor de operatic in de 
eerste klasse salon. E.e.a. zon plaats
vindtn op een der tafels, hij gehrek aan 
wat auders. Aile instrumenten, die )Je
nouigd waren, moesten steriel worden 
gemaakt op het comfoor in. de le-klasse 
pantry. Enkele instrnmenten moestcn 
intusscn nog worden aangemaakt lloor 
de machinedienst, zoals o.a. een paar 
lepels, die vakkundig omgehogen moes
ten worden om, zoals later hleek, de 
wond open tc houden. De gezagvoerder 
wa" hcreitls gewaarschuwd en ln·acht 
het schip in een dusdanige positie, dat 
het bet rustigst zou liggen. We hehben 
dan ook gedm<!nde de operatic, hehou
. dens een weinig stampen, practisch 
geen last ondervonden van het ~ewee"
Iijkc schip. "' 

; De tafel en de patient larren lanrr. 
" " scheeps. Het was min of meer een si-

nistel· gezicht orn de doktcr en de haas 
met witte jassen aan, wil!e doeken voor 
en rubi>Crh:mdsdtoetJtn aan, rond te 
zie;1 lor;cn. Het was norr vroe" in de 
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oehtend, maar he1 ,nieuws" had zich 
reeds als een lopend vuurtje versprcid, 
zodat er aan helangstclling gcen g(;bek 
was. De 2de werktuigkundige zou 
extra bijlichten met een everready 
"n ik zou de men~cn in de g.mg op een 

afstand houde:L Toen aile~ p:erecd wa~. 
werd de patient gehaald die, geloof 
ik, nog de kalmste indruk maaktc van 
ons allen ! Na op tafel "elerrd te ziin. 
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l<recg ltij een flinke dot watten op zijn 
gczicht en zou op deze wijze, door 
op de watten mel ether te sprenkelen, 
de narcose moeten plaatsvinuen. 

Dit toedicncn der narcose was de 
joh van een cler passagiers. Na vetloop 
van enige tijd zceg de ,narcotiseur" als 
ee~~ zontzak in elkaar, wcrd zo wit al;; 
cen doek en was eenler onderzeil dan 
de patient. :tlij was natuurlijk te dieht 
hij de ether-fles gehleven en krecg 
daardoor de etherdampen uit de eersle 
hand. Hij we1·d ijlings in de frisse Iucht 
gehracht en aan de goede zorgen van 
zijn ega toevertronwd. Ik had intussen 
de fles overger,<m·en, er wel voor zor
gende er uiet te dicht op te staan. 
Eindelijk ging dan de patient ook naar 
het land der dromen en kon de operatic 
een aanvang nemen. De h:JOt lag, 
l1ehoudens een heetje stampen, rmtig:. 

De dckter vcrtelde or:s later dat, do~r 
de reeds ver gevorderde ont;;tekin" 
de wond na clc operatic moeiHjk dich; 
te maken was. Een zakje met sulfapoe· 
der werd in de woncl gec.laan en ccn 
aangehraehte rnhLerhnis moest er voor 
zorgen dat de pus verder zou afvJoeien. 
Wij proheenlcn nog om via de radio 
peniciline te krijgen van een aircraft· 
carrier, doch deze was reeds te vcr wcg 
en atlviseerdc ons om naar Fremantle 
terug te gaan. Daarna zou er 11er ·dieg
tuig pcniciline worden gecli'Opt, maar 
om de een of andere reden ging ook dit 
niet door. 

Na gchouden schcepsraad wcrd bc
sloten om naar Fremantle terug te gaan, 
hetgeen zowat dtic dagen stom:m was. 
Getlurende de c. peratie proheerden cen 
tiental Laskaarse bedienclen door hct 
vierkantc gat van de pantry de verrich
tingen v~n de dokter te volgen, hetgeen 
natuu; lijk met de nodige verwikkclin· 
gen gfll~lu·d ging. De huller stond, met 
hane;endc snor, en uitpuilende ogen, 
in het midden 1:aar de woud te staren, 
toeu ik plotseling naar hem wecs en 

hem toeflu ;stenle: , Next time yon !" 
Ik clacht dat de knaap een toenl kreeg, 
zo sduok hij. Hij ging mcteen maa1· ecn 

' . I paar passen tcru~ en was z n u;ootc 
pl..ta~s kwijt. Plen~y liefhehhers echter.' 

We haddeu de patii:int toeh nog twee 

injeelies {J euiciline kimncn geven, 
cloorclat een der pafSa?;ieJs tlic hij zich j 
had en in de koelkast h :ul Iaten zcllen,' 
toen hij in Syclncy aan lwonl kwam; 
helemaal meegcsjouwrl uit Shan)!:hai. 

Te Frema:1tle landden we een dag op· 
onthond door het wederom hijladen van 
water en olie. Toen we weer ccn tlag 
o~ zee waren, constatcerde de doktcr: 
dat ouze marco:1ist hlindedartiwntste-

1 

king had en adviseerde de ,Ouwe"l 
dringend om tcrug te gaan. Hij voelcleJ 
er hlijkl•aar niets voor om voor de 
tweede maa1 zo'n geval m ce te maken . 
Enfin, weer tcru; . Het twecde geval ook 
aan ile wal en naar het hospitaal ge
hracht. Daar w~j 1~ict zonder marconist 
mochten varen was goede raad duur. 
\7 e zouden een ~einer meekrijgen van· 
cf.;n der Neclerla.nclsc onderzeeers, die 
claar nog steeds lagen. Toen we 's mid
clags ophelclen om te vragen waar de 
man hlecf, hoo~·tlen we tot onze stonune.· 
verh:tzing, dat deze ook in het z.ieken· 
huis lag met hlindedarm- onsleking ! 

Men was hezig eeu marconist te strik
kc"l van een zojuist hinnengekomen 
Am,tralische coaster. En zo kwam Jim
my aan hoorcl, afgclaclen door thank, 
ma:-.r hij was cr en we konrlen ·•oor de 
tlerole maal ,,\<, rlen. Jimmy was, zoa1s 
later hlcek, een zeer p:eschikte jougen, 
tlie met zich 1r. :cdroeg cen ,snns<rokc" 
uit de m :ddle-F:ast, zoals hij zdf hc
wecnl t!, en . .. een minimum aan radio-' 
kennis in recortl-tijd had opgedaan 
tijtlens ccn spoetlcursns destijds. But 
that's another story. 

'Wij hamden later dat hcide patienten 
vollcdig waren ltcrsleld, zodat alle 
tr :.nhles nict vuor niets waren geweest. 

A.W . 

Nog erger. 

Een nwn die door een p>ychialer weril onder; 
zocht, hield slijf en strak vo1 ilat hij een' 
paaro:l had ingeslikt. Op geen cnke1e wijze w:H 
hij van Mze geclac·hle af te Lrcngen en l~tl 
einole raad bcsloot de psychiater hem te opere-

1 

rcn. De patient wenl voor cen korte tijd onder 
narrose gebrarl1t, wnarna er ecn paard in rle 
kamcr werd binnengcleid. Tocn de p:ttienl 
weer bijkwam, wces de dokter op het paal'C]) 
en zei: ,Non, daar zul jc gecn last meer vat~ 
ltebben". 

De patient schuclde miotroostig zijn hoofJ :1 
,Dan is 't nog ergcr dan ik rlncht. V '- t dczrl 
wist ik nicts, dit is een vosbles en die ik he!~ 
ingeslikt, was een schinunel!" 

1 
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HOCKEY. 
Sinil: 10 J auwui j.l. weruen geen rc

sultaten van onzc IJeide elitallen gcpn
hliceerd, zodat het titans tij<l worut in 
het kort de wapenfeiten der laatste 
weken de revue te Iaten passeren. 
Het Ecrste. 
D~ wedstrijd tegen de Sportcluh op 

Zaterdag 16 .l annari werd een drama 
(12 - 1), waarvan het elf tal zich op 
20 Fehruari, na een lang periode van 
gedwongen rnst tloor de regens, tegen 
BVC I wist le herstellen (1 - 1) . Ook 
daarna moesten weer, tengevolge van de 
regens, wedstrijdt-n worden afgel<.~st en 
pas 3 1'.1aarl kon trgf!n de Combinatie I 
worden aaugetreden. Misschien zat de 
ruslpel'iode onze spelers nog in de 
beneu, maar e<>r, feit is, dat helaas met 
2 - 1 werd verloren. 

Op Zaterdag 13 Maart versloeg het 
e1ftal, na een vooral in de 2de helft 
enthousiast gespeelde wedstrijd, de Box 
(2 - G). Hulde aan Frans Pronk en 
Triebels voor hun fraaie doelpunten ! 

Met deze laatste overwinning is ons 
eet·ste elftal thans wcl definitief in vei
ligheid ten aam::ien van de laatste 
plxats. 

Het Tweede. 
H et hlijft ons tweede elftal in h et 

a]gr.meen voor de wind gaan en het staat 
thans no. 4 op tle ranglijst, met even· 
vee} punten als no. 3. Weliswaar werd 
op 21 J anuari met 3 - 2 van Sportcluh 
IV vedoren, maar op lJ Fehrual'i werd 
tk rcturnmatd. een overwinnin g (2-1) . 
Op 21 Fehruat·i werd van de !eiders in 
de ~las Sportdub lll na een felle en 
enthousiast gespeclde wcdstl'Ud mot 
3 - 1 vedoreu. 

De wedstrij J tegen UVS III op 27 
Fehruari h r. d een gelijkspel (0 - 0) tot 

resuitaat , helgecn i~ meet· vcn lienslelijk 
i:>, o tr.on t het el:tal, llat toch 'l l nic t 
iu zijn sterkste :>pstellinl!, kon nitkomcn, 
reeds in de ecrste helft ziju ,rots in t1e 
hr<~tllling" Bakke~· mocsl zien uitvallcn. 
Met nnme kecr et lluf~tctlc wcen]c zic!t 
in dez11 wct1strijd zeer vcnlicnst Jijk. 

TAFEL TENNIS. 

T.T.C .• Logeergebouw - Petambunn: 
21-9. 

E cn prcllige wetlst ijJ gcspeclJ op 
24 Felll'ltari j .L in hct Logecrgchouw, 
waar vertlet· eigenlijk wdnig over te 
vcrte.llen valt. De Logeet geiJouw•nensen 
toontlen zich .:>vcrwegcnd stcrker, het
geen dan ook r·~witcerde in hovenstaan
de cijfers. , 

Een mooie o•;crwinning voor P etalll· 
Luran was tic ]ste hercn-tlor.hle Jie 
de cnthuusiast spdende Petamburan-

Jtct·s (IIcrrnan en Bohoch ) in 3 sets 
.visten te wiuncn. Mooi werk! 

Onderlinge wedstrijden. 

Tcr gclegcnhei il van het ccn-jari,! 
l1 e~ taan van d·~ 1\..P.I\1.-Tafelennis Club 
wertlen op 2, 3 .311 4 1\Iaar t onJcdinge 
w ~ · 1 >- trijdcn geh< .. Hien tot deelname 
waat·aah ook tle Tafeltennis!,crs vau 
P etamfmran. warcn uit~enodigd. 

Teneinde ook J e min tier goeclc 
spel<:!rs ecn fa it·e kaus op ecn prijs tc 
geven werJ een \'c! liczers-h.:n tlicap
ronJe georg .. ni~ccnl , wclke onder 
grote belang~~ell i ng en h ilarilci t op 
W JensJag 3 i.vta ,>rt ·werJ gelwutlen. 
Ilandicai:S ·•oor tleze schone ron1ic 
warcn o.<l. ccu auto lJinneniJatul, groot 
formant strohoetl , glas water in de harul, 
bp voor ceu oog, enz. 

En hier volgen dan de ui t~lagcn : 

Heren·double .. ............ . , Ait.la"-Wisselbelter .... .. J m<aau - v. Gi nkel. 
Mej. .Sitter-M ej. Loho 

( Pc ta it~!J uran) 
Dames-double ............ .. lste prijs .................... . 

Heren-single . ............. . wisselbel<-et· . ........ ..... .. . . J . Boom 
Heren-single . ............. . 2de prijs ...... .. .... ...... .. . D. A. J uriaan. 

Mevr. Bos. Dawes-single ............. .. 1ste prijs .... .' .............. .. 
Dames-single ...... .. ..... .. 2de prijs . .... . . .... . ....... .. Mevr. Verstappen. 

Mevr. Jansen. llanJicap ............ . .... . 1ste prijs ................... .. 
Hat1dicap ........ ........ .. 2de prijs ...... . ........... .. . Wilo (Petamhuran) . 
Handicap ................ .. 3e prijs ..................... . l\l ej . Loho (PetamiHJran) . 

J. l\1eurs. Poedel-prijs ................ .. 

De prijsuitreiking door voorziller 
W. Bakker voutl plaats op .lonJag
avonJ 7 Maart om welke gebeurtenis 
heen tegelijk ee:1 prettig feestje wenl 
geiJOuwd, hetgeen een passende afslni-

llfevr. M. A. llos orllvnngt uit lwnclen van 
1'1'f:-voorziller /Jul.-loer de eer ste prijs in de 
domes-single. 

ting vonnrle vau llit zo gcslr.agdc 
tournooi. 

BRIDGE. 

Het KPM-zestiental wist tie eerste1 

door de K.P.M. in Je Ankerhckcr-com-1 

11etitie 1954 gespeelde wc1htrijd met' 
22 - 10 wedstrijdpunten (163 - 112 
matchpunten) royaal van J e Borsum ij l 
te winnen. Speciaal Je paren Sangka-, 

· eng (Logeergebouw) • KanJou (PZ/ 
N D), Herwig (Surveytliens t) - van Pell· 

· (Cm) en Van der Meer - R eweeus! ~ 
tWerkplaatsen) hehaalden fraaie resul-! 
tateu en wisten respectievelijk de

1 

· cerste, de tweede en J e denle plaatsen 
t e hezetten. · 

ln de tweetle, op 30 Maart in het 
Logeergehouw te spelcn, wedstrijd zal 
het KPM-team de 16 sterkste sp elers 
van de Harmonie (pardon : de Djakat·· 
ta Cluh) moeten bekampen. De K.P.i\1. 

· zal haar beste beentje moeten voorzet· 
ten inJien het van de kampioen · votn 
vorig jaar wil winnen. 



Over de uilzetHiing van hct ,Sehip· 
van-de-wc(!k"-progtamnut op 17 De· 
c.emiJcr a.p., LestemJ o.m. voor het . 
ms. ,,Reyniersz'\ nog .ccn late brief vail 
de fatllilie Jle V rics uit Deven:er over 
genocmJe uitzcuding : 
I 

. Of ze de uitzeruling goed hebben 

OJdvuugeJL? 1\'uu en of. Mijn zoon 
dzrijft, dttt lzij daat· aile$ !weft gehoord 
:n de "wt vcm de derde zxerktuigkundiga 
Bolle.n op de 19 meter. Papa lzeeft hier 
gczongen voor 011s allemaal, we hebbe11 
er zo om moeum lachen. Bij ons zaten 
ool• nag de lwofdwerktuigkundige, de 
2cle wtk, de 3de, de andere 5de en ik. 
Het liedje : Zie gind-s komt de stoom
boot, k:rum prachtig door, trourcims 

Ct/Les wat er is gezegd ook. Mams heb 
ilc oo/;; kanrzen volgen over die soep en 
:s11ert . of mertsoep. Ik ben .reusachtig 

blij in het oude jaar jullie stemmen te 

hebben gehoor~. V oor de 3<!-e wtk. was 
dit tevens een mooi St. Nicolaascadeau 
Na ga it~ slapett en eirulig hiermede. 

1 lords n kunt lczen, hcbben we hct 
die Tmapen d(WT best ncwr hun zin 
_gcmatt!.t. llet is zo ccht leuk en. O[~beu

;rend vqor ze in de lange tijd dat ze 
.... . '' .tt'<'g Zlj~l, 

DANKBETUIGif'\G 

Voor de ,:cle hlijken van mctlc· 
Ieven hij zickl<> en ovcrlijdt·n 'an 
mi]n cchtgcnoot · 

E. G. ,Gabeler 

betuig ik hierl)ij mijn hartdijke · 
dank in het hijzond!'r aan tluklo
ren en ve!';JlegNIII pcrsonecl van 
het zickcnhuis Pctaml,llran cl' de 
Oircetie en pcrsonccl \'an Jc 
K :'P . .M. 

B. Gahclcr-B rcuncssc · 

toto: J.H..C. Vermeulen . opname In K.RO.·studiO. 

BovenstaanJc foto werd gcmaakt tijclens (le uitzenuing van hct gt·octenpro· 
gt·amma op 19 I•'chruari j.l. Dit programma was bcstenul voor opvarcn•kn 
v;m Je mss. ,Barito", .,Janssens" en ,Maros" alsmetle voor hct ss. ;,}lahud" 
Als ga~tcn wareu Lij d.eze uitzcn!ling aanwezig de hoofJwerktu igkunclige en 
mevrouw C.J .P. vati Lic!'hou t. Zij hcvindcn zich op Je Qp cen na adllPr~tc 
rij gehccl rech ts. 

VERANDERING ZENDTJJDEN ,HET SCHIP 
VAN DE WEEK" · . 

Met de a.s. veranJering hij de ovet·
gang van het winter-zendschema op het 

. zomerscherna op I .April 1954 worden 
ook de tijden van uitzenJing van hct 
Koopva:mlij-pt·ogrannna . ,Het .Schip 
van Je W cek" gew ijzigtl. Zij worden 
dan : op elke V r i j d a g : 
I. Oostsc/olip·uitzending. (gcrieht op 
-- Ni~uwe-Guinca, Oostelijk lndoncsie 

ei1 Australie) 
11.28 - ll.53 G.l\t.T, (overeenko
mend met : 
20.58- 21.25 uur Nw·Gninea Tijd, 
12.28 • 12.53 uur Nederlandse Tij<l). 
her: _ling van het · Oostschip-pro· 
grannna heeft plaats in de op lnclo· 
nesie gerichre dtzending om : 
14.58 - 15.2g . ·G . .M.T. (overccr.ko-

. mend met : 
22.28- 22.53 uur ·Java TijJ, 
15.58- 16.23 uur Nedcrlanche Tijtl). 

II. Westschip·uitzentling (gericht op 
Afl'ika t-n Europa · voor s<:.hcpcn 
v :rcnJ in Je waleren rond Aft-ika) 
]8.35 ~ 19.00 G.M.T. (ovcrecnko· 
mend met : 
20.35 - 23.00 uur Z. Afr. Tijcl, 
19.35-20.00 uiir Ncclerlautlde Tijtl ). 

herhaling van dit Weslschip-pro· 
gramma in de uitzending Jie gericht 
is op le West, Noorc.l- en Zuitl-A me· 
1·ika voor schcpen varentl op Je 
Atlantische oceaan om : 
18.37 · 19.02 uur Curacao Tijd, 
1 ).37 - 20.02 unr Suriname Tijd, 
13 07. 18.32 imr Nd-Am. E.S.'f., 
00.07 - 00.32 uur Nedcrlandse Tijtl). 

Gull'lengteu in geLruik voor 1 : 
{16.88 m. - 19.45 111. - 19.71 m. 
(17.775 kHz - 15.425 kllz • 15.220. 

DANKBETUIGING. 

]\ .. wrouw de weduwe G.l\1. van 
Kesteren-Huffenrcuter verzoekt 
ons !J.ierhij haat hyzondere dank 
le willcn overbrengen aan al 
• ,_,enen, ciie het mogeJijk heLben 
gern::akt om op hct graf va:t. haar 
-1an, wij len de hoofdwerktuig· 
kunuige F.H. van Kesteren, een 
grafstecn te docn aanbrengen. 

Deze collegiale en sympathieke 
geste zal door haar niet w01·den · 
verge ten. 
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De oplossiug van hct lcttergreepraad
scl, voorkomell(lc in ons Fchruari-num
mer, luidt als volgt : 

1. waingapoe 
:2. un zuivcren 
3. religious 

OnJer de goedc oplossingen hebben 
we weer gel<>ot, met als resultant, dat : 
de 1c prijs ad. Hp. 25,- is toeg-ckenfl 
aan : gezagv. H. J, G. Sikkes - a/b 
ss. , Swartenhondt". 

4. educatie 
5. sacheryn 
6. toneelspeler 
7. uiteindeli!k 

de 2de prUs ad. Rp. 15,- is hestemd 
voor : S. B. Ferdinand us - loc. empl 
afd. Tikkerij/HK. 

8. uitroepen en de 3de prijs ad. Rp, 10,- gaat uaar: 
9. rooskleurig H. Oterdoom - employe ag. Makassar. 

10. l~nterfanten * 11 . is.obaren Voor deze ruaand weer eeu onder· 
12. encyclopedia 
13. doorlichten 
14. epaulet 
1 S. nauwkeurig 
16. ' tafereel 
17. ontxenuwen 
18. nemesis 
19. enkelvoudig 

Op de eerslc en vien le verlicale rij 
ontstaat de spreuk : w arc stuurlieden 
ton en . zich cerst bij ruwe zee. 

Kruiswoordraadsel 
(copyright ,Denkl'port'') 

V ar1 link's 11aar recTI/ .~ : 

wets kruiswoordraadsel, waarvan de 
oplossiugen uiterlijk 20 Mei a.s. in ons 
bezit moeten zijn. Weer veel succes 
toegeweust. 

Voor iuzendingeu gelden de volgeude 
voorwaarden : 
1. lnzendingen, welke duidelijk van 

naam en adres zijn voorzien, te rich· 
:uee 

1 gevloehten ring ; 6 muzieknoot ; 8 hoofddeksel; 13 kiudereu; H 
gemoedsheweg ing; 16 getijde ; 18 lichaamsdeel ; 19 maat; 21 ins~ct; 

22 muzieknoot; 23 oever; 25 riv. in Frankrijk; 27 wandvet·siering; 
28 p l. in N. Brabant ; 29 droomhceld; 31 pl. in Duitsland; 32 sport· 
nrtikel; 33 touw op ecn zeilschip; 34, paJrdje ; 36 toiletarLikel; 37 ge· 
neeskrachtige drank; 39 ' 'ent ; 41 gewricht; 43 ool'Zaak; 45 stauf ; 
48 derhalve; 49 varkcnshok; 50 pl. in Arab ie; 51 riv. in Rusland; 
53 riv. i. Oost·Europa ; 55 eenjarig dier ; 57 hemelgeest ; 59 voorzctsel ; 
61 rustplaats ; 63 insect ; 65 maat ; 66 Turks bevelheiJber ; 68 titel der 
knlifen ; 69 luchtvcr;chijnsel; 72 vo ertoig ; 73 vrucht; 75 onwnarheid; 
77 wig; 73 tilel; 79 voorzetsl'l ; 81 voorzetsel; 82 onderdompeling; 
84 Chinese munt; 85 geldzending; 86 mythologische figuur; 88 Ieger· 
nfdeling; 89 insecteneter; 90 bijna loodrecht. 

Vall boven uunr beueclc11 : 
2 godsdienst ; 3 papegaai ; 4 maatstaf; 5 hedrag; 6 met,lll; 7 pl. in 
Groningen; 8 vissersschuit; 9 koraaleiland; 10 rijtoch t ; 11 water in 
Friesland; 12 al wnt groeit ; 15 muscus; 17 uitbouw ; 20 droefbeid; 
22 strook grond langs de zee; 24 gesteente ; 25 lange rij ; 26 van zeker 
materiaal ven •anrdigd; 2 7 gemalen eikcnschors; 29 dun ; 30 roem; 
33 Indon. p lant ; 35 flink ; 37 soort stof ; 38 zoutig vocht ; 39 keuken· 
gerci; 40 cen wcinig srheel ; 41 pers. \ ' IIW . ; 42 Chinecs (in Ind.) ; 
44 onwetend; 46 t:tkje ; 4 7 •·oem; 52 (I ce! v. c. breuk; ;)3 VO;J;cl; 54 wilte 
mier ; 56 dooicr; 58 kl eef ; tor ; 60 gcvang; 61 jongc zaa ilitig v. 1·ijst; 
62 kledingstuk ; 6:t O\'CI'Id nning ; 66 vogel; 67 ;J;oclhcid ; 70 heilig 
voorwerp der Jndiancn; 'i1 gcbcrgte in Husland ; 7t legerplaals ; 
76 voegw. ; 79 op grot en arstand ; 80 hoh c i. e. muur ; 82 bundel ; 83 
~~nw. vnw.; 85 amht&halve ; 87 :,w ziekn. 

De redactie van de ,De. Uitlaat" 
p/a K.P.M . . 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen 
worden zonder meerterzijde gelegd; 

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

t Over oplossingen en/of toekenning 
der priizen kan NIET worden gecor· 
respondeerd. 

De hoed . 
. Gisleren vernamen wij bet verscl•rikkelijke 

verhaal van de man met de grote hoed. Van 
twee beren die bij de wedrennen waren en 
tien gulden op nummer 3 wilden zetten. 

Toen kwam een man met een grote hoed en 
zei: ,Ais ik u een tip mag geven zet u dan 
niet op 3 maar op 7". 

Maar 9 won. 
,Vergissen i ; meoselijk", zei de man met 

de hoed, , dat kan iedereen gebeuren". 
Toen wilden de beide hercn hun tweedc 

tientje op 8 zetten. 
De man met de hoed zei : ,,'t gaal mij niet 

aan en het kan me niet schelen, m:~ar als ik 
u een dringende rand mag gcvcn zct dan op 1". 

Toen won 12. 
D e beide hcren hadden nog een gulden over. 
, lk rammel van de honger", zei de cne, 

, liier heb je onze laatsle gulden, haal twee 
hroodjes worst". 

Tien minuten lat er kwam de andcr aan met 
vi er rollen }>epermunt. 

,Pepermunt?", zei d e ene, , p epermunt?? 
Wat moeten we dnnr uou mee? ! Je zou toch 
twee broodjes worst gann halcn?" 

, Jn'', zei de nnder, ,dat weet ik wei; maar 
ik hcb de m.m met die hoed weer ontmoet !" 
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