


pcrsoneelsorgaan 
van de 

n.v. koninklijke 
paketvaart

maatschappij 

9e jaargang no. 9 
september 1954 

ovememing van tekst en 
illustraties aileen geoor· 
loof d met hronvermelding 

* 
aile stukken ,de uitlaat" 
betreHende te adresseren: 

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

medu n merdeka timur 
djakarta 

dit nummer h cvat o.a.: 

de ,,houtman" tewaterge· 
Iaten 

* 
voor a.s. verlofgangcrs : 
auto huren of kopen ? 

• 
archipel-vaart in het ver· 
!eden (deel V) 

tradities en gewoonten 

• 
scholieren werkten b ij de 
k.Jl.m. 

* 
janus, ridder in de orde 
van de kolenschop 

schcveningen - surahaia 
allebei tropisch 

bij cle foto's: 

op d'e omslag een foto van 
surah-liaas' haven, gemaakt 
door Crans ·bodmet·, foto· 
grauf te djakarta . 

• 
op de ·binnenzijde van de 
achterpngina staat £le beste 
foto van de maand : h et 
ms. , l ampong" op £lc 
djambi-rivier. 
deze foto werd gemaakt 
door de geZ>agvoerder van 
genocmd schiu, de heer 
h. meyer, die hicrme11"e de 
uitgeloofde Rp. 50,- heeft 
gewonnen. 

Gedruk t b !J N .V. Visser & Co 
Djakarta 

UITERSTE DATUM YOOR INZENDING VAN BIJ DRAGEN: DE 15e VAN DE MAAND 

Omslag-foto's 
De meesle lezers zullen hebben bemerkt dat op de omslag va n on.s blad een foto staat 

afgedrukt, waarva n d·e front· en de achterpagina een geheel vormen; m.a.w. voor ·de gehele 
um~lag van ,de Uitlaat" wordt 1 foto geh ruikt. 

Het komt voor dat er verschillende lezers zijn die .dit bHjkhaar (nogl niet weten en oals 
wij hen terloops op onze omsla·g wijzen en b et h1ad openvouwen kijken zij ons verbaasd aan. 
Dlt is jammer, want onder ons gezegd : wij zijn een beetje trots op deze omslag(oto's, die 
met bijzonder veel zorg -speciaal voor het .hiervoren omscbreven doel zijn gemaakt. 

Doet ons dus het , genoegen lezers en spreidt na ontvangst van uw blad de omslag open, 
lOdat u d'e h ierop voorkornend'e foto nog beter kunt apprecieren. 

Nu wij het toch over omslag·foto's hehben, nog even een apartje met onm K .P .M.· 
amateur-fotografen. Wie van u ziet kans om ons oon dergelijke foto's te helpen ? Tot nu 
toe werden deze foto 's door heroepsfotografen gemaakt, maar het zou tocih •Ja-rdiger zijn 
als onze lezers ons hieraan zouden kunnen helpen. Probeert u het eens ? 

.----·-

Wandelend e langs Priok's eerste haven maakte onze fotograaf bovenstamule specifieke 
K.P.M.-foto. 

( / oto: studio Tong & T im) 



Direeteur Harinek jubi· 
leerde 

Een geanimeerde receptie 

Op 28 Juli jJ. h erdacht Directeur 
Harinck het feit, dat hij op die dag 
Yoor 25 jaar hij onze maatschappij in 
dienst trad. Ter gel egenheid van dit 
zilveren dienstjuhileum werd des avonds 
ten huize van de fa.milie Harinck aan 
Pegangsaiin T rmur 33 een receptie ge
geven vo.or de directie, chefs van dienst 
en adjunct-chefs; de meesten waren r:iJZ. 
van hun dames vergezeld. Ook verschil- llt-
lende pers()onlijke vrienden van de fa- ~ 
milie gaven van hun belangstelling 
hlijk. 

Na dat een ieder van een koele dronk 
was voorzien, vroeg President-directeur 
lken het woord en sprak de jubilaris 
op zeer hartel~jke wijze toe, daarbij de 
nadruk leggende op de belangrijke 
£unctie die de juhilaris in de hedrijfs
leiding der maatschappij uitoefent. 
Spreker overhandigde de heer Harinck 
aan het einde van zijn toespraak l11et 
g·ouden Paketvaart-horloge en nodigde 
aile aanwezigen uit een toas t op de 
jubilerende dir-ecteur uit te hrengen. 

De heer Harinck antwoordde hierop 
op geestige wijze, er op wijzende, dat 
hij, die de laatste tijd steeds h et V()Or
recht h ad om juhilerende KPM-ers toe 
le spreken, thaus zelf aan den lijve 
ondervond hoe men zich o0p zo'n feest
dag wei voelt. Spreker eindigde m et de 
aanwezigen u it te nodigen het glas te 
heff.en op de toekomst van de K.P.lVI. 

Men bleef na dit officiele gedeelte 
van de av·ond in de, in een hloemen
tuin herschapen, directeursw·oning nog 
lange tijd gezellig hijeen. Er heerste 
een zeer geanimeerde stemming, waar
aan de als cabaretier optredende gezag
voerder E. de Vries ongetwijfeld het 
zijne heeft hijgedragen . 

De laatste bezoek ers gingen ver n a 
het middernachtelijke uur huistoe. 

Van ons Amsterdam-kantoor. 

De h eer C. A. Poot, hoofd-inspecteur 
bij de T eclmisch e Dienst in Nederland, 
die deze functie sedert 1 J anuari 1948 
heeft vervuld, heeft op 1 Augustus j .l. 
·de dienst van de K.P.M. verlaten, onder 
toekenning van ouderdomspensioen 
vanwege de K.J .C.P.L. 

De heer Poot was v.oordien werkzaam 
bij de K. J. C. P. L., onder meer als 

Na zijn toespraak overhandigde President-directeur Iken aan Directeur flariuck ltet gouden 
Paketvacrt-horloge. 

(toto : studio Tong & Tim) 

J 

Directeur Harinck tenridde11 der talrijke genodigden, tijdens zijn antwoord aan Presiclent
directellr Ilcen. 

Inspecteur tevens Chef van de T eclmi
sche Dien st der t·oenmalige J .C.J .L. in 
Indonesie en later als Inspecteur op he t 
Am sterdam-k antoor dezer m aatschap
p ij. Bij de reor ganisatie van de Techni
sche Diensten van beide maat sd1appijen 
ging de beer Poot over u aar de K.P.M. 

Als zijn opvolger werd aangesteld de 
heer Ir. M. Muysken, die m.i.v. 1 Au
gu,.tus 1954 werd hevorderd tot adjunct
chef. 

(toto : studio T ong & Tim) 

Mevrouw G. P. W alraven·van Ginnc
ken , Sociaal W erkster op het Amster
damkan toQor, zal op I September a.s. 
haar 'verkzaamh ed.en , die zij sedert 
1 J anuari 1952 als zodanig in het belang 
van onze maatschappij heeft venicht, 
ueerleggen. Tot haar opvolgster is aan
gesteld Mevrouw S. Bakker-Stobbe, die 
wij gaarne succes toewensen in deze 
;moeilijke, doch dankbare taak. 

3 



Mevrouw E. C. W. de Koe-d' Arnaud verrichtte op Zaterdag 10 ]uli j.l. de doopplechtigheid en de tewaterlanng van het ms. , Houtman" 
(foto : Fotob~eau C. Kramer te Rotterdam) 

TEWATERLATING ms. ~,HOUTMAN" 

Zoals wij in ons vorige nunnner reeds met een enkel woord schreven, 
is op Zaterdag 10 Juli! j.l. van een der hellingen van C,. van der Giessen & 
Zonen's Scheepswerven n .v. te Krimpen aan de IJssel met goed gevolg 
tewatergelaten het voor rekening van onze maatschappij in aanbouw zijnde 
motorschip , Houtman". 

De tewaterlating en de doopplechti~r
heid g:eschiedden door mevrouw E.C.W. 
de Koe-d'Arnaud, echtgenote van 
onze directeur. Er ·hestond voor deze 
plechtigheid grote belangstelling. Tot de 
genodigden hehoorden vooraanstaande 
personen nit scheepsbouw-, scheepvaart
en handelskringen, de meesten verge· 
zeld van hun echtgenoten. Om half een 
knipte mevrouw De K oe een koord 
door, waardoor de laatste heletselen 
werden weggenomen. De ,Houtman" 
gleed daama vlot in het ;watt~l·. 

4 

Na de tewaterlating verzamelden de 
genodigden zich in het kantoorgebouw, 
alwaar de heer C. van der Giessen Azn ., 
de oudste directeur van de werf, de 
aanwezigen begroette. Hij sprak zijn 
vr.eugde nit over de vlotte tewaterlating 
en hood de doopster ter h erinnering aan 
deze geheurtenis een met diaman
ten bezette broche aan. Spreker zei 
verder, dat de werf zo'n 25 jaar geledcn 
het eerste schip voor onze maatschappij 
heeft gebouwd, welk schip door andere 
hoten is gevolgd, zodat thans de werf 

van Van der Giessen twintig schepen 
met een draagvermogen van in .totaal 
62.000 ton voor de K.P.M. heeft ge
bouwd. 

De heer Van der Giessen hoopte de 
,Houtman", die de laatste van een serie 
van vier op Nederlandse werven voor 
de K.P.M. in aanhouw gegeven schepen 
is, op tijd, en wei in het begin van 
December a.s. aan de rederij te kunnen 
afleveren. Dat bet schip gelukkig moge 
varen en bijdragen tot de voorspoed 
van de K.P.M., zo eindigde hij. 

Onze directeur in Nederland, J hr. 
I.H.A.. Backer, noemde de , Houtman" 
een mooie aanwinst voor zijn rederij. 
De vier nieuwe schepen zullen gaan 
varen in de dienst en van de Koninklijke 
J ava-China-Paketvaart Lijnen, doch zij 
blijven eigendom van de K.P.M. Het 
ontwerp van de schepen is gedeeltelijk 



!hr.[. H. A. Backer, onze directeur in Nederland, sprak in het kantoorgebouw van Van der Giessen en Zonen's Scheepswerven te Krimpen aan 
de [Jssel, na de tewaterlating van de ,Houtman", d'e genodigden toe. 

Op de foto geheel links mevrouw en directeur Mr. D. F. de Koe, geheel r.echts !hr. l.H .A Backer. 

naar eigen inzicht en gcdeeltelijk vol
gens model van het enige jaren geleden 
door onze maatschappij aangekochte 
k1einere motorschip , Norvest", dat op 
het ogenhl ik onder de naam van , Le 
Maire" in de vaart is. De heer Backer 
prees zich gelukkig, dat de vier schepen 
aile door P. Smit Jr. te Rotterdam _ge
houwde B & W -motoren hezitten. Met 
het eerste van deze serie in de vaart 
gekomen schip, de ,,Roggeveen", heeft 
men goede erval'ingen. Spreker wijdde 
nog enige woorden aan de vele buiten
landse orders, die aan onze Nederlandse 
scheepswerven verstrekt worden en die 
wel eens aanleiding zijn, dat de ople
vering van op onze werven voor Neder
landse reders in aanhonw zijnde sche
pen vertraging ondervindt. Deze woor-

den hadden echter geen betrekking op 
de ,Houtman". Jhr. Backer sprak de 
hoop uit, dat zijn rederij opnieuw 
houwopdrachten zou kunnen verstrek
ken. 

Ten slotte dankte directeur De Koe, 
nam·ens zijn echtgenote, voor het .:noo:le 
geschenk. Tot nu toe had hij steeds de 
nieuwe schepen van de K.P.M. kant en 
klaar in de lndonesische Archipel zien 
aankomen, doch nu was hij eens van de 
geboorte van een K.P .M.-schip getuige 
geweest. 

Door de vriendelijke medewerking van ons 
Amsterdam-kantoor mochten wij van de te· 
waterlating van de ,,Houtman" een driet al 
ongetwij!eld' fraaie foto's onlvangen, die onze 
lezers op deze en volgende pagina's vinden 
afgedrukt. 

(/oto: Fotobureau 0 . Kramer te Rotterdam) 

De jonge vrouw .ga.f 't schip haar naam. 
W ij v-onden hen~ beschreven staan 
np 't geleml b#belblad, bewaard 
voor hen, van wie nu geen rr~eer vaart ; 
mCKIT het verhaal, zo vaak verteld, 
hoe in het Pinlksterstormgeweld 
,De Vrouw Johanna" is gebleven, 
staat diep rnog in het hart geschreven : 
't Galjoen, ter houtVIMTt naar d'Oostzee, 
voer jonge vrouw en kinderen mee 
na lang beraad! voor d' eerste keer 
en mens rnoch wrakstuk k eerde weer ... 
Johanrna doopt me11- sinds alleen 
kin:d'ren bij ons. Wanneer zal een 
van hen een schip die 111aam weer geven ? 
Wie stuurt , De Vrouw Johanna's" steven 
opnieuw de haven uit naar vreemide zeeen ? 

Annie ]nh. vnn B eintum. 
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Nadat de kratste beletselen waren weggenomen gleed de ,Houtman" vlot in het water. 
(Joto: Fotobureau C. Kramer te Rotterdam) 

Nieuwbouw in Nederland 

Aan het einde van het tweede kwar
taal van 1954 nam Nederland in de rij 
der scheepshouwende naties de derde 
plaats in achter .Groot-Brittannie en 
Duitsland. Op Nederlandse werven 
werd aan 130 schepen met 443.700 
bruto register ton gewerkt, ruim 7.5 
percent van aile tonnage, welke over 
de gehele wereld. in aanbouw was. 
De Nederlandse sch eepsbouwindustrie 
handhaafde zich hierdoor niet alleen 
op het peil van het eerste kwartaal, 
1aar passeerde bovendien de Ameri

kaanse werven, wier productie hal
veerde. 

Volgens de gegevens van Lloyds 
Register is deze ereplaats voor Neder
land in he t bij:z.onder toe te schrijven 
aan de zeer grote nieuwbouw van tank
schepen. Er stonden op 30 Juni in 
totaal 24 tankschepen met 287.761 

6 

bruto register ton op Nederlandse hel
lingen tegen 20 met slechts 192.111 
bruto register ton op 31 Maart. 

Kent U ze? 
(speciaal voor het walpersoneel) 

Nederland werd groot door zijn zeelieden. 
Daarmn getuigen onder meer de talloze, aan 
de scheepvaart ontleende, uitdrukkingen en 
zegswijzen, die in de Nederlandse taalschat 
zijn te vinden. Maar het is even droevig als 
waar, dat ver schillend'e van die scheepstermen 
in de moderne tijd weinig meer zeggen. Het 
is beus geen bijzonderheid, aJs een Neder· 
lander het verschil niet weet tussen bakhoord 
en stuurboord ... 
W eet u de afkomst -en hetekenis van de vol
gende scheepstermen? Zo niet, dan vindt u 
ue oplossing op pagina 18. 
1. Kielhalen 
2. Voor de wind gaan 
3. De loef afsteken 
4. Overstag gaan 
5. Bakzeilhalen 
6. Lnveren 
7. Op drift gaan 
8. De vlag strijken. 

Dankbetuiging 

Langs deze weg betuig ik mijn 
oprechte dank, mede namens mijn 
zoon, aan de heren gezagvoerders 
en officieren voor hun bijdragen 
voor het tot stand komen van een 
gedenksteen op het graf van mijn 
geliefde echtgenoot, de heer 
J .W.G. van Haaren, in Ieven lste 
stuurman der K.P.M. 

Tevens dank ik de velen onder 
U voor hun hlijken van medeleven 
met mijn verlies. 

Het gaat U allen wel. Behouden 
vaart. 

Mevrouw de weduwe 
J. H. E. van Haaren-Buurman. 

(door omstandtgheden eerst thans 
geptaatst) 



Voor a.s. verlo:fgangers 

· AUTO BUREN OF J{OPEN? 

Het wordt steeds meer gebwikelijk 
voor "erlofgangers om zich in Neder
land tijdelijk een auto aan te schaffen. 
V clen zijn h.et er met ziehzehre niet ove-r 
eens of zij nu tijdelijk een auto zullen 
huren van een der talloze autoverhuur
bedr~jvcn of dat zij zich voor de duur 
van het gehele verlof een auto zullen 
(kunnen) aanschaffen. De volgende glo
bale cl_\(en, kunnen 'Wellicht vom: hen, 
die moeilijk een heslissing kunnen 
nemen. van nut zijn. 

Voor prijzen van ongeveer I 2000.
.a f 3000 . .:__ zijn hehoodijke tweede
h andse wagens hcschikhaar in de kleine
en middenklasse, zowel van particulie
ren als op de grote autoveilingen, die 
regelmatig in :. de grote steden worden 
gehonden. Wij willen daarmede niet 
zeggen, dat iemand niet voor een prikje, 
zcg f 1500.- , een bruikhaa.r oud wagen
tje op de kop kan tikken. Hij mag daar
van uiteraard ook niet zoveel verwach
ten en loopt de kans gr-ote xeparaties 
te krijgen. Wat u echter ook doet, koop 
nooit een wagen zonder keuringscerti

ficaat! 

Experts van de autoveilingen · kunnen 
de:.-;e certificaten opmaken, doch ook 
de KNAC en de ANWB verrichten voor 
een klein hedrag een grondige keuring. 
Dit beperkt reeds voor een deel bet 
risico, hetgeen niet uitslu.it, d.at er later 
toch nog verborgen gebreken voor den 
dag kunneu komen. 

Laten wij er verder rekening mede 
houden; datu de wagen na een half jaar 
rijden (mogelijk in een ongunstig sei
zoen, bijv. tegen de winter) voo-r 
I 500.- Ulinder moet verkopen, dan 
heeft u daarmede de eerste reeele nit
gave. Alles wat u er minder op verliest 
is meegenomen. De glohale ko~ten 
worden dan: 

afschrijving: 
~ jaar all-risk verzekering 
% jaar wegenhelasting 
% j aar stalling 
kleine onderhoudskosten 
(doorsmeren, rijklaarhouden 
afschrijving banden 

Variahele kosten: 
benzine 10.000 km (1 : 12) 
olie verversen -

f. 500.
f. 150.
f. 60.
f. 120.-

etc.) f. 180.
f. 100.-

f. 1110.-

f. 322.
j. 70~ 

f. 392~ 

Op weg zijnde met verlof naar EW'opa, vieTde geztJgvoerder ]. Staakman op 22 ]uni j.l. aan 
board van het ms. ,Orcmje" zijn 25-jarige dienstjubileum. Dit jubileum werd aan board 

gevier-d in tegemvooncfigheid van alle aan.wezige K.P.M.·ers. 
Ziuend: in het midden de jubilaris, k apitein ]. Staakman; derde vttn linfks mevrouw Prank 

van Hoogevecrn, echtgenote van onze directeur. 
V erder nog staande: 5de van links gezagvoerder La.ssche van de ,Oranje'1 en 4de van 

reclus gezagvoerder A. Penny. 

Hierhij is dns aangenomen, dat u een 
goede wagen beeft getroffen, waaraan 
geen grote repa1·aties nodig waren, of 
die bijv. voor f 500.- gereviseerd moest 
worden. 

Huurt u een auto, dan betaalt u in de 
wintermaanden al gauw I 5,- p.d. plus 
5, 6 of 7 ct. per km. Wil men in het 
hoogseizoen, . p1:ecies in de grote vacan
tie, een auto buren, dan heeft u kans 
f 300.- pe:r maand plus 6 et. per km; 
te hetalen. Ook wei andere soorten 
tarieven, b.Y. f 100.- per .week, zonder 
km-tarief. 

Een kleine wagen gedurende het goed
kope seizoen kost voor 6 maanden 

a f. 5,- per dag = 6 X f. 150.-/· 900.
plus 10.000 km· a 6 ct. f· 600.-

f. 1500.-

Daarbij komen dezelfde variabele 
kosten voor olie en benzine. Een yoor
deel van huren is, dat men aileen een 
auto huurt indien men werkelijk gaat 
rijden en verder, dat men niet h et risico 
draagt van onverwacht grote re~araties, 
slijtage, nieuwe banden, revistes enz., 
terwijl helastiug, verzekering, afschl'ij
ving en meestal smering ook voor reke
ning van de verhuurder komen. Bij huur 
gedurende 6 1naanden achtereen, kan 
doorgaans nog een reductic :worden he· 
don gen. 

Aanstaande yerlofgangers kunnen hij 
de Indonesische Motor Cluh (c/o Fac
tory in Djakarta Kota) een internatio-

naal rijbewijs aanvragen, waarmede 
men geheel Europa kan rondtoeren. 

Hierbov.en hehben wij enige pdjzen 
van een willekeurig verhuurbedrijf ge
geven, doch er zijrt natuurlijk verschil
len in prijzen en voorwaarden bij diver
se zaken. Wij hope11 echter hiermed.e een 
globale indruk van de te verwachten 
kosten te hebben gegeven, waarmede 
a.s. verlofgangers ongetwijfeld hun 
voordeel kunen doen .. 

C. deL. 

Niet verstaan 
De Amerikaan, die op de tram -stapte, einde· 

loos kauwend op· 21ijn gummi, nam plaats 
tegeJlover een oud, .gerimpeld en verschrompeld 
vrouwtje. De tram reed verder. De Ami kauw~e 
en kauwde also£ zijn !even er van af hing; 
zo llijn Ami's. Ret vrouw.tje staarde hem met 
grote ogen aan; tot zij met een vrieJldelijk 
Iachje en een gebar£ten stemmetje zei: "Erg 
vriendelijk van u meneer, maar ik versta er 
geen woord van, want ik hen sto-kdoof." 
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• Archipel-vaart an het verleden stated by Horsburgh. This bay is 180 
miles long by an average breadth of 
from 40 tot 50 miles, the survey is quite 
new. The navigation is awful. I thought 
,Royalist" would have left her bones 
there, but she escaped untouched. 
Sometimes we could count thirty coral
patches from our masthead and we had 
to sail throUJgh them by eye", 

door 
G. Knijpenga. 

V. 

Het land van Koetei schijnt bij de 
avontuur-zoekenden altijd in trek te 
zijn geweest. W aarschijnlijk was het 
meer de roep dat daar goud te halen 
was, dan de attracties van het land zelf. 
Zo bracht reeds in Mei 1813 de ,Nau
tilus" het bericht van Makassar, dat een 
jonge Engelsman, Thomas Br-ooks, zich . 
te Koetei bevond. Twee jaar daarvoor 
was h ij met zijn ·schip door rovers over
vallen, hij welke gelegenheid 3 Europe
anen, 2 Chinezen en 5 Bengalezeri, allen 
tot de equipage hehorende, waren ge
dood en de rest van de bemanning als 
slaven was verkocht. Het :was dus niet 
altijd even prettig om in die streken 
te varen! Het was was toen nog ten tijde 
van het Engelse hewind en :wat er is 
gedaan om deze Thomas Brooks naar 
de civilisatie terug te hrengen is ons 
niet bekend, evenmin met welk doel 
deze Engelsman in deze contreien was 
(in letterlijke zin) verzeild geraakt. 

Men verwarre deze Thomas n iet met 
J ames Brooke, de latere Sir en R adj a 
van Serawak, van wie h eel wat meer 
hekend is. Deze laatste was in 1803 ge
horen en had de ,,call for the East'' 
ongetwijfeld te pakken gekregen in 
dienst van de E ast India Company. Hij 
moest om gezondi1eidsredenen naar 
Engeland terug keren. Zijn vader liet 
h em na zijn dood een slordige duit na, 
voor welk geld bij een schoener, de 
,Royalist", van 142 ton kocht en daar
mede in 1839 op avontuur naar Singa
pore vertrok. Financieel voordeel 
boefde bij dus n iet te zoeken. Zijn doel 
was de christelij ke besch aving te ver
spreiden en ongetwijfeld ook de Engelse 
invloed uit te oefenen en b evor deren. 
Toen hij in opdracht van de Singapore
autoriteiten vopr de eerste maal Sera
wak bezocht, schreef hij, zoals in die 
tijd vele kapiteins hun heviudingen in 
zeevaartkundige tijdschriften publiceer
den, ter voorlichting van collega's in de 
,Nautical Magazine" van 1840. ( deze 
publicaties zijn ver taald overgenomen 
in het Tijdschr ift Zeewezen van 1841). 

,The R oyalist" deed h et eerst het 
land van Borneo aan, op de hoogte van 
Tandjong Assi, en vandaar begonnen 
wij ee.ne opneming, welke w ij 150 mijlen 
langs de kust hebben voortgezet. Onze 
kaarte1~ zijn zoo slecht, zoowel in Zig
ging als in omtrekken, dat het onmoge
lijk is eenig duidelijk denkbeeld van de 
kust te geven, zoo als z ij werkelijk be
staat; en ik moet mij bepal'en bij de 
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opgave, dat de wem~ge plaatsen, door 
Horsburgh gegcven, 60 of 80 mijlen 
buiten hunne belworlijke Zigging ge
plaatst zijn, dat er talrijke eilanden, 
bevaren rivieren en hooge voorlanden 
gcheel e.n al zijn weggelaten en dat de 
kust, als zeer laag land opgegeven, zich 
onderscheidt door afzonderlijk liggende 
bergen van 2000 tot 3000 voeten hoogte. 
Onder andere schoone riviere.n onder
scheiden zich die van Sarawah, Moroto
bas en Sading, als bevaarbaar voor sche
pen van aanmerkelijke grootte. ,The 
Royalist" liep de eerste 40 mijlen op, 
tot het dorp Kuching, de tijdelijke ver
blijfplaats van Radja Moodah Hassim; 
en van daar werden er, in onderschei
dene rigtingen togten met sloepen ge· 
daan, tot 100 mijlen de Samarahn-rivier 
opwaarts, et~ gedeelten van de Quap, de 
Riom, de Bogar, de Lindoo enz. be
zocht". 

In zijn , Private Letters" schrijft 
James Brooke over zijn eerste hezoek 
aan Serawak het volgende : 

,In trade I have been able to 
accomplish an excellent footing with 
the Borneons and a free pennission that 
English vessels may trade with Borneo. 
The Du·tch are making great efforts to 
effect the same objects, and I have 
possessed myself of their correspondence 
with the Governor of Serawah on this 
subject, They are positively excluded 
now''. 

En verder: 

, I could cross to Sambas, but I dislike 
the idea of placing myself at the mercy 
of the Dutch of that place", 

Erg gesteld op de Nederlanders 
schijnt Sir James dus niet geweest te 

Te Boni werd Brooke niet 'al te vrien
d:clijk door gewapende prauwen ont
vangen. Hij vertrok weer daarvandaan 
en ging naar Waja, ,where they feasted 
me". Hij hleef daar 6 weken en leerde 
veel van het landschap kennen alsmede 
van de gewoonten en gehruiken der 
bevolking. 

Hij wer d nu ook weer uitgenodigd 
om naar Boni te komen en werd nu heel 
vriendelijk ontvangen. In totaal hlee£ 
James Brooke 4 maanden in deze Bugis
countries. Na in Singapore te zijn terug
gekeerd, bracht hij wederom een hezoek 
aan Serawak om daar (door toevallige 
omstandigheden) zijn grote en welbe
kende carriere te maken. 

In 1847 trachte Capt. P.J .B. Drysdale 
met zijn Engelse schoener ,Mazie" 
toegang -tot de kleine Celebes-havens te 
verkrijgen. H ij verscheen eerst te Goe
noeng Tella, waar h em evenwel niet 
werd toegestaan handel te drijven. Te 
Makassar vroeg hij uitklaring voor 
Pare-Pare en Mand:ar, hetgeen even
een s werd g·eweigerd. Captain Drysdale 
forceerde deze zaak echter niet. Hij 
zeilde vi a Timor naar Java en diende 
later zijn heklag in bij de Gouverneur 
van Singapore. 

George Windsor Earl hereisde in 
1832/ 34 de Archipel en weet in zijn 
hoek ,The E astern Seas" veel belang
wekkends te vertellen over de h andel in 
die jaren. Hij is daarbij evenwel zeer 
chauvinistisch, alles wat de , Dutch" 
doen is verkeerd en wat ze niet doen is 

00 

0 zijn. Na zijn terugkeer te Singapore 
0 

<> 

maakte hij een reis rond Borneo en ~ 0 

komt dan op Celebes terecht. Hierover '1". ~ ~ o: ~ 
'::: \!} • : ·.- t/ k 

schrijft hij het volgende : .:::. • ~n"' ;. (, \ l 

made 

Dutch settlement on the Sou·th of Cele· : t, . 

bes. It is distinguished by the mountain :n .: . ~- ~ ~ ~ 
of Lumbur Batang or Big Belly. A party 1J:> • , .:._:::::__. 

from the , Royalist'' were the first "'-~- ""' '®e 
Europeans who ever reached the sum- "" 
mit. From Bouthain we proceeded into ~ @ 

the Bay of Bo.ni by the inner passage, ..(.;: 
which is clear, w ithout any rocks as 
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evenmin goed. De opkomende Neder
landse handel in de Archipel noemt hij : 
, Dutch agression in the British tradP-". 

Ui teraard is h et als Engelsman zijn 
goed recht voor de Engelsen op te ko· 
men, doch alle overdaad schaadt. Zo ook 
hier. Men is huiverig om aan zijn mede
delingen en bevindingen enige histo· 
rische waarde toe te kennen. Laten wij 
thans iets over zijn ervaringen op West
Borneo nave~·tellen. 

Hij vertrok op 28 Februari 1834 met 
zijn scho~ner ,Stamford" van Singapore 
me t hestemming Singkawang en arri· 
veerde . daar op 8 Maart op de rede, 
doch heschrijft de toegang tot Singka· 
wang m oeilijk te h ehben kunnen vinden. 
D at behoeft ons helemaal niet te ver
wonderen. Een i.eder, die wel eens op de 
rede van Singkawang heeh gelegen en 
daar nooit eerder is geweest, vraagt zich 
af waar nn eigenlijk precies de rivie1· is 
tussen al dat geboomte. Enfin, ook Earl 
slaagde er in om per hoot de plaats te 
hereiken waar hij uitsluitend Chinezen 
vond, die volgens zijn zeggen, gaarne 
handel wilden drijven met Singapore, 
hetgeen echter door het Nederlandse 
Gouverne.ment niet was toegestaan. Dit 
zal wel juist zijn geweest. In een instruc
tie van 1823 aan de Resident van Sambas 
lezen wij dat deze er voor h.eeft z.org te 
dragen , dat hoegenaamd geen handel 
te Singkawang wordt gedreven dan nit
sluitend met de hoofdplaats ·Sambas. 
Geen schepen of inheemse vaartuigen 
werden toegestaan om ter rede van 
Singkawang te ankeren, met uitzonde
ring van 'sLandsvaartuigen met lands· 
producten, komende van Pontianak of 
Sambas. Dit ter bevordering van de 
kustvaart. 

De ,.Stamford'' ging toen maar weer 
anker op en stevende naar Sambas, al
waar Resident Romswinkel aan Earl 
bevestigde dat aileen Sambas en Pon· 
tianak voor de handel open waren. (Deze 
plaatsen waren, om de econom1sche 
toestand van West-Borneo te verbeteren, 
in 1833, dus een jaar voor Earl's komst, 
tot vrijhavens verklaard). 

Earl hleeft tot 15 April te Sambas om 
enige ruilhandel t e doen. H ij beklaagde 
zich er over dat de Resident hem voort
:lurend onder toezicht hield, waarvoor 
dez.e laatste <Ongetwijfeld wei goede 
reden 'Lal hebhen gehad ! Hij maakte 
nou net mee, dat een Chinese prauw 
va~ ca. 25 ton met een voile lading 
van Singapore, die op de kust smok
kelhandel kwam drijven, in heslag 
wera genomen. Dit verhinderde Earl 
evenwel niet ·om inplaats van recht
streeks naar Singapore toch weer 
naar Singkawang te gaan. De ver
boden vruchten zijn nn eenmaal bet 
lekkerst! Volgens Earl's opvatting was 

Singkawang een vrije Chinese gemeen
schap, waarover de Resident van Sam· 
bas niets te vertellen had. Het was onge
twijfeld h et goud dat h em aantrok. Hij 
wist door t e dringen tot de goudmijnen 
in Montrade en rui1de de rest van zijn 
lading, die hoofdzakelijk uit opium 
bestond, in voor goudstof. Op Poeloe 
Batu Blat n am hij zandballast en water 
in, wist nog enkele wilde varkens te 
schieten en vertrok op 4 Mei d.a.v. weer 
van Singkawang om de 15de van die 
maand te Singapore tcrug te keren. 

Over de financiele resultaten van zijn 
reis is Earl niet ontevreden, doch zeker 
niet over h et opt1·eden der Nederlandse 
autoriteiten, waardoor er geen kans 
hestond om geregelde handel (natuur· 
lijk zoals hij die bedoelde) met West
Borneo te drijven. Earl zocht het t oen 
maar verder op Serawak, waar het vom:· 
delige was antim.ony-erts voor $ I .
per ton te kopen en die te Singapore 
voor $ 16.- tot $ 20.- van de hand te 
do en. 

In de ,Kroniek der Z.O. Afd. van 
Borneo" vertelt Dr. J . Eisenberger, dat 
nadat :in 1809 G.G. Daendels had beslo
ten om Bandj~rmasin te doen verlaten, 
het volgende jaar een partiC'ulier, de 
Engelsman Alexander Hare verscheen. 
Dit zal vermoedelijk met zijn schip de 
,Betsey" (van 135 ton) zijn geweest, 
aangezien wij dit vaartuig aantro.ffen 
in de , List of Shipping" van 1816, toe
behorende aan A. Hare en gevoerd door 
J . C. Rose. Volgens de ,Arrivals and 
departures" van dat jaar, voe1· genoemd 
schip, behalve een enkele reis naar 
Malacca, vrij geregeld tussen Bandjer
masin en Java. H et Engelse bestuur had 
Hare inmiddels genoemd tot Resident 
van Bandjermasin. In de ,Java-Alma· 
nac" van 1815 vonden wij hem aange· 
duid als: ,Resident and Political Com· 
missioner of Government for the Native 
States on Borneo". Hij wist dan ook een 
contract met de Sultan te sluiten, waar· 
bij deze de Ianden Beraoe, Koetei, 
Pasir, Pegatan en Poeloelaoet aan de 
Honourable East India Company af
stond. Ook voor zichzelf wist hij te zor· 
aen, door de toewijzing door de Sultan 
0 

- k" v van het landgoed ,Maloe a . an 
Raffles kreeu Hare 4000 J avaanse ver· 

0 • • 
oordeelden (tenmmste daarvoor gmgen 
ze door) toegewezen om laatstgenoemd 
landgoed te hevolken. Hij heeft daar 
peper, koffie en groentetuinen doen 
aanleugen en heeft er zelfs onder lei ding 

1:1 • 
van kapitein Ross een scheepshmmer· 
werf gevestigd. lndien Hare onder een 
beter ~testernte gehoren was geweest, 
zou hij waarschijnlijk een tweede hlanke 
Radja zijn geworden . Nu evenwel zou 
hij niet lang van zijn landgoed, waar
van hij zichzelf reeds tot ,heerser" had 

uitgeroepen , alsmede van de gunsten 
van de Sui tan profiteren. 

De Nederlanders hadden inmiddels 
h et Bestuur op Java weer overgenorucn 
en in 1816 vertrokken de Engelsen uit 
Bandj ermasin. De aan de East India 
Company afgestane gehieden werden 
aan h et Nederlandse Gouvcn1ement 
<Overgedragen. 

Hare vertrok naar Java om zijn per· 
soonlijke rcchten op zijn landgoed , Ma
loeka" te b etwistcn. Zijn claim werd 
echter door de Nederlandse Regering 
afgewezen, daar de Sultan verklaarde 
het landgoed niet aan Hare persoonlijk 
doch aan de Resident in bruikleen te 
hehben afgestaan. Hare, die een lastig 
heerschap hleek te zijn, werd zijn ver· 
dere verblijf in Indonesie ontzegd. 

Zijn schip de ,Betsey" zagen wij 
nog een paar maal vermeld. In April 
llH9 werd het, na vier maanden door de 
douane te zijn vastgehouden, vrij gela
t en, daar bet bchoorlijk voorzien hleek 
te zijn van een certificaat van verkoop, 
afgegeven door de Resident van Rem
bang, als te zijn overgedragen door de 
scheepsbouwmeester J olm Dixon aldaar. 
In het ja~r daarop, in ]uli 1820, ver
kocht hij de ,Betsey" aan Charles Bro
die. Daarbij deden zich nog enkele 
moeilijkheden voor, aangezien de ex
kapitein A. Roy, zich hij het verlaten 
van h et schip, te CalC'Utta de koophrief 
wederrechtelijk had toegeeigend. 

Hare schijnt daarna een ander schip 
te hcbben gekocht. In J anuari 1822 ver
zocht de firma Milo, Hasveld, agenten 
van A. Hare, h et Engelse schip ,Mary" 
dat op Java ;werd gebouwd en te Bata
via lag, naar Surabaia te mogen zenden 
voor het afhalen van houtwerken. Als 
genoemde firma evenwel later vraagt de 
,Mary" voor de kustvaart te mogen ge· 
bruiken, wordt dit slechts toegestaan 
onder voorwaarde dat het schip eigen
dom is geworden van een ingezetene 
van Indonesie. 

Hare zelf vestigde zich in 1823 met 
enige inheemse gezinnen op de toen 
nog onbewoonde Cocos-eilanden. Daar 
h eeft hij een aantal jaren gewoond, waar 
hij zich met handel op Bonrb<On (het 
teo-enwoordiae Reunion) en Mauritius 

t> t> 

bezia hield. In 1930 kreeg hij vergun· 
t> • 

nina om zich op Benkoelen te vestigen, 
t> 

alwaar hij echter korte tijd daarna 
overleden schijnt te zijn. 

(wonk vervolgd). 

Mensen, die weifelen, slagen 
nooit in hun ondernemingen. 

NAPOLEON 
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flradities en 7ewoonten 

In deze modeme tijd gaat men zeker niet meer 
naar zee voor belevenissen van ,,Romantiek en 
Avontuur". Het gehele scheepvaartbedrijf en het 
varen heeft thans een meer zakelijk cachet ge
kregen. Dit heeft natuurlijk voor- en nadelen, 
waarbij o.i. de voordelen tegen de nadelen op
wegen. De romantiek en het avontuur van de 
zeevaart in oude tijden, brachten n.l. factoren 
mee die ons, modeme zeelieden, niet meer zullen 
aanlokken. 

Men trok er met zijn schip op uit met kennis 
van begin- en eindhaven; al het overige was een 
,God zegen de greep". Reisschema's waren der-

Gezagvoerder B.A. Carsten, 
die iedere maand onder zijn 
initialen H.A.C. een interes· 
sante bijdrage levert aan ons 
blad. 

. halve van eenvo,udige opzet en de toenmalige 
,schippers naast God' zullen wei nimmer van 
een afdeling Vervoer hehben gehoord. De ,Ouwe'' 
was toen inderdaad een oppermachtig heerschap 
en in zijn instructiebrief stond een algemene op
dracht : ,met schip, rijke lading en buit thuisko-
men". 

Over bemanningen werd met minder 
zorg gedacht. Als een vloot naar de 
Inditin met meer dan 1/3 van de uit· 
gaande crew terugkwam, dan kon het 
praedicaat luiden: ,well done". Onder 
deze omstandigheden beleefde men toen 
op de wereldzeeen romantiek en avon· 
tuur. Inderdaad, veel is biervan bij de 
zeevaart niet meer aanwezig. Slecbts 
enkele eigenscbappen, in die tijd ver
worven, worden in geschrift en woord 
de zeeman nog toegezwaaid. Denk mau 
eens aan de gezegden van: de eenvou
dige rondborstige zeeman, de man van 
wdnig woorden en joviale levenshou· 
ding. In zeker opzicht geen onver· 
dienstelijke karaktereigenschappen, al· 
hoewel er ook een tintje aan zit van 
hepaalde mogelijkbeden om de goed· 
hartige zeeman te taxeren, te waarderen. 

Is er derhalve veel in de loop van 
de tijd veranderd van de romantische 
en avontuurlijke sfeer dat bet reizen en 
trekken met zich meehracht, twee voor
name zaken zijn echter grotendeels blij· 
ven bestaan, n.l. de tradities en gewoon· 
ten. N aar onze mening is hierdoor bet 
beste ·deel voor discipline en ordeband
having aan boord in de kern geband· 
haafd. De waarden van in hoofdzaak 
tradities kunnen niet hoog genoeg wor· 
den aangeslagen, mits men daarbij zorgt 
niet in zelfgenoegzaamheid te v.allen en 
tradities en gewoonten van anderen met 
geringschatting e.d. te bezien. Helaas is 
deze lev~nshouding in het Ieven van 
volken de basis geweest van onderling 
onbegrijpen en ernstige controversen. 
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Gewoonlijk is hiervan de oorzaak, dat 
men over en weer te weinig van tradi
ties en gewoonten van elkander afweet 
en in vaak goedkope spotlust een nega· 
tieve beoordeling geeft en nodeloos 
ergenis opwekt. 

Als weinige andere beroepen is bet 
vooral de zeeman, die door aanraking 
met mensen van verschillende aard en 
aanleg een brede en objectieve kijk 
krijgt omtrent zeden , gewoonten en tra
dities in allerlei schakeringen. Van 
meet af aan brengt de aanraking met 
het schip hem in contact met vormen, die 
eeuwen Ol!d zijn en als tradities nog 
steeds aan boord bestaan. Het begint 
met de traditionele naam van de ge· 
zagsdrager van zijn schip , de Ouwe", 
nog beter uitkomend in het Engelse 
,the old man". Verder wordt hij bij 
taak· en wachtindeling en in de namen 
van gebruiks- en andere scheepsvoor· 
werpen en omgangsvormen voortdurend 
herinnerd aan de behoudende band in 
de scheepvaart met het verleden. 

De grootste doorbraak ondergaat de 
jeugdige zeeman in zijn gevoels- en 
gedachtenwereld, wanneer hij gecon· 
fronteerd wordt met gebruiken en ge· 
woonten die zo geheel anders zijn dan 
hij in eigen kring gewend is. De reacties 
hierop zijn uiteraard bij de verschil
lende typen naar aar.d en aanleg zeer 
verschillend. In het algemeen is het z6: 
hoe breder de basis van de opvoeding• 
hoe meer begrip voor andere omstan· 
digheden en levensvoorwaarden. In het 
tegenovergestelde geval is de overscha· 

keling vaak heel moeilijk, aangezien 
men buiten de enge kring van huis en 
haard weinig heeft meegekregen om een 
ob jectief o01·deel terzake te veil en . 

.J'och blijft de zeeman, hoe ook milieu, 
algemene onrn•ikkeling en opvoeding is 
geweest, iu de gunst ige omstandigheid 
gelegenheid krijgen om kennis te maken 
met gewoonten, tradities e.d. van andere 
V?lken. Zelfs de meest eenvoudige va· 
rensgezel zal hiervan iuvloed ondergaan 
en vaak zonder zich ervan h ewust te 
zijn, zodanig in doen en denken veran· 
~eren, dat het ,thuis" opvalt. Hij is dan 
de man geworden, die ruim kan denken 
en- ·~n anderen niet alles meer ,gek" 
vindt. Men constateert dan verder• dat 
hij makkelijker in de omgang is gewor· 
den en niet zijn eigen vierkante meter 
als aileen zaligmakend beschouwt. 

Het rondkijken in de wereld doet de 
mens ervaren, hoe gewoonten, gehrui
ken en trDdities hij volken in uiterlijke 
vormen vaak verschillen maar in feite 
wei hetzelfde doel beogen. Voorts krijg t 
men dan inzicht hoe alles van elkaar 
afhankelijk is en practisch geen volk 
kan wijzen op geheel oorspronkelijke 
ideeen in gebruiken en gewoonten . Het 
nuttige van overzee te hebhen gekeken 
komt ook naar voren in de onderken
ning dat men met ~en beetje goede wil 
zich best in de vreemde thuis kan voe
len. Tradities en gewoonten van mensen 
uit verschillende Ianden komen ook sterk 
tot uiting in hun gerechten en vaak ook 
in de wijze waarop e.e.a. wordt 'genut
tigd. Ook in dit opzicht krijgt de zeeman 
gelegenheid zijn lering te doen en de 
weg te vinden zich aan te passen. Hij 
gaat reeds spoedig inzien hoe practisch 
elk nationaal gerecht te waarderen is en 
legt dan al gauw aile sarcasme en laat· 
dunkendheid af over eetgebruiken e.d. 
die niet met de zijne overeenkomen. 

Zo houdt dit reizen en trekken, hoe· 
wel nog weinig van de romantiek en het 
avontuur is overgebleven, nog steeds een 
goede basis in voor de onderlinge ver· 
standhouding tussen mensen van ver· 
schillend ras, aard en aanleg in de ken· 
nismaking met hun gewoonten, gebrui
ken en tradities. In deze materialistische 
tijd is het goed dit als ,winstpunt" te 
onderkennen en voor de zeeman en 
overzee- dienende mag dit ook een factor 
zijn om niet aile tijd doorgebracht in 
een andere omgeving als van de geboor
te, te besehouwen als in feite een tijd 
die veel van h et eigen ik heeft gekort 
en dus min of meer moet worden af· 
schreven. De realiteit wijst n.l. gewoon· 
lijk andel's uit: meestal vindt dom k en
nismaking met andere zed en en gewoon-



ten een verruiming van inzicht plaats, 
wat zeker niet nadelig werkt op vor· 
ming der persoonlijkheid. 

Hoe nuttig zou het niet zijn, wanneer 
school en vakopleiding e.d. meer aan· 
dacht zou hesteden aan dit helangrijke 
vraagstuk. H elaas wordt maar al te veel 
in een soort verkeerd chauvinisme alles 
van eigen huis en haard aangeprezen · 
als het enige juiste, m et als gevo]g. dat 
in de jeugd een soort zelfgenoegzaam
heid ontstaat, die zich later bij kennis
maken met andere levensopvattingen, 
uit indirecte afwijzing en h et alles raar 
en gek vinden wat men eenmaal niet 
gewend is. Dat :wij, die meer van de 
wereld hebben gezien, hieromtrent an
dere gedachten uitdragen, is een niet 
te onderschatten hijdrage voor onder
ling hegrijpen in omgang met mensen, 
die door ras en andere verschillen niet 
hetzelfde ,.lesje" h ebhen geleerd. 

Zo kunnen wij derhalve uit tradities 
en gewoonten van anderen veel leren 
en tot -de conclusie" komen, dat er in 
feite in dit ondermaanse ook in dit op
zicht niets vreemds is en alles practisch 
op hetzelfde neerkomt. 

H.A.C. 

Filmavonden in Logeer• 
gebouw 

Op Donderdag 29 Juli j.l. werd dan 
een begin gemaakt met het verto.aen 
van films in h et Logeergehouw, terwijl 
de tweede filmavond 3 weken later, op 
19 Augustus, plaats vond. 

Op heide avonden werd onder ruime 
helangstelling een vijftal films vertoond, 
d~e, zoals reeds was aangekondigd, 
,,elck w.at wils" hoden. Getracht zal 
worden, zoals dit tot nu toe steeds het 
geval was, iedere filmavond een speci
fieke film over Nederland te draaien 
(h et Ieven, steden, natuurschoon) als
mede een film, welke direct of indirect 
met sch eepvaart verhand houdt, h et· 
geen uiteraard voor ons, K .P.M.-ers, al
tijd wei interessant is. 

In de laatste ,Uitlaat" werd vermeld, 
dat deze film.avonden in principe op 
een Vrijdag gehouden zouden worden. 
W el, dit is natuurlijk door allerlei om
standigheden veranderd, zodat nu Don
derdagavond de vaste filmavond is ge
worden. Hoewel dit tot heden de trai
ningsavond van de Tafeltenniscluh was, 
zal dit geen hezw.aar zijn, aangezien het 
T afeltennis-seizoen gesloten zal zijn tot 
begin Nov0mher. 

Tot slot nog een woord van dank aan 
het Hoge Commissariaat der Nederlan
den, met name de heren J anssen en 
Van Harten, door · wier sympathieke 
m edewerking deze filmavonden thana 
plaats kunnen vinden . W.B. 
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TE~HN IHENGT J( Jl N 

Op 3 Augustus j.l. werd het nieuwe kantoor van onze Technische Dienst te Su.rabai« officieeZ 
ingewijd, Om aan een reeds lang gevoelde behoefte aan meer kantoorruimte te v oldoen 

· werd door de Droogdok Maatschappij ,Soerabaia" een nieuwe vleugel gebouwd aan het reeds 
bestaande kantoor, zodat thans de bovenverdieping geheeil beschik baar kon worden gesteld 
aan onze T echnische Dienst. 
Op de foto's van boven naar beneden : Met de trap rechts komt men bij onze Tcchnische 
Dienst te Surabaia; hetgeen men dan ziet gee/t de middelsce foto weer. De onderste f01o 
werd gemaakt tijdens de feestelijke opening van het nieuwe kantoor op 3 Augustus j.l. 

(foto's: N icola Drakulic - Surabafa) 
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De volgende mutaties vonden hij onze maatsehappij plaats. 
AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

K. Klijn 
J .H. Beumer 
A.J. Manuputy 
N. Dijns 
J . Foppen 

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

Per ms. ,,Oranje'' ddo. 30/ 7 : 

Mevr. 0. K. B. Bes· 
sem - Schwarz 
en docbter 

Mevr. H. J. v.d. 
W orp - Bakker 

A. M. Frigge 

gezin chef 
van dienst 

echtg. le stm. 

2de stm. 

31/7 ex RV /SV 
2j8 ex RV 
4j8 ex RV/ SV 
7j8 ex RV/SV 
9j 8 ex RV/SV 

ex RV 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 25/ 8 : 

J. de Reus hfd. wtk. ex RV 
P. A. P. Noe en hfd. empl. ex EV (naar ag. Surabaia) 

R. M. H. Soebagio 
en gezin 

W. J. Arnold en 
gezin 

em pl. 

em pl. 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 1/ 9: 

EV (ex ag. Surabaia) 

EV (ex ag. Bandjermasin) 

Mevr. W. M. Wil
hrink - Gielen 

F. E. Samson en 
gezin 

eclltg. gezagv. 

H. J. Th. Alhersen 
en ecbtg. 

C. D. Petersen en 
gezin 

C. S. Vermeulen 
B. Schramm 

H. Bouwman 
J. L. N. Voll en 

em pl. 

em pl. 

em pl. 

em pl. 
em pl. 

le &tm. 

EV/OP (ex TD/BA/HK) 

EV (ex Ink. & Mag. dienstj 
Tg. Priok) 

ontslag op verzoek (ex Survey· 
dienstj Tg. Priok) 

GSV (ex ag. Medan) 
ontslag op verzoek (ex afd. 

<.:M ll/ HK) 
VP 

gezin 2de stm. RV jSV 
J. v.d. Velde kv. 3de wtk. einde dienstverband. 
H. J. van der Doe 11. wtk ZV 

Goede reis en behouden aankomst! 
1lezin 

J . J. Schols Jr. ass. mijnopz. ex EV (naar SMP jTeluk Bajur) NIEUW AANGENOMEN : 

Welkom! 

VERTROKKEN. 

Per vliegtuig: 

W. Vader Dzn. gezagv. 
] . H. Loman 2de wtk. 
A. L. C. Vis 2de stm. 
J. D. J. Postma. gezagv. 
Q. W. Brauer hfd. wtk. 
B. G. Bloenlers gezagv. 
F. F. M. v.d. Pas 2de stm. 
C. van Dam 2de stm. 
Liem Khiem Tjo 3de wtk. 
R. F. Haarsma 2de stm. 

Per ms. ,,Modjokerto" : 

R. J . Kuynders 

G. J. v.d. Heiden 

em pl. 

2de stm. 

1/ 8 RV 
4j 8 RV/ SV 
4/8 RV/SV 

10/8 zv 
15/ 8 RV 
17j8 RV 
18/ 8 RVjSV 
18/ 8 RVjSV 
19/8 RV/SV 
25j8 RV/SV 

ontslag op verzoek (ddo. 25/7 
van ag. Makassar) 

RV /SV (ddo. 14j8 van Singapore) 

Per ms. ,Theben11 van Singapore dd. 27/ 7: 

C. D. Caalen gezagv. RV 

Per ms. ,Oranje'' ddo. 6 / 8: 

J. L. Venendaal 

Ir. J. A. H. Gooszen 
en echtg. 

H. Leeuwe en echtg. 
C. F. van Rosmalen 

en gezin 
R. Ko.pmels en 

gezin 
J. den Hartog 
H. J. van Rosmalen 

en gezin 
c. P . van Eck en 

echtg. 
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chef van 
dienst 
cheE van 
dienst 
gezagv· 
hfd. wtk. 

hfd. wtk. 

gezagv· 
hfd. empl. 

hfd. empl . 

EVJOP (ex. agent Palembang) 

EV/OP (ex. TD{HK) 

RVjOP 

RV 
RV 

RVjOP 
EV (ex Surveydienst{Tg. Priok) 

EV (ex afd. VZ/HK) 

R. J. Th. de Wys Joe. empl. ddo. 9/7 naar nfd. Vervoer j HK 
Mej. Lie Lhee Tien loc. empl. 15/7 naar Med. dienst/ 

Petamhuran 
A. Treifers 4de stm. ddo. 2! 8 per vliegtuig 

R. v.d. Schaaf£ 4de stm. ddo· 
aangekomen 

2/8 per vliegtuig 

R. B. Schabracq 4de stm. 
aangekomen 

ddo. 2/ 8 per vliegtuig 

H. J. J. van Ass 1oc. empl. 
:mngekomen 

16/ 8 naar Ink. & Mag. dienst/ 

H. de Wit 
T g. Priok 

em pl. 18/ 8 naar a fd. CM 111/ HK 

Welkom bij onze maatschappijl 

MUTATIES: 

J . Ke&aulya loc. empl. 1/ 7 met ontslag/pensioen ·(ex. 
afd. ND/HK). 

G. D. Mitchell adj. che£ 20/ 7 van ag. Pad·ang naar ag. Tg. 
Priok. 

W. Bol em pl. 22/7 van afd. Claims/ HK naar 
afd. VZ/HK. 

D. W. Ch. Oly em pl. 2i/7 van a g. Pontianak naar 

R. Gorter em pl. 
aid. VZ/HK. 

27/7 ontslag op verzoek (ex. ag . . 

em pl. 
Djambi) . 

Djiauw Kie Biauw 1/8 ontslag op verzoek (ex afd. 
CM, II/ HK) . . 

Mevr. C. C. Maul em pl. 1/8 ontslag op verzoek (ex Med. 
- Frederiks dienst/ Petamburan). 

L. A. S. Ingram Joe. empl. 1/8 ontslag op verzoek (ex ag. 
Tg. Priok). 

E. A. W. Koetin loc. empl. 1/8 ontslag op verzoek (ex afd. 
PZ/AZ/ HK). 

Mevr. M. C. C. Hof· verpl. 1!8 ontslag op verzoek (ex Med. 
man- Holman dienst/Petamburan). 

J. H . Ch. de Frank 1oc. empL 16/8 van ag. Tg. Priok naar aid. 
Claims/HK. 

·Ch. G. Antonissen hfd. empl. 16/8 van afd. Arcbief /HK naar 
afd. Vrachtzaken/HK. 

Th. A. van Vliet hfd. empl. 19/8 van afd. Vrochtzaken/HK 
naar ag. Surahaia. 



Wij namen afscheid van: 

J. cf2. Ve,_,t,~AA/ 
chef van dienst 

agent te Makassar 

Op 6 AugJUstus j.I. is met bet ms. 
,,Oranje" naar Nederland vertrokken 
de heer L. J. Venendaal, laatstelijk 
agent te Makassar en Palembang, die 
onze maatschappij met pensioen zal 
gaau verlaten. 

De heer Venendnal t rad op 9 December 1927 
als employe ill ~PM-<lienst en werd tewerk· 
gesteld op het hoofdknntoor, waarvan de 
ecrste vier maa.nden · bij de afd. Passage en 
danrna gedurende 6 jaar bij de afd. Vracht
zaken. Daarna vertrok hij voor de eerste maal 
met verlof naar Europa, om na ommekomst 
hiervan (tot November 1936) als employe 
werkzaam te zijn op het Palembang-agent· 
schap. Van November 1936 tot aan de Japanse 
bezetting van Indonesie trad de heer Venendaal 
op als ooze vertegenwoordiger voor Banka, 
met als staudplaats Pangknl Pinang. Op 1 
J:muari 1940 was hij inmiddels . tot hoofd. 
employe hevordcrd. 

Gedurende de bezettingsjaren kwam de heer 
Venendaal in verscbillende J apanse inter· 
neringskampen terecht, na afloop waarvan hij 
enige maanden de Iunctie van Niso-agent te 
Palembang uitoefende. In Februari 1946 ging 
hij voor de tweede maal met Europees verlof, 
om na terug.keer van dit verlof onze maat
schappijbelangen als agent te Pontianak waar 
te nemen. In Maart 1948 werd hij aangezocht 
om directeur te worden van de ,.Stichting 
Gemeenschappelijk Schepenbezit", in welke 
functie hij medeoprichter was van de te Dja· · 
karta gevestigde Maskapai Pelajaran , Nusan· 
tara". Op 1 Januari 1949 kwam zijn bevordering 
tot adjunc·H:I1ef af. 

In Maart 1951 mocht hij de S.G.S. liquideren 
en overdragen aan de , Pepuska", de voor· 
Ioper van de Pelni. Na van April tot Novem
ber '51 wederom met verlof naar Europa 1e 
zijn geweest, werd hij te Makassar geploatst, 
eerst als sub-agent en per 1 September 1952 
als agent. Op 1 Januari 1953 werd hij tot chef 
van dienst ·bevorderd'. 

Voor zijn definitieve vertrek op 29 J uli j.l. 
van Makassar, is l1ij nog gedureO'de een 6-tal 
weken gedetacheerd geweest als agent te 
Palembang. 

Op 23 Juli j.I. werd door het per
soneel van het Makassar-agentschap of
ficieel afscheicl genomen van de heer 
Venendaal. Namcns het personeel werd, 
zoals t-e Makassar welhaast traditioneel 
is geworden, het woord gevoerd door 
de heambte de heer Tan Heng Tjiang. 

Ooze maandelijkse foto•}Jrijsvraag 

Hiernaast vindt u de 
oplossing van de foto
prijsvraag, voorkomende 
in het J uli-nummer van 
,,de Uitlaat": opgestapel
de zakken meel. 

De prijs van Rp. 15,
ging ditmaal, na loting, 
naar de h eer Ch. M. J. R. 
HuHenreuter c/ o CD
IJsfahriek te Tg. Priok. 

* 

Nevenstaand onze nieu
we opgave. Oplossingen 
van deze puzzle moeten 
uiterlijk 20 October a.s. 
in ons hezit zijn. 

Op de envelop zette 
men: Fotopuzzle, en ad
ressere a an: de redactie 
van ,de Uitlaat" - p/ a 
n.v. K.P.M. - Medan 
lVIerdeka Timur 5 
Djakarta. 

\_ __ ~ _ _) 
N a in zeer toepasselijke bewoordingen 
de heer V enendaal te hehhen toegespro
ken, besloot hij zijn toespraak aldus : 

,Evenals wij aan de ene kant de prettigste 
en. aangenaamste herinneringen aan uw 
persoon zulZen bewaren, hopen wij aan de 
andere kant dat Makassa:r en nveer in het 
.bijzonder het personeel van dit agentsclu!p 
u niet heeft teleurgesteld, zodat ook u van 
uw kant kunt zeggen: mijn schoonste en 
mooiste KPM-tijd heb ik te Makassar door· 
gebracht. Mage u op uw verdere levenspad 
geluk en voorspoed cleelachtig zijn. U een. 
gelukkige hereniging met uw familie 
taswensende, wil ik hierbij afscheid van u 
nemen met het uitspreken van een bekend 
Nederlands sprekwoord: bergen en i!alen 
ontmoeten elkaar niet, doch mensen wel !" 

Ook wij wens en de heer V enendaal 
toe, dat het hem gegeven moge zijn 
nog vele jaren in de beste gezondheid 

van zijn zo welverdiend pensioen te 
geni-e ten. 

~et prauwen 

Onze Afdeling Vrachtzaken ontving 
kortgeleden de volgende brief: 

Bandung, 27 ]uli 1954 
W eledele H eer, 

Gaa:rne prijsopgave van transport. 
1costen vart tegels ·verpakt in krauen 
Priok.Singapore met prauwen. Ook 
opgevett goedan!Jkosten Priok en. verdere 
kosten van U. 

U beleefd dankend voor de inlich
tingen, 

(w-s) S 
We hebben er nog een moment over 

· gedacht om onze directie voor te stei
/ le~ onze oanm maar te veranderen in : 
L_Koninklijke Prauwen-Maatschappij_ .. - - \ 
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K. Ch. Metekohy 
hoofdklerk II - ag. Ambon 

35 jaar 
1 September 1954 

Op 25 Juli I900 werd Karel Cluistoffel 
Metekohy op Kaiboho (Ceram) gehoren en 
trad als 19-jarige jongeling, op 1 September 
1919, in dienst der K.P.M. o,p ons agentschap 
te Ambon. Na verschillende jaren eerst bij 
de Inkomende Lading en d'aarna bij de Uit· 
_gaande Lading te hebben gewerkt, werd d·e 
h~er Metekohy in 1937 tot kassier benoemd. 
Ook na de Japanse JJezetting van Indonesie 
kwam hij in laatstgenoemde functie ·hij -onze 
maatscha-ppij terug en werd op 1 Januari 1949 
als hoofdklerk II ingedeeld. 

Hoesin Daeng Rewa 
kepala gudang II - Perwakilan Makasser 

35 tahun 
4 Se!ltember 1954 

Dilahirkan pada tahun I904 di Bonthain 
(Sulawesi Selatan). Pada tang gal 4 September 
1919 ia masuk bekerdja dalam dinas Pernsa• 
haan kami pada Perwakilan kami ·di Makas· 
ser sebagai krani. 

Dalam bulan Maret 1935 ia didjadikan 
mandur gudang dan dna helas tahun kemn· 
dian ia ditetapkan mendjadi mandur Gudan-g 
Kepala. Djustru satu tahun kemudian ia · di· 
pangka-tkan mendjadi Kepala Gudang III 
dan pada tanggal 11 Djanuari 1950 sehagai 
Kepala Gudang II (djuru usaha I). 

Hoesin Daeng Rewa masih tetap hekerdja 
pada Perwakilan kami di Mak.asser dan pada 
tanggal 4 September j.a.d. akan d~eringati 
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oll'hnja bahwa ia t elah bekerdja selama 35 
tahun ·pada Perusah.aan kami. 

G. Bandsma 
employe 
25 jaar 

1 September 1954 
Gerardus Bandsma werd op 2 Januari 1904 

te Amsterdam gehoren, ooorliep de 3-jarige 
HBS te Djakarta en de O.H.S. te Amsterdam, 
wuarna hij zijn diploma Boekhouden haalde. 
Na eerst 2'12 jaar werkzaam te zijn geweest 
l:Jij Maclaine Watson te Djakarta en de 
firma Frese & Hogeweg te Surabaia en Se· 
marang, :trad de heer Bandsma op I Septem· 
ber 1929 als employe in KPM-dienst en werd 
tewerkgesteld hij d'e afd. GM op het hoofd
kantoor. Daarna was hij gedurende 4 jaar 
werkzaam op de aid. Doorvoer, om in 1936 
te worden overgeplaatst nanr ~ns agentscbap 
te Makassar. Van September '37 tot Juni '40 
behartigde de heer Bandsma onze maat-schap
pijbelangen als ·agent te Ende, om daarna, tot 
aan de inval der Japanners, werk:zaam te zijn 
o,p ons Surahaia-agentschap. Gedurende de be
zettingsjaren van Indonesie verbleef de heer 
Bandsma in verschillende Japanse inter· 
neringskampen, om na Japans' capitulatie 
met verlof naar Nederland .te vertrekken, Na 
omme·komst van dit verlof in December '46 
werd d'e beer Bandsma op ons Priok·agent
schap tewerkgesteld om van 1 J anuari '48 tot 
eind Februari '49 werkzaam te zijn bij .de 
Koninklijke Java·China Paketvaart Lijnen te 
Hongkong. Na d'aarna met een kort verlof in 
Nederland te zijn geweest, werd de heer 
Bandsma resp . .tewerkgesteld op ons Makassar· 
agentschap en de afd. Doorvoer op het hoofil
kantoor. Daarna heeft hij zowel te Djambi 
als te Samarinda gedurende een jaar onze 
ml!alschappij als agent vertegenwoordigt, 
waarna bij in Mei van d'it jaar met verlof 
neer Nederland is vertrokken. Na dit verlof 
zal de beer Bandsma -onze maatschappij met 
pensioen gaan verlaten. 

Limerick · 
De man van een feeks ni-t Rockanje 
zei: ,Scheld"en en kwaadspreken kan je; 
maar je koken is pet, 
en de thee die je zet 
lijkt wei zeepsop, Wat heb ik toch an je?" 

I, Dachlan 
beambte ag, Oostlraven 

25 jaar 
1 September 1954 

De heer Daehlan werd in Juli 1895 te Te. 
lokbetong geboren en .trad, na zijn school· 
opleiding, eerst hij de PTT en daarna 
hij de Waterstaat te Telokhetong in dienst. 
Op 1 September 1929 trad :hij als klerk in 
KPM-dienst. Na de hezetting van lndonesie 
meldde hij zich wederom direct hij ~nze 
maatschappij aan en werd op I Juli 1949 tot 
hoofdklerk II hevorderd'. Op I Januari '51 
en op 1 J uli '52 werd hij resp. t<X hoofdklerk 
I en beamhte aangesteld • 

T~n Soon Chua 
hoofdklerk I - ag. Singapore 

25 jaar 
1 September 1954 

Tan Soon Chua (Stephen) werd op 12 Juli 
1910 te Singapore gehoren en trad ~P 1 Sep
tember 1929 als kterk in dienst van onze 
maatschappij aldaar. Na beeindiging van de 
Iaatste oorlog meldde d'e heer Tan Soon Chua 
zich weer direct op ons agentscha,p aan en 
werd op 1 Januari '46 tot le klerk hevorderd. 
Op 1 J anuari '48 en op 1 Januari '53 werd 
hij resp. tot 2de en le hoofdklerk henoemd. 

Lie Djin Njan 
1e klerk - ag. Timor/Koepang 

25 jaar 
1 September 1954 

Lie Djin Njan, gehoren op 22 Fehruari 1913 
te Timor Koepang trad op I September '29 als 
11.-klerk in KPM-dienst aldaar. Op 1 Januari 
I952 werd hij tot le klerk bevorderd. Op I 
September a.s. herdenkt hij het feit, dat hij 
voor 25 jaar in dienst trad van onze maat
schappjj. 



Achmad bin Dapi 
(tida ada portnt) 

kuli Perwakilan Tg. Priok 
25 tahun 

1 Se:>tember 1954 
Achmad bin Dapi dila-hirkan pada tahun 

1906 di Tangerang dan pad·a tanggal 1 Sep· 
tember 1929 ia masuk bekerdja pada Peru· 
snbaan k ami. Sekarang ia masih tetap beker
dja pada P erwakilan kami di Tg. Priok dan 
pada tanggal 1 September j.a.d. akan C.i,peri· 
ngati olebnja babwa pada tanggal tersebut 
.~enaplab 25 tabun dinasnja pada K.P.M. 

Djoema 
serang - Perwakilan Makasser 

25 tahun 
3 September 1954 

Djuma dilahirkan pada tabun 1894 ill Ta
kalar (Sulawesi Selatan) dan pada .tanggal 3 
September 1929 ia masuk beke;dja pada Per
wakilan kami di Maka·ssar. Hmgga sekarang 
i a masih tetap b ek erdja pada Perwakilan ika· 
mi ditempat itn dengan sangat memuaskan 
b agi kepala2 Bagiannja. Berkenaan. dengan 
dinas djubilunmia 25 tahun kam1 hatur 
utja.pan ,selamat berlajar". 

Nitiadjib 
(tida ada portret) . 

mandur tukang kaju - Perwakilan Tg. Priok 
25 tahun 

1 September 1954 
Niti adi ib dilahirk:m pada tanggal16 Mei 1911 

di Gresik dan pada tanggal 7 September 1929 ia 
masuk b ekerdja pada P erusahann knmi sebagai 
pemb:mtu dan ditempatkan ·pada Perwakilan 
kami di T g. Priok. 

Ia masih tetap bekerdja sebagai mandur 
tuk:mg kaju. P11da tanggal 7 September ja~g 
akan datang akan dipering11ti olehnja, bahw~ 1a 
telah hekerdia selama 25 tahun dalam dmas 
perusahaan kami. 

lr. J. A. H. Gooszen 
chef Technische dienst / HK 

25 iaar 
8 September 1954 

Jan Antony Hendrik Gooszen werd· op 11 
.Tanuari 1901 t e Den Helder geboren, door· 

liep de 5-jarige HBS (HarlingenjVlissingen 
en ging daarna ·studeren voor werktuigkundig 
ingenieur te Delft. R et ingenieursdiploma be· 
haalde hij in Juni 1929 en trad op 8 September 
van dat j aar hij de K.P.M. in d ienst· 

Hij werd als employe bij de Technische 
d'ienst (:Surveydienst) te Tg. Priok tewerkge
steld, om in 1932 naar de Surveydiens-t te 
Surabaia te worden overgeplaatst. In 1933 
werd Ir. Gooszen bij de Techniscbe dienst op 
het hoofdkantoor geplaatst, om in 1935 tO{ 

hoof\demploye te worden hevorderd•. 
In datzelfd'e jaar ging hij voor de eerete 

maal met Europees verlof, na ommekomst 
waarvan bij wederom bij de TD te Tg. Priok 
(tot Juli '37) werkzaam was, om daarna, tot 
Juni '38, bij de Surveydienst te Tg. iPriok le 
werken. 

Daarna volgde een periode van 2 jaar waarin 
hij regelmatig tussen Hongkong en h et boofd. 
kantoor te Djakarta been ·en weer reisde, om 
in eerstgenoemde ·stad steeds tegenwoordig •te 
kunnen zijn bij het repareren van schepen. In 
Juli '40 kwam een einde aan deze dienstreizen 
en tot aan d·e inval der Japanners in lndonesie 
bleef de beer Gooszen werkzaam bij de TD o,p 
bet hoofdkantoor. G edurende de Japanse b e· 
zeningsjaren kwam hij in verschillende Ja
pa.nse interneringskampen terecbt om, na been· 
diging van de oorlog, met verlof naar Europa 
te gaan. 

Op 1 Januari '47 werd de beer Gooszen tot 
adjunct-chef benoemd, .terwijl bij van Januari 
'47 tot Juli '48 geplaatst was te Hongkong. 
Toen weer een half jaar werkzaam als c-hef 
van de Surveydienst t e T g. Pdok, om op 1 
Januari 1949 tot chef van dienst te worden 
bevorderd. Met ingang van dezelfde datum 
werd hij belast met de Ieiding van d·e T ech· 
n ische dienst op h et boofdkantoor. 

Op 6 Augustus j .l. is Ir. Gooszen met verlof 
naar Europa vertrokken, om na afloop bier· 
van onze maatschappij met pensioen te 
verlaten. 

Ganning 
mandur-perahu - Perwakilan Makasser 

25 tahun 
8 September 1954 

Ganning dilahirkan .pada tahun 1907 dan 
pada tanggal 8 September 1929 ia masuk beker· 
dja dalam dinas perusahaan kami di Makasser 
sebagai djurumudi, pangkat mana. ia masJh 
memanggunja. 

Raan bin Ratna 
(tida ada portret) 

pandai besi - Perwakilan Tg. Priok 
25 tahun 

16 Se;.tember 1954. 

Raan bin Ratna dilahirkan pada tnhun 1908 
di Djeundjing (Ta!lgerang) dan ia masuk da· 
lam dinas K .P.M. sebagai •kuli perahu tarn· 
bang an (prauwenveer ). 

Pail:a tangJ!al l D januari 1951 dengan resmi 
ia dipnngkatkan mendjadi pandai b esi, pangkat 
mana m asih di,pangku olehqja pada Perwakilan 
kami di Ts. Priok . 

W. J. Pottinga 
gezagvoerder 

25 jaar 
14 September 1954 

Geboren op 11 December 1907 te Deventer, 
bezocht Willem Jan Pottinga eerst de S·jarige 
Handelsscbool en daarna de Zeevaartschool, 
om op 14 September 1954 als 4de -stuurman 
in dienst .der K.PM te treden. Na achtereen
volgens zijn 3de, 2de- en 1e rang GHV te 
hebben gehaald, werd hij op 1 J anuari '37 tot 
3dc stuurman bevorderd, om op 1 Januari '42 
tot 2de stuurman te worden aangesteld. Ge· 
durende de oorlog is de beer Pottinga blijven 
doorvaren. Op 1 Juli 1949 werd ·bij tot 1e 
stuurman aangesteld, om op 1 Juli '53 tot 
gezagvoerder te worden bevorderd'. 

0. Sasiang 
Jadingklerk 

25 iaar 
16 September 1954 

Onnessius Sasiang, geboren op 15 Augustus 
1907 te Kendahe (Taroena), tra-d op 16 Sep
tember 1929 als leerling-ladingklerk in dieust 
van onze maatscbappij . Op 1 April 1934 werd 
bij tot ladingk.lerk bevorderd. Tot op beden 
is de beer Sasiang nog steens in laast
genoemde functie werkzaam en hoopt op 16 
September a.s. bet feit te herdenken dat bij 
vi>or 25 jaar in 'llien~t trad bij de K.P.M. 

Onverbeterlijk. 
Moos en Bram stonden in Tel Aviv voor 

de r echter, omdat ze <bet moreel van bet l and 
ondermijnden. De rechter keek ze streng aan. 

,Moos en Bram", zei ·h.ij, , dit is de derde 
keer dat jullie voor hetzelfde misdrijf tereeht 
s·taan. D e eerste keer hadden jullie gezegd 
dat wij de oorlog zouden verliezen. Klopt dat?" 

Moos en Bram knikten berouwvol. 
,Maar we hebben de oorlog glansrijk gewon· 

uen. De tweede keer hebben jullie gezegd dat 
er hier hongersnood zou komen. Geven jullie 
dat ook toe?" 

Moos en Bram knikten weer deemoedig. 
, En nu verkondigen jullie tegen iedereen 

die m aar luisteren wil dat I srael een vaza}. 
staat van Ruslnnd is. Nu beb ik geen keus 
meer, en ik veroordeel jullie aliebei tot de 
doodstraf. Morgen bij het aanbreken van de 
dag worden .iu1lie opgehangen". 

,.Moos haalde zijn schouders op, en 
overtuiging: , W at h eb ik je nou 
Bram? Ze bebben geen kogels meer 

zei met 
gezegd, 
ookl" 
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Scholieren werkten 

bij de 5!... '1'. em. 
Nuttige hesteding der 

grote vacantie 

Begin Juni werd aan de leerlingen 
d·er hoogste klassen van HBS en Ly
ceum tc Djakarta h et volgende rond
schrijven toegezonden: 

De directie der n.v. Koninklijke Paketvaart· 
Maatscha·ppij hiedt hierbij aan de leerlingen 
<lcr hon!'~:e klassen vau de HBS en h et Lyceum 
de unieke gelegenbeid hun vacantie op een 
welisw;"~ar ongehruikelijke, doch zeer nuttige 
en ]eerzame wijze te besteden. Zij geeft aan 
diegenen mver, die kennis willen maken met 
de byzondere aspecten, welke aan b et scheep· 
vaartbedrijf inbacrent zijn, ode kans om ge· 
durende de komende grote vacan!ie werkzaam 
te zijn, betzij op haar hooid'kantoor, hetzij op 
haar agcntscbap te Tandjong Priok, wanr door 
prac-tisch werkzaam te zijn ruimschoots ge· 
l egenheid bestaat iets t.e zien van het zo fas· 
cinerendc scheepvaartbedrijf. 

Wat b etreft het hoofdkantoor zijn er op de 
verschillende afd'elingen uiteraard vele mo· 
~elijkhcden, zich een inzicht te verwerven in 
de practische moeilijkheden en mogelijkheden 
van het tbe·drijf. Wellicht echter geven som 
migen uwer de voorkeur aan werkzaamhede• 
op de kade in Ta ndjong Priok, waar schepen 
de gebele dag binnenkomen en uilvaren, waar 
het laden en lossen de gehele dag voortduurt 
en waar nooit rust heerst. 

Indien u · mocbt overwegen n aan .te melde'!l, 
zal de K .P.M. hier vanzeHsprekend' iets tegen· 
over ·stellen. Indien u gedurende een maand 
b\i ons werkt, ontvangt u een beloning van 
Rp. 150.-; besluit u gednrende zes weken nw 
krachten aan ons bedrijf t e wijden, .d'an ont· 
y,,ngt u Rp. 250,- Docb bovendien zal n na 
afloop van uw ,diensttijd" een gratis reisje 
per K .P.M.·schip word!en aangeboden, waar· 
van de dnnr afhnnkelijk za.J ziju van nw vol· 
brachte diensttijd. Dit r eisje kan desgewenst 
in een volgenlfe vacantie worden gemaakt .. . " 

Het resultaat van deze oproep was 
dat er zich eind Juni een dertiental 
jongelui aanmeldden, die op de ver~ 
schillende afdelingen van het hoofd
kantoor en op ons agentschapskantoor 
te T g. Priok als volontair werden te~ 
werkgestela. 

Na afloop van hun ,diensttijd" werd 
et: door enkelen een opstel gemaakt 
waa1·uit wij u de volgend·e bloemlezing 
niet wilden onthouden. 

Rudy B., HBS-er, liet zich over zijn 
werktijd bij de K.P.M. als volgt uit: 

, ..... . Het werken op het agentschap 
beviel mij wel. Men hoort, ziet en leert 
veel. De telefoons bij mijnheer De Mol 
en mijnheer ]onknUJ.ns · waren geen 
minziJut stil. Maar toch waren deze 
heren even opgeruimd en vrolijk en 
ze hadden nog tijd om me enigszins 
wegwijs te maken in het boeiende 
scheepvcutrtbedrijf. Na twee weken 
werd ik op de Buitendienst geplaatst. 
Ik moest met mijnheer Wiltink mee· 
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Boven.staande foto het moment waarop de lreer Harinck de j ubilaressen. ( links mej. L. E. 
Frans en rec1us m ej. F. Hnp) gelukweTUt. 

lopen. V ermoedclijk is hij eens snel
wandelaar geweest. Hoe dan ook: ik 
kon hem nauwelijks bijhouden met 
lopen. Hij liep het ene schip in en het 
andere uit en ook de loodsen werden 
rtiet gespaard. Al die tijd moest ik 
achter hem aanlopen en als ik iets niet 
b~!f'eep kon ik 't hem vragen, want 
hy zelf had geen tijd oni me alles uit 
te leggen." 

nEn nu heb ik mijn diensttijd achter 
de rug. Ik wil dan eindigen met de 
directie der K .P.M. hartelijk te bedan
ken voor de geboden gelegenheid en 
voor de in uitzicht gestelde bootreis 
'IUUlr Makassar. V erder wens ik de 
K.P.M. h et allerbeste toe voor de toe
komst". 

Jan B. v. T., leerling van het CAS
lyceum, schrijft in zijn opstel o. a.: 

" Dus lk volgende 2 weken kwam ik 
op de Buitendienst; dat is een prettige 
tijd geweest, want mynheer Heuvelman 
heeft m e gezegd, 1UJ.dat hij mij de gang 
van zaken had uitgelegd, dat ik met de 
hee:r Gout moest mee lopen. N ou, toen 
was 't elke dag varen, toen pas wist ik 
waar de 3de haven lag en ik zag ae 
vreemde schepen die buiten waren .. . " 

Frans M., leerling van het CAS
lyceum schreef o.a.: 

, ...... na 2 we ken werd ik op het 
hoofdl~antoor gepU!atst bij de afd. 
Vrachtzaken, waarvan de heer Manson 
chef is. Ook hier waren al de heren 
vriendelijk voor ons, ze legden ons alle 
moeilijheden uit, zoals het berekenen 
van de verschillende vrachten en waar· 

(toto: studio Tong & T im) 

voor de nul!J'Lifesten, la'<ld'.brieven enz. 
dienen . Ook moest ik daar de urafieken 
bijwerhen. Mctar ik heb op bdeze p,f· 
leling slechts een weeh gezeten en had 
daarom weinig, maar genoeg geleerd, 
'want ik had aan de heer Manson ge
vraagd of ·ik weer op Priok mocht 
werken, c!aar ik mij danrvoor had opge~ 
geven en meer voor de techniek voelde. 
lk vroeg hem tegelijk of hij mij bij de 
W erkplaa.tsen van de K.P.M. aan d e 
Kali Mati kon plaatsen. Hier kon ik 
dan wctt leren, hetgeen een voor.deel 
zou zijn voor m'n latere studie. Ik ben 
nl. van plan om naar de ZeevaartscTiool 
te gact.n en voor werktuigku~'ge tie 
studeren. Zo heb ik m'n laatste 3 weken 
op de Kali Mati doorgebracht en daar 
Wat geleerd van de scheepswerktuig
kunde. Ik ben de dire'ctie van de K.P.M. 
en ook de heren die hun medewerking 
hebben verleend dan ook erg dankbaar, 
vooral omda,t zij ons de gelegenheid 
hebben gegeven onze vacantie nuttig 
te besteden ... ... " 

Uit alle opstellen spreekt het cnthou
siasme, waannede .men zich z-o goed als 
h et maar kon, van zijn taak heeft ge
kwet.en . Het is voor deze 13 jongelui 
ongetwijfeld een leerzame tijd geweest, 
waarin men van de zo vele facetten, die 
een groot sch eepvaartbedrijf nu een· 
maal hiedt, een goede indruk heeft ge· 
kregeu. Deze Djakartaanse scholieren 
hebhen een groot gedeelte van hun 
vacantie zeer nuttig werk gedaan. 
Volgend jaar weer! 



~ ~grm WJ ~ 
~idder m de r3rde van de 

GJ{ofenscAop 

In 1929 voer ik met de oude ,Van 
Riemsdijk" op lijn 23: Java - Kleine 
Soenda eilanden - Timor - Zuid-Wester 
eilanden en terug, de zgn. , paarden· 
dienst". Met veel genoegen heb ik daar 
gevaren, de verstandhouding tussen de 
verschillende diensten aan hoord was 
uitstekend, er he-erste een <Opgewekte 
geest en ... er viel altijd wel wat te hele
ven op deze drijvende ,m.enagerie". 

We waren 24 dagen van Djakarta 
weg en dan 4 dagen thuis. Voor ,moe
der de vranw" brachten we meestal 
een krandjang djeroeks, van Kisar, en 
ecn stelletje kippen, van Bima, mce. 
Deze kippen baarden ons gedurende de 
reis wel de m eeste zor!T, omdat prac· 
tisch iedere opvarende kippen had. De 
Sde werktuigkundige was, naast het
geen waarvoor hij gemonsterd was, be
last met bet toezicht over de kippen 
van de werktuigkundigen. Voor de kip
pen van , de baas" had hij de meeste 
zorg en om di e gedurende de reis o-oed 
. d " m e gaten te kunnen houden, kt·egen 
de ajams direct na inscheping aan 
een der poten een flinke lik uit de 
m eniepot. 

Tweemaal per dag· werd ik van de 
stand van zaken op de hoogte gehracht. 
Zo kon het dan geheuren, dat wanneer 
ik des morgcns om 4 uur in de machi
nekamer de wacht hetrok, de Sde naar 
mij toekwam met een: ,Goeden mor· 
gen, mijnheer, alles is in orde en de 
kippen zijn complcet" of: ,Mijnheer, 
de H.D. kmk is ecn heetje doorgetrok
ken en 2 kippen van , de baas" zitten 
zo met hun kop naa~ heneden, ik denk 
dat ze 't snot hehhen !" Maar al 
sneuvelde er dan wei ecns een ajam, de 
meesten kwamen toch, dank zij de 
goede zorgen van onze Sde werktuig
··undige, goed over. 

Door bemiddeling van ,Janus", die 
overal connecties had, kwamen wij 
respectievelijk te Kisar en te Bima in 
het bezit van djeroeks en ajams. Wie 
was nn eigenlijk , J anus"? Wel, het was 
een stoker, afkomstig van Kisar. (We 
hadden een gemengde machinekamer
crew bestaande uit J avanen en Timore· 
zen, met J avaanse mandurs) . Maar on
ze man uit Kisar dan werd in de wan
deling , Janus" genoemd. janus was 
een potige kerel, niet zo heel jo~g 
meer, .met altijd een gul1e grijnslach 
over z~ch, U kent dat .wei, zo van S.B. 
tot BB. - oor. Tida bisa of tida tahu 
stonden niet in zijn vocabulaire, terwijl 
hij verder een liefhebher was van een 
goed glas port. 

Janus bleef zo nu en Jan eens een 
reis te Kisar achter om zijn ,zaken t e 
regelen ", ~ant naar hij hew·eerde zou 
hij daar ook burgemeester zijn. Hoe 
dan ook: aan boot·d was hij ongetwij
feld het ongekroonde hoofd aller Ti
morezen. 

Konden de Timorese stokers gecn 
stoom houden of kwamen er door de 
dito tremmers niet voldoende kolen 
voor de schuif, nu, dan kregen ze met 
J ~nus te do en en dan ging het er niet 
erg hewaarschoolachtig van langs ! 
Op Timor werden er m eestal aspirant
matrozen en aspirant-tremmers aange· 
worven, die dan tot Surabaia dienst 
aan boord mee deden en aldaar aange
komen aan de afdeling ,Equipage" 
werden overgedragen. O()k bij deze 
aanwerving, ten minste wat de aspirant
tremmers betrof, had J anus een stem 
in het kapittel, want met een ,.baik" 
of ,tida baik" was des aspiranten lot 
beslist. 

Op de terl!greis moest voor Wain
gapoe de spare-bunker leeg getrimd 
zijn, daar deze dan gebruikt moest wo1·· 
den voor het bergen van halen geperst 
hooi. Dit .was dan de gelegenheid dat 
de aspirant-tremmers door Janus wer· 
den ,gei:nstalleerd" . Op de daarvoor 
aangewezen dag, des morgens hall ne· 
gen, werd Janus met zijn , satellieten" 
aan de werkhank ontboden, waarop 
de trimschoppen gereed lagen, geflan· 
:keerd door twee oudere tremmers, elk 
voorzien van een ledig petmleumblik 
en een stevig stukje hout. Aan Janus 
werd I glas port aartgehoden en aan 
hem werd oegedragen om binnen de 
kortst mogelijke tijd de spare-bunker 
in de zij-huukers leeg te trimmen. Na 
deze opdracht deelde J anus de schop· 
pen uit en begon zelf met een schop 
hoven z'n hoofd te z·waaien, waarop 
een hels kabaal losbartte; het was een 
Timorees krijgsgehuil, begeleiq door 
slagen op . de ledige petroleumblikkcn, 
zodat horen en zien j e verging. Onder 
het geschreeuw en 'gekrijs begaf men 
zich naar de spare-bunker, ']anus 
voorop, waarna men de· bunker indook. 
Plotseling werd het dan stil en even 
later hoorde men de schoppen door het 
,zwarte goud" glijden. Janus trimde 
zelf net zo hard mee en mocht het tcm· 
po verilauwen, dan kwamen de lege 
petr·oleumblikken weer in voile actie, 
waarop weer een even wild gehrul aan
ving. Maar de bunker .was inderdaad in 
·ecord-tijd lecg en bezemschoon! 

Het was op Min. van mijn laatste rei· 
zen, ik stond vlak voor mijn 2de Eum
pese verlof, dat Janus bij mij kwam en 
zei: ,Tuan, saja dapat kabar, ada ban
jak susah di kampong saja". Zo Janus, 

dus je langere aanwezigheid op Kisar 
is weer eens. nodig en gewenst? Je wilt 
zeker je burgemeestersamht we-er eens 
gaan uitoefenen. Nu Janus, ik zal het 
met de ,haas" en de l e stuurman be
spreken, dan komt bet misschien wei 
voor elkaar. En het kwam voor elkaar, 
maar voor dat Janus het schip verliet 
hehhen we hem tot ,ridder" geslagen 
en wei tot ,ridder in de Orde van de 
Kolenschop". Voor dit doel hadden we
een nieuwe kolenschop genomen, he t 
hlad keurig in de zilver-ver£ gezet, de 
steel rood-wit en blauw geschilderd en 
door de handgreep een lang oranje- en 
een lang rood-wit en blauw lint heves
tigd. 

D.e dag hrak aan dat Janus zijn functie 
· aan boot·d voorlopig zou neerleggen , 

we waren ter rede van Kisar gearriveerd 
en het afscheid van Janus was daar. Aan 
de werkhank aile werktuigkundigen en 
de gehele machinekamer-crew en op de 
werkhank, in een gonjezak, het ereteken 
voor Janus, de kolenschop! Janus die 
ergens op het voor~chip al in een drukke 
conferentie was gewikkeld, met enkele 
,kawans" van de kust die per prauw aan 
boord waren gekomen, werd aan de 
werkbank, voor hct front omhoden. Hij 
werd door ons hedan:kt voor zijn goede 
en veelvuldige diensten aan m aat
schappij, schip en opvarenden hewezen, 
vervolgens werd door de Sde werktuig
kundige de kolenschop uit d-e gonjezak 
gehaald en plechtig aan Janus ovcr
handigd. 

NO<Oit zal ik dat gezicht van Janus 
vergeten: eerst was hij perplex, to en 
scheurde zijn mond van oor tot oor open 
en met een statig gebaar bracht hij de 
schop hoven zijn ho-(}fd. Hij begon met 
de sch<Op er de voor ons zo bekende 
zwaaien mee te maken, het krijgsge
huil van aile Timorezen, de ,kawans" 
incluis, brak los en zo ging Janus in 
de prauw en naar de wal. 

We hehhen hem tot aan en op de wal 
nagestaard, hoven alles uit zagen we 
steeds het zwaaien met de kolenschop 
en het fladderen der linten en we 
)worden het gebrul dat, toen Janus 
voet aan wal zette, zijn climax Le· 
reikte. 
Zwolle, Juli 1954 C.J.D. 
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Drie K.P.M .• schepen aan ite steiger te Halt~papan: de ,,Karaton", de ,,SiTI:(lbang'' en Je ,Generaal Michiels". 

Kent U ze? 
(antwoord op de vragen van pagina 6) 

I. Kielhalen was een in vroeger tij d 
toegepaste zware scheepsstraf, waarhij 
de overtreder aan een touw werd vast
gehonden en onder de kiel van het 
schip werd doorgehaald. V andaar dat 
het woord tegenwoordig ook wordt ge
hruikt voor: door en door nat maken. 

2. Voor de wind gaan betekent 
eigenlijk: zeilen met v.an achteren in
komende wind. In figuurlijke zin heeft 
deze uitdrukking de betekenis van: 
voorspoed hehben. 

3. De loef is de zijde van het schip, 
waar de wind op staat; een schip de 
loe£ afsteken betekent dan ook: z6 
gaan varen ten opzichte van dat schip, 
dat het buiten de wind komt. In figuur
lijke zin betekent iemand de loef a£
steken: hem vooruitkomen of ove-r· 
treffen. 
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4. De stag is de naam voor de dikke 
touwen of staaldraden, die de m.asten 
steunen; overstag gaan betekent letter· 
li.i_k: bij het zeilen het roer zo omgooien, 
dat de wind op een andere zijde van 
het schip komt te staan, en figuurlijk: 
een andere mening gaan aanhangen. 

5. Bakzeilhalen betekent letterlijk: 
de zeilen zulk een stand geven, dat de 
wind er van voren inkomt en het schip 
dan stil blijft liggen of achteruitgaat. 
Vandaar de figuurlijke betekenis: ach· 
teruitkrabbelen, zoete broodjes bakken. 

6. Laveren is beurtelings over de 
ene en de andere boeg zeilen om tegen 
de wind op te werken. In figuurlijke 
zin hetekent het dan ook: zich naar de 
omstandigheden schikken, schipperen. 

7. Een van de vele hetekenissen van 
drift is: drijven op een vloeistof. Van
daar dat op drift gaan de letterlijke 
betekenis, heeft van: gaan drijven of 

wegspoelen, en de overdrachtelijke be
tekenis van: losslaan en aan het zwer· 
ven gaan. 

8. Strijken kan hetekenen: laten 
zakken of neerlaten. In de oude tijd 
plachten de schepen de vlag te strijken 
als groet of als teken van overgave. 
V andaar de moderne hetekenis: zich 
onderwerpen. 

- Ik ben ziek geweest ! 



allebei tropiseh 

Niet te geloven, naar een concert te 
gaan in een luchtig zomerjaponne
tje! En toch is b et wonder g·ebeurd, 
na twee maanden gehuld te zijn geweest 
in dikke wollen vesten en regenjassen 
en met bleke gezichten elkaar toeroe
pend: ,Wat 'n ijselijk weer, he, de zomer 
zal om zijn v66r we het weten", daar 
trokken ·opeens de steeds krijgertje
spelende wolken w.eg en lieten de zon 
nu eens rustig doorstralen ! 

In ae Kurzaal te Scheveningen waar 
ik hijtijds mijn plaatsje had opgezocht, 
was het nog lekker koel, d-e mensen 
bleven zolang mogelijk op het terras 
om naar de zee te kijke!\,, die wei van 
zilver l eek. Maar to-en het belletje ging, 
kwa.men ze hinnendr-ommen, de dames 
in fleurige toiletjes en de ogen nu weer 
stralend in rose en brnine gezichten. 
Twee duizend mensen - en de zaal 
beslist niet air-conditioned; u hegrijpt 
dat de temperatuur snel steeg toen d-e 
deuren gesloten waren. 

De dirigent kwam binnen en daar 
klonken de eerste maten van de 
prachtige maar tragische Ouverture 
Manfred, waarna een pianocoucert volg
de. Een half uur lang deze zware piano
partij in die hitte en dan in rokc·ostuum 
en 'n prachtig stijf wit-glanzende ho01·d. 
Telkens als er een paar secunden rust 
was, werd er hevig met de zakdoek 
gewerkt en tussen de delen van het 
concert keken dirigent en pianist elkaar 
wanhopig aan vanachter hun wrijf
manoeuvres. De boordjes werden ver
dacht slap, maar na de pauze kwam de 
dirigent terug, z6 fris, also£ hij pas had 
gebaad en zijn boord glans de...... -

Toen vlogen mijn gedachten weer een 
30 jaar terug en ik was in het geb{)UW 
van de Kunstkring aan de Embong 
Malang te Surahaia. De zaal had een 
schitterende aanblik, de dames in 
prachtige toiletten, de heren in rok {)f 
d.innerjacket. Maar het mooiste waren 
de J avanen en hun vrouwen in hun 
prachtige kleedij: de heren met de 
karakteristiek gevormde iket-kapala en 
achterop het witte jasje de dolk, waar
van het gevest was ingelegd met juwelen, 
de dames kae~s dragende met de mooi
ste dessins en kleuren en hun kabaja's 
fonkelend van edelstenen, terwijl zij 
door hun echtgenoten met hoofse ge
har-en naar hun plaats werden begeleid. 
En dan opeens de gamelan, het sonore 
en weemoedige geluid, soms hartstoch
telijk opklinkend als omlijsting van het 
prachtige spel der wajang-wong met 

foto: J. :a:. C. V:enneulen opname In Hotel .,Sandbergen'' te Hllversum. 

Bovenstaamle foto werd gemaakt tijdens de opname val£ het groete~tprogramma van Radio 
Nederland, bestemcl voor de opvarenden va~t de motorschepe~t ,Batoela", ,Kalianda", 
, Letong" en ,Musi". Als vertegenwoordiger val£ onze maatschappij was aanwezig de heer 
H.A. de long va1t de A/d. Personeel. 

moo1e geharen en mimiek hun bed.oe
lingen onderstrepende. T-ot laat in de 
avond bleef ik geboeid luisteren en 
kijken, tot ik opeens water-geplas 
ho01·de en hegreep, dat de ver.moeide, 
warme spelers, die niet meer behoefde 
op te komen een welverdiend, verfris
send bad uamen ...... 

Zoals ik dacht van onze dirigent. 
Alleen: hij had geen kamar-mandi tot 
ziju beschikking! 

Voorburg, Augustus '54 E.G.L. 

OVER GASTURBINES 

Hoewel men in sch eepshouwkringen 
in Nederland nog enigszins sceptisch 
staat tegenover de toepassing van de 
gasturbine als voortstuwingsmiddel voor 
zeeschepen, gaau de pioniers op dit ge
bied in het buitenland rustig voort op 
de ingeslagen weg. Met name de heer 
John Lamb, de technische adviseur van 
de Anglo-Saxon Petroleum Company, 
is over de resultaten van het befaamde 
tankschip ,Auris" zeer tevreden. Zo 
teVl·eden ze1fs, dat de rederij omstreeks 
het midden van h et volgende jaar in 
Birkenhead de werf van Camel-Leard 
& Co. de kiel zal latten leggen van een 
tanker van 18.000 ton, met alleen gas
turhine-voortstuwing. Deze tanker zal 
vermoedelijk tegeu het einde van 1956 
in de vaart komen. Nog onlangs jg de 
,Auris" aan een grondig ouderzoek 
onderwm;pen. Bij de gelegenheid 
is de gasturbine - de .,Auris" heeft 
er een en drie diesehnotoren 
opengemaakt en de rotor, het onderdeel 
dat het zlvaarste wordt belast, micros
copisch ' onderzocht op verschijnselen 
van slijtage. Er is toen niets gevonden 

dat niet direct kon worden verholpen. 
De heer Lamb verklaarde dan ook, dat 
hij zeer tevreden was en dat hij ver
wachtte dat de turbine na deze survey 
nog beter zou lopen dan tevoren. 

Van de nieuwe tanker zijn nu alle 
ontwerpen voor de machines klaar en 
over enkele maanden, zodra de speciale 
materialen zijn afgele~erd, zal men be
ginnen met de bouw van de twee gas
turbines van 4150 PK elk, die het schip 
zullen voortstuwen. R et vermogen wordt 
via een electrische transmissie op de 
sch1·oefas overgebracht. . 

Ook in Frankrijk is de Compagnie 
Worms h eel tevreden over haar kust
vaarder ,Cantenaque" met zijn twee 
vrije zuigergeneratoren met gasturbines, 
die samen 1800 PK kunnen opbrengen. 
Maar omdat de scheepsvorm van de 
,Cantenaque" zicht niet leent voor een 
dergelijk groo• vermogen, is het gere
duceerd tot 1200 PK. 

Vier zusterschepen van de ,Cante
naque" hebben enkel werkende twee
tactmotoren van 750 PK elk. Hoewel 
de ,Cantenaque" dus een aanzienlijk 
groter vermogen heeft is de machine
kamer een spant-afstand korter, en dat 
ondanks het feit dat er nog extra cen
trifuge:; en verhitters moesten worden 
opgesteld voor h et gebruik van zware 
olie. Bovendien weegt de hele machine
installatie. van de ,Cantenaque" bijna 30 
ton minder dan een dieselmotor van h et 
overeenkomstige vermogen. De turbines 
hehben drie loopschroefkransen voor 
vooruit en een krans voor achteruit 
draaien. R et toerental van 9000 omwen
telingen per minuut wordt via een 
tweevoudig_e tandwielreductie op de as 
overgebracht. 

Slordig 
,Vader, ik heb slrafwerk. Ik wist niet waar 

de Azoren lagen". 
,Berg ~e boel dan ibeter op!" 
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5 . ®e. r-H''atni..dl?. n. uan. (b9HJ1t e. 
De pyrarnid en, llie ook nn n og tot de 

wonderen van de wercld word-2n gere
kend, zijn eigenlijk vervor.mingen van 
de ,masta ba", en langwer pig grafdeksel , 
dat een ontlergrondse ruimte hedekte 
welke die\lst deed als bidplaats. De oude 
Egyptenaren hrachtcn hier offers voor 
de overled-ene, wiens graf zich ·umn1d
dellijk onder de uitgehouwen ruimte 
hevond. Op het grondvlak van deze 
hedekking der grafstede plaatste m en 
t alrijkc l agen stenen, we1ke in opper
Ylakt e naar h oven toe steeds kleiner 
werden tot men ten slotte een volmaak
te, langwcrpige py1·amide had. Ov-er 
de vraag wat h ct doel van dezc pyra
miden is, is veel gestreden ; zo h ee{t 
n1cu willen beweren, dat zij werden ge
honwd ,om astrologen in staat te stellen 
steneknndige waarnemingen te vcr 
r ichten. Deze m ening is, evcnals vele 
an dere, als te f antastisch verworpen. 
De m eest voor de h and liggende ver
klaring is wei de juiste: zij waren 
gewoon een onderdeel van het graf en 
dienden om de overledene en zijn bezit
tingcn te ,beschermen. 

De oude Egyptisch e opvatting ove1' 
het Ieven na de dood is huiten gew<>on 
ingewikkeld ; er zijn hibliotheken 
over vol geschreven. In verband met de 
pyra;miden moe t-en wij daarom volstaan 
m et het volgende : Voor de oude E gyp
tenat·en was de dood slechts een lange 
slaap en daarcom liet.en zij voedsel , 
gebruiksvoorwcrpen en geld met zich 
hegraven om die te kunnen gebruiken 
als zij z.oudeu ontwaken. H et was voor 
h en zeer belangrijk, dat hun ,lijk" 
bewaard Lleef en zij lieten h et daarom 
mummificeren . Vandaar ook, dat zU het 
teg-en roof wilden heschermen door 
m iddel van geweldige pyramiden. 
T evens dienden deze lJ.ouwwerken als 
klu izen voor de en01·m e schatten welke 
de koningen met zich m eevoe1:den. 

De pyramiden werden gebouwd in de 
jaren van 35DO to t 1800 voor Christus 
en st rekken zich , ruim zeventig in ge-
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tal, ten westen van de Nijl uit over een 
strook land van houderd kilometer. 
De grootste en daardoor bekendste 
werd opgericht door Cheops ; deze gi
gantische grafto.mbe verheft zich hon
derdveertig meter hoven de woestijn, 
is op zijn fundament tweehonderd
twiutig meter in het vierkant en heslaat 
een oppervlakte van bijna vijf hectaren. 
Om dit wereldwonder te scheppen heeft 
men met mankraeht en z.eer primitieve 
hulpmiddelen twee milli-oeu driehon
derdduizend blokken blauwsteen moe
ten aanvoer·en en verwerken. 

Cheops besteedde zijn hele Ieven aan 
de houw van deze pyramide en men 
Y.erhaalt, dat hij er ook de levens van 

driehonderdduizend slaven aan offerde. 
Dit laatste wordt echter ten stelligste 

tegengesproken door bek~nde onder
z-oekers. Gedurende drie maanden, zo 
zeggen zij , ovcrstroomde de Nijl het 
omliggendc land, zodat er van land· 
h ouw geen sprakc kon zijn. De pharao 
liet de mcnsen daaro.m gedurend·~ die 
tijd aan grote puhlieke werken arbei
den, in ruil waarvoor hij in hun levens
ondcrhoud voorzag. Zo bezi-:!n is de 
grote pyramide nict l1 et m-onument van 
een wreed tit·an, maar van een goed en 
wijs heers·er, die zijn volk in dagen van 
schaarste voor ondergang beh oedde. 

(wor dt ver volgd) 
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ZEILEN 

25 Juli '54: Lange-afstandswedstrijd 
Deze lange-afstandwedstrijd ging voor 

onze kla&se Iangs boei 6 naar Ncp
tunusdroogte (ter hoogt e van Pasar 
Ikan), van Neptunusdroogte naar h et 
eiland Enkhuizen en van dit laatste 
eiland Iangs boei 6 naar de finish. 

Het is een wedstrijd geweest welke 
zich kenmerkte door een voortdurend 
gevecht om de beste plaats, hetgeen wei 
blijkt uit de uitslag, zodat na 51)) uur 
varen het verschil tussen een (,W am
pie") en twee (,.Wind") een h alve boot
lengte was, dus een 2V~ meter! 

De mooiste start maakte deze mid
dag de , Zee" ( stm. W akka) met da ar
achter de ,,Sc·hohbeiak", ,.Wampie", 
.. Vleugel", ,,Deining" en de , Wi'ud" . 
Bij het ronden van h oei 6 was de si.tua
tie: 1 ,.Zee"; 2 ,,Vleugel"; 3 ,Wampi-e" 
en 4 ,Wind". 

Bii Neptunusdroogte, dat voor de 
win d gevaren werd, Wa·s aan de stand 
in de kopgroep de vol~rende wijzigin g 
gekomen: 1 ,,Wampie", 2 ,Zee", 3. 
,,Schobhejak", 4. ,Vleugel" en 5. 
, Wind" . Na Neptunusdroo~r·te gingen 
van deze 5 hoten de ,,Wampie", ,Zee''. 
,Schohhejak" en de ,Vleugel" door, 
terwijl de ,Wind" met een overstatr 
~~:ing, k oersende· op bet eiland Leiden~ 
Dit hleek de hes-te koers geweest te zijn, 
want bij Enkhuizen hleek da t d'e ,W am
pie", die ver voor de overige concur
renten lag, nog maar net voor de 
,Wind" h ad rkunnen komen. Voor de 
wind werd nu naar Boei 6 gevaren. Er 
kwam echter geen verandering in het 
heeld, zod'at de ui·tslag werd: 

2. , Wind" (stm. Brassem) 
3. ,,Vleugel" (stm. R edeker) 
4. ,Zee" (stm. Wakka) 
6. , Deining" (stm. Bol) 

Van b et overige zeilnieuws valt nog 
te vertellen, dat van de dr ie boten met 
bemanning, d,ie uitgenodigd zijn om de 
kleuren van de 1 achtclub in de Inter
por·t-wedstr~jden te Surabaia <te verde
digen , 2 K.P.M.-boten zUn, n.l. de 
, Vleugel" met stm. R edeker en fok-
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kenist Zijlstra en de ,,Wind" met stm. 
Brassem en fokkeni&t Verhoeven. 

W anneer u deze regelen onder ogen 
krijgt, zijn de lnterport-wedstrijden al· 
weer afgeJ.open; we hop en dat onze 
K.P.M.-ers hun best gedaan zuilen 
hebben en een eervol resultaa.t in de 
wacht hebben gesleept. 

BRIDGE 
V~ertallen Competitie ,Djakartase 

Bridge-Bond" uitslagen tot en met 18/ 8 
- 1954. 

1e Klasse: 

K.P.l\1. I - Manguni I 
K.P.M. J - Manc:uni 
Sportclt'h I - K.P.M. I 
Borsun: ij I - K.P.M .. I 

Promotieklasse: 
B.P.M. I - K.P.M. 2 
K.P.M. 2 - T.iil.ini 3 
B.P.M. 2 - K.P.l\'I. 2 
Djakarta Club 2 - K.P.J\1 . 2 

Tweede Klasse C 
K .P.M. 3 - B.P.M. ·1 

Derde Klasse A 
Borsumij 5 - K.P.M. 5 
K.P.M. 5 - Kolff 3 

Derde Klasse B 
Borsumij 4 - K.P.M. 4 
K .P.M. 4 - Kolff 4 

SCHAKEN 

K.P.M. I - Factory I 

0 - 2 31.61 
0 _ 2 31-"1 
2 - 0 41-15 
0 -2 30·37 

1 - 1 39-40 
0- 2 10·31 
2-0 55-33 
0 - 2 57·39 

2 -0 46-38 

0 - 2 17·59 
2 - 0 65·13 

0 - 2 26·47 
2 - 0 68·20 

5 - 5 

We·derom werd op 21 Juli j.l. in ons 
Logeer11;ebouw door ons eerste tiental 
een strijd op de 64 velden aangehonden, 
ditmaal tegen een club die ons - naar 
van hevoegde zijde werd beweerd -
zeker de n ederlaag zou bezorgen. 

Inderdaad zag h et er t egen tien uur 
zorgwekkend voor ons uit, toen het 
scorebord 5-3 vermeldde voor onze gas
ten, met n og slechts twe e partijeu te 
spelen door de heren Sonnenberg en 
Brouwer. 

L aatstgenoemde hracht echter toen 
later de stand op 5-4, t erwijl de heer 
Sonnenberg door een fraaie offercom· 
binatie voor de gelijkmaker zorgde. AI 

. · . . . . 

. .. 
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met al een mooie en spannende we1l· 
strijd. 

De uitslagen waren als volgt: 

I. Sendouw - Mob. Nasoen 
2. Alihasah - Moh. Sidik 
3. Sonnenberg - Meis 
4. Rubin - v.d. Broecke 
5. Neuvenheim - Amirzah 
6. Eman - Mist 
7. Lantang - Hidaj at 
8. Brouwer - Sumi ta 
9. Ticoalu - Alex 

1(). Soekir - Nazir 

TAFEL TENNIS. 

0 - 1 
0-1 
1-0 
1- 0 
1- 0 
1- 0 
0 - 1 
1 - 0 
0 - 1 
0- 1 

5 -5 

Hierhij maken wij aan aile leden van 
onze T afel tennis Club bekend, dat van 
heden af tot de eerste h elft van No
vemher h et ,seizoen" gesloten zal zijn. 

In December zal dan weer een aan
vang worden gemaakt met bet spelen 
van wedstrijden tegen andere clubs. 

Volhouden maar! 

, Kijk hem maar 's goed na, dokter", zei' de 
sergeant, die een onnozel uitziende soldaat 
kwam <~fleveren . , Hij loopt als maar door 't 
kamp en als hij een stuk papier ziet, dan 
vliegt hij er op af ; hij kijkt er naar en zegt 
dan : Dat is ' t niet!" 

Als om een bewijs te leveren, rend'e soldaat 
Bur gers plotseling op dokter's bureau af en 
smeet links en rechts met papier, steeds maar 
roepend:: , Dit is 't niet! " 

Een m aand lang werd soldaat Burgers ond'er 
obser'l"atie gehouden, maar 't bleef mis met 
h em. Tenslotte zat er niets anders op dan hem 
af 1e keuren en op 'n morgen kwam de 
goedbartige sergeant naar hem toe met z'n 
ontslagbrief. 

Burgers bestudeer de bet papier, k eek de 
sergeant a an en zei to en : , Dilt is 't!" 
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De jni!'tc rplossing van he l kruis
woorrlraads::l, voorkomende in ons Juli
nummer, is als volgt : 

V L B H 
KELAT KATER 

I(.LORRE SOBER.B 
NEOOTIE·D·PORT~ET 
EPE.TEMPELIER.ENO 
BEL O.ARMOE.A IDE 
B R UG·V-OOI<Ia\\.S MET 
E KETEL.N KOETS S 

MOTOR SOTER 
P PEPER l PINAS 8 
OBAT.R DA !~FAIR 
OER·S-TAROK.GI.MEI 
RUI TUIMELAAR ODE 
TRAWANT~·PRINSES 

S.ARIEL OELEI.R 
RATEL LEOES 

L K S R 

De eerste prijs van Rp. 25,- ging 
naar: Mevrouw G. J. M. Tonino-Zaat, 
echtg. 3de stuurman, Logeergebouw te 
Djakarta; 

De tweede prijs, Rp. 15,- werd 
toegekend aan: C. Laihahas - le klerk 
- afd. D.oorvoer/ HK; 

terwijl de derde prijs, Rp. 10,
bestemd wa·s voor: T. Resner - hoofd
werktqigkundige - Batutjeper 26 -
Djakarta. 

Voor deze maand eens iets nieuws. 
Wij komen thans met een invulraadsel, 

Vul in 

• waarvan onderstaande opgave voor 
z:chzelf spreekt. Oplossingen moeten 
uiterlijk 20 October a.s. in ons hezit zijn. 
Proheert u het ook eens? 

Voor inzenders gelden de volgende voor· 
waarden: 
1. Inzendingen, welke dhidelijk van naam en 

adres zijn voorzien, te richten ann : 
De redactie van ,de Uitlaa·t" 
.p / a K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

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

3. Voor juistc inzendingen zijn 3 geld'prijzen 
hcschikbaar gesteld: 
1 prij.g van Rp. 25.-
1 , ., Rp. 15.-
1 , ,, Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossingen beslist het 

lot. 
4. Over oplossingen en/ of toekenning der 

prijzen ·kan NIET worden gecorrespon
deerd. 

Hieronder vindt u een lijst van verblijven van mens en 
dier. De hedoeling is nu al deze woorden in n evenstaand 
dil,\gram in te vullen. Als start is in h et diagram bet woord 
, logement" ingevuld. Voor het gemak staat achter elk 
woord het getal wat aangeeft het aantal letters, waaruit 
h et woord bestaat: 

afdak- 5; ark- 3; bar- 3; bioscoop - 8; bivak - 5; blokhut 
- 7; boerderij - 8; boot- 4; boudoir - 7; dorp- 4; duplex-
6; etage - 5; farm - 4; . flat - 4; gekkenhuis - 10; g"ildehuis -
9; herberg - 7; h erenhnis- 9; ·hok - 3; hoi - 3; huis - 4; 
huisvesting - 11; hut - 3; kajuit - 6 ; kamer - 5; kast - 4; 
kasteel - 7; keet - 4; k erk - 4; koestal - 7; kooi - 4; kot 
- 3; kroeg - 5; krot - 4; landhuis - 8; Ieger - 5; logement 
- 8; loods - 5; onderdak - 8 ; optrek - 6; nest - 4 ; .r:ensial 
- 7; r estaurant - 10; paleis - 6; pastorie - 8; plaats - 6; prieel 
- 6; .schaapskooi - 11; schuilkeld'er - 12; slot- 4; stal - 4; 
slee - 4; tehuis - 6; tent - 4; theater - 7; til - 3; villa 
5; zaal 4. 
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Wilhelm Tell 
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Gedurende de Tweede Wereldoorlog vloog 
een Britse bommenwerper over de Zwitserse 
grcns, om de rou{e naar Duitsland wat le 
verkorten. De commandant van een baLterij 
luchtafweergeschut telegrafeerde onmiddellijk: 
"U bevindt zich hoven Zwitsers grondgebied." 

De telegrnfist ann boord van de bommen
werper telegrafeerde 4erug : "Weet ik." Het 
vliegtuig vloog onbekommerd verder. 

De Zwitsers waarschinvden: "Opgelet, wij 
moeten. het vuur openen indien u niet onmid
dellijk van koer~ verandert." 

De Britse bommenwerper gaf geen antwoord. 
Dus gaf de commandant van bet afweergeschu-t 
opdracht het vuur te .o.penen. Met hevig geknal 
barstte het geschut los. 

Toen kwam er o,pnieuw een levensteken uit 
het vliegtnig: "U schiet veel te laag. Willem 
Tell schoot heel wat beter." 

De Zwi.tsers seinden terug: "Dat weten we. 
Maar u hebt bo-mmen bij u en geen appels." 

Toch gelijk 
"Zeg 's, meneertje," gromde de douane

ambtenaar -t~gen het ongeinteresseerde man· 
netj e. "U moet me niet voor de gek ho uden! 
U zei me, dat u niets dan nachtkleding in uw 
koffer had, en hier vind ik een h ele fles 
j enever!" 

" Dnt knn, m' n slanpmuts," zei het mannetje. 
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