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overneming van ·tekst en 
illustraties aileen geoor
loofct mel br onvermelding 

~ 

aile slu[.;ken ,de uitlaat" 
betreffende te a dresser en : 

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

m edan merdeka timur S 
dj akarta 

• 
Dil nummer beva-t o.a. : 

t>resident-directcur iken 
onderscheiden 

*' gezagsuitocrening en 
l eiderschap 

dodenhcrdenking o,p hel 
erevcld m enteng-pulo te 

Djakarta 
• 

archipel-vaart in bet ver· 
!eden (deel II) 

"' 
or:mje·•bal in het 

logeergebouw 
$ 

kleine h elcvenissen nit een 
di erbnar, langvervlogen 

verleden 

bij de foto's : 

op de omslag eeu over
zicht van de eer&te binnen
haven van Tg. Priok. 

(foto: Studio Tong & Tim ) 

f.' 

op <le binnenzijde van de 
omslag (pag. 27) de beste 
foto van de maand: een 
landschapsfoto van Tjipn
jong. U ziet in hel midden 
rechts hct zwembad mel 
links daarvan een gedeclte 
der bungalows van ons va
cantiecenlrum. Op de ac1J
tergrond als trouwe Wach
ter: de Salak. 
D eze folo wcrd gemnakt _ 
door M. Sonnenberg, adj. 
chef CM/ HK, die met deze 
foto de maandelijkse prijs 
van Rp. 50.- heeft ge
wonnen. 

Gedrukt !)ij N .V. VIsser & Co. 

UITERSTE DATUM VOOR INZENDING VAN BIJDRAGEN : DE 15a VAN DE MAAND 

Van de reductie 

Onze omslag 
In ons vorige nummer zijn we voot· de eerste man! verschenen m el een omslag, welke 

uit 1 foto hestond. Nu dachten wij een handigbeidje ui\ t e halen om het negntie[ van de 
foto om te dranien, zodat de , Reynst" , welke op de ioto in de Kuli Mati te Tg. P riok ligt, 
zodoende op de froutpagina te Iaten verschijnen. De enige moeilijkheid hierbij was, dat de 
nnam van genoemd schip in spiegelschrift t e voorschijn kwam, zodat we deze tPUzzle 
maar hebben opgelost met de naam nit te vegen. U bcgrijpl wellicht onze bedoeling, lezer. 
we moesten immers een specifie'k KPM-beeld op de frontpaginn heliben, zodat wij aile 
llierboven genoemde , kunstgrepen" hebben toegepast. Toch is het aardig, dat er lezers 
geweest zijn, die ons onomwonden kwamen vertellen dat de gepu-bliceerde foto niet geheel 
de ,waarheid" weergaf. Voor die slimme opmerk ers dan bier'hij de mededeling dat 
uw redactie dit inderdaad heeft geweten. Deze maand een omslngfoto, die de werkelijkheid 
wel getrouw weergee.ft. 

Maar apropos, lezende amateur-fotogrnfeu, denkt u ook eens na over een Ioto, welke 
wij als omslag zouden kunnen gehruiken? H et vnlt niet mee om hiervoor een geschikte 
foto te vinden. Hoe dan ook : uw redactie gee£1 de moed niet op en blijft vertrouwen op 
uw enthousi:lste medewerking. 

Het m.s. , Leksula", 11!(1 1een /linike schoonmaakbeurt, gereed voor vertrek, in de 
, Kali Mati" te Tg. Priok. 

rtoto; studio T ong & Tim) 
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]hr. I. H. A. BACKER 

Op 13 Mei 1954 was de Directeur in Nederland van 
onze maatschappij 40 jaar aan de Koninklijke Paket
vaart-Maatsch appij verhonden. 

V eertig j aar dienst is geen gelegenheid, die bij de 
K.P.M. van maatschappij-wege officieel gevierd :wordt. 

Maar wij menen deze gelegenheid wel te mogen aan
grijpen om in het eigen P aketvaartblad te getuigen van 
ons grote r espect en van de toewijding, die wij allen 
onze Directeur in Nederland toedragen. 

Mijnheer Backer, .wij verzoeken U onze gelukwensen 
en onze beste wensen voor de toekomst voor U en de 
Uwen wel te will en aanvaarden! 

* In verb and met h et 40-jarige dienstjubileum van Jhr. 
I. H. A. Backer, stuurde onze Dh-ectie op 13 Mei j.l. 
het volgende gelukwenstelegram: 

,.,M ede 1Ulmens gehele wul- en. vurend person eel bieden wij U ter 
gelegenheid oo;n Uw veertigjarig dienstjubileum onze ltartelijke 
gelukwensen aan punt Uw inzicht en leiding hebben onzegbaar 
veel bijgedragen tot de hoge bloei waarin met Gods hulp onze 
M(JJatsch(JJppij ondanks oor/[,ogsverliezen en. moeilijke omsbandig. 
heden zich mag verheugen punt Moge U nog vele jaren gespaard 
blijven voor Uw gezin en onze Maatschappij". 

lken - Hwinck - De Geus - Pronk va':' Hoogeveen. 

Hierop ontving onze Directie h et volgende aan haar 
en aan het gehele .wal- en varend personeel gerichte 
danktelegram, afkomstig van Jhr. Backer: 

, Uartelijk rlan!k voor Uw gelukwensen :met toevoegingen stop 
m.et dankbaarheid gedenk ik het tesamen bererkte in. de over· 
tuiging dat indien ook in J1et vervolg de ororlerlinge verhoudingen 
uitstekend blijven onze Maa.tscltappij door de nauwe sa:rnenwerking 
harer die11aren niet kan verwelken stop. Dit is mijn grootste wens". 

Backer. 

D. !KEN 

President-directeur Iken hoopl op 2 J uni a.s. het feit 

te herdenken, dat hij voor 35 j aar in dienst trad bij onze 

maatschappij. Reeds meerdere malen hebhen onze lezers 

in , de Uitlaat" bijzonderheden kunnen lezen over de 

persoon van onze president-directeur, zodat wij daar 

thans niet verder over zullen uinveiden. Trouwens een 

ieder, die bij de K.P.M. of bij de scheepvaart in deze 

gewesten is betrokken, weet .wie en welk een groot ken

ner de h eer lken is van de Nederlandse scheepvaart in 

de lndonesische Archipel. 

Dat zijn werken en str-even zeHs in de hoogste rege· 

ringskringen lwgelijk wordt gewaardeerd is :wei geble

k en, toen h et op 30 April jl. H are Majesteit Koningin 

Juliana behaagde, h em te henoemen tot Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Namens het geh ele personeel bieden wij de heer Iken 

m et zijn 35-jarig jubileum hierbij onze har telijkste ge· 

lukwensen aan. Dat h et h em gegeven moge zijn zijn 

werkkracht nog vele jaren ter beschikking te stellen 

van de Nederlandse scheepvaart in het algemeen en van 

onze maatschappij in het bijzonder ! 
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President - directeur lken 
onderscheiden 

Plechtiglteid ten Hoofdl~a•ttore 

In verband met het feit, dat onze President-directeur D. Iken door H.M. 
Koningin Julian.a is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, vond op Vrijdag 30 Apxil jJ. rten hoofdkantore een receptie plaats, 
waar zich een groot aantal genodigden in de kamer van de president 
directeur verzamelde, teneinde hun gelukwensen aan te bieden. Tot hen 
behoorden de directeuren H. Harinck, J.F.P. de Geus en D.J. Pronk van 
Iloogeveen, de chefs en adjunct-chefs van dienst, de meesten vergezeld van 
hunne dames. De vloot was vertegenwoordigd door enkele g·ezagvoerders 
en hoofdwerktuigkundigen, terwijl ook vertegenwoordigers van andere 
scheepvaartn,aatschappijen en ver:schliller.ide andere instellilngen van hun 
belangstelling blijk gaven. 

Rede Hr. Harinck. 

De Heer Iken arriveerde zelf om 11 
tmr en :werd toegesproken door direc
teur Harinck, die het volgende zei : 

,llet heeft Hare Majesteit behaagd 
jou vandaag te bevorderen tot Ridder 
in de Orde van de N ederlandse Leeuw, 
een) bijzonder mooic onderscheiding, 
waamit wel heel duidelijk blijkt de 
grote waardering, welke er in de 
hoogste reg'eringskringe'p. bestaat voor 
jozt persoonlijk en voor het vele s oede 
werk, dat je op sociaal gebied voor de 
Nedcrlundse gemeenschap in Indoncsie 
hebt gedaan en nog doet en bove1wl 
voor je bijzondere betek e:nis voor de 
NederlaJldse scheepvaart in deze gewes· 
ten. 

1k wil -geen opsomming geve.n VUlt 
hetgeen door jou op velerlei gebied 
voor de N ederlandse gemeenschap 
wordt gedcwn. Je bent nu ee.nmaal geen 
figuur die aan de w eg timmert en bleef 
dcwrdoor m eestal de man achter de 
schennen. Wij, die je van zeer nabij 
meemaken, w eten dat e.n je belangstel· 
ling en je daadkracht op sociaal gebied 
niet gering zijn. De kiuderen van het 
Parapattan W ezengesticht zouden daar
van kunnen meepraten. 

Ook op scheepvaartgebied heb je je 
sporen ruimschoots verdiend. Nog da· 
gelijks laat je ons versteld staa1t over 
je uitgebreide k erotis van alles wat met 
scheepvcwrt te maken heeft. 

Ons, je collega's, chefs en ik mag wel 
zeggen iedereen die nauw m et de 
K .P.M. is verbonden, geeft het een 
e.twrme voldoening, dat jou vandaag 
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deze ltoge onderscheiding is uitgereikt, 
in de eerste plaats, omdat w ij er allen 
van, overtuigd zijn, dat je de onder· 
scheiding in alle opzichte.n v erdient, 
doch bovendien, omdat de waardering, 
tcelke uit de oni4erscheiding spreekt, 
toch ook op onze organisatie, zowel 
wal als vloot, afstraalt. 

Dit .faatste, z ij m et d e grootste 
bescheide.t~heid gezegd, doch je zou het 
zelf .niet anders willen zien. 

De twee jaren, die jij nu als Presi
dent optreedt, zijn bepaald niet de 
gemakkelijkste geweest. Integendeel, 
de moeilijkheden waren en zijn vele, 
voor jou en voor ons allemaal. Doch 
m et het inzicht en m et je onverstoor
bare kalmte ben je er nog steeds in 
geslaagd voor j e zelf en voor Oils de 
juiste w eg te kiezen, tot zegm van onze 
maatschappij en haar gehele personeel. 

H et is mij een groot voorrecht jou 
van deze plaats als eerste te mogen 
gelukwensen en ik hoop - e1~ daar· 
m ede spreek ik ongetwijfeld namens 
OilS allen - dat je je onderscheiding 
nog heel veel jaren i1t gezondheid mag 
dragen." 

Hierna nodigde de hecr Ilarinck 
Mevrouw De Gens uit om de h eer 
Iken de versierselen, b ehorende hij het, 
Ridderscbap in de Orde van de Neder· 
landse Leeuw, te :willcn opspelden. 
Onder Iuid applaus der aanwezigen 
verrichtte Mevrouw De Geus deze 
plechtigheid, waarna de aanwezigen 
werden uitgenodigd om hun gl as te 
heffen en te drinken op de gezondheid 
van onze President-directeur. 

I 
\ 

Presi'a'ent-directeur D. l k en, Ridder in de Orde 
varl de Nederlandse L eeuw, t ijdens diens toe. 

spraak. 

Rede Hr. Th.en 

In zijn antwoord wees de hr. Iken 
erop, da t de helll verleende Koninklijke 
onderscheiding door hem op hoge prijs 
wordt gesteld. Daama dankte hij de heer 
H arinck voor diens har telijke t!)espraak. 
Hij hracht daarhij n aa t· voren, dat h ij 
in staat was geweest zovcel voor· de Ne
derlandse scheepvaart in deze gewesten 
te kunnen doen omdat hij altijd op de 
roedewerking van zijn m ededirectenren 
en het gehele K .P.M.-personeel heeft 
knnnen rekenen. 

De heer !ken hesloot zij n toespraak 
met alle aanwezigen ui t te nodigen een 
heildronk uit te hren gen op H are Ma· 
jesteit Koningin Juliana. 

Na deze redevoeringen vo]gde een 
geanimeerd e receptie. Vele hloemstnk· 
ken gaven een h ijzon der fees telijke 
sfeer aan de kam er van onze P residen t· 
dhecteur. 

De wereld gaat op z ij om de man te 
late·n passere.'l, die weet, wcwrheen hij 
gaat. 



Bovenstamzde /oto's geven een .in.druk van de plechtigheid in de kamer van de president· 
directeur .or! 30 April j~l. D·e bovensne foto werd gemaakt tijde11S kle toespraak tflln 
Directeur Harinck. 
In het miaHen: het .momelll, waarop Mevrortw De Geus de Heer !ken de versierselen 
opspeldt, belwrende bij het Ridderschap in &e Orde van ~ze Neclerll:mclse Leeuw. 
01bderste foto: tijdens de heildronk uitgebraclu op Presiclent-directeu.r I ken. 

(toto's: Studio Tong 4: Tim ) 

J 
I 
I 

Het is ons een bijzondere ecr te 
kunnen mededelen, dat het Hare 
M:.jesteit Kaningin Juliana der 
Nederlanden heeft behaagd om. 
behalve aan onze President
directeur, ook aan de navolgende 
K.P.M.-ers een Koninklijke on
derscheiding te verlenen: 
Tot Offider in de Orde t;an 
Oranje Nas.~au: 

Ir. E. Stnuyk - chef Afdeling 
Machinebouw in Nederland; 

Eremedaille in goud, behorende 
bij de Orde van Oranje Nassau: 
Mej. M. den Besten, hoofdver
pleeg'ster-directrice van het Zie
kenhuis Petamburan (thans met 
verlof in Nederland). 

Eremedaille in zilver, behorende 
bij de Orde van Omnje Nassau : 
Mej. L. E. Frans, hoofdtelefoniste 
Hoofdkantoor te Djakarta; 
M. M. Veerman, beambte agent
schap te Makassar. 

De redactie van , de Uitlaat'' 
weet te spreken namens het ge
hele personeel van de KO'llink
lijke Paketvaart - Maatschappij, 
wanneer zij hierbij aan presi
dent-directeur D. Iken, Ir. E. 
Struyk, Mej. M. den Besten, 
Mej. L. E. Frans en de heer 
Veerman, de meest hartelijke 
gelukwensen aanbiedt. 

NOBEL G EBAAR. 

Toen in December de Nederlandse 
n atuurkundige Zemike de Nobelprijs in 
ontvangst mocht nemen vroeg iedere 
rechtgeaarde Nederlander zich af hoe 
Slokop Fiscus zich zon gedragen tegen· 
over deze geleerd·e man, die met een 
goed-gevulde beurs uit de Zweedse 
lwofdstad terugkeerde. 

Men maakte zich al op o.m een golf 
van verontwaardiging te spuien voor 
het geval professor Zernike een deel 
van zijn prijs aan de belasting zou 
moeten afdragen. J ournalisten had den 
hun vlammende stukjes al klaar liggen 
op de zeUerij, maar toen kwam het 
schone nieuws, dat d e minister van 
Financien hacl hesloten in dit bijzon· 
dere geval niet tot h effing van he1asting 
over te gaan. Gedadigden voor volgende 
Nohelprijzen kunnen op dit punt dus 
gerust zijn. 
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Jr. 0 Yfrzz!l£ onloing Aomizki!Jke 
o!Zdersc!leidzizg 

Het heeft H. M. de Koningin lJehaagd de Chef van de Afdeling MacJline
houw, lr. E. Struyk, te henoemen tot Officier in de Orde van Oranje ~ssau. 

Op Donderdagmiddag:, 29 April j .l., hadden zich in de grote vergaderzaal 
van ,Het Scheepvaarthuis" te Amsterdam deputaties van aile afdelingen ver
zameld, toen de nog niets vermoedende nieuwbenoemde Officier door onze 
Directeur in Nederland, )hr. I. H. A. Backer, werd hinnengeleid en door 
zijn echtgenote en kinderen werd hegroet. 

De heer A. Mol, chef van h et Bureau Zeemanszorg van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, uam h et woord en deed de heer Struyk medede
ling van de hem toegekendc Koninklijke onderscheiding. Hierna nodigde hij 
Mevronw Struyk uit het ordeteken hij haar echtgeuoot op te spelden. Het 
woord :werd tevens gevoerd door Jhr. Backer, die zijn vreugde uitsprak 
over het feit , dat de verdiensten van de heer Struyk op technisch gebie d niet 
aUeen voor de K.P.M., doch ook voor de Nederlandse scheepvaart op deze 
wijze erkenning vonden. 

Ook spr akeu de oud-ch ef machinehouw Dr. lr. W. J. Muller en de sous
chef/ Ml>. L. J. van der Klis. Laatstgenoemde hood namens zijn afdeliug de 
heer Struyk de draagmedaille aan. 

EJER-EXPORTEUR NUMMER EEN. 
In Nederland lopen heh alve tien mil

lioen mensen ook nog dertig millioen 
kippen rond. Dit is een feit van helang 
want deze dieren leggen per jaar een 
slo1 dige twee milliard eieren. Van deze 
enorme massa voert Nederland er zoveel 
uit naar het huitenland, dat h et de 
grootste eier-expor teur van de gehele 
wereld is. 

In 1953 heeft Nederland 1681 mil
lioen 305.883 stuks ·eieren uitgevoerd. 
In i952 waren het er bijna 400 millioen 
minder. 

GROTE UITVOER VAN FRUIT. 
Na Italie is Nederland thans het 

g1·ootste fruit-exporterende land van 
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Europa geworden. V oor 1940 was Ne
ded and een fruit-importerend land. 

De productieverhoging in de fruit
t •eltsector is zeer groot geweest. Het 
afzetapparaat van de tuinbouwveilin
gen heeft zich aan deze gunstige ver
.andering moeten aanpassen. Er zijn 
veel koelhuizen voor fruitopslag gc
houwd. De capaciteit bedraagt thans 
26.500 ton. Op d.e veilingen werd dit 
seizoen 123 millioen kg. fruit gesorteerd 
(in 1948- 1949; 26 miJli.oen kg). 

Deze ontwikkeling gaat steeds door. 
Er worden betere rassen gebruikt en 
de t eeltmethod.en zijn beter. Daardoor 
treedt het verschijnsel van de zoge· 
uaamde ,heurtjaren" .minder sterk op. 

bUttS ,Outch" B~ooO 
,W at in 't overhevolkte Nederland, 

waar alles precies langs bordjes en 
wiJzers moet lopen, slechts genieen 
kunnen presteren, dat kan de g-cmid
delde Nederlander in de verschillende 
emigratielanden". Dit heeft mr ir B. 
W. Haveman, Commissaris voor de 
Emigratie, verklaard na zijn terugkeer 
van een orientatiereis door Canada, 
,,Een van de meest opvallende aspec
ten van de emigratie is", ald1~s de heer 
Haveman, ,dat in het emigratieland 
blijkt, dat de gemiddelde Nededander 
een .opgekr<Opte vestigingsdrang en ves
tigingsbekwaamheid hezit. Het Neder
.andse V·olk lllO·et wel een samengc
ba}de prop van energie zijn, die hier 
niet tot ontwikkeling kan ko.men." 

Naar de stellige over tuiging van de 
heer Haveman zullen de Nederlandse 
emigranten in de ,ontvangende" landen 
een nieuwe middenstand gaan vormen. 
Aanvankelijk zullen het nog kle ine zelf
standigen zijn, maar het zou hem 
zeker niet verrassen, wanneer sommi
gen het tot grote ondernemers zullen 
brengen. De Nederlandse bakkerijen hij
voorheeld zijn in de emigratie-landen 
al ~o ingevoerd, dat Duitse hakkerijen 
van hun goede faam geln·uik maken 
en lJoven hun zaken zette~: ,Dutch"! 

Van de 48.000 emigranten, die in 
1952 Nederland verlieten, liet 92 per
cent alles achter. Dit V·ertegenwoor
digde aan goederen en geld een be
drag van l'Ond 45 millioen gulden. 

De l1uisvesting van de immigrant in 
het nieuwe land is nog steeds een 
van de grootste .prohlemen. W anneer 
hij in Australie na zijn aanko.mst de 
heschikking zou hehhen over 200 of 
300 pond, dan zou h~j een huis kun
nen kopen. De practijk is_ echte r, dat 
hij enige tijd in een opvangcentn1m 
moet verblijven en daarna hoge buren 
moet betalen, waardoor dus niet snel 
genoeg het nodige geld bijeen is voor 
ecn eigen huis. 



heeR acao. qev. z. k. m. 
oame v. q.h. 

E en van de krantenrub1·ieken, die ik 
het liefst lees is dat boeiende romau
tische rijtjc huwelijksadvertenties. Om
dat er zo'u vertrouwen uit straalt, om
dat ze zo hoopvol zijn en zo deg. en 
zo ser., omdat ze zo'n wereld van 
knusheid heloven. 'Charmante .wed. 
met eig. home', . heeft dat niet iets on
zegl>aar warms? En dit dan: 'Planter 
1.80 m lang', dat suggereert toch mau
nelijke kracht uit het oerwoud, die nu 
hunkert naar de clivia in de erker? 

Even verder zie ik staan : 'Wle 
wil in het leven van mijn nicht, 28 j, 
muz. (mooie stem) , fl. post ., uiet onhem., 
wat geluk brengen?' Zou dit een oom 
zijn, die zijn nicht in een kooi houdt? 
Dat hoeft het natnlll'lijk niet te zijn, 
maar ik kan me, Lij lezing van deze an
nonce, niet van dat heeld losmaken. Hij 
houdt haar in een kooi van zijn Iand
goed en iedere avond brengt hij _haar 
het avondblad en wat zangzaad, maar 
ze heeft er het ware plezier niet meer 
in. Haar stem wordt met de dag droe
ver, haar postuur met de dag £linker. 
Ach, ~vie wil haar een heetje geluk 
hrengen, door de tralies heen? 
~ Vlak daarachter staat: 'Heer, bak
ker, z.k.m. dame, hakkerswed. Of hak-

Op 30 April j.L. vond ten hoo/dlkantore tlen kor~e plechtighe~ plants, 1~<rd'at bekeml 
was gewor'd'en, dat het H.M. Koningin· Juliana had beh~agcl 1ont. lllll.n Mej. L. B. Frarns, 
hoo/dtele/oniste op her: Ytao/dkantoor, de ziiveren med~iUe, 'behorende bij cl'e Orde van 
Oranje Nassau, toe te kennen. Op de rechter /oto, lnadot M ej. Frons 'rloor Virecteur Harinck 
in diens werlkkamer was toegespro'ken, v .l.TJ.,r.: Me}. Frcm.s, de heer H-art , secretcrris, Direc
teur De Geus, Directeur Prcm·k van Hoogeveen, Directeur H'(Jrinck en met de rug 11!tiJIT 
de camera, ltoo/drelefoniste Me',]. Hop. Op de linker /oto Mej. Frans, staande nacrst het 
borstbeeld van haar eerste chef, wijlen 'de fr eer -L. ]. Lambach, eerste presidentl-direc· 
teur van onze motJtsclrctppij. 

kersd, met hakkerij'. Kijk, romantisch 
is dit nu hoegenaamd niet, maar het is 
wei duidelijk wat hij wil. Waarschijn
lijk wil hij hakken. Als ik die uitver· 
koren bakkersweduwe was, zou ik een 
lichte angst h ebben dat hij mij niet 
helemaal om mijzelf lmwde. 

'Beschaafd h eer z.k.m. dito dame. 
Foto op crew. retour'. Uitvoerig is hij 

(Jato's: Stud io Tong & T im ) 

niet, deze beschaafde heer; ik kan niel 
zeggen dat ik hem ten voeten uit voor 
mij zie staan . Hocwel, een beschaafd 
heer, dat moet toch wei iemand zijn 
met witte slohkousen, dacht u ook 
niet? Witte slohkousen en een wandel
stok. Zo h el>hen al die advertenties :we] 
iets t e zeggen . Waarom zijn we eigen
lijk zo tegen huwelijksadvertenties? 
R et zichzelf aanhieden stuit ons tegen 
de horst, nietwaar? Men !kan wei zijn 
oldfinish theemcuhel aanhieden, maar 
niet ziju eigen gedist. voork. Dat doet 
men niet. Ondertnssen .wordt l1et heel 
erg vee] gedaan. 

Maat• als het dan zo veel voorkomt, 
dan hangt er ook heel wat af van die 
advertenties. Dan zouden er toch spe· 
ciale voordelige tarieven moeten he
staan voor dit soort, zodanig dat ieder
een in de gelegenheid werd gesteld om 
eigen charmes wat uitvoeriger aan t e 
prijzen . De heer v.z.g.h., acad. gev., 
zou er dan nog eens .wat meer kunnen 
hijzetten: Liefh. v. hloemk. en nwe 
aard. Sl. 's nachts hesl. m . alle r. dicht. 
Gen. karw. op te kn., mits geen vuile 
m elkp. Gewend eens in de w. te hilj ., 
waal'over s.v.p. geen gez. Jal. van aard. 
Eenm. met u geh. zijnde, dond. ik ied. 
de trap af! 

Op 30 April j.l. nam de heer N. W.aringa, <adj. chef bij de Nautische dienst, 11a· een 
dienstperiode van 30 jiaar, ,afscheid van het hoofdkanU>or om va~' een welverdierod pensioen 
te gaan genieten. Op die dag werd hem rnzmens \het personeel een zilveren sigarettenkoker 
aangeboden en werd bovenscaande foto van het gezamenlijke personeel \van de NfWti.sche 
dienst op Tt.et hoofdkantoor gemaakt. In het midden achter de schrijftafel de heer W oringa; 
verder v.l.n.r.: K. Hallatu, M. Tetelepta, J.N.K.W . Kandou, A.L; Orth, D. Lumi, ].W. 
Ticoalu, R ,V, lJrouwer, M.f, de Lange1 /. Kesaulya, M.F.S . van Zeyl en L.W: W:akka; 

Kijk, als iedereen op die manier :wat 
uitvoeriger kon zijn.... .. he ja, dan 
konden we eindelijk het feuilleton eens 
Hfech~ffen. 

(Annie Schmidt: Nieuwe impressiea 
van een simpele ziel> (toto: Stu<tto Tong ~ Ttm) 
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Tijdens de geanimeerde receptie, welke na afloop van de plechtigheid 
in de kamer van de president-directeur op 30 April j.l. werd gehouden, maak
,te onze fotograaf bovenstaande foto. 

U ziet daarop 2 grote en 2 kleine K.P.M.-ers in genoegel~jk gespr-ek 
hijeen. Van links naar rechts: directeur Harinck, gezagvoerd.er Caalen, direc
teur Pronk van Hoogeveen en de heer Van Zeyl, reizend inspecteur onzer 
rna a tschappij. 

(toto: Studio Tong & Tim ) 

6verpei11ZiJ1 geM 

op cle brug 
Aan de wal is het anders dan aan 

hoord van een schip. Dat is natuurlijk 
een waarheid als een koe, m aar de laat· 
stc dagen komt deze gedachte telkens 
bij me hovcndrijven. Eigenlijk JJcdoel 
ik dat de mensen aan hoord van cen 
schip anders zijn dan aan de wal. En 
dat is een minder grote waarheid, want 
er is uitgeruaakt dat de menscn overal 
op de wereld zo'n heetje hetzelfde zijn, 
dus waarom zouden zeelui daar dan een 
uitzondering op maken? - l'\ou .ia, da t 
doen ze ook niet, innerlijk niet althans, 
maar ze krijgen wel cen andere kijk op 
het leven. Er zijn aan de wal zoveel van 
die geweldig belangrijke dingen, die op 
een schip eenvoudig niet meetellen cu 
dat is een gelukkig verschijnsel. Een van 
de laatste avonden thuis in Hollaml 
moesten we naar cen verjaarsvisite. Ecn 
verjaarsvisite is een in een kamer ge
perste, etcnde en drinkende menigte, 
waarvan de rueeste onderdelen elkaar 
maar eens per jaar zien en die du;; 
krampachtig zitten te zoeken naar een 
ond'env!erp om over te praten.. Even 
krampachtig wordt dit soort hijeen .. 
komsten tot tegcn middernacht gerckt 
waarna de gastvronw met de vuile bod 
en ecn paar (goedkope) cadeautjcs 
achterhlijft. Op deze avonden ontstaan 
dikwijls, als gevolg van m eergenoemdc 
krampachtigheid, spookachtige stiltcs, 
waarlJij de slachtoffers eJkaar hete aan 
zitten te staren, tot eindelijk iemand 
ie ts verlosscnds, icts nieuws, iets stra
lends bedenkt om over door te zanikeu. 

Op deze avond verjoeg een meisje h et 
spook-der·stilten met de treffende me· 
cledelin·g, dat ze hij Foster in de Hoo![· 
straat zulke schattige- schoentjes had 
gekocht. Een mcvrouw met een som
here alt verklaarde statig dat zij nooit 
bij Foster in de Hoogstraat kocht, om
dat Foster in de Hoogstraat . .. was. (Op 
de plaats van de stippeltjes hehoor t de 
kerkelijke richting te worden ingevuld, 
waarvan de sombere-alt-christin k en
uelijk een afkeer had) . 

Kijk, en die mentaliteit gooien zee
lui over de muur en ik hlij£ dat eeu 
plezierig verschijnsel vinden. 

Stel je voor, dat ik aan de machine· 
kamer om dekwaswater zou n1oeten 

. vragen, maar dat ik tegen de hootsman 
zei: Gaaf niet door hoots, aan meneer 
Kleurhier~ . die !J_eneden de wacht he ef t, 
vraag ik geen·-dekwaswater, want me
neer ·Kleurhiei· 'is ... · (vul maal' weer ee1~ 

.kerkelijke, · c.q: politieke . richting in). 
( vervolg op nevenstaande pagina) 



OVERPEINZINGEN OP DE BRUG 
lvcrvolg) 

- "Nee, aan T.oiet"' doen T.e op 1:ee ni.e t 
en ik noem dat hens niet alleen geluk· 
ikig vanwege gehrek aan dekwaswater. 
W el zou enig dekwassen op dit terrcin 
in Holland niet kwaad zijn . 

Zeelui zijn over het algemeen geen 
vech ters voor een hetere samenlevin~ 
geen stnwers en Jragers der cultuur, 
want daar hehhen wij geen tijd voor. 
Omdat we de vrachtrijders der zee ziju 
en <lit haantje onze J.1ele (landacht 
vraagt. Wij doen evenmin erg intellec
tueel en vinden on szelf geen brave 
jongens (wat we ook niet zijn). Maar we 
zijn we] zo eigengereid, dat we denkeu 
de mem en aan de wal dit lesje te kun
nen leren : zic gecn richtirtgcn, zie al· 
lccn m enscn! Mensen met een hart en 
een ziel; blank of geel of bruin of 
zwart, 1loog of 1aag of rijk of arm, knap 
of dom, goed of slecht, jong of oud, het 
doct er allemaal niets toe. Maat· hou 
op met dat indelen, want ze zijn im
mers o~eral op de wereld zo'n heetje 
ltetzelfde. 

Wij ontmoeten ze in kotHle en de 
warme landen, in grote stedell en aan 
de rand van rimboe, op de kaden en in 
de ruimen, in kerken en tempe1s, op de 
brede straten en in nauwe sloppen, in 
dure cafe 's en hotels, in lijmkitten en 
holen; op grote schepen en kleine prau
wen, in fabrieken en werkplaatsen. Wij 
hebhen overal onze kennissen, in Lon· 
den en New York, in Colombo en 
Hongkon~, in Manila en Hollandia. En 
overal, geen enkele plaats uitgezonderd, 

' zijn er vri.enden , <lie je ua l}laan<len, 
jaren dikwijls, weer tegcmoet komen 
met een warme hlik van hcrkenning. 
Ze komen je tegemoet in een mooie 
jas of in een vette, smerige overall, maar 
het zijn allemaal mensen met een hart 
en een ziel, geschapen door dezelfcle 
macht d.ie ons schiep. En dat gcldt niet 
aileen voor de netten en de braven, dat 
geldt ook voor de sjappietouwers, voor 
de paupers en rle verworpenen dezer 
wereld. Want dat - verworpen - is 
niet meer dan eeu mcnselijke maatstaf. 
Dezelfde macht, die ZP. aliemaal heeft 
geschapen, die h eeft ook een stem laten 
klinken over de wereld, eemven geleden. 
W oorden als deze ]Jijvoorbeeld: Komt 
allen tot Mij, die vcrmoeid zijt en belast. 
- Dat geldt ook voor de sjappietouwers, 
de k ere1s die h et door de eeuwen heen 
voor ons h ehben opgcknapt; gedwongen 
of vrijwillig. 

Eigertaardig dat al deze overpein· 
zingen, bier op de hrug, het gevolg z~jn 
van de mededeling der sombere alt, die 
niet wilde kopen bij Forster in de Hoog
straat. Als ik mezelf niet dwoJlg onde l·-

BovenstctaJ11de fot{)'s werden gemaa-kt tijdens de opn00le11J va.n ftet jeug.d',f;roeten-pro· 
gramma voor het walpersoneel op 21 April j.l. in Hotel Santbergen !e Hilvcrsum. 

(opnamen: J . H . C. Vermeulen ) 

dehand se1berp uit te kijken, zou i'k 
werkelijk in staat zijn me hierover op 
te winden. 

Aile donders, kijk daar, een heldcr 
toplicht op een streek aan stuurboord 
. . . . . . Och verdorie, . voor de zoveelste 
maal loop ik erin, h et is Venus, de ver· 
kondigster van .de dage1·aad. Die heeft 
er plezier in een arme stuurman aan 
het schrikken te maken. Ze zeggeu dat 
er meer clan eens voile kracht achteruit 

is geslagen om een aanvaring te onl' 
gaan; stel j e voor, met Venus ..... . Kijk. 
nu staat-ie al een graad of wat hoven 
de kim. 

W annee1· zal de blinkende Morgenster 
de dageraad aankondigen van een hete· 
re wereld,een wereld zonder sjappie· 
touwers, oorlogsdreiging en geweld? En 
zonder de raad: niet kopen bij Forster 
in de Hoogstraat, want die is . . . .. . 

.. (uit: ,,De Blmtwe Wimpel"). 
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Er is een bekend gezegde nl., de kunst is niet om zelf te werken maar 
om te Iaten werken. 

Op het eerste gezichtl ziet dit er niet onaantrekkelijk uit maar zo een
voudig is e.e.a. in de praktijk v-an het l~ven toch ook weer niet. Om ;1nderen 
te Iaten werken zal men eerst zelf de kunst van efficient werken machtig 
moeten zijn. 

Dit laatste komt zo maar niet aangewaaid, het houdd: o.m. de eigenschap 
in om anderen te leiden en voo1:1ts kwaliteiten als practische kijk, beheerst 
optreden en organisatievermogen. 

Uiteraard zijn er maar enkelen die 
deze eigenschappen in h.et karakter 
hebhen meegekregen. De meesten on- . 
der ons zullen zich .e.e.a. moeten eigen 
maken door inspanning en training. 
De heste toetsteen hoe een met gezag 
beklede het hij Ieiding geven afbrengt 
kan men het best verkr~jgen uit d·e con
duite die de ondergeschikten over hem 
uitbrengt. Het is eigenlijk te betreuren 
dat de l eidinggevende functionnaris 
hiervan zo weinig te weten komt. De 
gezagsverhouding maakt dit ook wei 
moeilijk want de onderg·eschikte heeft 
hij het l>ecritiseren van zijn mecrdere 
de juiste toon en vorm in acht te. 
nemen . 

Dit hondt in, dat men ond.erling op 
de ,,baas" critiek uitoefcnt maar dat 
hiervan zo weinig de top h'ereikt. Het 
blijft evenw.el nuttig dat men zich als 
chef terdege rekening van geeft hoe 
doen en laten door ondergeschikten 
critisch wordt hezi.en en dat op grond 
hiervan niets zo moeilijk is als leiding 
te geven en gezag nit te oefenen. Ging 
h et alleen maar om h et doen uitvoer.en 
van orders, opdrachten en aanwijzingen 
dan 2'10U e.e.a. nog zo moeilijk niet zijn . 
De taak van de leiding gaat echter 
vee! V·erder, gezien ·h et feit dat de 
ondergeschikten geen automaten maar 
denkende wezens zijn. De bevelen 
zullen dan ook .moeten inhoud.en ·het 
,waarom" en ,waartoe" duidelijk en 
•overzichtelijk gesteld. Geirriteerdheid 
en onheheerstheid lweft daarbij nim
mer een gunstig effect, terwijl in het 
algemeen deze reacties van de ,man 
die het te vertellen he.eft" aanleidinu 
geven hij de ondergeschikten om i~ 
spotlust e.e.a. na te bootsen tot vermaak 
van zichzelf en anderen. 

In de vele schakels, die de verbin
rungen zijn tussen hoou en laa«, zien 

. I~- . " " w1j a s •uas1s van uitgang het p.ersoonlijke 
contact. Over de wijze waarop dit moet 
worden verkregen kan l ang en J)r.eed 
worden gepraat, eigen inzicht en ka
:rakter spelen daarbij een gvote rol. 
Uit de practijk hlijkt dat de uitersten 
in dit geval liggen tussen streven naar 
populariteit (joviaal doen) en hautain 
optreden, De J~i~te vorm li~t hier 
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inderdaad in het midden. D.e gezags
drager die jovialiteit en p·opulariteit 
als grondslag ziet om tot samenwerking 
te komen schiet vaak, lHlewel overigens 
goed bed-oeld, zijn doel voorhij. In de 
meeste gevallen ondergraaft hij de 
innerlijke en uiterlijke discipline. Hij 
is als chef wel bemind, want bij hem 
kan alles, maar respect dwingt hij in 
feite niet af. De reacties op de hautaine 
en in zelfgenoegzaamheid optredende 
chef zijn feller en aan bet eerstgenoem
de geval geheel tegengesteld. De sfeer 
die een dergelijk soort gezagsuitoe
fening schept is vaak onaangenaam, de 
-ondergeschikten geven m edewerking 
die wordt afgedwongen maar elke 
spontaniteit mist. Het respect voor be
kwaamheid kan wei aanwezig zijn maar 
aangezien de verhouding menselijke 
waard.en mist verkrijgt men nimmer het 
heoogde resultaat, aangezien dit soort 
optreden de arbeidsvreugde ahemt. 

Zoals wij reeds hierboven naar voren 
brachten moet in deze kwestie de koers 
tussen deze uitersten worden gevolgd 
waarbij als grondslag moel dienen, 
ervaring, tact, mensenkennis en een 
gepast gevoel van eigenwaarde. E en 
eigensch ap dat naast hovengenoemden 
veel invloed heeft op de gang van zaken 
•bij J.eiding geven, is het vermogen van 
een juist inzicht in taak- en werkver
deling, het kunnen regelen en organi
seren. De practijk wijst uit hoc veel 
l1ieraan vaak hapert. In feite heeft m en 
hier te maken met de zwakste scl1akel 
in de heleidsvoering. De sfeer waariii 
gearbeid wordt, waar niets behoorlijk 
is geregeld, is op den duur rommelig en 
onoverzichtelijk. De ondergeschikten 
weten nie t waar zij aan toe zijn en 
groeien onder een dergelijk systeem, 
vooral wenneer e .e.a. overeenkomt met 
hun aard en aanleg, in de richting op 
van , doe maar raak en daar waar je 
zin in heht." Natuurl~jk zullen er lie
den zijn die dit een kolfje naar de hand 
is, degenen met enig karakter en gevoel 
voor orde en discipline zullen het 
moeilijk kunnen apprecieren. 

Het ie als ,zachte heelmeesters die 
etinkende wonden maken". Ret werken 
onc!er leidin~ van een .chef die de hand 

h!mdt aan tvcht en regelmaat en daar
naast zelf het goede voorbeeld geeft 
zal op den duur een gezonde geest 
s 3heppen, in t egenstelling met de chef 
die geen systeem kent en die het met de 
discipline maar zo-zo neemt. Over h et 
te g.even voorheeld valt veel te ze.,.o-en .. eo 
en te schnJven. 

H et is een van de pijlers waarop ue
zagsnitoefening herust. De opvoeden°de 
waarde die van het goede en correcte 
v.oorheeld uitgaat moet zeer helangrijk 
wo1·den geacht. H et geeft 1·uggesteun 
aan hen die orders en bevelen moeten 
opvolgen aangezien zij kunnen opzien 
tegen de leiding. 

In het tegenovergestelde g·eval is het 
maar een droef en vaak lachwekkend 
geheel. Er is n.l. niets dai de meerdere 
zo naar heneden haalt als incorrectheid 
in de omgang, verlies van eigenwaarde 
en handeling·en die in strijd moeten 
worden geach t met zijn functie. Daarhij 
zijn er geva1len die medelijden hij de 
ondergeschikten opwekken, orudat in
horst en aard niet zo kwaad zijn maar 
menselijke zwakheden de overhand 
hehben . In feite kan men in d·ergelijke 
gevallen moeil~jk meer van gezagsnit
oefening en leiding geven spreken . 
Is er o.i. iets tragisch er dan in z~jn 
carriere als gezagsd1·ager een misluk
king t e zijn? Gelukkig zijn dit de uit 
zonderingsgevallen. Er liggen nog vele 
schakeringen en .mogelijkheden tussen 
het geven van goed.e, geen en slecl1te 
lei ding. 

Op grond hiervan is h et zo nuttig 
voor de met gezag beklcde af en toe 
zijn gezagsuitoefening en leiderschap 
critisch in hesclHluwing te nemen om 
op te sporen waarin hij minder succes
vol is of zelfs faalt. Wij bl~jven tenslo0tle, 
hoe m aatschappelijk ver wij h et ook 
h ehben gehracl1t, mensen met onze 
tekortkomingen en cleze tekortkomin
gen komen het scl1erpst naar V·oren b~j 
het uitoefenen van gezag en het geven 
van Ieiding. 

Dit voor ogen houdend kunnen wij 
met zel£training en correctie, ,,gezags
uitoefening en leiderschap" hogere 
waarden geven dan slechts zorgdragen 
dat ondergeschikten gehoorzamen, be
velen opvolgen en JUitvoeren, H .A.C. 

..... De bo11e llerdershond~ dia ik ooit heb 
gehCJd l 



In een plechti~;heid, welke zich onderscheidd.c door een 
gewijde stilte, werd·en Dinsdagochtend 4 Mei op het ereveld 
Menteng Pulo te Dj akarta, zoals ieder jaar op de nationale 
herdenkingsdag, de .militairen van de Nederlandse strijd
krachten, de zeelieden, de verzetsstrijders, de Geallieerde 
militairen en aJl.e overi gen, die - waar ook ter wereld -
in de jaren van de o01·log te lan d, ter zee of in de Iucht 
voor de vrijheid van het Koninkrijk zijn gevallen, dan wei 
als Nederlands onclerdaan tengevolge van tegen hen ~e

richte vijandelijke actie zijn omgekomen, herdacht. 
De kapel van het ereveld was tot de laatste plaats gevuld 

toen een dominee voorging in schriftlezing en gebed. 
Daarna volgde een gezongen requiemmis, welke door een 
Katholiek priester wcnl opgedragen. 

De ·plaatsvervangend Hoge Commissaris van het Konink
rijk der Nederlanden, Baron van Ittersum, ]egde hloemen 

bij de urn van de onbekende soldaat in he t Columbarium. 
Hij legde voorts, evenals de militaire attach e's bij de 
Amerikaanse en Eng.else ambassades en diplomatieke ver· 
tegenwoordigers van Canada en Australie, een krans 1Jij h et 
vlaggemonument. 

De plechtigheid, welke werd hesloten met de ,Last Post" , 
werd bijgew:oond door de volledige staf van het Hoge Com
missariaat, door vooraanstaande figuren uit de Nederlandse 
gemeenschap te Djakarta, waaronder wij als · ver
tegenwoordigers van onze maatschappij o.m. opmerkten 
President-directeur D. Iken en Directeur D. J. Pronk van 
Hoogeveen en door familieleden van h en, die op het er.eveld 
een laatste rustplaats vonden. ' 

Bovenstaande foto-re portage geeft ooze l ezers ongetwij
feld een duidelijk ·heeld van deze plechtige Doden
herdenking. 
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Archipel-vaart • tn het veri eden 
door 

G. Knijpenga 
II 

Aan A. E. Soesman & Co te Surabaia 
wordt vergunning verleend: het Ameri
kaanse schip ,Herald" aldaar rijst te 
doen innemen, overwegende dat d.e rijst
handel pas aan het ontluiken is en zeer 
weiniO' winst laat. Temeer daar vom:als-

" 

den geleidelijk de bepalingen verzacht 
en werden ook aan vrecmde schepen en 
vlaauen toeO'estaan de kustvaart tussen 
he;:alde h~vens uit te oefenen. Het 
dum·de tot 1912 voordat het aan vreem
de -schepen werd toegestaan aan de kust
va.art deel te nemen tussen de voor de 
algemene handel opengestelde havens. 

noO' niet kan worden gedacht aan het 
ve;zamelen van alle producten om die 
<reheel aan de kustvaart over te laten. 
" Daarvoor zijn de geschikte kustvaar-
tuigen te weinig in aantal en de vrachten 
te hoog. 

Ter bevord:er:ing van de handel wer-

De eerste Almanak van Nederlands 
Indie er op naslaande (het was toen nog 
de ,Java Almanac 1815" onder Engels 
gezag), vinden we de volgende s~hepen 
geregistreerd : 

Kapiteitl : Eigcnaar: 
'3emarang fregat ,Governor 330 ton J. Neish C. H. Klein 

Raffles" 
Chapman & Rutter ,Eliza" 398 ton Taylor " " W. de Groot W. de Groot & Co. Batavia ,Hector" 400 1on 

" 280 ton J. Mariar kapt. -eigenaar ,Po" " " M. Mayne J. Scott ,Isabella" 240 ton " " Ainstic & Addison ,Theban" 90 ton C. Lacellas " " ? brik ,Elisabeth" 60 ton ? " , Christina" 50 ton ·Chio Chin Ko C. G. Greeving " " N. Buch anan Chapman & Rutter Semarang 
" 

,Henry" 85 ton 

" 
,Helena Jacoba" 120 ton C. Martins Joseph Johannes ,, 

E. J. GebbardP. Bol Batavia , Engelina" 100 ton 
" P. Bol kapt.-eigenaar ,Anoa" 100 ton " " W. H. Uddis W. Hicks ,Cone]ong" 140 ton , 
" J. Sue kapt.-eigenaar ,Seahorse" 160 ton " " Cha How Oey Ho Long ,Tiangskong" 30 ton " " Pahetje Tan Ton King ,Susanna" 40 ton " " Choa Tin Ko Kong The Ko ,Chuanhek" 120 ton ,. 
" schoener ,Viagante" 160 ton J. Wallace Van der K aa " Rollo 

" 
, J onge Nicolaas" 60 ton C. Knupple C. Heyer " kotter ,Wilhelmina 75 ton Valentine R. S. Veer 

" Helena" 

" 
,Arethu sa" 60 ton 

" 
Hekscher 

'~ 

In totaal 21 schepen (3098 ton) . Dit 
aantal was in 1816 reeds aangegroeid 
tot 57 schepen (7105 ton) . Wij zullen de 
uamen niet allemaal hier noemen, aan-

O'ezien dit teveel ruimte in ons blad zou 
0 
vragen. In 1821, dus onder de Ned.-Ind. 
R.egering zag h et aantal geregistree1·de 
schepen er als V{)lgt uit: 

Batavia 40 vaart.3530 last (w.o. 15 fregatten, 20 brikken en 5 schoeners) 
Cheribon 3 

" 
105 " 

(3 schoeners) 
schoe'Ilers) Tegal 10 470 " 

(w.o. 1 fregat, 6 brikken en 3 Chin. ,, 
(w.o. 5 ln·ikken en 2 schoeners) Pekalongan 8 " 

345 " Semarang 34 2080 " (w.o. 7 fregatten, 19 brikken en 8 schoeners) 
" Rembang 18 
" 

1000 " (w.o. 3 
" 

10 , en 5 
" 

) 
Grissee 27 ,, 3510 " (w.o. 6 

" 
13 " en 8 

" 
) 

Soerabaia 33 
~' 

1920 " (w.o. 6 
" ' 16 en ll 

" 
) 

Passaroeang 1 
" 

18 " {Arabisch schoenertje) 
Proholinggo 1 

" 
28 " (schoener ,Phoenix" - .T . Davidson) 

Madura 16 
" 

1020 " (w.o. 1 fregat, 13 brikken en 2 schoeners) 
Ternatc 3 

" 
120 " (3 brikken) 

Padang I 
" 

47 " (hrik ,de Tapir" - A. F. v. d. Berg) 
Bank a 1 

" 
92 " (schoener .,Maria" - Francis & Pareira) 

Bandjermasin 10 
" 

85 
" 

(Ind. en Arab. pintjallangs) 
Pontianak 2 

" 
40 , (w.o. 1 1n-ik en l schoener) 

Totaal 208 vaart. 14.407 las ten . 
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Een respectahele toename dus, wanr
hij wij nog rekening nweten houden 
dat 1 l ast aangenomen word!. op 1.89 
.on. De Engelse tonnenmaat-aanduiding 
voor schepen, werd pas in 1873 inge
voerd. Zo te zien h ad de kustvaart dus 
cen enorme vlucht genomen. Dit $al 
gedeeltehjk wel zijn veroorzaakt door 
de aankoop van vreemde sch epen en de 
nieuwbouw, d9ch niet uit het oog dient 
te worden ver~oren. ·dat lde scheeps
registratie pas was hegonnen. De eerste 
opgaven waren slechts heel oppervlak
kiO'. ZeUs in 1821 wordt nog een voor-

"' d . behoud gemaakt met : ,van e ovenge 
etablissementen geen opgave ingeko
men". 

Was di-t aantal schepen d.an nog 
onvoldoende om aan de vraag voor de 
interinsulaire te vold:oen ? Niet vergeten 
client te worden, dat men het verzorgen 
van locaal vervoer tussen de havens 
onderling niet kende. De redel'S waren 
ook k.oopliedlen, de~ kapiteins dreven 
d:aarbij nog een eigen handeltje en het 
was er dus in de eerste plaats om t e 
doen eigen lading te vervoeren. Was er 
dan nog ruimte over, dan werden wel 
goederen voor derden meegenomen, voor 
zover de eigenaar of kapitein zich daar
mede niet beconcurreer.d achtte. Daar 
dit geh eel particuliere ondernemingen 
w:aren, zijn hieromtrent weinig exacte 
gegevens terug t e vinden. Toevallig even
wei lazen wij, dat kapitein C. Kerr 
m et zijn welbezeild schip de ,Prince 
Bliicher" (127 last), hij de kentering van 
de moesson van Batavia vertr-ok en een 
reis rond :Sumatra maakte, waar hij op 
diverse kustplaatsen zijn lading djst 
voor peper ruilde en daarmede. in 3 
maanden 60.000 Spaanse matten, d.i. ca. 
£ 132.000.- verdiende. Voorwaar een 
aardige so.m . Dit is dan ook wel een 
voorsp·oedige reis geweest en dat zal dan 
ook blijkbaar wei de r.cden zijn geweest 
dat ze werd geboekstaafd. 

Een wel zeer onfortuinlijke reis he
schrijft G. W· Earl in ,The Eastem 
Seas". Hij vertrok op 27 December 1832 
als passagier met het goede schip (.men 
sprak in de zeilvaartijd dikwijls ·over 

het aoede schip"; men bedo-elde daar-
" " mede niet zozeer hecht en sterk, d-och 
m eer braaf, hij wijze van liefkozing) de 
,Theodora", kapitein Koch, van Batavia 
naar Singapore; men had de Westmoes
son natuurlijk tegen. Op 30 December 
werd Pulu Babi (V arkenshoek) gepas· 
seerd en op 31 December onder Knob
hill (Sumatra) kreeg men hevige stort
regens. Op 3 J anuari kwam men in 
Straat Banka, waar 3 dagen werd ge
schuild. lnmiddels passeerden daar vele 
sch epen, prauwen, jonken e.d., die 
stroom en wind mee h adden. Op 15 
J anuari konden signalen met Muntok 
worden gewisseld. Op de 20ste passeer
den ze 'fandjong Bataharang, kwamen 



de 31stc Januari in Straat Riouw, om 
pas op 2 Februari het anker te Riouw 
te kunnen la·ten vallen. De kapitein kon 
daar een paar manden tahak y.erkupen 
en liet nog dezelfde dag bet anker weer 
lichten. Tot bet laatste toe zat echter 
alles tegen en voornamelijk door de 
sterke tegenstroon1 arriveerde de , Theo
dora" .pas op 6 Fehruari t e Singapore, 
na 40 dagen zeilen. Gewoonlijk werd 
voor een reis gedurende de moesson op 
11 of 12 dagen gerekend, terwijl als alles 
meeliep in 4 of 5 dagen overgezeild kon 
worden. 

De zeilschepen waren feitelijk op 
de ha1fjaarlijkse moessons aangewezen, 
hadden veel vertraging door stilten of 
werden dan door de stroo'Ul dikwijls ver 
uit de koers gezet. Zo lazen we, om nog 
een ander voorheeld te noemen, dat in 
1823 een reiziger een maand op zee was 
om van Batavia naar Benkoelen te ko
men. De navigatie was zeer moeilijk 
door de vele klippen hoven en onder 
water. Dat is het nu nog, doch de huidi
ge navigators hehben, hehalve het grote 
voordeel van de mechanische voortbe
weging, de heschikking over goede zee
kaarten en kunnen zich orienteren op 
vuurtorens en hakens. De zeilschipka
piteins moesten zich hehelpen met zeil
aanwijzingen, voornamelijk uit Hors
hurg's East India Directory. Deze Cap
tain James Horsburgb, geboren in 1762 
te Elie (Fireshire) hegon zijn zeemans
]oopbaan als kok. In 1802 was hij 
kapitein op de ,Anne", vertrok uit 
Engeland naar Bombay en bezocht o.m. 
ook de lndische Archipel. Hij hegon in 
1806 aan zijn Gids voor de Zeeman in 
de Indische Zeeen, waarvan een Neder
landse vertaling is verschenen. Hij over
Iced in 1836. 

Uit gewoon gras [kunnen dranken 
gemaakt worden, welke in kleur. smaak 
en kwaliteh volkomen gelijk z'ijn aan 
wijn. 

Zo tenminste is de uitvinding van een 
Nederlandse suikerchemicus, de iheer 
J. G. Bruinier uit Amsterdam. 

Uit gedroogd gras of hooi, dat zich 
tot dit doel eveneens uitstekend schijnt 
te lenen, trekt de uitvinder sappen, 
iiTelke na toevoeging van suiker en an
dere plantaardige delen plus een daar
op volgende gisting ,buitenlandse 
,\Tijnen" opleveren, waarvan sommige 
naar het o01·deel van kenners inderdaad 
de smaak van echte wijn evenaren. 
Volgens zijn opzienbarende methodt:, 
wa~rvoor hij reeds in meer dan 20 Ian
den octrooi heeft verkregen, heeft de 

--- ---- I ..------

Eeu 19de·eeuwse schoener. 

Ook ontvingen de zcilschipkapiteins 
vele navigatie- inlichtingen van eollega's, 
doch voornamelijk van eigen waar-
neming en verkenning en ..... . een grote 
dosis geluk. Ook lagen de schepen vaak 
lang in de havens, hetzij 1e wachten op 
een ·hehoorlijk kwantum lading, hetzij 
om te lossen . Zo lazen 1\Tij ook, dat de 
,Rosalia" in 1823 te Padang een lading 
zout moest lossen, waarover 3 maanden 
werd gedaan. De lading werd eenvoudig 
uit het schip verkocht en men gehruikte 
haar dan als drijvende gudang. Het ver
werken der lading ging m et elleboog
stoom. Was er op een ]llaats, waar leeg· 
gelost moest worden, geen retourlading 
te krijgen, dan moest men naar het 
strand om zandballast te halen, anders 

heer Bruinier in samenwerking met een 
chemicus uit Loenen uit allerlei soorten 
gras, maar ook uit klaver, riet, groente 
en kool, ,1\Tijn"-soorten gemaakt, die in 
smaak noch geur te onderscheiden 
zijn van diverse soorten wijnen. 

Het beginsel van deze nieuwe 
methode tot hereiding van wijn uit 
gras, heeft de heer Bn1inier reeds ge
vonderr :i:n 1936, toen hij als suiker
chemicus werkzaam was in het toenma
lige Nederlands-Indie. Dat het eindre
sultaat van zijn onderzoekingen thans 
in het voile licht der publiciteit staat, 
komt eigenlijk door een douane-onder
zock, dat al sedert een half jaar wordt 
gevoerd in een affaire met vermeende 
fiscale overtredingen. Er zijn nl. aan
'rijzingen dat op het ogenblik ,Brui
nier-producten" op vrij grote schaal 
worden nagemaakt en verkocht. 

Het Bureau voor de Industriele 
Eigendom - waar tegen betaling van 

kon zo'n hooggetuigd en topzwaar schip 
niet geheel lossen, laat staan de zeilen 
hijzetten om naar een andere plaats te 
veru·ekken. Kwam een schip in ballast 
aan, .dan moest het eerst gedeeltelijk 
worden bela den. Dan gebeurde het vaak, 
dat eerst werd uitgezeild om op zee de 
zanuhallast ,over de muur" te zetten, 
als dit in de haven niet gelost mocht 
worden of aileen met hoge kosten ge
paard zou moeten gaan. Dan weer op· 
nieuw de haven in om met laden door 
t e gaan. 

Dit alles maakte, dat er wel een groot 
aantal schepen op papier beschikbam: 
Wa5, doch dat omen in de praktijk meest. 
al scheepsruimte tekort kwam. 

( wordt vervolgcL) 

een gulden afdrukken van de octrooi
verlening te verkrijgen zijn - deelde 
naar aanleiding hiervan nog mede, dat 
voor het octrooi van de heer Bruinier 
,een abnormaal grote belangstelling" 
hestaat. Het is zelfs op het ogenblik het 
meest gevraagde octrooi en men neemt 
a an dat . er ongeveer 150 afdrukken van 
in omloop zijn. De helangstelling, zo 
vermoedt men, is nli.et aileen tot Neder
land beperkt gebleven. 

ING !;.LE.C:.D 
KAPtTAAI. 
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De volgen1le nuttaties vonden ltij onze maatschappij plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

J. Weelinck 
J. M. Willemsen 

C. Olij 

2de wtk. 
hfd. en~pl. 

2de sr.m. 

24/ 4 ex RV 
6/ 5 ex GSV (naar Survty· 

dienst/ Tg. Priok) 
26/ 5 ex RV/ SV 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 5/5 

H. Berkhout en 
echtg. 

H. W. Bakhoven en 
ech tg. 

F. H. Roelofs 
Heyrmans 

Mevr. M. M. Hout· 
man· de Wan en 

kind. 
Mevr. C. W. Schliiter

Waalewijn en 
kinder en. 

Mevr. B. E. J . ue 
Graaff.Steur 

Mevr. B. W. A. 
Cappelle-Kaarls 

Mevr. G. Roumim· 
per-Rozeboom 
en kind. 

Mevr. J . J. W. Dam
.Minderhoud en 
kind. 

Mevr. F. 0 . de 
Nooyer-Oorns 

Mevr. T. Boercc· 
Kwast en kind 

VERTROKKEN. 

Per vlieg~tuig 

N. Waringa 

J. A. van Rbee 
F. Geul 
K. S. Eckardt 

gezagv. ex RV 

hid. wtk. ,..x RV 

le stm. ex RV 

gezin lc slm. 

gezin l e stm. 

echtg. 4de stm. 

echtg. 3de wtk. 

gezin ernpl. 

gezin em pl. 

gezin empl. 

gezin 2de s·tm. 

Welkom! 

adj. chef 

hfd. empl. 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 

215 EV / OP (ex. Nau·t. dienst/ 
HK> 

2/5 GSV (ex. ag. Pale;;nbang} 
8/ 5 RV 

11/ 5 RV 

Per ms. , Asia" ddo. 2/ 5 van Singapore : 

J. K. Nijdam hfd. wtk. RV 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 12/5 : 

J. J. S. van Alphen 
D. G. v. d. Wolf 

en gezin 
P. M. Micka en 

gezin 
D. de Pnit 

W. H . E. Zegwaard 
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gezagv. 

adj. chef 

adj. chef 
hfd. wtk. 
gep. hfd. 

em pl. 

RV/ OP 

EV / OP (ex. Techn. dienst/ HK) 

EV (ex. ag. T g. Priok) 
RV; VP 
einde dienstverband ex 

VRV/HK) 

H. J. L. la P ere 
R. Ch. Kraft van 

Ermel 
J. Beem en gezin 
G. Bandsma 
P. N. van Veen en 

gezin 
A. Haack van der 

Goes en gezin 
J. A. Dijksma 
Mevr. E. Gaheler

Breuneso;e en 
kioderen 

hfd. em.pl. 
hfd. empl. 

eowl. 
en,. pl. 
em pl. 

2de wtk. 

kv. 3de wtk. 
wed. elllfiil. 

EV/ OP (ex Techn. dienst/ HK) 
EV (ex. CMlli/HK) 

EV (ex. Naut. inst./Tg. Priok) 
EV / OP (ex ag. Samarinda) 
EV (ex ag. Medan) 

RV 

einde dienstverband 

Per ms. , Johan van Oldenbarneve}dt'f ddo. 21/5 

Mevr. T . Hindriks· 
Kuiken 

L. van der Zee 

W. Agerbeek en 
gezin 

P . 0 . A. H . von der 
Ahe en gezin 

G. J. van Wijk 

L. Mu-tter 

H. P . Steggerda 
en gezin 

Tb. Terhorst 
F. E. van Eekhout 
A. Zijhtra 
P. Hoogland 
R. L. H essel 
L. M. Kap tein 
C. W. Ledlang 
S. L. Schot 
l\1. J. Pijl 
Th. B. F. Leydckkers 

echtg. gezagv. 

hfd. em pl. EV / OP I ~x Survey-dienst/ Tg. 
Priok) 

hfd. empl. EV (ex Survey··diens.t/ Tg. Priok) 

em,pl. EV (ex Werkplaatsen/ Tg. Priok) 

ern.pl. ontslag op verzoek (ex Claims/ 
HK) 

empl. ontslag op verzoek (ex Claims/ 
HK) 

l e stm. RV 

l e stm. RV 
2de stm. RV/ SV 
3de stru. RV/SV 
3de tiUD. RV/SY 
4de stm. RV/ SV 
4de stm. RV/SV 
3de wtk. RV 
3de wtk. RV/SV 
4de wtk. einde dienslvcrhand 
5de wtk. RV/SV 

Een goede reis en behouden aankomst ! 

MUTATIES: 

D. A. de Klerk 

J. Wiss 

R. P. Disse 

R. W. Radius 

P. J. de Kruyff 

J. J. Ostreig 

F. H. Apon 

F . W. Ohlenroth 

W. Fontijne 

J. R. Loth 

eTitpl. 20/ '1. ,·an ag. Pontiaoak naar ag. 
Oosthaven 

empl. 25/4 van ag . Singnpore naar 
Manokwari 

hfd. empl. 26/ 4 van ag. Pontianak naar 
afd. PZ/ AZ/ HK 

hfd. empl. 26/ 4 van afd. VRV/ HK naar ag. 

em pl. 

em pl. 

bfd. empl. 

loc. empl. 

hfd. empl. 

loc. empl. 

T g. Priok 
26/ 4 van ag. Tg. Priok naar afd. 

CM III/ HK 
27 /4 van ag. P adang naar afd. 

VZ/ HK 
28/ 4 van afd. Equipage/ S'baia 

naar ag. S'baia 
l/5 ontslag op verzoek (ex afd. 
VZ!HKJ 

3/5 van ag . Tg. Priok naar afd. 
VRV/ HK 

15/ 5 ontslag op verzoek (ex afd . 
C:Vl III/ HK) 



Dr. E. Heldring overleden 
Man vag onbestrede1n autoriteit aan de 

Nederlaodse samenleving ontvallen 

Donderdag 29 April is te Amsterdam, 82 jaar oud, overleden dr. E. 
Heldring, oud-directeur van de K.N.S.M., OJUd-Iid van de Raad van Bestuur 
der Koninklijke Paketvaart-maatschappij, gewezen president-commissaris van 
de Nederlandse Bank, oud-presidenrt van de Nederlandse Handel-Maatschap
pij en bekleder van nog zovele andere belangrijke functies. 

Overeenkomstig de wens van de ov:erleden.e· is op Maandag 3 Mei in aile 
stilte op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam de cteraardebestelling 
geschied. 

In verhand met het heengaan van dr. E. Heldring schrijft het Algemeen 
Handelsblad : 

Met eerhied .buigen wij het hoofd Mj het a£scheid·, dat wij nemen van 
deze Nederlandse reder van groot formaai. 

In 1899 op 28-jarige leeftijd henoemd tot directeur van de K.N.S.M., over 
een vloot van toenmaals 28 vrachtschepen (30800 ton laadvermogen) - varende 
in een net van Europese lijnen - zag hij hij zijn heengaan als directeur de 
vloot uitgebreid tot 10 passagiersschepen (55.800 br.r.t.) en 67 vracht

:Schepen (220.000 ton laadvermogen) , verspreid over een groot net van in 
e n buiten Europa varende lijndiensten. 

Zijn helangstelling was niet beperkt tot de ·helangen der K.N.S.M., hij was 
het, die o.a. het initiatief nam tot oprichting van de Java-China-Japan-lijn 
in 1902 en hij was een der leiders van de kleine groep Amsterda.mse en Rot
terdamse reders, die in 1920 tot de oprichting hesloot van de sindsdien tot 
grote uithreiding gekomen Vereeniging Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. 

Ernst Heldring herdenken wij als man van karakter, geboren Ieider, oprecht, 
heheerst en h edachtzaam. Op zijn inzid1t en raad hebhen velen veilig gevaren. 

Naast het zakelijke deel van zijn taak had hij een open oog en grote en voor
uitstrevende helangstelling voor de belangen van het personeel, dikwijls in het 
persoonlijke contact m et hem niet dadelijk merk!baar, maar met een h art, dat 
warm klopte VO<or velen van zijn me dewerkers, aan wie hij, evenals aan zich
zelf, hoge eisen stelde. Hij h ad de grote gave om met rust ,te kunnen luiste
ren". Zelfs al was ·er verschil van mening, toch met h egrip voor hem of 
h aar, die andere inzichten had dan hij zelf. 

Zo zullen velen .met mij, die met h em, 2;owel te l and als ter z.ee, in de zo na 
aan zijn hart liggende nationale scheepvaart h ehben samengewerkt, zijn heen

' gaan voelen als een persoonlijk verlies en met gvote waard-ering en dankhaar· 
h eid deze grote vaderlander en zijn ,opbouwend" werk op sch eepvaartge· 
hied herdenken. 

Zijn veelzijdige h el angstelling op k umtgebied, zijn werk als voorzitter van 
de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn leidende fnnctie r.ls presid.ent· 
direct.eur vaH de Nederlan~sche Handel Maatsch appij N .V., maakten h em 
tot een VGOraanstaand burger, w'larop zijn gehoorteplaats Amsterdam met 
trots en geheel N.ederland met dankhare gevoelens terngzien. 

=-~n.uclen kafvere~ot onJ 6tcolje 

Dat insecten oudtij ds gemakkelijk 
een geh eel volk tot hongersno·od- kon· 
den brengen, h ewe-es de sprinkhanen
plaag, waardoor Egypte werd geteis· 
terd tijdens de hallingschap der J oden 
in het land van de Pharao. Maar ook 
tegenwoordig nog hedreigen in secten 
de voedselvoorziening der wereld in niet 
geringe mate, doordat zij schade toe
hrengen niet slechts aan de gewassen op 
het veld, m aar ook aan de oogst, die 
in de pakhuizen voor de consumptie 
wonlt gereedgeh ouden. Volgens deskun· 
digen moet de sch ade, welke zo j aarlijks 
wordt toegebracht aan de opgesl agen 
granen en graanproducten, ongeveer 

---------- ----------

vijf .per{:ent van de gehele oogst hedra
gen. Als u nu weet, da t van deze graan· 
oogst slechts vij£ percent wordt }Jestemd 
voor de uitvoer naar Ianden , die zelf 
te weinig graan verhGuwen om in hun 
eig.en hehoefte te voorzien, beseft u 
pas goed, hoe geweldig de schade is, 
die de insecten aan de voedselpositie 
van de wereld hel'okkenen . Het komt er 
op neer, dat als de insecten er niet 
waren, er tweemaal zoveel graan zou 
kunnen worden geexport.eerd naar de 
graan amne gebieden als th ans het 
geval is. 

Hoewel de Verenigde Staten reeds 
lang voor de laatste o01·log veel zorg 
besteedden aau h et voorkomen van 
dergelijke grote verliezen, hedroeg in 

In memoriam 

Van ons Amsterda.m-kantoor 
ontvingen wij telegrafisch hericht, 
dat op 29 April j.l. in de leeftijd 
van 82 jaar te Amsterdam is 
overleden 

Dr. E. Heldring 
in leven oud-lid van de Raaa 
van Bestuur der Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij. 

Te Haarlem overleed op 24 
April j.l. de heer 

A. M. Meijerink 
in Ieven gepensionneerd employe 
der K.P.M. -----

Op 25 April j.I. overleed te 
Hilversum de heer 

H. van Woudenberg 
in 1even gepensionneerd employe 
en ex-hoofdwerktuigkundige van 
onze maatschappij. 

Zii rusten in vrede 

een de1; vooroorlogse jaren de schade 
ten gevolge van insecten en maden 
liefst 300 millioen dollar. Aileen van 
de opgeslagen r ijstoogst ging op deze 
manier al ongeveer t ien percent ver
loren, dat is .ter waarde van drie 
millio-en dollar. En zoals het in 
Amerika is, z.o is het ook elders. In 
India hijvoorheeld gaat jaa1·lijks naar 
s~hatting twee en een half tot vij£ 
percent van de opgeslagen granen 
verloren ; een verlies van vijf percent 
bete'kent, dat er een hoeveelheid van 
drie en een h alf millioen ton vedoren 
gaat, terwijl een verlies van ,slechts" 
twee en een half percent er op neer· 
k omt, d-at de insecten een V·oorraad 
opeten, waarmee vier millioen mensen 
een jaar lang z.ouden kunnen worden 
gevoed. De hoeveelheid graan, die 
India jaarlijks invoert, is n aar schat
ting ongeveer even groot als de hoe· 
veelheid;, die elk jaar verloren gaat 
ten gevoige van de insecten. 

Het zijn echter n iet aileen de graan· 
voorraden, waarop de insecten het 
hehben voorzien. De tahaksmo.t, welker 
wetenschappelijke uaam Ephestia elu
tella is, vernietigde aileen in Groot
BrittannH; al voor een hedrag van 
honclerdduizend pond per jaar. 
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J. D. E. Korompis 
(geen foto beschikbaar ) 

hoofdklerk I - Civ. diensf - Tg. Priok 
35 jaar 

6 Juni 1954 

Op 5 Septemb er 1899 werd J an Daniel Elfia· 
nus KorOiDIJPiS te T ondano (Menado) geboren 
en trad op 6 Juni 1919 als leerling-ladingklerk 
in -dienst van onze maatscbappij. In Mei 1929 
gaf hij het varen op en werd als i<lerk caan 
de wal geplaatst. In 1936 volgde zijn ibevor· 
dering to·t 1e klerk, ·om op 1 J anuari 1941 tot 
hoofdklerk II te word-en benoemd. Op 1 Ja
nuari 1946 volgde zijn benoeming tot .hoofd. 
klerk L 

J. Adels 
(geen toto beschikbaar ) 

hoofdwerktuigkundige 
:25 jaar 

1 Juni 1954 

J ohan Adels werd geboren op 29 1\a:lril 1911 
in J1et toenmalige Batavia en doorliep de Ko
ningin Wilhelminaschool (afd . werktuigkunde) 
aldaar. Op 1 Juni 1929 trad ihij als 5de werk· 
tuigkundige in KPM.dienst en werd op 1 Octo
ber 1935 en op 1 October 1941 resp. !bevord'erd 
tot 4de- en 3de werktuigkundige. 

Gedurende de lbezettingsjaren werd hij door 
de }a,panners gei'nterneerd en uiteindelijk naar 
Japan afgevoerd. Na Japam' capitulatie ging 
hij weer varen om op 1 Juli 1949 tot 2de wer'k· 
tuigkundige te worden benoemd. Op 1 Juli 1953 
volgde zijn b evordering tot hoofdwerktuigkun· 
dige. 

M. F. Hamar de Ia Brethoniere 
hoofdwerktuigkundige 

:25 jaar 
1 Juni 1954 

Geboren o;p 13 N ovember 1908 te Djokja· 
karta, doorliep Medard Fran~ois Hamar de 
la Brethoniere de Koningin Wilhelminaschool 
in .het toenmalige Batavia en trad op 1 Juni 
1929 als 5de werktuigkundige in dienst van 
onze maaotschappij. Op 1 October 1935 werd 
hij tot 4de werktuigkundige benoemd, om op 
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1 October 1941 tot 3de werktuigkundige te 
worden hevorderd. Ac'l1t jaar later, om [precies 
te zijn op 1 Juli 1949, werd' hij tot 2de werk
tuigkundige aangesteld, terwijl op 1 Juli 1953 
zijn h enoeming tot hoofdwerktuigkundige 
afkwam. 

G. E. Thijssen 
hoofdwe rkluigkundlge 

:25 jaar 
1 Juni 1954 

Gustaaf Ernst Thijssen werd op 20 Septem
ber 1907 in het 1oenmalige Batavia geboren 
en trad op 1 Juni 1929 als 5de werktnigkun· 
dige in KPM-dienst. Op 1 AtPdl 1936 werd 
hij bevorderd· tot 4de werktuigkundige, om op 
1 Januari 1942 tot 3de wtk. te worden aan· 
gesteld. 

Gedurende .de ibezet1ingsjaren van Indone
sie bleef de .beer Thijssen doorvaren (o.a. op 
de ,.Van der Lijn" ; ,.Swartenhondt"; ,Maet· 
suycker"; ,Cremer"; ,Van Heutz" en de 
,.Van den Bosch". Op 1 Juli 1949 werd hij ihe· 
noemd tot 2de werkluigkundige, terwijl op 
1 J anuari 1954 zijn hevordering tot hoofdwerk· 
tuigkundige afkwam. 

F. A. D. van Aken 
employe - Mag. dienst Tg. Priok 

:25 jaar 
1 Juni 1954 

Ferdinan-du·s Angelus Dirk van Aken werd 
op 29 Juli 1906 in het toenmalige Batavia r;e· 

boren en doorli ep de Techniscbe School t e 
Banduug. Eerst was hij gedurende 172 jaar 
als asp.-opzichter bij -de Staatsspoorwegen te 
Bandung werkzaam, waarna hij op 1 Juni 
1929 als 5de werktuigkundige in K.P.M.-diemt 
trad. In November '31 behaalde hij zijn d i· 
ploma A voor s ch-eepswerktuigkundige en werd 
o,p 1 Juli- 1935 bevorderd tot 4de werktuig
kun.dige. In F ehruari '40 werd h et diploma 
B hehaald, waarna op 1 October '41 z ijrr h e
vordering t ot 3de werktuigkundige afkwam. 
Gedurende de bezettingsjaren van Indonesie 
kw:am de b eer Van Aken in ver.schillende 
Japanse interneringskampen terech t en meldde 
zich na afloop biervan weer ·direct b ij onze 
maatschappij. I n September '48 g.af de beer 
Van Aken het varen op en werd al s employe 
bij de Ink. & Mag. Dienst tc Tg. Priok te· 
werk gesteld, alwaar ihij tot op 1heden nog 
steeds werkzaam is. 

J. H. C. Gorter 
locaal-employe Civ. dienst/HK 

:25 jaar 
1 Juni 1954 

Op 30 December 1912 werd J ohannes H en
drikus Cornelis Gorter te Depok gehoren, 
doorliep de Mulo en trad op 1 J uni 1929 als 
1e klerk .bij onze maatschappij in dienst . O.p 
1 J anuari 1938 volgde zijn bevor.dering tot 
hoofdklerk II. Gedurende de J apanse bezet
ting van Indonesie werd ook de heer Gorter 
gelnterncerd en h ervatte, na J apans' capitu• 
latie, rdirect weer zijn werkzaamheden h ij onze 
mna·tscllli>NJij . Op 1 J anuari 1948 volgde eijn 
benoeming tot ibeambte, terwijl OiP 1 Januari 
'51 zijn ibevordering tot loeaal·employe af
kwam. 

G. F. Rehatta 
hoofd-pakhuismeester B - ag . Surabaia 

as jaar 
1 Juni 1954 

George Frans R ehatta, geboren op 5 Mei 
1906 te Ambon, trad· o,p 1 J uni 1_929 als assi
stentiPakhuismeester op ons Surabaia·agentschap 



in dienst. Op 1 Januari '46 volgde zijn aan· 
~Bing tot Pakhuismeester I, waarna hij pre· 
cies een jaar later werd bevorderd tot hoofd
paklhuismeester (hea.mhte). 

Djaliman 
djuragan - Perwakilan Surabaia 

25 tahun 

2 Djuni 1954 

Djaliman dilahirkan di Snra~aia .pada tahun 
I908 dan ia masuk bekerdja [pada Perusahaan 
kami di Surabaia sebagai kelasi pada tanggal 
25 Djanuari 1925. Pada tahun 1947 ia .pindah 
ke dinas··darat dan diteta,pkan sebagai djura· 
gan. Sebagai Nachoda motorboat ,Sidin" ia 
berla!jar keliling JJelahuhan Su.rahaia, haik 
pada tjuatja bagus maupun pada tjuatja huruk 
dan segera kami dapat tam:hah ·disini: dengan 
sanga·t memuaskan bagi kepala2-nja. 

Kami mengutjapkan selamat !herganda-ganda 
kepada Djaliman herkenaan dengan duhilum
nja 25 tahun dinas. Mudah-mudahan Djaliman 
dapat mendjalankan kewadjihannja hertahun· 
tahun lagi dalam keadaan .sehat wal'afiat. 

K. S. Eckardt 
hoofdwerktuigkundige 

:25 jaar 

4 Juni 1954 

·, 

Op 2 Novem'her 1910 werd Karl Siegfried 
Eckardt te Nischwitz (Thiiringen) geboren en 
bezocht in h e-t toenmalige Batavia de Koningin 
\Vilhelminaschool, afd. werktuigkunde. Na zijn 
diJploma te hehhen lbebaald', trad hij op 4 Juni 
1929 als 5de werktuigkundige in dienst van 
onze maatschappij. Op 1 April 1936 en op 1 
Januari 1942 werd bij resp. bevorderd tot 4dc· 
en 3de werktuigkundige. Gedurende de laatste 
oorlog kwam de heer Eckard·t in verschillende 
Japanse interneringskampen terccht, om direct 
na Japans' capitulatie weer te gaan varen. 

Op 1 Juli 1949 wcrd hij tot 2de werktuig
kundige aangesteld, om op 1 J uli 1953 te 
worden bevorderd tot hoofdwerktuigkundige. 

....j~J·'· 1 

··""-'· ......... . 

F. W. van Menxel 
locaal·employe CM 111/HK 

:25 jaar 

5 Juni 1954 

.Fet·dinand Willy van Menxel we.rd op 20 Mei 
1911 te Djocja ,gehoren, doorliep de Mulo en 
trad op 5 J uni 1929 in dienst van onze maat
scha,ppij. Gedurende de bezettingsjaren van 
lndonesie werd ~ok .de ·beer Van Menxel door 
de Japanners .gei"nterneerd en meldde .zich na 
Japans' capitulatie weer onmiddellijk hij onze 
maatschappij aan. Op 1 Januari 1948 volgde 
zijn b evordering tot beambte, om op 1 Januari 
1951 tot locaal-eii!iploye te worden aangesteld. 

V. W. Orth 
hoofdwerktuigkundige 

.25 jaar 
7 Juni 1954 

Te Kutaradja- geboren op 22 December 
1909, doorliep Victor \Villem Ortlr de Tech· 
nische School te Bamdung en trad op 7 Juni 
1929 als 5de wtk in dienst der KPM. Op 
1 Juli 1935 werd· hij tot 4de werktuigkundige 
bevorderd en op I Juli 1941 werd bij benoemd 
tot 3de wtk. 

Gedurende de Tweede W ereld·oorlog is hij 
hlijven doorvaren, eerst op de ,Blinjoe", 
daarna op de ,Generaal van Swieten" en de 
,Generaal Michiels". Op 1 Juli '49 werd hij 
aanges-teld tot 2de werktuigkundige, om 01p 
1 J uli 1953 tot ihoofdwerktuigkundige te wor· 
den hevorderd. 

De slimme hond. 
Een zekere man ontdekte 's avonds dat hij 

geen sigaretten meer had; maar omdat het 
hui-ten 1·egende, voelde hij er weinig voor om 
nieuwe le gaan halen. Weet je wat, dacht hij, 
mijn poedel is zo goed gedresseerd - missehien 
kan ihij het wei doen. Hij duwde bet dier een 
gulden in de bek en zei zeer nadrukkelijk : 
,Sigaretten halen...... voor het haasje ! " De 
poedel vcrdween in .de duisternis. 

Ret dier kwam echter maar niet terug en 

0 . M. Kaijadoe 
2de werktuigkundige 

.25 jaar 
Jl Juni 1954 

Oscar Maurits Kaij adoe, geboren op 13 Fe. 
hruari 1909 te Malakadji (Zd. Celebes) , door
liep de Koningin \Vilhelminaschooi in h et 
toenmalige Batavia en trad op 11 Juni 1929 
als 5de werktuigkundige in .dienst van onze 
maatschappij. 

Op I Januari 1936 en op I Januari 1942 
werd hij resp. bevorderd tot 4de· en 3de werk
tuigkundige. Ook de heer Kaijadoe is gedu
rende de laatste oorlog thlijven doorvaren en 
zo lezen wij de namen van de volgende KPM
sohepen : de ,Karsik"; ,Stagen"; ,V.d. Bosch"; 
,Tasman" en de ,Pabud". Op 1 Juli 1949 
volgde zijn :benoeming tot 2de werktuigkun· 
dige. 

"',~"(·~~ ... 
- . ("~·-·~ 

\ .L . / 

Djaafar Sidik 
mandur gudang Perwakilan Medan 

25 Tahun 
16 Djuni 1954 

Djaafar Sidik dila.h irkan di Lahuan Deli 
pada tahun 1910 dan ia masuk hekerdja pada 
P.erusahaan kami di Medan sehagai djuru 
usaha .gudang pada tanggal I6 Djuni 1929. 

Pada tanggal 1 Djanuari 1948 pangka{nja 
dinaikkan mendjadi mandur-gudang, .pangkat 
mana hingga sekarang masih .dipangku olehnja 
dengan sangat memuaskan bagi kepala2-nja. 
Kami mengutjap selamat kepada juhilaris i n i 
berkenaan dengan jubilumnja. Kiranja Sidik 
masih dapat mendjalankan kewadjibannja da· 
lam dinas Perusahaan kami untuk bertabun
tahun lagi .dalam keadaan sentosa adanja. 

de man begon zich na een uur ongerust te 
maken; zozeer z elfs, dat hij tenslotte in de 
straten naar de J10nd ging zoeken. Toevallig 
kwam hij langs een kroeg en zag tot zijn gro-te 
vel'bazing de pocdel acbter een glaasje aan de 
tapkast zitten. 

, Wat valt me dat van je tcgen!" zei ·hjj ver
holgen tegen he-t dier. ,Dat heh je nog nooit 
gcdaan!" 
, Nee", antwoordde de poedel, , maar je 'ltebt 
me ook nog nooit een gulden gegeven!" 
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J. J . Hazelhoff 
Gezagvoerder 

as jaar 

18 Juni 1954 

Te Den Helder geboren op 26 September 
1907, bezodht Jan Joachim Hazelhoif eerst de 
3-ja~:i-ge Handelssdl10ol en daarna de Zeevaart· 
school te Rotter.dam. Hij trad als 4de stuurman 
in dienst van onze maatschap!Pij en kwam voor 
de eer.ste rmaal met het ·ss. ,,Ta:banan" in Juni 
1929 in Indonesie nan. Hij behaalde te Dja· 
karta in Decemiber '32 en December '36 resp. 
zijn 2de- en le rang voor stuuMian GHV en 
werd op I Januari '37 tot 3de stuurman ibe
vor,derd. Op 1 October 1941 werd •hij tot 2de 
smuronan aangesteld. De heer Hazelhoff was 
juist met verlof in Nederland, toen de Duitsers 
Nederland ibinnenvielen, zodat hij niet meer 
naar lndonesie Ikon terugkeren . Na Duitslands' 
capitulatie ging hij wederom naar Indonesie 
terug, om op 1 Juli 1949 ~ot 1e stuurman te 
worden bevorderd. O.p 1 Januari 1953 kwam 
zijn henoeming tot gezagvoerder af. 

J. Staakman 
gezagvoerder 

125 jaar 
22 Juni 1954 

J<><hannes Staakman werd op 21. luni 1908 
t e Amsterdam geboren, doorliep de 3-jarige 
HBS en daarna de Zeevaartschool aldaar. Hij 
trad als 4de stunrman :in dienst van de KPM 
en kwaJn met ·het ~s. ,Koningin der Neder· 
landen" voor de 1e maal naar Indonesie, al· 
wanr hij in Juni '29 arriveerde. In 1935 slaag· 
de hij te Djakarta voor 2de stuurman GHV 
en werd op 1 Januari 1937 .tot 3de •Stuurman 
bevorderd. In September '37 behaalde bij, 
eveneens te Djakarta zijn 1e rang en werd op 
1 October '41 tot 2de stuurman aangesteld. Ge· 
durende d e ·oorlogsjaren ·heeft de b eer Staak· 
man aan boord van het ms. ,Boissevain" door· 
gevaren. Op I Juli 1949 werd h ij tot l e stuur· 
man hevorderd, om op 1 J anuari '53 tot ge• 
zagvoenJer te worden anngesteld. 
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I. H. Westplat 
(geen foto beschikbaarl 

ladingklerk 

125 jaar 
29 Juni 1954 

lzaac Habel w~stplat, gehoren Ol> 1 Mei 
1906 te Ambon, trad op 29 Juni 1929 als leer
ling-lading:klerk in dienst van onze h•natscha,p· 
pij . O.p 1 Juli 1930 werd hij reeds tot l ading
klerk bevorderd. Gedurende de hezettingsjaren 
van Indonesie is de heer Westplnt aan boord 
van het ms. ,,Boissevain" blijven doorvaren . 

Liefde op hoog niveau. 

Een 23-jarig ateliermeisje in Den 
Haag schoot op een dag zo vol extreem 
liefdesverdriet, dat zij njets beters wist 
te doen dan in de 50 meter hoge mast 
van Radio-Scheveningen te klauteren. 
Daar zat zij dan te snikken en haar zou
te tranen verwaaiden in de richting 
van de zilte zee .. .... 

Aan de voet van die mast stond han
denwringend de veroorzaker van deze 
vertoning : de jongeman, die enkele 
minuten tevoren het meiske had toege
fluisterd, dat het tussen hen heiden 
toch niets zou kunnen worden. 

Toen hij zijn handen genoegzaam had 
gewrongen wist deze jongeman niets 
betcrs tc doen dan ook maar in die 
radiomast te klimmen. Zo werd het 
rlramatische gesprek op hoog niveau 
voortgezet. Het was er echter koud en 
winderig en weldra daalde het tweetal 
dan ook weer naar de hegane grond af, 
zulks onder de verwonde1·de JJlikken 
van het samcngestroomde pnbliek. Toen 
de heide gelieven op normaal p eil wa
ren terug gekeerd weigerden zij het re
snltaat van hun hesprekingen bekend 
te maken, maar :wei verklaarde het 
m eisj e, dat zij had genoten van het 
mooie uitzicht. 

En toen draaide de wereld verder. 

Ampere leefde niet van brood aileen. 

Andre AilnJpere, de heroemde Franse natuur· 
kundige, di'e zijn naam •gaf aan de eenheid 
voor bet bepalen van die electrische stroom
sterkte, gaf al heel vroeg Mijk van een ,groot 
wi-skundig talent. (),p ach~ti-enjarige leeftij·d 
hehoorde hij tot grote mathematici van Q;ijn tijd, 
maar al lang voordien had zijn ·wanleg zich 
geojpenhaar·d. Als klein kind' speelde hij met 
behu1p van kiezelsteentjes allerlei ·rekenkun
d'ige spelletjes. 

Eens was hij ziek ·en nam zijn moeder nit 
angst, d.at het spelen hem te veel zou ver· 
moeien, hem zijn. kiezelstenen af. De eerste 
heschuit, die h ij na een vastentijd van drie 
dagen mooht eten, brak de !kna.'bp echter m et 
veel zorg ,jn stukken, o m met ·d'rie ·delen 
o1pnieuw zijn tel· ·en rekenkunstjes uit te halen. 
De honger van zijn geest was g-roter dan di e 

van zijn m aag. 

b. 4. van ~€R wot~ 
26-1-1923 - 12-5-1954 

Om hij dit afscheid in korte en klare· 
weerberichten een overzicht te geven 
van de technische Ievenszee (woelig
was ze), die hij de K .P.M. werd beva~ 
ren, is om in een klein bestek te vol
voeren - niet gemakkelijk. 

Men pleegt de mens te heoordelen 
uaar zijn daden en het is daaruit, dat 
wij kunnen constateren, dat Dirk van 
der Wolf hehoorde onder de weinigen 
!lie ,make things happen". Met zijn: 
grote ambitie en vitaliteit, was hij' een 
meester in het verzetteu van veel werk 
in korte tijd ; hij was de bougie - de 
motor - in h et teclmische team, die., 
als er volgas werd gevraagd, direct ac~ 
cellereerde. De ruime opvatting· van~ 
zijn taak heeft haar voor hem ver~ 
zwaard maar daardoor aau belangrijk
heid gewonnen. lk weet, dat hij met her 
sluiten van de kantoordeur, niet de 
deur van zijn gedachte over en voor 
het werk sloot, hij blee£ van het werk 
vervuld, kon het niet loslaten. 

Aan zijn activiteit is h et dan ook te· 
danken, dat ,Petronella" en ,,Kristina" ' 
een goed opgevoed stel meiskes werden 
- in duidelijker taal voor leken, dat 
z.ware o1ie een succes werd. D at alles is 
een hewijs, dat zijn werklust, ijver en 
kennis niet onder de korenmaat zijn 
gebleveu, maar in daden Werden om-· 
gezet. Hij wist, geleerd door ervaring, 
geput uit eigen onderviudiug (expe
t•ience is a hard t eacher ; she gives the· 
lesson afterwards) OJJlossingen te vin 
den, zodat de verheteringen aange-· 
hracht, de resultaten .waren van zorg-· 
vuldig getrokken conclusies nit gedul
dig verzamelde geg·evens. 

In zijn diensttijd van dik 31 jaar, zijn 
er veleu, die van zijn kennis en erva
ring de vruchten hebben geplukt. Per
soonlijk mag ik oordelen, dat de Tech
nische Dienst je heengaan als een blij
vend gemis zal voelen - maar afwezig
- zal je niettemin nog lange jar en . eru 
vaak als voorheeld aanwezig zijn. 

Dankbaar voor aile steun en mede-· 
werking die ik van je heh mogen on· 
dervinden en je grote hereidheid tot 
samenwerking, wens ik je met vronw 
en kinderen een prettige toekomst in 
het koude kille No01·den (van een oude· 
dag is hier gelukkig nog lang geeu 
sprake). Good luck! 
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T er gelegenheid van d.e 
verjaardag van H. M. Ko
ningin Juliana, vond o0p 30 
April j.l. in het Logeer
gebouw {)nder zeer g1·ote 
belangstelling een Orauj.e
bal plaats. Uit nevenstaande 
fotomontage krijgt u onge
twijfeld een indruk van de 
hijzonder geanimeerde st·em
ming welke in het Logeer
gebouw heerste. 

Vooral de zojuist in ge
bruik genomen ni·euwe bar 
had niet over belangstelling 
te klagen. 

( /ot o's: Studio Tong & Tim) 

Het land van belofte 

Een oud1e Zionist b esprak de toekomst van 
zijn land' met een immigran·t, die .pas in I srael 
was aangekomen. ,Er is ·ons een grote taalk 
op ·de schoud·ers gelegd", zei hij. ,We moet·en 
van Israel het beloofd:e land maken, dat Mozes 
voorzag". 

, l nder-daad", antwoorddc d'e nieuweling, 
,dat moeten we ·doen". 

,We rnoeten van Israel een ltweede Zwit.ser· 
lana maken", ging de oude baas verd:er. ,,Overal 
om on a ·heen, in het Ooeten en in 'het W eaten 

mogen ze veohten, wij moeten .strikt neutraal 
blijven, gelijk de Zwitsers deden". 

, Ja , ja," b eaamde de nieuweling. 
.,We hebben weinig natuurlijke hulpbron· 

nen, maar we moeten .speciale industxieen in 
het Ieven roep en en kwaliteitsproducten l eve• 
ren, zoals de Zwitsers dat doeo. We moeten 
har·d: werken, ons l and! zo vruchthaar rnogelijk 
mak en en ons zelf proberen te voeden. Net 
als de Zwit.ser~. Begrij1p je dat ?" 

.,Ja", antwoordde <d'e nieuweling. , Ik begrijp 
·het allemaal, maar ik beg·rij.p ·niet waarom 
Mozes indert\lcl niet d'a<leliJk mlar ZwiUerland 
h d·oorgewandeld 111 

; : ' :;:;;:::: 

Zakenman tot het laatst 

Een oude winkelier, die drie zonen had, lag 
op zijn steribed. 

, Waar is Piet?" vroeg hij. 
,Hier, Vader, naast uw .bed," zei Piet. 
,En Willern?" 
,Hier," zei Willem. 
,En Jan?" 

Ook deze antwoordde, dat hij present was . 
Met een laatste krachtsinspanning richtte 

de vader zieh o:p en zei: ,Maar wie voor de 
drommel past er dan o,p de winkel?" 
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I 
Met een weemoedige blik staarde de 

gezagvoerder vanaf zijn plaats op de 
brug over het water. W at hield hij van 
die oneindige verte en ihet altijd afwis· 
selende spel van Iicht, wolken en water. 
Met genot snoof hij de zilte lucht op -
dan zuchtte hij diep ... 

Nog ver weg, maar langzaam en onaf· 
wendbaar zag hij de contouren opdoe· 
men van de laatste havenplaats welke · 
hij zou aandoen. Nog even en hij zou 
gezagvoerder-af zijn, niet }anger h et 
werk doen waar hij zo van hield, maar 
met pensioen gaan. Hij kon het zich 
absoluut niet realiseren en de weemoed 
hesloop hem weer. Maar kom, kop op, 
zo dadelijk kwamen allerlei roensen aan 
bom·d en was het weer handen schud· 
~en en glimlachen. Even in de hut zich 
wat opfrissen en onderwijl, zonder erbij 
te denken, keek 'hij in d•e spiegel. Hij 
zag z'n flink gevor.:nd hoofd met -erop 
zo'n kleine pet, waar hij zo'n hekel aan 
had gehad. Hij had zo vaak zo'n vlotte, 
platte pet gewenst, breed, sierlijk om 
zo'n heetje achteioos-schuin op het 
hoofd te zetten. Maar wat wil je? Aan 
voorschriften had een ieder zich te hou
den. 

Opeens glimlachte hij en nu van harte 
hoor! ·Hij liep de brng weer op en met 
een breede forse zwaai wierp hij . het 
oude1·wetse, kleine geval in zee! Ziezo, 
dag pet, jij kunt me tenminste niet meer 
ergeren ......... ! 

Vijf minuten later k wam de loods aan 
boord. Hij .ging rechtdoor na-ar de ka· 
pi-tein, een druipend, wit ding in de 
hand ... De oude schat was nocr net hij· 
tij ds gered ! " 

II 
In de heel prille ochtenduren, lekker 

koel nog, deed ik de laatste toilet-heno
digdheden in de reeds t evoren gepakte 
koffer. M'n twee-jarige dochter spr-:mcr 
vrolijk door h-et huis en Tommy - onz: 
Pommeranian - zat in gespannen ver
.vachting op de stoep; z'n zwarte vacht, 
glanzend van borstel en kam. Hij wist 
dat hij. mee mocht, bet was aileen nog 
maar: wanneer? 

Onze oude, trouwe kokki h ad pret in 
het hele geval en verheugde zich in het 
reis-avontuur. Me-t de trein zouden we 
dwars over 1 ava, hetgeen eCJl 30 jaar 
geleden 'n h alve etmaal dum·de. Om het 
kind h ehoefde i:k me geen zorgen te 
maken; h et zou, gehoeid door al het 
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nieuwe en ongewone, verrukt o1n zich 
heen en naar buiten zien. Dan, uitgeke
ken, zou ongetwijfeld de verv.eHng ko
men, doch daar had ik op gerekend en 
mij hijtijds voorzien van een la11ge cra-

k " " z.en , ous , vol met de meest wonder-
Iijke en hel-gekleurde celluloid beesten, 
welke geleidelijk aan in de grage hand
jes zouden verdwijnen. Dat was wel in 
or de - maar de hond! 

Op het perron aangekomen, werd hij 
onmiddellijk naar een hok verwezen. Ik 
was diep geschoikt. Ik had ged.acht hem 
bij mij te kunnen houden en nu kwam 
opeens dit, als een donderslag bij h elde
re hemel. Mijn medereizigers waren zeer 
medelevend, niemand van hen had iets 
tegen hondengezelschap, integendeel. 
Maar er was geen kwestie van en Tommy 
verdween in het hok, vlak achter de 
locomotief. Ik vond het vreselijk, maar 
ik hesloot er het beste van te maken 
en in het hegin, telkens als de trein 
stopte, rende ik langs de ontelhaxe wa
gons, om hem te Iaten zien dat ik er nog 
was en om hem enkele vertroostende 
woorden toe te spreken. Dat was natuur
lijk verkeerd'. Als ik mij naar mijn com
partiment terugspoedde, begeleid door 
zijn schrille hondenkreten, zag ik vele 
gei'nteresseerde hoofden die door de 
ramen staken, en voelde mij ,opgela
ten", zoclat het mij beter leek deze ver
toningen te staken. Maar hij het stoppen 
op de diverse stations, hoven het geroep 
nit van de koffie- •limonade- en vruchten
venters, hom·de ik Tommy huilen en als 
ik h em niet hom·de dacht ik: ,zou-er 
wat met hem zijn ?" 

N a een eindeloos langdurende dag 
eindelijk Bandung! Wij drieen waren 
flink poezelig van al het s-tof, maar het 
arme hondje haalde ik als een klein, 
vuil hoopje ellende uit z'n treinhok ! 
Maar dan: de vlugge rit naar het hotel, 
de koelte, het bad, -de ontspanuing -
aile vier genoten we. Ik wikkelde de nu 
weer montere ex·gevangene in een deken 
en door 'n spleetje keek hij dankhaar 
naar me op met zijn trouwe honden· 
ogen. De mijne waren verdacht voch
-tig ...... 

III 
Voor hondenbezitters is het altijd een 

grote schrik als er hondsdolheid is ge
mel<l en de afkondiging komt, clat alle 
dieren gemuilkorfd moeten zijn. Tommy 
had er een vreselijke hekel aan en na 
hef.tige capriolen en geprabeer om de 

muilkorf er af te kxijgen, hetgeen na
tuur lijk nict luktc, vcranderde het lcven
dige diertje op slag en zat onverschillig 
en verdrictig teneel'; echt naar ·vond ik 
het, maar de maatregel was goed en 
no dig en dns claarom: korfje om als we 
uitgingen, maar op het erf, met gesloten 
poort, a£. 

Tot op ecn ochtend de hondenkar 
langs k,vam ... .. . 

Ik was hinnen, hoorde vlugge voet· 
stappen aankomen en de kehon 1·iep: 
,Tommy zit in de hondenkar ; die op
passer is de tuin ingekomen en nam hem 
mee!" Wat ontzettend. En als een flits 
ging hct door me heen : ''zon ik hem 
a·oit terugkrijgen ?" 

We waren naar het hek gel open en 
zagen in de verte de wagen, •met 'n he·el 
troepje lnid-hlaffende en jankende hon
den erin. Radeloos was ik. En daar ont· 
popte onze kehon zich als een held. 
Djangan takut, ujonja, s«ja njang am· 

hil. .. !", zei hij en tegelijk liep hij hard 
weg om even later zijn gan g te vertragen 
en schijnbaar onverschillig achter de 
wagen aan te lopen, wachtend op het 
moment, dat de oppasser-hondenvanger 
weer een erf op zou gaan. En ja, dat 
geheurde. Een sprong, kel1on rukte het 
deurtje open, een greep en met Tommy 
in zijn armen geklemd, rende hij tel·ug 
naar huisl 

Ach, de bl~jdschap en de dankhaar
heid voor zijn moedige optreden - maar 
ook de angst, dat de oppasser terug zou 
komen! Maar .die had het veel -te d1·uk 
met het ophalen van ziin «evanuenen 

~ o e ' 
want kehon had ua de moedige redding 
van Tommy h-et detu-tje van de honden· 
kar open laten staan en het h ele luid
ruchtige troepje was gevlucht. Of hij 
het exprcs h ad gedaan, weet ik niet, 
wan-t toen ik het hem vroeg zei hij 
,tida", 1net zo'n lange, melodieuse ,i" 
- en hij lachte vrolijk ! 

E.G.L. 

- Had je dat nou niet amv ienumd mulers 
kumten vragen ? ! 



touwtRekken om JOnas 
Twee Nederlanders, de circusdirec

teur Frans Mikkenie en de impressario 
Floris Meslier, h~hben kans gezien 
Parijs op stelten tc zetten en cr nog 
een meer dan slordig duitje aan te 
verdienen. 

E.:::n tij clje gel eden koch ten zij van 
cen Noorse walvisvaarder een walvis, 
die 65000 kilo zwaar was. Dit heest 
laadden zij op een gmte, veertien
wielige vrachtauto en trokken er mee 
naar Par~js. Er werd een soortement 
tcntje omheen gehouwd en t<Jen werd 
het hoog-geeerdc puhliek uitgenodigd 
om tegen hetaling van 200 francs 
(2 gulden) te kcmen kijken naar ,Jo
nas", zoals h et zeegedie11e inmiddels 
g.eiio•opt was. U zoudt bet ruisschien 
nict gedacht h ehbeu , maar hinnen 
enkele weken kwa'men 250.000 Parij
zenaars naar Jonas kijken. Aileen in 
de Franse hoofdstad touclJ.eerden de 
twee handige j·ongens dus een hruto
ontvangst van een hali millioen gul
den. Jon as was het gesprek van de 
boulevards, de kranten schreven grote 
artikelen over hem en iedereen die op 
de hoogte wilde hlijven van de sch:>k
kend·e dingen dezer dagen voelde zich 
verplicht een hezoekj e te hrengen aan 
de walvis. 

Aangemoedigd door dit sueces he
sloten de her.en Mikkenie en Meslier 
een gr·ote tom·nee te gaan maken door 
de , province" van Frankrijk. Maar 
toen kwamen er een paar haren in de 
(walvis) hoter. Er daagden n<>;uelijk 
tvtee Belgen op, die Leweerden, dat 
zij recht hadden •op een gedeelte van 
de ontvangsten. Zij hadden namelijk 
al cerder een comhinatic gevormd met 
Mikkenie en Meslier, welke combina
tie de sugg.estieve naam van ,Maat
sch&ppij. voor Kunst en Attractb" had 
gekregen. Volgens de Belgcn Leho'.>r
de cle vertoning van J onas t·:Jt de 
activiteit van deze maa tschappij , d.och 
de hereu Mikkenie en Meslier houden 
vol, dat die maatschappij zich zou he
J.uoeien met de exploitatie van minia
tuurtreintjes op kerruissen en derge
Jijke doch dat de vertoning van Jonas 
hier geheel huiten staat. 

Er volgde een aanklacht van de heide 
Belgen hij de Franse justitie en deze 
zal nu moet.en uitmaken voor -wie Jo
nas de frankjes verdient. 

Onlangs is de reis door Frankrijk 
l1egonnen. De voornaamste zorg van 
de exploitanten was hierhij •::Jm Jonas in 
vertoonbare toestand t·e houden. Het 
reuze-lichaam verraadde reeds sp·Jren 
van ontl>intling en het luchtje van 
1 on as werd van dag tot dag onfrisser. 

r I. 
I 

01nze maandelijkse foto-prijsvraag 

Nevenstaande foto geeft u de 
·o.plossing van de maandelijkse 
fotopuzzle, vo•orkomende in het 
April-nummer van ,de Uitlaat". 

Bet was e·en detail-opname 
(Qnderste gedeelte) van een tele
fooncentrale. Een foto van deze 
telefooncentrale was gepuhliceerd 
in ons Fehruari-num:ner (pag. 9), 
zoclat de opgave niet zo erg lastig 
meer was. 

De uitgel•oofde prijs van Rp. 15.
ging ditmaal uaar Mej. L. Les
quillier , telefoniste ('hoe kan h.:::t 
ook anders !) van ons Tg. Perak
kant:lor. 

* 

Hiernaast staat onze nieuwe 
opgave. Wij gehwen, dat er vele 
l ezers zullen zijn, die de f.oto 
,thuis" kunnen hrengen. 

Oplossingen van deze opgave 
moeten uiterlijk 20 Juli a.s. in ons 
·hezit zijn. 

Op de envelop zette men : foto
puzzle, en adre.ssere aan : De re
dactie van , de Uitlaat" - p/ a 
n.v. K.P.M. - Medan Merdeka 
Timttr 5 - Djakarta. 

Proheert u nu eens de uitge
loofde R:p. 15.- te winnen! 

~ 

~-------_) 
Met behulp van formolinjecti-es trachtte 
men het beest zo goed mogelijk te 
conserve~·en en hovendien waren dag en 
nacht ·enige ijskasten - in Jonas' hin
nenste - voortdurend in werking. 

Financieel gitig h et nog altij d uit
stekend met de walvis en de vraag is 

.nog slechts wie het ~-ouw~rekk~n om 
_de ophrengst zal winnen. 

In de bar 

Zo dronkcn dat ze nict meer op hun ibenen 
konden staan, kwarncn ze gearmd de bar hin
nen. Toen ze elkander los lieten, viel de mid
delste op de grond, en hleef liggen. 

De linker zei: ,Mij een whisky!" 
De rechLer zei: .,Mij een cognac!" 
D e harman zci: .,En die meneer daar op de 

·grond?" 
,Die mag niet drinken. Dat is ·ooze chauf· 

feur!" 
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Een ideaal vacantie-oord. 

* 
V oor degenen die in hun verlof een 

tijd willen doorhrengen in een ideale 
omgeving met een heerlijk mild kli· 
maat en tal van mogelijkheden, is het 
misschien wel , aardig e. e. a. te vert ellen 
over ons verblijf alhier. 

Om zich een heeld 1e vormen van 
land, hevolking en gehruiken en over
gebleven bouwwerken, alsmede de ' 
Mallorcaanse taal, moet ik eerst een 
stnkje geschiedenis ophalen. 

Mallorca is het grootste eiland der 
Balearen, (3600 km2) ; de drie anderen 
zijn Menorca, Cabrera en Doragoncra. 

Ret eiland l1eeft een zeer mule ge
schiedenis en was achtereenvolgens in 
het hezit van de Phoeniciers, Grieken, 
Carthagers en Romeinen, waarvan de 
opperhevelhebher (Quintes, Cecilius, 
Matellus) de ·hijnaam van ,Balearic" 
h ad. Hier~1aar zijn de epanden ook 
genoemd. Deze stichtte ook de hoofd~ 
stad Palma in 129 v. Ch . 

In de 9e eeuw kwamen de eilanden 
in handen der Moren, die er vier 
eeuwen -regeerden. Uit dit tijdperk zijn 
nog vele overblijfselen te hezichtigen, 
o.a. tal van 25 m. hoge torens, die over 
het hele eiland, vooral aan de kusten, 
te vinden zijn en werden gebruikt als 
ohservatie-uitkijqen seinposten. Ook 
de houwstijl van de huizen is veelal 
nog in Moorse stijl. 

In 1229 werden de Balearen veroverd 
door de Castiliaanse koning Jaime I, 
die met een v).oot van 155 .schepen 
en 20.000 man van TalTagona vertrok 
en landde op Santa Ponsa, een mooie 
kaap, 17 km. N.W., van Palma. E en 
gedenknaald met geheeldhouwd relief
werk de landing voorstellende, herinnert 
nog a an dit feit. V anuit dit punt werd 
Mallo rca in korte tij d veroverd en 
stichtte J aime I het koninkrijk Mal
lorca. 

Het hleef onafhankelijk tot 1353, toen 
het geannexeerd werd door Aragon. De 
Mallorcaanse handelsvaart stood toen 
op het toppunt van h aar glorie en was 
de voornaamste van de Middelland'se 
Zee. Men heschikte over 360 schepen. 
(in die tijd een respectahel aantal) , en 
in Palma stonden 30.000 zeelieden in
gesclll'even. N ad at de nieuwe zee· 
wagen .waren gevonden en na de ont
dekking van Amerika verloor het veel 
van zijn aan~ien. 
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Palma is echter nog steeds de prach
tige natuurl~jke haven, opgenomen in 
een net van kustvaartlijnen. De kust 
v.aart wordt nog veel uitgeoefend, door 
3-mast schoeners met motorvermogen 
en verder door kleine coasters. 

Om een beeld te geven van het ver
keer in Palma: in het jaar 1950 we1·d 
Palma aangedaan door 1969 schepen 
met een inhoud van 2.525.000 ton. In 
dat tijdvak verwerkte de haven 251.307 
passagiers. In dezelfde 1ijd werd h et 
vliegveld gebruikt door 3906 vliegtni
gen met 74.133 passagiers. 

Nadat Castillie en Aragon in 1492, 
waren samengevoegd, Werden de Balea· 
ren een provincie van het Spaanse 
koninkrijk en nn van de Spaanse 
Repuhliek. 

V ooral na de oorlog werd Mall orca 
het paradijs voor het tourisme, waar
door het werd opgenomen in het net 
van de groote luchtvaartmaatschappijen. 
D.w.z. alle lijnen geven in Barcelona 
aansluiting op de " Iberia", de nationale 
Spaanse scheepvaart-mij, de zeeverhin
"Trasmediterrena", -de voornaamste 
Spaanse scheepvaart-Mij, de zeeverhin
ding met de Spaanse h avens onder
houdt. Elke avond om 9 uur ver trekt 
er een aardig scheep je van Barcelona 
en Palma (type Merak) met plaats voor 
ongeveer 200 hutpassagiers en waar
me.de de passagiers ook hun auto kun
nen meenemen. 

De reisduur Barcelona-Palma he
draagt 11 unr (132 mijl), per vliegtuig 
% uur. Vannit Nederland heeft m en 
ook een goede verhinding met Barce
lona, 6 uur per vliegtuig, 26 uur per 
trein en 3 dagen per auto. 

De Iaatste jaren werd door de diver
se reisverenigingen in Nederland veel 
'l.'cclame gemaakt voor Mallorca en nu 
reeds leven ± 200 Hollanders min of 
meer permanent op het eiland. Gezien 
het ideale klimaat, de zeer goede ver· 
hindingswegen, de schitterende kust, 
waar overal gezwommen wordt, en de 
zeer prettige hevolking, is dit niet t e 
verwonderen. 

De hekende Franse aarddjkskundige 
J. Bmnnes zei dan ook: Mallorca heeft 
het waarachtige Middellandse zeekli
maat. Geen winter, mooi natuurschoon, 
waarhij de st rakke, blauwe )uchten met 
de achtergrond van ruwe bergen een 
waar contrast vormen , dat zijns gelijke 
in Europa niet heeft. 

Men heeft geen grote temperatuurs
verschillen, gemiddelde zomertempe
ratuur is 25° C. (Holland 17.2° C) en 
wintertemp. 10° C. (Holland 2.9° C.) 
Voor verlofgangers is h et ook belang· 
rijk dat beh alve de geneugten van 
wandelen, zonnen, zwemmen, zeilen 

en vissen, ook de valuta van de peseta 
zeer gunstig is, waardoor voor iedere 
beurs accommodatie te vinden is. Men 
kan in een eenvoudig hoarding-house 
terecht voor 90 a 100 peseta's (f 8 a 
f 9.00) p.d. tot aan het luxe hotel van 
300 peseta's (27 gld.) 

Ook zijn er tal van gemeuhileerde 
zommerhuisjes te hum·, meestal aan of 
bij zee gelegen, terwijl bij verscheidene 
Hollandse families gelegenheid hest aat 
als paying-guest te worden opgenomen. 

V anuit P alma (140.000 jnwoners) 
worden elke dag, zomer en winter, 
excursies per autocar gemaakt naar de 
hezienswaardigheden van het eiland 
langs zeer goede wegen. Men heeft o.a. 
de mooie druipsteengrotten van Drach 
en Hams die zeer de moeite waard zijn, 
en onder de bezienswaardigheden he· 
hoort zeker het plaatsje V aldemosa, 
gelegen in een prachtig dal, hekend om 
een ond Karthuizer klooster, waar de 
componist Chopin en George Sand lang 
verbleven. 

Palma heeft verder een paar aardige 
nachtclubs waar geregeld Spaanse en 
l\'Iallorcaanse volksdansen te zien :tijn 
en heef.t men hehoefte aan een meer 
opwindend kijkspel, dan beginnen 
vanaf Maart elke Zondag de nationale 
"Corridas de toros", stierengevechten, 
die in de plaatselijke arena gegeven 
worden. 11: 3f. 

Dit is steeds een geweldig evene
ment, dat meer spanning en opwinding 
veroorzaakt, dan hij ons d e voetbal
~vedstrijd Holland-Belgie. Dagen tevo· 
ren zijn de plaatsen vaak reeds nitver
koch-t, vooral als er hekende "Toreros" 
meedoen. Hierbij zij even opgemerkt, 
dat de stierengevechten in Spanje zo 
zijn samengeweven met het geh ele 
volksleven en ze herusten op symboliek 
en traditie, dat een vergelijk met een 
voetbalwedstrijd eigenlijk niet opgaat. 

Ret meest charmante van h et eiland 
is wel de l\'Iallorcaanse hevolking, die 
vreemdeling en tour ist alleraar.digst 
tegemoetkomt, ook al spreek deze geen 
woord Spaans, en h e1n niet })eschouwt, 
als een voorwerp, dat op de meest uit
gekookte manier geexploiteerd moet 
worden, zoals aan de Italiaanse en 
Franse Riviera zo vaak geheurt. 

Voor degenen de van plan ziin een 
kijkje O!l Mallorca te nemen of hun ver
lof hier gedeelteliik willen doorbrengen, 
is ondergetekende gaarne bereid1 na
dere inlichtingen te verschaffen. 

Portals Nons 
April 1954. 
A. van der Palm 
gep. gez~gvoerder. 



~og enkele hinnengekomen reacties 
op verschillende groeten-uitzendingen . 
Radio Nederland - Wereldomroep 
ontving nit Oleleh nog een brief van 
cle 2de .wtk. C. den Hartoog, die het 
volgende schreef: 

,Met zeer veel genoegen heb ik 
gisteravond de stem van mijn vrouw 
en drie ldnderen gehoord. De eerste 
uitzending was met wat storing op 
de 19 m eter, maar toch ~pJel goed 
verstaanbaar. De tweede uitzendi.ng 
werd op de 19 meter zeer goed ont
vangen. Mag ik U ook namens dt? 
3de stuurma.n Osinga van het ms. 
, Langsa" bedanke.n voor het gezel· 
lige halfuur''. 

Van de etat-major van het ms. 
, Baud" werd via Schelven'in~n-rad'4o 
h ericht onvangen, dat de uitzending op 
9 April j.l. uitstekend werd ontvangen. 
Het schip was o.p weg van Singapore 
naarr Belawan. 

De vader van de 4de ·wtk. · Hen·ema 
schreef uit Wijnaldu.m: 

,Onze hartelijke dank voor het vele 
goede, dat we bij de opnanve van 
,Het schip va,, de week" van U heb
be.n ontvange,,, Re<t was voor ons 
ee.n dag om nooit te vergeten. We 
hebben een radiotelegram van onze 
zoon ontvangen met de blijde mede
deling, dat de uitze.ndi,,g zeer goed 
was doorgekomen". 

Ook de moeder van 4de stuurman 
Kraat in Vlissingen had telegrafisch 
hericht gekregen: 

,Hij had h et erg fij.n gevonden. Hoe 
blij ik met dit telegram ben, kunt U 
zich wel indenken''. 

Vreemde taal 

Mevrouw Cohen kwnm met lu1ar zoont.je bij 
de directeur van de avondschool. 

,Mijnheer de directeur" ze duwde haar 
zoontje van 12 jaar n aar vorcn, ,ik zou graag 
hebben dat m'n Brammetje een vreemde taal 
gaat leren". 

, Dat kan mevrouw'', de directeur keek 
gei:nteresseerd nnar h et jongetje, ,welke taal 
wenst u dat uw zoon l eert?" 

, 1.\'Iijnheer", m evrouw Cohen mankte haar tas 
o-pen en ~1aalde haar portefeuille -eruit, , ik 
hoef gelukkig niet op een paar centen te kij
ken, wat is de vr eerndste , taal" .. .. ..... ?" 

Joto: J .H .O. Verm eu len opname in K.R.O. · stu dio 

Op 9 Apr.il j.l. u:as lhet ,Schip-van-de-week" ·programma bestemd voor de opvarenden van 
het ms. ,Bauer'. Gedurende deze 11itzending v.:ervl bovenst·lwn<le foto gemaakt. 

Pech 
Een machinist van de Spoorwegen staple o,p 

een morgen met zijn verkeerde !been nit bed. 
Zijn· toast verlbrandde tot rhet laatste stukje en 
er was geen broo·d meer in huis. Van zijn 
enige schone overhemd waren de knoopjes nf. 
Toen hij G~:ijn schoencn anntrok, braken nllebei 
de veters en de reserve-veters die er zjjn 
rnoesten, kon hij nergens vinden. Op weg naar 
h et station kreeg zijn fiets een lekke band en 
hij moest een taxi nemen om op tijd te lwmen. 
Hij rende bet perron over, slt u•k~lde, v~r· 
s·tuikte een been, k>•, am strompelend b!j zijn 
machine, klom erin, s tootte zijn knie k apot 
en zijn scheen blauw en had z'n handen op de 
handles, drie seconden voor de chef het ver
treksein gaf. 

Verlicht haalde l1ij adem: geen bof.le we
gens te laat vertrekken! 

Even buiten het station draaide hij de kraan 
wijd ~pen. De snelheidsmeter sprong met 
schokjes naar tachtig, naar negentig, naar hon
derd kilometer per uur. Toen rondde hij een 
bocht, en dnar .. .... ... kwam op J1etzelfde !\IJOOl' 

hem een trein tegemoet die mins-tens hon
derdtwintig reed. 

Toen draaide hij zich om naar zijn stoker 
en zei rustig: ,Heb jij ook wel eens van die 
dagen dat alles j e legenloopt?" 

Het rapport 
1\Ioosje kwam thuis met zijn rapport. 
,Zo mijn Jongen", zei r.djn vader. ,Laat eens 

kijken ......... ". 
Schoorvoetend -haalde Moos het rapport uil 

zijn zak en overhandigde .het aa_n zijn vader, 
Hier vader. Als u het doorleest, denk er 

da~ maar !hij ...... as we maar gezond zijn !" 

Afgeluisterd. 
In het zwembad 

van ons ver lofscen· 
truro te Tjipnj o:ng 
zaten twee broer
tjes, Jan en Piet, op 
de rand van de bak, 
toen we de jongste 
van het tweetal aan 
z'n oudere lbroer 
l10orden vragen: 
, Zeg, weet jij pre· 
cies wanr Pappie 
werkt?" 

(Hoofdemploye Van 
Dooremaal ( T D ) 
maakte er n even
staand plaatj e van) 
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ZEllEN. 
Zondag 9 Mei, 3de periodieke wedstrijd. 

Aanvankelijk was er zo weinig wind, 
dat de wedstrijden .een uur werden 
uitgesteld. T oen einddijk het st ar tsein 
was gegeven, hleef er de gehele wed
strijd. een constante Iichte wind blazen . 
Veel strij d is er in deze wedstrijd niet 
geleverd. Van de start a£ h e eft de 
,Wind" voorgelegen en ve1·grootte gelei
delijk aan z'n voors.prong op de 
overige deelne.mers. 

Bij de finish kwam genoemde hoot 
dan ook met e-zn 9 minuten voorspronp; 
hinnen op no. 2, de ,Zce" . De ,Vleugel" 
werd 3, terwijl de , Deining" als 6de 
eindigde. 

TAFEL TENNIS. 
K.P.M.- TOVO: ll -19 

Wederom vond .een ·ontmoeting plaats 
in he t Logeergebouw tussen de K .P .M.
T afeltennisclub en de S.V. TOVO. 
T eneinde niet altijd dezelfd.e s.pel ers 
in wedstrijden te Iaten uitkomen, d<Och 
ook de anderen een kans te gev.en , 
werd dit keer een 3de K.P.M.-team en 
een 2de damesteam gevormd· in de vol
gende opstelli~ : 
K.P.M 1: Bakker 
H eren Mans 

J urriaan 

K.P.M. Ill: Kaan 
Heren Meurs 

V. d. Kamp. 

K.P.M. II: Mevr. Bakker 
Dames Mevr. V an Amersfoorth 

Mej . Stramrood 
Hoewel naar gewoonte m et veel 

enthousiasme werd g·espeeld, was dit 
toch niet genoe~ om ons de overwinning 
te hezorgen.. Het l e herenteam won 
met 5-4, terwijl h et damesteam op b et 
nippertje met 5-4 verloor. Het 3de 
herenteam verloor echter met 7- 2, 
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terwijl ook de 3 doubles (2 h eren- en 
1 dames-double) allen' werden verloren. 
De eerste h eren-double werd ·een span
nende partij, welke zeker h et aankijken 
waard was, te1·wijl ook de dames-double 
(dames Bakker - Van Amersfoorth ) 
gezien moch t worden, al kunnen wij in 
dit verband b eter spreken . van een 
amusante wedstrijd. lu i-eder geval, er 
werd har:d gewerkt en .met wat meer 
trainen zullen we ongetwijfeld meer 
kunnen ber.eiken. Ovcrigens: de trai
ningsavonden waren de laatste maand 
tamelijk druk bezet, doch wij vragen 
ons af of hier onze nieuwe har in het 
Logeergebouw g-een debet a an is ! 

SCHAKEN. 

Op 30 April werd in de 1·ecrea tiezaal 
van de Stanvac een wedstrijd gespeeld 
tegen e·en 10-tal van de SVPM. Aanvan· 

kelijk zag h et er nict zo best voor ons 
n it, maar uitein delijk wcrd h et niet 
meer dan 5 Yz - 4Yz voor de SVPM. 
Dit resultant is zeket· eervol te n oemen, 
indi~n men hedenkt, dat hij de Stanvac 
enkele zeer sterke spelers waren op
gestdd. T evens was dit voor onze 
sp elleider Bertsch zijn laatste wedstrijd 
i.v.m. zijn terngkeer naar E uropa. Wij 
wensen hem in Nederland veel succes 
to-e. De score tenslotte was als volgt: 
Bertsch (zw) Griinnagel (SVPMJ 

Souba 
Sendonw 
Alibasah 
Ticoalu 
Weenas 
Brouwer 
Sire gar 
Veenstra 
Sonnenberg 

(w) 
(zw) 
(w) 

(z>') 
(w) 

(zw ) 
(w) 

(zw) 
(w) 

1- 0 
Yap Kie Ging 0-l 
Loo Siem Hocn 0--1 
I e Ping Ie 1,6-¥2 
Ong Cheng Giap 0- 1 
Tueran 0- 1 
Hutagalung 0- 1 
n iel opgekomen l - 0 
Gan Kwat Oen 1- 0 
Van Stralen 1- 0 

Op Maandag 3 Mei }.l. werd in het Loge€'rgebouw een wet!strijd gespeeld tegen M~mgu.ni. 
IJ.oewel met beter eini/:resultaat ,dan de andere 4 clubs, die in het 16·tal van Manguni in 
bridge hun meerdere moesten erkennen, wist Manguni met 19 - 13 ongeslagen A·ampioen 
in de A·groep te worden. 
Bovenstaande foto werd gema\'Ikt tijdens deze spannende briclgewedstrijd. 

(toto: Studio Tong & Tim ) 



Als revanche werd .op Woensdag 19 
Mei in h et Logeergcbouw de return· 1 

match tegen de SVPM gespeeld. Helaas 
w-erd het geen revanche en wij verloren 
met 6 - 4. Toch had. de wedstrijd een 
spanncnd verloop en 'lnct nog 2 par· 
tijen te spelen (Sonnenberg en Veenstra) 
was d.e stand gelijk. Jammer genoeg 
moesten heiden uiteindelijk opge·,:en, 
waarcloor de stand 4 - 6 werd hereikt. 
De uitslagen waren als volgt : 
Rubin (w} Lim Hong Gie 

Em an 
Send ow 
Alibasah 
Sonnenberg 
Brouwer 
Ticoalu 
Gerungan 
Veenstra 
Sitompocl 

(zw)
(w} 

(zw} 
(w} 

(zw} 
(w) 

(zw} 

(SVPM) 
niet opgekomen 
Tan Koei Sen 
Griinnagel 
Ie Ping le 
Ong Ching Giap 
Phoei Tiang Sioe 
Lie Hoay Tong 

(w} - Tuemn 
(w) - Ong Toan Hian 

0- 1 
1- 0 
1- 0 
0-1 
0-l 
0-l 
0- l 
1-0 
0- 1 
1- 0 

4-6 

~et paradij6 der 
vrouwert 

Zweden is het land, waar de vrouwen. 
emancipatie het verst is doorgevoerd. 
De vrouw en de man zijn er v-olkomen 
gelijkgerechtigd, sinds de Zweedse wet
gever in 1921 bepaalde, dat man en 
vrouw hij het begin van het huwelijk 
hun bezit, hun schulden en hun in
komsten m o.eten samenvoegen en ver
volgens in twee gelijke delen verdelen . 
Het gevolg daarvan is, dat een ge
trouwde man, die zijn horlog·~ wil ver
kopen om .over wat contant geld te 
kunnen '·beschikken, dit <>lechts mag 
d-oen met toestemming van zijn cchtge· 
note. Onlangs .mo.est de man van •me
vrouw Olle Olson 11it Stockholm zich 
voor de rechter verantwoorden, omdat 
hij zijn schrijfmachine naar de hank 
van lening had gebracht, zonder dat 
zijn vrouw dit had goedgevonden. 
Mevrouw Olson liet het er niet hij 
zitten en klaagde haar echtgeno·ot aan 
wegens overtreding van de wet van 1921. 

In Zweden behoeft de man het niet 
te proberen zijn vrouw aan h·et begin 
van de maand af te schepen met het 
hnishoudgeld. Hij moet zijn salaris 
geheel op tafel leggen en dan met haar 
hepalen, hoe het zal worden hestced. 
J a, nog sterker: d.e man kan zich 
rechtens er nie t tegen verzetten, als 
zijn vrouw naar zijn werkgever gaat 
en bij deze zijn salaris in ontvangst 
n eemt! 

V eel Zweedse mann en zijn van 
.mening, dat deze gelijkgerechtigdheid 
van de vrouw het evenwicht tuss.en de 
beide geslachten heeft versto·ord en de 
vrouw l1eeft gemaakt tot heer en 
meester van de man. Omdat de 

Zweedse vrouwcn ook al hebhen he
reikt, dat zij l>ij gelijkc arh eidspresta
tie dezelfde hetaling als de mannen 
ontvangen, zijn in menig h eroe.p de 
lonen gestegen en in de textiel-industrie 
en enkele andere takken van nijver· 
heid is het zelfs al zo ver, dat de man
'len clezelfde betaling als de vrouwen 
moeten eisen. V erschillende <mann en 
zijn er reeds toe overgegaan cursussen 
te volgeu in koken en kinderverzor· 
ging, zodat zij het huishouden kunnen 
doen, als hun vrouwen het dagelijkse 
hrood verdienen of met vacantie zijn. 

Toch zijn de Zweedse vrouwen nog 
niet teV1·eden. Uit de oorl.ogsjaren 
herinneren zij zich, dat haar rantsoen 
tabak kleiner was dan dat van de 
.mannen, en tegenwo-ordig nog weigert 
de staat, die in Zweden het monopolie 
van de verkoop van alcohol bezit, 
hardnekkig vrouwen voor haar vijfen
twintigste jaar spiritualien ter he
schikking te stellen. 

Maar de Zweedse vrouwen hehben 
zich vo.orlopig •bij deze ,wantoe. 
stand" neerg.elegd. W aarschijnlijk zijn 
zij ])ang, dat zij anders weleens door 
het St-ockholmse ministerie van oorlog 
met de mannen over een kam konden 
worden geschoren en dus ook in aan
merking zouden k.omen voor het ver
vullen van haar dienstplicht. En zo 
ver gaan haar ambities niet! 

Vliegen 
Bram lag helemaal in het gips op de zie

kenzaal. Moos kwam .hem hezoeken, en vroeg 
medelijdend: ,Nou Bram, hoe maak je 't?" 

.,Verschrikkelijk," kreunde Bram. ,Alles i s 
bij me gehroken en het mooiste is dat ik niet 
eens weet wal er geheurd is!" 

,Zal ik je vertelleu", zei Moos. ,.Gisteravond 
was je dronken en toer school jc driehoog het 
raam open. ,lk ga vliegen .. . ", zei je. ,Ik ga 
vliegen ... !" en to en •hen je uit het raam ge· 
sprongen". 

,Maar waarom hch je me dan niet tegeu 
gehouden?" kreunde Bram. 

,Verroest," zei Moos verrast. ,,lk dacht dat 
je ' t kon .. . !" 

Nevenstaande /oto 
toont u de nieuwe 
bar in het Logeer· 
gebouw, welke on
lungs op Koningin. 
nedag in gebruik 
werd genomen. 
Links de heer C.J. 
Pilger, beheercler 
van het Logeerge
bouw ell reclits cle 
heer W .A. Wilson, 
de o/ficiele barkee· 
per. 

AARDWORMENCULTUUR 

Vijftien jaar geleden vestigd-e dr. 
Thomas J . Barret zich op een dor stuk 
gronu in de San Ferna~d·o-vallei. De 
zandi"'C bodem was n1et veel waard 
en vo~r hetrekkelijk weinig geld had hij 
een flink stnk groncl ki.mncn kopen . 
De moeilijkheid was er iets op te laten 
groeien. 

W elnu, dr. Barret wist er raad ·Op. 
Overal waar hij z.e maar kon vinden, 
verzmnelde hij aardwormen . Duizen· 
den en duizenden exemp1aren ver· 
dwenen in d e hodem en het dum·de 
niet lang, of er ontstond een weelderige 
plantengr•oei. Aardwor.men hehhen na
melijk cle eig.enschap, dat ze de hodem 
vruchtlJaar maken. N a deze geslaagde 
proefneming ging dr. Barret de eitjes 
van aarclwormen aan de boeren v·erko
pen. Hij heeft nu twee kweekplaats~, 
waar verscheidene arbeiders w-erken en 
waar dikwijls ook de verkochte eitjes 
onder ~ijn toezicht worden uitgebroed 
500 wonnen hrengen ongeveer tien 
d-ollat· op en zoveel kan dr. Barret er 
niet kweken, of de vraag hlijft het 
aanhod overtreffen. 

Nog steeds .last van 1110 hik, mijnheer 
Jansen?? 
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Eerst de oplossing van het kruis
woordraadsel voorkomende 111 ons 
April-nummer: 

Kru iswoo rd raa dsel. 

van links naar rechts: 

Na loting onder de goede inzendin
gen, kwamen de volgende prijswinnaars 
uit de bus. 

De eerste prijs van Rp. 25.- aan: 

Mej. S.H. Rasman - hoofdtypiste II
afd. Tikkerij - Hoofdkantoor; 

De tweede prijs van Rp. 15.- werd 
toegekend a an: 

J.M.P. Uneputty - hoofdklerk II -
afd. CD/HK. 

De derde prijs van Rp. 10,- ging 
naar: 

Kwee Ging Poen - loc. employe 
afd. Ink. lading - ag. Semarang 

1 ihloemenoptocht, 6 armoedig, schraal, 11 gedicht van Gorter, 12 
ndgroente, 14 verkeerd, 15 verlaagde toon, 18 hurcht, 19 Chinese 
lengtemaat, 20 zangvogel, 23 vogel, 25 uitdrukking, 27 telwoord; 
inhoudsmaat, 30 coupon stof, 32 invalide, 33 thans, 34 halsdoek, 
opwaarts, 36 aanw. voorn. woord, 38 voorzetsel, 39 ihuigzaam, 
gemeente in Utrecht, 44 laaggelegen hooiland, 45 wolf, 47 klei· 
heid, 49 tank, 51 grondtoon, 53 drinkhakje, 55 werkschuw, 57 
huid, 58 Eg. zonnegod, 59 ontkenning, 61 :baan voor ibal~el, 62 
duw, 63 als 62, 64 hioscoop, 66 klap, 68 durf, 69 stofmaat, 70 uit• 
tar tende snoeverij, 71 ,zangnoot, 72 paarden waad- en drenkplaats, 
74 onderricht, 75 eenvoudige linnen vrouwenmuts, 77 zangvogel, 
78 ziekelijke neiging tot iets. 

van boven naar beneden: 

2 voorzetsel, 3 hewijs van ontvangst, 4 zangnoot, 5 helder maken, 
7 voorzetsel, 8 stof, 9 verlaagde loon, 10 {)penhaar, 12 bevel, 13 
gravin van Holland, 15 likeur, 17 teleurstellend, 19 zelfhewust, 21 
voegwoord, 22 .saus, 24 onderdompeling, 26 stofmaat, 28 volmacht, 
29 deel van bet etmaal, 30 werkplaats, 31 mengsel van lood en tin, 
34 jongedochter, 37 aardappel (dialect), 39 aanraking met de tong, 
40 geringe hoeveelheid, 42 Eng. bier, 43 telwoord, 46 hergplaats 
voor steenkolen, 48 groente, 49 vogel, 50 karperadhtige vis, 52 m e· 
talen hak, 54 voor, 56 snoepje, 57 lor, 58 stuurinrichting, 60 voeg
woord, 63 rivier in Italiii, 65 chef•kellner, 66 dwaas, 67 schrede, 
68 vissoort, 72 pers. voorn. woord, 73 Iidwoord, 75 uitroep van 
~liidschap, 76 Chinese afstandsmaat. 
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Ook deze maand weer een kruis
woordraadsel, waarvan de oplossingen 
uiterlijk 20 Juli a.s. onze redactie moe
ten hehhen bereikt. 

Voor onze puzzelaars gelden de vol
gende voorwaarden : 

l. Inzendingen, welke duidelijk van naam en 
adres moeten zijn voorzien, te richten <>an : 
de Redactie van ,de Uitlaat" - -p/ a n.\·. 
K.P.M. Medan Merdeka Timur 5 te Dja· 
karla; 

2. Onduide!ijk geschreven oplossingen worden 
zonder meer ter zijde gelegd; 

3. Voor jui&te inzendingen zijn 3 geldprijzen 
beschikhaar -gesteld: 
1 prijs van Rp. 25.-; 
1 prijs van Rp. 15.-; 
1 prijs van Rp. 10.-. 
Bij meerdere goede oplossingen 
lot. 

heslist bet 
I ; 

4. Over oplossingen 
prijzen kan NIET 
deer d. 

en/ of toekenning der 
worden gecorrespon. 

Loge 

Willem stond voor de kassa van het Tuschins· 
ky-theater en vroeg de juffrouw: 

,Geeft u mij een loge ......... " 
De j uffrouw gaf ~1em een kaartje, maar 

twee minuten later was hij weer terug: ,Geeft 
u me nog een loge". 

Opnienw gaf de juffrouw hem de gevraag· 
de plants, maar opnieuw was hij een minuut 
later terug: ,Geeft u mij nog een loge!" 

Gei'rriteerd keek de juffrouw hem aan: 
,Waarom neemt u geen drie l oges tegelijk, 
meneer!'' 

Woeden.d keek Willem terug : ,Omdat ik 
er maar een nodig heh, maar die sufferd van 
een portier verscheurt de hele tijd mijn kaar
tje als ik naar hinnen will" 
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