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tuan, ada hinatang 
dihahwa! 

bij de foto's : 

op -de gehele omslag een 
fraaie overzichtsfoto van 
de ,Kali Mati" te Tg. 
Prio·k. 

(Iota: studio Tong &: Tim) 

()p de ihinnenzijde van de 
omslag (pag 27) de 'heste 
foto van de maand': zons
onder.gang te Oosthaven. 
Deze foto werd'· ,gemaakt, 
vanaf de brng van het ~. 
,Merak", door Mr. J. W . 
Royer (afd. VZ/ HK), die 
ihiermede de maand'elijkse 
1prijs van Rp, 50.- heeft 
gewonnen. 

UITERSTE DATUM V:JCR INZEN DING VAN BIJORAGE N : DE 15e VAN DE MAAND 

Van de redactie 
Foto's 

Uw redactie heeft niet te klagen over de xegelmatigc foto .. inzendingen. Maar wij willen 
thans nw Speciale aandacht vestigen ()p de omslag van dit munmer. Als u ·deze ,Uitlaat" 
openslaat, dan ziet u dat zowel de front- als de aehterpagina bestaan nit l {()to, welke wij 
dus als omslag lb.ehhen gebrnih.-t. Daar gaat voor de toekomst 10Dze wens na·!llr nit. Maa.r ja, 
het is nu wei allema~l erg maikk·elijk gezegd, maar .... .. hoe komen wij aan foto's, die voor 
dit doel geschikt zijn? U moet niet vergeten, ~'at zowel o.p de frontpagina alsw-el otP de 
achterzijde van de omslag tooo een apart heeld moet komen te staan. We kunnen moeilijk 
een foto van een schip plaatsen, dat ·OP deze wijze precies d1(}ormidd'en gevonwen zon worden. 
En da;J!l'bij komt nog, dat bet Tecbtex ,gedeelte van de loto de fr.ontpagina word-t. Wie ziet 
kans om ons aan een foto te ihelpen, welke aan het ihierVIOren oroschreven d'oel heantwoordt? 
Vol ven.-achting klopt ons hat·t. ....... .. 

De , Reynst", genMerd a-an de eerste haven -te T g. Priok. 
(toto • studi o Tong &: Tim) 



op Zondag 21 Maart j .a. 
arri<veerde vanult Singapore 
te Tandjong Prlok het ms . 
Janssens" onder commando 

·~an· gezagvoerder B. A. Wll
brink, met een compleet 
circus ann boord. 

Het Sheums• · Circus, dat 
een tournee gaat maken 
door l ndonesle, heeft In· 
middels zijn succesvolle 
voorstelllngen te Djakarta 
be!Hndlgd. 

Het was ongetwijfeld een 
verstandlge daad van de 
circus dlrectle om per 
K.P .M. te r elzen : vtug, vemg 
en goedkoop I 

Men was dan ook vol lor 
over de rels. 

Onze !otograaf m aakte 
een aantal aardlge toto's 
van de aankomst van de 
,.Janssens" en het debar
kement van Sheums' circus 
te Tg. Priok. 

Wij badd.ln nog een kort 
(maar kracbtig) interview 
met de leeuwln en de oll
!ant. Belden badden ze erg 
genoten van .lie zeerels; 
een welkome llfleldlng in 
bun (over lgens eentonlg) 
clrcusbestaan was bet ge
weest. 

(Joto's: studio T ong & 
11 Tim) 
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De , van Waerwijck" liep van stapel 

Nieuwste aanwinst van onze maatseltappij 

Op Zaterdag B Maart j.l. vond de tewaterlating p laats van de ,van Waer· 
wijck" te Bolnes bij Rotterdam. Hoeu:el de officiele foto' s nog moeten komen, 
kzmnen wij de lezcrs van , de Uitlaat!' toch r.eeds 2 opnamen laten zien, waarvan 

de negatieven ons werden verschaft door Mr. W .L. Bessem. 
De stapelloop ging, naar ons werd verzek.erd, wel zeer vlot en ietwat onver• 

wacht. 
Bovenstaande foto toont u het moment, waarop het niezave ms. ,,van Waer

tcijck'' voor de eerste m aal het natte element opzoekt. 

De zon-eelips op 
30 Juni a .. s. 

"Wanneer op 30 Juni van dit jaar 
de maan d~ aarde haar rug toekeert 
en zij de 1ijn zal passeren, die men 
kan trekken tussen het middenpunt 
der aarde en het middenpunt van de 
glociende gasbol, die men kortweg de 
zon noemt, ·dan zal dit gebeuren niet 
aileen angst en ontsteltenis wekken 
in JJepaald!e ond,c\rontwikkelde gebie
den, maar dan zullen wetenschaps· 
mensen uit de gehele wereld in gc· 
spannen aandacht gereed staan, om 
allerlei waarnemingen te verrichten, · 
noodzakelijk om "de natuur beter t e 
hegrijpen". Want dat gebemen zal 
zijn een zonsverduis·tering, die m en 
over het grootste deel der aarde zal 
waarnemen als een gedeeltelijke ec· 
lips, maar op een gordel, die zich uit· 
strekt van Noord-Canada tot India 
als een 1otale zonsverduistering. Tien
tallen expedities uit vele landen zul· 
len het gebeuren gadeslaan, indien 
het weer daartoe tenminste mede· 
werkt en onder die landen zal Neder
land een helang1:ijke plaats innemen, 
want sinds 1901 heeft Nederland op 
h et gebied van zoneclipsen een grote 
en goede traditie". 

Dit laatste ve1'telde prof. dr. M. 
Minnaert, directeur van de Utrechtac 
Sterrewacht 'onlang,s in e,en pers<;\~n
ferentie. H ij zeide ook, dat een totale 
verd.uistlering voor astronomen ttiter~ 
mate helangrijk is, omdat er bij een 
partiele eclips lang zoveel niet te 
zien is, dat voor de wetenschap van 
belang is. Bij de studie van de ver
duistering is alledei over de zon te 
weten t e komen, wat niet mogelijk is, 
wanneer de zon niet verduisterd is. 
Maakt men dan van ~e: zon een foto1 

dan vindt men aileen maar wat zon· 
n evlekken, maar wat zich om de ei
genlijke gashol afsp eelt blijft verbiJr
gen. Dat komt aileen hij een totale 
verduistering te voorschijn. 

Een totale zonsverduistering is waar 
te nemen op de eclipsgordel. Daarbin· 
nen loopt echter nog een zg. centrale 
lijnl op welke men dus de verduiste
ring ook kan waarnemen, wanneer 
het middenpunt van de maan dus voor 
het middenpunt van de zon komt te 
liggen. De Nederlandse eclipscom
missie zal dan ook haar waarnemings· 
punt vestigen vrijwel Qp deze centra
le lijn. Deze. eclipscommissie is een 
onderdeel van -de Koninkl~jke Aka· 
demie van Wetenschappen , die de or· 
ganisatie van de waarnemingen cen
truliseert. De taak van de eclipscom-



ro1ss1e wordt vergemakkelijkt door de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
W etensch<t~Ppelijk Onderzoiek (ZWO), 
die ook deze expeditie zal financieren, 
zoals zij dat 2 jaar geleden de expe
ditie naar Khartoum deed, welke 
laatste toen o.l.v. dr, J. Houtgast stond. 
De Nederlandse waarnemersgroep zal 
nit euige afdelingen bestaan, ten eer
ste de expeditie van de Nederlandse 
eclipscommissie, ten tweede de expe· 
ditie van de Ned. Vereniging voor 
Weer· en Sterrekunde, die gevormd 
zal worden uit kijkende en werkende 
amateurs. Maar ook zullen (in Neder
land zel£) radiowaarnemingen wor
den gedaan door de "Stichting Radio· 
stralingen van Zon en Melkweg" en 
de radioafdeling van de PTT. De ra· 
diowaarnemin:gen kunnen echter in 
Nederland worden verricht, omdat 
die ook mogelijk zijn bij een particle 
verd uistering, 

De Nederlandse eclipscommissie zal 
zich voor de waarnemingen vestigen 
op het uiterste punt van Gotland. Zij 
zal hestaan uit een Delft~e ploeg he· 
staande uit prof. ir. A.C.S. van Heel, 
ir. G.J. Beernink, de heer W. Eind
hoven en een 3-tal Leidse studenten. 
De Utrechtse groep wordt samenge
steld uit prof. dr. M. Minnaert, dr . .T. 
Houtgast, de heer R.W.J. Heintze en 
een technicus van de sterrewacht. De 
comm1Ss1e heeft hij haar voorberei
dingen grote steun ondervonden van 
prof. Lindblad uit Stockholm en dr. 
Wallenquist nit Upsala, die daar hij 
te Lembang bij de Bosschasterren· 
wacht heef.t gewerkt, goed N eder
lands spreekt. 

De waarnemingcn van de fotosfeer 
zullen geschieden onder Ieiding van 
prof. Van Heel. Bijzondere aandacht 
zal daarbij worden besteed aan de 
"bibberingen" in de atmosfeer der 
aarde, die bij het begin en het einde 
van een to<tale verduistering zijn waar 
te nemen. Er ontstaan dan atmosferi· 
sche stormen, waaraan tot nu toe ech
ter weinig aandacht is hesteed. De 
waarnemingen zullen geschieden met 
een .smalfilmcamera van 16 rom. Er 
zal hij de opnamen een goede lens 
worden gehruikt met een hrandpunt· 
afstand van 65 rom en een lichtsterkte. 
van f f'o8. Mocht het weer niet meewcr· 
ken of zich een andere tegenslag vom:
doen, dan zal men in Delft het gebeu· 
ren toch trachten te imiteren door eeu 
"k<tmstzonnesikkeltje". Dr. Houtgast, 
die zich in de persconferentie aansloot 
hij de woorden_ van prof. Van Heel, 
zeide: "Als het bij 'ODS niet goed gaat, 
'dan doen wij het bij een volgende 

Deze foto werd genomen, nadat de tewaterlatmg van de ,van W aerwijck'' was geschied 
en het schip door slecpboten was gedraaicl. Ret weer was triest, met een koude Noorder

wincl .•• 

eclips over. V andaar dat wij na die van 
Khartoem nu weer naar deze eclips 
gaau. 

Dr, Raymond en dr. C. de J age•r, 
resp. nit Den Haag en Utrecht, hebhen 
de Ieiding over de kijkende en werken
de amateurs. Deze groep trekt naar 
Larwick in Zuid-Zwe~en. Dr. De Jager 
vulde dit no,g aan met de mededeliuo-

~ "' dat de amateurs het als de kroon op 
hun werk zullen zieu, indien hun waar
nemingen slagen. In totaal zal de groep, 
w.o. ook enige studenten en assistenten 
van de sterrenwacht, uit 31 personcn 
1Jestaau. 

De Nederlandse expeditie beschikt 
over eeu hehoorlijk instrumentarium, 
voldoende om te trachteu daarmede de 
natuur . in dit opzicht te begrijpen. De 

kans op redelijke waarnemingen schat 
prof. Minuaert op 50 procent, omdat 
de g.oede weergesteldheid in Zwedeu 
niet zo groot zal kunnen zijn, als in 
Khartoem het geval was. 

W el gefeliciteerd, Beppie ! 
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CVormen en 'flormen 
Wij Ieven in een hoogst merkwaardige tijd. Zeer veel dat onze gene

ratie als vorm en norm heeft aangeleerd, blijkt vaak in het passe-partout 
van het huidige tijdbestek niet meer te passen. Ouderwetse begrippen botsen 
tegen moderne en vooral in de overgangstijd, waarin wij ons ook in dit op
zicht blijken te bevinden, weet niemand meer waar men zich in feite aan 
te ho1uden heeft. Ret gevolg hiervan is dat men naast behoudendheid van 
,oude stijl" een bijna losbandig beleven vindt van nieuwe levensvormen, 

Het is vooral na de jongste ~vereld
oorlog dat een soort vrijheidsdrang 
ontstaan is in de wijze waarop men aan 
het dagelijkse Ieven vorm en norm 
geeft waarbij zelfdiscipline en educatie 
als ·een hinderlijke knellende band . 
overboord wordt gezet of een zodanige 
interpretatie krijgt, dat de stempel 
,modern" er op past. Het is uiteraard 
thans moeilijk te bezien waar dit alles 
tenslotte naar toe zal leiden. In de ge
hele .wereldgeschiedenis zijn bescha-

. vingen gekomen en gegaan en onze 
moeder aarde draait nog rustig om 
haar as zonder enige uiterlijke kente
ikenen van de veranderingen door gene· 
raties van mensen aangebracht in 
levenshouding en levenswijze. Misschien 
dat deze atoom-eeuw hierin verande
ring zal brengen en dat onze Planeet 
wel de gevolgen zal merken van het
geen wij thans in scherp vernuft met 
atoomsplitsing en atoombommen aan 
het uitbroeden zijn. Dan is het denke
lijk zelf zover gekomen dat levenstijl 
en vorm niet terzake meer do en; maar 
gelukkig gaat onze generatie hier nog 
vrij van en wij kunnen nog fijntjes · op· 
merken: ,apres nous le delwge". 

Maar met dit al, dwalen wij af van 
ons eigenlijke onderwerp, n.l. welke 
waarde hechten wij aan bepaalde vor-

. men en normen in het dagelijkse Ieven 
en in de dagelijkse omgang. De ibeant
woording . van deze vraag is zeer ver
schillend, .want e.e.a. hangt ook af van 
het educatie-niveau, dat met .milieu en 
opvoeding is meegegeven, terwijl ook 
eigen ontwikkelingsgroei en karaJ-.ter
vorming van invloed zijn. 

Als wij onze hedendaagse samenle
ving beschouwen, kunnen wij niet ont• 
komen aan de indruk, dat :wij wei wat 
al te snel proberen over te schakele? 
van beproefde ouderwetse verhou
dingen en normen naar de moderne 
opvattingen van vrijheidszin en breken 
met tradities. 

In velerlei vormen uit zich d:eze 
gedragslijn en zo langzamerhand be
vinden wij ons in dit opzicht op een 
hellend vlak. De vormen van etiquette 
in omgang, taal en kleding worden door 
velen beuzelarij geacht, een onmanne
lijk half zacht gedoe. Men gaat _ soms 
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zelfs zover om flinkheid h.v. m het 
dagelijkse werk synoniem te vinden 
met ·een soort rondborstigheid in op
treden, wars van elke vormelijkheid in 
dit Ieven, om de gulden middenweg te 
vinden. W aar begint halfzacb t gedoe 
en w1anneer heeft men allures over
genomen van onhehouwenheid en ge
mis aan educatie? Ziedaar in feite de 
'kern van deze kwestie. Uiteraard is het 
aanvoelen van e.e.a. mede afhankelijk 
van eigen niveau en voorts van de 
maatschappelijke positie . 

De opvoeding die men van huis uit 
mee krijgt hlijf.t in het algemeen een 
bepaalde stempel Dp het verd'ere leven 
drukken, daarom is het te betreuren 
dat ·school- en vakopleiding, enkele uit
zonderingen d'aargelaten, zo we1mg 
aandacht aan •karaktervorming, welle
vendheid en omgangsvormen .wordt 

_ besteed. Het gevolg hiet·van is dat velen 
de wereld ingaan met in dit opzicht 
linkse handen en deze handicap hun 

. gehele verdere Ieven hlijven gevoelen. 
_ Naar onze mening client ook in de 
· omgeving van de werkkring a an deze 

_ aangelegenheid de nodige aandacht te 
..·worden besteed. Dit kan zeker samen-
gaan met efficient en hard werken, 
·want de harnas van vormelijkheid en 
·goede manieren brengt zelfdiscipline 
.en zelfrespect mee, ;wat zeker gunstige 
."eigenschappen zijn voor ijver en plichts
,hesef. Wij zijn ons hierhij wei hewust 
dat ook in dat geval uitzonderingen 
aanwezig zijn die de regel hevestigen. 

Natuurlijk komt het voqr dat een 
werker met innerlijke heschaving en 
correcte en goede omgangsvormen een 
,zacht eitje" blijkt te zijn en voor' de 
practijk van het Ieven onhruikhaar. 
Daartegenover staat dat ook onhe· · 
schaafd en onbeheerst optreden aan de 
huitenkant wei eens £link kan aandoen, 
maar in eigen omgeving meer k waad 
dan goed verricht. De manifestaties van 
zowel de ene als de andere kant kan 
men constateren in kleding, taal en 
algemene gedragingen. 

Zoals wij hierlJoven reeds naar voren 
brachten, client overdrijving in dit op
zicht ook te worden voorkomen. Bij 
de uitoefening van de dagelijkse taak 
wordt primair van ons verwacht dat 

wij bekwaam zijn voor ons werken, en 
beschikken over plichtsbesef en ijver, 
doch ons inziens blijft het daarnaast 
een winstpunt als wij daarbij beschik· 
ken over de waarden van goede op
voeding en manieren. 

Dat daarhij klediug de man maakt 
kan niet worden ontkend. Vooral in 
warme streken, .waar men eerder iets 
nit dan aan wil trekken, is het zaak 
hieraan de nodige aandacht te schen
ken. Luchtigheid kan b.v. in vrije tijd 
ook worden verkregen zonder in ge
heel of gedeeltelijke o.nderkledi.ng bui
ten de kamerheslotenheid van de rust 
te genieten. De drager van dit zeer 
luchtige tenue ontneemt zichzel£ elk 
cachet van eigenwaarde en wordt door 
zijn omgeving hiernaar gewaardeerd. 
Het . euvel dat wij hier naar voren 
hrengen, is helaas wijd verspreid en 
h et zijn de Heren der scheppin,g die 
zich in hoofdzaak hieraan schuldig 
maken. Voor velen is dit het begin van 
de vervlakking want het geeft t och zo 
duidelijk weer, dat men tegenover zijn 
omgeving niet de minste egards in acht 
neemt. Dan volgt vanzelf een aanpas· 
sing op deze h.asis van normen van fat
soen en orngangsvormen en verdere 
verslonsing van de kleding. Wij kunnen 
in dit soort levensuitingen niets posi
tiefs zien en voorts ook geen uitingen 
zien van moderne opvatting. 

R et tegendeel is ons inziens het ge· 
val. N aast de ~act oren die .wij naar 
voren brachten, die mede oorzaak 
kunnen zijn voor het verschil van in
zicht van wat wei en niet in de om· 
gang hetamelijk moet worden geacht, 
is de hoofdzaak te vinden in een vaak 
vols;I\agen gebrek aa;n zelf-respept en 
innerlijke discipline. 

Luidruchtigheid naast nonchalance 
in kleding, onverschilligheid en verru· 
wing in taal e~ mA.nieren, zijn ook 
terug te hrengen op grond van gemis 
aan vorengenoernde wils- en karakter
eigenschappen. 

Grote bedrijvdn en maatschappijen 
onderkennen tenvolle de helangrijk
heid van verzorging in kleding, uiter

(vervolg op pag, 7) 

- Schei uit met het morsen vern water op de 
aanmaakhoutjes .. . .. . ! 



Nederland boort 
grondstof aan · 

een 
de 

. 
n1euwe 

zee 
Het bericht omtre:nt de bij de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van 

Kooksovengassen (Mekog) te IJmuiden opgerichte proeffabriek ter winning 
van kali uit zeewater, kan grote perspectieven openen. Een wetenschappelijk 
Noors-Nederlands onderzoek van enkele jaren is thans getreden in het 
stadium van de practijk; de directies zowel van de Mekog te IJmuiden als 
van de Norsk Hydro.-Elektrisk Kvae~stof A.S. te Oslo zien reeele eco
nomische kansen in de vervaardiging van kali uit zeewater. Ditl is mogelijk 
geworden door een wijziging van de gehele technologic in de kort achter 
ons liJ:"gende jaren. 

Het procede komt hier op neet·, dat 
aan zeewater een chemische reagens 
wordt toegevoegd, dat zich verbindt 
met de kali in het zeewater, en aileen 
met de kali ; het laat de andel·e com
ponenten van zeewater onaangetast. 
Deze verbinding wordt uit het zeewater 
verwijderd. Het is een vochtige, kristal
lijne massa, die verder wordt hehandeld 
met salpeterzuur. Zodoende wordt een 
oplossing van kaliumnitraat verkregen, 
terwijl tegelijk het gebruikte reagem: 
wordt teruggewonnen. Dit laatste is zeer 
belangrijk, want het reagens is zeer 
duur en de ecnomische basis van het 
gehele procede ligt juist in het feit 
dat m en het reagens kan terug:winnen. 
De k aliumnitraat-oplossing wordt inge· 
dampt en gedroogd, en daarmee is zij 
als poeder geschikt voor de verkoop als 
kunstmest. Om 450 kilo kali te ver
krijgen is de hehandeling van 1000 ku
hieke meter zeewater nodig. 

lr. P . van Delden, lid van de I"aad 
van hestuur van de Mekog en een der 
directeuren van de Koninklijke Hoog
ovens en Staalfabrieken, heeft onlangs 
m ededelingen over de nieuwe aanwinst 
van industrialiserend Nederland g-e
daan. Bij het in 1945 te lJmuiden he
gonnen onderzoek naar de mogelijkheid 
van kali uit ze~ewater stuitte men spoe
dig op patenten van de Norsk H ydro, 
die reeds VOOl' de OOl'log met onder
zoekingen op dit gebied was hegonnen. 
De fabriek van de Norsk Hydro in 
Noorwegen, waar men het procede toe
pas te, werd vernield in de tweede we
reldoorlog, Aan het Noorse onderzoek 
is de n aam van Jacob Kielland verb on
den. Nadat de Nederlanders en de No
ren contact h addeu gezocht, werden 
door Norsk Hydro en Mekog !?;ezamen
lijk opge1·ieht de Norduco A.S., welke 
maatschappij te IJmuiden de techniek 
van de kaliwinning verder onderzoekt 
en uitwerkt. 

De Norsk Hydro detacheerde te IJ
muiden enige Noorse ingenieurs, die 
tezamen met ingenieurs van de Mekog 
verder werkten. In 1950 werd een proef-

installatie g·ehouwd, en thans is dan de 
tijd djp gebleken voor een proef. 
fabriek; d-e m e thode, die technisch 
r eeds cen tijd mogelijk was, is nu zover 
ontwikkeld, "dat zij ook vathaar lijkt 
voor economischc exploitatie. 

Niettemin zijn er nog een paar on
zekerheden. Het prijsverloop van de 
andere kunstmestsoorten he-eft natuur
lijk invloed op de e:xploitatie van kali 
nit zeewater, Zal het terugwinnen van 
het reagens, hij pl'Oductie op kleine 
schaal mogelijk, ook kunnen geheuren 
bij productie op grote schaal:l V<>or
lopige zal de fabriek werken met een 
gekocht reagens, maar het lijdt geen 
twijfel, dat productie op enigszins 
grote schaal aileen rendabel k an zijn 
als zij gepaard gaat m et de productie 
van het reagcns in Nederland zelf. Dat 
m en h et in ons land kan maken staat 
vast. Men neemt aan, dat men tegen 
het eind van 1954 wel zal weten, waar 
men bij de fact<>ren, die nu nog onze
ker zijn, aan toe is. Pas dan zal men 
kunnen heslissen of de definitieve fa
hriek er komt. Hoogstwaarschijnlijk zal 
deze er wel anders uitzien dan de 
proeffahriek. Ook is niet eens zeker dat 
zij in lJmuiden komt. Het eni ge dat 
vaststaat is dat zij ergens aan zee tus· 
sen Delfzijl en Zeeland mo-et worden 
gevestigd. 

Zo zal dan in April of Mei de proef
fahriek gaan werken met e-en prodnctie 
van 1500 ton p er jaar. Niet veel, als 
m en hedenkt, dat het wereldv-erhruik 
van .Y..ali wordt geschat op ongeveer 5 
millioeu ton per j aar , en dat de wer-eld. 
reserve aan kali <>ngeveer 5 milliard 
ton bedraagt. De hodem der aarde he
vat dus nog voor eeuwen kali. Maar 
dez.e voorraad is ongelijk verdeeld, 
hetgeen meehrengt dat vele landen kali 
moeten importer-en, met alle economi
sche en financiiHe gevolgen daarvan. 

Nederland zou de kali uit zeewater 
niet hehoeven te importeren, aileen te 
winnen. Een groots perspectief : ons 
aan grondstoffen arme l and zou er in· 
eens cen uiterst helangrijke grondst<>f 
hehhen hijgehegen: de zee. De zelfde 

zee, die het zoveel eeuwen lang door 
m id del van de scheepvaart en de handel 
welvaart h eeft gebracht. · 

Da~ is intussen nog ,toekomstmu
ziek" . Vooral als men bedenkt dat N e• 
derland op h et ogenblik ongeveer 
200.COO ton kali per jaar import-eert. 

Zeer helangrijk is evenwel dat kali 
nit zeewater eeu duhhele meststof is. 
H et is, z-oals gezegd, kaliumuitraat 
(KN03), wat hetekeut dat h et zowe] 
kali als stikstof hevat. 

( Alg. Hrmdehblad) 

VORMEN EN NORM.EN 
(verv olg van pag. 6} 

l ijk, omgangsvormen e.d. In conduite
rapporten .worden hieromtrent terzake 
de nodige vragen gesteld mede tel" 
heoordeling van het karakter van de 
hetrokkenen. 

Het is dan ook alleszins aan te he· 
velen in leidinggevende functies naast 
heoordeling van werklust en werk· 
capaciteit, de nodige aandacht te he
steden aan de ,normen en vormen" 
van het personeel. De opvoedende 
waarde die hie1·van uitgaat zal zeker 
niet r emmend werken op arheidspres
taties, doch eerder e.e.a. stimuleren. 
Daarnaast kunnen wij open oog houden 
voor de moderne inzichten over al deze 
zaken. 

Als richtsnoer client men daarbij te 
blijven besef£en,. dat •goede rtoon en 
sfeer in en naast het werk de basis 
legg'en voor onderlinge goede verhou
dingen, waardoor tenslotte het groot
ste rendement wordt verkregen bij het 
uitvoeren van de dagelijkse taak. 

H.A.C. 

Dag Mevrouw, ik ben de diereMrts • . •• ! 
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Al jaren geleden is in Amsterdam 
de wens opgekomen meer dan tot dus
ver deel te nemen aan het ve1-voer en 
de overslag van massagoederen. Sedert
dien viel er een geleidelijke ontwikke
Iing in deze richting waar te nemen; 
de aanleg van het Amsterdam-Rijn
kanaal was ook hiervan een symptoom. 

Maar het sluitstuk onthreekt nog. De 
bestaande installaties zijn niet geschikt 
om een vergroting van de goedercn
stroom te verwerken en daarom hebben 
nu enkele ondernemingen in Amster· 
dam hesloten tot het oprichten van eeu 
modern, goed geoutilleerd overslagbe
drijf met grote capaciteit. Ook de Ge
meente zal hier in d eelnemen, 

* Met ingang van l Maart heeft de 
Hoeghlijn zich teruggetrokken <uit de 
samenwerking met de Koninklijke Rot-
1erdamsche Lloyd en de Stoomvaart 
l\faatschappij Nederland in de Pa:::if.ic· 
Afrikadienst. De twee Nederlandse retie
rijen zuJlen de dienst samen voorzetten 
onder de naam Nedlloydlijn·Afrika
dienst. 

* De vloot van Van Nievelt Goudriaan 
& Co. zal worden uitgebreid met twee 
schepen van 9350 ton draagvermogcn, 
10.000 cub ft. koelruimte en acoomo
datie voor 12 passagiers. Stork motoren 
van 7200 PK. zullen de schepen eeu 
snelheid van 15 mijl geven. De schepen 
zijn hij de Scheepswer£ .,De Nom·d" 
hesteld en moeten in 1956 worden op· 
gel ever d. 

* Volgens h et jaa1-verslag van de Hol-
land-Amerika Lijn is 1953 voor deze 
rederij een gunstig jaar geweest. Hoe
wei de resultaten van het vrachtbedrijf 
tussen Europa en Afrika minder zijn 
dan over 1952, is h et passagiersvervoer 
in de Atlantische vaart en op de cruise
l·eizen hevredigend geweest, Hoewel de 
uitkomsten .::._ althans volgens de aan-
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deelhouders een dividend van 
12%% zouden rechtvaardigen, is er 
toch een dividend van lOo/o voorge~teld 
en aanvaard. Er zijn namelijk zeer grote 
hedragen afgeschreven op de nieuw· 
houw en er is zeer aanzienlijk gereser
veerd voor een ,running mate" van 
de ,Nieuw-Amsterdam", waarvoor de 
plannen worden uitgewerkt en waar
¥oor te zijner tijd 90 millioen gulden 
nodig zijn. 
Bovendien zijn er op het ogenblik twee 
schepen voor een bedrag van 60 mil
l ioen in aanbouw en een derde is zo 
goed als besteld. 

Enige tijd geleden hebben wij in 
deze rubriek gewezen op de critieke 
toestand in de Amtdkaanse scheeps
houw. Een recent bericht legt daarop 
nog eens de nadruk. De Bethlehem 
Steel Company zal namelijk haar wed 
te Sparrows Point in Maryland tegen 
het eind van het jaar moeten sluiten 
als er geen nieuwe orders binnen ko
men. Op het ogenblik heeft de werf 
nog werk tot October van dit jaar, 
terwijl er verleden jaar nog tien sche
pen van totaal ruim· 218.000 ton wer
den afgeleverd, dat is meer dan op 
welke andere werf ter wereld. 

* Sedert er in October 1953 op Sicilie 
aardolie is gevonden, ontwikkelt zich 
op dit ltaliaanse eiland een vrij om
vangrijke aardolie-industrie. Ook voor 
de tankvaart kan Siciliti dus een he· 
langrijk nieuw centrum worden. Men 
is reeds begonnen met de bouw · van 
een raffinaderij in het district Paler· 
rna; deze raffinaderij krijgt een ver· 
werkingscapaciteit van 500.000 ton 
ruwe olie per jaar. De nieuwe instul
latie ligt dicht aan de kust van de 
Mandellobaai, zodat de tankschepen 
direet op de fabriekstanks kunnen 
worden aangesloten. 

Siciliaanse reders gaan hun activi
teit nu op de tankvaart richten ; er is 

al een tanker van 19.000 ton in de 
vaart. Ook de hekende Grieks-Argen-
1:ijnse :reder Onassis toont interesse, 
hetgeen ongetwijfeld verband houdt 
met mogelijke helasting-faciliteitl!u. 
Sicilie behoort weliswaar tot de lt:1· 
liaanse repuLliek, maar het eiland 
heeft antonome rechten en daar is een 
eigen helasting-stelsel er een van. 

De naam Onassis is ook in Neder
land medio Maart in het nieuws ge
weest, in verband met de komst van 
' s werelds grootste tanker, de "Tina 
Onassis" in een van 's wereld grootste 
havens, Rotterdam. 

Zeeloods H. Oostendar_;J was als 
oudste van het corps in de Hoek van 
Holland uitverkoren om dit schip bin
nen te brengen. Deze "Tina Oanassis'' 
is met z'n 775 voet lengte en 95 voet 
lH'eedte een stukje groter dan - de 
"Nieuw Amsterdam" en met 34 voet 
diepgang was het wei zaak hem pre
cies in de vaarlijn te houden. In onge· 
veer een uur lag de "Tina Onassis" 
keurig en zonder een schrammetje ge
meerd in de Petroleumhaven. De fees
telijke ontvangst 's avonds aan hoord 
bewees, dat de havenautoriteiten en 
allen, die in Rotterdam hij de scheep
vaart en scheepshouw zijn hetrokken 
het bezoek van 's werelds grootste 
tanker zeer op prijs hebben gesteld. 

* "Het is in het helang van de haven 
en van de stad, aat Rotterdam zo spoe
dig mogelijk weer een centrum van 
vermaak krijgt, zoals vroeger de Schie
damsedijk die voor de internationale 
zeeman een hegrip was." Dit is het 
oOl'deel van drie grote bierbrouwerijen 
- waarvan twee in Rotterdam - in 
hun overtuiging, dat de gemeente "iets 
moet doen voor de zeeman". "Wij lig· 
gen achter bij Hamburg en Antwer
pen" - zo betogen zij verder - "die 
de zeeman het vermaak kunnen hie
den, die hij zoekt op de wal, in de 
weinige uren die bij de moderne, sncl
le hehandeling van schepen, daar
voor overschieten. 

Rotterdam mag op dit punt de boot 
niet missen, want op den duur zou het 
onthreken van een dergelijk vermaaks
centrum voor de zeeman, zich kunnen 
wreken op de haven, de kurk waarop 
Rotterdam drijft." Aldus de bezorgde 
hierhrouwers. 

Nu geloven wij niet, dat het dirige
ren van schepen naar bepaalde haven.s 
door reders en bevrachters afhanke
lijk wordt gest eld van het feit, of de 
opvarenden er al dan niet een koud 
pijpje kunnen krijgen. Hierbij spelen 
andere en helan~:,'l'ijker factoren een 
rol. En wat het vermaakscentrum Le
treft, .gaat h et er tenslotte niet om wat 



de hrouwerijen willen, maar wat het 
Gemeentehestuur wenst. Niettemin is 
he t goed, dat er op deze al enige jaren 
slepende kwestie nog eens de aan
dacht is gevestigd. 

* We blijven nog even in de huurt 
van Rotterdam, waar de Werf Jan 
Smit Czn in Alblasserdam een gedenk· 
waardige dag heeft beleefd, toen daar 
onlangs het Finse motorschip "Pensa" 
te water werd gelaten. De "Pensa" was 
namelijk niet aileen het eerste schip, 
dat van een nieuwe belling hij Smit te 
water liep, maar het was met zijn 
16.300 ton bovendien het grootste schip 
dat ooit op ·deze werf en hoven de 
ln·uggen van Rotterdam werd ge· 
bouwd. 

* De Koninklijke Maatschappij "De 
Scholde" in Vlissingen heeft het eer
ste van drie schepen afgeleverd, die 
daar worden gebouwd voor Trans
mashimport in Moskou. Dit schip, de 
"Lena", is een motorvrachtpassagiera· 
schip van 6500 ton. Aile drie schepen 
zijn speciaal gebouwd voor de vaart 
in de Noordelijke IJszee. Het achtcr
schip van deze schepen heeft daarom 
een uitholling in het bovenste dek, 
waarin de voorsteven van een zuster· 
schip past, zodat ze elkaar bij zware 
ijsgang kunnen opduwen. 

* In de Britse scheepsbouw gaat 't op 
't ogenblik minder vlot. Nog onlangs 
hebben vier Groningse werven elk 
opdracht gekregen voor de :houw van 
een kustvaarder: drie voor Britse en 
een voor Australische rekening, o1·· 
ders, die Britse scheepsbouwers aan 
hun neus zagen voorbij gaan. En twee 
Noorse reders hebhen hi.l Harland en 
Wolf in Belfast de in 1951 geplaatste 
orders geannuleerd voor een tanker 
van 13.000 en een vrachtschip van 
9000 ton. Maar misschien komt cr 
weer een opleving, nu de Britse wer
ven - weliswaar binnen zekere vei
ligheidsgrenzen vrachtschepen to1: 
10.000 ton aan de Sovjet Unie mogen 
leveren. 

* Een groepje mensen stond enige 
weken geleden op de J avakade in 
Amsterdam omhoog te kijken naar 
een kleine boo t op het achterdek van 
de , Larenberg", een schip va.n de 
scheepvaartmaatschappij Hillegers
berg te Amsterdam. Dat was ·de eerste 
van versterkt plastic gemaakte red
dinghoot ter wereld, een product van 
Nederlandse makelij. De ,Larenberg" 
had de boot teruggebracht naar Ne
derland, na er langs de W es1kust van 
Afrika proeven mee te hehben geno
men. 

Ongeveer een half jaar geleden 
stond in de loods van Paturi Glasboot 
N.V. te Warmond een vreemd vaar
tnigje op stapel. Het werd niet ver
vaardigd van bout of van een of ander 
metaal, maar van lagen glaswol, waar
tussen telkens een -dun laagje kunst
hars werd aangebr acht. De eerste 
plastic reddinghoot ter wereld werd 
gehoren en van meet af aan heeft de 
scheepvaartinspectie hiervoor gr<Otc 
helangstelling gekoesterd. 

In IJmuiden werd de boot voorzien 
van banken en toen begonnen een 
serie pt·oeven. Men sloeg me t zware 
voorhamers op de boot, ze werd ge· 
beukt tegen een betonnen walkant, 
ru~n sprong er op de ruwst mogelijke 
wijze mee om, ma1r de boot hield 
zich prachtig. Er kwam zelfs geeu 
deukje in. 

.Maar h oe houdt dit materiaal zich 
in de tropen? Om dit te onderzoeken 
werd de reddingboot aan bo01·d van 
de , Larenberg" gehesen . Onlangs kwam 
het schip weer binnen, na een reis 
van vier maanden langs de W estkust 
van Afrika, van Dakar tot Doeala. 
Kaptein J. Kral vertelde o.m, dat hij 
de boot in elke haven die hij aan· 
deed, te water h ad gela•ten, Er was 
niet de minste voorzorg genomen te
gen invloed van de tropenzon. E en
maal kwam de reddingboot klem te 
zitten tussen kade en schip. Een hou
ten of aluminium boot zou dan allang 
gekraakt zijn, vertelde kapitein Kral, 
maar deze boot liep aileen een kleine 
scheur hoven de ·doften op, ze bleef 
volkomen zeewaardig. 

De kapitein is van oordeel, dat de 
plastic reddingboot de toekomst heeft. 
Hij is er gewoonweg enthousiast over. 
Ook de heren van de scheepvaart
inspectie met ·de inspecteur in het 
eerste ·district, de heer Eerman aan 
het hoofd, zullen de hoot nog nauw
keurig onderzoeken en er een expertise
rappot't over uitbrengen. W anneer 
dit gunstig uitvalt, wordt onmiddel
lijk met ·de serie-productie begou
nen. De afmetingen van de boot zijn 
4¥2 meter lang, 1.80 breed en 0.72 m 
hoog. 

BRANDROL. 

Het is brandrol. Iedereen staat op z'n post 
be-halve .d'e !looksmaat. De stuu.rman begecfi 
zich onmid'd'ellijk nnar de kombuis, hrandrr 
nog in .de hand, v.reselijk ·boos kijkend, omdat 
de oefening niet v~or 100% is geslaagd. De 
koksmaat echter slant doodgemoedereerd 
achter z'n ~ven, b ezig met het hakken van 
brood. De stuurman, als het kan nu n6g hozer, 
snnuwt : ,Knlau alarm, kamu bikin apa ???", 
waaro-p de koksmnat vriendelijk antwoordt : 
,Saja bikin roti, tuan !" 

(historisch). 

,__ ________ "' 
q)~C[) hapt weer! 

As wanneer dat ge op 'nen Zao
t\erdag op 't hoofdk~ntoor mot 
zijn, dan zoudt ge 't best zo tegen 
koffie-tijd effekens op d' afdeling 
Vervoer naor binnen kunnen wip
pcn, waant dan is daor ook nog 
wat aanders te h aolen dan allenig 
maor wat emplooi-wijzigingskes. 

En ze schijnen 'm teugeswoor· 
dig 'te lnsteu, zunne, altemet nog 
meer dan vroeger, as wannecr dat 
ge't zo heluistert. En da's mis
schient wei wat vreemd, da.or 
hedde gelijk aon, waant vroeger
dag gingen ze 's Zaoterdags deur 
tot 'n uur of twe.e en as wanneer 
da't 'm zo laot wordt, awel, dan 
krijgt nen gezonden mens goes
tin~, da's zo klaor as 't klontje ! 

Maor ge kent 't rijmke : 
,W at de vromv gere mag'' 
, Krijgt de mcnn alle dag" 

en 't is misschicnt allenig al d aor
om clat ze op VRV teugeswoordig 
dees traditioncle aonvulling van 
t daogelijks menu weer veurstaon. 
Awe], die 's Zaoterdagse tas koffie 
mee saucijnsenhrooike is ons 
VRV-m.anne.n -- p;e weet ommer~, 
dat ze zowat allemaol getrouwd 
zijn - dan ook gere gegund, 
zunne! 

Gere gegund, amai, maor nm1 
da't ,,in de kraant" st aot, hedde 
wei kaans, dat er 's Zaoterdags
merregens 'n groot toeloop op 
VRV zal zijn, zekers as wanneer 
da'ze mee dees menu-afwisseling 
even scheutig z~jn as mee d'r 
aandere, meer zaokelijke afwisse
lingskes! 't Beste bewijs venr 
dees gevaor is, dat er al 'n l'ijmke 
de ronde doet : 

,He, 's Zaoterdags zijn er op Vervoer" 
,Weer sau.cijskes over de vloer !'' 

en da's een veeg teken, waant bij 
ons in de huurt ging er vroeger
daogen ook een rijmke : 

,'n Meske van de Kwat" 
, Heet chocolaod-e ao~ err g .. !" 

en ge moes·t 'ns weten hoeveel 
man daor stonden te wachten as 
wanneer da't fabriek ruitging. 

Maor, allez, d'r is zo weer ge· 
nogt over gepraot. En nou kunt 
ge zeggen: d'r is veul veur, of d'r 
is veul tegen, maor 't is altemet 
een goei ding te weten, da't weer 
krek is "'lijk vroeger-daogen: Op 
VRV happen ze weer. 
Dat ze 't mee smaok doen, zunne! 

, ,,Houd'oe" I 

~--------------~ 
9 



Archipel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga. 
I. 

,,In 1754 werd een paketvaart geopend van Batavia via Cheribon en 
Tegal naar Semarang. Deze veertiendaag·se dienst werd onderhouden door 
twee prauwen, bemand met , jurragan'' en elf bewapende inheemsen; voor 
bet oppertoezicht bevond zich een Europeesch matroos aan boord. De be
manning kreeg voor elken veilig overgebrachten brief een dubbele stuiver". 

Doet bovenstaand berichtje niet 
denken aan onze sneldienst ? Het was 
toen nog de monopolietijd van de 
Verenigde Oost-lndische Compagnie.· 
Particuliere handel en vervoer was niet 
toegestaan. Wei had .de V.O.C. enkele 
schepen in de archipel varen als tender 
vnor de retourvl()ot, o.a. de ho~eker 
, De Meeremin" anno 1769, waarvan 
een fraai mo·del, gemaakt door oud
gezagvoerder J .B. Martein, is te b e
wonderen in de hall van ons Amster
dam-kantoor. 

' ,Weleer", zo schrijft in 1816 H.D. 
Campagne in ,Handel in Azie", h11d 
de V.O.C. vanuit Java meer of min 
geregelde vaste diensten, n.l.: 

een of twee schepen naar Perzie 
vier of vijf schepen naar Ceylon 
twee naar Sura<tta 
twee naar Karmandal, waarvan een 
naar Europa 
twee naar Bengalen, waarvan een 
naar Europa 
een of twee naar Mala'kka, Pa1em
hang, Borneo en Bandjermasin 
vier of vijf naar Ambon, Banda, Ter
nate en Makassar 
een naar Padang 
een uaar Timor 
vier naa1· China 
twee naar Japan 

Dit was evenwel ,weleer". In hct 
laatst der l8de eeuw .was van deze 
schepen niet veel meer o~er. Boven
dien v.oeren de schepen op deze 

Het fraaie model van ,De Meeremin" in de 
hall van ems Amsterdam·kan.toar. 
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diensten uitsluitend met goederen dcr 
v.o.c. 

Was er dan geen geregelde hantlel 
toegestaan , gesmokkeld werd er des te 
meer. De inheem~·:! prauwenvoerd,crs 
trokken zich van de V.O.C. niets aan en 
gingen er op uit. Bewoners van J ava, 
behalve dan die van Grissee en de Oost
hoek, komen als buitenvaarders in de 
Htera-tuur niet voor. Het waren voor
namelijk de Madurezen, Buginezen 
en Makassaren. Raffles maakte de 
volgende vergelijking: 

,Both the Malayan and Bugis 
nations are maritime pnd commer• 
cial devoted to speculations of gain, 
animated by a spirit of adventure, 
and accu-stomed to distant and 
haza.rdous enterprises; while the 
]!.tvans on the contrary are an agri
cultural race, attached to the soil, 
of quiet habits and contented dis
posttwns, almost entirely unac
quninted with rutvigation and fo
reign .tracleJ and· little inclined to 

engage in either. This difference of 
character may perhaps be accounted 
for by the great superiority of the 
soil of ]cwa to that of the other two 
islands''. 

Welke "other two isl~nds" Raffles 
nu precies bedoelde, weten :wij niet; de 
geografische aanduiding was destijds 
nog zeer vaag en beperkt. 

De oud~~ te! berichte)l 'over de Bu
gineze.n vonden we in , Historische 
sch ets van den zeeroof in den 0 . Ind. 
Archipe~'\ d'O:Or J .H.P.E. ;Knipho;rst, 
namelijk: 

,,Ond€,r de zeevarende en h.cuulel
drijvende volkstammen in den Oost
/r~;dische Archipel hebben de Boe
ginezen altijd een zeer voorname 
plaats ingenomen. Tijdens de .even
bedoelde gebeurtenis bezochten zij 
dan ook Riouw reeds, als een voor 
'hun handel gunstig gelegen inheem· 
se markt, zeer veel. (Singapore be
stCY.nd toen nog l;ang niet - Kn.) Als 
gevolg hierv.an kwam in 1721 bij 
gelegenheid van het gelwkkig ten 

einde brengen t:an een twist, welke 
de toen regeerende Maleische v orst 
met zijn onderdanen voerde en w aar
in hij door de vorst van Boni z e•!r 
krachtig tvas onderstezmd, een trac
taat van vriendschap tusschen de 
be ide vorsten tot stand, 't w elk meer
malen hernieuwd, in 1753 tot het 
vahcffen v an d en Boegineeschen 
Prins Daing Cambodia tot onder
k oning, onder den titel van Rculja 
Jill oeda, leidde" . 

Ziedaar dus reeds een internationaal 
verdrag in optima forma. Omstreeks die 
tijd vinden we de Buginezen ook ge· 
signaleerd op Banda. Oorspronkelijk 
hadden daar de perkeniers het recht 
van de V.O.C. gekregen, handel 1e drij
ven op de ZO en ZW-eilanden. In de 
j aren 1760/ 65 worden deze perkeniers 
echter verdrongen met de verschijning 
der Buginezen, die in dit zo streng 
bewaakte gehied het gezag der V.O.C. 
wel wisten te verschalken. 

P . v. d. Krab schrijft in zijn boek
werk : , De Moluksche Eilanden" o.a.: 

,Er is bijna geen oord in lndie, 
waar de Boeginees niet aangetroffen 
wordt; zijn ondernemingszucht, zijn 
stout zeevaren, zijn handelsgeest 
voeren 'hem naar fZ[le oorden en h et 
liefste daarheen, waar hij weet, dat 
geen Europees gezag is gevestigd". 

De mach t der V.O.C. was toen even
wei reeds tanende. H et voordeel van 
de handel, ondanks of misschien wel 
dank zij het stelsel van monopolie, 
verminderde gaandeweg, mede door 
de toen emende invloed van de zeilende 
hanrlelaren, die zich l angzamerhand 
weinig meer zagen tegengcwerkt. 

Het waren (en dat zijn ze ongetwij
feld nog) inderdaad .,stoute zee
vaarders". Zeekaarten waren er niet, 
een k ompas gehruikten ze nie t. Zij 
wisten overdag aan de zon en bij naoht 
aan de sterren de koers te hepalen. 
Gevaar zagen zij hij dag aan de kleur 
van het watel' en bij nacht aan het zgn. 
lichten van de zee. Het waren land
verkenners hij ui:tnemendheid, zij 
kenden elk eilandje en hadden een on
noemelijk aantal vaste verkennings
punten . Zij wisten ~vaar ze water E'n 
proviand konden krijgen of konden 
schuilen voor een opkomend Suma
traantje. 

De Euro peese zeilvaart. 
Wij stappen nu voorlopig van de 

inheemse prauwvaart af, treden de 19e 
eeuw binnen en komen daarmede op de 
Europeese zeilvaart. Beter kunnen we 
spreken van Europees getuigde sche· 



pen, zoals zij ook in de scheepvaartsta
tistieken ui·t die dagen worden aange
du..id. Daaronder vallen dan niet aileen 
harken, brikken en schoeners, doch ook 
gemoderniseerde inheemse vaartuigen 
als padoewankans, prauwpelari enz. 
Ook de Europeese schepen , meestal 
verkocht omdat ze in verband met op
gelopen schade of ouderdom, de grote 
reis naar Europa of Amerika niet meer 
aandurfden ofwe1 gehouwd op Java 
(speciaal ·te Remban,g), zijn ook dikwijls 
hemand met en eigen dom van lndone· 
sier .. ;;, Chinezen of Arahieren. 

De Kamer XVII van de V.O.C, had in 
1791 besloten inzake de hinnenlandsc 
handel meer vrijzinnige hepalingen aan 
te nemen, <loch in ] 795 werd het mono-

polie geheel door de Staat ingetrokken. 
In 1798 werden door de Bataafsche Re
publiek aile bezittingen der V.O.C. als
mede alle schulden, overgenomen. De 
eens zo rijke en machtige Compagnie 
liquideerde in 1802. 

J .H.M. Mollerus schrijft in 1865 in 
zijn Aeatlemisch Proefsohrift: 

,,Noch de vcrliezen tengcvolge van 
d(! oorlog (1780 met Engeland) , 
noch de misb~~dken of ontvreem. 
ding, die bij de ad:ministratie be
sto.nden, waren het die de Compag
nie ten verderve voerden. H et was 
'het grote getal harer ambtenare11, 
het v.erkcerde beginsel van haar on· 
gerijmd stelsel van monopolie C'n 
uitsluitende ha11del, die sedert lang 
/war bestaan in stiltc ond-ermijnden. 
De oorlog verhaastte de ineenstor
ting, die door de misbruiken en ont
vreemding vergemakkelijkt werd." 

Handel en soheepvaart werdrn nn 
bij Regeringsordonnanrt:ien geregeld. 
Door de te1uggave der kolonien waren 
de bezittingen allen in politick en Jd
ministratief opzicht wederom aan Ne
derland toegevallen; op economisch 
gehied! ·bleek de inmiddels tot stand 

gehrachte Britse penetratie niet zo gc· 
makkelUk ongedaan gemaakt te knn
nen worden . (De eerste lndische han
delsh"Uizen ). De Engelsen hadden de 
overzeese beziuingen , in bescherming' ' 

genomen, gedurende de Franse hezet· 
ting van Nederland. Bestuur en handel 
hadden ze geheel naar eigen inzichten 
en voordelen geregeld. De onbelem
merde toelating van vreemdelingen had 
een nadelige invloed op de Nederlandse 
handel, doch kwam de Kolonie ten 
goede. 

De interinsulaire vaart trok voor· 
lopig nog weinig belangstelling. Onder 
,,kustvaart" werd dan ook meestal al-

Een br~k uit de 19cl'e eeuw. 

leen maar verstaan de vaart langs de 
havens van Java's Noordkust. Reeds 
1ij dens de Engelse tussenregering werd 
in Januari 1812 de ,Java Custom House 
Regulations" afgekondigd, waarbij Ba
tavia, Semarang en Surabaia werden 
aar~~ewezqn als enige aanloophavens, 
hehoudens uitdrukkelijk verlof tot het 
bezoeken van andere havens. 

,Toen voor de Londcnsche Conventie 
·van 1814 vaststond, dat N cderla.nd 
zijn kalonien zow terugkr~jgen, stelde 
Engelmzd op 9 October 1815 beide 
•vlaggen gelijk voor den handel !•n 
vaart in lndie, waartoe de Engelsclw 
R egeering in principc reeds in 1814 

had besloten en daarvoor orders aan 
Raffles had gezonden ten opzichte 
van J1ava en Madoera. Dit geschiedde 
n,«tuurlijk in de hoop, dat wij een 
dergelijke gelijkstelling zouden ovcr
.nemen, zodra Indie aan ons zou zijn 
ov.ergedragen. Engeland wilde emt 
snelgroeiende handel van en naar 

Singapore gegarandeerd zien. W ij 
deden dit voor diR.n tijd vanzelfspre
k erul niet." (Dr. ]. H. Zeeman: 
,,De kustvaart in Ned.-Irulie) . 

Toen de Nederlandse vlag weer ver
scheen, stond de wet aileen aan in lndie 

thuishorende vaartuigen de kustvaart 
toe. Buitenlandse schepen moesten met 
ongehroken lading de opengesteloe 

havens hinnenlopcn en aldaar gelted 
lossen. De bezorging op de plaats van 
hes-temming was voor de kustvaart 
orereserveerd. W aar men to en nauwe· 
~ h I lijks de V.O.C.-tijd met aar ges oten 
monopolie-systeem achter de rug had, 
is h et zeker, dat de openstelling der 
zolang .gereserV>eerd6 vaart aan de 
eigen onderdanen al een zeer grote 
stap was voor die dagen. 

In de Regeeringsbesluirt:en uit die 
tijd zien we dat herhaaldelijk aan Ne· 
tlerlandsc, Engelse, Amerikaanse en 
andere schepen dispensatie werd ver· 
leentl om lading te 1ossen en/ of pro
ducten te laden in de kusthavens 
Cheribon, Semarang, en Surabaia. De 
firma's Van der Kaa, Haste & Co., 
J essen Trail en Deans Scott & Co. (het 
waren toen nog meest Engelse zakcn 
- red.) protesteerden hiertegen (1819) , 
te kennen gevende, dat zij belan.grijke 
inkopen hadden gedaan en er voor hun 
rekening sch epen voor de kustvaart 
in aanbonw waren. Het antwoord 
v.an de Regering kwam in het kort 
hierop neer, dat zij alleszins genegen 
was de buitenlandse handel zoveel 
mogelijk diensthaar te maken aan de 
uitbreiding van de eigen -kustvaart, 
doch aan de andere kant de welvaart 
der Kolonie de Regering niet minder 
ter harte ging. De Regering achtte de 
kustvaart onvoldoende evenredig aan 
de voorbhrengselen van het eiland. 

(wordt vervolgd) 
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gouden 
~cl-takeC' 

lnternationale tentoonstelling van de 
hobby. 

Het woord "hoLLy" is nog maar ett· 

kele eeuwen oud. In een roman van 
Laurence Sterne, in de 18e eeuw, ont
moeten wij het voor het e·erst. De snel
heid waarmede h et in bet spraakge· 
hrnik van vele talen werd opgeno
men, doet terecht vermoeden, dat de 
hoLhy-bezigheid als vrijetijds-heste
ding reeds lang, maar dan onder an
dere namen, bekend was. Hoever wij 
terug kunnen gaan i!l de ,geschiedenis 
van de hobby, weten wij niet. Opgra
vingen hehben aangetoond, dat onze 
voorvaderen zich reeds bezig hielden 
met het maken van kunstzinnige teke
ningen op de wanden van hun rots· 
woningen. Ook zijn er beenderen ge· 
vonden met fraai snijwerk en heeldjes 
van ivoor en speksteen. Deze vondsten 
wijzen op h et bestaan van liefhebbe
rijen, zelfs bij onze vroegste voor· 
ouders. 

HoJJ by: "een zeer klein paard", een 
vaak eigenzinnig speels paardje, een 
luxe-paardje, dat een ieder zich kan 
veroorloven, die de drang tot h ct 
avontuur van de scheppende geest iu 
zich voelt leven. Het draaft met ons 
het wijde land der fantasie in, waa1· 
onbeperkte mo.gelijkheden ons om-
l ·in .,.en en de keuze vrij is. ,, 

Hier heerst .,.een dwang; geen wetten 
of reo-lemente~ dwingen de hobby-ist 
in ee~ stug gareel ; mislukt hij, dan 
geve hij zichzelf een draai om -de oren 
en heuinne opnieuw. 

De "maatschappij der hobby-isten 
kent geen nationale of leeftijds-bar
rieres. In alle lagen van de bevolking 
treft men mensen aan, die knutselen, 
verzamelen of hun nachtrust opoffe· 
t·en om de geheimcn van het heelal te 
doorgronden. Vooral deze laatste 
groep, de amateur-astronomen, he~ft 
zich in de afgelopen jaren sterk Ult· 
-.ebreid waarschijnlijk door de be-'' , . langstelling, die interplaneta~r ver· 
keer, ruimteschepen en vbegende 
schotels momenteel genieten. 

Men sch at, dat er op bet ogenh!ik 
in de V erenigde Staten van Amer1ka 
ten minste 100.000 van Jeze hobby
isten zijn, die .zelf hun telescoop bou
wen en daarmee soms verrassende 
ontdekkingen doen. Zo werd de pla
neet Pluto door een amateur-astro· 
noom ontdekt! 

Bij een studie van de hobby e~ spe· 
ciaal van de verschillende geh!eden 
waarover deze zich uitstrekt , gaat 
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men heseffen hoe groot bet aantal 
mogelijkheden is, waaruit men een 
keuze kan maken. 

Het hoofdstuk "verzamelingen" be· 
slaat al een gebied, waarvan men zich 
cni<Yszins een voorstelling kan maken 
als "'men weet, dat er verzamelaars h~· 
staan van ruot:ten naast anderen, d1c 
huizen, hadpakken of trams verzame-

len. b . k 
De directeur van een houtfa ne 

te Bilthoven verzamelt oude boeren
wagens; :de voormalige Amerikaansc 
ambassadeur in Nederland, de heer 
Selden Chapin, is in zijn vrije tijd .gc
neraal van een Ieger tinnen soldaa1Jes, 
waarnaast zijn echtgenote een ver
zameling porseleinen koetjes begon
nen is. 

Enige jaren geleden verbaasden 
voetgangers in Londen zich, toen de 
Koning van Siam tij dens een wan de· 
lino- door de stad zich hukte en een 
Juclfersdoosje met een eigenaardig 
etiket van de straat opraapte; de Ko
nin.,. verzamelt lucifersmerken! 

W ut het knutselen betref.t, bier 
vindt men naast knutselaars, die vlieg· 
tlui~; -, trein- of scheepsmodellen hou· 
wen, anderen die gedichten op spd
denknoppen graveren, een perpetuu~ 
mobile construeren of wei kastelen m 
oude wijnflessen bouwen. 

Thomas Edison was een knutselaar, 
die als krantenjongen hegon. Zi~n 

Ul'tvindin.,. de .,aloeilamp, h eeft m 
"'' l d korte tij d de geheele were d verove:~ · 

Onueveer 1400 patenten staan op ZlJn 0 

naam. 
Van 25 Mei tot en met 7 Juni a.s. 

zal in het Ahoy'-gebouw te Rotter· 
dam de tentoonstelling " De Gouden 
Schake!" gehouden worden_, alwa.~r 
een veelheid van artikelen, m VrlJe 
tijd gemaakt of verzameld te zi~n zal 
zijn en waaraan een lnt~rnatwnaal 
Hobby Festival verbonden 1s. 

Dit evenement zal met talrijke 
feestelijkheden zoals muziek-, toneel-, 
halletavonden, volksdansen, vendel
zwaaien, turn- en gymnastiekdemon· 
straties, hoogschieten, goochelen ~n 
andere opgeluisterd worden, all~~ Ult· 
r,evoerd door amateurs, zodat WIJ mo· 
~en spreken van "~et .. f~~st van de 
vrije mens in de vq1e tiJd · 

Prijzen tot een bedrag van f. 20.000.· 
zijn reeds beschikhaar gesteld voor 
de fraaiste inzendingen en voor de 
winnaars van de in h et kader van bet 
Hobby F estival te houden modelbouw-, 
bouw-, electronica- en vele andere 
wedstrijden. 

------
Vri!dag. 

Gevleugelde woordeu 
Er zijn gezegden, die in hepaalde 

omstandigheden als bet ware vanzcH 
op de lippen komen. Vaak weet de ge· 
hruikcr v.an zulke gevleugelde woorden 
niet van wie die woorden eigenlijk af
komstig zijn, Het gaat om aanhalingen 
uit <>'Cschriften of uitspraken van he· 
kena"e persoonlijkheden uit vroeger o1 
later tijd, die oorspronkelijk natuurlijk 
in een bepaald verband werden ge· 
brnikt maar in de volksmond een 
zelfsta~di O' ]even zijn gaan leiden. 

Vele g;vleugelde woorden zijn door 
het veelvuldige gebruik sterk verbas
tcrd. Yandaar, dat de herkomst lang 
niet altijd precies is vast te stellen en 
cr, ogenschijnlijk soms met evenveel 
recht, verschillende hronnen voor kun
uen worden opgegeven. 

Weet u van wie de volgende uil
spraken zijn, wanneer ze voor het eerst 
werden aezead of waar ze voor het 

" " h ? eerst werden neergesc reven . 
l. Het kan verkeren. 
2. Een paard ! Een paard ! lVIijn ko· 

ninkrijk voor een paard ! 
3. Ik kwam, ik zag, ik overwon. 
:t, De wereld wil bedrogen zijn. 
5. Te zijn of niet te zijn, ziedaar de 

vraag. 
6. Er i~ niets nieuws onder de zon. 
7. Na mij de zondvloed ! 
8. De staat ben ik. 
9. Hier sta ik, Ik kan niet anders. 

10. 
11. 

12. 

God help e mij ! 
Het is al boter tot de boom ! 
Het zijn de slechtste vruchten nict, 
waaraan de wespen knagen. 
Pluk de dag. 

( zie voor de antwoorden pag . 23) 

Directeur De Koe met verlof 
Op 10 April j .l. vertrok Dir~.c

teur Mr. D.F. de Koe en ZIJD 
0 ., t r gezin per ms. , ranJe me ve • 

lof naar Nederland. 
Wij wensen familie D~ Koe 

een goede reis en eeil prett1g ver
hlijf in Nederland toe. 

Op Robinson Crusoe's arm za·ten twee • ~ 
· d " zei de muskieten. ,,Kom, 1k ga ?.r v~n °0~' ' 

en e, ,ik zie j e wei op Vnj.dag · 



JZ)~efvr\esv'·"cfJte~ 
door tropenhitte gerijpt ... 

r 
I 

door poolwmd geconserveerd . . . % 

~ "'1'~ tt.Tf''t.JJ'1f :if .... 
~ I • 11 t ~ 

1l'<t' 
1. 
~- ' "' ·~ 

Het diepvriesbed:rijf van onze 1TUUllschaJJpij heeft sinds kort de fabricage van diepvries· 
vru.chten ter hand genomen. Op bovenstaantle foto bewondert m>achinist W. Hitijahubessy 

het resultaat van zijn ,,kou.de golf' bij een temperateuwr ·van-To• Celsius. 
(toto : studio Tong & Tim) 

V oor het vervoer van diepvriesproducten tussen ons koelhuis en de talrijke schepen is onze 
afdeling CD in. het bezit van een Matador-diepvries-auto, wellke geheel met foarn plastic 

is ge'isoleerd. 
(foto: 1tudto Tong & Tim) 

In speciaal geprepareerde kartonnen bussen 
bevinden zich. de door zon geri.Jpte vrucilten 
van lndonesische bodem: unanasmoes, /ruitsa
lad, rubarbermoes, gesneden manus en pupa
jamoes. 

( toto : studio Tong & Tim ) 

Langzame hoofden. 

Als kinderen moeilijk of langzaam leren, 
betekent dit nog niet, dat zij een z'"ak ver· 
stand hebben. J ames Watt, de uitvinder van 
·de stoommachine, was een der slechts·te leer
lingen van zijn schooL Newton was op een 
na de ,domste" van zijn kl~s en had onvol· 
doende voor meetknnde, wat hem niet belette 
later de wetten van de zwaartekracht te vinden 
en de grootste fignur in de wetensch:I!P van 
zijn 'lijd te worden. Ook Na-poleon kon o·p 
school niet al te best mee, wat hem nie-t erg 
in zijn car.riere ·heeft gehinderd'. Albert Eir 
stein zakte voor l1 et toelatings·examen van de 
universiteit te Ziidch, doordat hij niet genoeg 
•hedreveu was in wiskunde. Later had menig 
hooderaa·r moeite met zijn rela-t iviteit~t1teorie. 
En George Eliot, de b eroemd·e schrijver, leerde 
slechts heel laogzaarn en met moeite lezen. 

Versailles. 

De burgemeester van ·b et Franse pla-atsje 
Versailles, waar eens het hof van de Fra.nse 
koningen in al zij n glorie schitterde, kwam 
ecn jaar of tien geleden o,p de gedachte l1et 
vreemdelingenverkeer op een zeer directe 
manier te bevorderen. Hij had gehoord, dat 
er in verschillende staten van Noord-Amerika, 
bij voorheeld in Kentucky, Missouri en Ohio 
ve!'schillende ~laa·tsjes wa,ren, die naar het 
Franse voorbeeld ook Versailles waren ge
noemd. Ann de hurgemeesters van deze 
-plaatsen stuurde ·hij een allervriendelijkst 
hriefje met d'e ui'tnodiging bij gelegenheid 
eens een kijkje te komen nemen in de beroem· 
.de residentie van de grote Zonnekoning. 

Natnurlijk werd deze uitnodiging door de 
Amerikaanse hurgemeesters heel beleefd 
beantwoord. Maar de Franse hurgervader 
1kreeg toch een ietwat wond·erlijk gevoel, toen 
hij in een van die hrieven la! : , Wij zijv 
huitengewoon gevoelig voor de attentie van 
Frankrij k om een plaats te noemen naar ons 
oude stadje. Hartelijk dank voor .de groet van 
ons onhekende iPetekind ... 
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De volgende mutaties vonden bij onze maatseltappij plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

A. A. Nagelklet·ke 

C. J. P. Liesbout 
H. van d'er W orp 
M. van den Noort 
N. ] !!III'S 

W. G. Sont 

hfd. empl. 

hid. wtk. 
1e stm . 
l e stm. 
2de -stm. 
2de sUn. 

Per ms. , Ora n:e" ddo. 3 April : 

C. A. Adamse en gezin ad:j. chef/M'Ls 
Mevr. L. A. Mitchell-Men· 
. tel en kind gezin adj. chef 

Mevr. N. Antonissen-Schu-
chardt .en kind gezin ·hfd. empl. 

Mevr. M. Moerman-Lengle! 
en kind - gezin hfd. empl. 

Mevr. C. A. J . vnn Koeve-
·l'inge-Somers en !kind gezin hfd. erupl. 

Mevr. M. L. Riem-ten Ca-te echtg. hfd:. em1>l. 
Mevr. W. Beynon-Boogaard 

en kin d' gezin 1e stm. 

20/ 3 ex A' damkan.toor 
(naa·r TD/ HK) 

24/3 ex RV 
12/ 4 ex RV 
17/ 4 ex RV 
22/ 4 ex RV / SV 
24/ 4' ex RV/ SV 

ex EV (J1J3ar Med. dienst/ 
Tg. Pdo'k) 

H . C. Kemp en echtg em;pl. A'd'am'kantoor (gedet. afd. CMIII/ HKl 
(naar ag. Surabaia) 
(naar ag. Pndang) 

W. A. d'e Graaf en gezin empl. 
C. W. Kroon em!PI. 

WELKOM ! 

VERTROKKEN. 

Per vliegtuig : 

H. van der Lugt kv. 3tfe wtk. 19/3 beeind'iging dienst-
verb and' 

R. J. -de Vries en gezin 2de wtk. 25/ 3 RV 
C. Looijsen bfd. wtk. 26/ 3 RV 
J . VorenkamiJ) 2de wtk. 6/ 4 RV/ SV 
C. .F Nemmer-s 3d·e wlk. 6/ 4 RV / SV 
D. Bus 3de wtk. 6/ 4 RV / SV 

J. G. E. Straat 3d•e wtk. 6/4 RV/ SV 

N. Me Kee 4de wvk. 6/ 4 heeindiging dienst · 
verb and· 

E. Dijkstra l e st.m. 6/ 4 RV 

B. Land 2de stm. 6/ 4 RV 

A. -d'e Pauly 2de ·sl.m. 6/ 4 RV / SV 

J . Raker.s 2de stm. 6/ 4 RV/ SV 

E. van Luyk 2de stm. 6/ 4 RV/ SV 

J. Elema 3de •sUn. 6/ 4 ontslag op verzoek 

B. Ezerman 3d'e sUn. 6!4 RV/ SV 

J. L. Jonker gezagv. 25/ 4 RV 

P. J . A. Buchner 'kv. gezagv. 29/ 4 beeindi.ging diens-t-
verband 

Per ms. , Woensdrecht" ddo. 27/3 va·n Palem
bang : 

le stm. RV (overg•aug u aar de 
N.T.P.M.) 

Per ms. ,Ruys" ddo. 31/3 van Singapore : 

P. A. va>tJ. d·e Stadt chef van lfienst EV/ OP (ex afd·. VZ/ HK) 
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Per ms. , Friesland" ddo. 2/4 : 

P. J. P. Fontein gezagv. RV/ VP 

Per ss. ,Nieuw Holland" ddo. 6 /4: 

F. Na'k -hfd . wrk. 

Per ms. , Oranie" ddo. 10/4: 

Mr. D. F. de Koe en gezindirecteur 
G. H. Hoogland ge2lagv. 
F . H. Hordijk h fd. empl. 
C. A. H. Soho·e1~make-rs en 

echtg. I e stm . 
C. L. Do:n:k en ecl1ig. 2de wtk. 

VP (n aa r Australiii) 

EV 
OP 
EV / OP (ex a g. Tg. Priok) 

RV 
RV 

EEN GOEDE REIS ! 

NIEUW AANGENOMEN : 

K:hoe Ie Kiem 
Sie Khing Hian 
B. A. Melger 
J. F. Verl10ec'k.x 
J. H. Wernsen 
E. J. Douma 
R. A. Cor{en 
J. d'e Jong 
J . G. Ormel 
J. van Zanteu 
R. F. Ruu en 
D. Boheldijk 
J. van der W aile 
N. Klaver 

loc. empl. 
loc. empl, 
loc. empl, 
4d'e •Stm. 
4de ~tm. 
4d'e ·stm. 
4d'e stm. 
4de stm. 
4de stm. 
4d'e 'stm. 
4d'c stm. 
4d'e stnJ. 

4t1e stm . 
4d'e stm. 

per 2/ 4 (nll'ar ag, PadS~ng) 

per 2/ 4 (naar afd. VZ/ HK) 
per 5/ 4 (naar afd. V~rvoer/HK) 
aangek. per vliegtuig ,dd'O. 5/ 4 
aangek. per vliegtuig -dd'O. 5/ 4 
aangek . p er vliegtui·g d'd~. 5/ 4 
aangek. per vliegtuig ddo. 7/ 4 
aangek. per vliegtuig dd'o. 10/ 4 
aangek. lj)er vliegtuig ddo. 12/ 4 
aangek. per vliegtu.ig ddo. 17/ 4 
aatlgek. per vli-egtuig ddo. 20/ 4 
aangek. lj)er vliegtuig ddo. 20/ 4 
aan gek . lj)er vliegtuig ddo. 20/4 
aangek. per vliegtuig ddo. 21!4 

WELKOM BIJ ONZE MAATSCHAPPIJ I 

MUTATIES: 

F. H. Mulder 

M. J . Pijl 
F. J. Muller 

M. Egmond 

C. D. Mitchell 

E. L. Rabc 

H. Doornik 

J. van d·er Lijn 

L. A. GahriiHse 

P. van d·er Weerdt 

D. M. van Leeuwen 

J. H. Hut 

B. Levert 

F . L. J . Mager 

em pl. 

4de w'lk. 
em pl. 

hfd. cmpl. 

adj. chef 

adj. chef 

em pl. 

em pl. 

em pl. 

-hid. empl. 

hid. cmpl. 

Md. empl. 

em pl. 

3de wtk. 

12/ 3 van ag. HoUam:l'ia naa'l' ag. 
So'l'ong; 

15/ 3 ontslag {)'!)· verzoek. 
18/ 3 van a·g. Menado naal' ag. 

Mn!kassar. 
23/ 3 van ag. Makassar n.aar 

Werkpl/ Tg. Priok. 
24/ 3 van ag. Tg. P.riok maar afd. 

Vervoer/ HK. 
26/ 3 v-an afd. Vervoer/ HK n!l!a·r 

ag. Palembang, 
30/ 3 van afd. Secretarie/ HK 

naar akl. PZ/ WP / HK. 
30/ 3 van af.d'. Claims/ HK naa-r 

afd. Secretarie/ HK. 
l / 4 van afd. Arohiei/HK naar 

afd. P. & T ./HK. 
2/ 4 ~-.an ag. Singapore naa r ag. 

Tg. Pdo>k. 
5/ 4 voo afd. Vervoer/ HK :naar 

ag. Pontianak 
10/ 4 va·n ag. Penang na'3r ag. 

Hollan.dia. 
14/ 4 van ag. T g. Priok n!l'a·r afd. 

Vervoer/ HK. 
16/ 4 ont·slag op verzoek. 



Op 24 Maart j.l. werd des morgens om 9 rutr vanuit het zieken:huis Petamburan ltet 
stoffelijke overscllot van de daags tevoren overleden employe E. G. Gabeler op de bcgraaf· 
plaats Laanhof plechtig ter aarde besteld. 

Be/valve de echtgenote en verdere fomilileden vcm de overlecl'ene, gauen onze Direaie e11 

t·ele collega's van hun belangstellirng blijk. 
BovenstllUTrJIPc foto het moment waarop Directeur Mr. D. F. de Koe._ltlln de groeve een 

persoonlijlc woord richt tot de ontslapenc en Mevrouw Gabeler. (/oto : studio Tong & Tim) 

CJ11.an overboorcl 
Hebt u wel eens de hoofdprijs uit 

een lo<terij getrokken, waarde lezer, of 
heeft u wel eens - zoals een oud· 
Nederlands spreekwoord zegt - een 
naald in een hooiberg gezocht en ge
V{)nden ?! N aar aile waarschijnlijkheicl 
bent u niet zo geiukkig geweest en u 
zult dat ook n ooit zijn. Doch dat er 
wei een s wonderlijke dingen gebeuren 
zult u wel met ons eens zijn en een 
dezer wonderlijke dingen - het vinden 
van een overboord gevallene op de 
grote wijde zee - willen wij u nu gaan 
verhalen, zoals wij deze historie van de 
gezagvoerder van h et ms. ,Kalianda" 
de heer W. Vader Dzn. vemamen. 

De historic vangt aan met de volgen-
de nuchtere woorden in het log hoek : 

,24 - 3 - 1954 : ten 04.00 u N /Su
matratijd, op weg V!ln Olehleh naar 
Belawan in lijn 9 vaarbeurt 41, be
vond het schip zich op 05.39 N.B. en 
96-19 E.L., wind flautv en stil, half 
bewolkte lucht, afnemend£ mpan, 
Iichte westelijke deining, koers 99° 

" rw. 

Op dat moment loste de le stuurman 
de 2de a£ op de brug. De heide mannen 
stonden nog wat te praten, toen een 
Indonesisch e dekpassagier opgewonden 
de brug opstormde om te vertellen, dat 
er circa vijf minuten t evoren iemand 

overboord was gevallen . Direct nam de 
1e stuurman de vereiste maatregeien. 
Hij wekte de gezagvoerder, waarschuw
de de machinekamer en bootsman en 
gaf de roerganger order het roer SB / 
aa n hoo1:1d te Ieggen. D~ gezagvoerder, 
die bij zijn kom&t op de brug direct het 
commando ovemam, liet de , Kalianda" 
225° opdraaien om het eigen kielzog op 
te zoeken en ging daarna om 04.05 uur 
op t egenkoers liggen. 

Inmiddels werd de motorboot gereed 
gemaakt om te vieren en er werd naar 
heide zijden scherp uitgekeken. Te 
04.10 uur (dus 10 minuten na het onge
val en de melding daarvan had plaats 
gehad) werd door de 2fle stuurman de 
drenkeli~ op 30 meter afstand ( 4 
streken aan bakb(}ord) opgemerkt. 

Schielijk werd .de man een redding· 
1>oei met Holmeslicht toegeworpen en 
hem werd beduid zich naar de boei t e 
begeven. Gelukkig bleek de drenkeling 
t e kunnen zwemmen en hij z.wom naar 
de boei toe. 

Inmidde]s werd het schip over stuur
boor d rondgemanoeuvreerd, terwijl de 
Aldi slamp op de drenkeling werd ge
richt, voor het geval dat het Holmes
licht mocht uitgaan. Te 04.17 uur werd 
de motorboot gevierd, toen de drenke
ling dwars voor het schip lag op ca. 50 
meter afstand en onder de leiding van 
de 2de stuurman werd de drenkeling, 
die de djurumudie Seniman •b]eek te 

In memoriam 

Vlaik voor h et ter perse gaan van dit 
nummer, onLvingen wij van ons Amster
diarn~.lkantoor het ·lelegrafisdhe hericht, 
dat op 22 A,pril j.l. te Den Haag in de 
ouderdo.m van 75 jaar is overleden de 
heer 

N. van Zalinge 

· in Ieven oud-Presid'ent-Directeur en lid 
van d:e Raad van Bestuur van onze 
maa'tschappij. 
In ijver en volh:trding was hij voor ons 
allen een voorbeeld. Zijn nagedac·htenis 
zal bij allen; die met hem ll110chten 
samenwerken. in P-re W~>rden gehou:den. 

Op 3 April is te Santpoor.t ovedeaen de 
heer 

W. Heldoorn 

in leve11 gepeusionneerd hoofdwerktuig
k,undige van onzc maatsch a.prpij. 

Zij rusten in vrede 

zijn, opgepikt (om precies t e zijn om 
04.20 uur) . 

De motorboot werd opgehieuwd en te 
04.30 uur werd de reis verV-olgd. Bij 
ondervraging bleek , dat de djurumudie, 
bij het tot onderdeel van zijn taak be
horende aflezen van de log, op onver
kiaarbare wijze overhoord was gevallen. 
Hij had, naar hij heweerde, nog de 
Iogiijn gegrepen en zich op deze wijze 
een tijd Iaten meesleuren ; zijn handen 
bleken dan •ook danig ontveld te zijn. 

De gezagvoerder besloot zijn relaas 
met : 

,,Dank zij het goede weer, het 
heldere maanlicht en het feit, dat de 
drenkeling kon zwemmen en het 
hoofd koel had gehouden, had de 
redding een vlot verloop." 

AI m et al had e.e.a. een half uur in 
besiag genomen, doch dat bij deze 
wonderlijke redding Vl'IOuwe Fortuna 
een handje had meegeholpen, zal wei 
niemand kunnen ontkennen. 

Maar zonder geiuk vaart niemand 
wei, zoals de bewus-te man zei toen hij 
h et bewuste lot uit de hewuste Ioterij 
trok l Wij willen niet nalaten op deze 
plaats gezagvoerder W. Vader Dzn. 
hartelijk te bedanken voor zijn sobere 
inlichtingen, die wij - naar wij hopen 
- in bovenstaande regelen naar zijn 
genoegen hebben bewerkt. 
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Sa I i m 
Pesuruh Kopala Direksi 

40 tahun 
1 Mei 1954 

Salim dilahirkan di Djaka·rta pa·dla t ahun 
1900. Seha:gai seorang pemuda jang baru her· 
u.mur I4 ta·hun ia masuk bekerdja pada KPM 
,pada tanggal I Mei 1914 seba.ga·i pesuruh. Da· 
lam dja:ngka waktu jang pendek ternjata bah· 
wa Salim mempunjai sifat2 jang i stimewa d·an 
olelh :kami itu <l'id.jadikan pesuru:h Direksi 
K.P .M. Siapa itu di Kantor Besar jang {idak 
mengenal akan Salim. Dji·kalau ad'a orang 
jang ·henda•k mengha.dwp Direksi maka Salim· 
lah jang dlllpat meneta•pkan apakah Direksi 
masih rnengadakan rapa·t ataukah seorang ang· 
gota Direksi ma•sih mempunjni tamu. 

Pada tanggal I Mei j .a.tt. pesuruh jang rna· 
sih kuat ini akan merajakan dinas jubilum· 
nja 40 t'll'hun. Ia 1elah mel.ihat banjak oralll" 
jang datang dan pergi dan besar dju ll;a djum~ 
bla·hnja anggoia2 Direksi, j·ang kelJ·adanja Sa· 
lim telah berahdi dengan setia. Pada •h ari ini 
kami menjamjpai kepaifanja utjaplkan ~elamat 
kam:i den~an .pen!(harapan. Mu.da-b2 d'alam ke· 
adaan •sehat wal'afiat in da.p•at b~i menga·bdi 
Perusahaan kami d'nn terutama Di'reksi kami 
untuk d~angka waktu jang pandjang hend11k· 
nja. 

Einstein passeert Abe. 
Een opinie·onderzoek lteeft zich weer eem 

bezig gehouden met de vraag wie in Nederland 
de meest bewonderde mensen ziju. Het Iijstje 
ziet er ditmaal als volgt uh: I. Churchill; 
2. Dree.s ; 3. Eisenhower; 4. Jan van Zutpihen; 
5. Schweitzer; 6. Pi•us XII; 7. Ad·enauer; 
8. Lieftinck; 9. Einstein; 10. Lenstra. 

Ohurchill, d~e verleden jaar .de eerste plaat> 
moest afstaan aan ministeqpresiden.t Drees, 
•heeft Ojpnienw de lei.d'ing genomen. Opvallend 
is dat ,,orne J an van Zutphen", iemand die 
·heel veel heeft gedaan voor de tbc·bestrij ding, 
.dit jane voor het eer.st op het erelijstje voor· 
U<omt. Nog fra\Pfpalllter is dat zelf de Duitse 
Adenauer in deze il'angord'e is ·op.genomen. De 
&ter van Ahe Lenstra is danig aan bet ver· 
bleken. Deze welheminde halschopper schijnt 
op zijn retour te zijn; hij is door Einstein 
gepasseerd .· 
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S. Rimper. 
locaaJ.employe b.d. Medische d ienst 

Poiikliniek Gadja Mada 
40 jaar 

5 Mel 1954 

In Ga.roet geboren O'P 28 A!pril I 895, trad 
Simon Rimper, na·da•t hij in I9I4 zijn di.ploma 
voor ziekenverpleger ·had gehaald, 0op 5 Mei 
I9I4 in dien1lt van onze maatsch31puij en werd 
-tewer-k~esteld' als ziekenver.pleger .. Jaboran·t. 

Op 1 Januari 1933 werd' hij bevorderd tot 
ver·pleger/2de klerk, om o.p 1 Januari 1941 tot 
verpleger /1e klerk te wor·d'en aanf(es teld. 
Direct na de bezettingsjonren van Indonosie 
meldd'e de beer Rimu>er zich weer direct bij 
onze maatscha.ppij ann, zod'a t 1hij OolJ I J anuari 
1946 wt ver.pleger/ hoofdklerk 2de klasse werd 
aangesteld. Op I Januari 1947 volgde zijn b e· 
no6Tl1in~ tot hoofilklerk 1e 'lda·sse, om OIP 
I Juli 1948 en op 1 Juli I952 resp. tot beambte 
en locaal-employe te word·en aangestcld . 

Verrneldenswaard is. dat 'hij op- 31 Augu.stus 
1948 van H. M. de Koningin d'e Kleine Zil· 
veren Ster voor Trouw en Verdienste mocht 
ontvangen. 

Een ieder, die de laatste jaren wei eens een 
hezoek heeft gebracht aa'll de polikliniek iu 
het Logeergebouw, zal daar ongetwijfeld' d'e 
beer RimiPer ·hebben ontmoet. De wijze wnarop 
hij met zieke en !(ezond·e K .P .M.·ers weet om 
te gaan J.s hoven aile lof verheven. Wij wensen 
de beer Rimtler met zijn 40-jarige juhileum 
van ·harte geluk Oat •bet ·hem !(egeven mor<' 
zijn ziin krachten no g vele ja•ren a an onzc 
maatschaWJij te geven. 

Het bombardement van de maan. 
De opuHen in de oppervblcte van de maan 

zijn ontstaan door een hombardement van 
meteoren'. De aard'e zou .dez·elfde beschad~· 
gingen -moeten verduren, als de atmosfeer onze 
planeet niet heschermd'e. Op -hun tocht door 
d·eze ijle, .d'flclte wapenrusting verbranden de 
meeste meteoren door de wrijving met de 
lucht. De snelhei.d' en d'e omvang van de andere 
wor.d'en zov-eel verminderd, dat hun overblijf· 
selen slechts bij uitzondering schade kunnen 
aanrichten. 

M. Leander 
hoofdklerk II - afd. CM 111/HK 

35 jaar 
1 Mei 1954 

Marinus Leand'er werd op I8 October 1899 
te Depok geboren en trad o-p 1 Mei 1919 als 
teller (4de klerk ) in dienst van onze maM· 
sch31Ppij. To en de J apanners Indonesie bin· 
nenvielen bekleedde hij de rang van 3de klerk. 
Direct na J apans' ca,pitulatie, meldde de beer 
Leander zich weer bij onze m aatschappij aan, 
om o,p I Januari 1948 te worden bevorderd: 
tot 2de klerk en op 1 J anuari 1949 tot 1e klerk 
te worden aangesteld'. Op 1 J anua·r i 1951 volg· 
d'e zijn aanstelling tot hoofdklerk II. 

Wij wensen de heer Leander met zijn 35· 
j!3rige jnbilenm van ha:rte geluk; 111og heel 
vele voorspoedige jaren ! 

Ch. J . L. Kuhr 
beambte - Werk!)laatsen/Tg. Priok 

35 jaar 
15 Mei 1954 

lgMn t oto beschlkbnar) 
Charles Just Louis Kiihr, geboren op 20 

Augustus I899 te T jilatjap doorliep d·e Mulo, 
trad op IS Mei 1919 als klerk in dienst van 
onze maatsehappij en werd .tewerkgesteld bij de 
Werk.plaatsen te Tg. Priok, alwaar hij to-t o.p 
heden nog steed's werkzaarn is. 

Na •tot ·hoofd'klerk II te zijn bevo11d'erd, werd 
hij op I Januari 1941 tot hoofd'klerk I aan· 
gestelcl. Ook de heer Kiihr verbleef geduren(:l'e 
de h ezettingsjaren van l ndonesie in versehil· 
lende interneri ngsknmpen, doch na de capitu· 
latie van J a,pan meldde hij zich weer direct bij 
onze maatschaPJPij ann, om o-p l J anuari I946 
tot beambte te worden bevorderd. 

Wij wensen de h cer Kiihr met zijn 35·jarige 
dienstjubileum van harte gehrk. Oat het hem 
gegeven moge zijn nog vele jaren in het he· 
lan g van onze maatschappij te werken. 

M. Pohan 
beambte CM II - HK. 

25 jaar 
1 Mei 1954 

Monang Pohan, gehoren o-p 6 Augustus 1908 
te SiJpirok (Tapanoeli), doorliep de Kweek· 
school voor Onderwijzers en trad, na bet he· 
ihalen van zijn diploma, als onderwijzer in 
d~enst. Na anderhalf joaar voor de klas 1e heh· 
ben .gestaan, trad hij als kler.k bij het Departe· 
ment van Financien in het toenmalige Batavia 
in dienst, waarna hij op 1 Mei 1929 als Ie 



klerk in KPM·dienst kwam. Ged;1Jrende de 
beze-ttingsja.ren van Indonesie kon de beer 
Pohan zich ais onderwijzer van een parti· 

· Jiere school in Ieven ,houden, doc:h direct na 
J 3j})ans' ca,pitulatie meld de hij zicb weer hij 
onze mantschap.pij nan. Op 1 Juli 1946 werd 
hij tot hoofdklerk II hevorderd, om op 1 Ja· 
nuari 1948 tot hoofdklerk I te worden aan· 
gesteld. Op 1 J anuari 1950 volgde zijn benoe 
ming lot heamb-te. 

Wij wensen de heer Poh.an met zijn 25-jarige 
juhileum hij onze maatschap.pij :bet allerbesle 
toe ; nog vele voorspoedige jaren ! 

Tjiong Tek Bok 
beambte - Ink. & Mag.-diensl te Tg, Priok 

25 jaar 
I Mei 1954 

Geboren o.p 25 St:~ptemher 1911 te Paloi>o 
(Celebes) , .tra·d Tjiong Tek Bok als klerk op 
I Mei 1929 in dienst van onze maat·sohwppij 
en werd tewerkgesteld hij de magazijnsdiensl 
te Tg. Priok. Na de hezet1ingsjru-en van Indo. 
nesie mcldde hij zich direct weer hij onze 
m.aalschmppij aan, om ·op 1 Januari 1946 tot 
hoofdklerk II te worden h evordel"d. Op. 1 Ja· 
nuari 1947 volgtd'e zijn aanstelling tot hooM'· 
klerk I, terwijl hij o.p I Januad 1950 tol 
beambte werd' hevorderd. 

Nog steeds is de heer Tjiong T ek Bok hij 
onze Mngazijndiens·t te Tg. Priok werkzaam, 
tot volle .tevredenheid van zijn chefs. Wij 
wensen hem met zijn juhileum van .harte geln'k 
en spreken de hoo1p nit dat het hem gegeven 
moge zijn onze maatschappij nog lange tijd 
in de heste gezondheid te d'j.euen. 

Oh Kong Lam 
mandur-gudang Perwakilan Medan 

25 tahun 
1 Mei 1954 

Oh Kong Lam dila•hirkan pada tanggal 3 Pe· 
hruari 1908 di Bindjei dan 1pada tanggal 1 Mei 
1929 in masulk bekerdja 'Pn,d1a Perusahaan kami 
d'i Meda.n. Padn tahun 1948 ia ·d'iang'ka·t men· 
djad1 mandur-gud·ang. Berkenaan dengan ju. 
bilumnja .pa-da Perusahaan kami kepad'a Oh 
Kong Lam kami ·sampaikan utjtWan lkami de· 
ngan !Pengharapan kiranja ia da.pat lagi be· 
kerdja bagi K.P.M. ,dalam keadaa·n ~ehat wal· 
'afiat untuk djangka waktu jang IP&ndjang 
hendaknja. 

Aboe 
djuru.masak Civiele Dienst - Tg. Priok 

25 lahun 
3 Mei 1954 

(tlda ada portret) 

Aboe .d'ilahirkan di Gresik 'Pada talmn 1902 
dan .pada .tanggal 3 Mei I929 ia mamk heker· 
d'ja pad'a Perusa•haan kami seba~ai pelajan di· 
ka1pal , van Swoll". Selama ta,hun2 rpenduduk· 
an di Indonesia Aboe tetap berlajar d'an achir· 
nja ia kembali dengan km, ,Band~ermasin" 
.pada ta,hun 1940 'di Indonesia. 

Setiba di lnd'onesia ia ditempatkan .semen
tara ·sehagai djuru•.masak rpada Civiele Dienst 
di Tg. Priok dan ,pa·da tanggal I Djanuari 
1949 ia ;Hteta!Pkan sebagai pegawai d:trat da· 
lam •pangkat jang tersebut diatas. 

Pada tanggal 3 Mei j.a.d. Ahoe merajakan 
jubilum dinas 25 tahun .padta P erusa·haan k~· 
mi, herkenaan jubilum mana ka,mi dengnn se· 
gala h ati menjamiPaikan kepadanja utjapnn 
selamat kami. 

Kiranja bertahun-tahun lagi {}alam keadaan 
sentosa wal'afiat, demi ha,ra,pan kami. 

0. S. J . Klaassen 
adjunct-chef ag. Makassar 

25 jaar 
14 Mei 1954 

Otto So.phus Johannes Klaa-ssen weor d' op 
29 September I907 te Dussen (N.-Brahanl) 
geboren en doorliep de AMS en 'het Gymna· 
sium te Bandung. Op 14 Mei 1929 trad' ·hij als 
employe in dienst van onze maa-tscha.pJllij. Tot 
medio I936 hleef ;hij werkzaam op ons Ma· 
kassar-agentschwp, waarna hij met verlof naail" 
Enro.pa vertrok. Na ommekomst hiervan, WI 
Octobe.r 1938, wa.s de heer Klaassen werkzaam 
op ons agentschll!p te Medan, waarna hij to't 
Januari '4I gerplaatst hleef op de afde ling VRV 
van het Hoofdkantoor. Na een ;jaar werkzaom 
te zijn geweest o,p ons Priok-kantoor, ging ·hij 
weer naar de afdeling VRV op ,bet H oofd
kantoor 1erug. Drie maanden hierna- kwamen 
d·e J21Panse bezetters en oo'k de heer Klaa·ssen 
kwam in vel"sc-hillende Japanse internerings· 
kampen terecht. Direct na ·d·e oorlog was l1ij 
werkzaam OIP ons Medan-agentscha,p, waarvan. 
dann hij in Juni 1946 met verlof na.ar Euro.pa 
vertrok. Na ommekomst van dit verlof werd 
hij op Gorontalo geplaatst, alwaar hij de maat· 
seha·ppij,helangen als agent he.ba.l'ltigd'e. Op 
1 Januari 1949 werd •hij tot hoofd'-empl oye 
bevorder.d. 

In Maart 1951 werd hij wederom naar het 
Makassnr-agentschap overgeplaatst, waar hij tot 
Jartuari '52 werkzaam bleef. O,p 1 Januari '52 
kw3!m zijn bevordering tot ad.junct·chef af. Hij 
ging .toen weer met Europees verlof om dnarna 
opnieuw op bet Makassar-agentsehap tewerk· 
gesteld te worden. Tot <:I'P heden is de heer 
Klaassen aldaar als ,sub-agent werkzaam. 

Wij wensen hem met zijn 25-j·arige dienst
jubileum van harte geluk en .spreken d'e wens 
uit dat 'bet hem gegeven moge zijn nog 
geruime tij.d in de beste gezond'heid voor 
onze maatschappij te werken. 

E. K. Schulz 
Jocaal-employe Werkplaatsen Tg. Priok 

25 jaar 
16 Mei 1954 

(gMn toto beschlkbaar) 
Emile Karel Schulz werd op 28 Manrl I910 

in het toenmalige Batavia gehoren en trad, 
na zijn Mulo·OIPleiding, op 16 Mei 1929 als 
klerk in d ien·st bij onze m.aatsch,a1Jpij. OIP 
1 Januari '35 en o.p I Januari '41 werd' h ij 
r esp. tot le klerk en ·hoofdklerk II h evor der ,d. 
Op I J an uari 19·16 werd de heer Schulz tot 
hoofdk lerk I aangesteld:, terwijl hij o.p I Ja. 
nuari '49 :djn bevordering tot beambte afkwam. 
T o,t locaal-·ern1p1oye werd •hij OiP 1 J anuari 1952 
henoemd. 

Wij wensen de heer Schulz OIP .de 16de Mei 
a.s. een p reltige dag toe. Van har te gelukgc· 
wen~t m et uw 25 jnrige jubileum en nog vele 
voorspoedige jaren. 

Jhr. G. Meyer 
locaal· employe afd. CM 11/HK 

25 jaar 
16 Mei 1954 

Geor ge Meyer werd op 4 April 1909 in bet 
toemalige B at avia geboren, doorliep de 3-j.
HBS, trad: op 16 Mei I929 als klerk in dienst 
der KPM en werd' tewerkgesteld' bij de a fd. 
CM op bet h oofdkantoor. In 1941 werd de 
beer Meyer in de rang van hoofdklerk tewerk· 
gesteld op het Priok-·agentscha.p als assistent· 
boekhouder. Ged urende de Jacpanse bezetting 
van lndonesie verbleef cle heer Meyer in ver· 
schillende JaJllan~e in ternedngS'kampen. Na 
J apans' capitulatie meldde •hij zich weer direct 
h ij onze m aatschaprpij aan en kwam wederom 
bij de afd. CM op h e-t hoofd'kantoor te werken. 
Op l J anuari 1947 werd l1ij tot beambte he· 
vorderd en ging kor.t daarDcrJ met zickteved of 
naar Euro,pa. 
Na ommekomst hiervan werd' bij wederom op 
de afd . CM op bet hoofdkantoor geplaatst. 
O:p 1 J anuad I954 werd hij tot 1ocaal·empl oye 
b evorderil'. T ot op heden is de •l1eer Meyer 
nog steeds 01p .de afd·. CM II werkzaam (afd. 
personeelsbelasting). Wij wensen hem nog vele 
voorspocdigc jaren toe en s-preken de h oo,p 
uit ifat ·het hem gegeven moge zijn nog lange 
jaren voo.r onze maatschappij t e werken. 

(vervolg zie pag. 18} 

Atomen en moleculen. 
Indien men een waterdrop.pel met een zo 

sterke microscoop kon h ekijken, dat deze 
d'ruppel zo groot als de aarde l eek, a·an zou , 
men ·bet a-toom jui st zo groot als een sinaasa.p· 
pel zien, en de kern, die ongeveer 10.000 maal 
kleiner i.s dan 'bet a•toom, zou als een klein 
.;tofdeeltje nauwelijks zichtbaar zijn·. 

1 cm3 gas bevat 28 milliard m aal milliard 
moleculen. Als ·deze moleculen in ho0o.pjes van 
een milliard werden gerangschikt en men ze 
&aarna ging tellen in een tempo van een 
hoopje .per seconde, dag en nacht, zou men 
er 10 eeuwen over .doen. Tien millioen wa· 
ter.stof-moleculen meten, naa~·t elkaar gelegd, 
1 millimeter. 
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J. J . Dogger 
gexagvoerder 

25 jaar 
18 Mei 1954 

j 

J acob J an Dogger werd OiP 10 Maart 1908 
te Oud·enbosch geboren, doorliep eerst d'e 3-
jarige HilS en daarna de Kweekschool voor de 
Zeevaart te Amsterdam. In 1929 behaalde hij 
te Den Haag zijn diploma voor 3de stuurman 
GHV en ging met het ss. , RoHi" voor {}e eerste 
maal naar l ndonesiii, alwaar •hij op 18 Mei 
1929 a.rriveerde. In 1932 b ehaald-e •hij te Dja
karta zij n d·i.p loma voor 2de stuurman GHV 
l erwijl hij in 1935 te Den Haa g het diplom~ 
voor zijn eerste rang hehaalde. OtP 1 April 
1936 en op I Juli 1941 werd ·hij r esp. b evor· 
derd to t 3d'e-en 2d·e ·stnurman. Gedurende de 
Tweede Wereldoorlog -hleef de heer Dogger 
doorvaren. (o.a. aan hoord van de , Van Spil· 
bergen", , Ruys", , Boissevain", "Straat Soen· 
da", , T egelberg", , Nieuw Holland" en d'e 
, Mel<:hiot· Treub") Ov 1 Juli 1949 werd h ij 
tot 1e stuurman bevorderd, terwijl hij o.p 
1 Janu.ad 1953 ~ot .geza.gvoerder wer-d aan
gesteld. Gezagvoerder Dogger voert thans het 
commando over bet ms. , Batoela". Wij wen· 
sen hem m"et zij n 25·jarige jubileum van har{e 
geluk Nog vele jaren ·en een behouden vaart. 

R. E. P. le Clercq 
geugvoerder 

:25 jaar 
18 Mei 1954 

R einier Emile Pieter l e Clercq werd' OJP 
14 April 1908 te Utrecht geboren, doorliep de 
Mulo en daam a de Zeeva-artschool P. Haver
kamp te Amsterdam. In 1929 hehaalde bij te 
Den Haag het diploma voor 3de stuurman 
GHV en vertrok met ·bet ss. ,R01ti" voor de 
eerste maal naar lndonesie, .a·lw:mr ,bjj in Mei 
'29 arriveerde. In 1931 en in 1936 behaald'e hij 
te Djakartu resp. Zijn diaJioma voor 2d'e - en 
1e stuu rmnn GH V. Op 1 April 1936 en op 
1 Juli 19<11 werd -hij r e!lp. b evorderd· tot 3de
en 2de stuurmnn . Ged'urcnde de bezettingsja
ren van Indonesie is de heer Le Clercq blijven 
doorvaren (o.a. a-an boord van de , Ti-nombo", 
,PaiO!po" en de ,Palehleh" ). O,p 1 Juli 1949 
werd hij tot 1e •Stuur man hevor.d'erd, t erwijl 
hij op 1 J a.nuari 1953 .tot gezagvoer.d:er werd 
aangesteld. 

Wij wensen gezagvoerder Le Clercq m et 
zijn 25 jarige .dienstjubileum van harte geluk. 
Nog vele voorspoedige jnren ! 
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S. Ntoma. 
ladingklerk 

25 jaar 
21 Mei 1954 

Salim N:toma, geboren op 19 J uli 1909 te 
Gorontalo, trnd· 01p 21 Mei 1929 als leerling· 
lading·klerk in diens-t van onze maatschappij. 
o'P 1 April 1930 werd hij :reeds •tOt Ia-d'ing· 

. klerk bevorderd. Ook ged'urende de Tweede 
Wereldoor[og b leef ·hij zijn werkzaamhed'en 
vervulleu en i1eeft ann boo1-.d1 van de , Plan· 
cius" d oorgevaren. 

Op 21 Mei a.s. viert de •heer Ntoma zijn 25-
jarige dienstjubileum b ij onze Maatschap.pij. 
Wij wensen •hem nog vele voorspoedige jaren 
en ecn behouden vaart toe ! 

Haneng 
pesuruh Kepala Kantor Perwakilan Makassar 

25 tahun 
27 Mei 1954 

Hanens jang dilwhirkan di Bonthain (Suln· 
wesi-Sela1an) ipada 1on ggal 11 Pehruari 1902 
masuk bekerdja ,pada Perusal~aan knmi di 
Makussar 'pada tangga l 27 Mei 1929 seba~ai 
·pesm uh . P ada tanggal 1 Djnnuari 1951 Ha. 
ncng d iangkat mendj udi ,pcsurwh-k epala. Ring· 
ga kini ia masih lagi mendjnlanknn tugasnja 
dcngan sangat memunskon h a.gi tkepnla2nja. 

Berkenaan dengan jubilurn-dinas 25 ta•hun 
ini kami mengutj~pknn selamat kepad'a Ha· 
neng. Mud l]h2an ia a:'kan berada d'alam keadn· 
an sehat wul'afia-t l1endaknja. 

Dat doet oude botten goed. 
Mensen oop l eef.tij d -hebhen nog JUeer h e

·hoefte ann m elk d1nn k inderen om hun b een
derstelsel sterk en gezond' t e houd'en, ald'us 
een ·mpport van het Amerikaanse Ministerie 
van Landbouw. 

Mensen o-p 1eeftijd hebhen iedere dag een 
hoevee~heid kalk nodi g, -die overeenko.rnt m et 
d'e hoeveelheid, welke een halve liter m elk 
bevat. Krijgen zij minder ikal:k, dan treedt een 
knlk•tekort o·p, waardoor het heender,;tel sel zo 
verzwaik,t, d'at d'~ oude botten gemakkelijk 
breken •en soms niet meer hehoorlijk genezen. 

Deskund!i gen otP voedingsgehied raden ip er· 
sonen o,p leeftijd daarom ann, meer me1kpro
ducten t e gebruiken en brood te eten wnarin 
melkp·oed'er i s verwerkt. Dit advies her.ust op 
de resulta-Len van proeven, die in d!e laatste 
twintig jaar zijn genomen. 

Eerst examen doen. 
Er i$ een treffend gezegde, ·d·at de waardc 

van sommige mensen wor-d'!. hepaald doo r •het 
geld, .dat zij ni et willen verdienen. Zo was 
het ook m el Edward: J enner, de ontdekker 
van de koepok-inenting. Even voor hij zijn 
grote ont.dc:kkiu g ~enbaa.r maakte, wees 
iemand •hem er OIP, &at ·hij op z'n minst hon· 
d'erdduizend pond sterl ing kon ver dienen, als 
hij zij n vond"!>t geheim hield' om er zel£ aileen 
het profij t van te trekken. J enner dacht daar 
ni et aan. 

De vaccinatie tegen de pokken maakte J en
nel·'s naam beroemd over de {leihele wereld. 
Eens verzoc-ht hij Na1poleon enige Engel se 
krij gsgevangenen vrij {e laten. Keizerin 
Josephine brac·ht het verzoek over en deed' een 
goed: woord:je voor de Engelsen, maar haar 
maohtige gemaal was onverhidd,elijk; tot zij 
hem vertelde, dat het J enner was, .die ·de brief 
had geschreven. 

,Wij •kunnen ·het ons niet veroorloven· di e 
man iels te weigeren", zei N31poleon toen. Z e. , 
in Oostenrijk en Mexico werden er o,p voor
Eql!Taak van J enner versche~dene gcvan.genen 
vrijgel aten. Alleen in Engeland had: de rege· 
ring heel wa-t mind"er ontzag voor de grote 
weldoener der mensheid. Toen ·hij d aar ver· 
zocht -een aantal Franse krijgsgevangenen vrij 
Le Ia ten, volgde er •een hotte weigering. 

R eger ingen mnnten over bet algemeen niet 
uit in d'arrkbaarheid. De Engelse Het J enner 
,rustig d'e grote sommen, di e -het bekendmaken 
van ziju ontdekking verslond, zelf ·hetalen. 
Aileen zijn omvangrij·ke cor-re5pondentic kosttc 
hem al m eer dan ·hond·erd (pond' sterling per 
jaar. Na veel ~1een en weer Jpraten werd h em 
een janrgeld van -tienduizend :pond st erling 
toegewezen, maar het duurd'e twee jaar eer hij 
er i ets van kreeg en t oen werd er d'nizend pond 
voor onkosten afgetrokken. 

T oen de Universiteit te Oxford J enner de 
doctorsti-tel ·ha·d' gegeven, verwnchtte ieder, dat 
hij zou worden gekozen in •het ,College of 
Physicians". Daar ikwam echter nicts van, want 
de geleerde heren stel ruen de voorwaa,rde, dat 
J enner eer-st examen in Latijn en Grieks moest 
doen. 1 --, i 

SNELLER! 

Oat rent en snort en t·onkt en stuift 
maat· gierend door de straten; 
de s troom van sleeen, super-chroom, 
in allerhan ilc mMen. 

Dat rost en t•ijd't en p loft en spu r-t, 
d'ecn 'snell er dan de -ander. 
En gant er even iets verkeerd, 
dan ·rammen ze elkander. 

Oat giert e n ·d'end,er t d·oor de Iucht 
als dolle m eteoren; 
voo ruit maar ! l edere dag OfPnienw 
weer sneller dan tevoren. 

Wij baa&ten, •hollen , -spoeden ons 
als o-pgej angde ·hazen. 
We kijken nauwelijks op of om 
bij It koor~sig verder r nzen. 

W aarom ? Waarheen ? Naar ·het Geluk ? 
Och $Tnl ••.. voord n-t we 't weten 
zijn we het reed's voorbij gejaag·d, 
door snelheidsk oor,ts ·hezeten ! 

Bezinning, Tust, ·b ezonkenheid' 
zijn aoh'ler ons .geb leven. 
Geen tijd ! We <rennen, .rossen voort 
in dit mo derne leven. 
't Geluk gant eenzaam en ote voet, 
en ach, wij arme dwazen . .... 
wij merken l1et m aar zeldien O•P· 
Wij ·hollen, rennen, u zen ! 



,Tuan, ada hinatang 
dihahwa ... ,, • 

In het jaar 1926 was ik 2tle werk
tuigkundige aan hoord van het ss. 
,Palopo". Gcnoemtl schip was uit
gerust met een B. & W.- waterpijpketel, 
welke was inl!ericht voor het stoken met 
gruiskolen. De ,Palopo" nu voer van 
enige Java-Noordkusthavens, via Pa
lemhang naar Singapore, terug naar 
Java, een 14-daagse dienst , waarin wij 
twee maal onze thuishaven T andjong
Priok aandeden. 

In Tegal of Cherihon kregen we 
altijd een 30 stuks geiten mee, welkc 
waren hestemd voor Palembang. Te 
Priok, waar we enige nachten overble
ven achter in de le binnenhaven, 
gingen onze viervoetige passagiers 
gedurende .de ligtijd aan wal. Het ver
trek naar Palembang was bepaald op 
Zaterdagmiddag 5 uur. Ongeveer een 
uur voor vertrek werd er in de SB
dienstgang in een nis vers gras en hooi 
gedeponeerd, de proviand voor de 
,kambings", terwijl gelijktijdig ook de 
dieren werden ingescheept. 

Om kwart over vier kwam de olie
man van de wacht mij verschikt 
waarschuwen met: ,Tuan, ada billa
tang dibahwa !", waarop ik verwon
dcrd vroeg: ,Binatang di manah ?" En 
de olieman wee·r: , Dimana spihal" 
(hij de centrifugaal). 

Ik met de olieman naar beneden en 
jawel, bij de centrifugaalpomp stond 
een geit ietwat onwenning naar de 
draaiende krukas- 1e kijken. Nauwe
lijks van mijn verbazing bekomen, komt 
de stoker van de stookplaat in de 
machin~amer naar mij toe: ,Tuan, 
di-dapur ada banjak lagi !" lk direct 
naar de stookplaat en in het gangetje 
er naar toe werd ik al bijna van de 
sokken gelopen door een ;grote geit, 
die hlijkbaar ook eens een kijkje in de 
machinekamer wilde gaan nemen. Op 
de stookplaat aangekomen, zag ik voor 
de donkey-ketel ook alweer twee geiten 
huppelen en dacht dat het nu aardig 
op een circus begon te lijken. 

M'n oog viel op de SB-bunkerschuif 
en dat bracht mij meteen de oplossing 
van het raadsel: uit de hoog opgetrok
ken hunkerschuif zag ik twee voor
poten en een geitenkop, zij wilde net 
een sprong nemen om 66k op de stook
plaat te komen. Misschien kunt u .al 
wei raden wat er gebeurd was? Het 
gras en het hooi had men in de on
middellijke nabijheid gelegd van een 
zich in het dek bevindend bunkergat, 
dat was afgedicht met een los plaat
ijzeren rooster, dat waarschijnlijk op 
een slipper had gelegen. De geiten, aan 
de wal waarschijnlijk een heetje honge-

Op 6 Maart j.l. herdaclu ladingk.lerk W. Rumen:garb, aan boondi van het ss. ,Pahud", het 
feit dat hij op die dag 25 Jaar in ,dlilen:st was van onze maatsclwpp?· . . 
Op bovenstaande /oto, ziUend v.l.rn.r. : gezagvoerder J. H amerslag, de ;ubilan.s W. Rumengan, 
le stm. G. A. H. Schoenmakers en de 3 stm, A. ]. Ista . 

(toto: 2de wtk. T. v . d. Doo~) ,1.. 

rig geworden, kwamen aan board en 
vlogen op bet verse gras en hooi af, 
en (gedachtig a an het spreekwoord: 
,als een bok op de haverkist") ver
drongen zich elkaar daar en zo ver
dwenen er enige bokken en geiten stlC· 

cessievelijk in de bunker. Deze hunker 
waren we aan het leegstoken, maar 
achter in de bunker, waarboven kam
hings' noodlotti:ge gat, was nog aardig 
wa~ gruiskolen aanwezig, zodat de 
slaohtoffers geen grpte smak maakten 
en vrij zacht in deze gruiskolen terecht 
kwamen. 

Om 5 uur die Zaterdagmiddag zijn 
we vertrokken, ec.hter zonder geiten in 
machinekamer en stookplaat. Des 
lVIaandags daarop werden al onze vier
voetige passagiers, met hele poten en 
goed doorvoed, te Palembang afge-
1everd! 

C. J. Dekker 
gepens. hfd. wtk. 

RECORDJAAR VAN DE 
WONINGBOUW 

In 1953 zijn - een record' - 59.597 wo
ningen in Nederland gehouwd. Ruim 
61.000 gezinnen werden - woonruimte 
in de duplex-lvoningen meegerekend -
daardoor aan een onderdak geholpen, 
aldus het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek. 

Sedert -de bevrij ding, gerekend tot 
en met 1953, we1·den 310.571 nieuwc 
woningen gebouwd, waarvan er 15.013 
als duplex-woning zijn ingericht, z.odat 
er voor 325.584 gezinnen woonruimte 
beschikbaar is gekomen. 

GROOTMOEDERCURSUS IN PURMEREND. 

Om het onpaedagogisch optreden van groot· 
moeders tegenov>er kleinkinderen tegen te .gaan 
heeft men dn Purmerend besloten tot d'e 0\P' 
riohting van een ,grootmoedercursus. 

Hiermede iheeft d:it Noordihollandse ;plaatsje 
zich niet alleen een <primeur verschaft voor 
Nederland', maar - voor zover bekend' - is 
deze cursus enig in de wereld. 

De ·oorzaak van .die int;telling van d'e nieuwe 
cu!'sus was de m~edercursus van 'het Wit-te 
Kruis. Alle ,goede raadgevingen ten 51Pijt wor· 
den .cfe meeste Purmerendse baby~s opgevoed· 
in lijnrechte tegenstelling met d:e lessen van 
de moedercur·sus, 

Vaak bleven d'e .gevolgen niet nit. K.lachten 
regend·en •op !bet Witte-Kruisbureau, waar m~n 
het toch zo g.oedl met jong Purmerend meende. 
Bij nader ond~rzoek bleek dat in vrijwel alle 
gevallen de grootmoeders - ihoe goed' ook 
bedoeld - de v-er~eerde hand! in het .spel 
hadd'en en l1aar re&p. doc'hters en scho.ond:och· 
ters verteldien dat ,al die nieuwe methoden 
niks waanl' war.en". Zij ha.d'den het vcoeger 
andet'S gedaan ·en ......... ibeter. 

Pu'!'merend iheeft nu de knoO[l doorgehakt : 
een ,grootmoedercur,sus. De vraag blijft of de 
•toeloop .groo:t zal zijn. 

,,lk wou, Jut je niet altijd je kleren zo liet 
rondslingeren als je thuiskomtl'' 
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2. Bet beeld van 
Zeus in Athene 

Phidias - de grootste beeldhouwer 
van Griekenland en wellicht van alle 
tijden - werkte van 447 tot 438 aan 
heeldcn en r eliefs voor het Parthenon, 
de marmeren tempel van de godin Pal· 
las Athene in de stadstaat Athene. Hij 
schiep onder andere het beroemde 
beeld van Athena Parthenos en indirect 
h ad dit h et ontstaan van een der W3reld· 
wonderen ten gcvolge. Een deel van het 
goud en ivoor, dat hem voor dit heeld 
was tocgewezen, vcrdween namelijk uit 
zijn atelier en daar hij het niet kon 
verantwoorden, wcrd h~j van diefstal 
beschuldigd. Men bevond hem (ten on
rechte) schuldig, maar het volk van 
Olympia sp rong voor hem in de hres en 
hetaalde zijn borgstelling op voorwaar
de, dat hij in Olympia een beeld voor 
de tempe} van Zeus zou maken; het was 
de Olympiers ecn eer hem nog meer 
g.oud en ivoor toe te vertrouwen en een 
speciale werkplaats voor hem en zijn 
helpers te bouwen. 

Phidias maakte zijn zittende Zeus 
ruim twaalf meter h01og, zodat de jury 
klaagde, dat de god met zijn hoofd door 
het temp eldak zou stoten als hij op het 
idee zou komen zich op te richten. 
Maar dit was dan ook de enige klacht 
die zij konden uiten, want heel het in 
kunstzinnig opzicht toch zo verwende 
Griekenland was het er over eens, dat 
Phidias' schepping hoven aile critiek 
verheven was. Het beeld is waarschijn
lijk vervaardigd uit hout, dat was bedekt 
met gouden en ivoren platen, zodat het 
een enorme waarde moet hebben ver· 
tegen woordigd. In de rechterhand van 
zijn meesterwerk modeleerde Phidias 
uit goud en ivoor een beeldje van Nike, 
de godin der overwinning; in de linker
hand plantte hij een sch epter die 1:al
rijke edelstenen bevatte. Aan de voeten 
stak hij sandalen van puur goud en om 
het l ichaam drapeerde hij met geniale 
hand een mantel, gegraveerd' met 
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bloemen. De troon was van goud, eb
b enhout en ivoox en aan de voet stonden 
nog tal van kleinere beelden, elk apart 
een juweel van heeldhouwkunst. 

Het totaal was zo indrukwekkend, 
dat men het vele malen, wellicht te· 
recht, h et grootste kunstwerk heeft ge
noemd dat de mens ooit heeft voort-
gebracht. 

Dio Chrystostomus zei er over : 
,W anneer een mens, zwaar bedrukt van 
,.eest die :de beker van de tegenspoed 
: n de levenszorgen geledigd heeft 
en door de zoete slaap niet meer wordl 
bezooht voor d-it beeld zou staan, dan 
zou hii 'aile smarten en moeiten, die de 

~ 1 " mens wedervaren, op s ag vergeten. 

Hoe het Phidias verder is vergaan, 
weten wij niet nauwkeurig. Sommigen 
beweren, dat hij naar Athene terug
keerde en daar t er dood is gebracht. 
Anderen zeggen, dat hij zijn laatste 
dagen in Ells in gevangenschap door
bracht. In ieder geval schijnt hij op 
tragische wijze om het Ieven te zijn ge
komen. Hij is echter onsterfelijk ge· 
worden en men h erinnert zich zijn 
rechters nog slechts door zijn groot
h eid. Zijn schitterende Zeus hield vele 
eenwen stand voor hij verdween in de 
mist der tij den. Slechts brokstukken van 
het voetstuk van dit wereldw.onder zijn 
bewaard gebleven. 

(wordt vervolgd ) 



Zo zien. Dee111se kinderen 
Nederlan,d 

Hanne Rijs V estergaard, Ingrid Du
pont en Bent Li.ind - twee meisjes i:'n 
een jongen nit Denemarken - komnn 
hinnenkort naar Nederland. Zij zijn 
nl. de winnaars van de hoofdprijzen iu 
de opstelwedstr~jd voor de Deense 
schooljeugd, die, zoals hekend, verll!· 
den jaar werd gehouden ter geJegen· 
h eid van het st aatsiehezoek van H.l\1. 
Koningin Juliana en Z.K.H. Prins 
Bernhard aan Denemarken. De op
dracht }uidde: het schrijven van er.~n 
opstel over Nederland. De wedstrijd 
werd uitgeschreven door het Neder
landse gezantschap te Kopenhagen in 
samenwerking met het Deense Ministe
rie van Ouderwijs. De drie hoofdpr~j
zen • een reis van 14 dagen naar en 
door Nederland - zijn aangeboden do-or 
de Nederlandse Ministeries van Bin
nenlandse Zaken en O.K.W. 

Over het algemeen waren de inzen
dingen uiterlijk keurlg verzorgd: na
genoeg aile kinderen hehhen hun werk
stukken gei1lustreerd met kaartjes en 
meisjes van 13 tot ongeveer 17 jaar -
hebhen het onderwerp zeer serieus be
handeld en de foutjes die sommigen 
maakten, zal niemand euvel willen 
duiden. Zo bijvoorbeeld de 13-jarige 
jongen nit K openhagen, die het Noon!
zeekanaal beschreef als de vaarwcg, 
,waarin zelfs sch ewm van 100.000 t<::>n 
varen". En een andere jongen schrcef, 
dat in Amsterdam de huizen op palen 
werden gebouwd, maar, zo voegde l1ij 
er aan toe, t egenwoordig worden ue 
hnizen van beton gemaakt, omdat die 
niet zinken '. 

Een 15-jarige jongen, die waarschijn
lijk had gelezen over de dialectische 
v:ormen van de Nederlandse t aal, 
schreef, dat , de Nederlanders naar hun 
taal zijn ingedeeld in Friezen, Vla· 
mingen en de eigenlijke Hollanders". 

In nagenoeg aile opstellen wordt met 
grote bewondering geschreven over 1le 
strijd, die Nederland sinds eeuwen te
gen het water heeft geleverd. De uit
drukking ,God schiep de wereld, maar 
{}e Hollanders maakten hun eigen 
land", is bij vele bekend. Het grote 
leed, · dat de overstromingsramp _van I 
Fehruari 1953 veroorzaakte, wordt in 
aile <Opstellen gememoreerd. Over bet 
algemeen hehben de jonge schrijvers 
ook de loftrompet gestoken over Ne
derland als zeevarend volk. 

Met zeer grote bewondering is door 
vele jongens en meisj·es - meest oude
ren onder de deelnemers - geschreven 
over het Nederlandse Koninklijke 
Huis. Een van de hoofdprijswinnaars 
schrijft: "Het heeft na tuurlijk zorg ge· 
wekt, dat er geen Prinsje is gehoren, 

( Onze maandelijkse foto•tlrijsvraag 

I 
i 

Hiernaast ziet u d'e oplossing van 
de cerste opgav.e in onze maande
lij'kse fotOjpuzzle, zoals d·eze voor· 
kiVnm in thet Maart-num.mer van 
ons .blad. U ziet het natuurlijk al: 
onze ;puzzle stelde dus de achter· 
zijd!e van een schip voor in het 
dok. De nitgeloofd'e .prijs van 
Rp. 15.- gaat naar gezagvoerder 
H. Zey1stra, a/ b van het ms. ,Ka
loekoe". Wij willen nog verlda·p· 
1pen, d'at gezagvoerder Zeylstra de 
enige goede oplossing had inge· 
zonden. We h e-hoefden onder de 
inzendingeu ditmanl dus niet te 
lo.ten. Onze gelukwensen! 

* 

De tbenedenste foto is de der-de 
fotopuzzle en we zeggen er direct 
bij: erg gmakkelijk is het niet! 
Als u een id·ee heeft wat deze 
foto voorstelt, stuurt ons uw o.p· 
Iossing dan toe. Misschien maakt 
u een !k.ans om de ui:tgeloofde 
Rp. 15.- te winnen. 
Uw oplossing van deze OtPgave 
moet uitedijk 20 Juni a.s. in ons 
bezit zijn. Zet op de envelop: 
Foto,puzzle en adresseer aan: de 
Red'actie van ,de Uitlaat" - p / a 
n.v. K.P.M.· Medan Merdeka Ti
mur 5 • Djakarta. 
Doet u ditmaal ook mee? I _____ _) 

maar aan de andere kant hehhen de 
vrouwen uit h et Huis Oranje hewezcu, 
dat zij het land ne t zo goed kunnen 
regeren als een man''. 

Hoofdprijswinnaar Bent Liind nit 
Aarhus - oud 14 jaar - noemt het Ne
derlandse volk "ordentelijk en flink". 

De 14-jarige Hanne Rij s-Vestergaar!l 
roemt de Nederlandse zindelijkheid en 
schrijft, dat ·de Nederlandse vrouwt:n 
zelfs haar straatjes schrohben. 
Ze schrijft verder met kinderlijke 
ernst, dat Nederland beroemd is gt!· 
worden om zijn kaas, "die wordt opge
stapeld op grote hakken en dan wordl 
gedragen door twee mannen". Bij deze 
passage had zij een plaatje van 2 Alk
maarse kaasdragers geplakt. 

De 13-jarige Ingrid Dupont uit Ko
penhagen, de derde hoofdprijswinna· 
res, is haar opstel b egonnen met een 
uitvoerige uiteenzetting over de vor-

ming van Nederland in de IJstijd. 
Voorts schrijft zij over de waterregeling 
door polders, molens en gemalen, over 
de talrijke sluizen en dijken en over de 
1:aal, ·die volgens haar kan worden ver
gelekcn met "Belgi~ch" en Duits. Er 
zijn er rueer, die schrijven dat Neder· 
lands het best kan worden vergelekcn 
m et "Belgisch". 

Een 13-jarige jongen verzucht, J:tt 
de Hollanders hun taal met "~en 
doodsverachtende snelheid spreken". 
En dan is er tenslotte het 16-jarige 
rueisje uit Kopenhagen, dat de indruk 
wekt reeds vele Ianden t e h ebben he
zocht; zij schrijft nl.: 
,Nederland is niet zo mooi als Frank
rijk, Duitsland, Italii:i •of Zwitserland, 
maar in ieder geval is het een l antl, 
waarnaar men terugverlangt als men er 
eenmaal is geweest". 

(Maasbode) 
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Mevrou w V ers<teegh uit Bussem 
schreef: 

,Een paar dagen na de uitzending 
voor het m.s. ,,]anssens'J op 19 Februari 
j.l. ontving ik een telegmm van mijn 
echtgonoot, hfd.wtk. op genoemd schip, 
luJidende: ontva.ngst goed - blij jullie 
stemmen te hebben gehoord. 

In een later ontvangen brief schreef 
hij nogmaals dat de groeten prachtig 
doorgekomen waren en hoe goed hij 
onze stemmen had kunnen herkennen. 
Hij zat niet alleen met zijn oor op het 
toestel, zoals ik immers al vermoedde, 
ma.ar met zijn hele hoofd in de radio!'' 

* 
Gezagvoerder Hazelhoff van !het m.s. 

,Barll'mun" stuurde een telegram, 
Wiaaruit bleek dat de uitzending van 
15.25 uur GMT op 19 Maart in de 19 
meterband prachtig was doorgekomen 
en gestoord maar verstaanbaar op de 
25-meter. 

Een Iimmeriek 
V.orig jaar, om precies te zijn in ons 

Juni·nummer, .sohreven wij ,onder onze 
lezers een limmerick-wedstdjd uit. Veel 
thebben we e.r niet op geihoord. Alleen 
Mr. L. !er Braake, onze agent te Medan, 
stuu·rde een ge1hlus-treerde limmerick 
in, welke p·rompt door ons wer.d over
genomcn. 

En nu ontvingen wij plotseloos weer 
cen inzending, di~maal afko.mstig van de 
heer A.F. Lancker - employe van ons 
Surabaia--a·gentsohap, die er eveneens 
een foto b ij heeft ingesloten. 

De limmerick Luidt als volgt : 

Er standi een t'ransporteur in Pemk 
Die boven de schepen hoog uitstak 

Vier Maart kwam een· hoos 
lets ging er toen Zoos 

Nu ligt het gevaarte in de prak ! 

De uitgeloofde Rp. 10,- zijn inmid' 
dels naat· ·de 1Ieer Lanoker verzond.en. 
Onze dank voor d~ze sympathieke mede· 
werking. 
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Van wie komt d'e volgend·e limme
rick ? Maar dan geen 10 maandlen 
gewacht! 

foto : J. H . C. Vermeulen opname ln K.R.O,-studlo 

Bovenstaande foto werd gemaakt 1w de opname van de familiegroeten bestemd voor de 
mss. ,,Barumun" en ,Langsa" en het ss. ,Both" op 18 Maart j.l. 

Als gasten waren an de studW aanwezig de heren Mr. Bessem en O.H. Ritsema met hun 
echtgenoten. De heer en mevronw Bessem staan eve1l!Wel niet op de foto. Omroeper was 
Gmc.s Thole. 

Van de echtgenote van 1e stm. F.K. 
H aaze vernam Radio Nederland dat 
ook op die datum (19/ 3) de ontvangst 
a an hoord van het ss. ,Both", liggende 
te Tg. Priok uitstekend is geweest. 

Wie zijn eig·en mening, zo nodig, niet 
durf.t herzien, is meer op zichzelf 
gesteld dan op een juist inzicht. 

:· 



Gevleugelde woorden 
(de a'lttwoorden van de vragen op pag, 12) 

1. Ret kan verkeren is h et motto, dat 
de Nederlandse dichter Gerhrand 
Adria~nszoon Bredero· (158S. -
1618) hoven zUn werken plaatste, 
om er de wisselvalligheid van het 
lot mee aan te duiden. 

2. A horse ! A horse ! My kingdom 
for a horse ! is een regel uit het 
koningsdrama Richard III van de 
grote Engelse tonee1sc1nijver Wil
liam Shakespeare (1564 - 1616). 
))e hoofdpersoon verkeert in een 
zo benarde positie, dat hij bereid 
is zijn hele bezit op te offeren, 
als hij de kans krijgt zichzelf voor 
het ogenblik te redden. 

3. V eni, vidi, vici (lk kwam, ik zag, 
ik overwon) is de Latijnse uit
spraak van de Romeinse veldheer 
Julius Caesar (100 v. Chr.), die 
daarmee in een brief aan zijn 
vriend Amintius zijn snel he· 
haalde overwinning bij Zela be
richtte. De uitspraak wordt aangc
haald in de geschriften van de 
Griekse. geschiedschrijver Plutar
clms (46 - 120 n. Chr.) 

4. De uitspraak: , De wereld wil 
bedrogen zijn", die beh alve in hct 
Nederlands ook wel in het LatUn 
of het Duits wordt aangehaald, is 
waarschijnlijk van Paracelsus· (1493 
- 154·1), de vader van de moderne 
geneeskunde, die in zijn tijd veel 
met b edrog en kwakzalverij te 
kampen had. Het is echter ook 
mogelijk, dat Paracelsus l1ier een 
uitspraak van een oude Romeinsc 
schrijver aanhaalt. 

5. To be or not to be, <that is the 
question. ?o 1uidt de eerste re~el 
van een alleenspraak van Haml~t, 
de hoofdpersoon in het gelijk
namige stuk van Shakespeare, die 
daarin overweegt, of h et voor hem 
nog zin heeft 1anger te }even. 

6. ,Er is niets nieuws onder de zon", 
zegt de Prediker in zijn eerste hij· 
helhoek (hoofdstuk 9). 

7. Apres moi le deluge (Na mij de 
zondv1oed) is een gezegde, waar
uit zou blijken, dat de Fransc 
koning Lodewijk XV (1710 
1774) niet van plan was zich 
zorgen te maken over de toekomst, 
al deed zijn volk dat wel. Anderen 
schrijven deze uitspraak echter toe 
aan zijn vriendin Madame de Pom
padour en nog anderen menen, dat 
het een gemoderniseerde vorm van 
een oud Romeins gezegde is. 

Ten gerieve van het personecl worden door onze Medische Dienst op het hoofdkantoor 
regelmatig injecties gegeven. De laatste maal, op Zaterdag 27 Maart f.l., waren het de 
bekende inspuitingen tegen z,·phus, cholera en clysemrie. We hebbe1~ er maar eens 
een plaatje van gemaakt; op de foto ziet u op d'e voargrond v.l.n.r.: Zust.er P. Bakker, die 
bezig is om employe H. Doornik (PZJ een injectie toe te dieuen. Verder ,nog in het midden 
de mootri Y.A. Roboch en rechts op de voorgrond mantri Dorus. 

8. L'etat c'est moi. (De staat, dat ben 
ik) zou een uitspraak zijn vau 
de Franse Zonnekoning Lodewijk 
XIV (1638 - 1715) , die zich als 
absoluut heerser heschouwde. 

9. Hier stebe ich. Ich k ann nicht 
ande1·s. Gou h elfe mir ! Dit zei 
Martin Luther (1483 - 1546), de 
stichter van het Duitse Pl'Otestan
tisme, toen hij zich in 1521 voor 
de Rijksdag te Worms moest vcr
antw<>orden. 

10. Het is al boter tot den boom is 
de voorlaatste regel uit het toneel
stuk ,De Leeuwendalers", dat Joost 
van den Vondel (1587 - 1679) 
ter gelegenheid van de Vrede van 
Munster in 1648 schreef. Wij weten 
lechter niet, <>f het gezegde van 
Vondel zelf is of dat het in zijn 
tijd reeds gemeengoed was. 

11. H et zijn de slechtste vruchten 
niet, waaraan de wespen knagen, 
is een versregel van de Neder
landse dichter Hendrik Tollens 
(1780 - 1856). 

12. Carpe Diem l (Pluk de dag) is een 
gesclll'ift van de Romeinse schrij
ver Horatius (65 - 8 v. Chr.), die 
daarmee wilde aangeven, dat de 
mens elke dag, die hem gegeven 
wordt, van het 1even m oet 
genieten. 

{toto: studio Tong & Tim) 

Dodensprong. 

Op zekere dag vervoegde zich een heer blj 
een bekende circusdirecteur, om te infor· 
meren, hoe hoog diens tent was. 

,Dertig meter", zei de di recteur. 
,,Mooi", prees de man, ,dat komt prachtig 

nit. Ik kan namelijk een heel nieuwe toer 
volbr engen, die werkelijk nog nooit is ver· 
toond. Zelfs niet bij Barnum en Bailey en 
ook niet bij Mikkenie Strassburger." 
-En hij veiklnarde, dat hij uit de nok van 

de tent m et zijn hoofd naar beneden op ceo 
grote cemcnten plaat in de piste kon springen 

,Da's sterk!" vond de directeur, ,en hoeveel 
had u gedacht, daarmee te verdienen?" 

,Nou", overwoog de artist, ,Ia's kijkcn. l k 
zou zeggen tweehondcrd gulden per voor· 
stelling. Goed?" 

, H'm", zei de directeur, , ik zou ' t eerst 
wei es even willen zien. Als je werk elijk doet. 
wat je gezegd hebt, betaal ik per keer tw<'c 
l1onderd gulden!" 

,,To,p", zei ·de mau, en klom naar de 11 0k 

van de tent, terwijl enkele circusolifanten een 
cementen ·plant in de arena slecpten. Toen de 
plaat lag, sprong hij met zijn hoofd naar 
b eneden, precies, zoals hij had uitgelegd. De 
d:irectem· was en.tb'Ousiast. 

Geweldig" , zei hij, ,je kunt vanavond 
'beg.innen, Tweehonder,d gulden per voor· 
stelling". 

Maar de man schudde bet l10ofd. 
,Nee" zei hij, ,nee. Ik heb me bedacht. Jk 

moet vijfhonderd hebben !" 
,Wat??" wond de directeur zich op, ,twee· 

honderd gulden hadden we toch afg esproken?" 
, J a", zei de man, ,dat is wei zo, maar, ik 

moet <toch vijf.hond'eNI> hebben. Want, ziet u, 
ik had het nog nooit eerder gedaan, en '1 

doet zo'n pijn!" 
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ZEILEN. 

Zondag 28 Maart 
(ecr st e periodieke Zondagwedstrijd) 

Een wedstr ijd waarin duidelijk tot 
niting kwam dat cr dit j aar terdege 
aangepakt moet worden om met een 
beh oorlijk r esultaat te kunnen eindi
gen. · De geh ele wedstrijrl h'e.hben de 
knnsen gewissclu. Door de harde wind 
en de h ogc golvcn .waren er van de 10 
gestarte boten slechts 7 die de eind
streep hercikten. De ,Wind" maakte 
een mooie start, door 1 seconde, nadat 
de hal was gevallen, als ee.rste de start
lijn te p asseren. 

De gehele vloot volgde de , Wind" 
bchalve de , Zee/', die direct na de 
start overstag ging. Dit bleek een goede 
slag gewccst t e zijn, want bij de eerste 
bo.ci, die gerond mocst worden, lag de 
,Zec" een met daarachter de ,Wind". 

De eindstand was als volgt : 
2. De ,,Zee" (Stm. W akka; fokkenisr:, 

Van Swieten) 
3. De ,,Vleugel" (Stm . Redoker; fok-: 

1~enist Z ijlstra) 
. 4. De ,,Wind" (Stm. Brassem ; fokke

nist De Wit) 
6. De ,Veining" (Stm. Bol ; fokkenist 

Kaan) 
Zondag 4 A!nil 
(tweede periodieke wedstrijd) 

Zoveel wind er h~j de eerste wedstrijd 
was, zo weinig was er op deze dag. 
Ideaal voor de lichtweerzeilers. Dat er 
onder deze groep een KPM-er zetelde, 
hlijkt wel u it de uitslag. Een wer d de 
,Schohhejak" met de welbekende zei
ler Brandsma aan -hoord, twee de 
,Wi1~d" met stm. Bra~sem en fokkenist 
De 'Wit, met een achterstand van ± 
50 rueter. Dezc 2 boten finishten zover 
voor de rest , d'at ze ongeveer 3 km voor 
lagen op numme1· 3. 
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De uitslag van deze wedstrijd was 
als volgt: 
2. De ,,Wind" (Stm. Brassem; fokke

nist De Wit) 
4. De ,Vleugel" (Stm. R edeker; fok· 

kenist Van Swieten) 
6. De , Zee'' ( stm. W akka; 

fokkenist V an Swioten) 
8. De ,,Veining" (Stm. Bol; fokkenist 

Kaan) 

Zaterdag 17, Zondag 18 en Maandag 
19 April (Paaswedstrijden) 

Een serie wedstrijden, waari.n dui
delijk bleek dat, onder welke weers
omstandigheden · ook, de ,Vleugel" met 
stm. Redeker ·de beste zeiler was. 

Op deze Zaterda.gmiddag was de uit
slag: 

fokkenist Zijlstra) 
1. De ,,Vleugel" (Stm. R edeker ; fok

kenist Zijlstra) 
2. De ,Wind" (Stm. Brassem; fokke

.nist Jansen) 
5. De ,Zee" (Stm. Wakka; fokkenist 

Thie.bout) 
6. De ,,Deining" (Stm. Bol; fokkeniste 

mevr. Jansen) 

Zondagmiddag. 
Er was zoveel wind, dat de wedstrij

den een uur moesten worden uitgesteld. 
Toen er dan werd gestart, was er nog 
zo'n harde wind, dat de -hemanningen 
de grootste moeite hadden hun hoot 
r echt te houden. 

Na in een recordtijd de baan te h eh
hen afgelegd, was de uitslag : 
1. De ,Vleugel" (Stm. R edeker; fok

kenist Zijlstra) 
2. De ,Jflind" (Stm. Brassem; fokke

niste mevr. Brandsma) 
3. De ,,Zee" (Stm. Wakka; fokkenist 

Thiebout) 
4. De ,,Dei,ning" (Stm. Bol; fokkeniste 

mej. Schippers) 

Maandag'ochtend. 
Er stond een flink windje, dat het 

zeilen tot een ideaal maakte. Helaas, 
vlak voor de start, hrak de fokkestag 
van de ,Wind", waardoor deze boot bij 
voorhaat kansloos was. De ,, Wind" 
sta)rtte dan ook alleen om de; star t
punten te hemachtigen en moest ver
der verstek laten gaan. Jammer, na 2 
maal d e 2de plaats te h ebben bezet! 

De uitslag van deze wedstrijd was: 
1. De ,Vleugel" (Stm. R edekor; fok· 

kenist Zijlstra) 
3. De ,,Zee" (Stm . Wakka; fokke~tist 

Vc.n Wijk) 
5. De ,,Dei.ning" (Stm. Bol ; fokkeniste 

mevr. Van Swieten) 

Nadat de punten waren geteld, die 
in deze Paaswedstrijden waren be
h ruald, was de uitslag: 
1. De , Vleugel" (Stm. R edeker - 1e 

prijs een z ilveren sigarendoos) 
2. De ,,Wind" (Stm. Brassem - 2e 

prijs ecn zilveren sigarettenkoker) 
3. De ,Zee" (Stm. Wakka) 
6. De ,,Deining" (Stm. Bol) . 

HOCKEY. 
De hockey-competitie is thans geem

digd. K.P.M. I is in deze competitie a£
gezakt van de derde tot de vijfde plaats, 
doch K .P .M. II vloog van de laatste 
naar de vierde plaats, hetgeen voor
waar een fraai resultaat mag worden 
genoemd. 

De uitslagen van de laatst gespeelde 
wedstrijden luiden als volgt: 

W oensdag, 17 Maart 
K.P.M. I U.V.S. I 4-1 

Zaterdag, 20 Maart 
V.I.C. III - K .P.M. II 2-3 

Woensdag, 24 Maarl 
K.P.M. II - B.V.C. Ill 0-l 

Zaterdag, 27 Maart 
K .P.M. I - I.S.C. I 1-0 

Woemdag, 31 Ma.art 
B.V.C. I - K.P.M. I 2-0 

Zaterdag, 3 April 
V.I.C. I - K.P.M. I 2-0 

K .P.M. II 
Zaterdag, 10 April 

V.I.C. IV 6-2 
Woensda~, 14 April 

l.S.C. II - K.P.M. II 1-0 
Het eindresultaat was h et vorige 

seizoen voor het Eerste wel wat fraaier 
(3e. plants), maar wij mogen hierbij 
toch ook b eslist niet uit het oog ver
liezen dat in dit seizoen verschillende 
van onze heste spelers met verlof zijn 
gegaan · of naar elders zijn overge
plaatst. H et Eerste kwam hijna elke 
wedstrijd in een gewijzigde opstelling 
uit wat een r euze handicap hetekent 
voor goed team-work, waarhij een goed 
op e1kaar ingespeeld zijn der spelers 
een eerste vereiste is. 

Het Tweede deed het heter. Veel 
beter, mogen we :wei zeggen. Van de 
onderste plaats in het vorige seizoen 
klom het T.weede naar de 4e. plaats, 
hetgeen vnl. te danken is aan het feit 
dat spelers, die het vorige seizoen pas 
begonnen t e hockeyen, dit seizoen al 
wat meer ervaren in het edele sp el b e
gonnen te worden. 

En nu maar afwachten :wat h et vol
gende hockey-seizoen ons zal brengen. 



Een spelmoment voor het KPM-doel tijdens 

Mixed-Hockey. 
Op Donderdag, I April zetten enkele 

sportieve K.P.M.-dames, gesteund door 
enkele dito heren, hun beste beentje 
voor in een mixed hockey-wedstrijd 
tegen de B.O.X. 

De opstelling van ons team was als 
volgt: 

Hr-. Harinck 
Hr. Doyer Mej. Harinck 

Mcj. v.d. Bosch Hr. de Mol Mevr. Metzelaar 
Mevr. Bos Hr. Metzelaar Mevr. Walet 

Hr. Wale-t Hr. Meurs 
AI dra na de aanvang van de wed

strijd bleek, dat de Box-dames en 
her~n vecl heter geoefend waren dan 
onze ladies .and gentlemen, waarvan 
sO'lllmigen $inds de schooljare\n geen 
hockey-stick meer in handen hebhen 
gehad. Ondanks het feit dat !le Box een 
grater overwicht had, verloren de on
zen slechts met 2- -0, mede dank zij de 
lange figuur van onze keeper, die zo 
nu en dan h et gehele doel blokkeerde 
en daardoor verhinderde dat de' score 
nog meer werd opgevoerd. 

De wedstrijd werd in een prettige 
stemming, zowel bij spelers en speel
sters als bij de toeschouwers, verspeeld 
en het biertje na afloop kon er aileen 
maar toe bijdragen om deze stemming 
nog te verhogen. 

Gewis, een wedstrijd voor herhaling 
vatbaar. 
Paastournooi. 

Gedurende de Paasdagen werd op 
de terreinen van de Spo·rtclub w~r 
fel gestreden om de A.D.K.C.-wissel
bekers. 

Wij hadden ons voor dit tournooi 
'met 1 elftal ingeschreven, llllaar de 
gecombinee1·de krachten van onze bei
de elftallen konden niet verhinderen 
dat. wij het er lelijk bij hebben l aten 
liggen. 

Om te b eginnen kwamen wij uit te
gen U.V.S. II. Beide voorhoede's bleken 
hetzij schotloos, hetzij uiet tegen de 
achterhoede van de tegenstanders op
gewassen. De strijd eindigde in een 
I - I gelijk spel, zodat het doelschie
ten moest b eslissen. En zo kon het ge· 

de mixed-hockeywedstrijd tegen de BOX. 

beui·en dat U.V.S. II ons automatisch 
in de verliezersronde plaatste, door tij
dens het doelschieten een goal te maken 
en daardoor met 2 - l van ons te wiru1en. 

De volgende dag - Ie. Paasdag -
mocsten wij derhalve strijd leveren te
gen I.S.C. II. 'sMorgens om half negen 
tt·aden beide elftallen in het strijdperk. 
Kwam het misschien door de zon ... , 
of was hot een geval van , the day after 
the night b efore"? Wie zal het zeggen. 
Maar wij verloren en ook ditmaal m et 
doelschieten: I- 0 voor I.S.C. II. 

We lagen er uit en konden onze wis
selbeker, 'Welke wij vorig jaar h adden 
gewonnen, weer oppoetsen en inleveren . 

De finales van dit tournooi werden 
gespeeld op 2e. Paasdag. Sportclub II 
kwarq. tegen B.V.C. II uit in de finale 
van de verliezersr-onde en verloor met 
4 - 2, zodat B.V.C. II dit jaar in b et 
bezit kwam van de aan deze ronde ver
bonden b eker. 

In de finale van de winnaarsronde 
streden Sportcluh I en B.V.C. I tegen 
elkaar, uit welke strijd B.V.C. I zege
viel'end en volkomen vel'diend met een 
5 - 0 overwinning tevoorschijn kwam . 

B.V.C. I werd hierdoor voor de 
tweede maal in successie de gelukkige 
bezitter van de A.D.K.C.-:wisselheker en 
mag dus ook volgend jaar weer als orga
nisator van dit tournooi optreden. · 

En dit moet dan voorlopig het einde 
zijn van ons hockey-nieuws. 

Tot November! 
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~ 

-· 

TAFEL TENNIS 
Hercules - KPM 12 - 18 

Voor de twecde maal tl·aden wij 
tegen Hcrcu~es in h et strijdpcrk om 
deze keer m et 18 -- 12 te winnen! Een 
aardige r evanche dus n a onze ]aatste 
nederlaag. 

Het moet ons overigens wei nit de 
pen, dat het sterke Hercules, dat zelfs 
van de Sportclub .wist te winnen, wel 
enige consideratie m et ons hecft gch ad 
door niet haar topsp elers op te stellen. 
In ieder geval, hoe h et ook zij, dit was 
onze eerste overwinning in het tweedc 
levensjaar van onze tafeltenniscluh. 
Roue zo ! En over , houen zo" gespro
ken: dat zal alleen k unnen geheurcn 
als er meer en intensief getraind wordt, 
want de opkomst op de .wekelijkse 
t rainingsavond is nog te gering ! 

Leer om leer. 
Het echtpaar logeerde in ecn luxe hotel en 

op de ochtend van .bet ven rck bestudcerde 
d'e man ·de r ekening. 

,Wat betekent dit eigenlijk?" vroeg hij toen, 
wijzende op een vijftal posten, waarop stond : 
,Fruit. ........ 350 francs". 

,Ja", vie! he-t ;knappe jonge vrouwtje in, 
,we hehben helemaal geen fruit gegeten!" 

, Inderdaad", zei de manager, ,maar et· i s 
elke dag, terwijl u hier logeerde vers ft·uit 
op ruw k amer gezet en 't i s toch niet de schnJd 
van 'ot •hotel, da-t u er nict van wild.e eten " . 

De eoh tgenoot zweeg, .haalde z'n portefeuille 
voor de dag en telde het eindhedrag neer 
minus 1750 francs. To en zei h ij kalm: , lk 
trek et· 1750 francs a£ - voor het kussen van 
mijn vro uw !" 

, Mais monsieur", riep de manager. , Ik heh 
uw vrouw niet :gekust!" 

, 0 n ee", glimlaehte de :man, , maar zc was 
l1ier toch vij f k eer en 't is toch niet m ijn 
schuld, dat u haar niet wilde kussen! !" 

Solidariteit onder mannen. 
Een agent van de verkeersbrigade hield ecn 

auto aan. ,Ik moet u bekeuren", zei hij . , De 
maximum snell1eid is hier 25 k'"lll en u rijd t 
meer dan 40". 

De vrouw, die achterin de auto zat, zei 
met voldoening: ,Zet hem op de bon agent. 
Het i s zijn verdiende l oon. lk heh hem al 
honderd m nal gezegd, dat hij roekeloos rijdt. 
Hij is een gevanr voor het ' 'erkeer" . 

, Uw vrouw?" vroeg de agent en toen de 
ander k nikte, stak hij zij n hoekje in zijn zak 
en zei : 

,Rijdt u maar door, mijnheer" . 
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De o>plossing van het .croorlopende ikruis· 
woordraadsel, voorkomende in ons Maart-num· 
mer, luidt als volgt : 

de le prijs van Rp. 25.- aan : 

Van links naar rechts : 1 gade : draak : 
snob, 2 anode : ara : aar.de, 3 lade : split : 
rail, 4 ons : mi : mos : ut : lee, 5 pa : satel• 
liet : ut, 6 esp : L. S. : Ma : Gl. : Oss, 7 Sir : 
af : pijn : te : elp, 8 toe : vergaan : tor, 9 enk 
: el : .oer : P. G. : ego, 10 roe : re : ara : 

W. M. Makaampoh - HK II - Nautische 
Dienst/Tg. Priok. 

de 2de prijs van Rp. 15.- aan : 
D. Theijs • empl. - CM 111/HK. 

de 3de prijs van Rp. 10.- aan : 
P. J. de Kruyff • empl. • ag. Tg. Priok. 

* R.K. : rat, 11 re : roekeloos : Aa, 12 Oss : 
en : oom o·p : eng, 13 eter : dosis : ante, 
14 d:emon : Ran : ulaan, 15 Eros : akant 
milt. 

Van boven naar beneden : 1 galop : ester 
roede, 2 ananas : ion : oester, 3 do : Ds. 

. spr-cker : S. E. : M. 0., 4 Ede : mal : ave 
roe : ros, 5 de : ~its : fel : eend : na, 6 ra·p 
mes : p.ro : ako : ork, 7 ar : lol : tijger : Eos 
: Aa, 8 aai : sla : nar : alm : Inn, 9 ka : tuig 
: tap : roos : u:t, 10 sar : tel : eng : ikop : 
alm, 11 Nr. : al : ~oeter-s : en : ai, 12 odieus 
: log : aantal, 13 belet : sprot : agent. 

Dan hehhen we hier nog de oplossing 
van het rekensommetje, ·dat eveneens 
in ons Maart-nummer was opgegeven: 
1 0 4 7 9 
- 6 9 2 l 

= 3 5 5 8 

0 
5 

A I 
E 6 

K 2 
s 7 

= u 3 
0 8 

H 4 = P 
L 9 T 

Onder ·de goede inzendingen werd 
geloot en de volgende prijswinnaars 
kwamen uit de bus : 

De prijs van Rp. 25.- werd, na loting, 
toegekend aan : 

Kru iswoord raadsel. 
{copyright ,.Denksport") 

Van U,nks naar rechts : 

Lie Njie Njan • HK I - ag. Timor Kupang. 

I specerij · 6 gewas - 11 ·slotrede - 14 ged•r.eun · 16 Iris zuur • 17 
aardewerk • 19 huisdier • 20 gebruik in kled·ing - 21 Europeaan • 
22 cornpagnon in 't kwade • 23 ontkenning . Z4 officier - 26 buiging 
- 27 boom - 29 vreemde munt • 30 vogel - 33 Afr:ikaan - 35 Indon. 
e1land - 37 ~I. in Gnoningeu • 39 gevangenis - 40 ingeto.gen • 41 
ruaam - 43 deugniet • 44 lig,plaats voor sche1IH!n - 45 Ueding.stuk • 
46 half edelgesteente • 49 man van adel - 52 water in Friesland! · 
53 ijzcren mond'~tuk • 55 v-erdieping - 57 vr.eemd'e munt • 58 
inentstof • 60 knevel • 61 heden • 62 voorze'tsel ·• 63 zeehond · 
65 hij ·heeft het .gezien - 67 gew.icht • 69 ·heoefenaar der welspre
kendheid' • 70 grappenmaker - 71 azijn • 73 troefkaart • 74 keurig • 
75 ~loegsnede - 76 ernstig " 78 schoolvak • 80 lk.leine toom • 81 
gemeensc•h!~jp'pelijke weid·e. 

Van boven naar ben eden : 
l parel - 2 brief - 3 oud:e vochlmaat • 4. boom • 5 ambtshalve - 6 
gewicht - 7 j ong dier • 8 Engelse rivier • 9 ondcrd·an,ig - 10 molen· 
tr-echter • 12 toegankelijk - 13 vrouwelijke godheid • 14 gezamelijk 
• 15 voedsel - 18 sein • 19 omlij·sting · 25 vermaak op •het water -
28 g-eboor.tegrond • 31 .gehakt var•ken-svlees . 32 •takje • 34 rplakmid·
d'el • 35 dieremnond - 36 ge·stold vleesnat - 38 stad in F•rankrijk -
40 rang-telwoord · 42 tpret - 43 herikauwer - 46 ·herkauwer - 47 rnaat 
• 48 v-reemde titel · 50 plant • 51 <pers. vnw .• 52 vergissing - 53 
palm · 54 stad in ltalie - 56 bekwaam - 58 zetel - 59 hamer - 61 
ijverig • 62 !>pijslijst - 64 ha,p - 66 Engelse .rivier . 68 vorstentitel • 
70 interval - 72 deel v. 1h. gelaat - 75 gedierte • 77 verlaagd'e toon • 
79 lengtemaat. 
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Ook voor deze maand weer een kruis· 
woordraadsel. Het is eigenaardig, maar 
voor kmiswoor{traadsel schijnrt altijd 
nag de flllenne~ste helangstelling te 
hestaan. Oplossingen van deze nieuwe 
opgave moeten uiterlijk 20 Juni a.s. 
in ons hezit zijn. 

Voor inzenders geld:en de volgende voor
waarden: 
1. Inzendingen, welke duid·elijk van naam en 

adres zijn voorzien, te richten aan ; 
De redactie van ,de Uitlam" 
,p /a K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen wor· 
-den zonder meer ter zijde gelegd; 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldJPrijzen 
beschikbaar gesteld : 
I rprijs van Rp. 25.-
1 , , Rp. 15.-
1 , , Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossingen b eslist l1et 
lot. 

4. Over oploss.ingen en/ of toekenning der 
iPrijzen 1kan NIET worden geGOrrespon· 
deer d. 

De taal der jeugd. 

Het modern e meisj,e van ach ltien logeerde 
bij •haar grootmoeder. Tot grote ergenis van 
het -deftige oudje ·hield •het lieve kind er nogal 
een studentikoze woordkeus ·Op na. Op een 
avond, .toen zij gezellig bij elkaar zaten, maakte 
d,e grootmoeder er een opmerking ·over. 

,Liev.e kind", zei ze vriendelijk, ,er zijn 
twee woorden, die ik liever nooit meer nit 
jouw mond zou l10ren. Het ene is ,moord
dadig", ,het andere is ,luizig". 

,Ik zal mijn •best doen", antwoordd'e het 
meisj1e gewillig, ,welke woor.den zijn het?" 
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