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overneming van tekst en 
illnstraties aileen geoor
loofd met bronvermelding 

• 
aile stnkken ,de uitlaat" 
hetreffende te adresseren: 

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

medan merdekn timur 5 
djakarta 

• 
dit nummer bevat o.a.: 

de W(larcl'e van dienstbetoon 
~' 

.!aariijkse sloepenwedstl"ijd 
te tg. priok ., 

* 
archipel-vaart in het ver
led'en (deel VI) 

j 'ai deux amours c'est 
paris et mon pays ! 

overspannen 

* 
-di"eren geen toegau5 

bij de foto 's : 

als omslag een folo van 
het. ms. ,camphuys" ler 
J:eparatie liggende I ll 0~· . 

kali mali tc tg . . priok. 

(foto: studio Tong & T im) 

• 
de heste foto van de 
maand is te vinden op de 
binnenzijde' van de acll
terpagina : bet ss. ,bli n
joe" te tandjong-redeb 
(baraoekali - n-·o. b orneo). 
met deze foto h eef t 3de 
stuurman e.a. rontgen de 
uitgeloofde f~>to-'prij s van 
vijftig rupiah gewonnen. 

gedrukt bij n.v. visser & co. 
djakarta. 

= 

UITERSTE DATUM VOO R INZE NDING VAN BIJDRAGEN : DE 15e VAN DE MAAND 

VAN DE REDACTIE 

Belangstelling. 

Het is vooral de laatste tijd merkbaar, dat , de Uitlaat" zeer criti sch wordl bekeken 
en gelezen. Wij vinden deze belangstelling uiteraard bijzonder prettig. Als wij ons oor dan 
zo eens te luisteren leggen, dan horen wij verschillende (opbouwende ! ) opmerkingen maken 
en u begrijpt dat we er dan even recht voor ga!!_n zitten en de oren spilsen. De een vindt de 
Ioto's over het algemeen wel goed, maar ja, u moet nu toch heus eens een keer ophouden 
met het plaatsen van Ioto's van 'Schepen .hmgs de kant ! Een ander vindt nu juist deze 
foto 's wei aardi'g, maar voelt niets voor zgn-. actie-foto's. Een derde vindt de puzzleru.bciiek 
prellig, terwijl een vierde de pagina· \'\1n de afii. Personele Zaken het interessantst vindt. 

Wij begrijpen dit allemaal; er moet nu eenmaal in elk nummer zoveel mogelijk voor 
elck wat wils te vinden zijn. Helaas komt het ook een enkele maal voor dat inzendingen, die 
om bepaalde redenen niet voldoen aan de door onze rcdllcti'e-commissie gestelde eisen, 
moeten worden geretourneerd. Prettig is dat niet, want je weet immers nooit van levo;ren 
of de geachte inzender(ster) sportief 11enoeg is om dit zo maar teaccepteren. 

Toch zouden wij onze lezers willen nanraden om ons regelmatig van inzendi'ngen te 
hlijven voorzien. Uw collega's steHen .eeu -oordig verhaal of een goecle fo to zeker op prijs 
en de aantrekkelijkhei'd van ons hlad wordt er nrotP.r door. 

U kent ons redactie-adres toch wei : p j a Hoofdkantoor K.P.M. -- Medan Merdeka 
Timur no. 5 - Djakarta-

Bij voorbaa-t d·lnk voor uw medewerking. 

Bij het 11erlaten 11an Priok's eerste haven wordt het m s- , Maros" gesleept door de , Paul" 
van de NISHM ~ 

(foto: st-udio Tong & Tim) 



,De Ruyterschool" 
te Vlissingen 

c=J./le /( j}. Al-futftnjen 
heftaaflen lit jaat Jipfoma 

De dag van de diJ»l·oma-uitreiking 
is de jaarlijks terugkerende goede re
den om naar Vlissingen te gaan. 

In teg·enwoordigheid van genodigden 
- voor de K.J .C.P.L. waren de heer 
R{mffaer en Mr. De Lange, voor La 
Corona Kapt. Van Eerde en voor de 
K .P.M. Ir. Struyk en de heer Scholte. 
aanwezig - en van het l erarencorps 
geschiedde de diploma--uitreiking 
V1·ijdagmiddag 23 Juli j.l. in de aula 
van de school. Het eindexamen-resul
taat gaf aanleiding tot enig feestelijk 
vertoon, in verband waarmede, ter ge
legenheiCl van dez.e voor de school 
bijzondere dag, de vlag was uitgestoken. 

Te Vl·issingen kon aan 95 leerlingen 
van de ,De Ruyterschool'' het eind
getuigschrift worden uitgereikt, n.l. 
aan 82 het B.M.- en aan 13 het A.M.
getuigschrift. 

Voor de rederjien, t.w. K.J.C.P.L., 
L a ·Corooa en K .P.M. studeren een 
gr·oot aantal leerlingen aan de , De 
Ruyterschool". Met P.:ro-tP voldoening 
kan gemeld llvorden, dat aile leerlingen 
onzer maatschaopij een diplom a he
haalden, terwijl van de eindexamen
candidaten slechts een leerling werd 
afgewezen . 

De directeur der school, de heer P. 
Vijn, wees er in een korte toespraak 
op, dat het aantal geslaagden vo0or deze 
examens dit j aar in Vlissingen bijna 
even hoog was als h et totaal van aile 
andere opleidingen in Nederland samen. 
Vo0orts lagen ook de gemiddelde cijfers 
der leerlingen hoog. 

Nadat de geslaagden waren binnen 
gelaten, wenste de heer Vijn hen· in 
hartelijke bewoordingen geluk. Hij ver
bond aan deze gelukwens enkele ern
stige woorden : , Op een schip doen ze 
niet veel aan paedagogie. Houdt reke
ning met iedereen, die hoven je is ge
steld. V ergeet niet, dat je op een schip 
een kleine gemeensch ap vor.mt, waarin 
.een goede teamgeest client te heersen". 
Met een ,1houdt de zeemansstand hoog 
en houdt ook de school hoog" besloot 
hij zijn t oespraak. Hierna brachten de 
leerlingen drie hoera's uit op de , De 
Ruyterschool". 

Namens het schoolbestuur en het ge
meentebestuur wenste hurgemeester 
Mr. Kolff in het bijzonder de directeur 
en h et lerarenkoOrps geluk, die zulk een . 
uitnemend resultaat wisten te bereiken . 

Tijdens de toespra.ak van de directeur der ,,De Ruyte· school". V-l.n.r. : Ir. Struyk, Mr. Kol/1 
(burgemeester van Vlissingen), Hr. P. Vijn (d irecteur der school), Hr. Kelder n eraar) en de 

Hr. Bosveld (lera·ar) . 

Leerling-werktuigkundige W . A . M. v. d. Brande (KPM ) ontvangt zijn BM-getuigschri/t met 
gelukwensen uit handen van de heer G. Harlaar, lernar wiskunde aan de , De Ruyterschool•'. 

De heer Rouffaer hood namens de re
derijen felicitaties aan. 

E en der geslaagde leerlingen sprak 
tenslotte een dankwoord. Voor aanvul
ling van h et corps werktuigkundigen 
kwamen voor onze maatsch appij u it 
Vlissingen 29 leerlirngen h esch ikbaar. 

Aan boord van h et ms. ,Van W aer· 
wijck" zijn reeds een 14-tal nieuwelingen 
naar Djakarta onderweg, terwijl de an
deren eerst nog enige maanden praktijk 
in de sch eepselectrotechniek in Neder
land opdoen, waarna zij hun collega's 
naar Indone&ie zullen volgen. 
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GJJe waarde van diensttetoon 
De moeilijkheden, die de niworlogse tijd heeft meegebracht, zijn velen. 

Hoe anders hadden wij de nieuwe tijd, die na de oorlogsinspanning zou komen, 
ons voorgesteld· De rustige sfeer voor Ieven en werken is bepaald niet gekomen 
en deze omstandigheid legt een min of meer pessimistische stempel op doen 
en Iaten voor velen. 

In dit alles schuilt uiteraard een grOOit gevaar, nl. dat wij ,,door het bos 
de bomen niet meer zien" en een onverschillig'heid aan de dag Ieggen fnuikend 
voor onze omgeving en ons zelf. 

De remedie t egen dat alles kan slechts en elan missen in de omg.ang. Zij ziju 
gevonden worden in wat men in de in wezen ongeschikte elementen in het 
praktijk van h et !even maakt en hoc werk en in persoonlijk optreden, w~nt 
men zijn diensten tegenover de gemeen- ais een stekeivarken zetten zij bij de 
s;hap bij h et werk en in maatschappe- minste weerstand en moeilijkheid de 
lijke zin weet uit te voeren. In de meest s;tekels op. 
eenvoudige vorm kan de ingewikkelde Voor de tegenwoordige tijd brengt 
structuur om het dageiijkse brood te e.e.a., in h et bijzonder voor de j eugd, 
verdienen teruggebracht worden tot hat nog speciale prohlemen met zich mee. 
verrichten van ,goede diensten" voor Dienstbaarheid en diensten verrichten, 
anderen. vooral van persoonlijke aard, hindert 

Verstaan wij b.v. in het zakeiijke le- bij vel en h et gevoel van eigenwaarde 
ven deze kunst ten voile, dan spreken en brengt b ij hen de idee mee van neer
wij van goede zaken doen; in h.:t t e- buigendheid en onafhankeiijkheid met 
aenovergestelde geval kunnen WIJ ons als ondergrond zo weinig mogelijk re
~iet handhaven en krijgt de concurrent k euing behoeven te houden met en 
zijn k ans. dienstbaar te moeten zijn voor naaste 

In tijden ·en omstandigheden als zich omgevin g. Nu zijn er bij het verdienen 
thans VOOl'doen is het zeker niet over- voor het d.agelijkse brood geen haantjes, 
bodig om deze ,,waarheid als een koe'' waarbij gehele zelfstandigheid bestaa1: , 
a£ en toe ais realiteit te zien. zelfs de z.g. ,zelfstandigen" hieden 

Men kan er lering uit trekken en slechts hun diensten aan en als zij d at 
kunnen gezegden als: ,,Het zal mijn tijd niet op goede wijze en naar behoren 
wel duren'' en ,,w e motten weg'' verder doen is to1:aie afhankeiijkheid h un 
aan de k apstok worden gehangen. eind-Iot. 

Dit sluit dan natuurlijk niet in dat Zo liggen nu eenmaai de harde feiten 
wij onze ogen dicht d'oen voor moeilijk- en alle andere gedachten hieromtrent 
heden waarvoor we dagelijks gesteld vormen ,wishfull thinking". 
zijn ; wij verkrijgen echter de moed in Het geh eel wordt wei het b est geac
gezond optimisme te voiharden om h et cen tueerd als m en zijn werkkring h eeft 
gesteide doel t e bereiken. in scheepvaart en soortgelijke transport· 

Wij beseffen ten voile dat dit . mak- hedrijven. Nergens is de strijd voor het 
kelijker gezegd dan gedaan is. Het ver- ,to ·he or n ot to he" groter als juist 
schil in opvoeding en k arakter speelt bij vervoersmaatschappijen, die hct 
o.m. hierhij een voorname rol. Wat de primair moeten hehhen van de perfecte 
opvoeding betreft w01·dt op de eerst c dienstverrichting en de klank die uit
pic,:~ts de grond'slag gele.gd thuis en op stekende service naar huiten uitdraagt. 
school. H oe weinig opvoeders hest e- H el aas zijn er zo velen onder ons di e 
den in feite ernstige aandacht aan de wei de stormen zien. die dreigend op 
fouten die in aard en aanieg liggen bij ons afkomen en onze hestaanszekerheid 
jeu gdige mensen jn, o.a. de wijze wa.ar- kunnen doen w:mkelen, m aar dan niet 
op zij met anderen. omgaan , h et Zich onderkennen wat wij persoonlijk d.aar
wei of niet makkelijk voegen, het zich •.tegenover kunnen stellen. 
verdienstelijk weten te m ak en voor an- ·· Opkomende concurrentie, de mo
.·1eren. mentee~ totaal veranderde oms'l:andig· 

'Naar onze smaak wordt vaak ai t e h eden, arbeidsproblemen in allerlei 
veel bij opvoeding h et accent gelegd op vorm kunnen angstige u itrollers zijn 
parate kennis aileen en karaktervor- voor alles dat transporteert te water, 
h.ing e.d. te veel over h et hoofd gezien. tc l and of in de Iucht. Met aileen maar 

Men behoeft in eigen omgeving plichtshetrachtin g en kunde zijn al 
slechts een weinig critisch rond t e kij· deze prohlemen niet op te vangen als 
ken om de juistheid van dit alles t e men daarna.ast niet als devies voer t: 
constateren. , De Klant is Koning". 

Wij zien dan mensen, die feitelijk V oor de scheepvaartwereld geidt dit 
11teeds m oeilijkheden als h et ware naa1· ailes wei in h et bijzonder, juist nu ver· 
zich toetrekken en volkomen aile flair wacht kan worden , dat de komende 
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jaren de concurrentiestrijd feller zal 
zijn dan ooit te voren. Hoewel dit heeld 
uiteraard een minder opwekkend 
aspect meebrengt ligt daarin toch ook 
opgesloten , de prikkel om in eigen 
scheepvaartkring het beste te bieden, 
onze diensten naar buiten zo uit te 
voeren, dat wij de concurrent en alles 
wat daar mee verband houdt de haas 
blijven. 

Dit a lles heeft voor hen, die hieraan 
mee kunnen doen, vele aantrekkelijke 
kanten. Als men.sen uit de scheepvaart 
dien en wij een levendig bedrijf waarin 
golfslag ligt en voor betijen; geeu plaats 
is. 

H et vervoeren van personen en goe
deren houdt reeds in, dat de kern voor 
zelfbehoud moet liggen in het geven 
van u itstekende ,service", ;waarbij geen 
detail over het hoofd mag worden ge· 
zien. Hoe fnuikend werkt hierop niet 
de ,laat-maar-waaien-geest", de onver
schilligheid, die helaas een kenmerk 
is geworden van deze tij d. Men praat 
en zemelt over wat de toekomst zal 
brengen, Joopt vaak met ongemotiveerde 
angstcomplexen over afbraak e.d., 
hrengt h ierdoor in z'n omgeving slechts 
onrust en onst abiliteit in de plichtshe
trachting te weeg met slechts een vol
komen n egatief resuitaat. Dat deze hou
ding als een hoemerang werkt schijnen 
velen niet in t e zien. 

Weer kan men daarbij constateren 
hoe groot feitelijk de waarde is van 
juiste vorming in de j eugdjaren, want 
in bet bijzonder bij een vervoershedrijf 
moet naast de normale plichtsbetrach 
ting de eigenschap worden opgehracht 
om met mensen van allerlei slag om te 
gaan, en zodanige diensten te bieden, 
dat iedere ,klant" het gevoel krijgt van 
hetekwis te zijn. Goede diensten en 
uitstekende service vormen inderdaad 
de grondslag van dit alles, want de 
reclame en goede n aam die er uit voort· 
komen zijn de hartsiag voor een b edrijf, 
dat gevoelig is voor de ;wijze waarop 
men over zijn prestaties spreekt en 
·denkt. Met enthousiasme mee te wer
ken aan de vormgeving hiervan moet 
wei voidoening geven, want men krijgt 
kans zelf bij te dragen in de hestaam· 
zekerheid van eigen werkkring. 

W a t , J an Sa lie geest" en de Illeuta· 
liteit van ,het zal mijn tijd wei duren" 
in dat opzich t verknoeien moet men 
niet onderschatten. Deze groep k an 
men het best kw aiificeren ais de dood
gravers van de werkkring, waarvoor zij 
arbeiden. Ze zijn in wezen gevaarlijker 
dan de problemen en moeilijkheden , 
die van buiten a£ komeu, omdat e.e.a. 
vaak niet direct valt te onderkenuen en 
bestrijding en liquidatie vaak te laat 
komt. 

(sLot zie nevenstaande pagina) 



Zijne Excellentie President Soekarno en Mevrouw Vijaja Lakshmi Parulit verbleven gedurerule het bezoek, dae 'de Voorzitster van de 
Algemene Vergadering der Verenigde Naties aan Jndonesie bracht, ook enige dagen in on.s Bali Hotel te Den Pasar als gasten van 
onze Maatschappij. Men ziet op bovenst~zande foto hoe z. Ex. President Soekamo en Mievrouw Vijaya La.kshmi Pundit aan ta/el gaan, 

daarbij geassisteerd door de maTIUger van ')let Bali Hotel de heer ]. Kok. 

Het leek ons nuttig juist in deze tijd 
bij het vorenstaande even stil te staan. 
Tenslotte gaat niemand vrij van de 
zorgen, ook voor de toekomst, die ons 
nu omringen. Hoe goed is het dan niet 
te kunnen constateren, welke mogelijk
heden er nog aanwezig zijn om te zor
gen, dat wij kunnen blijven bestaan. 

lndachtig aan het gezegde : ,,de kost 
gaat de baat vooruit" dienen wij onze 
inspanning, werldust en te verlenen 
diensten daarop in te stellen. 

H .A,C. 

(Jot o: Nicola Dr almlic - Sural:<lia) 

, Er is maar een; gedragslijn, die mijn doen en laten bepaalt," vert:elde 
eens Paul Henri Spaak, de eerste President van de Assemblee va.n de 
V erenigdc Naties, die door zijn grote kunde reeds op ne,s'en.endertigjr.rrige 
leeftijd Eerste Minister van Belgie was. , Die gedragslijn houdt in, dat 
ieder mens iets ill zich heeft, dat onze aarulacht verdient. W anneer je ckt 
eenmaal ontdekt, wordt het een verrijking Vain ,ie eigen persoonlijkheid. 
Ma.ar j e moet voortdurend naar dat goed e in cuuleren blijven zoeken. 
Het hee ft geen zin jezelf nu en c.laJt hierop in te stellen - maak h et tot 

een eigenschap. Dan heb je de sleutel om anderen te begrijpen." 
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Begin Juli is in Nederland in een 
vergadering van de afdeling voor werk
tuig- en scheepsbouw van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs een eminent 
Nederlands geleerde met een interna
tionale reputatie in de scheepshouw
wereld in de kring van zijn vakhro.eders 
gehuldigd: professor ingenieur Laurens 
Troost, oud-directeur van het Neder
lands Scheepshouwkundig Proefstation 
te W agening·en heeft de ere penning van 

. het Koninklijk Instituut ontvangen op 
gr·ond van zijn grote verdiensten voor 
de scheepshouw, -speciaal op het gehied 
van de weerstand en de voortstuwin~. 

Doctor ingenieur J. A. Ringers, de 
voorzitter van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs heeft hij deze 
gelegenheid de vele verdiensten van 
professor Troost nog eens uitvoerig 
geschetst. Hij herinnerde er aan hoe 
Troost reeds als jong ingenieur met 
het probleem van de sleeptank kreeg te 
maken en hoe h~j in 1924 wenl aange
zocht om het secretariaat .op zich te 
nemen van een oo.mmissie, die de vesti
ging van een sleeptank in Nederland 
zou l>estuderen. 

Dit werk leidde in 1929 tot de 
Stichting ·,Het Nederlandsch Scheeps
l>Ouwkundig Proefs tation", waarvan 
ir. Troost directeur werd. Onder zijn 
leidina kwam de door de staat en vier 
grote ~Nededandse rederijen gezamen
lijk gefinancierde sleeptank tot stand, 
die op 9 Mei 1932 werd geopent1. 

Ir. Troost hegr~ep de eisen van z~in 
tijd en maakte zijn clienten ,sleeptank
minded", door ·op korte termiJn nauw
keurige en practische adviezen te geven, 
met het g-evolg, dat er van de Marine, 
van hinnen- en huitenlandse rederijen, 
werven en constructiehureaux steeds 
meer opdrachten hinnenkwamen, zodat 
het Pr.oefstation al na vij£ jaar zichzelf 
kon hedrui.pen. 

Het werkterrein werd uitgehreid, 
verschillende puhlicaties van de direc
teur en zijn medewerkers verschenen, 
waarvan vooral de nu over de gehele 

wereld gehruikte \Yf ageningse schroef
series het Proefstation cen int.erna
tionale reputatie gaven. In 1940 werd 
de voor die ttjd grootstc cavitatie-tnnnel 
voor het ·onderzo.ek van scheepsschroe
ven in gebruik genomen. 

Tijdens de o01·log werd het Proef
station van zijn gehele installatie he
roofd, maar a1 in 1946 kon men weer 
op voile toeren draaien en ·op het ogen
hlik is zowe1 het personeel als het 
aantal juarlijkse opdrachten groter dan 
v66r 194!). Overigens had men ook 
tij dens de o01·log niet stil gezeten, want 
in d ie tijd hereidden dr. Van Lam
mcren, de tegenw.oordige directenr, 
ir. Koning, de toen.malige directeur en 
ir. Troost d·e verschijning voor van het 
handhoek ,Weerstand en Voor t,;tuwina: 
van Schepen'', waarvan de tweed~, 
Engelse editie nn over de gehde wereld 
als het standaardwerk op dit gehied 
wordt h eschouwd. In 1946 werd aan 
professo1· Troost de gouden De Rnyter 
m.edaillc voor zijn hijzondere verdien-

sten op sehcepvaa rtg£;hied toegekend en 
in 1951 werd hij aangezocht om gedu
rende een academi sch jaar op te tred·ell 
al~ gnst-hoogleeraar aan h et Massachu
setts Institute of Technology en aan 
de University .of California. Dit leidde 
weer ·tot zijn b enoeming tot Head of 
the Depa rtment of Naval Architecture 
and Marine En o·inee1·inn· als opvolrrer 
van v.ice-admira~l Cocln~:ne. "" 

De onderschciding van het Konink
lijk Ins-tituut van Ingenienr5 is voor 
professor Tro·ost een mo::Jie hekroning 
van het vele en helangr~jke wetcn
schappel~jke werk in dienst van d~ 
N ederlandse scheepvaart. 

Het is alweer vijftien jaat· gdeden , 
dat de Amst.erdnmse Maatsehapp~j vau 
Levensverzekering; een Schepenhoek 
heeft uitgegeven, waarvan de opbrengst 
moe,st hij dragen a au de IJOuwsom voor 
cle strandreddingboot ,Johan de Witt" 
van de Koninklijke N·oord-- en Zuid
Hollandse Redding Maatschappij . Da t 
eerste Schepenhoek was hinnen twec 
jaar uitverkocht ·en de nienwe redding-

. h oot is cr gekomen. 
Aangemoedigd door dit sncces en op 

verzoek van rle velen, die indcrtijil 
achter het net hehben gevist, heeft 
An!~tlcvcn nu een tweede sQourtgelij k 
hoek uitgegeveu, waarvan de ophreng~t 

. <:;ok is hestemd voor de Koninkl~jkc 
No ::Jrd- en Zuid-Hollandse Redding 
:Maatschappij, die da arvan een m otor
redd ingvlet de ,Christiaan Huygcns" 
zal latcn houwen, die in · Den Hel rler 
zal worden gestationne,erd. 

Als ·n nu weet, dat het nieuwc hoek 
met toestemming van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins rler Nederlanden, ere
voorzitter van de Koninkl~jkc Noorcl-

Het ms. , Paloh", tijdens 
windkracht 5, in de Java· 

zee. 

(foto : gezagvoerder 
H. Berkh outJ 



Het laden van iengkawanfWitten aa-tt board v1m il.et ms. ,L(tr<ttf'. 

en Zuid-Hollandse, is ·opgedragen aan 
Hare Koninklijkc Hoogheid Prinses 
Margriet als p-etekind van de Koop
vaardij, dan hegrijpt U wel, dat cr aan 
d~ze uitgave alle mogclijke zorg is 
JJesteed-. 

De illustraties - dertig aquarelle.n 
in z.es-kleurendruk en veertien pen
tekeningen - zijn van de oud-scheeps
wetktuigkundige D. Monsma. Daar
·naast zijn opgenomen vier-en-twintig 
scheepsprofielen en vier algemene 
plannen van verschillende scheepsty
pen. De afgeheelde schepen zijn vrijwel 
z.onder uitzondering na de bevrijding 
gebouwd . en voor het merendeel op 
Ned·erlandse werven . . Uiteraard is de 
Koninklijke Marine niet vergeten. 

De begeleidende tekst is gewijd aan 
de moderne scheepvaart en scheeps
houw en zeevaartlectuur. Deze tekst is 
van de hand van een zestal deskun
digen, clat evenals de illustrator zijn 
sporen op clit gebied heeft verdiend : 
ir. W. H. Vl arnsinC'k, C. W. de Veer, 
W. E. de Wit, Willem de Geus, H. Th. 
de Hooy en jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohman. 

· Als wij u nu nog vertellen, dat dit 
hoek maar twee gulden en vijf-en
zeventig cent kost en dat de prijs van 
die nieuwe motorr-eddingvlet voor de 
Koninklijke Noorcl- en Zuid-Hollandse 
Redding - Maatschappij ergens tnssen 
de vijf en zes cijfers zweeft, dan hegrijpt 
u zeker wei, dat er veel, heel veel van 
die boeken moeten worden verkocht. 
N oteet·t u het gironunimer even: 3- 3 
- 9- 0 van het Amstleven Schep.en
hoekfonds. 

Nu we het toch over schepenhoeken 
hebben, .mogen wij u ook wel even 
wijz.en ·op het nieuwe jaarl>oek ,De 
Nederlandse Koopvaardijvloot 1954" 
d-oor L.L. von Munching. Dit hoek geeft 
een volledig overzieht van de huidige 
Nederlandse koopvaard.ijvloot en het 
ligt in de hedoeling van de Uitgeverij 
v/h C. de B<Der Jr., ·om dit hoek elk 
jaar te laten verschijnen. Behalve een 
compleet overzicht van alle red.erijen en 
hun vloten op 1 Januari 1954, geeft 
het hoek ook aile hestelde en in aan
bouw zijnde schepen, de helangrijkste 

( toto: 3de stm. H .M . Tonino) 

technische gegevens, v1·oegere namen, 
houwjaar, tonnage, werf, machinevet·
l!lOgcn, snelhcid ·enz. Een nnttil!: hoek 
\'ODr iederl die heroepshalve of nit lief
hebherij helangstelling heeft voor die 
inuuer hoeiende tak van Nederlandse 
bedr~jvigheid: de Nederlandse scheeps
houw- en sch eepvaart. 

Grote kraan voor de haven 
van Tanger 

De W erf Gusto N.V. te Schiedam 
ontving een order .om, in samenwerking 
met Le Titan Anversois S.A. te Ant
werpen, .~:;en 100-tons kraan te houwen 
voor de haven van Tanger. 

De waarde van de order lleloopt 
circa f 2 millioen. 

Wie geen werkplan heeft voor zijn dag, 
b ezit zijn clag niet. 
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Het moment van vertrek van het afgeladen ms. ,,Sinabang'' (}p haar eerste ·S( outh) P( acific) S( ervice)-reis, vanuit Walsh Bay te Sydney. 

d-aarlijk~e ~loepenwed
~trijcl te 'Cg. cpriok 

Deze wedstrijd, die moet worden 
gezien als een voortzetting van een 
traditie, werd ditmaal op 29 Augustus 
{31 Augustus viel dit jaar niet op een 
Zondag) verroeid~verzeild. 

Aan de startlijn verscheneu helaas 
slechts de reddinghoten van drie sche
pen t.w. van de ,,Langkara" {Pelni) , de 
,,Reiniersz" en van de ,Kampar". Het 
hinnenliggende m s. ,Willem Ruys" 
liet verstek gaan. Jammer. 

De deelnemers waren, alvorens naar 
de startlijn te worden gesleept, van 
ins true ties voorzien en tevens ,g.elaafd"; 
ze waren mede daardoor in een strijd
lustige stemming geraakt. 

Om 2 uur precies Werden de ankers 
gehesen en gingen de deelnemers aan
vankelijk roeiend van meet. De wind. 
hij de start NO 3, kromp direct n aar 
Noord 3. Dit feit werd het eerst onder
kend door de sloep van het ms. , Rei
niersz" - een nieuwe zware stalen 
laadreddinghoot. Het fraaie oranje 
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gekleurde zeil ging daar omhoog, waar
mede de snelheid van de hoot dusdanig 
vermeerderde, dat zij de anderen zien~ 
derogen in- en voorhij liep. Dit kon 
uiteraard door de concurrenten niet 
worden getolereerd en ook daar gingen 
de zeilen op. Het gevolg was een 
gedrang van jewelste hij hoei 6. Na hoei 
6 moest recht in de wind worden op
gestoken naar hoei 3, uiteraard een niet 
eenvoudige taak met een sloep. De 
wind was inmiddels toegeuomen tot 
Nt0/4 met een hehoorlijke zeegang. 

Aile drie de stuurlieden reageerden 
op verschillende wijze. De sloep van de 
,Reiniersz" zocht het om de Oost, doch 
heging daarhij de fout na verloop van 
tij d het zeil te strijken. De sloep van de 
,Langkara" streek direct het zeil en 
ging op de riemen verder. De stuurman 
van de ,Kampar" echter liet het zeil 
hijstaan en ging tevens door met roeien. 
Hij maakte enige goede slagen en kreeg 
een grote voorsprong op de anderen. 
Deze voorsprong stond hij niet meer af 
en eindigde dan ook als eerste. De sloep 
van de ,Langkara" presteerde het om 
van hoei 6 naar ho-ei 3 te roeien: een 
hijna hovenmenselijke taak f 

Na boei 3 ging het op hoei l af met 
de wind achterlijker dan dwars en 
schuim voor de hoeg. Deze sloep werd 
tweede. De logge hoot van de ,Rei
niersz", die uitsluitend met officieren 
was hemand, hleek onmogelijk tegen 
deze zee en wind in te kunnen rroeien 
en gaf dan ook de strijd op. 

Na de prijsuitreiking aan de win
naars - fraaie hekers - volgde onder 
v-ele koele dronken een gezellig samen
zijn op de Jachtcluh. 

Wij spreken de hoop uit, dat het 
volgende j.aar meer schepen aan deze 
ongetwijfeld geaJDimeerde wedstrijd 
zullen deelnemen. 

Wat een opluchting. 
Hij wa~ d'e enige .man, die de schipbreuk 

had overleefd. Enige uren nadat hij het kleine, 
blijkbaar -onbewoonde eiland had bereikt, had 
hij voldoende kracht om op onderzoek nit te 
gaan. Hij sloop voorzichtig rond, d'oodsbang 
dat hij kannibalen zou .ontmoeten en hij 
sidderde van angst, toen hij van achter rots• 
blokken menselijke stemmen hoorde. 

Met bonzend ·hart en ingehouden adem sloop 
hij nader en luisterde......... ,,Nee, boeresuf
ferdl", klonk het. ,.Je had' die vervloekte heer 
op mijn aas motte bekenne, jij stuk ongeluk .. . l" 

Ontroerd viel hij neer. ,.Goddank!" snikte 
hij . .,Ik ben weer onder beschaafde mensen!" 



Het ms. , Sinaba.ng", op haar maidentrip in d e S(outh) P(acific) S(ervice), onder Sydney Brid.ge. 

Roggen en haaien achter 
glas 

De Haags.e hioloog John C. Jager, een 
man, die van zijn hobby een b.eroep 
maakte, kwam, op zoek naar zeedieren, 
in het voo·r jaar van 1954, met zijn 
vrouw bij toeval in Bergen aan Zee. 

Aan dit bezoek is het te danken, dat 
Ber.geu aan Zee binnenkort een instel
ling rijk zal zijn, die in haar soort voor 
Europa wei haast uniek genoemd mag 
worden: eenond.ergronds zee-aquarium. 

Oorspronkelijk waren de heer Jager 
en zijn assistent, de heer R. van der 
V elde, van plan, een zee-aquarium in 
De Koog op Texel te stichten. In prin
cipe was hiervoor reeds toestemming 
verkregen... maar een geschikte plaats 
on<t:brak. Die geschikte plaats lag in 
Bergen aan Zee. De fundamenten en 

kelders van h et grote hadhotel ,Nassau 
Bergen", dat op last van de Duitsers 
was afgehroken, waren de bew·oners van 
B ergen al lan g een doorn in het oog. 
,,Wanneer wordt die rommel nu eens 
opgeruimd?" mopperde .men. Maar 
toen mevrouw Jager de ,rommel" zag, 
wist zij het, hier was een unieke gele
genheid voor haar echtgencot om zijn 
plannen te verwezenlijken. 

Zo zal nu, na · enkele maanden van 
harc1 werken Nederlands grootste zee
aquarium met 36 vitrines, in totaal 
60.000 liter zout •water hevattend, bin
nenkort ·gereed k.omen. De Berger 
brandweer zal het water nit de Noord
zee pompen in de voorraadbak'ken. 

Er worden ongeveer honderdzes
tig verschillende diersoorten onderge
bracht. De grote attractie zijn niet 

alleen d~ zeepaardjes, de haaien en 
roggen, m aar ook de verschillende 
hloemdiercn , slakken, waaier wormen, 
kreeftachtigen, stekelhuidigen (zeester
ren en-appels) en schelpdieren. De 
achtergrond wordt gevormd door rots
partijen van lava, Noorse leisteen, 
rotshl-okken en allerlei marmersoorten, 
wat een bijzonder effect geeft. 

Cultuur is niet iets, ~t m en aanpast 
als een confectiepakje, maar ' een 
vo.edsel, dat men tot zich moet nemen 
om zijn persoonlijkheid te tlormen. 
Het is geen 'ornament, waarmee mente 
koop kan lopen, maar een moeizaam 
v erkregen strijd ' er verrijking van 
de ziel. 

Somerset Maugham in A Writers Notebook. 
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Arc hi pel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga 
VI 

De hrik ,,Dankbaarheid" van de 
Rederij J .B. 't Hooft te Dordrecht liep 
in Maart 1842 de Cocos-eilanden aan 
voor reparatie. Kapitein J. J. Dnintjcr 
kwa.m hier terecht hij James Ross en 
vertelde van dit bezoek e.e.a. in het 
Tijdschrift V·oor het Zeewezen (1844), 
aan welk verhaal wij ·aiverse bijzond.er
hed'en hier ontlenen. James Ross (in de 
officiele documenten zagen wij hem 
noemen John Clunnies Ross), stamde 
af van een niet onaanzienlijk Schots 
geslacht, werd gehoren op de Siletland 
eilanden en had 1·eeds vroeg d-e Groen
landse-en lndische zect'n lJevaren. Tij
dens het Engelse bestuur ·op Java trad 
hij in koloniaJ.e dienst en werd gezag
hehher van een oorlogshrik. 

Zoals wij reeds over Hare vertelden, 
we1·d Jeze laatste, v.oor de hevolking 
van zijn ]andgoed, door Raffles een 
4000-tal J avanen toegewezen. Ross nu 
werd opgedragen om deze J avanen nan_~ 
Bandjermasin over te hrengen. H1J 
ble.ef ten lange leste ook in genoemde 
stad en nam de Ieiding op zich van de 
aldaar O'evestio-de scheepstimmerwerL 

0 " . d . Hij bonwde daar o.m. een nemast-
schip, dat ,Borneo" werd gedoopt. Toen 
Hare van Bandjermasin vertrok, hleef 
Ross daar voorlopig als zijn zaakgelas
tio-de achter. Ook hij mocht daar niet 
h~jven en in 1818 zien wij Ross met zijn 
schip ,Borneo" en de schoener ,Moluk· 
ko" ~et de eerste repatrierende Java
nen, die van het Ned. Ind. Gouvet·ne-
1r..ent hun hewegingsvrijheid hadden 
ternggekregen, van Bandjermasin te 
Surahaia aankomcn om zich voor de 
reis naar Batavia aldaar van hehoorlijke 
papieren te voorzien. Aanvankelijk 
werd hij te Surahaia door de Chef der 
Marine aan«.ehouden, doch op instructie 
van de G~uvernem·-Gcneraal spoedig 
vrijgelaten. Ross is nog enige jaren in 
de Archipel hlijvcn varen. 

In 1823 vinden wij hem ter rede van 
Bima paarden innemen, die te Batavia 
met rroede wins t waren te verkopen. 
Als I~j op een zijner reiz.en ter West
kust van Sumatra in 1827 de Cocos
eil.anden aanr.loet, komt hij hem het 
plan op de peperhandel in .andere 
banen te leiden. D-oor de Amenkaanse 
concurrentie varieerden de peperprijz.zn 
noo- al eens. Ross hesloot aileen peper 
op o te kopen als er geen concurren~~n 
warcn en de prUzen laae; zouden ZIJn, 
deze peper nuar de niet te ver afg.elegen 
Cocos-eilanden te verv:oeren en op tc 
slaan totdat de markt in Louden voor
flelil!~r zon z~jn voor de verkoop. 
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Zoals reeds o-ezeo-d had zijn vroegere 
patroon Alexa'"nde~ Har.e zich seder! 
1823 op deze eilanden gevestigll. Heel 
«root schijnt de vri.endschap niet ge
~veesl te zijn, want Ross vestigd-e zich 
met ziin .,.ezin ·op een under eilandje 

" " d dan Hare, nl. Poeloe Tikoes en noem e 
zijn hav-en Port Albion. Dit leek hem 
voor zijn doe! zeer geschikt. De lust 
naar avontuur scheen er bij Ross, die 
toen ongeveer 45 jaar oud geweest 
moet zijn, uit te zijn. Hij bouwde een 
lmis voor zich en zijn gezin alsmede 
de nodige opslagplaatsen voor de peper. 
Zijn eerste stuur.man werd uitgezonden 
om m-et de ,,Borneo" peper op te kopen. 
Dez~ handel bracht hem, ondanks de 
o-oede ·Opzet o-een voordeel, daar het 
handelshuis 't: ~onden, waarmede hij, 
zuken deed, fallleerde. De ,Borneo 
scheen eveneens verloren te zijn ge
gaan.. Ross hleef drie jaar verst?ken 
var. aile verbindingen met de hmten
wereld. Hij vatte zijn oude hobby van 
scheepshouwer weer op en houwde een 
schoener, om daarmede henodigdhe
den en vo.oral rijst van J ava en Sumatra 
te halen. Tevens werd vruchtbare tuin
aarde aangehracht om groentetuinen 
aan te leggen. 

In de J avabode van 1853 von den wij 
onder de scheepsherichten gesigna
leerd de N.J.-schoener ,Harriet" ond·er 
commando van Kapitein H. Ross (hij 
zal vermoedelijk wei een zoon van John 
Clunnies geweest zijn) , terwijl Adam 
& Zoon t·e Batavia als agenten optra
den. Van de Cocoseilanden werden 
aan()'ebracht 60 vaten klapperolie en 
140.000 klappers, terwijl verder plan
ken, rijst en tabak wer.den gelate~. 
Heto-een opvalt is, dat luer sprake IS 

van "' de Ned. Indische schoener. Vol
<rens de herichten voer Ross op de 
: Borneo" onder Engelse vlag, doch 
kapitein Duintjes sclneef dat op de 
windmolen die Ross had gebouwd voor , d . 
de oliebereiding, de Nederlandse n e-
kleur wapperde. 

Er is inderdaad even sprake geweest 
de Cocos-eilanden te hezetten. In 1829 
was Resident Mac Gillavry aangewezen 
om op zijn reis met de hrik ,Mercator'', 
welke schip da-artoe van de N.H.M. was 
ingehuurd voor f 3300.- per maand, 
van Batavia naar PaQ.ang deze eilanden 
aan te doen. Daar zou dan de Ned-er
landse vlag worden ge_?]aatst en een 
kleine bezetting worden achtergelate~; 
Oorspronkelijk was daart.oe de ,Blora 
vool· l 2300.- gecharterd, doch toen 

de ei"enaren van dit schip, de firma 
Milln °Haswell & Co., hoo;:den dat er 
militairen zouden rneegaan, trok zij 
zich terug. Later had deze firma geen 
hezwaren meer en hood haar hark 

RadJ'a Walie" voor f 2500.- in char-,, 1 . 
ter nan. De plannen gingen evenwe met 
door, daar in verhand m-e t het tract.aat 
met Engeland van 1824 van cen der
gclijke actie werd afgezien. 

In het Tijdschrift voor Ned. Indie 
van 1857 lazen wij hierover: ,Niemand 
h eeft ons het recht op die eilanden he
twist en de Regeering zelve heeft dit 
recht feitelijk erkend door te gedoogen, 
dat de h eer Ross onder de Hollandsche 
vla<r handelsverkeer met Batavia en 
anclere plaatsen onderhield en aan hem 
nimmer de voor neemd-elingen te be
talen diffirentieele rechtcn zijn gevor
derd geworden". 

Ross was voor zijn handel op J ava 
en Sumatra aangewezen en hij had 
steeds aile moeite gedaan onder BNede~
landse vla,. te varen. In 1841 te atav1a 
stelde hij 
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zelfs voor, dat d·e Cocos
eilanden door hct Gouvernement wer
den erkend als hehorende tot de N.I.
hezittino-.en. Hij en zijn familie, alsmede 
de and;re hewoners van de eilanden, 
wilden craarne worden hesch ouwd als 
onderda~en van de Koning der Neder
landen. V.oor zijn schoener ,Harriet" 
had hij een certificaat van de ~ouver· 
neur van Mauritius, doch de Engelse 
admiraal Meatland had hem geschreven, 
dat de Cocos-eilanden buiten de ju
risdictie der Engelse hezetting lagen. 
ZUn certificaat kwam daardoor te ver
vallen. 

Eerst had men e r op gevonden om 
Ross voor zijn schoener geen zeebrief 
doch v-o.or elke reis van en naar de 
Cocos-eilanden een certi~icaat te geven. 
In 1845 werd hij evenwel heschouwd 
zijn domicilie op Java te hehben, 
waarna hij een zeehrief voor d-e ,Har
riet" (46 last) krijgt. Ross was dus vol
k~zren o-erechti<rd zijn schip onder 

o o D h"' Nederlandse vlag te Iaten varen. at lJ 
die vlag ook op zijn molen plaatste was 

Directeur Pronk van 
Hoogeveen met verlof. 

Directeur D. J. Pronk van 
Hooo-eveen vertrekt op 2 October 

0 0 . ,. lf a.s. per ms. , ranJe met ver o 
naar Nederland. 

WU wensen hem een goede 
reis een h ehouden aankomst en 
een' prettig verhlijf in Nederland 
toe. 

------'---- -· --------



een sympathieke geste, doch uit poli
tick oogpunt bezien geheel voor zijn 
eigen veran twoording. 

In 1849 houwde Ross zijn :>cho-ener 
om t<Ot b arkschip. Indien het <Omgekeer
Je h et geval was geweest zouden wij 
aan deze metamorphose ge-en aandacht 
hehben h esteed. Deze omhouwerij h ad 
met volschepen en ha rken dikwijh 
plaals, vooral als de sch epen ouder 
wuren geworden of om de een nf andere 
reden niet meer geschikt waren voor de 
grote oceaanv:tart en in de · zoveelste 
hand overgingen. De ra's werden er dan 
afgenomen en de masten werden van 
langszeilen voorzien; men kon de 
schepen dan met minder personeel en 
dns economischcr h evaren. De enige 
"·eden die wij ons kunnen voorstellen 
dat Ross h et omgekeerdc had gedaan, 
was dat hij van Java naar de Cocos
cilanden v.v. steeds van de moessons 
gebruik n:aakte en de wind achter had. 
l n zo'n g-eval Joopt een ra-schip nu 
eenm aal hetcr dan een schoener. 

Inmiddels l~icld Ross zich hezig met 
de reparaties aan hinnenlopende scbe
p-en, zoals de Ne1lerlandse hark ,,Java's 
\V clvaren " , de Netl. Ind. brik , Tartaar", 
.le h ark ,Cot·sair" en ettelijke Ameri 
kaause en Engelse schepen. B ehalve 
een zeer hekwaam scheepshouwer 
schijnt hij ook een zeer helezen man 
te zijn geweest. Zijn hihliotheek h evatte 
een 1000-tal deJ.en. 

Zijn nakomelingen zijn ter plaatse 
nog steeds te vinden. Nog niet zo lang 
geleden lazen wij in een tijdschrift, dat 
d-e 22-jarige John Clunies Ross n a een 
jaar in Engeland te h ehhen gestudeerd, 
zich weer derwaarts hau h egeven om 
zijn taak als , Koning der Cocos-eilan
llcn " op zich te nem en . 

Omstreeks 1835 vestigde zich op 
Lombok een Deen, Mads J ohansen 
Lange genaa.md. Deze was in 1811 in 
Kopenhagen geboreu en ging reeds op 
jonge leeftijd naar zee. \Vij vonden h em 
tenslotte als 1e stuurman op een Deeus 
schip, de ,Falcon", eigenaar was 
Captain John Bard. De ,Falcon" was 
oorspronkelijk een ,East India" -vaar
der, later omgedoopt in ,Syden" en 
voer onder de vlag van de Danish 
Asia~e Company. Captain Bard vestig
de ztch als handelaar te Hono- K on.,. en 

" " ·.ond Lange naar Lombok m et de 
,Syden" om aldaar rijst op te kopen en 
naar China te zen den. T oen Lange op 
Lombok kwam, had zieh daar juist de 
Engelsman King gevestigd en de twee 
heren kwamen al spoedig in elkaars 
vaarwater, daar ze kenn~lijk heiden 
een monopolie in de handel wilden 
vestigen. Gehruik makende van een 
ruzie onder de vorsteu van het eiland, 
waarhij z~j d·e tegenovere1kaar liggende 

partijen kozen, wist King . zijn xi~aal 
r~ange te vei:jagen . Slechts door zwem
tnende op zijn ·schip te komen, uoch 
met achterlating van al ?.ij n have ·en 
goed, wist Lange h e t er lcvend af te 
hrengen. Hij h ereikte de overwal en 
hegon nu opnieuw op Bali, waur hij 
zich in 1839 te Badong vestil!de en t :> t 

grote zaken wist te ko.men. GeJeidelijk 
aan heschikte h ij over enio·f- schoener
tjes, die producten verz~melden op 
Lombok, Soemhawa, Flores en zelfs 
verder de Molukken in. Schepen van 
aile mogelijke nationaJiteiten kwamen 
te Badong en laarlden rijst, koffi.c, ta
hak. klapperolie enz. Franse schepen 
kwamen g,eregelcl van I sle de Bourbon 
!Reunion ) om vee, paarden, varkens en 
kippen te kopen . Schepen van China 
hrachten zakken voJ koperen nmnteu 
m ee. V QOr de Nederl andse troepen ver
scheepte hij deng-deng naar Java. In 
1846 kree~ Lange bezoek van zijn land
genoot L. V. H elms, aan wiens h oek 
,Pioneerin~ in th e Far East" wij boven
genoemde hijzonderheden ontleenden. 
Helms UlTiveerde op Lombok met de 
Amcrikaanse hark ,Michael Angelo", 
welk ~chip "'!an Singapore kw.:1m om 
1·ijst en andere produeten over te 
ncmeu. Hij wcrkte als assistent van 
Lang-e, uoch op den duur beviel lte t 
hem niet op Lombok eu zeilde in 1849 
met de brik ,Bramah" naar Singapore 
en zocht verder zijn avontnur in Sau 
Francisco (dest~jds zeer in t rek hij ge
luks- eu goudzoekers), Hono- Konrr en 
S " - " erawak. Tenslotte kwam H elms in 1858 
p er hrik ,Gou da" nog eens op Bali 
terug, om aldaar 6 weken te blijven en 
per ,Stately" n aar Australie te v·er
dwijnen. 

Mads Lan ge bleef Bali evenwel trouw 
! hU ovel'leed te Koeta in 1856) en deed 
go-e de 7.aken. Hij werd de vertrouwens
man in Zuid-Bali ook voor de Neder
landse R egering, die daar nog steeds 
geen zeggenschap had. Bij militaire 
cxpcdities, naar aanleidin" van vele .,.e-e to 

vallen van plun dering van gestrande 
seh epen, in 1846 en ·ook daarna, t rad 
hij als heruiddelaar op. De voortdtu·en
de onderlinge twisten d-er radja's he
l en!m erden de handel voor h em ten 
zee):ste zodat hij blijkhaar de nooclzaak 
van een regelmatig hestnur is gaan 
inzien . 

De - -e derlandse Reu·erin<>· h ad de . e e 
kwestte van een re ... elmatj,y hestuur 

" t1 1·-eeds traehten te h evorueren door de 
'\Tederlandse Handel Maatschapp ;j te 
verz.oeken een kanto-or op Bali te ope
nen. ln 1839 werd aan dit verzoek vol 
daan, doch daar dit de Factory niets 
opl-everde werd het kantoor in 1844 
weer gesloteu. 

Deze kwestie ontlokte aan Ds. W. R . 
van Hoevell in zijn , Reis over J ava, 

Mad<Oera en Bali" de volgende <Onthoe
zeming: , De Agent der N . H. M. dreef 
zijn.zaken voor een ander, terwijl Lange 
zijn eigen heer en m eester was. Alleen 
te .midden van Balicrs, verstoken van 
de genoegens ener heschaafde saUlen
leving in een ]anrl waar gedurlg ach t 
geven op e igcu veiligf1eid noodzakelijk 
was, h ad zijn hetr t.kking weinig he
koorlijks. w era de post ingetrokken, 
dan zon hem een andere werkkrin~ 
worden annl!ewezen , hij kon daar nooit 
hij verliezen, wei hij winnen. Toen de 
uitkomst voor h aar handel gedurig 
n aneliger werd, toen de verliez-en, die 
zij leed, j narlijks vcrmeerderden, toen 
de herichten van haar Agent altoos 
ongunstiger werden en voor de toekomst 
p;eP-n de m inste hetersch ap hebofden, 
toen h.esloot de N.H.M. deze post in te 
trekken ". 

Ofschoon wij tlc verantwoonlelijkheitl 
voor deze uitspraak natuurlijk geheel 
voor de geachte sehrijver moeten 
Iuten, sclmilt er o.i. toch wei cen kern 
van waarhei d in . Mogelijk heeft de 
N.H.M. niet ,the rip;h t man in the right 
p1ace" gehad, <loch in het algemcen 
gf!sproken kau een plaatsclijke verte
genwoordiger wei eens te erg aan he
paalde voorsehriften gehonden zijn. 
E r zijn nu eenmaal omstan digh eden, 
die zich minder g·oed laten hesehrijven 
en die nog minder vanuit de "·erte 
achtet· cle groene 'tafel te heoordeleu 
zijn. 

Genoemde predikant maakte de over
steek van Oost-Java naar Bali m et de 
schoener ,Venus", onder de bekwame 
l eiding van Mads Lange: Deze r eis vond 
plaats in Juli 1847, dus midden in de 
Oost- Moesson. In -ons volgende hoofd
:'ltuk meer hierover. 

(wondt vervolgd). 

Nieuws van de Postzegel Verdeel 
Commissie 

In December u.s, zal wederom een 
vcrdeling van de ·i n de loop van 1954 
vcrgaarde po~tzegels worden gehouden. 

Liefhehbers voot· dezc postzegcls 
wot•dt verzor.ht hu n aanvraag voor 
15 ovember a.s. in te dienen ; aile 
uanvragcn welke de P.V.C. na 15 No· 
vember u.s. bereiken, zullen terzijde 
worden gelegd. Ird ien JJCt uantal nan· 
vrngen de hoeveelheid beschikhare 
envcloppen ovet·trelt, zullen d·e envelop
pen onder de imchrijvers worden ver
loot. 

De prij s der enveloppen zn l eerst na 
de loting bekeud worden gem nakt. 

Men wordt vooral vcrzocht bij uw 
aanvmag geen geld in te sluiten. 

De Postxegel Verdeel Commissie. 



De volgende mutaties vonden hij ooze maatschappij plaats. 

AANGEKOMEN .. 

Pe1· vliegtuig : 

]. Vis hfd. wtk. 

r. A. van Rhee hfd. empl. 

G. J . Koper hfd. empl. 

W. J. Pottinga gezagv. 
C. de Lathouder hfd. empl. 

Th. Hut adj. chef 
J . A. H arin gsma le stm. 
A. J . Leget 2de stm. 

Per ss. ,.Rondo" ddo. 1/ 9 : 

B. Th. W. M. Hop· 2de s\m. 
penbrouwers 

Per ms. ,Schouten" ddo. 19/ 9 : 

F. J. Damen gezagv. 
T. H. Koeslag 1e stm. 
P . Hoekstra 2de stm. 
H. C. Meyer 2de stm. 
J. P. Kuipers hfd. wtk. 
F. H . Niel 2d'e wtk. 
M. Carels 2d'e wtk. 
lrznn 2d'e wtk. 

6! 9 ex RV 

9/ 9 ex GSV 
hang) 

(naar a g. Palem. 

15/ 9 ex EV 
Priok) 

(naar a g. Tg. 

18/ 9 ex RV 
18/ 9 ex EV (naar a g. Pal em· 

hang) 
20/ 9 ex EV (naar ag. Surabaia) 
25/9 ex RV/ SV 
25 / 9 ex RV/ SV 

ex RV/ SV 

ex RV 
ex RV; SV 
ex RV; sv 
ex RV;SV 
ex RV 
ex RV 
ex RV 

Per ms. :.Van Waerwijck'' ddo. 19/ 9: 

P. Kosters gezagv. 
G. W. Zwarts le stm. 
c. Bakker 2cJe stm. 
Ch. L. Rogge 2de stm. 
B. Land 2de stm. 

Per ms. ,Oranje" ddo. 25/ 9: 

B. J . Huigsloot 
J . Rietberg 
Mevr. M. C. C. van 

Swoli-Bliiggel 
Mej. M. A. H. Coerts 

J . Doornbos 

hfd. wtk. 
adj. chef 
echtg. adj. chef 

verpleegster 

em pl. 

E. J. van Eyk empl. 
W. N. w n Hen11den empl. 

en gezin 
G. M. L. Laaper en empl. 

gezin 
J. A. Willemsen en empl. 

gczin 

ex RV 
ex RV 
ex RV;sv 
ex RV; sv 
ex RV 

ex RV 
ex EV (naar afd. CMj HK) 

ex EV (naar Med. dienst/ 
Petamburan) 

ex EV (naar Survcydienstj 
Tg. Priok) 

ex EV 
ex EV (na•ar afd. CDjHK) 

ex EV (naar afd. VZ/ HK) 

ex EV (naar Werkpl. j Tg. Priok) 

Welkom! 

VERTROKKEN. 

Pe r vliegtuig : 

] , C. L. Utrecht 
G. A. van Benturn 
Ch. A. Volmer 
N. Scheer 
I. L. Brinkman 
H. Koning 
W. F. Huy_ding 
Th. H. J . van 

Adrighem 
R. A. Schuitemaker 
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hfd. wtk. 
l e stm. 
kv. gezagv. 
2de stm. 
kv. 3de wtk. 
hfd. wtk, 
gezagv. 
2do stm. 

2do·stm. 

29/8 RV 
2/ 9 zv 
5/9 eind'e dienstverband. 
8/9 Rv;sv 
8/9 einde dienstverband. 
9/9 OP 

14/9 RV 
15/ 9 RV ;sv 

15/ 9 RV ;sv 

P. J . M. B. van hfd. wtk. 
Wieringen 

P. Koning Zde stm. 
J. Jonkman 2de stm. 

Per ms. ,Japara" ddo. 21/ 8 : 

J. ] . M. Lensing em pl. 

Per ms. Oranje" ddo. 2/10 ~ 

D. J. Pronk van 
Hoogeveen 

R. de Lange en gezin 
J. W. v.d. Stadt en 

echtg. 
G. Homburg en echtg. 
Cb. P . Verhaar 
M. Tielman en gezin 
G. A. van Driem en 

gezin 
W. J. A. Noordhoek 

Hegt en echtg. 
A. J . Toussaint 
J, Jansen en gezin 
J. J. Ostreig 

·directeur 

adj. chef 
adj. cbei 

Zde wtk. 
Zde wtk. 
2do stm. 
hfd. empl. 

hfd. empl. 

hfd. empl. 
em pl. 
em pl. 

19/9 RV 

29 j 9 Rv; sv 
29/ 9 RV; sv 

EV (ex ag. Medan) 

EV 

EV (ex aid. Claims/ HK) 
EV / OP (ex agent Semarang) 

Rv; sv 
VP 
RVj SV 
EV (ex Ink. & Mag. dienstj 

Tg. Priok) 
EV j OP (ex TD/ HK) 

EV / OP (ex SMP / TeL Bajur) 
EV (ex CD j Tg. Priok) 
EV (ex a fd. VZj HK) 

Goede reis en behouden aankomst! 

NIEUW AANGENOMEN : 

J. C. v.d. Elbnrg 
W. v.cl Wal 
A. V. Korornpis 
H . R. Kormann 
M. J. F. Tikoalu 
E. Verbnrgt 

E. J. Kaseger 

J . Schoneveld 
C. A. Polderman 

J. Hakkers 
F. R. van Duyne 
F. Hylkema 
J . Aldewereld 
J, Langbroek 

P. B. Mierop 
J. G. J, Borger 
C. A. ·de Wilde 
W. M. Heugen 
R. Budding 
L. H. van de Wal 

kv. 3de wtk· 
kv. 3dc wtk. 
loc. empl. 
Ioc. empl. 
Ioc. ewpl. 
loc. ewpl . 

Joe. empl. 

kv. 3de wtk. 
5ae wtk. 

11. wtk. 
11. wtk. 
n. wtk· 
4de stm. 
4de stm. 

4do stm. 
4de stm. 
4de stm. 
4de stm. 
4do stm. 
4d'e stm· 

ddo. 23/ 8 per vliegtuig aangek. 
cldo. 23/8 per vliegtuig aangek. 
ddo. 25/8 naar a g. Tg. Priok. 
ddo. 1/ 9 naar ag. Medan. 
ddo. 1/ 9 naar afd. VZ/ HK. 
dd'o. 1/ 9 naar Werkpbatsen/ 

Tg. Ptio.k. 
ddo. 8/ 9 n·lar Ink. & Mag. 

dienst/ Tg. Priok. 
dd·o. 16/ 9 ver vliegtuig aangek. 
ddo. 19/ 9 per ms. ,Sch outen" 

•langek. 
id· id· id. 
id· jd. id. 
id· id· id. 
id· id· id. 

ddo . 19/ 9 per ms. ,Van Waer· 
wijck" aangekomen. 

id. id·. id. 
id· id·. id. 
id. id. id. 
id· id· id. 
id· id· id. 
id. id· id. 

Welkom bij on:;r;e maatschappij l 

MUTATIES : 

J. Kruyt 

L. E. de Feniks 

J.P. Abel 

P . Bakker 

G. A. Steketee 

A. van Zwieten 

Cl1· A. de Roy van 
Zuijdewijn 

adj. chef 

1oc. empl. 

loc. empl. 

verpleegster 

adj. chef 

em pl. 

hfd. empl. 

31/ B van ag. Surahaia naar afd. 
VRV/HK. 

1/ 9 ontslag op verzoek (ex ag. 
Tg. Priok). 

1/ 9 ontslag op verzoek/ pensi· 
oen (ex ag. Ambon) . 

1j9 ontsl ag o.p verzoek (ex 
Mcd. dienst/ Petamburan). 

6j 9 van Werkpl·/Tg. Priok 
naar TD/ HK. 

6/9 van W erkpl./T g. Priok naar 
Surveydienst/ T g. P riok. 

15/9 van SMP/ Berouw naar 
TDj HK. 



Hoofdwerktuigkundige R. Pagels 
1929 - 2 Augustus - 1954 

K.P.M. - N.T.P.M. 

Op 2 Augustus jl. herdacht de 
hoofdwerktuigkundige R. Pagels, die 
in 1953 overg·egaan is in dienst van de 
N.T.P.M. het feit, dat hij 25 jaar ge
leden zijn loopbaan bij de K.P.M. 
beg on. 

De vie~ing van dit jubileum vond 
plaats op het m.s .. ,,van Linschoten'', 
nadat dit schip op 8 Augustus 1954 te 
Amsterdam was teruggekeerd. 

De jubilads, die vergezeld was van 
zijn gezin en ouders werd, hij ontsten
tenis van de directeur, in de rooksalon 
toegesproken door de chef van d.e Af
deling Machinebouw, Ir. E. Struyk, die 
namens de Raad van Bestuur en de 
directies in Indonesie en Nederland 
zijn dank uitsprak voor hetgeen de heer 
Pagels voor de Paketvaart en in het 
laatste jaar ·ook vo·or de N.T.P.M. heeft 
gedaan. 

Aan het eind.e van zijn toespraak 
overhandigde de beer Struyk de juhi
laris de gehruikelijke enveloppe en het 
gouden polshorloge. 

Hierna nam de gezagvo·erder van het 
m.s. ,van Linschoten", de heer W. H. 
!edema, het woord, die daa!'hij het ca
deau van de etat major van dit schip 
aanhood. 

Nadat de heer Pagels heide sprekers 
had dankgezegd, werden verversing~ 
rondgebracht en kregen de talrijke he
langstellenden gelegenheid de juhilaris 
persoonlijk te feliciteren. 

Bij de psychiater 
Een moeder kwam met haar zoon op bet 

spreeknur van de psychiater. De zielknndige 
vroeg beroepshalve: ,Wat zijn •de moeilijk· 
heden met deze jongeman?" 

,Hij lijdt aan zinsbeg·oocheling, dokter", 
zei de moeder. 

,En welke begoocheling in het hyzonder?" 
,Hij denkt dat hij ·een. kip i's!'' 
De psychiater stelde haar gerust en zei ha•ar, 

dat er vee! erger afwijkingen bestonden; hij 
vroeg hanr tenslotte hoe lang de jongen er a] 
last van had. 

,Al twee jaar, dokter". 
,Twee jaar!" echode de arts. ,Maar waarom 

bent u dan niet eerder bij mij gekomen??" 
,Ja ziet n, dokter, we konden d·e eieren zo 

goed gebrniken!" 

Op 1 September jl. vond aan boord van het ss. ,,Plancius", binnenliggende te ·Tg. Priok, 
wederom een ctmtact·avond plaats, waartoe ditmaal waren uitgenodig& d·e afdelingen Secre· 
tarie, Nautische Dienst, Claims en het Nautisch Instituut. 

Onze fotograaf maakte op die avond o.a. bovenstaan:d plaatje : staande v.l.n. r. adj. 
chef F.A. Moerdijk (Naut. lnst.); le strmrman H. v.d. Worp; mevrouw •Var~ deT Worp; 
gezagvoerder H.A. Carsten en adj. chef H. Ch. Hart (Secretarie) . 

Zittend v.Ln.r.: .adj. chef R. de Lunge; mevrouw Hart; mevrouw Moerdijk ; mevrouw 
De Lange en adj. chef L.W. Wakka (Naut. dienst) . 

(foto: stUdio Tong & Tim) 

--l 
<r-

Deze gezellige contact·avond wer& besloten met een genoegelijk dansje op het l[ffomenadedek 
van. de ,Plancius". 

Nog ~alaris ook. 
Een man had1 al veel baantjes gehad' ..... . en 

verloren totdat hij op een goede dag bij de 
Gcmeente kwam en de opdracht kreeg de 
gasmeters te controleren en het geld eruit te 
halen. Na een paar weken kreeg hij een brief, 
waarin hem werd gevraagd, waarom hij zijn 
salaris niet kwam halen. 

,Verhip", zei de man, ,,;krijg ik ook nog 
sala:ris?" 

(toto: studio Tong & Tim) 

Wie kaatst ... 

De pijp, die de man bij 't raampje van d'e 
coupe rookte, was geen pijp, 'twas een stinkend 
riool, zulke ellendige tabak had hij . 

,Als ik uw vronw was", zei een dame vinnig, 
,dan ga£ ik u vergift". 

,Mevrouw", zei de man, ,als u mijn vronw 
was, dan zou ik het met plezier innemen!" 
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B. M. TAMIN 

hoofdklork II - ag. P~dang 

35 jaar 
October 1954 

Buginda Marah Tamin, geboren op 7 Februari 
1901 te Sebrang Padang·Pnndjung trad na ziju 
schoolopleidiD;g op 1 October 1919 als klerk 
in dienst van onze mantschappij te Padang. Op 
1 Januari 1950 werd hij tol le klcrk bevor
derd, om op 1 April 1951 tot hoofdklerk II te 
worden aangesteld. 

B. J. GREEVINK 

employe Amsterdamkantoor 

25 jaar 
1 October 1954 

Barend Jan Greevink, geboren op 20 No
vember 1909, kwam, m zijn opleiding ann een 
H andels-HBS te Amsterdam ontvangen te heb
ben en dnnrnn korte tijd eld"ers werkzaam te 
zij.n geweest, op 1 October 1929 in dienst der 
K.P.M. om op bet kantoor te Amsterdam nls 
employe der Comptabiliteit te worden ann
gesteld. . 1 • 

In Augustus 1945 ging hij over naar de 
afd'eling Financien, alwnnr .d'e jubilaris sind·s
dien werkzaam ,j.g. 

Gememoreerd zij nog, dat ·hij van October 
1943 (Ot September 1944 behoorde tot de groep 
Amster·damse K.P:M.-crs, welke werd· gci:nter
neerd. 
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B. J. H. SCHOLlE 

employe Amsterdamkantoor 

25 iaar 
1 October 1954 

Geboren le Vlaardingen op 20 December 
1911 , trad' Bart Jolwn Henddk Scl1olte op 1 
October 1929 in dienst der K.P .M. Hij wen] 
!(eplaabt op de afdeling :Personeel, alwaar hij 
-thans nog werkzaam is. Tijdens de oorlog 
behoorde de heer Scfiolte tot de groep det· 
K. P . M.-ers, ,iJie in Ruwenberg door de 
Uui·tser :; werdi ge1nterneerd. , 

In 1950/ 51 werd bij gedetaeh eerd · op het 
Hoofdkantoor te Djakarta. gednrende welke 
tijd hij o.m. o.ptrad als chef-bureau PZ/TD. 

Na zijn terugkeer in Nederlancl werd llij be
last met ltet toezicht op de opleidingen van 
het varende personeel. 

CHOO BUCK SUAH 

hoofdklerk II - ag. Singapore 
25 jaar 

1 October 1954 

Op 2 Juli 1909 werd Choo Buck . S~ te 
Singapore gebor en, werkte eerst gedurende 
een tweetal jaren als klerk bij de Singapore 
Traction Co., '~aarna hif O·P 1 October 1929 
nls klerk bij onzc maatschappij te Sin~npore 
in di enst {rad. Op 1 J anuari 19!6 werd ltij tot 
hoofdklerk II bevorderd. 

GOH CHENG CHUAN 
1 e klerk - a g. Singapore 

25 iaar 
1 October 1954 

Goh Cheng Chuan werd op 27 October 1910 
Lc Sinrrapo re ~eborcn en trad, na zijn school· 
opleiding, als 'klcrk in dienst bij de Singapore 
Harbour Donrd. Na in deze functie een jaar 
gewerkt te hebben, trnd bij op 1 Octob er 1929 
als klerk in K.P.M.-di enst op ons agentschap 
aldaar. Op 1 Januat·i 19,16 werd hij tot l e 
kl erk bevorderd. 

ACHMAD HASAN 
d iuru usaha 2 - Perwakilan Makassar 

25 tahun 
1 Oktober 1954 

Achmad Hasan dilahirkan 11ada tanggal 18 
Oktobet· 1912 ·di Mcclnn (Deli) dan pnda t !::Jg· 
!(al 1 Oktober 1929 ia rnasnk bekerdja dalam 
dinas perusahaan kami pada Perwakilan kami 
di Makassar sebagai krani gudnug. Sesudahnja 
pnngkatnja dinaikkan mendjadi djuru 11saha 
gud:tng pada lwlan Desember 1915 maka ber
turut-turu·t ia dipangkntkan mencljadi maudur 
rrudang pnda tanggal 1 Dj:nmari 1947 dan 
djuru-usahn 2 pada tanggnl 1 Djam;~r1 1953. 

BATJO 
djuru usaha 2 - Perwakilan Makassar 

25 tahun 
1 Oktober 1954 

Itoeng Bntjo, l ahir pada tauggal 6 Nopem· 
bet· 1908, masnk hekerdja pada K.P.l\'1. di Ma· 
kassar 1pad-a tauggal 1 Oktober 1929 sebagai 
djuru nsaha gudang. Pada tanggal 1 Djanuari 
1947 ia diungkat mendjadi mandur gudang 
dan pnda tanggal 1 Djanuari 1948 rnendjadi 
m·andur gudang kepala. 

Pada tanggal 1 Djanuari 1953 pangkatnja 
t.linaikkan mendjadi djurn usaha 2. 



PABE Ill 

djuru usaha II - Perwakilan Makassar 
25 tahun 

1 Oktober 1954 

.Pah e III dilahirkan di Makassar pada tang
"al 10 P ebruari 1908 dan pada tanggal 1 Ok
;ober 1929 ia masuk bekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami di Makassar. Pada tanggal 
1 D januari 1947 ia dipangkatkan mendjadi 
mandur gndan g dan pada tanggal 1 Djanuari 
1953 diangkat mendjadi djuru usaha 2. 

MUI CHU GUAN 

voorman Ill (djuru usaha 2) 
Perwakilan Medan 
1 Oktober 1954 

Mui Chu Guan dilahirkan di: Medan pada 
tanggal 1 September 1909 dan pada tangaal 
1 April 1929 ia masuk bekerdja dalam dinao 
pernsahaan kami sehagai mandur gudang. Ber
huhung dengan sesuatu hal ia t erpaksa minta 
minta berhcnti dari iJlcrusahaan kami pada 
achimja tahun 1947, akan tetapi pada tanggal 
1 Djnli ia masuk hekerdja pula dalam Jinas 
K.P.M. Pada tanggal l Djanuari 1952 pangkat• 
nja dinaikkan mendjadi voorman III (djuru 
usaha 2). 

ARSAD LADANDOE 

1e klerk - ag. Donggala 
25 jaar 

1 October 1954 

Arsad Ladandoe werd in December 1905 
te Donggala (Celebes) .geboren en trad als 
klerk hij onze maatschappij op l October 1929 
te Donggala in dienst. Op l Januari 1946 werd 
hij tot 3de klerk hevorderd, daarna op 1 
Januari 1947 tot 2de klerk, om op 1 Januari 
1951 tot le klerk tc worden aangesteld. 

DJAPPA 

mandur Perwakilan Makassar 
25 tahun 

Oktober 1954 

Djap,pa dilahirkan di Makassar pada tahun 
1890 dan ia masuk bekerdja pada tang:::al 1 
Oktober 1929 dalam dinas Perusahaan kami 
di Makassar. Hingga kini ia masih m t>man:::ku 
.pangkat mandur buruh darat. 

-. 
~ 

.lt:~ 

BATJO IV 

d iurumudie - Perwakilan Makassar 
25 tahun 

Oktober 1954 

Batjo IV dilahirkan di Takalar (Sulawesi 
Selatan) pada {alnm 1905 dan pada tanggal 1 
Oktober 1929 ia m~suk bekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami di Makassar sebagai djuru
mudie. Hingga kini . ia masih mend,ialankan 
tugamja lersebtH. Pada tanggal l Oktober 
j.a.d akan diperingati olehnja, bahwa pada 
langgal tersehut ia telah bekerdja selama 25 
tah nn dalam dinas K.P.M. 

LA DAllE 

mandur gudang kepala Perwaki~n Pare< 
25 tahun 

1 Oktober 1954 

La Dalle dilahirkan pada tahun 1904 di 
Palanro dan pada tanggal 1 Oktober 1929 ia 
masuk bekerdja dalam dinas perusahaan kami 
di Pare..Pare sebagai djuru usaha gudang. 
Pada tanggul 1 April 1948 dia diangkat men
djadi mandur gud:mg kBpala. 

J. E. SCHRODER 
hoofdemp.loye ng. Medan 

25 jaar 
6 October 1954 

Johannes Elias Sch roder, geboren op 6 
'\laart 1907 te Cuiemborg, doorliep eerst de 
3-j arigc HBS te Amsterdam en daarna de 
Kwe ekschool voor d e Zcevaart in deze zelfde 
olad . Na het b elwlen van h et 3de stuut·mans· 
diploma tc Den H&ag, trad de heer Schroder 
op 6 October 1929 ah ·1de s-tuurman in dienst 
van onze maatschappij. In 1932 werd te Dja. 
karla het twce-dc otuurmansdiploma behaald, 
maar medio Juli 1935 werd de heei· Schroder 
o,p eigcn verzoek ann de wal geplaatst in de 
rang van employe. Tot aan de Japanse he· 
zetting van Indonesic was hij o.m. werkzaam 
op het Hoofdkantoor en de agentschap,pen te 
Tg. Priok, Makassar en' Medan. Gedurende de 
bczetting~ja ren werd d e hcer Schroder door 
de .lap·;lllners 1-(ei'nterneerd, om dire~! daurna 
zich wederom bij onze maal~rhappij te mel
den. Na met verlof naar Nederland te zijn 
gcguan kwam hij in 19 ·~7 in lndonesie tcrug 
en werd op het a!(elltF!'hap Tg. Priok tewerk
gesteld. Van ultimo 1948 tot en met 1952 be. 
hartigde de heer Schroder onze maatschappij
b clangen al s agent te Asahan. Thans is hij 
wcrkzaaR• op hct Mcrlan·agentschap. 

G, KOOGER 
gezagvoerder 

25 jaar 
6 October 1954 

( geen toto beschikbaar > 

Gerdt Kooger, geboren o~ 25 September 
1908 te Amsterdam, doorliep eerst de 3-jarigc 
HBS en l1cbaalde daarna op 19 Juli 1929 te 
Den Haag zijn diploma 3de stunrman GHV. 
Op 6 October 1929 trad de heer Kooger als 
Jrle ;;tm. in dienst van onze maatschappij. In 
Maart 1933 en in December 1936 ibehaalde hij 
Le -Djakarta resp. zijn 2de· en le rang. Op 1 
Januari 1937 werd hij tot 3de stunrman. hevor· 
derd, om op I Januari 1942 to·t 2de stnurman 
t e worden aangesteld. 

Gerlnrende de laatsle oorlor: is de beer 
Kooger blijven doorvaren (o.a. op d·e ,Stagen" 
en de ,.Swartenhondt"•L Op 1 Juli 1949 werd 
hij tot le stuurman bevordt"rd, terwijl precics 
·I jaar later, op I J nli 1953 de heer Kooger 
tot r;:ezagvoeraer werd henoemd. 

D. TINDANGEN 

ladingklerk 
25 iaar 

11 October 1954 
(geen joto beschi kbaar) 

Op 6 Januari 1906 werd David Tindangan 
,te Menado geboren en ·lrad O!{l 11 October 
19Z9 als leerliug-~adingklerk in dienst van 
onze maatschappij. Op 1 J.anuari 1935 werd 
hij tot ladiugklerk hevorderd. Gedurende de 
laatste oorlog is de lteet· Tidang:m blijven 
do()rvaren. Op 11 October a.s. herdenkt hij 
dus h et fcit dat hij voor 25 jaat· in <lienst 
trad van de K.P.M. 
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A. PENNY 
gexagvoerder 

25 jaar 
12 October 1954 

Geboren te M.iddelburg ~p 18 Augustus 
1907, doorliep Abraham Penny eerst de 3-
jarige HBS en daarna de Zeevaartschool, met 
als resultaat dat hij op 12 October 1929 als 4de 
stuurman in dienst trad van onze maatschap
pij .. Hiema hehaald"e de beer Penny nog zijn 
2de· en le rang voor stuUJ"man GHV, om op 
1 April 1937 tot 3de ·Stuurman te worden he
vorderd. Op I Januari 1942 werd hij tot 2de 
stuurman henoemd. Gedurende de hezettings
jaren van Indonesie bleef de heer Penny zijn 
£unctie uitoefenen en wel aan boord van de 
,.Balikpapan", de ,van Outhoorn" en de 
, Both". 

Op 1 J uli 1949 volgde zijn aanstelling tot 
1 e stuurman, terwijl hij op I J uli I953 tot 
gezagvoerd'er werd bevorderd. 

J. PLUGGE 
gexagvoerder 

25 jaar 
12 October 1954 

(geen toto beschikbaar) 

Jacobus Plugge, gehoren <w 3 Februad I909 
te Scheveningen, doorliep eerst de Mulo en 
daurna de Zeevaartschool te Scheveningen. 
Op 12 October 1929 trad hij als 4de stuurman 
in K.P.M--dienst. De beer Plugge behaalde 
te Djakarta in Mei 1933 zijn tweede l'lang 
stuutman GHV, om 1 April 1937 tot Sde 
stuurman te worden benoemd. In Mei I937 
slaagde hij voor zijn ·eerste rang, eveneens te 
Djakarta. Op I )anuari 1942 kWQm zijn b e
vordering af tot 2de stuurmau. Gedurende de 
) apanse ~ezetting van Indonesie kwam hij 
in verschillende )apanse interneringskampen 
terecht, na afloop w>aarvan hij met verlof 
naar Nederland vertrok. Op 1 )anuari 1950 en 
op 1 )anuari 1954 werd hij resp. bevorderd 
tot 1e stnurman en gezagvoerd·er. 

H. SIGARLAKI 
beambte ag. Tg. Prick 

25 iaar 
14 October 1954 

(gUn toto beschikbaar) 

Hermanr Sigarlaki, geboren op 5 October 
1912 te Kalongan Nnoemhie (Tonsea) trad op 
14 October 1929 als ll.ladingklerk in dienst 
van onze maatschappij. Ondertussen ging hij 
studeren voor ·stuurman-locaalvaart .en hehaal· 
de dit diploma in Maart 1933. Op 1 Januari 
1934 werd hij tot bdingkleflk hevorderd, om op 
1 April1937 t« stuurma.n locaalvaart te worden 
benoemd. Hiermede blijkbaar nog niet tevreden 
zijude, ging bij wederom stud.eren en zag kans 
om op 6 Januari 1949 bet diploma voor stuur
man I.K.V. te hehnlen. 

Op 14 Augustus 1950 ging de beer Sigarlaki 
op eigen verzoek over naar de wal en werd 
met ingang van die datum .aangesteld tot 
hoofdklerk J. O.p 14 Februari 1951 werd hij 
tot heambte bevorderd. Hij is thans werkzaam 
op ons Agentschap te Tg. Priok. 
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R. TIKOALU 
ladingklerk 

25 jaar 
26 October 1954 

( geen toto beschikbaar J 
Roeland Tikoaln werd' op 4 November I9ll 

te Panikiwawa (Mena·do) geboren en trad op 
26 Oct'()her 1929 als leerling·ladingklerk nan
boorcr van de ,op ten Noort" in dienst van onze 
maaiSchappij. Zijn bevordering tot lading· 
klerk k.Wlllm op 1 April 1934 ai. 

Op 26 October a.s. hoopt de heer Tikoalu 
bet feit te herdenken. -dat hij 25 jaar hij on:~:e 
maatschappij in dienst is. 

R. M. SOEPARTOJO 
locaal-employo!/ agent to Muntok 

25 jaar 
28 October 1954 

Raden Mas Soepartojo, geboren op 3I )uli 
1905 te Surakarta, trad op 28 October 1929 
als leerling•ladingklerk in dienst der KPM. 
Op 1 October 1930 werd hij reeds tot lading· 
klerk bevorderd. Ondertussen was de beer 
Soopartojo gaan studeren en behaalde ·o.p H 
November 1931 zijn diploma voor stuurman· 
locaalvaart. Op 1 Maart 1932 werd hij tot wnd. 
stm.-locaalvaart aangesteld, om cen maand 
later definitief in deze rang henoemd te 
worden. lTil Mei 1941 werd het diploma stuur· 
man IKV gehaald. In October 1950 werd de 
beer Soepartojo op eigen verzoek aan de wal 
geplaatst in de rang van hoofdklerk 1. Op 1 
April 195I werd hij bevorderd tot heamhte, 
om op 1 Januari 1952 tot locaal-employe te 
worden benoemd·. Hij hebartigde onze maat· 
schappijbelangen als agent eerst te Benkulen, 
en thaus te Muntok. 

De traditie van het 
aanbieden van baring 
De traditie van h et aanhieden van 

haring aan het vorstenhuis stamt uit 
he t begin van de 19e eeuw. Door de 
uitvinding van het haringkaken werd 
de haring van een product, dat spoedig 
moest worden geconsumeerd, een sta
pel[)roduct. Hierdoor 'Openden zich 
gunstige perspectieven v.oor export. Bij 
zich in steeds stijgende lijn ontwik
kelende handel was het onvermijdelijk, 
dat de haring moest worden gekemd. 

·Uit de tijd: van Karel de Vijfde da
teren de eerste voorschriften op dit 
gehied. De hemoeiingen van deoverheid 
met de visserij namen <toe. In 1582 we1·d· 
het ,Collegie van de Grote Visscherije 
van Hollant en de W estvries1and" ge
sticht. Dit oollege waarin de reders van 
de voornaamste haringhavens van toen, 
zoals Enkhuizen, Brielle, Rotterdam 
en Delft zitting hadden, had wetge-

vende macht. (In de naam weerspiegelt 
zi.ch de h etekenis, die de haringvisserij 
voor .ons land had. Met de grote visserij 
hedoelde men de haringvisserij in te
genstelling tot de kleine visserij, waar
mee de walvisjacht werd aangeduid.) 

Het aant::tl haringscheppen, dat in het 
begin van de l7e eeuw uitvoer, wordt 
geschat op ongeveer 2000. De gunstige 
ontwikkeling van de haringvisserij en 
de handel wekte naijver hij andere 
visserijlanden, waaruit zodanige ge
spannen verhoud'ingen ontstonden, dat 
zij zelfs mede aanleiding waren t.ot 
oorlog met Engeland (1652). Het getal 
schep.en slonk door oorlogsvernielingen 
gewelilig en .toen in 1713 de vrede van 
Utrecht een einde maakte aan de oor
logsperiode, waren er nog slechts ruim 
200 over. Naderhand. nam de Hollandse 
haringvisserij weer in hetekenis toe. 
Zij ontwikkelde zich evenwel in geheel 
andere plaatsen dan de oude haring
havens. Vlaardingen, Maassluis, Sche
veningen en Katwijk gingen van zich 
d•oen spreken. De vissers van d·eze 
plaatsen moesten vele plagerijen onder
vinden van h et machtige Collegie van 
de Grote Visscherije, waarin immers 
reders van de oude haringhavens ver
tegenwoordigd waren. Zo mocl1ten zij 
geen haring kaken. Napoleon maakte 
aan dit onrecht een einde. Toen in 1813 
de Napoleontische tijd: voorhij was 
zagen de vissers van de nieuwe plaatsen 
n;.et vreze het herstel van de oude 
bepalingen tegemoet. Uit die tijd stamt 
het ·gehruik haring .aan de konin.g aan 
te hieden, wat toen het oogmerk had de 
aandacht van de vorst te vestigen op de 
belangen van de vissers. De Scheve
ningers stelden het gehruik voor het 
eerst in : zij hadden immers nauwe 
betrekkingen met Koning Willem I, die 
in 1813 te Scheveningen aan land was 
geko.men. De oude verhodshepaling 
keerde niet terug, iedere haringvisser 
mag zijn haring kaken. 

Het gehruik haring aan te hieden 
aan de Koning blee~ echter hestaan en 
deze traditie leeft thans nog. Bij het 
begin van ied·ere teelt is de zg. ,groene" 
haring schraal en h eeft weinig vetten. 

Naarmate de teelt voortschrijdt, 
wordt de haring vetter en malser. Elke 
aangevoerde partij wordt gekeurd en 
z.odra de opperkeurmeester van oordeel 
is, dat de aangev.oerde :haring van uit
stekende kwaliteit is en geschikt om 
aangehoden te worden, dan hiedt de 
reder van het schip, dat de partij aan
voerde, de ·haring, verpakt in met 
vaderlandse kleuren heschilderde ton
netjes aan de Koningin aan. Het 
spreekt vanzelf, dat hierbij thans niet 
meer het oogmerk geldt, dat de Sche
veningers in 1813 bewoog dit gebruik 
in te stellen. 



V oor a.s. verlo:fgangers : 

j' a.,L. de.LL:C CLmOLLt"S. • .. 

C{3' e.s.t ef CLr<~s. e.t morL flCL~s. J 

Het ideaal van vele verlofgangers 
blijft een uitstapje naar de stad aan de 
Seine. De Lichtstad heeft nu eenmaal 
een char.me, die een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht uitoefent op een 
ieder, die eens langs de Parijse boule
vards en de boekenstalletjes hij de 
Seine heeft geflaneerd. Zo was het ook 
met ·ons gesteld, toen we hesloten een 
weekje pe1· auto naar Pa1·ijs te gaan. 
Het voorjaar is wei de hest.e tijd, omdat 
het ' s zomers vaak te warm en stoffig is 
en de Parijzenaars zelf in die tijd J e 
stad ontvluchten. 

De eerst-e dag red-en wij tot Brusscl, 
waar wij overnachtten, dit om te voor-

, komen dat wij vermoeid na een hele 
dag rijden, des avonds voor de eerst.e 
maui in de Parijse dr.tkte opgenomen 
zoudcn worden; het gehele traject is nl. 
500 Km. 

De volg-ende dag reden wij vrij vroeg 
in de middag echter Palijs hinnen. 
Hoewel het in ' t begin even vreemd 
aand-eed de handig-manoeuvrcrendc 
taxichauffeurs kriskras door elkaar te 
zien rijden en aan heide kanten te zien 
passeren, werden we direct in de lauge 
fil-es opgenomen. ·Na enige tijd orien
. teren deden we aan het verkeer mee 

.lals gehoren Parijzenaars. Het valt mt-
·leindelijk ei:g me·e, indien .men maar 
L goed de politie-agenten (die zeer vri~n-

delijk en hehulpzaam zijn voor vreem
delingen) met hun baton in de· gaten 
ht;u:d{ en 6jdig voor de overstekende 
voetgangers stopt. U kunt er ook goed 
leren l(}lll met een minimum aan plaats
ruimte een auto tussen twee anderen 
in te wring en.. . . 

We zullen u niet opho~den met een 
uitgehreid verslag over de vel-e heziens
waardigheden. U zult vanzelf de tou
ristische trekpleisters opzoeken, zoals 
de Arc de Triomphe, de Eiffeltoren, de 
Notre Dame, het Louvre, les Hailes 
etc. U zult er ook ongetwijfeld een dagje 
doorhrengen in Montmartre met zijn 
gezellige oude straatjes, de Sacre Coeur 
en de Place du Tertre, waar u vele 
schilders aan het we:rk ziet en waar na 
een dag !open nne petite verre extra 
goed smaakt. Uit de veb boekjes over 
Parijs zouden wij u het prettig geschre
ven gidsje van Jan Brusse willen aan
hevelen, waarin u zeven zwerftochten 
door Parijs en aHerhande wete.ilswaar
digheden heschreven vindt. 

Wilt u van Parijs genieten en de sfeer 
in u opnemen, rijdt dan niet aileen 
van het ene monum-ent naar het andere. 
Trek ook een dagje er voor nit om 
rustig langs de dure winkelstraten Rue 
de la Paix en Rue du Faubourg 

Onze maandelijkse foto•prijsvraag 

Na loting onder de 
goede inzendingen werd 
de uitgeloofde prijs van 
Rp. 15,- voor deze 
maand toegekend aan 
Mejuffrouw Lie Soei 
Oang - 2de klerke 
van het agentschap te 
Makassar. 

U ziet hiernaast de op
lossing van deze foto
prijsvraag, voorkomende 
in ons Augustus-nummer: 
een gedeelte van een 
varkenssnuit. 

* 
Nevenstaand onze nieu

we opgave. U zult toch 
niet kunnen heweren dat 
deze puzzle erg moeilijk 
is? 

U.w oplossing van deze 
opgave moet uiterlijk 20 
Novemher a.s. in ons be
zit zijn. U gelieve uw in
zending te adresseren 
aan: 

de Redactie van ,de 
Uitlaat" p / a n.v. 
K.P.M. Medan Merdeka 
Timur 5- Djakarta. Op 
de envelop zet u links in 
de hovenhoek: foto
puzzle. 

, ______ ,_} 
St. Honore te flaneren, waar de voor
aanstaande zaken hun luxe vertonen. 
De prijzen zijn er voor -ons onhetaal
baar. Niet aileen dat de gewone ge
bruiksvoorwerpen in Nederland stukken 
voordeliger zijn, doch bij de wereld~ 
beroemde zaken wordt de naam en de 
exclusiviteit dubhe! en dwars hetaald. 

Rust u dan eens uit op het terras van 
een der talloze cafe'tjes en geniet 
achter uw glaasje wijn van de film die 
zich voor uw ·ogen ontrolt. V ergeet ook 
niet eens in de Met10 te stappen, het
geen vooral als men de Londens.e un
derground niet kent, een aardige er
varing is. Wan del ook eens door de 
grote war-enhuizen, z.oals het Magazin 
du Louvre of La Samaritaine; u kent 
daar alle denkhare artikelen vinden. 

Het logics hehoeft niet duur te zijn. 
Reeds voor frcs. 600 kan men een 
eenvoudige tweepersoons kamer krij-

gen, waarhij nog een pe_tit dejeuner a 
frcs. 150 pp. komt (1 fr = 1 nederl. 
cent). Indien u wat handigheid heeft 
gekregen in het uitkiezen en samenstel
len der menu's die steeds huiten de 
restaurants zijn aangeplakt, kunt u hij 
'de kleine zaken, vooral in de studen
tenwijken, v-oor frcs 400 a 500 g·oed 
-terecht. 

Probeert u niet om binnen een week 
heel Parijs en omgeving te zien, want 
dan wordt het programma overladen. 
U heeft daarvoor meer tijd nodig en het 
is niet erg om iets voor een v·olgende 
keer te bewaren! 

De terugreis via de Route National 2, 
Mons, Brussel, Antwerpen, Rotterdam 
naar Den Haag reden wij in ongeveer 
8 uur. 

Wij hopen dat u ·hij gelegenheid een 
prettige tijd in Parijs zult hehben! 

C. deL. 
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Er is een ziekte, die wij met ecn 
g·erust b art de ziekte van de twintigste 
eenw kunnen n o·emen: de overspannen
h eid. Er is ook gcen ziekte die zo moei
lijk iR te genez.en . Als U uit Uw slaap 
wordt g:ehouden lloo1· een hardnekkigc 
hocs t gaat U na ar de dokter, als U ver
standig h ent tenminste en er niet zclf 
uan doktert, en dan is in de meeste 
gevallen tle zaak in een paar dagen we.er 
in orde. Maar ic."'.Wnd die eenmaal goed 
over zijn toeren is, heeft w.eken en ~oms 
maanden nodig om er wee1' hovimop te 
komen, als hij er weer hovenop komt. 
En al die tijd voelt hij zich gejaagd en 
onrustig, vliegt hij h et minste of gcrin~
ste op en zijn aanwezigheid is een straf 
voor de huisg.eno ten. En als m en 
zich afvraagt waarom men nu dagelijks 
d.eze mensen op het spreekuur ziet tel·
wijl dit vroeger uiterst zelden voor
kwam, dan is daarvoor _een groot aantal 
oorzaken aan te wijzen,- teveel zelfs om 
uitvoerig te hehandel.en . Het is zonder 
meer duidelijk, dat de omstandigheden 
in 'de wereld hier een rol spelen. We 
denken wei dat w~j eraan gewend zijn 
dagel~jks de voorpagina van de krant 
hezaaid te zien met verhalen wa,arin 
onheil dreigt; conferenties die .misluk
k en, spionnen die ontmaskerd worden, 
hommen· die bij ontploffin g grote delen 
der aarde onbewoonhaar maken en ver
keersongevallen bij tientallen, maar 
echter eraan wennen doen we niet. Het 
is een geluk, dat krantenpapier zo sn el 
vergaat, want je moet je niet voorstellen 
wat ons verre nageslacht van ({US zal 
denken a1s l1et kennis neemt van , de 
heschaving" waamp wij zelf zo ver
schrikkelijk trots zijn, maar die niet
temin toestaat, dat volksstammen prak
tisch worden uitgemooxd en dat wij 
ons erop voorbereiden alles en iedereen 
tegelijk uit te roeien. 

Maar een van de voornaamste oor
zaken voor deze 2iekte ligt in onszelf. 
We leven niet meer, we worden geleefd. 
Wij zijn niet tegen de situatie opgewas
sen. Wij haasten en hollen de gause 
dag en het is goed dat wij ons van tij d 
tot tij d afvragen, waarvoor en waar
heen? Het .moet ronduit worden gezegd, 
we weten h et niet. H et enige wat wij 
bere iken is, dat wij moe zijn, altijd 
moe, dat we prikkelbaar worden, teveel 
roken soms t eveel drinken en altijd t e 
laat ~aar hed gaan. De dag is te kort 
geworden. Er is maar een middel om 
h em }anger te maken en dat is door 
minder te slapen. We verb eel den ons 
dat wij ' s avonds laat z.o goed kunnen 
werken en als we dan eenmaal tollend 
van vermoeiiii1eid in bed rollen, komt 
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de slaap nict. De gedachlcn en pro
hlemen hestormen ons en houden 
ons uit de slaap en als cindclijk, 
na ur.en b een en weer draaien 
de slaap zich harmhartig over ons 
ontfennt, dromen we. Dromen die 
hetrekking hehhen op de · onopgeloste 
prohlemen van de dag, op de m ocilijk
h cden m e t vronw en kinderen, op .ons 
[!:eldgehrek. Is h e t U ook opgevallen , dat 
iedereen geldgebr:!k h eef t? Hens niet 
aileen die mensen waarvan statistisch 
vastgtuat dat z~j tc weinig verdienen ·Om 
er te k<l.men, maar icderen. Niemand is 
tevreden, iedercen wil mcer, steeds 
meer. En waarom? Nicmand weet h :!t. 
,Geld maakt niet gelukkig" en ,de 
tering naa1· de nering zetten"; het zijn 
l!·ezep;rlen uit een vorige eeuw, waarin 
nicmand nog' gclooft . De wereld is een 
gro ot gekkenlmis geworden, waa r ie
del·een wil hehlnn wat een ande1· al 
heeft. De een studeert daartoe avond 
aan avond o.:n diploma's te halen , want 
hij wil vooru!t, de ander tracht m et 
slinkse streken ziju collega's voorhij 
te streven, omdat hij haas · wil worden, 
de derde wil geen kinderen .omdat dat 
hem hind·ert hij zijn carriere, de vierde 
wil veel kinderen omdat dat zoveel kin
derbijslag oplevert. ·En al die men sen 
denken, dat als ze dat nu eenmaal maar 
hereikt h ehhen, ze gelukkig zullen zijn, 
also£ geluk ie ts is, dat op een gegeven 
moment aanbelt en zegt: , Hier lJen ik, 
meneer Doorsn ee, ik b.:m het geluk! ". 

H et enige wat tevelen van ons ver
geten is te }even, en dat is h et enige dat 
ons gelukkig kan maken, h et enige dat 
h et bestaan waarde geeft. Natuurlijk is 
h e t werk daarvoor een h e1angrijke 
voorwaarde, en iets te hereiken in de 
wereld is, als dat kan, veel waard. Maar 
niets is helangrijker dan het leven zelf, 
niets helangrijker dan ·OP het eiude van 
de weg te knnnen zeggen ,lk heh ervan 
g-emaakt wat ervan te maken was, in 

tegenspoed h eh ik mij als cen man ge
dragcn en voorspoed was v,oor mij altijd 
reden ook anderen te laten mee-d.elen ; 
ik h eh altijd getracht niet schadelijk 
voor anderen te ziju". De grootste 
n arigheid di.e deze eeuw ons heeft ge
hracht is de oneveuwichtige mens, de 
mens die vandaag mens is en zich mor
gen als een ,beest" gedraagt, die d.e 
wereld aileen maar ziet als een hoi, 
waarvan hij het middelpunt is. De 
wer-eld draait om het ik. Is het z.o'n 
wonder, dat in cleze wereld vele ,ikken" 
de strijd op cen gegeven moment op
geven, omdat zij .er niet tegenop kun
n en? lk h ehoor niet tot de mensen die 
geloven in h et hutje op de heide, waarin 
ieder.een gelukkig is met een paar kip
p en .en een tuintje met zonnehloemen . 
Maar ik ge!.o-of wei aan de noodzakelijk
h eid te l er.en inzien dat leven iets an
ders hoort te zijn dan vliegen, h ollen en 
jach ten naar een schijngeluk ; dat ]even 
ook is, rustig genieten van een hosje 
sn eeuwklokjes en van een kind, dat 
huiten speelt, dat het ook is, gewoon 
maar lopen en een heetje om je h een 
kijken. 

Als we overspannen raken, komt dat 
niet van h et werk, niet van onze vrouw, 
niet van de lmurman en zelfs niet van 
de inwoning, maar we hehhen dat in de 
eerste plaats aan onszelf te danken, 
omdat we nie t geleerd hebhen te leven, 
omdat we uiet een minimum aan levens
wijsheid en aan levensaanvaarding h eb
ben ontwikkeld. 

En het zal een ieder duidelijk zijn, 
dat dat niet met een drankje te he
reiken is . 

G.C. Soeters, Arts. 

H et Vlaamse woord voor auto? 
Snclpnardelooszonderspoorwegpetrolrij. 
tuig. 



B~_venswand een viertal OJmamen van de nieuwe 18.000-ton~~ tank er d'z ,W estert?ren", in aanbouw bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschr.tp· 
fHJ t:e Rotterdam, en bestemd voor de n.v. Nederlandse Tank· en Paketvaart Maatschappij. De proe/vaarl vond inmicldels op 21 September j.l. 

plants, terwijl de overdradlt ann de N.T.P.il'I. op I October u.s. zal gescltieden. 

ioe6a11d 0 . 0 

We logeerden in een klein h-erghotel. 
Het was er h eerlijk rustig, een ver
rukkelijke rijsttafel en pr-ettige hedie
ning. De omgeving pas prachtig en we 
maakten lange wandelingen, waarvan 
ook ons h ondje Tommy genoot. 

Toen we de e-crste keer rle kamer 
hinnenkwaruen waar de maaltijden 
werden gelHnikt, nameu we Tommy 
mee. 't \Vas er zo huiselijk , h elemaal 
niet hotelachtig en hehalve wij, waren 
er nog maar twee andere gasten, d ie 
allervriendelijkst tegen Tommy deden. 
R et hondje, dat al van te voren had 
gegeten , lag rustig onder onze tafel aan 
onze voeten, geen gehedel dus of heen 

en weer gcdraaf. Alles verlicp keurig 
en ordelijk -en de volgende dag togen 
we weer met ·ons drieen eetkamerwaarts. 
Er hing nu een hriefje aan de deurpost 
en we kcken er even nienwsgierig naar. 
Er stond nl. op: Binatang tida h oleh 
.masuk! 

We keken elkaar even aan en toen 
naar Tommy, onze gezellige vrolijke 
kameraad. Hij stond rustig te wachten 
tot we verder zouden gaan. Nn, dit 
deden we en het toneel was precies 
gelijk aan dat van de vorige dag. Mijn 
man z-ei niet veel, maar hij had een 
ondeugende tinteling in zijn ·ogen en, 
j awel hoor, daar riep hij opeen s: 
, Mandur, angkat itu lalar !" 

De mandur, die h et h eel goed had 
verstaan, kwam wat naderbij en vroeg 

(toto's: gezagvoerder L . Koster) 

h eleefd: , Tnwun mau apa?" Mijn man 
h erhaalde dat de vliegcn uit de kamer 
moesten verdwijnen en daar had je 
war-empel nog een tjitjak ook,- die 
moest er ook uit ... ! En de mandur 
onthutst: ,,Kenapa tuwan? " ,Sehah 
binatang tidak holeh masuk!" 

. E r harstte een lach-salvo los van mijn 
man en .mij alsmede van de twee andere 
!!'asten en ook de hedienden zel£ had
den pret en flni sterden vrolijk onder 
elkaar. 

Wie het hriefje had neergehangen 
hehheu w-e nooit geweten, we vroegen 
er ook niet n aar, m aar de volgende dag 
was het weg en de ,heesten" hadden 
weer vrij entree! 

E.G.L. 
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6. De vuurtoren 
van Alexandrie 

De Pharos, de vuurtoren van Alexan
drie, . die tij dens de regering van 
Ptolomeus Philadelphus (285-247 v66r 
Chr.) door Sostratus werd gebouwd, 
wordt als de eerste echte vuurtoren ter 
wereld beschouwd. Plinius schrijft 
hierover: ,Een ande r beroemd houw
werk is de toren, welke werd gebouwd 
door de koning van Egypte op het 
eiland Pharos bij de ingang van de 
haven van Alexandrie. Men zegt, dat 
de oprichting er van achthonderd talen
ten heeft gekost. Het doel er van is om 
door middel van vuur, schepen de in
gang van de hav-en te wijzen." 

Als de Pharos inderdaad slechts acht
honderd talenten (twee millioen twee
honderdduizend gulden) kostte, was 
dat niet duur, hetgeen uit het volgende 
duidelijk zal worden. Edrisi, een Arahi
sche geog-raaf uit de, dertiende eeuw, 
verzekert, dat de Pharos honderd
tachtig meter hoog was. Anderen spre
ken van honderdvijfentwintig meter, 
maar vast staat in ieder geval, dat het 
een buitengewoon hoog bouwsel was. 

Om het geheel onverwoestbaar te 
maken, ongevoelig voor het heuken 
van de zee tegen de noordzijde, werden, 
naar men verhaah, de steenblokken niet 
met eement, doch met gesmolten goud 
samengevoegd. Volgens de Arahische 
versie hestonden de fundamenten geheel 
uit glas, omdat dit materiaal tijdens 
proefnemingen van Sostratus bewezen 
had heter dan goud, zilver, koper, lood 
en ijzer de invloed v.an het zeewater te 
· kunnen weerstaan. 

In de ogen van de Arabieren, die 
Egypte in de zevende eeuw veroverden, 
bestond het mooiste deel van de Pharos 
uit de geweldige spiegel in de top. De 
legende verhaalt, dat men het glas 
zo kon wenden, dat bet de zon
n estralen weerkaatste en het schepen 
in brand stak, die op honderd
vijftig kilometer afstand op zee 
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voeren. Arabieren hebben een grote 
fantasie, maar we kunnen wei aan
nemen, dat Sostratus door middel 
van een g.eweldig komfoor en een spie
gel een sterker Iicht schiep dan de 
mens v66r de uitvindin'g van de atoom
hom ooit had geproduccerd. 

In handen van de Mohammedan·en 
was de Pharos een wapen tegen het 
christendom, reden waarom een in
wooer van Constantinopel hesloot een 
poging te wagen om het grote vuur 
te Iaten doven. Hij wist het vertrou
wen van kalie£ AI-W alid te winnen 
en maakte h em wij s, dat onder de 
Pharos schatten verhorgen lagen. De 

hehzucht van de kalie£ was gewekt en 
hij gaf order de Pharos af te breken! 
P as toen het geweldige bouwwerk al 
tot de helft van zijn hoogte was terug
gebracht, hegon de Oosterse heerser 
argwaan te koesteren. De Arabieren 
trachtten daarna de t-oren met bak
stenen weer op de houwen, maar zij 
misten het g·enie van Sostratus: zjj 
s~aagden er niet in de oorspronkelijke 
hoogte te bereiken en toen zij de grote 
spiegel weer op zijn plaats trachtten te 
zetten, viel hij en hrak in duizend 
stukken. In 1375 werd de rest van de 
Pharos als een v-ormeloze mussa steen 
door een aardbeving in zee gesmeten. 

(Wordt vervolgd} 



ZEILEN. 
lnterport-wedstrijden te Surabaia. 

De KPM-ers die, zoals ons vorige 
nummer vermeldde, in Surabaia de 
kleuren vr~1 de Jachtclub Tg. Priok 
verdedigden, hebben het er best afge
bracht. In de teamwedstrijden ging in 
de N.N.-klasse met een ruime voor
sprong in punten het team van Dja
karta, bestaande uit de ,Vleugel" met 
stm. Redeker, de ,Wind" met stm. 
Brassem en fokkenist V ~rhoeven als
mede een boot van de Factory met de 
eer strijken. 

In de te Surahaia gehouden indivi
duele wedstrijd had stm. Brassem de 
,Wind" aan een andere Djakartaan 
uitgeleend. Dat het Djakarta-team 
met goede zeilers was uitgekomen 
blijkt wei uit de uitslag : 
l. ,Vleugel": stm. Redeker, fokkenist 

Brassem 
2. boot van de Factory uit Djakarta 
3. ,Wind". 

Zaterclag 11 September: Nachtwedstrijd. 
Nadat op Donderdag 9 September 

de 3 NN-ers uit Surabaia met de 
, V alentijn" waren teruggebracht, kon 
deze wedstrijd weer doorgang vinden. 
Helaas bleek dat dit transport de bo
ten geen goed had gedaan. Zowel de 
,Wind" als de ,Vleugel" konden geen 
vaart lopen. 

De ,,Wind", die bij Leiden al zo'n 
eind achter lag dat de na zijn klasse 
gestarte boten hem al allemaal h adden 
ingehaald, gaf het maar op en keerde 
terug. Op de terugweg had hij nog een 
ontmoeting met de coaster ,Lebak", 
die de inzittenqen op een koele dronk 
tracteerde om de moed van deze ver
loren wedstrijd er weer in te krijgen. 
N a twee uur langszij te hebben 
gelegen, ging h et weer op de J achtclub 
aan, waar m et een luid gejuich de 
,Wind" werd binnen g,ehaald. met 
een: , Jullie zijn nummer een ! !" 

We hebhen maar niets gezegd, al· 
leen op het afteken-formulier ver
meld: ,,opgegeven". 

De officiele uitslag luidde: 
2. ,Zee" : stm. W akka 
3. ,Vleugel" stm. Redeker 
5. ,Deining'': stm; Bol. 

TENNIS. 
K.P.M. - V.O.P. 

Voor de 2de maal in de afgelopen 
maand trad h et K.P.M.-tennisteam in 

het strij·dperk tegen de tennisclub 
V.O.P. om weer met geduchte cijfers 
te verliezen. Het werd evenwel de tegen
standers niet cadeau gegeven en enige 
spannende partijen waren dan ook op 
onze Logeergebouw-baan te zien. 

V.l.n.r.: de heren Metzelaar, Boegheim, De 
Maar en Ketje Sudarsono 

(jato: W. J. Dootjes) 

Ret hoogtepunt van deze wedstrijden 
was de herendouble-demonstratiewed
strijd op Zaterdagmiddag 4 Septemher 
tussen de J avakampioen Ketje Sudar
sono en zijn partner de hr. De Maar 
tegen de h eren Boegheim 1m Metzelaar, 
welke wedstrijd tegen alle verwach· 
tingen in door onze buitengewoon sterk 
spelende KMP-double Boegheim/ Metze
laar werd gewonnen in 3 sets! ( 6--3; 
3- 6; 8- 6). Een keurige prestatie 

V.l.n.r. : de dames Boegheim en Metzelaar en 
hzm V.O.P.·tegenstandsters. 

(foto: W. J . Dootjes) 

waarvoor als huldeblijk nevenstaande 
foto dan ook werd geplaatst. 

Alle 3 sets, welke in hoog tempo wer· 
den gespeeld, hadden een spannend 
verloop (.wij denken hierbij aan de 
,beruchte" service-game van Metzelaar 
in de 3de set met ll X duece) en het 
is dan ook zeker dat de vele toesehou. 
wers volop van deze mooie wedstrijd 
hebben genoten. 

Als 2de partij op deze Zaterdagmid
dag werd een dames-double gespeeld 
waarbij de dames Boegheim-Metzelaar 
hun beste beentje voorzetten hetgeen 
evenwel niet mocht baten, .want deze 
partij werd met flinke cijfers verloren. 
Toch ook een foto! 

De resterende partijen, mixed: mevr. 
NoordhoekjGerungan en mevrouw Bos/ 
Levert, alsmede de heren-doubles Hart/ 
Van Santen en BakkerjDootjes werden 
verloren. 

Toch, aggresie£ als ;we zijn, Iaten we 
de moed niet zakken en we zien met 
spanning de 3de ontmoeting tegemoet 
en dan ...... ! 

BADMINTON 
In November a.s. zal het jaarlijkse 

badminton-tournooi worden gehouden 
om de SVP-wisselbeker, die het vorige 
jaar in het bezit kwam van de double 
Lily/ Jnnus. 

Degenen van ons personeel te Dja
karta (Hoofdkantoor, Priok, Petam
buran en Logeergebouw) die aan deze 
wedstr~jden wensen deel te nemen, 
worden verzocht hun naam (en die van 
hun partner) te willen opgeven aan de 
heer R. Santossa, afd. CD j HK, (voor 
het Hoofdkantoor en Logeergebouw); 
voor Tg. Priok aan de heer S. Siauta en 
voor Petamburan aan de heer Mar
paung. 

Buiten de wisselbeker zijn er nog. 
andere fraaie prijzen beschikbaar ge· 
steld. Ter bestrijding der kosten is bet 
inleggeld vastgesteld op Rp. 3,- per· 
persoon. 
Laatste geleg'enheid tot inschrijven :: 
20 October as. ! 

Als een h<~ofd1 en een hoek tegen elkaar 
botsen, en bet .klinkt hol, ligt dat dan altijd 
aa·n het hoek ? 

Lichtenberg 
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De oQplossing van het mollsterkruis
woordraadsel, voorkomende in ons Juli
nummer, is als volgt: 

Na loting onder de goede inzendingen 
is de eerste prijs van Rp. 50,- toe
l!;ekend aan : 

IPERIO~POL~ERSrcn• 
PILARE OLINDINET~ EMIKAR OOM STEK ATIDE 

C. van Huizen - 2de werktuigkundige 
a j b ss. "Bontekoe" 

RANINOR ETI END ER KRAMISQ~SIG SILA~RT 
AKANl•~TIKR ~K8PORTE 
MALI~w.O~EeiEUIOIR 
ENDlNEG ENILAKIREUIKEI 
NT8ST INAASTIMASS~N 
TIMTIGROSIDT~ENTIGMIG 
8TAAKIDELTA8LEENSIIKAANI 
MORAALWDAR8B8REiaTRALIE 
ENORM8SEIEPIEKIEGlETTER 
RYTIEEN.VERTREKIRUNIARE 
EN8KROOSIMOTO~IBET~S·ST 
LIBRISOLOIFESIICENTIES.S 
IBAASIDUPF8R8MENSIIAXE~ 
MARKENINEEMIOORT8NATUUR 
IKE~TIAGENtKeMElDIPARI• 
XITEIOPEN8VOSISNORINTIH 
l~LEPELIDOSISIGRAATIKA 
REKtNARIPORTRETIETSIIKLM 
ERA!OITT8REEEL8VNITALTE 
STAARTaODE8~EEIGEHEEL 
ISTAMIKRENTIBASTAIROEK~ 
VISRIKOEK8IDEIPELSIROWP 
ET8TALONISLONSIROTAN8MA 
EEMIKINIROB.ETSIIEEDIDOR 
SLAI~S•eKEU8D0181MEIARM 
TRAA~PREEK8BUIMALTA 
AARDWMAAR•GlNIDOORISETN 
PANIHELDERIK8HARTIC.NET 
EMJBALIEDIK&AARC.TOUIRT 
~EELDEIEPIGRAMIPURE~G 
8PROTESTISPEEN8PASSACEI 

De tweede prijs ad. Rp. 30,·- is he
~temd voor: 
H. Doornik - employe PZ/ WP / HK 

Geog'ram 

Omschrijving : 

l. Hoofdstad van l erland - 2. Europese staat - 3. Stad 
in Denemarken - 4. Franse hadplaats - 5. Stad in 
Spanje - 6. Rivier in Noord-Brahant - 7. Rivier in 
Voor-Azie - 8. Stad in Zwitserland- 9. Stad in Ruhr
gehied - 10 Stad in Friesland - 11. Stad in Egypte -
12. Plaatsje in prov. Utrecht - 13 Rivier in Afrika -
14. Plaats aan de Duitse grens - 15. Europese staat -
16. Stad in Belgiti- 17. Nederlande provincie - 18. 
Nederlandse industrie-stad 19. Havenplaats m 
Eng eland. 

De beginletters vonnen een spreekwoord. 

Te gebruiken lettergrepen zijn: 

a - ab - aix - an - ar - ba - bains - bent - blin - cou 
- de - den - die - do - dren - dri - du - e - e- eind 
:;- en - es - eu - ge - gen - ger . - ha< - heim - ho - i 
- ko - land - le ·- leeuw - les - lex - 11 - men - na .- . 
new - ni - pen - phraat - p ort - sen - ta _:· te :..._ to - ven 
- ze - zel . · 
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De derde prij s ad. Rp. 20,- gaat 
naar: 
F. de Koning - le 5tuurman - a j b 
55. ''Van Outhoorn11 

* 
Voor deze .maand een puzzle ;roor 

geografen. De sluitingsdatum IS vast· 
gesteld op 20 November a.s. 

Voor inzenders gelden de volgende voor· 
waarden: 
}. lnzendingen, welke duidelijk van n aam en 

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

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
h eschikbaar gesteld : 
I prijs van Rp. 25.-
1 Rp. IS~ 
I , , Rp. IO.-
Bij meerdere goede o.plossingen heslist h et 
lot. 

4. Over oplossingen en/of toekenning der 
~rijzen .kan NIET worden gecorrespon· 
deerd. 

* 
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