


personeelsorgaan 
van de 

n.v. koninklijke 
paketvaa:rt

maatschappij 

9e jaargang no. 8. 

augustus 1954. 
overneming van tekst en 
illustrali es alleen geoor· 
loofd m et hronvermeiding 

• 
alle stukken ,de uitlaat" 
hetreffende le adresseren: 

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

mednn merdeka timur 5 
djakarta 

* 
dit nummer hevat o.a. : 

-{]e , houtman" tcwaterge• 
Jaten 

• 
ged·eelte van haanhoek· 
&poorhrug bij sliedrecht 
werd .gelicht om het nien· 
we ms. ,,schouten" dgor te 
lalen 

"" 
de muze op de , plnncius" 
- concert a :1n hoord door 
het sympbonie-ork est djok· 
ja 

* 
plv. h e. bezocht k.p.m.· 
vrieshuis te tg. opriok 

* 
neded andse waterbonw· 
kundigen pleiten voor af
sluiting van vier zeegaten 

* 
joseph russel , de uitv inder 
van de schcepsvoor tS'Iuwer 

bij de foto's: 

op de omslag va n deze 
maand ziet u het ms. ,Ban. 
juwangi" , varende voor 
de rede van Baujuwnngi 
in Straat B ali. 
Deze foto werd gemankt 
van a f het eiland Bali door 
.de fotograaf F1·ans Bodmer. 

• 
op de hinnenzijde van de 
·OJn slag de h este foto van 
deze maand : de hand· 
s tuurinricllling van de 
,Swartenhondt" met op d e 
.ac111ergrond Menailo . . 
Deze foto werd gemaakt 
door de heer L.R. An.dreas, 
2de werktuigkundige aan 
'boord v.an het ms. ,Leti" 
die mer deze opname de 
mnnndelijkse fotoprij s van 
'Rp. 50.- hceft gewonnen. 

-Gedrukt blj N.V. VIsser & co. 
Dja karta 

~ .~ 
-

- - -------- -

UITE!lSiE DATUM VOOR IN?.END ING VAN 81JDRAGEN : OE 15e VAN OE MAANO 

Record-aantal jubilarissen 
DiL nummer Staat (met 5 volle pagjna's) practisch in het teken der juhilarisseJJ, die 

in de mnand Augustus het feit hopen te herdenken dat zij 25 janr of Ianger bij onze 
maatschappij in -dienst zijn. Het zijn er de?.e maand maar liefst 36, waarhij wij speciaal 
mog~>n vermelden dat er zich onder hen 2 dames bevintle1t, die op I Augustus 35 jnar 
in KPM-dienst zijn! 

Vanuit dit redactie-hoekje willen wij deze juhilereude werkers van Jwrte gelukwensen. 
Nog vele voorspoedige jaren! 

De ,Genercal Michiels" aun 1.~ kant van de eerste binuenhaven te Tg. Priok. 

(Joto: studio Tang & Tim) 



Het ms. "Houtman" tewater gelaten 
Mevrouw E. C. W. de Koe-.d' Arlllaud 

verrichtte de dooppleehtigheid 
Als laatste van de serie van vier is op Zaterdagmid·dag 12 Juli van een 

der hellingen van C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven N.V. t e Krimpen 
aan de Ussel te water gegleden het mot·orvrachtschip de ,Houtman". 

De echtgenote van onze directeur, Mevrouw E. C. W. de K oe-d'Arnaud 
verrichtte de doopplechtigheid. 

Namens de Raad van Bestuur on zer maatsch appij, die bijna voltallig aan
wez_i.g was, sprak onze directeur in Nederland, Jhr. I. H. A. Backer. 

Het ligt in de bedoeling van de directie van de werf om de ,Houtman" 
omstreeks December a.s. op te leveren . 

Vlak voor het ter perse g-.aan van dit Augustus-nummer ontvingen wij 
uit Nederland een uitvoerig verslag alsmede enige fraaie foto's van deze 
tewatedating; e.e.a. zullen wiji in ons Y.olgende nummer publiceren. 

ZEEV AARTSCHOOl "o4bel 'Ca6man" 

te Delfziil bestaat in November 1956 100 
In , verband met h et feit, dat op 17 November 1956 de 

Zeevaartschool , Abel Tasman" honderd jaar bestaat, ontvingen wij 
van de directeur van deze school onderstaand schrijven, met het verzoek 
e.e.a. in ,de Uitlaat" te willen publiceren, aan welk verzoek wij met 
genoegen gevolg geven. 

Aan alle oud-leerlingen van de 
Zeevaartschool ,Ab.el Tasman" 

lie 
DELFZIJL 

17 November 1956 bestaat -onze school 100 jaar. 
Dit feit client uit de aard der zaak gevierd te worden. Gedacht wordt 

aan een grote reunie te ))elfzijl, waarbij alle Tasmanen elkaar weer 
zullen -ontmoe ten . Ret hangt voornamelijk van U oud-Ieerlingen af, hoe 
dit feest zal worden. Plannen b estaan o.a. om een grote gemeenschappe-
1ijke maaltijd te ·org'.aniseren. 

In de eerste plaats moeten wij zoveel mogelijk namen en adressen 
hebben van oud-leerlingen , zodat zoveel m-oge1ijk oud-leerlingen aanwezig 
zullen zijn op deze dag. 

Verder bestaat er n og steeds geen Vereniging van oud-leerlingen van 
de ,Abel T asman". Dit zou een mooie -gelegenheid zijn -om over te 
gaan tot stichting van een zodanige vereniging. 

0-ok wordt gedacht aan het oprichten van een gedenkteken in de 
school voor de gevallenen tijdens de 2de wereldoorlog. Elke school heeft 
reeds een zodanig teken , waar namen van deze gevallenen op staan, 
zodat deze oud-leerlingen daarmede geeerd worden. Nagelaten betrek
kingen h ebb en dan een plaats waar zij hun geliefden kunnen herdenken, 
terwijl wij op de school steeds op de daarvoor aangewezen dag, deze 
doden kunnen eren. Hiermede zou tevens een teken gegeven zijn van 
verhondenheid van de leerlingen van de Abel Tasmanschool. 

V elen hebben veel a an deze school t e dank en en ~ebb en nog band en 
met Delfzijl. 

lk verzoek dus aile oud-leerlingen zo spoedig mogelijk hun naam en 
adres en ook namen en adressen van andere oudleerlingen, die hun 
bekend zijn op te geven aan de directeur der school. 

U hoort dan verder wel van ons. 
Namens hct voorlopige comite : 

S. J. POSTHUMUS 
directeur 

FEEST IN KAASSTAD 
De kleine stad Alkmaar houdt er 

een heel grote faam op na: het is zo'n 
beetje de k aas-hoofdstad van de 
wereld. Elk j aar komen er ongeveer 
300.000 toeristen uit binnen- en bui
tenland de Vrijdngse kaasmarkt be
zoeken en in het drukke seizoen is de 
toeloop zo groot, dat men een special e 
toeristentrein van Amsterdam n aar 
Alkmaar laat rijden, de :rogenaamde 
kaas-expres. 

Alkmanr hee.ft bovendien nog een 
apart plaatsj e in de geschiedenis van 
Nederland. Deze stad was namelijk 
de eersle in de tachtigj arige oo:rlog, 
die met succes een helegering door de 
Spaanse overheerser weerstond. Men 
zegt nog steeds , Van Alkmaar begint 
de victorie" en iedereen in Nederland 
kent dit fraaie spreekwoord. 

Thans heeft Alkmaar. zich opgemaakt 
.om van 21 Juli tot 15 Au gustus zijn 
zevenhonderd-jarig bestaan te vieren . 
R et is begrijpelijk voor zulk een toe
ristische stad, dat het feest bijzonder 
internationaal zal zijn. Uit h eel 
Europa, ja zelfs uit Canada, komen 
muziekkorpsen, dansers, sportlieden, 
parachutisten en andere attracties om 
hun kunsten te vert-onen, allemaal 
ter ere van het jarige stedeke. Slech ts 
een nationaliteit ontbreekt op het 
progra~ma: de Sp~anse. M~sschien 
herinneren die Spanpar den ZICh nog 
altijd hoe verschrikkelijk zij een 
kleine drie h onderd jaar geleden klop 
kreaen van die Alkmaarders, de 
ker~ls die zich toen al de k aas niet van 
bet brood lieten eten. 

HAAIEN-INVASIE IN 
WADDENZEE 

Het komt de laatste tijd meermalen 
voor dat de W addenzeevissers h aaien 
in hun netten hebben. Meestal kleine 
exemplaren, die dan weer over boor.d 
word-en gegooid . Schipper Veltman mt 
Harlin uen had niet minder dan 70 van 

0 

deze dieren in zijn garnal ennet en ho-
vendien noO' een inktvis. Het waren 

" Jonge ha aien van 50 tot 60 em lengte, 
maar gezien h et grote aan tal heeft de 
visserman de vangst maar meegenomen 
om haar t e laten vernie tigen . Deze 
vraatzuchtige heesten brengen nogaJ 
wat schade aan de visstand en kunnen , 
volw.assen geworden, ook gmte schade 
aan de netten veroorzaken. Zo had k-ort
"ele(len een andere Harlinger visser in 
" zijn ansjoviskuil een haai van 1,50 m 
lengte, die een grote r avage aang-ericht 
heeft. 
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Dank idj de welwillende medewerking van de Nederlandse spoorwegen ku;n, de ,,Schouten" door de geopende Brumhoe'k-spoorbrug 

(foto: J . L. du Parant - Dardrecht) 

Het m.s. ,,Schouten11 ging door geopende 
Baanhoek-spoorbrug bii Sliedrecht 

Schouwspel nog . nooit eer.der vertoond 
Brugdeel als een veertje gelicht 

In de vroege ochtend van Zaterdag 19 Junj is het nieuwe ms. , Schouten", voor rekening van onze maatschappij 
gebouwd bij Bijker's Aannemingsbedrijf N.V. te Gorinchem, vandaar vervoerd naar Rotterdam om gedokt te worden, 
waarna de proefvaart zo1u kunnen plaatsvinden. Op die Zaterdagochtend zou de ,proef" worden g'enomen om een over-
spanning van de spoorbrug bij Baanhoek er even tussen uit te nemen om een groot schip door te Iaten. ·· 

Het experiment met de brug is uitstekend geslaagd. Tevens was het een historisch moment, daar nog nimmer eer
der een stuk uit de brug is verwijderd om er een schip door te Iaten. 

De , Schouten" was , los" 
Zoals h et bij een tewaterlating steeds 

de gewoonte is, zo is het dat ook bij 
allerlei and.ere · gelegenheden in de 
scheepvaart, dat men zich stipt aan de 
t~jd houdt. Zaterdagochtend viel ·dit 
speciaal op. Er was bepaald, .dat bij het 
wegslepen van het m.s. ,Schouten" van 
Bijker's Aannemirigsbedrijf N.Y. te Go- . 
rinchem, om 4.20 uur de brug zou 
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worden ingehaald en zo was het ook 
ind-erdaad. De heer E. Huizinga, direc
teur van de werf, die de gehele nacht 
bij het schip was geweest, en maar even 
tij d had gevonden om zich te verfrissen, 
was d-e laatste die aan hoor d ging en 
hij had nog maar juist de loopbrug 

. verlat-en, of door een kraan werd het 
gevaarte gegrepen en naar de wal 
gedraaid. Het ~rote moment zou spoe-

dig daar zijn, dat de ,Schouten" los was 
en d·oor de sleepboten weggebracht zou 
kunnen worden naar Rotterdam: de 
beroemd geworden tocht, waarbij 
de Baanhoekbrug ,genomen" moest 
worden. 

De andere officiele personen hev·on 
den zich al a an b-oord, zoals Jhr. Backer, 
onze directeur in Nederland, diens 
dochter Jonkvr. Backer, die op 11 Ja-



De ope1jatie ,Baanhoek" is gelukt - de ,,Schouten'' kan haar weg 1war Rotterdam ongestoord voorlzel/en. 

nuari van dit jaar de laatste bcletselen 
bij a.~ stapelloop van de ,Schouten" 
had weggenmnen, Ir. F. de Roay van 
de afd. Scheepsbouw onzer maatschap
pij, bijgestaan door de .opzichters Ros
kam en Van der V e:rte, de h eer n.~ 
Bakker van de machir•l"dienst van de 
K.P.M., de eerste stuurman Koeslag, 
de he.er De Knecht, hedrijfsleider van 
Bijker's N.V. en voorts personeel van 
de werf en van de firma's A. de Hoop 
te R·otterdam, Brons.werk te Amsterdam 
en van de Ned. Stoomsleepbootdienst 
v.h. van P. Smit Jr. te R otterdam. De 
gezagvoerder ~oor deze reis, de wal
kapitein B. van den Heuvel van P. Smit, 
stond op de (!Ommandobrug en hegon 
met zijn bevelen te geven. 

Een kleine tegenvaller 
Om half vijf waren de trossen los en 

zou de vaart kunnen beginnen . Hierbij 
deed zich echter een kleiue t·egenvaller 
voor. De sleepbo.ot van P. S.mit, de 

,Engelan cl", kwam in actie aan de hoeg 
en d.e ,,Amerika" h egon te ,:malen"' aan 
de achterzijde. Beide slcepboten trok
ken recht de Merwedc in om op die 
manier U·:! ,Schouten" van haar plaats 
tc halen. Niettegenstaande de geweldigc 
kracht, die Imide hoten konden voort
hreng·en (700 pkl, was er gcen verr.oeren 
in het grote schip te hckenncn en eniue 

- 0 
spanning was a::m ho01·d voelbaar ge-
worden. Kapi tein Van den Hen vel h ad 
d.e situa tie echter spoedig door, flui t
signalen klonken en de sleephoten 
gingen een andere tactiek vol rrcn. Om 
heurten trokken zij J .e ,Scho1~ten" ~an 
stuurho·ord- en aan bakh oord-zijde, 
zodat door deze wrikken de heweging 
er na een tiental 1ninuten enig ,leven" 
in h et schip kwam. De slagen werden 
steeds groter en het was dui de1ijk, dat 
de , Schouten" met het middenschip 
aan de grond zat. Dit was ook verklaar
IJaar , daar er gehallast was en het schip 
dus dieper was komen te liggen. 

(foto : J. L . du Pan:mt - D ordrecht) 

Vlot 

Gelnkkig hlcek dit ·Oponthoud niet 
van ernstige h etekenis te zijn op h et 
verdere verloop van de reis. Om 5 uur 
was de ,Schouten'' vlot en toen kondcn 
heide sleepboten h et schip de rivier in 
trekken, waarna de vaart in westelijke 
richtin~t begon. -Inmiddels hadden zich 
verschillende helangstell enden op de 
kade gepos teerd en natuurlijk werd cr 
hartelijk gewuifd , als gold het een af
schcid voor go·ed. Dit wa8 het ook. De 
,Schouten", h et tot nu toe grootste 
schip, dat ooit op een Gorcumse werf 
is gebouwd, zou h aar ,geboortestad" 
voorgoed verlaten. 

Het was c.en prachtig gezicht h et 
schip op de rivier te zien voortgaan. 
H et heloofde aile goeds eu dat is h et 
ook gew·orden. H et is een goede vaart 
geweest, waarbij zich verder geen moei
lijkbeden h ehhen voorg·edaan. 

(vervolg op pag 6) 
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Toen het schip haar gang eenmaal 
had hegaf de ,A.merika" zich ook naar 
v<Oren om de ,Engeland" daar te assis
teren en zo ging het met een 8 km
vaartje naar de Baanhoekhrug toe. 

,Hoe rou het daar met de werkzaam
heden staan ?" vroeg men zieh a an 
hoord af. 

,De hrug is er ai uit !" 
Lang hehoefde men niet op een ant

woord te wachten. Nog voor Sliedrecht 
gepass6erd werd, kwam een nijdig 
motorhootje aangepuft met o.a. de heer 
Bijker, die de Ieiding hij de Baanlwek
hrug had, aan hoord. Zo spoedig als 
het mogelijk was werd er geroepen ,de 
hrug is er al nit!". Het motorhootje 
hleef nog even om het reuz.enschip 
ronddraaien en verdween toen weer in 
de nevelige verte. Toen de ,Schouten" 
echter om de laatste hocht ging, konden 
aile opvatenden zich er van overtuigen, 
dat geen enkel beletsel meer in de weg 
stond voor een vrije doorvaart, iets, da1 
t·ot nu 1toe uniek in de geschiedenis van 
de Baanhoekhrug is geweest. 

Zo gescWedde het, dat de Spoor· 
wegen terwille van een particulier 
een hrug op een wei zeer radicale 
manier hebben geopend, dat het Jtrein
verkeer enige uren is stil gelegd; dat 
er autobussen gingen rijden en dat er 
Zaterdagmorgen een schlp van ruim 
zestien meter breed door een kunst
matig geschapen doorvaartruimte van 
zo'n 24 meter kon mano®vreren. 

Het grote moment 
Het werd stil aan hoord. Niemand 

zei meer iets en de spannin~ wetd voel
haar. Allen keken naar de hrug, die 
daar voor hen lag, een der hogen ont
hrak, maar a an de westzij d-e kon men 
de hok ,Heracles", de op een na groot~ 
ste hok van Nederland met een hef
vermogen van 250 ton, zien liggen en 
dez.e had het Qnth~ekende brugdeel in 
zijn takels haugen. 

l ets werd de vaart verminderd, alle 
voorzorgen werden genomen en de 
mannen aan de ankerlieren stonden 
op hun post. Er :mocht zich eens iets 
voordoen .. .... 

Naar gelang de hru<Y naderde steeg 
de spanning aan boor? en naar gelang 
de ,Schouten" naderd-e steeg de span
ning aan de wal en op de heide pijlers 
van de hrugopening. 

De overspanning had wei een lengte 
van 30 meter en de hreedte van het 
schip was hijna 17 meter, maar voor de 
doorvaart was er niet zo heel veel 
ruimte meer over. 

Op de h em eigen kalme wijz.e diri
geerde kapitein Van den Heuvel de 
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roerO'anger en toen de ,Schouten" vlak 
hij de hrug was, lag zij precies goed om 
~r d<Oor te varen. De ,Engeland" hield 
de kahel gespannen, terwijl de ,Ahle
rika" zich had Josgemaakt en meer aan 
de zuidzijde onder de hrug doorvoer. 
Toen was het grote n10ment daar en 
keurig schoof het grote gevaarte met 
zijn 35 me.ter hoge mast door de ge
opende brug. Onder ademloze stilte 

d 't aeheel door allen meeheleefd. wer 0 

" 
Operatie Baanhoek'' volledig geslaagd 

Een simpele stoot op de scheepshoorn 
van de Schouten" was het teken, dat 

" k" I d de ,,Operatie Baanhoe ges aag was. 
Er was echter heel wat aan vooraf 
rrerraan V'OOr het zover was. Een vijftal 
"'"' ' d kabels was reeds afgesneden en ·over e 
rivierhodem geleid. Daarvoor hehhen 
o.a. mannen van de P.T.T. gezorgd. ~et 
G.E.B. van Dordrecht had een spec1aal 
stopcontact voor de electriciteitskahel 
Op de hru(J" cre}e<rd en het g·emeentelijk 

0"' 0 d 
<Yashedrijf van Dordt heeft Zater ag-
~chtend de rrashuis, die over de hrng 
naar Papend~echt loopt, aan heide zij~ 
d-en afgesloten. Tevoren was reeds de 
o-ashouder aan de Veerweg te Papen
drecht geheel gevuld: opdat er geen 
stagna tie in de gaslev.ermg zou optreden. 

Om hali vier was de hrug al hezet 
door een aantal arheiders en toen om 
5.10 uur de Jaatste trein voor de ope
rati.e was gepasseerd, kwam de zware 
hok Heracles" van de N.V. Kraaye
veld'~' Transportmaatschappij nit ~.ot
terdam in actie. Aan de noordehjke 
overspanning werden twee trossen he
vestigd van een diameter van 45 mm en 
om 5.45 uur k<On de heer P . F. van der 
W aal die voor de Koninklijke firma 
Penn' en Bauduin nit Dordrecht de 
J.eiding had bij de werkzaamheden, het 
sein tot hijsen geven. Het stalen gevaarte 
hinrr als een schommelwieg in de takels. 

"' H 1 " Het was voor de , erac es maar een 
peuleschilletje, daar de hrug ,maar" 135 
ton woog. 

Terwijl een sterke gaslucht over de 
hrug stro·omde, wachtte m·en aan weers
zijden van de kloof op de ko.mst van de 
,,Schouten", die toen juist Hardinxveld 
gepasseerd was. -Gedurende twee en een 
half uur heeft de hoog in de takels 
gehangen en toen verscheen de ,Schou
ten" om de laatste hocht. 

Stille groet aan twee zusterschepen 

Het vroege uur was V<OOr ben, die in 
het geheel veel helangstelling hadden, 
geen onoverkomelijk hezwaar geweest 
om op de dijk aanwezig te zijn. Het zag 
er zwart van de mensen, die, toen de 
,,Schouten" door de brug was, in hewe
ging kwamen en met het schip gingen 
meelopen en fietsen. Vele auto's ston
d-en er geparkeerd. Ret was dan <Ook 
een machtig gezicht om het zeeschip 
van zo nahij te zien voortglijden. Op 
die plaats komt de dijk vlak aan de 
rivier en vandaar had men een goed 
g-ezicht op de doorvaart. De ,Kil" van 
Rijkswaterstaat heeft het schip op de 
gehele reis hegeleid. Bij de brug werd 
zij geassisteerd door de ,Noord" en de 
,Volkerak", eveneens van Rijkswater
staat, om het ,verkeer te water" te 
regelen. Toen dan om 7 uur de Baan
hoekbrug was gepasseerd, werd er door 
de sleephoten die nu weer samen aan de 
voorzijde trokken, een schepje op ge
daan, want nu was het zaak om op de 
juiste tijd de hruggen over de Konings
haven te Rotterdam te pass.eren. 

O.m even voor acht uur kwam d·e 
,Schouten" voo:rhij Dordrecht en om 
8.30 uur ging zij door de opklapbare 
hoog van de hrug over de Noord bij 
Alhlasserdam. 

Bij de firma Boeie te Bolnes ~ag men 
het zusterschip ,Van Waerwijk", dat in 
afhouw was, liggen en op de helling 
van de firma Van der Giessen te Krim
pen a/ d IJsel lag nog de ,,H~utman". 
Natuurlijk werd vol helangstellmg door 



Een nacht/oto van het in aan.bouw zijnde motorschip ,Schoraen", liggende aan cia werf bij llijker's Aannemingsbedrijf n.v. te Gorinchem. 

de opvarend-en van de , Sclwuten" ge
keken naar deze beidc gelijkwaardige 
zusterzceschepen en op die wijze werd 
'n stille groet ann hen gehracht. 

Naar Dok IT van Wilton-Feijenoord 

Ook weer op de juiste tijd kwam de 
,Schouten" juist o0p tij d voor d·e Lrug
gen over de Koningshaven. Juist te 
voren h ad de bok , Heracles" de 
,Schouten' ' ingehaald en hieruit kon
den de opvarend.en opmaken, dat de 
brug weer in h aar oude toestand 
was teruggehrach t. De , Heracles" had 
er een goede gang in en wild.e o.ok de 
Rotterdamse hruggen op tijd halen, 
anders moest er gewacht worden, voor
dat de hefspoorhrug weer open zou 
gaan. 

Na de Rotterdamse havens kwam al 
sp oedig de wer£ van Wilton-Feyenoord 
te Schiedam in het zicht en daar kwam 
ook de havenloods aan hoord, die het 
schip keurig het dok in dirigeerde. Het 
e inde van de reis was daar volhracht 

en de gasten gingen van bo-ord. De klok 
wces 11 uur aan. Een groep werklieden 
hesteeg de steile trap en na.m 't schip 
volle dig in bezit, want nu moest er weer 
hard worden aangepakt. De schilders
pl{)·eg ging aan he~ werk. ReeJs was 
er de vorige dag en avond geschilderd 
en dat was ook duidelijk merkhaar aan 
de v.erflucht, die nog in de hutten en 
gangen hing. 

In het dok werd·en de laatste onder
waterv.oorzieningen getroffen, wdat op 
Woensdag 23 Juni d.a.v. de technischc 
proefvaart kon plaatsvinden, waarna 
he t sch ip geheel zal worden afgewerkt 
en aan onze maatschappij zal worden 
overgedragen. 

Op die 19de Juni, toen het ms. 
,Schouten" do•or de geopende Baan
hoek-spoorln·ug werd gesleept, arriveer
de bet zuste::schip de ,Roggeveen'' na 
een voorspoedige reis >oor de eerste 
maal te Tg. Priok. 

(ontleend aan b et ,Nieuwsblad voor Gorinchem 
en Omstreken) 

De schuiten xwierven af en aan 

De schuiten zwierven a£ en aan, 
Zij komen op de wind te staan, 
en gaan geduldig overstag, 
en zwaaien door den Iangen dag 
van Iicht en lieven zonneschijn 
zo blij , omdat ze buiten zijn. 

Zo hlij, omdat de waterkoelte 
rond hun forse horsten spoelt, 
o.mdat de jonge wereldwind 
hun zwarte z.eilen fel hemint, 
en d1·ingend met zijn voile druk 
h en trillen doet van diep geluk. 

Zo gaan zij altij d af en aan. 
Ik mag ze door de zon zien gaan, 
mij voelen als een zonnekind, 
en drinken van de wijde wind, 
en als die schuiten dankhaar zijn 
en hlij , .omdat we huiten zijn. 

Jan Prins 
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Vele geheurtenissen zullen zich in 
l1et thans 30-jarig hcstaan van onze 
, Plancius" h ebhen afgespeeld. R et 
vcrvoer in de loop ~er tijden van dui
zenden passagiers in allerlei schakerin
gen brachten haar ook zeker ro.mantiek 
en avontuur, waarhij het echt mense
l~jke in de vorm van een , lach en een 
traan" haar wei niet h espaard zal zijn 
e:ehleYen. 
~ H et lied van de z·ee kwam uit haar 
elem·:mt, het gchulder der kan·:mnen en 
uiteen spatten van hommen leerde zij 
kennen in een lange oodogsp~riode. 
Hoe bijzonder interessant zouden dan 
ook de uu~moires van onzc ,,Grand Old 
Lady" knnnen zijn en hoeveel wijze 
lessen z·OU zij ons kunnen leren, vooral 
over de betrekkelijkheid van alles om 
ons b een. Op h aa t· lev:~nsavond kwam 
er dan kort geleden weer een nieuwe 
helevenis. Wij, haar huidige vaste he
wooers, mochten dit meeheleven. De 
aankondiginl! was zal~:elijk kot·t: over
gevoerd zouden worden van Surahaia 
naal· Makassar en terug in de l st e en 
2de klas het ,Symphonie-orkest van 
Djokja", samengestelrl nit leerlingen 
van de muzieksch oo1 aldaar, totaal 
83 .man sterk, w.o. 15 dames. 

Onze helan~stelling en nieuwsgiet·ig
heid werd met dit Lericht sterk opge
wekt. De muze was in· aanMcht naar on» 
schip en uit een richting waaruit wij 
ha·ar niet verwachten . 

M'et een volgeLoekt schip, waarhij 
ook 83 jeugdige musici, met inbegrip 
van · le'iders en lerar-en zich moeten 
insch epen, krijgt men uiteraard een hont 
aspect. De ·meegedragen instrument·en 
ingepakt in van buiten af gezien n ogal 
vreemdsoortige muziekkisten en dozen 
trokken onmiddellijk sterk de aandacht. 
Ret goede humeur van de muziekjeugd 
liet de guile lach over en langs de dek 
ken schateren. Vo or vel-en was dit de 
eerste zeereis, h et scheepsleven en alles 
wat daarmee verband houdt was uiter
aard voor hen een grote ·onLekende. 

Voor de scheepsleiding was dit alles 
zek er niet onaantrekkelijk, aangezien 
zij tl1ans mee kon '\!erken aan h et geven 
van eerste reisindrukken aan dez-e no:r 
onbevangen en onervaren passagiers. 

R et eerste contact met de leiders van 
h et muziekgezelschap, de h eer en me
vr·OllW Soenarjo, de diri~ent en enkele 
leraren hracht omn iddellijk een pret
rige sfeer en onderling goed hegrijpen. 
Vele regelingen moesten worden ~e
troffen om een goed verloop van alles 
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en nog wat t e verzekeren. De weergoden 
waren op deze muziekreis ·ons gunstig 
gezind en m et stralende zonneschijn 
w-erd in vraege morgenuren van de 
Zondag de rede van Buleleng aange
lopen. llet aanlopen van de rede bracht 
de j eugdige reizigers van uit h .et verre 
Djokja de eerste kennismaking m et 
hun marine. H et vlaggeschip de ,Gadja 
Mad a" lag ter red-e met enige korvetten 
waardoor de rede rueer dan anders val 
vertier was. 

Onze kennismaking met de leden van 
het mkest kwam op deze Zondag:
ochtend. Ret geheel gaf een indruk van 
levenslustige jonge mensen die zichtbaar 
genoten van { :) eerste aanraking met 
het avoOntuur. Tijden.s Jiglijd van de 
, Plancius" te Makassar zonden enkele 
concerten worden gegeven en o.efenen 
op deze Zondagochtend werd door de 
leid ing nuttig en gewenst geacht. Zo 
werd dan in ·onderling overleg tijds~ip, 
duur en plaats voor het o0efenconcert 
vastgesteld, nl. van 10 tot 11 uur v.m. 
in de l ste klas rooksalon. Aankondiging 
op het puhlicatiehord verzocht de ove
rige passagiers de l st-e klas ro·ok salon 
vrij te 1naken en precies ·op tijd klonken 
op de rede van Buleleng de eerste klan
ken van de in grote ernst musice1·ende 
] eden van h et symphonie-orkest Djokja. 
Na vertrek Buleleng op de midda6 
kwam het spontane voorstel om 
's avonds vo0or de sch eepsofficieren en 
bemanning ·en de l ste en 2de klas pas
sagiers ·het pr-ogra.mma t e doen l10ren 
dat gespeeld zou worden te Makassar. 
Het aanhod werd dankbaar aanvaard, 
h et programma zag er aantrekkel~jk 
uit, n1. voor d-e pauze werken van de 
oude meesters en n a de pauze ook mu
ziek en zan()' in westerse stijl van Indo-

to 

n esische oomponisten . Ret concert zou 
om 20.30 uur aanvang-en in de l ste klas 
rooksalon. De jongens en meisjes van 
het jeugdorkest waren in stemmig 
zwart-wit, de passagiers hadden gehoor 
.,.e.,.even aan h et verzoek zich te kledcn 
~o~ls voor een concertbezoek gebruike
kelijk. Precies o0p tijd werd aan~revan
.,.en h et was een hoeiend gezicht h et t" , 

voile orkest in de voorgeschreven op
stelling te zien . opgesteld, met strijk, 
hlaas en slagwerk compleet. Als Schip
per werd een voorwoord ter inleiding 
gesproken. 

De verwachtngen waren gespannen , 
wat zou dit nog jo0nge ,Symphoni-e
orkest" ten b este kunnen geven . 

R et programma zag er als volgt uit: 

1. Ouverture Alceste (C. W. Gluck) 
5ymphonie-orkest 

2. Romance in f op. 50 (L. van Beethoven) 
Viool-solo door Sujono met orkest·hegelei· 
ding 

3. Andante en menuet uit de 6de sym.phonie 
(J os. Haydn) 
Symphonie·orkest 

· 4. Cont'erlino voor clarine-t en orkest op. 26 
(C. M. von Weber) 
Clarinet-solo door Suharjo met orkest
hegeleiding 

pauze 

5. Halleluj ah (W. A. Mozart) 
Sopraan Aisjah Gani 
met orkeot·hegel eiding 

6. ,,0 hope wi·thin my bosom" -
aria nit de opera ,Xerxes" (G.F. Handel) 
Bas Suhastjarjo met orkest·h egeleiding 

7. , Che faro senza Euridice" uit de opera 
,,Orfeo c Euridire" IC.W. Gluck) 
Mezzo-sopraan: Tin eke 
mel orkest·hegeleiding 

8. ,M'appari tul'amor" uit de opern 
, Mai'tha" (F. von Flotow) 
Tenor: Djanad met orkest·hegeleiding 

9. ,.Indone~ia subur" (Moh. Sjafei l 
Koor en orkest 

10. , Tanah Air" (Iskak) 
Koor en orkest 

ll. , Ali radja" - volksl ietl (arr . Nicolai) 
Solis! en: Aisjnh Gani en Sulopo 

12. Api kcmerdekaan (Djoko Lelono) 
Koor en orkest. 

Bij de opening met de ouverture uit 
d-e opera Alceste kon men een speld 
lwren vallen. Zacht deinde het 'schip, 
begeleid met h et hruisen van het voor
hijvliedende water . Door de g<~ede in
zet en entlwusia<.me van spel en voor
dracht ging men zich werkelijk wanen 
ia een concertzaal. V oor vel en onder 
ons was h et geh eel een openbaring. 
Deze jeugdige Indonesisch e musici wa
r-en slechts een tweetal jaren aan de 
mm:iekschool Dj-okj a voor wester:le 
niuziek verbondeu. Gezien deze betrek
kelijk korte tijd war-en de prestaties 
zeer b evredigend en wisten zij reed~ 
lnin gehoor te boeien en tot ~ul applaus 
te Lreng-en. De vioolsolo in de romance 
in F gr·oot van Beethoven en het Con
certina voor clarinet en orkest van Von 
Weber waren zeker hoogt-epunten voor 
de pauze. Zander overdrijving k on hij 
de pauze worden gezegd dat het orkest 
d-e sympathie en enthousiasme van de 
toehoorders had gewonnen. Na de pau
ze kwam de zang met vol orkest, waarin 
naast Mozart, Hi\ndel, Gluck, v. Flotow, 

- Maar zuster, wa(lr hebt u geleercl .;o te tem· 
perature/~? -



ook de compos1t1es ten gehore Werden 
gehxacht uit eigen land. 

In het hijzonder waren wij ge'interes
seerd in de westerse muziek van Indo
nesische componisten. Deze eerste ken
nismaking was voor ons vernssend, 
vooral het ,Tanah Air" van Iskak was 
van schone klank waarbij de omlijsting 
van het koor machtig mooi klonk. D.e 
solo-za!\gers en zangeressen zongen met 
e;evoel en elan, Mej. Aisjah Gani en 
Tineke waren .als sopraan en Inezzo
sopraan in uitstekende vorm en zijn 
zeker beloften V·oor de toekomst. 

Het einde bracht geestdrift en ap
plaus. In ons dankwoord konden wij ooze 
oprechte hewondering naar voren hren
gen met de reeds ber·eikte resultaten, 

QP initiatief van de h eer H. A. Cor-
st·en, gezagvoerder van het ss. , Plan

cius", zullen aan boord van dit schip 
te Tg. Priok een aantal contact-avonden 
worden gehouden, waarvoor de ver
schillende afdelingen van het h oofd
kanto-or om de bcurt worden uitge
n odigd. 

Op Donderdag 8 Juli j.l. war·en de 
ledcn van de afdeling Vervoer met hun 
dames als eersten aan de b eurt om een 
avondj.e op de ,Plancius" door te bren
gen. N a de begroeting en kennie.making 
werd een koele dronk genoten, waarna 
Kapitein Corsten de gast.en en zijn .of-

Co 11. fa c f- avo'', f 
aan boord van het s.s. ,Piancius11 

ficieren toesprak. Hij zei o.m. te hopen, 
dat de contact-avonden, waarvau de 
bedoe]ing is dat ,sch ip" en ,wal" ook 
e.ens buiten de zakelijke sfeer met elkaar 
omgaan, in de smaak zouden vallen. In 
het vervolg van zijn toespraak verliet 
gezagvoerder Costen het terreiu van d·e 
ernst en vond gelegenheid om VRV in 
h et algemeen en de heer Knoppien als 
Chef van deze afdeling in het bijzonder, 
in het zonnetje te zetten. Uit.eraard liet 
laatstgenoemde dit niet op zich zitten 
en diende op de h em eigen wijze van 
repliek. 

Het hierop volgende etentje (zgn. 
,lopend buffet") werd dermate gewaar
deerd, dat de kok vo.or h et voetlicht 
moest ko.m.er. om een ovatie in 
ontvangst te nemen. 

V ervolgens werd nog gedanst op het 
dek en wat hijeengezeten voor een 
oraatje en een glaasje in de salon , tot
dat het weer tijd w·erd om afscheid te 
nemen. Een genoegelijke avond! 

Ook te Surahaia en Makassar hebben 
soortgelijke contactavc.nd·en aan b.oord 
van de ,Plan~ius" plaatsgehad. 

met de wens dat ieder beziel zou hlijven 
met de wil te str .even naar verdere ver
volmaking van dit nog j-onge sym
phonie ... orkest. Als slot van onze perora
tie meenden wij als hurgervader van het 
drijvende muziekdorp onze waardering 
en erkentelijkheid het b este naar v.oren 
te kunnen hrengen door het verlenen 
aan dit orkest v.an het neven praedicaat 
van ,Symphonie-orkest Plancius". Met 
instemming werd deze mededeling 
begroet en daarna in de sfeer van een 
genoeglijk groot gezin van een koele 
dronk genoten. Toen wij omstreeks het 
:iniddernachtelijk uur nog even op de 
hrug war.en konden wij t erugzien op een 
geslaagde .avond. Een avond waar de 
. muze een hezoek had gebracht aan onze 

goede trouwe ,Plaucius" en aan ,The 
Grand Old Lady" een kostelijke herin
nering nalatend. Voor <Ons zal deze mu
ziekavond vooral betekenis hebben om 
het f eit, dat wij weer eens hebben kun
nen const.ateren hoe goede muziek een 
bindmiddel is tussen •mensen ongeacht 
hun levensbesch·ouwing, aard en aanleg. 
Dat dit in de samenst-elling van het 
jeugdorkest.met haar leden uit alle delen 
van Indonesie zo treffend in de onder
lingen goede harmonie t<Ot uiting kwam, 
geeft vertrouwen in haar t<Oekomst en 
is alleszins een gelukwens waard voor 
de leiding, dirigent en leraren van 
de muziekschool te Djokjakarta. 

H.A.C . 

Gezagvoerder H. A. Carsten spreekt de genodigden toe. 
(foto: studio Tong & Tim) 

Staancle aan de ,Planciu;'.dti.s : in het mildd'en v.l.n.r. : mevrouw Knoppien, gezagvoerder 
H. A. Carsten en de chef Vervoer de heer A. H. Knoppien·. Geheel links de heer E. L. Rabe, 

adj. chef afd. Vervoer. 
(toto: studio T011g & Tim.) 
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• Archipel-vaart 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga. 
IV. 

Op het zoutvcrvoer in het hijzonder 
en de geleidelijke ontwikkeling van rJe 
particuliere vaart in het interinsulaire 
verkeer in het algemeen, hopen wij t.z.t. 
nog terug te komen. Het laatste onder
werp zal meer oppervlakkig moeten 
zUn in verband met het onthreken der 
nodige archiefstukken. 

Laten wij ter illustratie der moeilijk
heden waarvoor de zeilvaartkapiteins 
vaak kwamen te staan, nog enkele 
abnormale reizen van Gouvcrnements
charters hier navertellen. Het is innners 
altijd zo, dat men van een normaal 
verloop practisch nicts l10ort en het als 
vanzelfsprekend wordt aangenomen, 
dat alles zonder ruoeite in orde komt, 
alhoewel er misschien aan het welslagcn 
ener onderneming dikwijls meer 
bekwaamheid en inspanning te pas 
komt dan aan een minder geslaag1le. 
Uit de publicatie van de minder for
tuinlijke reizen wordt dan maar al 1:e 
spoedig geconcludeerd, dat er over het 
geheel ,something Wl'ong" is. Dit nu )s 

geenszins onze hedoeling. Wij hehhen 
hier immers met pioniers t e doen, voor 
wie men niets dan aileen maar respect 
kan h ehben en men moet aile voor-

. vallen nu eenmaal afmeten naar de 
tijd, waarin ze zich afspeelden. 

Wij hebhen in deze kolommen reeds 
een paar strubbelingen in de West
moesson gesignalcerd. Dat door deze 
weersomstandigheden sommige schepen 
hun hestemming niet konden bereike11, 
moge met de volgende voorheelden 
worden aangetoond. 

De schoener ,Active", gevoerd door 
F. Brouw, vertrokken van Batavia naar 
Muntok (in Januari 1820) kon , uit
hoofde van het onstuimige weder" haar 
bestemming niet hal en en liep Joana 
als noodhaven binnen. 

De brik ,,Mansoor" van Sarief Kas
siem Bin Aly Bargabo vertrok in No
vember 1817 van Smahaia naar Banka, 
kon dit eiland even wei niet hereiken 
en kwam op 8 J annari 1818 van een 
verloren reis te Batavia aan. In Fehruari 
wordt het schip dan met dezelfde lading 
(rijst en zout) naar de Molnkkcn gezon
den, doch brengt het niet verder dan 
Makassar, waar het zijn l ading lost. In 
Augustus 1818 gaat h et dan de eerste 
r eis wederom pr-oh eren met een lading 
rijst van Surahaia, bereikt dan inder
daad Muntok en Sungei Liat. Als het 
schip in de ]aatste haven tin overneemt, 
wordt het overvallen door zeerovers. 
Hoewel hef schip zwaa1· is gehavend, 
weet de gezagvoerder te vluchten en 
komt weer m et zijn restant rijst en de 
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reeds overgenomcn tin, mel welke 
laatste lading hij feitelijk naar Batavia 
moest, te Surabaia terccht. Met Saricf 
Kassiem wordt volledig afgerekend, hij 
krijgt zelfs nog een vergoeding voor fi e 
schade, toegebracht aan zijn schip 
,Mansoor". 

Minder g·ocd kwam de g.ezagvoerder 
van de ,,Canton" er af. Dit schip ver
trok op 5 April 1819 van Surahaia, 
hestemd voor de Molukken, arriveerdc 
10 April d.a.v. t e Passaroeang voor 
completering der lading, vertrok uit 
deze haven op 20 April, om na enigc 
dagen weer te Surahaia hinncn te vallen 
,,uithoofde van contrarie-wind en 
stroom". Ondanks protest van de kapi
tein, die het nog eens wilde prohercn als 
wind en stroom gunstiger waren, wenl 
de lading overgeheveld naar de ,Dis
patch" . De ,,Canton" werd ,slecht he
zeild" geacht en de kapitein krijgt, 
hehalve verlies van zijn vracht, nog de 
extra kosten te betalcn. De ,Dispatch " 
hracht het er hlijkhaar heter af; van 
het tegendeel hehhen wij tenminste 
niets gelezen. 

Kapitein H. Williamson werd '0P de 
zwarle lijst geplaatst. Met hem moch
ten geen charters meer worden afgesln
ten. Deze had namelijk in zijn hark 
,,Mentor" 38 vaten huskruit, l>estemd 
voor P adang, geladen. Op last van de 
eigenaar van het schip, W. Scott te 
Bengalen, werd deze gevaarlijke lading 
stilletjes in een prnuw overgeladen, 
d.aar bet schip een aanzienlijke hoeveel
heid Spaanse matten aan hoord had en 
die waren met het huskl·uit er hij niet 
te verasstn·eren. De prnuw, op sleep
touw genomen, ~het was in December 
1822) werd door opkome111l zwaar weer 
in Str<tat So-enda verspeeld. Toevallig 
spoelde de prauw met de vaten te Anjer 
aan, waarcloor men achter de manoeuvre 
kwam. 

De Resident van Pontianak rap
porteerde in 1820 i.v.m. ,plaats geharl 
hebbende onlusten met de Chinezen, 
een zestal schepen, welke zout van Java 
hadden·aangehracht, voor alle zekerheid 
te hebhen aangeh ouden. Blijkbaar had
den de sch epen ook meegevochten (de 
koopvaarders waren destijds hehoorlijk 
hewapend, hoofdzakelijk tegen de aan
vallen van zeerovers) t er verdediging 
der etahlissementen, want er werd voor
gesteld de kapiteins een schadevergoe
ding te hetalen voor het oponthoud en 
de vcrhruikte amumnitie te rempla
ceren. Voorschotten in geld en natura 
(rijst) waren te Pontianak reeds ge
geven. Hier waren hij hetrokken: 

J .F. de Royer, voerende het schip , Expe
riment". 

C. Domingo, vocrende de hrik ,Cornelia 
de Goede Hoop". 

Oer !jin Kong, voerende de hdk , Wil· 
helmma . 

Van Hutten, voerendc de brik , Jonge 
Casporus". 

De Veer, voerende de sr-baloep , Onder· 
neming". 

Merho, voetende de sdwcner ,,Jane Anne". 

Aan a l dcze kapiteins werd een 
~cl:allevergoeding voot· het oponthoud 
van 3 maantlen gegeven. De gage van 
de gezagvoerder werd hierhij herekend 
op f 100.- per maand voor een schoe
ner en I 150.- voor een gezagvoerder 
van een hrik. 

De Royer, die dan ook speciaal naar 
Batavia was overgckomen, kwam er 
royaler af. Bchalve een extra gratificatie 
kreeg hij voor de kapitein vnn zijn 
,Onde rneming", waarvan hij tevens 
eigenaar was, f I SS.- per maand en 
voor zichzelf niet minder dan f 332.
als kapitein van de ,,Experiment". (dit 
zal dan ook wei verreweg het grootste 
vaartuig zijn geweest). Met het 
woord schip, dat teikens werd gebruikt, 
zal wei hedoeld z~jn het Engelse ,ship" 
(she is a lady), dat in h et Nederlanrls 
cen fregat ~£ volschip voorstelde. In 
1otaal heliepen .aile schadevergoedingen 
ongeveer f 26.000.- en <lc Resident 
kr~cg een hriefje om zich in het ver
volg wei eerst tw.eemaal te hedenken, 
alvorens tot soortgel~jke kosthare maat
r·egelen over te gaan. T ja, met scheepjee> 
spelen is nn eenm aal ecn kosthare lid
hehher~j ! 

De afrekcningen van het Regering~
vervoer schenen in die dagen nogal 
langzaam afgewikkeld te worden . Op 
1 J anuari . 1820 kwam althans deze 
instructie af : ,om. aan alle ambtenaren, 
die zulks incunibeert te kennen te. ge
vmt, rlat het de steUige begeerte van. h et 
Gouvern.enumt is, dat lndonesiiirs itt het 
algemeen de ~rootst mogelijke tege
moetkoming bij de lands-ambtenaren 
onrlervinden in het invorderen van 
reclamf! op het GouverTIR.ment en clat 
verT(? van zodanige personen eene 
scrupuleuze nakoming van formali
teiten, die hem meestal 'vreemd z ijn, te 
eischen, o((U1t hem integendeel ltlle 
zoodanige faciliteiten belworen te wor
den verschaft -als zonder 's Lands be
langen t e venFaarloztm lmnnen worden 
bezorgcl". . 

Of deze opwekking h eeft geholpen, 
zouden wij niet durven zeggen. In ieder 
geva 1 zullen wij deze h eren thans even 
de tijd geven en een aantal merkwaar
dige personages voor het voetlicht 
hrengen : h andelaren, die maar h et liefst 
vene hleven van all es wat amhtenaar 
was, doch er op hun eigen wijze, h etzij 
direct of indirect, toe hehben bijge
.dragen , de handel door de scheepvaart, 



vooral in de huiten{!:ewe~ten , tot ontwik
kcling: te hrcn{!:en. 

In de eerste helft der 19de eenw 
stonden de meer afgelegen kustplaatsen 
(om van de hinnenlanden maar niet te 
spreken) op de diverse eilanden in de 
Archipel huitcn Java, dikwijls nog nict 
of nog maar zeer gering, onder een ge· 
regeld hestuur. In deze plaatsen zag 
men af en toe schepen met kooplieden 
verschijnen, die men heter bewapende 
vrijbuiters zou knnnen noemen. Het 
waren avonturiers (merchant adven
turers), die niet aileen de gevaren der 
zee en ·kusten trotseerden. Zij zochten 
vooral naar goud, edelstenen en andere 
kostbaarheden, zoals specerijen (toen 
nog waardevolle artikelen), zeldzame 
houtsoorten en verder alles wat voor 
de ruilhandel belangr~jk was. 

Sommige hehben hun ervaringen zelf 
te hoek gesteld, zoals h .v. John Dalton, 
die zijn reizen in de Singapore-Chroni
cle heschreef, welke artikelen door J .H. 
Moor in boekvorm werden hijeenge
hracht. Zo'n schrijver heeft het natuur· 
lijk steeds hij het goede eind en ziet 
alleen maar de slinkse wegen en on
rechtvaardigheden van anderen. Met 
zijn vriend, de Decn Heckster, vertrok 

hij op 3 Octoher 1827 met ccn intro
rluctie van rlc Sultan van Singapore op 
zak. Zijn reis per Boeginese prauw, vol 
avontuur, zoals aileen een journalist die 
heleven kan, zullen wij nog wel eens 
hiel· naverteUen. Op 10 December 1827 
hcreikte hij Senerindan (Samarinda I, 
alwaar hij door de Shavander als af
gevaardigde van de Sultan van Coetei: 
werd ontvangen. V olgens Dalton tel de 
Samarimla ca. 300 pranwen en de 
handel was geheel in handen van 
Boeginezen e~ Arahieren. Zout werd 
van Makassar en tahak van Scmarang 
aangevoerd; met deze artikelen werd 
ruilhandel met de Dajaks gedreven, 
waarvoor ze dan stofgoud, rottan, hij
enwas en eethare vogelnestjcs terug
kregen, die te Makassar of Singapore 
werden verkocht. 

Volgens Dalton was het de praktijk 
van Engelse, Franse en Amerikaanse 
schepen in de Indonesische havens, de 
Nederlandse vlag te tonen en daar 
opium,· kruit en wap·eneil met de bevol
king te verhandelen. Met welk doel 
Dalton Koetei hezoeht, ligt in het 
duister. Of hij op politieke, dan wei op 
economische inlichtingen uit was, is 
ons niet duidel~jk. Ogenschijnlijk was 

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

Tanker 11Westertoren11 tewatergelaten 
Zoals wij in het Juli-nummer van "de Uitlaat" met een enkel woord 

reeds mededeelde, werd op 29 Mei jJ. ons eerste tankschip, het s.s. ,Wester
toren" bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschap_!)ij tewaterg·elaten. Zoals 
u reeds bekend is, zal dit schip onder de vlag van de N.V. Nederlandsche 
Tank - en Paketvaart Maatschappij gaan varen. 

De ,,\Vestertoren" wordt geheel gelijk 
aan de 50 tankers, die de Anglo-Saxon" 
in bestelling heeft en de toezicht op de 
houw van genoemd schip worclt clan 
ook door de Technische Dienst van de 
n.v. Petroleum Maatschappij ,La Coro
na" verZOl'gd. 

De voornaamste gegevens laten wij 
hieronder volgen, opdat u zich enigs
zins een voorstelling kunt maken, wat 
voor schip dit worden gaat: 

lengte over a lies .. .... . 
lengte tnssen de loodlijnen .. . 
breedte ............ .............. .. .. 
holte tot hoofddek .. .. .. .. .. .... . 
zomerdiepgang .... .. .. .. .. .. ... .. .. 
bruto tonnage .. .. .... .... .. ... .. .. 
draagvermogen ........ .. . .. .. . .. .. 
diens·tsnelhcid .. .......... .. .. .... . 

169,40 m. 
161,5:1, m. 

21,10 m . 
11,89 ))]. 
9,02 m. 

12.200 ton 
18.000 ton 
14,5 knopen 

De stoom voor de tm·hines en voor 
een gedeelle der hulpwerktuigen wordt 
geleverd door 2 Foster-Wheeler watcr
pijpketels, die eveneens door de R .D.M. 
zulJen worden gehouwd. Ook de tur
hine-installatie, die zal bestaan nit een 
HD- en een LD-turhine, volgens het 
nieuwste ontwerp van Parsons, wordt 
door de R.D.M. gebouwd. Een over
hrenging wordt tussen de 'turbines en 
de schroefas aangebracht,. zodat de 

schroef nonnaal met lOD omw/ min. zal 
maken. De turbines kunnen in totaal 
7500 APK leveren. 

De lading zal worden verwcrkt door 
4 verticale centrifugaal-pompen, welke 
ieder door een turbine worden aan
gcdreveu. De capaciteit van elke pomp 
is 400 ton per uur, zodat de lading jn 
een uiterst korte tijd gelost kan worden. 

De huid wordt gehouwd met een 
systeem dat langs· en dwarsspanten 
eomhineert en is in grote secties van 
tevoren klaar gemaakt. Electrisch las
werk wenl zeer uitgehreid toegepast. 
T wee langs- en 12 dwarsschotten ·ver
delen de ladingruimte in 33 afzonder
lijke tanks. Een voorcofferdam scheidt 
de ladingtanken van de clieptank en 
van het laadruim in h et voorschip, 
terwijl de achtercofferdam tussen de 
ladingtanken en de maehinekamer 
rlienst doet als hoofdpompkamer. 

Zowel in de bak als in de ruimte op 
het hoofddek onder de hrng, bevinden 
zich tonnage-openingen en hergplaatsen. 
De deklmizen op de brug en op de cam
pagne hevatten de verhlijven van de 
opvarenden. Deze worden allen in een
persoonshutten ondergehracht. 

hij nict meer dan ecn op avontuur 
bcluste gcle~cnheidsjournalist ~eweest. 
V eel voonlclen l1eeft zijn reis hem in 
ieder geval niet opgeleverd, te oordelen 
naar het feit, dat hij bij zijn terugkeer 
te Batavia in 1829 onderstand aan het 
Nederlandse Gouvernement vroeg en 
kreeg voor zijn inlichtingen; hij Wa'3 

clam· van aile middelen van hcstaan 
onthloot aangckomen. Niet minder dan 
11 ruaaiHlen hc·:>.ft hij met reizen en 
trekken in de hinnenlanden van K,:.>ete1 
zoek~ehracht en vertelde daar heel wat 
van. Volgens zijn ·eigen verhaal wist hij 
t·oen zoveel van de handel en wandel 
der Sultans af, dat het hem slech ts 
gelukt is om op niterst slinkse w~jze het 
land daar te ontvlw:ht.en, andcrs waren 
cr heslist erger dingen gehcurd! 

Per pranw zou hij weer naar Singa
pore terugkcren, doch hij kwam door 
slecht weer op de Celehes-kust (te 
Mamoedjoe) terecht. Vandaar vroeg en 
kree"' Dalton lmlp van de Gouverneur 

0 h . van Makassar, d.ie hem . met et partJ-
cnliere schip ,Fathal Hair" in April 
1828 doontuunle naar Batavia. Van zijn 
mctrrczel Heckster, met wie hij ruzie 

0 

had gekregen en die liever op Celehes 
aehtcrhleef, hehhen we niets meer 
gelezen. (wordt vervolgd) 

--------------------~-----
De dekwerktuigen hestaan uit een 

stoomankerspil op de bak, 2 stoomkaap· 
standers op de campagne en twee 5-tons 
stoomlieren voor de 5-tons laadbomen 
aan de voormast, terwijl enige een- en 
vijftonslieren de ladingslagen in de 
midscheeps kunnen hedienen. 

De enige manier om moeilijkheden te 
vu01·komen, is te bewijzen, drct u er niet 
bmt.g voor bent. 

~ Er is er vast een die niet goed heeft ge
timed! 

1 1 



Op Vrijdag 16 ]uli j.l. bracht de plaatsvervangencl Hoge Commissaris van het Koninkrijk 
der Nederlanden, Baron vallJ lttersum, een bezoek aan ons koel·vrieshuis te TK. Priok. De plv. 
HC (2de van links) werd ontvangen in het kantoor van oru:e chef CD. de heer J.J. Mulder. 

(Joto : studio Tong & Tim) 

Bij een temperatuur van -20° C. koort nu eenmaal een dikke winterjas. In het midden de 
plv. HC., Baron van lttersum, ·iTJ een _der vele vrieskamers van ons koel-vrieshuis te Tg. Priok. 

( f oto: studio Tong & Ttm) 
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Nagekomen promoties 
per 1 Juli 1954 

tot 2de werktuigkundige de 3de werktuigkundigen : 
Tjan Kiem Liang, l . R. Andreas e n lrzan. 
tot 4de werktuigkundige de 5de werktuigkundigen: 
J. Roos; A. De-kker; I. van den Berg en H. Masdorp 

Onza harteliike gelukwensen I 

vatt l<.uinute fcewiii"'fl 

l!m.iftafie-..Jevie jen 

Voor Nederlandse emigranten, die 
op of na 15 Juni '54 uit Nederland 
vertrekken, zijn de maatstaven, welke 
gelden bij het verstrekken van emigra
tie-deviezen, wederom verruimd. V oor 
gezinshoofden en aileen staande per· 
sonen is het thans mogelijk vergunning 
te verkrijgen tot het meenemen van 
deviezen tot maximaal de tegenwaarde 
van f 4000 en voor gezinsleden tot 
maximaal de tegenwaarde van f 2000. 

Meerderjarige e.migrant.en kunnen 
gedurende vier jaren, gerekend van de 
datum van hun definitieve vestiging af, 
voor huisvesting en zelfstandige uit
oefening van hun beroep of bedrijf 
vergunning krijgen tot overmaking naar 
het land van maximaal de tegenwaarde 
van f 25000. Indien zij dit verkiezen, 
kunnen zij i .p.v. de vergunning tot 
'transfer van f 25000 vergunning krijgen 
tot het aankopen en uitvoeren van een 
hedrijfsinventaris van Eu ropese oor
spron g, voor zover in Nederland nor· 
maal verkrijgbaar, tot een waarde van 
maximaal f 40.000. 

B<>vendien kunnen zij, zodra zij een 
jaar definitief gevestigd. zijn in het 
emigratieland, gedurende 4 jaren aan
spraak maken op vergunning tot 
transfer van f 2000 per jaar. 

DEN HELDER GAAT RINGBAARD 
DRAGEN 

Het gaat er zo langzamerhand naar 
uitzien, dat wij binnenk:}l't de hewoners 
van verscheidene plaatsen van N eder
Iand kunnen h.erkennen aan de aard en 
v<Orm d.er gewassen, die zij op ·en aan 
hun gezicht dragen. 

De Alkmaarders kweken een snm:, die 
van Bolsward cultiveren met de uiterste 
zorg een fraaie puntbaard en nu gaan er 
in Den Helder stemmen op om de 
'mannelijke inwoners van de marinestad 
er toe te hrengen h et gelaat te sieren 
met een ruige baard naar de aard der 
fer.me zeelieden (zoals afgebeeld op 
pakjes marinesnit). 

Een gerede aanleiding hiertoe vinden 
de initiatiefnemers daarin, d.at h et K.o
n inklijk Instituut voor de Marine in 
October eeu eeuw in Den Held.~r ge· 
vestigd zal zijn. 

Op nevenstaande pagina : het m.s. .,Leti" 
in Priok' s eerste haven. 

( foto: studia Tong & Tim) 
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Torenhoge golveu 

Schattingen vaak zwaar 
overdreven 

Tn de afgc1open winter ontmocttc ccn 
schip van 25.000 tons van de ,Union 
Castle Line" op de Kaap enormc gol
ven in de Golf van Biscaye. Passagiers 
hebhen de hoogte er van <>p 30 meter 
geschat, tmaar hetn mwbaar is deze 
, meting'' niet. V.ermoedelijk is 18 
meter wei ongeveer het maximum 
voor zeegolven. 

Enorm is het effect van ,stonn<rol-, B , "' 
ven . ezuiden IJ sland nam in h-et 
voorjaar van 1943 het slagschip King 
George V een zee <>ver, die een gocd 
gesjorde ,kotter" glad ov.er boord 
zette, terwijl andere boten 9 meter 
hoven de waterlijn zwaar w;rden he
schadigd en h et water in een der 
machinekamers doordrong. 

De Sheffield verloor de kap van cen 
van de zes inch kanonnen, toen de 
t-oren door een z-ee werd getroffen. 
Men hev.ond zich op de over"an« van 
d. ,., "' 

1epzee naar de gronden. Hier schij-
nen golven nog woedend.er te hreken 
dan in voile zee. Conservatief ae. 
schat hadden de golven een hoo~te 
van 12 tot 15 meter en een lcn"te van 
180 meter. "' 

Bij het hreken op ,sDundings" ( dus 
op de gronden) W·ordt de zee zeer 
steil door de vertragende WrlJVll1" 
van de bodcm. Bijzonder berucht zij~ 
de zeeen hij de Kaap op de ran d van 
de Agulhas Bank. 

In de ,Roaring Forties'' kunnen rrol-
" ven van en orm e lengte optreden. 

Tussen de Kaap en Kaap Leeuwin 
komen golven V·oor van 300 tot 350 
m eter lengte, maar tussen Nienw 
Zeeland en Kaap Hoorn is zelfs een 
golflen gte (te water. R e d) van 780 
m eter geconstateerd. Toch zijn deze 
enor.m e golven gewoonlijk niet zo 
, onhandelhaar" als die met steile 
fronten. 

I n de Noord-Atlantische 
overtreft de golflengte de 150 
m eter zeld.en. 

Oceaan 
tot 180 

Zeer hoge golven kunnen echter 
optreden hij het treffen van twee kruis
z.eeen, Stortzeeen van 21 m eter zijn 
voorgekomen, die soms een groot deel 
van de hemanning overhoord spoelden. 

De Mujestic van de White Star 
Line m at in d.e Atlan tische Oceaan 
eens zelfs g.olven van 24 meter 
hoogte. Zich opstellcnd in h et tuig 
en m eten op welke 'vedlijn de top 
van een golf in hedekking is .met 
de ho1·izon (terw~jl h et schip r ech t 
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Geza.gvoerd!er ].]. Hazelhoff lterdacht op 18 Juni j.l. arm boord van de ,lJurumu.n", binnen.
liggende te Timor Dilly, het feit dot hij ·voor 25 jaar in dienst trad van onze nwatschappij. 
Bovenstaand'e fo·to werd {!emaakt van de jubilaris temidden cler bem.(l111.ningen t·m~ de 

, Barumun" en de , Generaal Verspyck'', eveneens binnenliggerule te Timor Dilly. 

Binnenliggende met het m s. ,Barumun" te Timor Dilly, was h et de 18dc 
J nni j.1. 25 jaar geleden dat gezagv·oerder J. J . H azelhoff hij onze maatschappij 
in dienst trad. 

Uiteraard kan een dergelijke dag niet zonder meer voorhijgaan en derhalve 
was de ,Barumum", althans de salon, door de h emanning met vlaggen en 
bl-oemen omgetoverd in een feestzaal. Omstreeks 10.30 uur kwam de gehele 
etat-ma jor van h et eveneen s Linnenliggende ss. ,Gen. Verspyck" hun op
wachting maken en vo.egde zich hij de hemanning van de ,Barumun". Nadat 
aile glazen waren gevuld, werd n amens de directie het gouden horloge .met de 
hegeleidende felicitaties door onze waarnemer te Dilly aan gezagvoerder 
Hazelhoff overhandigd. De hoofdwerktuigkundig·e hood hierna, namens de 
hemanning, een zilveren sigaretteudoos aan. 

O.ok Werden door h et lager varende p erson.ee} enkeJe harte}ijke WODrden 
gesproken en 'ITOoral eeu kort speechje van een d.er opvarenden, die vertelde 
dat h ij meer dan 27 jaar v.oor een Engelse maatschappij had gevaren en nog 
uimmel· in de sal.on h ad mogen komen en h et op hijzondere pr~j s stelde dat 
hij than s h et jubileum van zijn kapitein m ede mocht vieren, .maakte zeker 
indruk. 

. Des avonds waren een 20-tal Portugese gasten uitgenodigd, die zich het 
Hollan dse bier, kaas en lever worst goed lieten smaken. Vooral de Burgemeester 
van Timor Dilly gaf zijn stedeliugen een goed voorbeeld. Deze laatste 
arrangeerde later zelfs nog het dansen. 

Het was een zeer geslaagde dag, waar gezag\voerdcr Hazelhoff z.eker met 
genoegen aan zal terugdenken. 

li gt in het golfdal ) is vermoedelijk de 
heste wijze om de golfhoogte te 
met en. 

Zoals hekend hetekent een golfhe
wegin g niet, dat h et water zich steeds 
voortheweegt in de r ich t ing van de 
golven. Men h eeft te doen m et water
deeltjes, die roteren om een practisch 
constante positie. 

(u i t: ,de Zee") 

nr. 

In de tram 
Ze zaten tegenover elkaar in lijn 25, allebei 

met het bekende ·knopje in hun oor en het 
snoertj e naar de borstzak. 

, Hoeveel 'heb jij lbetaald voor dat apparaat?" 
, Honderdzeventig gulden ......... en j ij?" 
,.Een daalder!" 
Stomverbaasd: ,Hoc kim dat?" 
,D'r zit niks an .. . ...... als de mensen dat 

knoppie zien, schreeuwen zc toch zek er hard 
genoeg !" 



Wij nanten afseheitl van: 

chef etablissement 
Tandjong Perak. 

Op ' 25 Juni j.l. heer.ste cr een 
geanimeerde stemming in de woning 
van onze agent tc Surahaia, de heer 
Biickmann. Stafleden, gczagvoerders en 
hoofdwerktuigknndigen - al dan niet 
vcrgezeld van hunne dames - warcn 
de gasten van de hecr en mevrouw 
Biickmann, die de chef-etahlissement 
te Tg. Perak en mevrouw P. Lorie, ter 
gelegenheid van hun a.s. vertrek naar 
Nederland, een gezelligc avond hadden 
aangehoden. De heer Lorie, hoofd
employe onzer maatschappij , gaat in 
. rederland van een welverdiend p en
sioen genieten. 

De keurige jassen-tulup der officicren 
verleenden als immer extra cachet nan 
deze avond. 

Toen alle gasten waren gearriveerd., 
werden de h eer en m evrouw Lorie toe
gesproken door mevrouw Biickmann, 
die in dichtvorm enige helangrijkc 
voorvallen nit bet l even van de 
scheidende ch ef m emoreerde, waarhij 
tevens de oude vriendschap op West
Borneo ondervonden, tot uiting werd 
gebracht. Ter herinnering aan deze 
avoncl werd aan de heer Lorie hedoeld 
gedicht alsmcde een persoonlijk sou
venir overhandigd. 

Namens de ,Bouten en Moeren Club" 
voerde de h eer Oudsteyn van de Techni
sche dienst het woord. Spreket memo
reerde, dat hoe moeilijk het werk ook 
vaak was en hoe er ook wei eens 
gemopperd werd, het opge,vekte gezicht 
van de h eer Lorie met zijn stereotyp e 
opmerking: Laat-ie hardstikke fijn 
zijn" v.oor velen het zonnestraaltje 
was, dat licltt in de dnisternis van 
wolken kadestof en roesl heeft geln·acht. 
De B & M-cluh meP.nde niets hcters te 
kunn-en doen dan de heer Lorie cen 
stoffelijke blijk van waardcring aan tc 
hieden. De , Beide handen" van de heer 
Oudsteyn, hij velen hekend als Didi en 
door een enkeling kortheidshalve 
Dideledomus genoemd, hleken op het 
kritieke moment afwezig, maar werdcn 
opgespoord. 

Zwaar torsend kwam Didi met h e l 
souvenir aanzetten, da t d-oor de e.:nhal
lage nog aan h et oog was ont:trokken. 
Eerst n.adat zij dit op verzoek van de 
heer Oudsteyn had verwij derd, hleek 
de heer Lorie een koperen ankcr, 
gemonteerd op edelhout, als her in
n ering te mogen ontvangen. Doch m en 
had ook voorzien dat de heer L orie 

Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

eens in de :wveelste jeugdperiode zou 
komen en dan misschien hehoefte zon 
gaan gevoelen aan speelgoed. En om 
hijtijds aan dit verlangen te knnnen 
voldoen, werd hem een miniatuur k ade 
overhandigd, compleet met remmings
werk, holders, maatschappij-vlag en 
meerhord. · 

In vlotte hewoordingen dankte 
daarop de toegesprokene mevrouw 
Biickmann en de heer Oudsteyn voor 
de hartelijke woorden en de aangehodcn 
sonveni1·s. 

Na dit min of m eer officiele gedeelte 
van de avond, werden de danslustige 
paartjes uitgenodigd een dansje te 
doen. Andcren prefereerden een rnstig 
zi·tje achter een glaasje koud in de 
koele huitenlucht. Dat zowel dansen 
als rnstig zitten ltongeril! kunnen rna-

Dit is de oplossing van 
de maand-elijkse foto
puzzle, voorkomende in 
ons Juni-nummer: een 
gedeelte van de ,neus" 
van een onzer (Fargo)-
tt~cks. . 

Wij mochten vele goede 
oplossingen ontvangen en, 
na loting, werd de prijs 
van Rp. 15,- toegekend 
aan de h eer F . Brox, 
hoofdklerk I - afd. CD te 
Tandjong Pri.ok. 

Onze gelukwensen! 

* 

Hiernaast staat de op
gave voor deze maand. 
Moeilijk is deze foto
puzzle heslist niet, zod.at 
wij vele goede inz-endin
gen verwachten. 

O:plossingen van · deze 
opgave moeten uiterlijk 
20 Septe.mher a.s. in ons 
hezit zijn. 

Op d~ envelop zette 
men: fotopnzzle, en ad
ressere aan: De redactie 
van ,de Uitlaat" - p / a 
n .v. K.P.M. - Medan 
Merdeka Tinmr 5 - } 
Djakarta. ._/ 

ken, hleek wel uit de aanval op het 
koude buffet. Eerst n a het midder
nachtelijk uur werd er huistoe gegaan. 

Voor allen - en in h et hijzonder 
voor de heer en m evrouw L01·ie - zal 
deze hijzonder geslaagde avond van de 
agent en mevrouw Biickmann - een 
aangename herinnering hlijven. 

Wij wensen d-en vertrekkenden een 
goede reis naar Negeri Koud toe en een 
welverdiende rust na de vele hewogen 
jaren. 

,,Laat-ie fijn zijn ...... !" 
Oom Albert 

Hebt u zelf welgedcwn, vergeet het 
dcm snel. H eeft een cmder u welgedaan, 
vergeet n et dan nooit. 
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De volgende motaties vonden bij ooze maatscltappij plaats. 
AANGEKOMEN. 
Per vliegtuig : 
C. van Swoll 

A. Roelvink 
C. E . Joosen 
J. A. M. Gemke 
H. A. Pesch 

J. A. H. Faber 
A. F. de Bruyn 
J. L. Jonker 
J. A. van Beurden 
B. C. Swart 
E. v.d. Wetering 
G. v.d. K1eyn 
.T W. Mensingh 
P . B. Nieland 
H. de Geest 

adj. chef 

3de wtk. 
3de wtk. 
3d'e wtk. 
hfd. empl. 

2de stm. 
gezagv. 
gezagv. 
2de stm. 
3de wtk. 
2de stm. 
gezagv. 
hfd. wtk. 
2de stm. 
2de stm. 

Per .ms. ,Wille m 
J. Klijn 

Ruys" ddo. 30/ 6 : 

H. den Exter en gezi'n 
Mevr. M. v.d. Stok·Smit 
en kin:deren 
W. J . Dootjes en gezin 
Mevr. E. E. M. Roelofs 
Heyrmans·van Ameyden 
van Duym en kind 

VERTROKKEN. 
Per vliegtuig : 

gezagv. 
hfd . empl. 
gezi'n 
hfd. empl. 
em pl. 
gezin 
1e stm. 

J. D. de Bats hfd. empl. 
R. Klinkert hfd. wtk. 
L. F. Egeter gezagv. 
A. J. J, de Feijter gezagv. 
R. L. Raak hfd. wtk. 
W. Lorijnen hfd. wtk. 
F. A. Resner hfd. wtk. 
J. van Zanen gezagv. 
] . L. Elmont 2de stm. 
W. E. Sonneveldt gezagv. 
W. T. Swart gezagv. 
Th. B. Kers hfd. wtk. 
A. C. v.d. Kieboom gezagv. 
J . H . Bothe 3de wtk. 
A. P. Dikker 4de stm. 
G. H. den ·Hoed ge~agv. 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 7/ 7 : 
A. Dijkhuizen ge~agv. 
D. Schipper en gezin gezagv. 
P. Visser en gezin gez·agv. 
R . P. Schonherr en gezin adj. chef. 

23/ 6 ex GSV 
(naar afd. PZ/HK) 

517 ex RV 
5/7 ex RV 

14/7 ex RV 
14/ 7 ex EV 

(n·aar ag. Makassar) 
17/7 ex RV / SV 
19/7 ex RV 
21/7 ex RV 
21/7 RV/ SV 
21 /7 ex RV / SV 
24/ 7 ex RV / SV 
24/7 ex RV 
25/7 OP 
26/7 ex RV /SV 
26/7 ex RV / SV 

ex RV 
ex EV (naar afd. PZ/ HK) 

ex EV (naa.r afd. Claims/HK) 

24/ 6 •EV / OP (ex. ag. Sorong) 
29/ 6 RV 
1/7 RV 
1/ 7 RV 
6/7 RV 
8/7 RV 

11/7 RV 
14/7 RV 
14/7 ontslag op verzoek 
15/7 RV 
15/7 RV 
16/7 RV/ VP 
J.Sj/7 RV/ OP 
28/7 RV 
28/7 ontslag op verzoek 
30/7 RV (naa·r Australiii) 

RV 
RV 
RV 
OP (ex afd. PZ/ HK) 

Mevr. S. J . W. Houtkoop 
en kinderen 
K. Lammerse 
P. Lorie en gezin 
A. H. Lawa en gezin 
M. H. Oosterbaan en gez. 

gezin 
adj. chef 
hfd. empl. 
hfd'. empl. 
hfd'. empl. 
hfd'. ernpl. 

Pe r ms. , Sibajak" ddo. 24/7 : 
W. Koolstra 
J. C. van Gorheel 
H. J. Spruyt 
F. L. M. Spit 
E. M. J. Bollen 
H J. van Lare 
W. R. K. Gaal 
P. Bodde en gezin 
J. A. Harmsen 
P. J. Kuyn 
W. Visser 
Mevr. de wed. G. M. van 

Kesteren en kinderen 

H. E . van Lingen en gez. 
W. A. Behrens en gezin 
Ch. Fehr 

2de wtk. 
kv. 3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
4de wtk. 
2de stm. 
3de stm. 
3de slm. 
3de stm. 
gezin 
wijlen hfd. 
wtk. 
hfd. empl. 
hfd . empl. 
em pl. 

G. J. Jansen en gezin empl. 
C. Walet en, echtg. empl. 
M. J . A. Moerman empl. 
R. W. R. Madle zoon gezagv. 
NIEUW AANGENOMEN : 
s. M. de Boer em pl. 

C. F. de Vos Burchnrt kv. 2de wtk. 
J. Zevenhergen 4de stm. 
Chr. A. Budde 4de slrn. 
G. A. Schoneveld 4de stm. 
W. C. M. Brederode 4de stm. 
J. J. Dijkstr<~ 4de stm. 
H. lserief em pl. 

L. J. Kuis em pl. 

Zainud~in Siregar Joe. empl. 
F. v.d. Linden 4de stm. 
MUTATIES : 
C. F. M. Rab hfd. empl. 

J. W. Luymes hfd. empl. 

Mr. J . W. Royer empl. 

L. A. J. te Boekhorst adj. chef 

GESLAAGD 

einde dienstverhand1 

EV / OP (ex a g. Surabnia) 
EV / OP (ex afd. CM, III/ HKl 
EV / OP (ex Surveydienst/ Tg. 

Priok) 

RV/ SV 
einde dicnstverband. 
RV 
RV/ SV 
RV 
RV/ SV 
RV 
RV/ SV 
RV/SV 
RV/SV 
RV/ SV 

EV (ex ag. Surabaia) 
EV (ex Techn. dienstjHK) 
EV / OP (ex Werkpl./ 

Tg. Priok) 
EV (ex afd. Passage/HK) 
EV (ex afd. CM 11/ HK) 
EV (ex ag. Pontianak) 

(30/ 6 per vliegtuig aangek. 
en gepl. ag. Singapore) 

aangek. per vliegt. ddo. 3/7 
aangek. per vliegt. ddo. 5/ 7 
aangek. per vliegt. ddo. 6/7 
anngek. per vliegt. ddo. 6/ 7 
aangek. per vliegt. ddo. 6/7 
(13 / 7 per vliegtuig anngek.) 
(14/7 per vliegtnig anngek. 

en gepl. ag. Singapore) 
(14/ 7 per vliegtuig aangek. 

en gepl. ag. Singapore) 
17/7 naar ag. Tg. Priok. 
nangek. per vliegt. ddo. 24/ 7 

13/6 van ag. Padang naar ag. 
Menado. 

28/ 6 va,n ag. Pangkal Pinang 
naar afd. VRV/ HK. 

7/ 7 van afd. Vrachtz./ HK 
nanr ag. Pontianak. 

10/7 van ag. Menado naar 
ag. Padang. 

Voor de m maanden Juni en Juli gehouden machinisten-examens zijn de volgende heren geslaagd: 
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diploma A 
de 4de werktuigkundigen S. Barendregt; J, Remmerde; H. R. Meyjes; A. Dekker; N. Dekker; J . Zwolle; R. 
Herrema; I. van den Berg; J . A. H . van der Kraats; H. Schout ; T. van Voorst; J. Grevink; C. F. van 
Beukering; J . Appel doom; J . Roos en H. Masdor.p. 
diploma 8 I : 
de 2de werktuigkundigen L. R. Andreas; F. J. Hanou en Tjan Kiem Liang. 
diploma B II : 
de 2de werktuigkundigen B. Claasz Coockson en H. C. Verlinde. 
diploma C I : 
de 2de werktuigkundige A. C. Boelaars. 
d iploma C II : 
de 2de werktuigkundige Ch. 0. Faulhaber. 

Onze gelukwensen. 



Over d.e uitzending van het groeten
progra.mma op 11 Juni j.l., ontvingen 
wij van de eerste stuurman van het ms. 
,L:mdak", de heer M. van den Noort, 
belast met het c-ommand<> van gen-or.:nd 
schip, h et volgende schrijven: 

,,Hierdoor deel ik u mede, .dat de 
uitzending om 18.00 uur N. Sumatra-tijd 
(Ziggende ter rede Lho Seumaweh) in 
het geheel niet en om 21.30 uur (N.S.T.) 
zeer slecht werd ontvangen op de 16.88 
meter. 
Tegen het einde der uitzending wcrd 
de ontvangst wat beter en konden ge
deeltelijk de groeten aan de andere 
schcpen worden gehoord." 

Gezagvoerder B. G. Jjloemers van het 
ss. V alentijn '' schreef ons ah volgt: 

,Hierdoor de(d ik u mede) dat wij 
hier aan boord op 11 ]uni 1954 heb
ben uitgeluisterd naar de PC]-uitzen
ding: ,Schip van de week". 

Wij bevonden ons in de ]ava-zee) 
doch de uitzending kwam zeer mati(!) 
door, sommige gedeelten geheel onver-
staanbaar. . 

T och was het prettig de vertrouwde 
stemmen uit Holland weder te horen 
en ik zeg u hierbij da,nk voor uw mede
werking". 

Over de uitzending van 2 Juli j.l. 
schreef gezagv.oerder W. Vader Dzn. 
van het ms. ,Kalianda" ·ons het vol
gende: 

"Naar aanleiding van de uitzending 
.,Schip van de week" van 217 '54 j.l., 
kan ik u mededelcn, dat de eerste uit
zending niet te volgen was. De tweedc 
uitzending was bij h et begin ten 21.30 
uur ]avatijd nog bztitengewoon slecht, 
doch werd gaandeweg iets beter en kon 
de uitzending van de ,Kalianda" rede
lijk worden gevolgd. Uiteindelijk was 
alzo de uitzending voor ons een groot 
genoegen, ook al omdat) gezien onze 
ervaringen van de laatste tijd, onze ver· 
wachtingen niet al te hoog gespann en ,, 
waren. 

foto: J . H . C. Vermeulen opname !n Hotel Sandbergen 

Bovenst.aande foto werd genomen tijdens het groetenprogramma L'ID.II Radio Nederiand 
W ereldomroep, bestemd voor de opvarenden t~an de mss. ,Landak", ,Sanana" en het ss. 
,Valentijnl' op 11 ]uni j.l. Als gasten waren o.a. aanwezig gezagvoerder H.C. Verseput en 
hoofdwerktuigkundige J.K. Nijdam, lrlsmede onze Sociaal W'erkster mevrouw T.Y. Hobma-

Glastra en mejuffrouw W.M.A. van Berkel van de afd. Personeel. 

De tukang-gigi wist er raad op 

Er was iets heele vervel ends gebeurd: 
ik was gevallen en een stuk van een 
mijner voortanden was afgehroken. De 
tandarts knipte de rest van de tand 
weg en hij verzekerde mij dat er met 
een stifttand V-an het ongeval niets me·er 
t e zien zou zijn. Ik vr·()eg hem of het 
vlug klaar kon zijn, aangezien m~jn 
man over een week thuis zou kom·en 
en ik er met dit grote gat in mijn mond 
(mijn voortanden zijn nogal breed moet 
u weten) nu niet erg fraai uitzag. De 
tandarts was optimistisch gestemd -en, 
al rammelend in een -grote doos met 
reserve- tanden hield hij er af en toe 
een bij mijn eigen tanden om zodoende 
de kleur te kunnen controleren, mij 
verzekerende dat als mijn man thuis zou 
komen, het leed gdeden zou zijn. Met 
een zucht van verlichting leunde ik in 
de kussens van de zo vaak gevreesde 
stoel en vo.elde me hijna b ehagelijk, 
terwijl wij ondertussen over koetjes en 
kalfjes praatten. 

, Ha", riep de dokter en greep gelijk 
.een spiegel, ,hier heb ik een exe.mplaar 
dat precies dezelfde kleur en breedte 
heeft! " Ik glimlachte tegen mijn spie
gelbedd, tevreden dat ik er zo gauw zo 
netjes weer 7.0U uitzien. Toen geheurde 
het ontzettende . .. ... . 

De tand glipte uit d·e pincet en viel 
met een kleinc vinnige tik •op de kale 

marmeren vloer. Wij keken elkaar ver· 
schrikt aan. Er was een barst in de tand 
gevallen, zodat deze onmogelijk meer 
kon worden gebruikt en een ander 
exemplaar, dat z·o goed paste, was er ni.et. 
Die moest worden besteld en daar zou 
gernime tijd mee gemoeid zijn. Mis
schi-en kon een collega-tandarts helpen 
-- hij zou in ieder geval z'n uiterste 
best voor me doen. 

Intuasen deed ik van mijn kant ook 
wat ik kon, want u begrijpt: mijn be
geerte naar ·een tand was groot. Ik reed 
naar de Chinezen-wijk en ja hoor, zei 
een lange magere man mij, hij kon me 
best helpen. Maar wat ik -eigenlijk had 
gedacl1t. Maar een tand in dat grote gat 
in mijn mond? Kon nooit de bedoeling 
van de njonja zijn, daar moesteu er 
twee in! En of ik nu al ,tida his a" 
riep, steeds klonk zijn verontwaardigd: 
,,-bisa" en hij liet mij 2 smalle tanden 
zien, die zeker de h elft Ianger waren 
dan de mijne. Griezelig gewoon. 

T.oen ik de volgende dag bij mijn 
tandarts kwam was er grote vreugde : hij 
had voor mij een prachtig passende 
tand en ,kijk -eens", zei hij en wees 
daarbij op een mooie dikke ruhbermat 
rond de stoel. Zo'n ongeluk zou h em 
niet meer overkomen. O.m h et vel'haal 
van de tukang-gigi heeft hij vanzelf 
~eschaterd ! 

E. G. L. 



B. Panggabean 
mandur gudang kepala Perwakilan Sibolga 

40 tahun 
2 Agustus 1954 

Bastian Pengabean dilahirkan pada 5 
Agustus 1897 di Sibolga dan ,pada tanggal 2 
Agustus 1914 ia masuk hekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami di Siholga. Ia sekarang 
mendjadi mandur gudang kepala dan pada 
tanggal 2 Agustus jad. ia akan· mcmpering• 
ati suatu hal jang gembira, ja'ni hahwa ia 
Lepat pada hari itu telah hekerdja selama 40 
tahun pada Perusahaan kami. 

Berkenaan dengan djubilum ini kami me
ngutjapkan selamat herbahagia kepadanja dan 
mudab2an bertahun-tabun Jagi dalam keadaan 
;chat w:tl'afiat hendaknja. 

Mej. L. E. Frans 
hoofdtelefoniste fHK I - hoofdkantoor 

35 iaar 
1 Augustus 1954 

Louise Eleonore Frans werd op 11 October 
L89'~ tc Djakarta geboren en bebaalde na 
haar schoolopleiding haa.r Kleinamhtenaars• 
diploma. Na ·eerst een jaar werkzaam te zijn 
~eweest als telefoniste hij de PTT-dicnst 
(Roofdkantoor Telefoondien&t te Djakarta), 
trad zij op 1 Augustus 1919 als telefoniste 
in dienst van onze maatschappij_ Op 1 Januari 
1946 volgde haar aanstelling tot hoofd
telefoniste/ hoofdklerk II, om op 1 Januari 
van dit jaar tot l10ofdtelefoniste/hoofdklerk I 
te worden hevorderd. Op 30 April j.l. be
haagde bet H.M. Koningin Juliana om Mej. 
Frans de Eremedaille in zilver hehorende hij 
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de Orde van Oranje Nassau toe te kennen. 
Tot op heden is Mej. Frans nog steeds op 

ons hoofdkantoor werkzaam en we mogen 
gerust zeggen: tot voile tevreden hei d van a 1 
diegenen die zich r egelmatig van een der 
talrijk vele telefoons bedienen. 

Mej. F. Hop 
hoofdtelefoniste/ HK I - hoofdkantoor 

35 !aar 
1 Augustus 1954 

Francine Hop, gehoren op 15 December 
1893 te Rembang, trad na haar schooloplei
ding in 1919 als telefoniste hi.i de Telefoon
diens·t te Djakarta in dienst, om o,p 1 Augus
tus 1919 al s telefoniste in dienst van ooze 
maatsd1appij te treilen. Eerst tot telefoniste 
le kl . bevorderd, werd zij op 1 Januari '46 
tot hoofdtelefoniste henoemd, om op 1 Ja· 
nuari 1954 tot hoofdtelefoniste/ hoofdklerk I 
te worden aangesteld. 

Hetzelfde wat wij schreven over haar collega 
Mej. 'Frans kunnc;1 wij zeggen van Mej. Hop: 
ook zij staat steeds klaar om het telefonerende 
deel van ons l10ofdkantoorpersoneel zo snel 
en goed· mogelijk te helpen. 

~ ·· . .. 

~ 
\ 

R. J . Voll 
lading-meester/roc. employe ag. Makassar 

35 !aar 
1 Au::ustus 1954 

Remi Johan Voll werd op 26 Mei 1899 te 
Makassar geboren en hehaalde na zijn school
opleiding, het Klein Ambtenaarsdiploma en 
l1et Handelsschooldiploma. Eerst werkte hij' 
een jaar als opzichter hij de NKPM te Sa· 
marinda, waarna hij nog gedurende een 2-tal 

jaren aan een Cultuuronderneming verhonden 
was. Op 1 Augustus 1919 lrad bij bij de 
KPM in dienst en werd bij de Buitendienst 
op het Makassar-agentscha,p tewerkgesteld. 
Na eerst tot pakhuismeester en daarna tot 
hoofdpakhuismeester te zijn hevorderd, kwam 
op 1 Juli 1941 zijn henoeming af tot lading· 
m e ester (beambte) . Op l Januari '51 wenl de 
heer Vol] tot locaal-employc hevorderd. Vanaf 
het tijdstip, dat hij bij onze maalschappij in 
dienst trad, is hij to-t op heden nog steeds 
op om agentscha.p te Makassar werk:o~anm . 

Ali Akbar 
mandur-kuli kepala Perwakilan Singkawang 

35 tahun 
8 Agustus 1954 

Ali Akbar bin Budjang dilahirkan dalam 
hulan Mei 1899 di Singkawang dan pada 
tanggal 8 Agustus 1919 ia masuk ·hekerdja 
pada Perusahaan kami ditempa.t tersehut 

Pada tanggal 8 Agustus j .a.d. ia telah ·her
ada seiama 3.5 tahnn dalam dinas K.P.M., 
herkenaan hal mana kami mengutja.pkan se· 
lamat kepadanja. 

Mudah2an hertahun-tahun lagi dalam kea
daan sentosa hendaknja. 

A. Wajong 
beamhte afd. PZ/CD/HK 

35 faar 
10 Augustus 1954 

Arie Wajong werd op 12 April 1902 te 
Sarongsong (Tomohon) hij Menado geboren 
en trad op 10 Augustus 1919 als leerling
ladingklerk in diens·t hij onze maatscha.ppi.i. 
Op 1 Mei 1920 volgde reeds zijn aanstelling 
lot ladingklerk. De heer Wajong had zich 
ondertussen laten inscln·ijven voor de cursus 
voor stuurman-locaalvaart en wist op 8 
Augustus 1921 dit diploma te hehalen. Met 
ingang van deze zelfde datum werd hij tot 
stuurman-loeaalvaart henoemd. Itn 1929 gaf 
hij bet varen o,p en werd toen als le klerk 
aan de wal geplaatst hij de administratie van 
het Logeergehouw. In 1936 werd hij overge
plaatst naar de personeelsadministra·tie van 
de afd. CD op het hoofdkantoor. Op 1 Janna· 
ri '46 werd de heer Wajong hevorderd tot 
hoofdklcrk II, om op 1 Maart '48 tot hoofd
klerk I te worden aangesteld. Op 1 Januari '50 
volgde zijn henoeming ·lot h eamhte. 

De heer Wajong is thans nog steeds hij 
de afd. Personele Zaken der Civiele Dienst 
op het hoofdkantoor werkzaam. 



A. A. Rotti 
hoofdklcrk - afd. Vrachtxaken/HK 

35 iaar 
10 AuRustus I 954 

Aristarclm5 Al exander Rolli werd op 8 
Juli 1901 te Sarongsong (Menado) geboren en 
trad als l eerling-ladingklerk in dienst hij ooze 
maatschappij op 10 Augustus 1919. Op 1 
F ehruari 1921 werd hij tot ladingklerk be
vorderd. Na de oorlog ga{ de heer Rotti hct 
varen er aan en werd o.p 1 December '46 aan 
de wal geplaa!st b ij de afd . Vrachtzaken op 
bet hoofdkantoor in de rang van hoofdklerk 
II. Op 1 J anuari '51 volgde zijn bevordering 
to·l hoofdklerk I. 

Oei Tjong Po 
locaal-employ.e afd. CD/Tg. Priok 

35 iaar 
19 Au:)ustus 1954 

( geen toto beschtkbaar J 
Oei Tjong Po werd op 4 Mei 1901 te 

Amoerang geborcn en trad op 19 Augustus 
1919 als l eerling·proviandklerk in dienst 
van ooze maatscbappij. Enkele maanden later 
reeds (J anuari '20) werd h ij tot provi:tnd 
klerk b evorderd. In 1934 ging hij naar het 
walpersoneel over en werd al s klerk bij de 
Civiele Dienst 4e T g, Priok ingedeeld. In 
Januad '40 werd bij tot 1e klerk bevorderd, 
om precies een jaar later tot ·hoofdklerk II 
te worden aan~esteld. In Jan. '46 werd hij tot 
hoofdklerk I bevorderd, drie jaar later to4 
beambte benoemd·, om op 1 lanuari '53 tol 
locaal-employe te worden aangesteld. De 
beer Oei Tjong P o is nog s-teeds hij de 
Civiele Dienst werkzaam. 

G. D. Mitchell 
ad!. chef - sub-agent T g. Priok 

25 iaar 

1 Augustus 1954 
Gilbert Dunston Mitchell werd op 5 Fe

bruari 1906 te Surabaia geboren, doorliep de 
5-jarige HBS te Semarang, deed in 1925 tc 
Utrecht h et Staatsexamen B en studeerde 
daarna nog ee1J 3-tal jaren Indologie aan de 
Universiteit te Leiden. 

Op 1 Augustus 1929 trad hij als employe te 
Surahaia in dienst van onze maa~schappij, 
alwaar hij tot 1932 werkzaam hleef. Daarna 
4 jaren op de afd. VRV van bet hoofdkantoor, 
om in '36 overgeplaatst t e worden naar bel 
agentsch a.p te Medan. In Juli '39 volgde zijn 
pyerplaatsing uaar Pontianak, alwaar hij tol 

nan de i nval der Japanners in Indonesie 
werkzaum bleef. Op 1 Januari 1%2 was }1'1j 
inmiddels tot hoofdemployc bevorderd . 
Gedurende de hezettingsjaren werd ook de 
heer Mitchell ge'interneer d, na afloop waar
van bij met verlof naar Nederl:md vertrok. 
Na ommekomst van dit verlo£ was hij ged u
rende een 7-tal maanden werkznam op ons 
Semarang!lgentschap, waarna zijn ovcrplaat
sing volgde naar Bandjermasin. Op 1 Juli ' '!8 
volgde zijn aanstelling tot adjunct-chef. 

In J annari '51 vertrok l1ij wederom met 
verlof naar Europa om, na ommekomst bier
van, de maatschappij-belangen als agent te 
Pontianak te behal'tigen. In Augustus '53 
volgde ecn gezinsscheidingsverlof naar Ne
derland voor 3 mllanden, waarna de heer 
Mitchell zich gcplaatst .zag op de afd. V cr
voer vnn het ·hoofdkantoor. Thans is de beer 
Mitchel benoerr·d tot sub-agent van ltet agent
schap te Tg. Priok. 

Tjiong Peng Som 
hoofdklerk Jl - Civ. die nst Tg. Priok 

25 iaar 
1 Au::ustus 1954 

Geboreu 011 17 Februari 1910 te Djakarta, 
trad Tjiong Peng Som op 1 Augustus 1929 
als klerk in dien&t van onze maalschappij b ij 
de afd. Civ. Dienst o.p bet hoofdkantoor. In 
1930 werd 1Jij overgeplaatst naar de CD te 
Tg. Pdok nlwaar hij tot 1935 werkzaam bleef. 
In '35 volgde zijn overplaatsing nanr bet 
Proviand Magazijn te T g. Priok., om ultimo 
1941 als k lerk t ewerk te worden gesteld bij 
deze zelfde dienst t e Tjilatjap. Direct na 
Japans' capitulatie meldde de heer Tjiong 
Peng Som zich weer hij onze maatschappij 
aan en werd geplaatst bij de hoekhouding van 
de Werkplaatsen te Tg. Ptiok. Eind 1946 
werd hij op eigen verzoek wederom naar de 
Civiele Dienst te T g. Priok overgeplaatst. Op 
1 Maart '48 volgde zijn aanstelling tot 1e klerk, 
om op 1 J nnuari '52 tot hoofdklerk II te 
worden benoemd. Tot o,p hcden is de heer 
Tjiong Peng Som nog steeds bij de CD te 
Tg. Priok werkzaam. 

J. Siregar 
hoofdklerk U - agentscha!' Medan 

25 !aar 
Au;;:ustus 1954 

Johan Siregar werd op 24 November 1908 
te Sipirok geboren en trad, na zijn school· 
opleiding, te Pad·ang- Sidempu:m eerst als 
klerk in dienst h ij de P ostspaarbank te Dja-

karla. Daarna was hij nog een 2-tDI j aren 
werkznam bij het B oswezen te Bogor, om op 
I Augustus 1929 als klerk in KPM-dicnst i e 
treden. Op 1 Januari 1951 werd de beer Sire
gar tot 1e klerk bevorderd, om op 1 Januari 
'52 tot h oofdklerk II te worden aangesteld. 
Sinds einde '49 is hij op ons agentschap Le 
M.edan w erkzaam. 

Afeles Jaman 
hoofdtikker 1/HK II - afd. CM lll/HK 

25 iaar 
1 Au;;ustus 1954 

Op 5 Juni 1912 werd Afeles Jaman te B e
kasi geboren en behaalde, na zijn school
opleiding, bet diploma voor machineschrijven. 
O.,p 1 Augustus 1929 trad hij in dienst der 
K.PM als tally-klerk. Op 1 Januari 1949 volgde 
zijn :bevordering tot hoofdtikker 2de kl./ 1e 
klerk, om op 1 Januari 1951 Lot hoofdtikker 
I /hoofdklerk ll t e worden aangesteld. De 
hcer Afeles Jaman is wcrkzaam op de afd . 
C:\1 Ill / archie£ van h et hoofdkantoor, 

Man an 
djag • - Perwakilan-pembantu lndrapura 

25 tahun 
1 Aoustus 1954. 

Manan dilahirkan pada lahun 1890 di Kam
hang (lndt·:lpura) dan masuk hekerdja dalam 
dinas Perusahaan kami sehagai kelasi pada 
Pcrwakilan di lndrapura. 

Pada tabun 1949 atas permintaannja ia di
tempatkan didarat sehagai djaga. 

Ia dja;ta, djika semua orang harus tidur -
alas miJik!l Perusahaan kami. P ada tanggal 
I Agustus j.a.d. akan d i,peringati olehnjn, bah
wa ia telah hekerdja selama 25 tahun pnda 
K.P .M. 

(vervolg 1ubilarissen zie vo!gende pagina) 

Zelfmoord 

Met ecn van smar t vertrokken gelaat kwnm 
de man bet Amstel-Ho·tel uit en sprong in 
cen taxi. 

,Waar gaan we been, meneer?" vroeg de 
chauffen t• terwijl llij de versnelling in z'n een 
zette. 

, Rij me het water in, ik wil zelfmoord 
plegen!" 
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Patma bin Aman 
mandur ku~i - bengkel' Tg. Priok 

25 tahun 
1 Agustus 1954 

Palma bin Aman dilahirkan di Djatinega
ra pada tahun 1912 dan ia masuk hekerdja 
pada (anggal 1 Agustus 1924 dalam dinas 
K.P.M. sebagai buruh harian. Pada tanggal 1 
Ujanunri 1951 ia ditelapkan sebagai mandur
kuli .pada Bengkel2 kami di Tg. Priok, di
mana ia masih ·bekerdja hingga kini dengan 
sangat memuaskan bagi Kepala" Bagiannja. 
Tanggal 1 Agnstus j.a.d. hagi Patma bin Aman 
adalah hari besar, karena pada hari itu akan 
d iperingti olehnja, bahwa ia telah b ekerdja 
selama 25 tahun pada P erusahaan kami. 

L. Lamama 
tukang kaju - Perwakilan 'Donggala 

25 ta!tun 
1 Agustus 1954 

Lapatji Lamama dilahirkan pada tanggal 
7 September 1912 di Donggala dan ia masuk 
bekerdja dalam dinas Perusahaan kami seba· 
gai tukang kaju ke-2 pada tanggal 1 Agustus 
1929, dengan Donggala sebagai tempat kedu
dukan. 

Pada tanggal 1 Djanuari 1951 ia dipangkat· 
kan mendjadi tukang kaju ke-I. 

Kami m~ngutjapkan selamat .berbahagia 
kepadanja pada tanggal ] Agustus j.a.d. her· 
kenaan dengan jubilum 25-tahun dinas : Mu· 
dah2an ia masih dapa.t rnentjurah tennga 
be~tahun-tahun lagi bagi K .P.M. 

M. Soeman 
djuragan - Perwakilan Paneh 

25 tahun 
Agustus 1954 

Maali Soeman dilahirkan pada tabun 1911 
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di Labuhan-Bilik dan pnda tanggal 1 Agustus 
1929 ia masuk bckerdja ·pada dinas·snngai 
dalam dinas Perusahaan kami sebagai dju
ragan. 

Hingga kini ia masih melakukan tugasnja 
pada Perusahaan kami. Pada tanggal 1 Agus· 
tus j,a.d. akan diperingati olehnja, bahwa ia 
telah bekerdja selnma 25 tabun pada K.P.M . 

Hoesin 
djuragan - Perwakilan Paneh 

2!; tahun 

Agustus 1954 

Hoesin dilahirkan pada tahun 1914 di La· 
buhan-Bilik dan pada langgnl 1 Agustus '29 
ia masuk bekerdja pada Perusahaan kami 
sebagai djuragan pada dinas•sungai. Ia heker· 
dja dengan pangka·t tersebut. Tanggal 1 Agus
tus tentu adalah suatu hari besar untuk kan· 
tor Perwnkilan kami di Paneh, djikalau Hoe· 
sin bersama ternan sedjabatnja Soeman mem· 
pcringad ,pada hari itu, bahwa mereka telah 
berdinas selama 25 tahun pada K.P.M. 

Mud·ah2an •bertahun-tahun lagi mereka da· 
pat hidup dalam keadaan sentosa hen-
daknja. 

D. P. Zacharias 
ladingmeester/lac .. employe ag. Tg. Priok 

25 iaar 
2 Augustus 1954 

DnniiH Petrus Zacharias werd op 8 Augus
tus 1906 te Timor-Kupang geboren en trad, 
na zijn schoolopleiding, op 2 Augustus 1929 
al s klerk in dienst van onze maatschappij . 
In 1935 en 1936 werd hij resp. bevorderd tot 
2de· en le klerk. Op 1 Januari 1942 volgde 
zijn aanstelling tot hoofdklerk II, om op 1 
Januari '46 tot hoofdklerk I te worden he· 
vorderd. Precies een jaar later werd de beer 
Zacharias tot heamhte benoemd, om op 1 
Januari 1951 tot ladingmeest er/locaal-employe 
te worden aangesteld. Tot op heden is de heer 
Zacharias nog steeds op ons agentscha.p te 
Tg. Priok werkzaam. 

J. Pattikawa 
l:cofc!k:erk J - tl~. T !?· Priok 

2~ ;.,,, 

2 Augustus 1954 
Te Ambon geboren op 29 Juli 1906, trad 

Johannes Pattikawa als klerk in KPM-diensl 
op 2 Augustus 1929. Op 1 Januari '46 volgde 
zijn benoeming tot 2de klerk, om o.p 1 Juni 
'47 tot 1e klerk te worden ·bevorderd. Op 1 
J anuari 1951 en op 1 J anuari 1953 werd hij 
resp. tot hoofdklerk II en hoofdklerk I 
benoemd. 

2 Augustus a.s. herdenkt de beer PaHikawa 
bet feit dat hij voor 25 jaar bij onze maat
Echappij in dienst trad. 

Oesman bin Sijad 
pesuruh - Perwakilan Penang 

2 ~ tahun 
2 Agustus 1954 

Pada tahun 1905 Oesnian bin Sijad dila
hirkan di Travancora (India-Selatan) dan pa· 
da tanggal 2 Agustus ia masuk bekerdja se· 
hagai pesuruh dalam dinas Perusahaan ka· 
mi di Penang. Hingga kini ia masih mendja
lankan pekerdjaannja dan kami dapat menga
takan: dengan memuaskan bagi Kepala' Ba· 
giannja. 

Kami mengutjapkan selamat k epadanja 
pada tanggal 2 Agustus jad. berkenaan de
ngan jubilumnja 25-tahun dinas. 

R. L. Raak 
hoofdwerktuigkundige 

25 !aar 
3 Augustus 1954 

Ge~c.ren te Hoogeveen op 23 April 1911, 
doorhep Rulof Lute Rank de Mulo, de 
Ambachtsschool en daama de Zeevaartschool 



te Vlissingen, om op 3 Augustus 1929 als 5de 
werktuigkundige bij de KPM in dienst te 
treden. Op 1 Januari '37 en op 1 Januari '42 
werd hij resp. tot 4de· en 3de werktuigkundige 
bevorderd. Gedurende de bezettingsjaren 
van Indonesie kwam de heer Raak in verschil· 
lende Japanse interneringskampen te Bandung 
en Tjimahi terecht ea ging, na Japans' 
capitulatie, weer varen. Op 1 Januari 1950 
werd hij tot 2de werktuigkundige bevorderd, 
om precies 4 jaar later tot hoofdwerktuig· 
kundige te worden ·henoemd. 

J. de Reus 
hoofdwe rktu igkundige 

25 jaar 
3 Augustus 1954 

Joseph de Reus \l'erd op 29 December 1910 
te Rhoon (Zd. Holland) geboren, doorliep de 
Ambachtsschool en trad op 3 Augustus 1929 
als Sde werktuigkundige in dienst der KPM. 
Op 1 April '37 en op 1 Januari '42 werd hij 
resp. tot 4de- en 3de werktuigkundige aan· 
gesteld. Gedurende de Tweed·e Wereldoorlog 
werd de heer De Reus geinterneerd, om na 
deze periode weer te gaan varen. Op 1 Januari 
1950 volgde zijn bevordering tot 2de werk· 
tuigkundige, om op 1 Januari van dit jaar 
Lot hoofdwerktuigkundige te worden benoemd. 

Djamsari bin Saimin 
djuragan•Perwakilan Tandjong Priok 

25 tahun 

5 Agustus 1954 

Djamsari bin Saimin dilahirkan pada ta· 
hun 1898 di Tangerang dan pada tanggal 5 
Agustus 1929 ia masuk bekerdja pada Peru· 
sahaan kami sebagai anak perahu. Pada tang· 
gal 5 Agustus i.a.d. ia telah berdinas sela· 
rna 25 {ahun ·berkenaan dengan hal mana 
kami mengutjapkan kepadanja : Selamat 
berlajar l 

Soedin 
djurumudi - Perwakilan Makassar 

'IS t:::hun 
6 Agustus 1954 

Soedin dilahirkan pada tahun 1899- di Ma· 
ros (dekat Makassar) dan pada tanggal 6 
Agustus 1929 ia masuk bekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami di Makassar sebagai kelasi. 
Sekarang ia telah mendjadi djurumudi dan 
pada tanggal 6 Agustus j.a.d. akan diperingati 
olehnja, bahwa 25 tahun jang silam ia telah 
masuk hekerdja pada KP.M. 

Kami mengutjapkan selamat kepadanja 
berkenaan dengan hal jang bergembira itu. 

J. K. Nijdam 
hoofdwerktuigkundige 

25 !aar 
10 Augustus 1954 

( geen toto beschikbaar) 

Te Wolvega (Fr.) op 21 April 1909 geboren, 
doorliep Jacob Klaas Nijdam de Mulo, de 
Ambachtsschool en daarna de Zeevaartschool 
te Vlissingen, met als gevolg, dat hij op 10 
Augustus 1929 als 5de werktuigkundige in 
K.PM-dienst trad. 

Op I Juli '37 volgde zijn bevordering Lot . 
4de werktuigkundige. Gedurende de laatste 
oorlog werd de heer Nijdam door de Japan
ners geinterneerd, om op 1 Januari '46 tot 
3de wtk. te worden benoemd. Op I Januari 
'50 en op I Januari '54 werd hij resp. tot 
2de- en hoofdwerktuigkundige aangesteld. 

S. Kartowirio 
mandur Kepala Civ. Dienst Tg. Priok 

25 tahun 
T1 Agustus 1954 

Soedal Kartowirio dilahirkan di Magelang 
pada tahun 1904 dan pada tanggal 11 Agustus 
1929 ia masuk bekerdj a pada Perusahaan kami. 
Dalam bulan Oktober 1947 didjadikan man· 
dur, sedang pada tanggal 1 Djanuari 1950 
pangkatnja dinaikan mendjadi mandur kepa· 
la 1pada Civiele Dienst Tg. Priok. Hingga ki· 
ni ia masih bekerdja dengan pangkat tersehut. 

Berkenaan dengan djubilumnja 25 tahun 
dinas, kami mengutjapkan selamat therbaha· 
gia kepadanja. 

Tan Leng Hoei 
hoofdklerk II - afd. CD/HK 

25 jaar 
12 Augustus 1954 

Tan Leng Hoei werd op 13 November 1911 
le Djakarta gehoren en trad als klerk in 
dienst bij de KPM. op I2 Augustus 1929. In 
1936 tot 3de klerk bevorderd, werd hij op 1 
lanuari '47 en op 1 Januari '48 resp. tot 2de
en 1e klerk aangesteld. Twee jaar later, om 
precies te zijn op 1 Januari 1950, volgde zijn 
hevordering tot hoofdklerk II. Op 12 Augus
tus a.s. herdenkt de heer Tan Leng Hoei 
het feit dat hij voor 25 jaar in dienst trad 
bij onze maatschappij. Tot o,p heden is hij 
nog steeds hij de Civiele Dienst op het 
hoofdkantoor werkzaam. 

M. E. Weenas 
mJchine/motordrijver ·- 25 jaar 

14 Augustus 1954 
Geboren op 27 Januri 1908 te Menado, 

doorliep Mawuntu Elia Weenas de Amhachts
school aldaar en trad op 14 Augustus '29 in 
dienst van onze maa·tschappij . In J uni '32 
slaagde hij voor bet diploma ma~hinedrijver 
en werd in Februari '34 als zodanig aange· 
steld. Medio December '48 deed hij o,pnieuw 
examen en slaagde voor het diploma motor· 
drijver, om per dezelfde datum tot machine· 
motordrijver benoemd te worden. 

G. Sumual 
machine/motordrijver 

25 !aar 
J 6 Augustus 1954 

Gustaaf Sumual werd op 17 Juni 1907 te 
Langowan (Menado) geboren en doorliep met 
goed gevolg de Ambachtsschool aldaar. Op 

(vervolg jubilarissen zie volgende pagina) 
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16 Augu s·tus 1929 trad hij hij onze maatscbap
pij in dienst en behaalde op 23 Juni '31 zijn 
diploma voor machined rijvcr. Per 1 Fehruari 
'35 werd hij in deze functie aangesteld. Op 
24 Juni '48 werd h et diploma motordrijver 
behaald en met ingang van deze zelfde datum 
Wl'rd hij tot machine/ motordrijver benoemd. 

~ . :<"" 

"· ~~ 
.. .. J 

Senen bin Sata 
tukang batu Perwakilan Tg. Priok 

25 tahun 
16 Agustus 1954 

Senen bin Satn dilahirkan pada tahun 1902 
dan pada {anggal 1 Pehruari 1925 ia l elah 
masuk hekerdjn pada Perusahaan kami se
hagai tukang hatu. Ber11llhung ia selama b e
berapa waktu pad:1 K.P.M. ·lidak mendjalan· 
kan pekerdjaannja, maka pada tanggal 16 
Agustus j.n.d. akan- diperingati olehnja, bah· 
wa pada hari tersebut ia telah herdi nas sela· 
rna 25 tahun. 

Berkenaan dengan djibilum ini kami me· 
ngutjapkan selama-t kepadanja. 

Mudah2 hertahun-tahun lagi dalam keadaan 
he1·sentosa hendaknja. 

Ch. L. Sie 
beambte - afd. CM 111/HK 

25 jaar 
17 Augustus 1954 

Op 6 September 1905 te Menado geboren, 
doorliep Charles Leonard Sie de Mulo en trad 
op 17 Augustus 1929 als klerk in dienst bij 
onze maatschappij, om op de afd. CM van 
het hoofdkantoor tewerk te worden ges·teld . 
Op 1 J anuari 1941 werd hij tot ·hoofdklerk II 
bevorderd, om direct na de oorlog tot hooid· 
klerk I t e worden aangesteld. Op 1 J anuari" 
'48 volgde zijn hevordering to-t beambtc. Tot 
op h eden is de beer Sie nog steeds bij de 
a£d. CM werkzaam. 

F. L. Visser 
hoofdwerktuigkundige 

25 iaar 
17 Augustus 1954 

(geen t oto beschikbaar) 
Floris Leendert V.isser werd op 16 Fehruari 

1911 te Kedichem (Gr.) geboren, doorliep de 
Ambachtsschool en claarna de Zeevaartschool 
t e Vlissingen. Op 17 Augustus 1929 trad hij 
als Sdc werktuigkundige in dienst bij onze 
maatschappij, om ~p 1 Juli '3 7 tot 4de werk· 
tnigkundige te worden benoemd. Gedurende 
de oorlog is llij steeds in actieve dienst bij 
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de Koninkl ijke Marine geweest, om daarna 
weer bij de KPM te .gaan varep. Op 1 
J anuari '46 en op 1 J anuari '50 werd hij resp. 
to·t 3de· en 2de werktuigkundige bevorderd. 
Zijn aanstclling tot l10ofdwerktuigkundige 
kwam op 1 Januari van . dit jaar af. 

M . Prajitno 
hoofdklerk I - Bali Hotel 

25 iaar 
22 Augustus 1954 

Mas Prajitno werd op 17 Maart 1908 te 
Prigen geboren en trad als klerk op 22 
Augustus 1929 in dienst hij onze maatschap· 
pij. Na eerst tot 2de· en le klerk te zijn he· 
vorderd, werd hij eind 1946 overgeplaatst 
naar bet Bali Hotel, om op I Maart '48 tot 
hoofdklerk II en op 1 J anuari 1953 tot hoofd
klerk I te worden aangesteld. 

Op 22 Augustus a.s. herdenkt de heer 
Prajitno het feit da·t hij voor 25 jaar in dienst 
trad bij onze maatschappij. 

J. Koopman 
employe Amsterdam·kontoor 

25 jaar 
24 Augustus 1954 

De heer J. Koopman werd dd. 5 Maart 1907 
geboren en trnd op 24 Augustus 192<> als 4e 
stuurman in dienst van onze maatschappij. 

H elaas m oest hij in 1936 om gezondhcids· 
redenen zijn zeemansloopbaan vaarwel zeggen, 
waarnn hij in Februari 1937 o.p ons H oofd
ka ntoor als tijdelijk employe op de nfdeling 
Inkoop/ Materieel tewerk werd ges·teld. 

R eeds spoedig bleek, de heer Koopman voor 
de hem op deze afdeling opgelegde tank een 
bekwame kracht te zijn, waarna z ijn vaste aan
stelling in 1939 volgde. 

Met een onderbreking in de oorlogsjaren, 
toen hij als Marine-Officier K.M.R. werd op· 
geroepen met een hiermede verband houd end 
verblijf in krij gsgevangenschap in Duitsland, 
heef.t de a.s. jubilaris sindsdien zijn functie 
op de afdeling Inkoo.p / l\iaterieel waargenomen. 

P. J. P. Fontein 
ge:ragvoerder - 25 jaar 

25 Augustus 1954 

Pietel' Jan Paulus Fontein werd op 20 
September 1908 te Amsterdam geboren, 
doorliep de 3·jarige HDS en volgde daarna 
met goed gevolg de 3de rangscursus GHV ~-~ 
Scheveningen. Q,p 25 Augustus 1929 lrad: hlJ 
als 4de stuurman in dienst van onze maat· 
schappij . I n 1933 behaaldc hij te Djakarta zijn 
2de rang GHV en werd op 1 Januari '37 to-t 
3de stnurman. bevorderd. Op 1 Maar! van 
datzelfde j aar deed hij te Djakarta wederom 
examen en behaalde zij n eerste rang. Op 1 
J anuari '42 werd bij tot 2de .stuurman benoemd. 

Gedurende d e Japanse hezelting van Indo· 
nesie is de heer Fontein blijveu doorvaren, 
o.a. op de , Cremer", ,Straat ~1alakka", 
, Bontekoe" en de ,Japara". Na nog .een janr 
bij de Nautische Dienst van ons Sydney
kantoor te hebben gewerkt, vertr ok bij, na 
Japans' capitulatie, met de ,Tasman" naar 
Djakarta, om daarna met verlof naar Europa 
te ver trekk en. · 

Op 1 Juli 1949 werd de heer Fontein tot 
l e stuurman aangesteld, om op I Juli '53 tot 
gezagvoerder te worden hevorderd. 

Gezagvoerder Fontein verblijft thans mel 
verlof in Ned'erland, na afloop waarvan hij 
onze maatsC'h:tppij met vervroegd pensioen zal 
gaan vcrlaten. 

T. H. van Waart 
a dj. chef - a fd . Doorvoer/ HK 

25 laar 
31 Augustus 1954 

Theodorus H enricus van Waart werd op 25 
November 1904 te H aarlem geboren , doorliep 
aldaar de S·jarige HBS en studeerde daarna 
nog eni(le tij d aan de Handelshogeschool te 
Rotterdam. Na een .aantal jaren in andere 
bedrijven in Nederland werkzaam te zij n ge· 
weest {o.a. bij bet R eis·Toeristenwezen), trad 
hij in Maart 1929 bij de KP M in Nederland 
in dienst en ging in Juli van dat jaar voor 
de eerste maal naar Indonesie. Na een korte 
tijd op het agentschapskantoor te T g. Priok 
te hebben gewerkt, werd hij overgeplaatst 
naar h et Passagekantoor op het hoofdkantoor. 
In Januari '30 werd hij t ewerkgesteld op het 
Surabaia·agentschap bij de afd. Passage, om 
van J anuari '31 {Ot Manrt '33 werkzaam t e 
zijn o.p het Semarang·agent schap bij de afd. 
Inkomende Lading, Claims, P assage en 
R ededienst. 



In 1933 werd de heer Van Waart overge
plaatst naar het Hoofdkantoor en tewerk· 
gesteld als secretaris van de heer Everts de 
toenmalige president-directeur. Tijdens' het 
verlof van de heer Ever ts trad hij in dezelfde 
f~nctie hij ~~ toenmaligc wnd. president• 
d1recteur, WlJlen de beer Straatemeier. 

In 1935 vertrok hij voor de de eerste maal 
met verlof naar Europa om na ommekomsl 
biervan, in 1936, gepla;ist t e worden op de 
afd. D_oorvoer van bet 'hoofdkantoor. Op 1 
Januan 1938 volgde zijn h evordering tot 
hoofd-employe. 

Gedurende de Japanse bezettin« van lndo
nesie werd de beer Van Waart :einterneerd 

. f " en zwter door de diverse J apanse inter· 
neringskampen. Nn Japans' capitulatie werd 
door hem de hero,pbouw van de afd. Door
voer ter hand genomen, waarna hij in 1946 
voor de tweede man! met verlo£ naar Europa 
vertrok. Na terugkeer van dit verlof werd hij 
wederom op de afd. Doorvoer geplaatst, om 
in J uni 1948 cle Ieiding van deze afdeling 
over te nemen. Op 1 J anuari '49 werd hij tot 
adjunct-chef hevordcrd . 1n Augustus '51 
volgde wedcrom een verlof naar Enropa, na 
afloop waarvan hij wederom met de Ieiding 
van de afd. Doorvoer werd belast. 

JE BAA NTJE 

Als je ' t land hcbt aan j c baantje, 
Als 't je geen voldoening geeft, 
A ls het soms lijkt of een ander 
Veel meer perspectieven heeft, 
A ls je dan ten slotte weggaat, 
Ergcns anders arrit;eert, 
1l1 erk je al, zodra je daar ben t, 
Dat je weer wat hebt geleerd. 
Want het lag niet aan je baantje, 
't Lag ook niet aan tegenslag, 
Tot je spijt zul jc ervarcn, 
Dat het aan jezelvll lag! 

Als je niet genoeg vooruitkomt, 
Als een a.nder je passeert, 
Als je droomt van bc'tre kansen, 
Als je werk je irritcert, 
Pas dan op! Want op een a/stand 
Lijken allc weiden groen . 
In een and're zaalc is het net zo! 
Ooh dctar krijg je werk te doen. 
Heus, het ligt niet p,an je bwmtje. 
Neem je zelf niet in beklag. 
Als je weggaat, merk je toch gauw, 
Dat het acm jf!Z(~lve la[!! 

(uit ,,Succes") 

,Juffrouw Van Geel, wat ZOI L u er t ·mt denken 
al.~ IL u66it meer v lees hoeftle te knpen ...... ?'; 

CUlt het £ogeer
gebouw 

Van sport· em f ilmavonden 

Goecj dames, inderdaad we we ten het: 
het is niet lollig dat gehannes m et dat 
water tegenwoordig. W~jzelf kwamen 
laatst ook met een z-eer moe{!) h oofd 
van een fuifje thuis en dronken lustio· 

. , k t:' mt ;ue raan inplaats van n it h et heken-
de vierkante watedlesje en dat was 
ook uie t leuk naar naderhand hleek 

' want we werden er werkelijk draaieri•r 
van die nacht! Maar toch ... 't val t allc~ 
m aal hcst m ee. Reus, h et Lo(J'ecrrrelJOuw "' ,... 
is zo gck uog niet , cch t nict ... ! 

B.ovcndien hehben wij toch echt wei 
diverse VOoordclen hoven ,die lui van 
huiten", waarbij we nocr «een eens 
d. " " 1rect aan onze nieuwe b ar en h et altijd 
verkrijgbare kouwe hiertje denken. 
Denk ook eens aan ai dat vertier dat we 
zo vlak hij huis hehhen. (Oke, oke, ook 
wei eens te dicht). De ,Sticusa" vlak 
naast de deur, dat l1eeft overio·ens 
weinig m et het Logeergehouw te mak-!m, 
maar gemakkelijk is het, waar of niet? 
We zullen eens even 'Dpsommen wat h et 
Logeergehouw ons wekelijks te bieden 
heeft: 

Di nsdagavond .. ... .. .. .. .. .. .. ..... diversen 
Mnandagavond .. .. .. .. .. ...... .. .. . bridgen 
\V oensdagavond ... .. .. . .. . . .. .. .. . schaken 
Donderagavontl .. .. ........ ...... .. •infelteunis 
hijdagavond ..... .......... .... ..... FILM!! 

Onder de diversen van Dinsdagavond 
:vmdt verstaan : bridge-wedstrijden, ta
feltenniswcdstrijden of. .. een rustige 
avond voor de hcer Pilger. Wat Vrij
dagavond hetreft (en nu zijn we einde
lijk waar wezen moeten), deze avond 
zal in theorie bestemd worden voor 
filmavond ! (in de p raktijk wordt de f ilm 

-natuudijk n et precies op een andere 
avond gegeven) . 

Maar laten we nu ev-en crnsti •, ttaan 
" 0 worden en helangstellenden op de juistc 

wijze iu k ennis stellen van de grootste 
dingen die gaau k o.men : 

Films in h et Logeergebouw. 

Dank zij de welwillende medewerkinu e 
van h et Hoge Commissariaat der Neder-
lauden zijn wij thans in de geleg.euheid 
om regelmatig in het Lo~reero-ehouw 
f '] " c 1 m voorstellingen te geven. 

Om de gedachte te hepalen zullen deze 
av-onden eens in de drie w.eken plaats 
vinden, tenz~j de te tonen helangstelling 
meet·dere avonden per maand rech t
vaardigt. 

En dat was dan weer dat! Wij will en 
cr echter ile na dr nk op leggen , dat bet 

gee-n speelfi1ms van h et type Kora 
'I, " . . " -en y ZlJU, floch voor hct m erendeel 
documcntaire- en cnlturcle fi lm s, welke 
ech ter beslist de moeite waard zijn. 

Wij hebhen een keuz.e u it een hon
derdtal films, zodat we overtui~d zijn 
op deze avonden v·oor ,elck wat wils" 
te draaien. 

N adere hijzonderhedeu hieromt1·ent, 
zoa]s vert·oningsdata en filmtitels zullen 
nog nacler worden hekend gemaakt, in 
afwachting waarvan we dan maar weer 
zeggen: ,'t Log-cergchouw is weer hest !". 

caBaReta vonb rn be 
bJakaRta-clus 

Een genoeg-elijke avon d werd ons 
K.P.M.--ers de afg-elopen maan d hezorgd 
door de uitno diging van bet B estuur 
der , Djakar ta Club" (,Harmonie") c.m 
cen caharetavond hij te wonen, w-elke 
gegeven werd door de leden van het 
Djakarta-caharet o.l.v. de heer L. J. 
van Weel. 

Het vlot gesproken openingswoor d 
door onze Chef CD de heer Mulder 
deed ons al dir~ct in de juiste sfeer 
komen, al h adden we graag wat meer 
gehoord over de avonturen van zijn 
nicl1tje u i t Brabant! 

Om nu niet direct h et door h et 
cabaretgezelschal) gehrachte in hokjes 
te verdel-en en te zeggen : , Dat w <1s 
leuk, dat was hijzonder leuk en dat was 
ongelovelijk lollig", will en wij hier 
slechts volstaan met aile medewerken· 
,d-en en initia tiefnemers van harte te 
h edanken v-oor deze z-o zeer geslaagde 
avond. Apart willen wij nog even ver
m elden h et vele voorher-eidende werk 
dat voor deze K .P .M.-avond is gedaan 
door de h eer R. P. Disse (PZ/ HK) , die 
voor de plaatsen en de transportr-ege
lin g (uiteraard in samenwerking met de 
heren transportleiders) h eeft gedaan. 

Na de k ernachtig-e toespraak van 
Directeur Harinck, .die •over igens ook 
niet om een woordje verlegen is, we1·d 
deze avond beslot-en m et een gezellig 
dansj e, terwijl er aan de har uiteraard 
nog even verder ,,pim gepel d'' werd. 
Een zeer heste avond. 

Parijs. 

Peinzend za·ten ze samen hij de ham·d, en 
lief.devol keek B ennie uaar zij n vrouw. 

,Clant, we zijn mensen van een dag, en het 
wordt tij d dat we ons een b eetje vertrouwd 
maken met de dood. Ga j e er m ee accoord 
dat als er een van ons tweeen k omt te over· 
lijden, ik in Parijs ga wonen?" 
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Nederlandse waterbouwkundigen plei .. 
ten voor de afsluiting van vier zeegaten 

h et land worden gehaseerd op nood
zak elijke verhogingen, welke al naar 
o.Jnstandigh eden, tenminste 1,5 a 2 
meter moeten hedragen." 

De commissie is zich ervan bewust 
dat de afsluiting voor de visserij en 
de schelpdierkwekerijen noodlottig zal 
zijn. Bij de veiligheid gaat het om een 
belang van hoger orde dan de instand
ho~Uding van deze bedrijven. Wel is de 
commissie van mening, dat in geval 
van schade tegemoetkomingen ve:r
leend moeten worden. 

Werk dnnrt 25 jaar; kosten 2 milliard 

Elf Kederlandse waterbouwkundig·en 
met wereldfaam zijn eenparig van 
oordeel dat h et n.oodzakelijk is de 
door de stormvloed van 1 Fehruari 
1953 geteisterde gebieden belangrijk 
heter te beveiligen. In beginsel dienen 
daartoe vier zeegaten tussen Wester
schelde en Nieuwe \Vaterweg - en 
wei het H aringvliet, het Brouwers
haven segat, de Oosterschelde en het 
V eersegat - zo spoedig mog·::!lijk t e 
worden afgesl<Oten. De elf waterbouw
kundigen vormen de op 18 Fehrnari 
1953 doo1· de minister van W aterstaat 
gei:nstalleerde Delta-commissie, die 
moest onderzoeken welke waterstaats
technische voorzieningen in de door 
de watersnoo d geteisterde g·ebieden 
getroffen dienen te w•orden. De coon
missie is thans van oordeel dat uit een 
oogpunt van veiligh eid de afsluiting 
van de zeegaten verre te verkiezen is 
hoven de versterking van de hestaan
de dijken. Zij acht d.eze oplossing eco
nomisch en technisch uitvoerbaar en 
geeh de minister te verstaan dat de 
veiligh eid van de geteisterde gebieden 
thacs eist dat de regering op korte 
termijn een principiele h eslissing 
neemt t en aanzien van de afsluiting 
van de zeearmen en dat een desbetref
fend wetsontwerp zo spoedig mogelijk 
wordt ing.ediend. 

De vraag of ook eventu eel afsluiting 
van Westerschelde en Nieuwe Water
weg zelf gewens t was, h eeft de Delta
commissie bui ten b.eschouwing ge
laten. Hct werk van de afsluiting zal 
evenwd noodzakelijkcrwijs met zich 
brengen dat de dijken van de Rot
terdamse Waterweg en van de Wester
schelde worden versterkt. De totale 
kosten van h et afsluitingsproject wor
den geraamd op bijna 2 milliard gul
den, te hesteden in een periode van 
ongeveer 25 jaar. E en spo.edige prin
cipiele beslissing wordt nodig geacht 
omdat h et noodzakelijk is reeds op 
korte termijn op verschillende plaat
sen maa tregelen tot verhoging van de 
veiligh eid te treffen. 

In h aar advies laat de Delta-com· 
missie er geen twijfel <Over hestaan , dat 
de bevolking in het Westen van N e
derlan d ,steeds wordt bedreigd door 
h et overstr<Omingsgevaar", al zal dit 
voor h et ene deel, bepaaldel~jk het 
centrale gedeelle, eerder kunnen op
treden en omvangrijker kunnen zijn 
dan voor het ander e. 
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, H et nationaal b elang eist di t l!e
vaar in de toekomst w goed mogelijk 
te voorkomen; l1et dwingt thans tot 
het n emen van ingrijpende maatrege
len ter verbetering van de zeewater
kering. Die verbetering zal, volgens de 
door ons verkregen inzichten - zo 
wordt letterlijk opgemerkt - belang
rijk moeten zijn en zal in het bijz-on
der moeten bestaan uit een vrij gr-ote 
vedwging dezer waterkering. In aan
;merking genomen dat nog hogere 
waterstanden dan tot nu toe hekend 
zijn, hoe uitzonderlijk die van Fe
hruari 1953 ook re·eds waren, langs 
onze kusten kunnen v.oorkomen, moe
ten de plannen tot verhetering der 
waterkeringen in het Zuidwesten van 

NOORlJZEE 

Winst wordt overigens geboekt wan
neer men bedenkt, dat de afsluiting 
van de zeegaten meebrengt,· dat de 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden 
ui t hun isolem ent worden verlost, dat 
land- en tuinbouw de b eschikking 
krijgen over 'n zoetwaterreservoil' dat 
een verhoging van de pr·oductie mo
gelijk maakt, dat heperkte Iandwinst 
.mogelijk wordt en dat het Zeeuwse 
watergehi.ed een grotere rol zal kunnen 
spelen gezien de recreatie. 

Z £EUWS- VLAANDEREN HOOFDAF5LUITI NG EN 
M06El'JKE 
B~SEHOR E iiOE WERKEN 

Zonder nog precies cle p laats te bepalen wuar zware dijklichamern de vier zeegaten. in Zeeland 
f?n Zziid',Iiolland zullen afsluiten., hee/t de Delta-commissie gezegd, ~at naar hm1r mening 
de afsluitdammen zo ver mogelijk zeewaarts behoren te komen. In een bij het rapport 
gevoegde kaaTt heeft men die stroken, in de zeegaten gearceerd, waar de a/sluiting ver
moeclelijk tot stand zal komen. De dam in 1tet Hurin.gvliet zaL worden voorzien van een 
overlaat, om de afvoer van rivierwater te kumlen regelen. Met stippellijnen zijn voorts nog 
aangegeven de plaatsen waar in de toekomst ook de afsluitdammen moeten tvorden aan
gelegd, am de grote afsluitingen aan de zeekant technisch mogelijk te maken. 



CVerkopen 
Billy Thomas h ad zoveel sncces als 

verkoper (wat hij was met hart en ziel ), 
dat een grote fi rma h em u itnodigde 
voor h aar uit meer dan 1000 personen 
hestaand person eel een lezing te hondcn . 

Ziehier enkele hrokstukken van wat 
Billy zei: 

R et cloet er niet toe, wat iemrdrds 
betrekking is, maar ,verkopen" i~ iets, 
wat eigenlijk ied ereen m oest knunen. 
Advocaat en ckminee en dok ter, een 
ieder zou zijn werk heter doen, als hij 
wist h oe m en goederen verkoopt. En 
waarom? Omdat verkopen hetekent: 
iemand te doen kopen wat gij hem aan
hiedt en iedereen h eeft zijn eigen waren 
aan te hieden. De advocaat heeft zijn 
mening, die hij tracht te doen aanne
men door de rechthank of zijn tegcn
stander. De dokter h eeft vertron wen 
in zijn optreden en zijn geneeswijzen 
aan te bieden. De ch ef heeft nieuwe 
denkheelden , die hij bij zijn onderge· 
schi>kten ingang wil doen vinden. De 
ene h elft van de mensheid is voort
durend bezig de andere helft van het 
een of ander te over tuigen, hegrijpt ge? 

Uit dat oogpunt heschouwd, zon 
cigenlijk iedere.en een goed ,verkoper" 
moeten wezen . 

Nu ga ik u vertellen hoe je een 
goed verkoper wordt - en dan ver tel 
ik niet iets, dat ik uit een of ander hoek 
gehaald heb. Ik was vier jaar winkel
h ediende en negen jaar handelsreiziger. 

Ik ben een bescheiden man, vat je? 
Maar ik versta de kunst om de bullen 
te verkopen - knoop dat in je oor. 
Luister: h et eerste en het voornaamste 
bij een verkoper, ja ik zou bijna zeggen 
de hele zaak is, dat hij op goede voet 
staat met zijn b aantje. Waarom? Omdat 
een man zich inspant voor ie'ts dat hem 
lijkt en de mensen ervan houden zaken 
te doen met iemand, die pleizier in zijn 
werk heeft. Hun stemming wordt beter, 
omdat h~j in zo'n goede stemming is. 

Een poosje geleden zat ik bij de tand
arts en je weet hoe iemand het lachen 
vergaat als die in j e wortels zit te 
peuren. N u, ik keek zo eens rond en 
zag een kaart h angen , waarop iets goeds 
gedrukt was. Er st ond , Lach , voor den 
drommel, lach dan". Die kaart het aalde 
mijn rekening. Dat ging zo: een paar 
dagen later kwam ik bij een klant. De 
baas had de bokkenpruik op en toen ik 
hem offerte maakte, werd hij zo 
onh ehbelijk , dat m'n h aren 1e h erge 
rezen en het scheelde weinig of ik was 
onhehbelijk terug geworden . Soms doe 
ik dat, maar ineens dacht ik aan die 
k aart en plaatste een glimlach, een der 
beste die ik in voorraad heh, zo een -
en Billy grijnsJ e, dat z'n mondhoeken 
z'n oren raakten, 

N iet alleen in d e K ali Mati te Tg. Prioh of f' lders rwrden ouzc $ch e.p eu r ep:elmatig gcdokt., 
oo.l,: op het hoo/dk mrtoor k r ij{!.eu ze van tijd Lot t ijtl P. ('/1. ~roudigt! schooumaakb t>urt . Op 
bovcustamule /oto :;.ie.t tt op welke m nn ier d e .,Ophir'' m et s!n/: Higt•r en stof d·oek 1rordt 

bewm-kt. 

W el, hinnen de t ien minuten was die 
mule hrompot hijgcclraaid .en ik ver
kocht hem zo vcel, dat ik m'n tandar ts
reken ing cr du!J]Jel en d.vars uit had. 

Neem die r aad van mij aan: een van 
de krachtigs te argumenten van een ver
k opcr is ecn opgcwekt lnuneur. 

Maar dct i ~ niet alles. Een verkop·21' 
ru oet !Intis z!jn in zijn vak. Hij moet 
zijn waren k cnnen, h ij h estudeert ze en 
hij hestudeert ze, omdat hij ze kent. 
En dan gaat die waar levcn! Een paar 
uagen geledcn ontmoette ik een man, 
die spijkers verkocht. Nou heh ik nooit 
veel van spijkers geweten. Ik dacht a1-
tijd, dat een spijker een spijker was, 
maar dat is niet zo - sommige zijn 
iets anders. Dezc makker heef.t het me 
ver teld en h ij legde m e uit hoe spijkers 
en ch·aadnagels en ·hakkclhouten ge
maakt worden - hij h ield van spijkers, 
omdat h~j ze k ende. Door zijn ogeu 
hek ekcn, leek een spijker haast een 
levend wezen! Als je zo van je waren 
houdt als J cze man, is het niet zo moei
lijk de helangstelling van je klant op te 
wekken . En a ls je hem zover h eht, dat 
hij h elang in j e artikel stelt, is het als 
regel nog maar een kleine moeite om 
hem t c doen kopen. Dat oude spelletje 
van je klant op de rug kloppen en hem 
een goeie mop te vertellen heeft afge
daan - zakemnensen doen dat t egen
woonli g ni et m e·er . Maar jc knnt cen 
zakenman h elang doen stellen in de 
wareu, die hij nodig heeft, als je er 
meer verstand van heht dan h~j en je 

( toto : studio T on g & T i n: J 

laat h em dat op cen prettige wij:-:e 
hlijken. 

Tot zover onze grepen uit Bi1ly 
Thom as' causerie. 

Misschien is e r ook cen vingerwijzin t!, 
v o::>r U in gel e~en, lezer? 

(u i t ,.Nillmij :necingen .. ) 

EEN BLAUW UNIFORM 

Mevrouw Boodl-vnn Vloteu, ex-pns
sa{(iere vr:n hcl ms. , Oranje", dat op 
4 Juni j.l. Le Tg. Priok is gearriveerd, 
heeft vanuit Ned.erbnd een stcl blauwe 
uniformen medegenomen, bestemd voor 
een zekcre 3de wtk. De Wit. Bij onze 
maalschuppij i s echter geen 3de wtk. 
De Wit 'bekend, zod:1t wij middels deze 
aankondiging degene voor wie bedoeld' 
uniform b cstemd zo u kunnen zijn, ver
zoeken zich in verbinding te willen 
stellen mel ,de Afd. Expeditie van bet 
Hoofdkantoor. 

_j 

, Kom I!LL toch cens tlmis! Je bent veel te 1;eel 
<IIIII lcantoor !f.ebouden .... .. " 
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4. De Colossus 
van 

Rhodus 
In 307 stuurde ~tigonus, heerser 

QVer Macedonie, een strafexpeditie uit 
tegen Rhodus, onder bevel van zijn 
zoon Demetrius. Driehonderdzeventi« 
schep·en voerden ontzagwekkende hoe': 
veelheden helegeringsmateriaal en veer
tigduizend manschappen naar het 
eiland. De hele hevolking van Rhodus 
telde nog geen veertigduizend mensen, 
doch gedurende twaalf .maanden voch
ten z~j verwoed tegen de aanvaller, die 
echter steeds dichter zijn doel naderde. 
Ten slotte werd Rhodus gered door 
Ptolomeus, konin~ van Egypte, die aan 
de inwoners van .Khodus nog oude ver
plichtingen had. Hij loste nu zijn 
schuld in Joor de Macedoniers op de 
vlucht te drijven. 

Om hun hevrijding in de herinnerinu 
te bewaren richttcn de bewoners va~ 
Rhodus ter ere van de zonnegod bij de 
haven een enorm standbeeld op: de 
Colossus, die volgens sommigen w~j d
heens over de haven, volgens anderen 
gewoon naast de l1aven stond. Zij ver
vaardigden het geheel uit oorlogsml!te
riaal dat door Demetrius was achter
gelaten en vertrouwden het ontwerp en 
de aJg.e1lele Ieiding toe aan de Griek 
Chares. Men verhaalt dat Chares, toen 
hij bijna gereed was met zijn taak, een 
fout in zijn berekeningen ontdekte en 
daarom zelfmoord pleegde. Een grote 
fout kan dat cchter nooit zijn geweest, 
want velen die de Colossus zagen, heb
ben h et niet aileen het grootste, maar 
ook het volmaaktste model van het 
menselijk lichaam genoemd dat ooit is 
gemaakt. En Grieken waren in dit 
opzicht zeker geen gemakke1ijke of 
slechte critici ! De .Romeinse historie
schrijver Plinius verhaalt: ,Het meest 
hewonderenswaardige is het kolossale 
standbeeld van de zon dat vroeger op 
Rhodus stond en het werk was van 
Chares de Griek. Het was niet minder 
dan zeventig el (twee-en-dertig meter) 
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hoog. Zes-en-vijftig jaar nadat het was 
opgericht, werd het standbeeld door 
een aardbeving omvergeworpen, maar 
zelfs liggend wekt .het nog onze 
verwondering en hewondering. Slechts 
weinig mannen kunnen de dnim m et 
hun armen omvatten -en de vingers zijn 
l!roter dan de meeste gewone stand
heelden. \Vaar de ledematen Waren 
afgehroken, zag men in het hinnenste 
grote grot-ten. Ook zag men er binnenin 
grote massa's rotshlokken, die de kun
stenaar gebruikte om het heeld stevig
heid t·e geven". 

Nadat het beeld was 
zijn vele pogingen gedaan 
op te richten. Hoewel 

omgevallen, 
om het weer 
de knapste 

houwmeesters van Griekenland en 
Egy.pte dedeu wat zij konden, werd er 
geen manier gevonden om de kolos 
weer overeind te krijgen. Ook hleek 
h et onmogelijk een geh eel nieuw heeld 
te vervaardigen. Toen de Arabieren in 
672 n a Christus heer en meester op 
Rhodus werden, verkochten zij de 
overblijfselen van de Colossus aan een 
koopman. Men zegt, dat deze door 
die t ransacti.e negenhonderd kameel
ladingen - driehonderd ton - brons 
in de wacht sleepte. (word.t vervo!gd) 

U bent niet voor uw werk gekleed, wan
teer u geen glimlach Ttebt a.angetrokken. 



c!}(esse/ 
(1793 • 1857) 

de uitvi11der o~n de 

~cheep~aoort~tuwer 

De uitvinder der scheeps-voortstuwer 
(schroef), Joseph Ressel, werd op 29 
Juni 1793 te Chrudin in Bohemen, waar 
zijn vader werkzaam was, gehoren. Na 
de school in zijn geboortestad afgelopen 
te hebben, kwam hij op zijn 12de jaar 
op het gymnasium in Luiz, waar hij in 
1809 zijn eindexamen deed. 

Kort daarna kwam hij als recruut in 
het bombardeurskoi1)S in Budweis en 
onderhield in z~jn wiskundevakken een 
goede bekwaamheid. In 1812 kwam 
Ressel op de Universiteit in Wen en, 
waar hij zich wijdde aan landhouw
kundige en technische studie. 

Na een succesvolle studie bij het bos
houw-instituut Mariabrnnn werd hij in 
1817 in Krain als districtshoutvester 
aangesteld. 

Zijn vr~je tijd werd geheel in beslag 
genomen door ernstige studie en hij trad 
in 1820 voor de eerste maal als uitvinder 
naar voren met ziju hrochure ,Ontwerp 
voor een afstandmeter", waarin hij de 
voordelen van een nieuw instrument 
ter verlichting van de geometxische 
metingen heschrijft en ook wiskundig 
hewijst. Toen hij het volgende jaar werd 
overg·eplaatst als houtvester dex do
meinen-inspectie van kuststreken naar 
Triest, hield Ressel zich meteen hezig 
met het idee om waterkracht te ge-

hruiken en stelde hij een geschrift 
sam en: ,V erhandeling over het gebmik 
der waardevolle natuurkrachten". 
Enige kleinere uitvindingen liet hij 
wettelijk beschermen en op ll Februari 
1827 kreeg hij patent voor een schroef 
zomler einde ter voortheweging van 
schepen. 

Om deze uitvinding, die later een 
revolutie in de stoomscheepvaart 
hewerkstelligde, maar hem een bron 
van bittere ontgoochelingen zou wor
den, uit te buiten, had hij, waar hij 
slechts over geringe geldmiddelen kon 
J)eschikken, een kapitaalkrachtige hel
per nodig. 

Deze vond hij in een rijke groot· 
handelaar in Triest en er werd al gauw 
begonnen aan de l10uw van een stoom
scheepje met een machine van 6 pk, 
waarhij de schroef tussen de achter
steven en het roer aangehracht zou 
worden. 

In Juli 1829 wenl met het schip ,La 
Civetta" met 40 personen de eerste 
proefvaart in de haven van Triest onder
nomen. 

Nadat het schip met verrassend sncces 
een ltaliaanse mijl had afgelegd, sprong 
een stoomleiding en naar aanleiding 
van dit ongelukkig tocval werden alle 
verdere pogingen door de politic ver
boden. Een langdurig proces met zijn 
geldschieter vormt een droevig hoofrl
stuk in het leven van de uitvinder. 

Ressel deed zijn best zijn patent in 
Frankrijk te gelde 1:e maken, gaf aan 
een vertegcnwoordiger in P.arijs zijn 
plannen en toonde de doelmatigheid 
van zijn uitvinding aan. 

De ondernemers, die zich hiervoor 
interesseerden, weigerden echter een 
contract af te sluiten en namen een 
Frans patent op een constructie, die 
zij met de uit Ressel's plannen verwor
ven kenuis samenstelden, voorgevende 
hierin verbeteringen te hebhen aan
gehracht. 

In 1836 verkreeg een Engelsmau, 
Smith, patent op een scheeps-schroe~, 
die hij naar alle waarschijnlijkheid van 
Ressel's constructie had overgenomen 
en in 1840 voer het eerste Engelse 
schroefstoomschip 111 <le haven van 
Triest. 

Toen in 1852 de Eugelse Admiraliteit 
een premie van 20.000 pond uitloofde 
voor diegenen die de meeste aanspraken 
konden maken op de eerste toepassing 
van de scheeps-schroef in plaats van de 
schepraderen, werd de som onder 5 
Engelsen verdeeld. 

Ressel's aanspraken hierop bleven 
oubeantwoord. Als marine-intendant op 
een dienstreis in Laibach kreeg hij 
malaria, waar.aan hij op 10 October 1857 
overleed. 

NEDERLANDSE SLEPERS 
BRACHTEN SINGAPORE-DOK 
TERUG 

De sleephotcn ,Zwarte Zee", , Tha
mes" en , Oostzee" van L. Smit & C :J . , 

zijn onlangs in d.e kleine haven Tro,on 
hij Glasgow aangekomen met als sleep 
het wrak van het grote Singapore-dok 
dat door schcpen van dez-elfde maat· 
schappij 26 jaar geleden, nog glo::d
nieuw van Engcland naar Singapore 
werd gesleept. 

Het was toen het grootste dok ter 
wereld en in de Engelse scheepvaart
kt·ingen was men lang niet te spreken 
ov.er het feit dat de glorie van aile 
Engelse dokken door een huitenlandsc 
sleepdienst naar het Verre Oosten zou 
worden gehracht. 

De sleepvloot van nu stond onder com
mando van kapitein Teun Vet die ,in 
1928 {l·Ok van de partij was geweest, zij 
bet t oen niet als commandant. 

KORVET VOOR BRAZILIE 

Op de scheepswerf van de Haan en 
Oerlemans n.v. t.e Heusden is het korvet 
,,Forte de Goimhra" t-ewater gelaten. Dit 
schip is het eerste van een serie van 
tien korvetten, welke tegel~jkertijd op 
verschillende Nederlandse werven wor
den gehouwd in opdracht van de Bra
ziliaanse marine. 

Het schip heeft de volgende afme
tingen : lengte over alles 55.72 m, leng:te 
tnssen loodlijnen 51.14 m, breedte 
9.30 m, hoogte 4.60 m, diepgang 3.55 m . 
Het is uitg.erust met twee vo•orstuwing,;
motoren, elk .met een vermogen van 
1080 pk. hij 300 omwente1ingen per 
minuut. Bij de tewaterlating waren 
van Braziliaanse zijde o.m. aanwezig : 
de amhassadeur, dr. Themistocles da 
Graca Aranha en de Consul-Generaal, 
<h-. Murillo Tasso Fragoso. 

In memoriatn 

Uit Nederland ontvingen WIJ 

l1ericht, dat op 8 J uui j.I. te 
's Gravenhage is overleden de he.er 

H. M. Staverman 

m leven gepensionueerd employe 
van onze maatschappij. 

Hij ruste in vrede. 
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De oplossing van h et krniswoordraadsel, voorkomende in ons 
Jnni-nummer, is nls volgt: 
Vt.ll lin,"l;s nr.ar rechts: 1 f'or;:o, 6 povet·, ll Mei, 12 sla, 14 mis, 16 
es, 18 citadel, 19 pu, 20 kneu, 23 ara, 35 term, 27 een, 28 mud, 
30 lap, 32 lam, 33 nn, 34 das, 35 an a, 36 die, 38 te, 39 Ien ig, 41 Baarn 
44 m iede, ·:15 lupus, 4 7 krats, 49 ketel, 51 ut, 53 nap, 55 lui, 57 vel, 
58 Ra, 59 n ee, 61 tra, 62 por, 63 por, 64 kino, 66 map, 68 moed, 69 
e l, 70 bravade, 71 re, 72 wed, 74 les, 75 hul, 77 mere!, 78 man ie. 
Van boven ruwr benet/en: 2 om, 3 ret;u, 4 si, 5 klaren, 7 om, 8 
vilt , 9 cs, 10 b ekenil, 12 sta, 13 Ada, I S kummel, 17 sneu, 19 prat, 21 
en, 22 jus. 24 bad. 26 el, 28 man daat, 29 de~~ . 30 bh. 31 pin>ter, 
34 deern, 37 erpel, 39 lik, 40 iet, ·i2 ale, 43 nul, 46 bunker, 48 sla, 
49 kip, 50 harder, 52 teil, 54 pro, 56 ulevel, 57 vod, 58 roer, 60 en, 
63 Po, 65 ober, 66 ina!, 67 pas, 68 meun, 72 we, 73 de, 75 ba, 76 li. 

Uw redactie moch t weer \·ele opl ossingen 1593 stuks!) ontvangcn, 
~odat er onder de gocde inzendingen mot>st worden gcloot, met a ls 
resultant, dat de eerste prij~ Y:tn Rp. 25.- toegekend werd aa n : E. A. 
Munste1·, 3dc stuunuan a/h van hc t S3 . .,Kalianfla'" 
de tweede prij ;; van Rp. l .l,-- gint; naar: L. Boonstra - h fd. empl. 
ag. Merlan 
en als derde prij~\\ i n naar u i·t de bu; kwam: W. i\'L Makaampoh -
HK !I - Naut. di enst/Tg. l'riok. 

En voor de de7.e maanrl wt>er cens een monsterkrui >woordraarlsel, 
"narvan het figuur op neven>·!aande pagina staat afgedrukt, Ook 
d itm aal zullen wij voor oit bijzonder grotr kruiswoordraadsel de 
p:·ijzen iet,; ho g-Pr >tell en. Alo ecrste prij s !oven wij ecn lJedrag nit 
van Rp. 50,- ah twPedc pr\i> RtL :lO,-· o>n al s dcrde prijs Up. 20,- . 

Doet u weer :d lemnal mee? De sluitingsdatum i,; bepaald op 
20 September a.s. 

Voor inzendcrs gelden de volgende voorwaarden : 
1. Inzendingen, welke duidelijk van naam en adreo zij n voorzien, 

le richten aan : 
De redactie van ,de Ui·tlaat" p/ a K.P.l\I. 
:Vledan lVlcrdeka Tim ur 5 D jaka,·ta; 

2. Onduidelijk gescbreven oplossingen worden zo nder meer ter 
zij de g-elegd ; 

3. Voor juistc inzendingcn zijn 3 geldprijzen beschikbaar gesteld : 
1 prij s -van Rp. 50,-
1 , Rp. 30,-
1 , , Rp. 20,-
Ri.i mecrdere goede oplossingcn h esli>l hrt lot: 

-1. Over o.plossingen en/ of toekenni n gen der prijzen kan NIET wor
den gccorrespondeerd. 

Monsterkruiswoordraadsel. 
(copyright ,Denksport") 

van links naar rechts : 
1 tijdperk - 7 dans - 12 likeur • 19 hui sgoden - 20 dee! van ons 

lan d - 22 ·plant - 24 eminentie - 26 wagcn - 27 gewas • 28 takje · 
30 Jek - 31 lidwoord - 32 vrouw van Aegir • 3'1 koolpreparaat - 37 
ltctzelfdc - 39 voorzetsel • 40 soort haak - 42 taartj e - 43 verlaagde 
toon • 45 weg met homen - 46 dee! - 47 plant - 49 h eilige - 50 
eilan d i. d. Middell. Zee - 52 maanstand - 53 vroegere T u rkse rege· 
ring - 5! dwaas - 55 lang water - 57 halsbont • 58 pl. in Gelderlaud 
- 60 maat - 61 nakroost - 62 afloop • 63 zelfkant - 65 boom - 66 
vern is - 67 h ond - 68 steen - 69 dee! v . d. Bijbcl • 70 stijf - 72 
voorzetsel - 74 zeer vecl - 76 an onymus - 77 m eter ton • 78 boeveel hcid 
- 80 aanw. vnw. - 81 plants in Gelderlan d - 82 geografische mijl · 
84 opge2:even werk - 86 Gd ('kse letter - 8Sl plnats in Groningen • 
90 uitgeh akken stukj e vet • 92 .zedenlecr - 93 insect - 95 dans - 96 
;.pijl - 98 zeer groot · 99 v•·eemde {itel - 100 leer v . h . heldendicb t 
- 103 landhouwgerei - 105 wondvocht - 106 waterplan t • 107 t elwoord 
• 109 kamer - ] 10 eikenschors - 112 maat - 113 voegwoord - ] 14 
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H onger. 
E en kon ijn en een leeuw kwamen een res

tau rr.nl binnen en gingen samen aan een tafel
tj e zittcn. Het konijn gaf de kellner :tijn 
hestelling op: ,.Een bos wortelen". 

Ue kellner not eerde het en vroeg, wijzen d 
na ar d e ·Jecu w: .,Wat moet hij hebben?" 

,l'ii ets", antwoordde het k on ijn. 
, \Val is cr met h em", vroeg de kellner weer, 

, heeft hij geen h onger?" 
, Lu isler", zei het k onijn. ,als de leeuw 

honger zou hebben,. gelo~.f je dat ik d an nog 
zo naast hem zou zllten? 

Een van twee 

.. J e kri_jgt 100 gulden", zei de rechter, ,Of 
20 dageu heclllenis . ... ........ " . 

,.A \s het u hetzelfde is . .... .. . . ,Bram b oog 
dankbaar en beleefd, ,neem ik die bonderd 
gul den . I k heb een nieuw pak no dig !" 

walcrplantje . 116 machine - 117 kleursel • 119 noot • 120 uitroep 
- 121 alleenzaug - 123 verlangde toon - 124 geld!rtnk • 125 getij de 
- 127 patroon - 129 slachtoffer - 131 persoon - 132 plaats in Zeeland 
• 134 eiland in het IJ selmeer - 135 ontkenning • 136 oude munt · 
137 aard - 138 barak - 139 stad in Frankrijk - 141 di enstbode · 
143 gelij k - 145 voorzetsel - 146 toegan kelijk • 147 r oofdier • 149 
kncvel - 151 deel v. d. llijbel - 153 voor de vuist - 155 eetgerei · 
157 hoeveelheid • 159 puntig visbeen - 161 vogel - 162 veerkracbt 
- J.6:t grappenmaket· .. loS fo to - 166 p1aat - 167 luch:tvaartmij . · 168 
m uze - 170 geheel de Uwe - 172 wer kelijk _ 173 Ver. Naties - 174 
hij;toe,tel .. 176 dee) ,. . Jierenlichaam - 177 gedicht - 179 uullige 
dieren - 181 totaul - 182 dee I ' . c. boom · 183 zuidvrucbt - 185· ge
noeg • 187 vogel - 189 de oudere - 190 gebak - 191 plants i_n Drente 
193 dierenhuis - lY.) cerwaardige beer - 197 voor de vu tst - 199 
dee! v,e. effert - 201 •lordige vrouw - 2.03 palmriet • 205 familie
lid - 206 water in Utr <,.·ht - 208 decl van b et gelaat • 209 zeeltond 
. 210 plant - 212 gelofte - 21'! dr oo g • 214 groente - 215 verlaagd e 
loon - 216 bi ljart;tok - 217 p\ukje .. 218 p ers vnw. - 219 behoeftig -
220 oogvocltt • 222 lengtemaat • 224 toespraak - 226 welwillende l ezer 
• 228 eiland in <le 1\lidd. Zee - 230 natuur · 2~ 1 voegwoord - 233 
E nge lse drank - 23-1 voorzel>el - 236 teken - 237 keukengerei · 238 
~rhoon - 2-!0 goed gezouten .. 2-12 krurig - 213 em inentie - 244 da?.S· 
;partij - 2-!5 azijn - 2;b7 karakte:· - 248 speelgoed - 250 bet Rom. njk 
.. 25 1 plaats in Urt•nte ·- 253 pundi··ht - 255 fijn gemaakt voedsel 
257 verzetaan tekening - 258 dop op zuigfles - 259 doorgang. 

van boven 1Wttr beneden: 
2 m nat - 3 rechte strook water - 4 land in Azie • 5 uitgestorven 

di er - 6 p redikant - 7 dee! v.e. tafel - 8 boom - 9 1aatstleden • 10 
h etaal plaats - 11 h oekpilaster - 13 voegwoor d • 14 neerslag • 15 
stijf - 16 on bep. vnw. - 17 inhoudsmaa t - 18 dierenhuid als pnpi er 
. 20 overtrek • 21 dorsvloer - 23 gelag - 25 in 't oog vallend - 27 
pl ant - 29 hat·d geluid - 31 geta-1 - 33 n;~ai~erei _ 35 kl eur · 36 gro?t 
water • 38 dee\ v.e. Imis - 39 kaart!i,pel - 41 m angaan - 43 stad m 
Span je . 4-1 leer - -!6 rivier in Italie - 48 luch tig verblijf • 50 dapper 
- 51 gewoontcredtt - 53 en • 56 grole boogte · 57 buiten dienst · 
59 eerstkomcndc - CiO droogoven - 64 roede • 67 sterk smakeud 
70 oogziekte - 71 afgemat • 73 tandeloos dier - 74 rode verf • 75 
halfedelsteen - 77 zotskolf - 79 groente - 81 waterin g - 83 Europ. 
e iland - 84 vis • 85 vertrek - 87 m ol entrechter - 89 u itbouw - 90 
zuidvrucht - 91 zijrivicr v. d. Maas - 92 vogel - 94 grieveud • 97 
eens - 99 m isdadig • 101 hoogl eraar - 102 godheid - 104 land sscheiding 
- 108 godin - 111 dwezig - 114 onen igl1eid - 115 sloom jongmens 
• 117 Ind. fort • 118 navigatieinstrument - 120 hoofddeksel - 122 
op elkander - 124 :;odin - 126 geregelde volgorde • 127 soort kist 
- 128 &po rtterm - 130 lidwoord - 131 masker - 132 vierhandig dier 
• 133 vadsig - 139 duidelijk - 140 kerkbewaarder - 142 puntig 
plantendeel - l14 wijnsoor t - 146 grootvader - 147 ploegsn ede -
148 vorstcuti tel - 150 knaa gdier - 152 schaap - 154 interval - 156 
geweldig - 157 puntig plantendeel - 158 oerwoud iu Zuid Amerika 
- 160 plant - 161 f:tensrcs t • 162 term b ij een h al&pel • 167 vloer
bedekking - 169 gebak - 171 hoog bouwwerk - 173 rijgsnoer • I 75 
]lOom • 178 deel v. e . schip - 180 boom - 183 wang - 184 stad in 
N. Brabant - 185 onder - 186 plant - 188 aantal koeien in een land 
- 190 plant - 192 noot - 194 zangorgaan • 196 zelfbewust - 198 leer
middel - 200 stad in Duitsland - 201 voedsel - 202 stuk hout • 204 
levenslucht - 205 vijze\ - 207 plaats in Utrecht - 209 godsdienst -
2ll h eilige - 213 plaats in Drcnte - 221 t en bedrage van - 222 voor· 
porlaal - 223 la rve - 225 boom - 226 eetgerei • 227 levensloop -
229 verlaagde toon - 231 plant - 232 versttmd - 234 de e! v:h. l ichaam 
235 kerk gehruik - 238 bevel - 239 soort stof - 240 vogel - 241 vo gel 
244 vogel - 246 vogel - 247 maat • 249 vrouw van Jacob - 251 bij
woord - 252 verlaagd e toon • 254 p ersoon!ijk voornaam woord - 255 
familielid • 256 landhouwgerei. 



Monsterkrnis woordraadsel 
(voor d'e omschrijving zie men nevenstaande pagina) · 
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ZEILEN. 
Op Zondag 27 Juni j.l. vond de prijs

uitreiking plaats van de eerste serie 
periodieke wedstrij den. Het was in
derdaad een groot succes voor onze 
K.P.M.-z-eilers; er hevonden zich onder 
de eerste vier maar liefst 3 K.P.M.-ers: 

eersle prijs de ,Wind" (stm. Brassem) 
tweede prijs de ,,Zee" (stm. V?akka) 
derde prij~ de ,Vleugel" (stm. RedPker) 

Onze gelukwensen! V66r deze prijs
uitreikning had de ,strijd om de eer" 
van de le periodieke wedstrijd plaats 
gev·onden, waarvan de uitslag .als v-olgt 
was: 

2. ,Vleugel" (stm. Redeker) 
3. ,Zee" (stm. Wakka) 
4. ,Wind" (stm. Ostreigh) 
8. ,Deining" (S'tm. Boll 

Op Zondag 4 Juli d.a.v. vond de 2de 
serie in de 2de periodieke wedstrijd 
plaats. Ook nu had men, ev-enals op de 
voorgaand.e wedstrijd, met een matige 
zeer veranderlijke wind te kampen; het 
veld werd in 2 groepen gesplitst. In de 
eerste groep hevond zich de ,Wind", 
terwijl aile andere K.P.M.-el'S zich in 
de 2de groep bevonden. Veel sti:-ijd 
werd er ni-et geleverd en de uitslag was 
als volgt: 

3. ,Wind" 
5. ,Vleugel" 
6. ,.Zee" 
7. ,Deining" 

SCHAKEN. 

( stm. Brassem) 
(stm. Redeker) 
(stm. Ostreigh} 
(stm. Bol) 

K.P.M. I - Borsumy l: 61/2 - 31/2. 
De uitslagen van deze -op 30 }uni j.L 

in ·ons Logeergebouw gespeelde wed
strijd waren als volgt: 

1. Alibasah - Tan Oen Kiong 1-0 
2. Sonnenberg 
3. Rubin 

- Liem Siong Lam 0-1 
- Tjia Ho Koey 0-1 

1. Neuvenheim - Gouw Tek San 1-0 
5. Lanlang 
6. Gerungan 
7. Veenstra 

- Liem Tiang Hoei 1-0 
- Pang Seng Hoei 1- ·0 
- Kung Sian Tin %-liz 

8. Ticoalu - Soumerah 1- 0 
9. Soekir -- Effendi 1- 0 

10. Pasman - R. Soedjono 0- 1 
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BRIDGE .. ~. 
Op 29 Juni j.L werd voor de K.P.M.

bridgers een onderlinge bridge-drive 
georganiseerd in ons Logeergebouw. 
Er w-erd nu eens geen wedstrijd-bridge 
gespeeld, doch een gewone wilde drive, 
waaraan vele attracties en prijzen waren 
verbonden. De Ieiding was in handen 
van de heer Hazebroek, net van Eu
ropees verlof terug en m et veel ni.euwe 
i:deeen op bridge-gebied. 

V eertien par-en waren aanwezig, die 
elkaar, vaak onder de vreemdste situ
aties, de loef pr·ohe-erden af t e steken. 

Het werd een z.g. ,vlaggetjes"-drive, 
met aan elke ronde verschillende 
attracties verbonden. Om er enkele van 
te noemen: 

Noord spe-elt ongezien 3 S.A.-; het 
contract dat wordt gespeeld, is auto
matisch geredu-bbeld -; het eindbod 
is 4. H do·or Oost te spelen, niet evenwel 
volgens de J.eider die de linkerbuur 
man van Oost rmet dit contract opge
scheept liet zitten - ; de downs waren 
dan ook niet van de Iucht. Zo zagen 
wij Willem v.d. Meer eens 8 down gaan, 
t.erwijl Mevr. Hart vaak een goede 
partner bleek te zijn door mooie kaarten 
mee te brengen, wanneer haar com
pagnon een van deze onverwachte con
tracten had te spelen. Ook het heruchte 
,,Schummel'' spel (v~jf kaarten links, 
vijf kaarten rechts, vijf kaarten aan de 
partner) stood op het programma. 
Hierin ta·onde De Wit zich een meester 
door 6 R te bied.en en te .maken. 

Deze gezellige ,bridge" duurde tot 
half twaalf, waarna de heer Hazebroek 
tot uitreiking van de prijzen kon over
gaan. 

De gelukkig-e prijswinnaars waren: 

le :prijs: 
Hart - V ersta.ppen 
2e prijs: 
Mevr. Hart - Mevr. Pesch 
poedelprijs: 
Mevr. Hazebroek - Mevr. 

N oordhoek Hegt 

48 vlaggetjes 

32 v laggetjes 

2 vlaggeljes 

Het was een echt genoegelijke avond 
en wij danken de heer Hazebroek voor 
de vlotte en kundige leiding. 

#, • 

•. 

Vientalien Competitie. 
Djakartase Bridge-Bond. 

W edstrijduitslagen t ot en met 13 
Juli 1954: 

le klasse: 
K.P.M. I - Borsumij I 
Harmonie I - K.P.M. I 

Promotie klasse : 
Tjikini II - K.P.M. II 

T weede klasse: 
Tjikini VI - K.P.M. III 

Derde klasse: 
K.P.M. IV -· G.LA. II 
K.P.M. V - O.G.E.M. II 

42- 19 
33-31 *) 

37-21 

21-41 

31-28 *) 
49-35 

*) Om de wedstrijd te kunnen winnen is 
minstens een verschil van 4 pun-ten nodig 
in de score. 
De wedstrijd Harmonie I - K.P.M. I en 
K.P.M. IV - G.I.A. II zijn dus in gelijk 
spel geeindigd. 

STANDBEELD VOOR EEN KOE 
Het moest er de een of andere dag 

wei van komen en nu komt het er 
dan van. In Nederland, het dorado 
van melk, boter en kaas, gaat men 
een standbeeld opr ichten voor het 
koeheest. Men mag het er wei over 
eens zijn , dat dit rundvee zulk een 
onderscheiding wel heeft verdiend, 
misschien meer dan sommige lieden 
wi.er beeld op de pleinen staat. 

Aanleiding voor dit heuglijke feit 
1s de vijf-en-zeventigste verjaardag 
van de vereniging ,Het Friese Rund
vee Stamboek". Ter gelegenheid hier 
van gaat men een levensgroot hron
zen beeld .maken van een koe. Het 
monument zal een plaats krijgen in 
het plantsoen te Leeuwarden, waar 
het hoofdkantoor van de vereniging 
zich hevindt. 

De biefstuk 
Moos leverde een gevecht met een !hiefstuk 

die volgens het menu electrisch ibereid was. 
Na tien minuten lang vergeefs geprobeerd 

le heh:ben zijn mes door :bet taaie vlees te 
krijgen , keek hij slemielig naar de ober en 
vroeg onderdanig : , Ober, het kost jon toch 
niks, ken-ie nog niet een sohokkie krijge?" 
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