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personeelsorgaan 
van de 

n.v. koninklijke 
paketvaart

maatschappij 

9e jaargang no. 11 

november 1954 
overneming van tekst en 
illustraties alleen geoor· 
loofd met bronvermelding 

• 
aile stukken ,de uitlaat" 
betreffende te adressefen : 

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

mcdan merdeka timur 5 
djakarta 

• 
dit uummcr hc\·at o.a.: 

vpdnt wij niet vergeten ... .. 
het ms. ,scho ulcn" in 
1n!lonesic aangekomen 

* 
samenwerking Jll. de onder· 
neming "in de pruktijk 

* 
ook bet ms· ,van waer· 
wijck' ' te tg. priok gearri· 
veerd 

* 
de ,westertort:n" ·~e 
nieuwe tanket· van oe 
n.t.p.m. 

* 
300 janr geleden : wonder
Jyck schip van een der 
werven tewatergel~ten ...... 

bij de /oto' s : 

voor dit november·nummer 
:~<ijn er maar liefst twec 
beste foto 's van de mnand. 
op de omsbg : oceaan· 
branding op bali's zuid· 
kust. deze bekroonde foto 
werd gemnakt d~or de 
heer j.j. mulder - chef 
riviele dienst van ooze 
maatschnppij. al01 bijzon
derheid ruogen wij hierhlJ · 
vermelden dat het de 
eerste mnol is dat een 
amateur-foto wordt ge· 
hruikt als (gehele) omslag 
voor ons b1 .. a . 

• 
de· tweede foto welke wij 
hebben gemeend te moeten 
bekronen met· rp. 50,
staat afgebeeld op de bin
nenzijde der achter·pagina: 
laadboten van het · ms. 
,waingapoc" lossen te en· 
deh- ·deze foto , werd ge
maakt door de heer a.f. 
!ancker - employe . vnn 
het agentsehap surabaia. 

gedrukt bij n.v. visser & co. 

Van de redactie 

Ons vo]gende nummer 

Ook tlit jaar is de r edactie van plan om met een speciaal December·nummer te 
komen. Om dil Ker stnummer beter tot zijn recht te doen komen zal l1et eerst op 15 Decem· 
ber :1-s. worden verspreid. 

B et ms. ,,Jan~sens" loopt Priok's eerste l111ven binnen. 
(toto: studio Ton g 4: Tim) 



Oud-leerlingen 11De Ruyterschool" 

komen to.t heroprichting vereniging 

.. In Septem~er. van het vorige jaar, 
tiJdens de VIenng van het 50-jarige 
bestaan van de zeevaartschool ,Ue 
Ruyter" rte Vlissingen, kwam spontaan 
de wens naar voren de vereniging van 
oud-leerlingen weer op te richten. Op 
Zaterdag , 19 September jl. werd tij
dens een reunie in ,Unitas" daartoe 
het officiele besluit genomen. 

In een vergadering, voorafgaande aan 
een gezamenlijk diner en een rrezelli rr 

•• t:J 0 
sa.menziJn, werd kennis genomen van 
de werkzaamheden van het voorberei
dende comite. Men had op die 19de 
September 102 !eden en 12 d()nateurs. 
De statuten werden voorlopig goedge· 
keurd. Later zal hierop de koninklijke 
goedkeuring word'en gevraagd. 

Het financiiHe verslag werd eveneens 
aanvaard en bij acclamatie werd het 
volgende bestuur gekozen: 

M: J. Kievit - voorzitter 
G. Bosveld - secretaris 
W. L. Hofman - iPe.nningmeester 
W. van ~er Plank ( leden 
C. L. van Oppen I 

De contributie werd bepaald op zes r· · 
gulden per j aar, alsmede op vijftig cent 
af te dragen voor een fonds waavuit de 
onkosten worden bestreden voor de 
uitgave van een periodiek. Tevens .werd 
V,astg'esteld dat men voortaan op de 
eerste Zaterdag in October een reiinie 
zal houden, die in de komende jaren 
zeer aantrekkelijk belooft te worden. 

Onder zeer veel bijval werd spon
lta.an de naam vastgesteld voor de 
Vereniging: ,Oude De Ruyter". 

Het hoogtepunt van de avond was 
ongetwijfeld de aanbieding van het ere• 
voorzitterschap aan de heer P. Vijn, 
directeur van de zeevaartschool. Het 
ere-lidmaatschap werd aangeboden aan 
de heren J.C. Anker, H.J. Schot, 
J, Schouten en J. Spaanderman, op 
grond van hun verdiensten voor de 
vorige vereniging. 

De verschillende oud-leerlingen toon
den zich vol enthousiasme voor de 
heropgerichte vereniging en afgaande 
op de plannen voor de · toekomst mag 
men het beste verwachten, zodat het nu 
nog beperkte ledental ongetwijfeld 
sterk zal stijgen. 

Als de mensen zoveel deden als zij zeiden, 
zouden zij geen tijd vinden om er over te 
praten. 

W at je weet is een wapen in je eigen h.anden; wat je niet weet een wapen in de h.anden van 
anderen· 

Op een afstand van ca. 8 km. van ons Bali Hotel te Den Passar bevindt zich 
het KPM-toeristenoord Sanur. Een groot woonhuis annex ten.toonstellingszaal 
werd omgebouwd tot een geriefelijk vacantieoord, bestaande uit 9 tweeper
soonskamers. Op bovenstaande foto's ziet u dit complex, dat gelegen is aan 
het strand, In. April van dit jaar is Sindu Beach, zoals dit toeristencentrum 
eigenlijk heet, gereed gekomen en we kunnen zeggen dat dit veilige Vllcantieoord 
nu reeds zeer populair is bij ontelbare toeristen en vacantiegangers. 

(Iota's : J . J . Mulder - chef CD) 
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o p b at w ij n i e t b erg e t t n ... 



. ~ OVEMBER is de sprokk.elmaand, waardoor juist » deze maand zo goed past voor terugschakeling 
naar het verleden. Sprokkelen houdt nl. in het 

verzamelen van brandhaar vermolmd hout, derhalve van 
materie waaruit het Ieven reeds verdwenen is. Bij de 
gedachten aan het verleden ,,sprokkelen" wij ook, want de 
herinneringen die dan in ons opkomen zijn voor ons reeds 
voorbijgegaan en hebben dus geen betekenis meer voor 
wat wij ,,Ieven'' noemen. 

Het is dan zeker geen toeval dat voor noorde!ijke streken, 
de Novembennaand met haar he1fsttinten en langzaam 
afsterven van de natuur, de gedachten wei moeten uitgaan 
naar hen, die niet meer hij ons zijn. Hiei·in sclmilt uiets 
geeu sentimentaliteit want, wanne·er wij uiterlijk dit niet 
zouden willen doen blijken, dan nog gaau wij er iunerlijk 
niet vrij van. Men kan nu eenmaal de realiteit van dit 
leven niet omzeilen. 
· Wij zijn nu weer in de Novembel'luaaud en kwam, in 
verhand met de gedachteu hierhoven, de volgende ontmo·e
ting in onze herinnering. 

Het was op een zomerse dag in de Meimaand tijdem 
een verlof in Nederland. Wij maakten die dag een tochtje 
met de Harlinger hoot naar Terschelling. Tijdens de door
vaart maakten wij kennis en een praatje met verschillende 
van onze medepassagiers. Een nog jonge vrouw trok hij
zonder onze aandacht. Levendig in gebnren en pittig in 
uitdrukking. Als vanzdfsprekend kwam hier de kennis
makin« en het contact, dat .deze ontmoetin!!: zo merkwaar-

o ~ • 

dig maakte. De naam van ons hedrijf, de K.P.M., had · 
onmiddellijk baar levendige helangstelling. Zij was nog 
•maar een kind van vijf-zes jaar, toen haar tweede hroer 
naar de Paketvaart ging als 4e stuurman, helaas om nooit 
meer huiswaarts te k,eren. Toen wij eenmaa1 zijn. naam en 
de feiten van het ongelnk wisten, dat hem was overkomen, 
konden wij nit dit tragische geval de hij:wnderheden ver
tellen. Hoe goed h adden wij deze hro.er niet gekend en 
hoeveel indruk had het ongeluk aan hoord van een Mo~luk
kenhoot niet op ons gemaakt. Nu werden wij aan dat alles 
weer herinnerd, nadat wij feitelijk na lange jaren het 
voorval geheel waren vergeten. 

Door toevallige omstandigheden waren wij, ruitn 1 jaar 
na de ontmoeting op de Terschellinger hoot, in de gele
genheid h e t graf van deze hroer te hezoeken. 

Het graf lag bij een klein ·plaatsje op een eiland in de 
Zuid~Molukken. Het was maar een eenvoudig kerkhofje, 
feitelijk slechts opengekapt tussen hos en alang-alang. 

Hier .rustte dan een van ons, op een vroege ochtend, 
jaren terng verongelukt hij de uit·oefening van zijn taak 
als jong officier aan bo01·d. 

E n terwijl wij daar stonden, realiseerden wij ons, hoe 
door de gehele lndonesische archipel en in het hijzonder 
in de M-olukken, van deze stille graven liggen, die eens 
levende schakels zijn geweest van ons h edrijf. Hoe weinig 
tijd J1ehhen wij feitelijk '()111, in de routine van ·de dag en 
het W<'rk, 0nzc g':'dachten naar hen t e doen uitgaan. Na-

tuurlijk is dit van onze kant g·een bewust vergelen; maar 
wij leven nu eemuaal snel waardoor wij wei snel moeten 
vergeten. 

Na dit kerkhofhezoek, dat ons werd ingegeven door het 
gesprek •met een jonge vrouw op de overvaart tussen 
Harlingen en Terschelling, hebben wij tijdens het Moluk
ken-varen nog .meer graven ontdekt met de aanduiding 
,in leven in dienst der I(.P.M.". De meesten zijn gevallen 
in de ·pionierstijd van ooze Paketvaart, waartoe zeker ook 
de eerste 20 a 30 jaar gerekend mogen worden. Men moest 

toen eenmaal meer risico aanvaarden met dikwijls alle 
consequenties van dien. 

Onze maatschappij heeft dez.e durf en doorzettingsver
mogen groot gemaakt en de tol die daarvoor hetaald moest 
worden, vinden wij terug in deze laatste ru;;tplaatsen ver 

van de gebooi·tegrond. 
\Vij werden bij dit gravenhezoek ook steeds getroffen 

door het leed, dat het heengaan, ver van Intis en haard, 
in eigen omgeving moet hebhen gehracl•t. Het was zo goed 
aan te voelen in het , lieve man en vader" of , dierhare 
zoon". In hoevele gevallen zal het stille verdriet nog steeds 
aanwezig zijn, ook al he.elt de tij d aile wonden. Als realiteit 
zal in het bijzonder voor de achtergehleven vr·ouwen en 
hun gezin zijn blijv.en hestaan de omstandigheid, dat het 
plotselinge heeng::~an van man en vader, daar ver weg in 
een plaatsje of stl~and van deze eilanden, haar 1even en 
levensdoel volkomen wijzigde. Van het actiev.e Paketvaart
leven kwamen zij te hehoren tot de groep waarvan de stem 
niet m eer rechtstreeks ·kan worden gehoord. W mmeer dit 
op de plants rust voortij dig komt, dan wordt er om een 
overschakelin" o-evraa" d die heel veel van het persoonlijke e e o 
,ik" vereist. 

Dat wij hieraau in onze P ake tvaart-familie een moment 
terugdenken, moge getuigen van onze pieteit en ons mede
leven met hen, die vele jaren terug alleen kwamen t e staan 
en toch de veerkracht vonden bun leven en dat van de 
kindere n inhoud te geven. 

De jongste wereldoorlog eiste aan mensenlevens van onze 
K.P.M. de grootste offers. In vele gevallen zijn er v;oor deze 
gevallenen geen graven die d·e herinnering levendig kunnen 
houden, .maar werd de zee het grote graf. Voor deZce n a· 
bestaanden Ugt het verlies van een dierl>are echtgenoot, 
vader of zoon, nog v.ers in het geheugeu en voor velen 
drukt de eenzaa.mheid en vaak leegte van het nieuwe he
staan nog in volle zwaarte. ~'ij 1Jeseffen volkomen dat h et 
schrijven van enkele r.egels als ,gedachtenis" aan dit alles, 
·geen directe practische waarde kan hebben voor de be
trokkenen, die, zoals het in dlt harde Ieven nu eenmaal 
gaat, hun problemen zelf mo·eten uitvechten en op·lossen. 

Opdat wij echter niet zullen vergeten, brachten wij deze 
gedachten naar voren met een eresaluut aan onze Paket. 
vaart-vrouwen, die vaak in zo moeilijke omstandig'hedell 
hun zwaar verlies wisten te dragen en daarom nog steeds 
recht hehben op ons werkelijk medeleven en onze belang~ 
stelling. H.A.C. 
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Vertrokken uit Rotterdam op 12 ]uli j.l., arriveerde op Zond:agmorgen 19 September d.a.v., rnz een voorspoedige reis te Tg. Priok, het nieuwe 
m.s. ,SchouteT'" onder commando van gezagvoerder F.]. Damen. Op bovenstaande foto het moment waarop de ,_schouun" voar de eerste maal 

de haven van Tg. Priok binnenloopt. 

• 
Het ms. uSchouten11 in 

aangekomen 
Indonesia 

Op Zondagmorgen 19 September j.l. arriveerde, na een interessante reis, 
het ms. ,,Schouten" onder commando van gezagvoerder F.J. Damen te Tg. 
Priok. 

Ret ms. ,Schouten" vertrok op 12 
Juli j.l. vanuit Rotterdam, via Walvis
baai, Kaapstad, Lorenzo Marques, Ma
dagascar, Penang en Singapore naar 
Djakarta. 

De ,Schouten" is het tweede schip 
van een serie van vier, die de naam 
draagt van een Nederlandse ontdek
kingsreiziger. Op 19 Juni j .l. arriveer
de . het ms. , Roggeveen", zusterschip 
van de ,Sc~outen", waarover wij in ons 
Juli-nummer <!en uitvoerige beschrijving 
hebben gegeven. Ret derde schip uit 
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deze ·groep, de ,Van Waerwijck" arri
veerde inmiddels op 8 October j.l. voor 
de eerste maal te Tg. Priok, :waarover 
u elders in dit nummer nog het e. e. a. 
kunt lezen. 

Om niet de kans te lopen in herha
ling te vervallen, willen wij volstaan 
met u iets te vertellen over Willem 
Cornelisz Schouten, naar wie onze 
tweede nieuwe aanwinst is genoemd. 

Willem Cornelisz Schouten werd in 
Hoorn (N.-Holland) geboren en nam 
o.a. deel aan de tocht onder Wolffhart 

(toto: Studio Tong & Tim) 

Harmansen naar Indonesie in 1601 -
1603, en had verder de Ieiding van de 
tocht der Australische Compagnie, 
opgericht door Isaac le Maire. Deze 
laatste kwam op de gedachte, dat er he
halve straat Magelhaen nog een andere 
doorgang moest bestaan waardoor men 
zonder in strijd te handelen met het 
monopolie der O.I. Compagnie naar 
Indonesie zou kunnen komen. Om 
hiervan zekerheid te verkrijgen, richt
te Le Maire eerdergenoemde Austra
lische Compagnie op, welke een expedi:. 
\ie uitrustte die onder Ieiding nn 
Willem Cornelisz Schouten in Juli 1615 
naar Zuid-Amerika vertrok. Men ont
dekte daar een doorgang tussen Vuur· 
land en Stateneiland, welke Straat Le 
Maire werd genoerud. 

Schouten overleed in 1625 in de baai 
van Antongil (Madagascar) op zijn te
rugreis met Bontekoe. 



H et ms. ,Schouten" bij aankomst op 19 September j.l. in Priok' s eerste haven. Zoals n op bovenstaande /oto ziet draagt de scltoorsteen reeds 11 et 
embleem en de kleur van de K.].C.P.L., bij ruelke maatschappij het schip in combinatie-verband zul guan varen. 

Samenwerking 
in de onderneming in de 

praktijk 
Zondagochtend l Augustus hrak 

hrand uit in de conrantenpapierfabriek 
te Velsen (Nederl. ) van Van Gelder 
Zonen N.V. Koninidijke Papierfabrie
ken. AI spoedig werd het duidelijk, dat 
dit ernstige gevolgE'n zou hebben voor 
het productievermogen van deze fahriek 
en dus ook voor de papiervoorziening 
in Nederland. 

De brand h ad zich namelijk meester 
rremaakt van een machine, die een he
larigrijk deel levert van het courlmten~ 
papier dat de Nederlandse daghladpel's 
voor de dagelijkse nienwsvoorziening 
hehoeft. 

Men zon derhalve aanstonds op mid
delen om aan deze prodnctie-verminde
ring het hoofd te bieden, waarbij in de 
eerste plaats de gedach ten uitgjngen 

naar de andere courantenpapierfahl·ie
ken van Van Gelder Zonen N.V., name
lijk fahriek II te R enkum; deze zou in 
dit geval belangrijke diensten kunnen 
hewijzen. · · 

Ret trof echter wel JJijzonder onge
lukkig, dat voor het personeel van dezc 
fabriek Zaterdag juist de fahrieksvacan
tieweek was ingegaan , waarhij praktisch 
het gehele personeel was betrokken. 
Dit stelde de bedrijfsleiding voor een 
aantal moeilijk.heden, in de erste 
plaa ts omdat verschillende personeels
leden m et vacantie reeds naar elders 
waten vertrokken, zodat zij moeil~jk 
te hereiken waren. Voorts was Zater
dags reeds hegonnen met een gedeelte
lijke demontage van enkele machines 
ten hehoeve van de algemene revisie 
welke jaarlijks tijden s de fahriek8va 
cantie plaats vindt, voor zover dit al
th ans niet op andere tijden kan geschie
den. 

In verband hiermede werd aanstonds 
deskundig personeel gerequireerd om 
deze machines weer zo spocdig mogelijk 

(toto: Studio Tong & Tim) 

hedrijfsklaar te maken. Hierhij werd te
vens contact opgenomen met de per
soneelskern, welke, overtnigd van het 
grote helang van snelle maatregelen, 
aile medewerking toezegde. 

Inmiddels - het was nog steeds vroeg 
in de Zondag-middag - was men be· 
gonnen met het opstellen van een lijst 
van die personeelsleden, die voor het 
op gang brengen van de productie on· 
m ishaar wareu, en die men dns m oest 
trachten te bereiken. 

Met eukele pet.>onenanto's, die elk 
in een hepaald rayon ZO'Ilden operercn, 
werden deze persoueelsleden opgehaald. 
E?gener bewcging kwamen inmiddels 
reeds arb eiders naar de fahriek; de ra· 
dio h ad het hericht van de hrand in 
Velsen omgeroepen en men heg1·eep, 
dat dit voor de fahriek in Renknm wei 
gevolgen zou hehhen. 

Omdat van velen het vacantie-adreB 
niet hekend was, ging er een verzoek 
( voor vervolg van cut artikel 

zie vo!gende pagina) 
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Het ms. ,,Schouten", liggende te Kaapstad, met op de 'achtergro/UJ de bekende Tafelberg. 

Samenwerking in de 
onderneming 

(vervolg) 

naar Hilversum om per radio die per· 
soneelsleden van de fabriek, welke niet 
persoonlijk t e hereiken waren, te ver
zoeken hun vacantie te onderbreken 
om zich naar Renkum terug te bege
ven. 

De radio-herichten hadden ve1en, die · 
.met de ·personenauto's werden opge
haald, al voorhereid op het verzoek om 
aan de fahriek te komen . 

,Dat ik u hier zo zie komen, hetek ent 
geen goed nieuws", zei een van de arbei
ders lachend, terwijl hij zonder veel 
vragen in de auto stapte. Op een ander 
adres stond de arheider op het punt, 
zelf eens poolshoogte aan de fahri~;k te 
gaan nemen. , Zou je niet eens gaan 
kijken op de fabriek, nou met die 
brand", had zijn vrouw gezegd. 

Op de fabriek hegonnen de telefoon· 
tjes hiuneu te komen van diegeneu, die 
ver van Renkum het nieuws door de 
radio hadden vernomen en kwamen 
informeren of hun overkomst gewenst 
was. , Ik stap n et van mijn fiets, hier 
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in Haarlem'', zei een hunner, die 
's morgens van Renkum ;was vertrokken. 
,lk wil wel terugkomen, als ik even mag 
nitrusten " voegde hij er lachend aan 
toe. Hij kreeg ,~,uits tel" tot Maandag· 
ochtend, op welk tijdstip hij ook inder
daad weer op de fabriek aanwezig ;was. 

Tegen anderen, die b.v. het laden en 
lossen van schepen in de Rijnhaven ver
zorgen, kon gezegd worden, dat zij 
rustig konden blijven zitten waar · zij 
zaten, aangezien zij voor het op gang 
brengen van de productie niet onmid
dellijk nodig waren. 

Met man en macht .werd er die 
Zondag gewerkt aan het bedrijfsklaar 
maken van het machinepark en toen de 
Maandag aanbrak had men de h eschik
king over een bijna compleet productie
apparaat, al ontbraken er enige perso
neelsleden, die men niet had kunnen 
bereiken omdat ~ij in hun vacantie ver 
.weg hleven van kranten en radio. 

Er werd een half uur later dan ge· 
woonlijk met de productie begonnen , 
maa,r de productie van die Maandag 
kwam hoger dal!- de gemiddelde produc
tie op andere Maandagen. 

(toto: 2de stm. If. c . Meyer) 

Het afbreken van de vacantie ;was 
natuurlijk voor niemand prettig, vooral 
niet voor degenen, die bepaalde af· 
spraken hadden gemaakt en hiervoor 
reeds geld hadden uitgegeven. 

In de meeste gevallen heeft men hier· 
aan een mouw kunnen passen, doch 
sommige problemen moesten onopgelost 
blijven, zoals b.v. het geval van de pro
ductieafdeling waarvan het personeel 
gezamenlijk een dag zou uitgaan. 

Door de directie zijn inmiddels 
maatregelen getroffen om de mensen 
schadeloos te stellen indien het afstel 
van de vacantie voor h en financieel 
nadeel m et zich heeft gebracht. 

Van een collectieve vacantieweek zal 
niets meer kunnen komen, doch door 
middel van een rouleringssysteem zal 
getracht wor den om de werknemers 
zoveel · mogelijk nog vacantie te geven. 

Dit praktijkgeval toont aan, wat 
met samenwerking in de ondememing 
kan worden bereikt. 

Zoals het vrouwtje thuis kijft, kijft 
het nergens .. ....... J 



Bouenstaande foto's werden door onze fotograaf gemaakt vlak voor en na aankomst van het ms. ,Van Waerwijck" te T g. Priok op 8 October j.l. 
Links boven : de ,Van W aerwijck" wordt de tweede haven van Priok .binnengesleept· Rechts boven : de geza.gvoerder van dit nieuwe schip 
kapi.tein P. Kosterrs. Links onder : een gedeelte van het voorschip en rechts onder ;een kijkje in een gedeelte van de machinelmmer. 

(toto's: St1tdio T ong & Tim) 

Ook de "Van Waerwijck" te Tg. Priok aangekomen 
Onder 'commando van gezag,voerder P. Kosters is het :nieuwe ms. 

,,Van Waerwijck" op Vrijdagmorgen 8 October, na een voorspoedige reis, 
te Tg. Priok binnengelopen. 

De 1ewaterlating v.an de ,Van 
W aerwijck" vond plaats op 13 Maart 
jl. van een der hellingen van de firma 
Bolnes te Rotterdam. Op 10 Augustus 
d.a.v. ving vanuit Amsterdam de 
maidentrip aan van dit nieuwe schip 
en de reis ging verder via Santander, 
Port-Said, Suez, Singapore, Bangkok, 
Singapore naar Tg. Priok, alwaar men 
na 59 dagen arriveerde. 

De ,Van WaerwiJck", het derde 
schip uit een serie van vier (de ,Hout
man" onthreekt nu aileen nog) is ge· 
noemd naar Wybrand van W aerwijck, 
vice-.admiraal onder Van Neck, tijdens 
de 1ocht van 1598 naar Indonesie. 

V an• Waerwijck stichtte op Ternate 
he t eerste Nederlandse handelskantoor 
en keerde toen naar Nederland terug, 

waar hij in 1600 aankwam. In 1602 
vertrok Van W aerwijck als admiraal 
ov.er een smaldeel wederom naar lndo·
nesie, waar hij eel'St in 1603 aankwam 
na een reis van 317 dagen. Na enigc 
tijd aldaar te hebben vertoefd, trok hij 
naar China, maar hij slaagde er niet in 
om d.aar handclshetrekkingen aan te 
knopen. In 1607 kwam hij weder in 
Holland terug. V eel voordeel heeft deze 
laatste tocht niet opgelever d. 

AHeen dient vermelding de oprich· 
ting van kautoren te Bantam en Grisee. 

9 



ll'ij :tuunen aischeid van: 

llCi IL 

adjunct-chef 
agent te Semarang 

Onze agenl tc Semarang, de he-er 
J. W. van ue Stadt, vertrok met zijn 
c<'htgenote op 2 Octoher j .l. met h et 
Jus. , Oranje" met verlof naar Nederland 
om na afloop daarvan onze maatschap
pij met pensioen te ~raan verlaten. 

Johan Willem van de Stadt werd op 6 April 
1904 -te Kampen geboren, tr.:1d op 6 October 
l \127 als employe in dienst van onze rnaat· 
schappij en werd geplaatst op de afd. Vracht· 
zaken van het hoofdkantoor. Van Maart 1932 
tot April 1934 was hij werkzaam op ons 
agentschap te Singapore om daarna voor 
·de eerste maal met verlof naar Nederland te 
vertrekken. Na ommekomst van dit verlof 
werd hij wederom te Singapore geplaatst om 
v.an Juni '37 tot )uli '38 onze belangen als 
agent te Samarinda te beha-rtigen. In Februari 
1936 was hij inmiddels tot hoofdemploye h e· 
bevorderd. Van Augustus 1938 tot April 1941 
was hij KPM-ngent te Pontinnak om, na een 
maand op het hoofdkantoor te hebben ge
wc•·kt, in Mei 1941 aangesteld t e worden tol 
eheJ Buitendienst te Makassar. 

T oen de Japanners lndonesie b ezetten werd 
de heer Van de Stadt ge'interneerd. Onmid· 
dellijk na Japa.n s.' capitulatie meldde hij zich 
weer bij onze mnat schappij a.an, doch ging, na 
enkele mnanden te h ebben gewerkt, via 
Australie met verlof naar Nederland. Van 
October 1946 tot Januari 1949 was de beer 
Van de Stadt werkzaam op de afd. Vracht
zaken van hct hoofdkantoor, nudat hij op 1 
Janual'i 1948 tot adjunct-chef was bevorderd . 
Van Februo.ri '49 tot Februari '50 wederom 
naar het agentsclta·p Singapore thans als sub
agent- Van Fe'bruari '50 tot November '50 
werd wederom van een Europecs vcrlof ;;e
notcn, na terugkomst waarv:m zijn benocmin ~; 
lot agent Dandjermasin vol gde. Op 2 Novcm· 
bcr 1952 volgde overplaatsing in · dezelfde 
func ti e n1ar· Semarang. 

Oat het de heer Van de Stadt gege
ven moge zi!n nog vele jaren, in de aller
beste gezondheid, van zijn xo welver
diend pensioen te genieten ! 

Bernard Shaw k recg eens van een c.nthou· 
siaste vereerster - natuurlijk nit Amerika -
een brief m et het volgende voor51el: ,Geliefde 
Meester! U bent de verstandigste man die ik 
in de wereld k en. I k b en (zi e hijgaande foto) 
een zeer schone vrouw. Laten we trouwen. 
Onze ki nderen zullen de volmaalkth eid zelve 
zijn !" Shaw ging aan zijn schrijftafel zittcn 
en antwoorddc : 
, Maar wanneer o nze kinderen nu eens mijn 
schoon'heid en uw ver.stand crven? Dat zou 
'Jl narc geschiedcnis worden!" 
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B~n.nenliggende te B angkok werd op Z aterdagavond 25 Septemb~r jl., acm boord van 
h f:t niemve ms. ,Van Wacnvijclc" . c..oor gezagvoerder Kosters e~n gec.!~'meerde !IUI"t y 1egcveu. 
Tal van Nederkmdse zalcenrelaties gaven van hun belangstellmg bhjk en maakte t-'an dez.e 
getegenheid gebruik om met het nieuwe Kl'M·schi-p kennis te make1~. 

Als eregast was O!J deze avond aanwezig Harer Mojesteits buitengewoou geza11t en gc
volmachtigd minister in Thailrmd Zijne Excellentie N.A.J. cJe Voogd, die immcr vcel interesse 
toont voor de Netlerlarulse scheepvaart. 
Bovenstaand e foto werd gemaakl in de zitkamer van de gezagvoerder. Van rechts rtaar 
links : Mevromv De Voogd, gezagvoerder P. Kosters, Zijne Excellentie N .A.]. de Voogd, de 
vertege11111iOOrdiger van oru:e maatschappij te Bangkok de heer N.J. Wurt:: en Mevrouw Nesek er, 
echtgenote van de manager der Amsterdamse Ballast Mij. 
Vermeld moge worden dat Directeur De Geus, die op dienstreis t e Bangkok vertoefde; 
eveneens op deze avond aanwezig was. 

De ,,Van W aerwijcl!' fr ee.ft , op w eg van Nederland naar Invlonesie; ook enkele dagen gast
wijheid genoten in de Spaanse haven::tad Santander. 

(toto: hoofdemp l. E.C .c, Barnaart) 
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In ons vorige nummer plaatsten wij een viertal foto's van de toen in aanbouw zijnde nieuwe tanker, de ,W'estertoren". Het is ons een genoegen 
thans reeds bovenstaan:d'e foto te kunnen publiceren van de ,Westertoren'', welke tijdens haar proefvaart op 21 September j.l. werd gemaakt. 
Zoals u ongetwijfeld weet is deze 18.000 tons tankerr het eigendam van de n.v Nederlandse Tank- en Paketvaart Mij. Gezaat;oerder ;_, lamitei.11 

L. Koster. (/Oto: [otoatd . 11.d. Rotterdarnsclte Droogdok. Mij. ) 

Nederland als scheepsbouwende 
natie. 

Aan het einde van het eerste halfpar 
1954 bezette Nederland in de :wereld
scheepsbouw de derde plaats achter het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In 
Nederland waren tocn in aanhouw 130 
~chepen met 443.075 bruto registerton 
of ll 6/ 10 procent van het wereld-totaal. 
Uit de cijfers van Lloyd's Register of 
Shipping - waaraan .wij een en ander 
ontlenen - blijkt vcrder, dat de in Ne
derland in aanbouw zijnde tonnage 
sedert Maart van dit jaar is gedaald 
met ruim 35.000 ton. 

In Duitsland, Zwcden, Frankrijk, De
nemarken en SpanJe is de hoevee1hej_d 

tonnage in aanhouw gestegen, maar in 
de andere landen gedaald, in de Vere· 
nigde Staten zelfs met hijna 147.000 ton, 
waaruit wei duidelijk hlijkt dat de 
situatie in de Amcrikaanse scheeps])ouw 
a1lesbehalve rooskleurig is. 

Van de bijna llOO schepen, die in 
de hele wereld in aaubouw waren, zijn 
284 tankers met ruim de he1ft van de 
tonnage. De gemiddelde grootte van de 
tankers komt op ruim 11.800 ton. Op 
het gebied van de tankerbouw hezet 
Nederland met 24 stnks en ruim 187.000 
ton de vijfde plaats. 

Interessant is, dat de Nederlandse 
scheepsb<iuw in het buitenland nog 
altijd zo goed staa t aangeschreven; <JP 
het gebied van de export van schepen 

hczel Nederland de vier de plaats na het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Zweden. Wat het aantal verschillende 
landen hetreft, dat schepen op Neder
landse werven laat houwen, mag Neder-
land er ook zijn; het is een hele lijs t: 
Engeland, Brazilie, Ethiopie, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, Indonesie, I er
land, Italie, Marokko, Noorwegcn, 
Portugal, de Sowjet·Unie, Zweden, 
Turk~je en Venezuela. 

De enige Ianden, die niet voor huiten· 
landse rekening bouwen zijn ltalie en 
Noorwegen; Finland is het enige laoo, 
dat geen schepen voor eigen rekening 
bouwt: hier staan een schip voor China, 
een voor Tsjechoslovakije en 31 schepen 
voor Russische ;ekening op stapel. 
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Archipel-vaart • 

'" het verleden 
door 

G. Knijpenga 
VII 

Allereerst dan het verhaal van de 
overtocht van Oost-J ava naar Bali ge· 
maakt met de schoener ,Venus" in Juli 
1847 door Ds. W.R. van Hoevell. 

Het vaartuig was bewapend met een 
grote draaihas aan de voorsteven en 
twee kanonnen aan de achtersteven. In 
de kajuit, met een tafel in het midden 
en aan elke kant daarvan een kooi, 
hingen ecn menigte pistolen, ge.weren, 
pieken, bijlen enz, allcs om eventuele 
lastigc zeerovers een harteHjk welkom 
te kunnen heten. Zowaar geen overbo
dige voorzorgsmaatregelen in die dagen. 
In 1841 no_g was h et Nederlandse schip 
de ,Overijsse1" op de Z.O.-kust van Bali 
gestrand en geplunderd, hetgeen noch 
de aldaar gevestigde agent der Neder· 
landschc Handel Maatschappij, noch 
Mads Lange had kunnen verhinderen. 

De bemanning van de , Venus" he· 
stond, behalve de gezagvoerder, nog uit 
12 J avanen en 13 Baliers. Om half twee 
werd het anker ter rede van Besoeki 
gelicht. Wij laveerden met een goede 
koelte, tegcn de Z.O.-moesson op. Bij het 
vallen van de avond zeilden .wij de 
Goenoeng Ringgit voorbij. Nu vooral 
viel mij de zonderlinge vorm van deze 
berg in het oog. 

Toen de zon achter de kimmen was 
gezonken , begon de wind heviger te 
worden. H et ranke vaartuig zette moe· 
dig het hoofd in de golven en kliefde 
ze dat h et schuim om ons heen spatte. 
Geruime tijd bleef ik aan dek om de 
prachtige sterrenhemel te bewonderen. 

Opkomende regenbuien joegen onze 
predikant dan om 9 uur in de kajuit, 
waar hij zich op zijn kooi ,neder· 
vleidde". Zijn rust :was echter van korte 
dum·, daar hij opschrok van de vele 
kakkerlakken, die in beweging kwamen. 
Mads Lange stelde hem evenwel gerust 
met de 1akonieke mededeling dat de 
beestjes slechts op hun avondwandeling 
waren en strak s geen last meer zouden 
veroorzaken. Op de vraag of Lange 
soms nog meer van dergelijke soort 
re1z1gers aan ho01·d had, hoorde hij: 
, Ocb, niet anders dan nog :\Vat duizend
poten, sch01·pioenen en dergelijk ruigl" 
Het komt ons voor dat Lange zich een 
we1mg vermaakte ten koste van zijn 
onbevaren passagier. 

De volgende morgen zagen ze heel in 
de verte de Sumanapse eilanden. Het 
had de gehele nacht geregend en met 
een st~jve marszeilkoelte had de schoe
ner ONO voorgelegen. In de morgen 
nam de wind in hevigheid toe en het 
schip slingerde hevig. Domine had even· 

wel geen last van zeeziekte en merkt op: 
,lk heh h et geluk van, wat zeeziekte 
hetreft, als voor de zee geboren te zijn; 
nog uooit heeft die duivel mij beet ge· 
had; zo erg knn de storm niet brullen 
en kunnen de golven niet razen, of ik 
weet h em :weerstand te bieden. Maar 
mijne beide bedienden lagen reeds 
sinds lang weerloos, bijna zonder he· 
weging. Te vergeefs riep ik hen, gaf 
hun bevelen, of wekte hen door vrien· 
delijke vermaningen of krachtige aan· 
sporingen, ze hleven liggen, onverschil· 
Hg omtrent al wat er om hen geheurde. 
Van eten komt niets terecht. Doch ge· 
lijk overal ~veet een scheepskok onder 
welke omstandigheden ook altijd nog 
wei een warme kop koffie te voorschijn 
te toveren". 

Dichter onder de Sumanapse eilan· 
den ging de , Venus" toen overstag en 
zette koers in de richting van de J ava· 
ku~>t. Tandjong Tjangkir werd het eerst 
verkend en de gehele dag werd de 
kust gehouden. T egen de avond kwam 
Kaap Sedano in zicht. Er stond een 
stevige br amzeilskoelte uit bet Zuid· 
Oosten ; de ~tezagvoerder bleef de gehele 
nacht aan dek om tussen Meinderts· 
droogte (Karang Mas) en de kust met 
korte sla~en door te laveren. De wind 
nam eerder toe dan af en er vielen ge· 
w·eldige stortre.gen s. De vol11;ende mor· 
gen had men Kaap Sadano West in de 
pei.line: en lag Meinderts-droogte achter· 
uit. Met een briesie uit het Z.-Oosten 
voer m en de geh~Ie dag door, zeilde 
tussen Bali en Poeloe Gi1boan of 
Duiven-eiland door. 

Te~ren de avond verflauwde de wind 
tot stilte en ging de bemanning ,on de 
riemen". Toen ze echter in Straat Bali 
de stroom tegen kregen waar niet teg-en 
QP te tornen viel, werd t~1·nge:ekeerd en 
koe1·R ~ezet naar Poeloe-Mindjan!!an of 
h et Hartebeest eiland. dicht onder de 
'Ba1i·kust. waar :\'ferd bijge1egd tot 
's nachts 2 uur de stroom keerde en met 
een lichte k oelte naar Banjoewangi kon 
worden ge?:elld. waar ze 's morgens 
vroeg, na dus 21j2 dag zeilen, hinnen· 
vielen. 

T e Banjoewangi bleef de , Venus" Mn 
dal! 1i!!'ll:e11 en h et 11:e:r.elschap had gele· 
e:enheid om 11nn wal de benen weer wat 
t~ strekken. De zee was, na een flinke 
onweersbui, zeer onstuimil!' g~worden 
en de passagie1·s kwamen niet dll_n met 
veel moeite weP.r a an hoord van de voot~ 
haar anker r~jdende schoPner. Fioewel 
de wind tegen was, koo"' La.nu:e zee mn 
te profiteren van de om de Zuid lopende 

stroom. Toen tegen de avond echter 
weer een onweer kwam opzetten en de 
:wind aanwakkerde tot stormkracht he· 
sloot de gezagvoerder een schnilplaats 
voor de nacht te zoeken in Pampang· of 
Blamhanganbaai. 

De volgende morgen was de zee af· 
geslecht; er stond een frisse koelte, 
waaronde1· de ,Venus" in de richting 
van Bali steven de. W eldra kwamen er 
echter weer buien opzetten met hevige 
windvlagen uit het Zuidoosten, juist op 
de kop van de schoener. Daar het niet 
doenlijk :was hier tegenop te tornen 
moest worden t eruggezeild naar de Java
wal en men liet het anker wederom 
vallen, nu in de Banjoe-baai, ongeveer 
10 mijlen Zuidelijker dan de vorige 
schuilplaats. Daar lagen twee Boeginese 
prauwen, eveneens op .weg van Banjoe· 
wangi naar Badong, reeds 8 dagen op 
heter weer te wachten. Reeds twee k eren 
badden ze getracht over te steken doch 
telkens .werden ze door de Zuid-Ooster 
teruggeslagen. Lange vond het nodi"' ziin 
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sc 1p nog wat zandballast t e geven, 
waardoor het beter zou liggen en tegen 
h et vaUen van de avond, toen het weer 
gunstiger scheen, werd het anker op
nieuw gelicht. 

In open zee stak de storm echter 
weldra weer op nit bet Z.O. De predi
kant hoopte toen maar dat de gezagvoer· 
der zou terugkeren, doch deze :z;ette door 
en bleef de gehele nacht door laveren. 
Ook de volgende morgen was de storm 
nog niet geluwd en de ,Venus" kreeg 
geweldige hoeveelheden water aan dek, 
marsest eng en gaffel hraken, doch Lange 
verminderde ge~n zeil en liet onver· 
moeid wenden en hrassen. Tegen vier 
uur in de namiddag klaarde het :weer 
eindelijk wat op en ze verkenden de 
kust van Tahanan op Bali; het gelukte 
de gezagvoerder nog juist voor zonson· 
dergang het anker op de rede van Seset 
te laten vallen, waarmede de oversteek 
dan toch eindelijk was volhracht. Hier 
vonden ze een grotere schoener van 
Lange onder commando van een jonge 
Engelsman. H et schip laadde rijst met 
hestemming Singapore. 

In de Westmoesson lagen de schepen 
veiliger aan de Oostzijde van de Tafel
hoek, ofschoon de toegang daar door 
de vele klippen veel gevaarlijker is en 

,lk heb nog geen rtijd gehad om die twee op 
te zctten !" 



dicpgaande schepen bij eh in het geheel 
niet kunnen binnenlopen. 

In 1842 kocht Lange de kotter ,De 
Goede Hoop". Zijn schepen hadden tot 
dat tijdstip steeds onder de vlag van de 
Vorst van Bali gevaren, doch de kotter 
mocht voorlopig onder Nederlandse vlag 
blijven. Het jaar daarop kreeg hij dan 
ook op zijn verzoek burgerrecht in Ned. 
In die en kwam ook de ,Venus" onder 
Nederlandse vlag. Lange koos zijn 
,jdomicilium citandi et exutendi" te 
Banjoewangi. 

Aldaar ~erden in 1853 zijn schepen 
aldus geregistreerd: 
de schoener ,,Sultana", 180 last, ka:pitein H. 

Petersen 
de sCihocner , Ven us", 16 last, kapitein Dari·o 
de sclJoener ,An·ow", 27 last, kapitein Pa 

Oonrust 
de kotter ,,Helper", 31r last, kllt¢tein Lien 

Tjang 
De ,Sultana" was een in 1848 te 

Grissee gebouw~ schip. Ret commando 
van zijn vlaggeschip vertrouwde Lange 
toe aan zijn landgenoot Hans Petersen, 
die sedert 1837 op verschillende schepen 
in de Archipel had gevaren en in 1845 
bij hem in dienst was getreden. Lange 
gaf er de voorkeur aan het roer van 
zijn schoener ,Venus" zelf in · handen 
te nemen. Dit scheepje was in 1840 door 
Charles Crainge te Lassem gebouwd. 
Zijn bemanning bestond meest uit 
Madoerezen en Timorezen. Voor de 
Baliers was het een straf ( dergelijke 
straffen werden soms door de Vorsten 
uitgedeeld) op schepen te moeten 
varen. 

Nadat de Engelsman Wall.ace o.a. de 
eerste paradijsvogel van Nieuw Guinea 
naar Europa had gebracht, verschenen 
daar Mac Farlane en Murray, die zich 
tot 100 geografische mijlen in kleine 
boten op de grote rivieren het land in 
waagden. Veel hijzonderheden van deze 
tochten hebben wij niet kunnen vinden. 
Heel veel fortuin schenen de heren er 
niet gevonden te hebben. 

In 1844 verscheen een zekere Erskine 
Murray voor de kust van Oost-Borneo. 
Of dit nu dezelfde Murray was als eerst 
genoemde, zouden wij niet durven zeg
gen. Het is in Engcland een nog al veel 
voorkomende naam . 

Eskine Murray dan kwam van Hong
kong met de brik ,Anne" en de schoener 
,.Young Queen'' (heide schepen waren 
goed hemand en sterk bewapend) en ver
scheen op de Barito voor de Martapoera 
rivier. Hij vroeg toegang tot de Sultan 
van Bandjermasin alsmede vergunning 
om de hinnenlanden te mogen bezoeiken. 
Dit werd geweigerd en aan Murray 
werd medegedeeld, dat het in het alge· 
meen iederen vreemd~ling was verbo
den, zonder speciaal verlof van de G.G., 
de hinnenlanden der buitengewesten te 
bezoeken. De militaire sterkte scheen 
h en wel te imponeren. 

Murray verdween om de No01·d en 
zette koers naar de Koetei-rivier, die hij 
opzeilde. De geschiedenis vermeldt jam
mer genoeg niet hoe hij zijn weg in de 
delta, tussen alle eilandjes en ondiepten 
met veel stroom en tegenstroom, heeft 
gevonden. 

Horshurgh East India Directory kon 
hem ook niet veel wijzer hebben ge· 
maakt. In de Nederlandse vertaling der 
4de Engelse uitgave van 1841 lazen wij 
o.m.: 

,Ervaringen van de Woodford in 
Straat Macassar. Dit schip bevond zich 
13 October 1803 voor Poelo Laut en 
stevende langs de Bomeo-zijde der 
straat voort, waarbij men slappe koelten 
en windstilten met een Z.-stroom van 
3/ 8 mijl in het uur ondervond zodat 
men tussen 2° en 1' Z.Br. meer malen 
moest ankeren. Op 9 November kwam 
men voor Kaap Donda op 0° 47' N.Br., 
doch to en 1_verd men weder tot op 1° 0' 
Z.Br. door de stroom teruggedreven 
waar men de 16de in 91h vad. modder, 
+ 2 1/ 4 mijl van het Borneo-strand 
ankerde. Op de 19de ankerde men in 
61f2 vad. met de Z.O.·punt van Pama· 
roeng-eiland O.N.O. en de opening tus
sen dit en de vaste wal, of den ingang 
der Goety-rivier, 1% of 1 3/ 4 mijl 
N.N.O.; men zond de twee kotters naar 
Goety op rijst uit, maar deze konden 
geene plaats van dien naam vinden. (De 
ingang van Goety of Koete rivier is een 
weinig bezuiden het voornoemde eiland, 
maar de stad is verder de rivier op ge
legen. Capt. Robert Scott verloor in 1797 
zijn vaartuig door het verraad van Phi
lipijnse zeelieden, die een gedeelte der 
equipage uitmaa•kten, toen hij voor den 
ingang der Goety l'ivier geankerd lag. 
Daar hij zich in de stad bevond, toen 
zij zich van het schip meester maakten 
en de Europese officieren vermoordden, 
zag hij zich genoodzaakt totaan de ken
tering van den moesson te Goety te 
hlijven, waar men hem zeer goed beje
gende, daar hij aan het opperhoofd dier 
plaats bekel!d was; vervolgens kwam hij 
met een handelsprauw veilig te 
Malakka). 

Van bier zeilde men naar Passier, 
ankerde daar op de 22e en kreeg 133 
za~ken rijst in, met eenige sago en 
vruchten; vandaar vertrok men op den 
30sten maar hield steeds een z.-stroom, 
zodat men niet voor 24 December Kaap 
Rivier bereikte, men had dus twee 
maanden en drie dagen ;werk gehad om 
door de Straat van Makassar te steve
nen, waarvan men zich echter zeven 
dagen te P assier ophield". 

Het is intussen wel een bewijs hoe 
belangrijk ove1· het algemeen Hots
burgh 's Directory voor de navigatie 
van die dagen was, als nog in 1841 een 
vierde uitgave verscheen en daarvan een 
Nederlandse vertaling 0\Verd gemaakt. 

Een in 1852 op de Pedro Branco-klip 
in Straat Singapore geplaatste vuurtoro!n 
werd naar Horsburgh genoemd. Tot op 
de huidige dag verheugen zich de ge
zagvoerders van de voor Singapore 
hestemde schepen deze vuurtot·en in 
zicht te hebben. 

De ,Commissie tot verhetering der 
zeekaarten in Oost-Indie" in 1821 ge-
1nstalleerd, had reeds veel en nuttig 
werk verricht. Ettelijke zeekaarten en 
zeemansgidsen werden uitgegeven. Deze 
zeemansgidsen werden zelfs vertaald, 
zoals wij bijvoorheeld in een boekaan
kondiging zagen: ,,The seamen's guide, 
through Banka and Gaspar Street by 
Lieut. H.D.A. Smits, of the Dutch Navy 
Hydrographer at Batavia. Translate~} 
by permission of the author 1847", en 
,Pilote des Cotes de 1 ava, par le baron 
Melvill de Carnbee, lieutenant de l a 
Marine Royale des Pays Bas. Traduit 
c.lu Hollandais 1849". 

In bet K.V. van 1849 ,werd zelf ge
constateerd : ,Alle vreemde natien, 
zonder uitsluiting bezigen de Ne
derlandsche zeekaarten van den In
dischen A1·chipel en de assuradeurs te 
Singapore vorderen , dat de verzekerde 
schepen voorzien zijn van de Neder
landsche kaarten en heschrijvingen de
zer vaarwaters". 

In de lange tijd van beschikbare 
kaarten van 1846 troffen wij evenwel 
nog niets aan, waarop Murray naar 
Koetei had kunnen navigeren. Trou
wens enige marinevaartuigen die na 
Muxray kwamen, hadden ook geen 
kaarten aan boord. De gezagvoerders 
moesten afgaan op aanwijzingen van 
loodsen, .waarna ze ......... prompt vast-
liepen! 

Mogelijk lteeft Murray zeilaanwij
zingen en inlichtingen van voor
gangers gekregen. In elk geval wist hij 
Samarinda te bereiken om daar con
tact met de Sultan te zoeken en -handel 
te dr~jven. Daar hij zich echter niet aan 
de adat had gehouden en verder dan 
Samarinda de rivier was opgegaan, 
hetgeen aan geen vr eemdeling was 
toegestaan zonder special toestemming 
van de Sultan, we1·d hij n aar deze plaats 
terug verwezeu. 

(slot zie pagi11a 15) . 
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De volgende 1nutaties vonden hij onze maatsehappij plaats. 

AANGEKOMEN. 
Per vliegtuig: 

A. L. Goossen s 
R. Kli nkert 
Ch . Cuperus 

J. Ch. Berkh oht 

F . A. R esn er 
L. F . E geler 

2d e wlk. 
hfd . wlk. 
em pl. 

em pl. 

M d. wtk. 
gezagv. 

27/ 9 ex R V 
29/ 9 ex R V 

4/10 ex E V (naar ag. Bandjer
masin ) 

6/10 ex EV (naar afd . Claims/ 
HK) 

11 /10 P.X RV 
ll /10 ex R V 

Per ms. ,,Van Waerwijck" ddo. 19/ 9 : 

H. Tuynman 
n. Bronsvoor t 
C. Va rekamp 
A. Gillisse 
E. C. C. Barnaart en 
echt. 
i\1evr. T . Y. X. Sobcl;
Barnaa!'t en zoon 

VERTROKKEN. 
Per vliegtuig: 

G. R. Hommes 
S. H. Gerr i-tsen 
Ch. A. de R oy van 
Zuydewijn 
H. Fleunbaay 
.T. C. va.11 Boxel 
W. va n der ;:11eer 

A. S. Klein en gezin 
H . R . Bout 
C. P . van d er Mij c 
W . H . v.d. P oel 
P . van Os 
W. M. Wii~hri ch 
P . .T . Balder 
H . P unt 
C. W . Lub-berls 
0 . S. J. Klausse.n 

hfd. wtk. 
2de wtk. 
:ldc wtk. 
~de wtk. 
hfd . em pl. 

;:<·zin . hfd.
cmpl. 

ex R V 
ex RV 
ex RV 
ex RY 
ex EV (uaar Ink. & :\Iag. di ensl / 

Tg. P riok ) 

Welkom 

2dc wlk. 
J!ezap ·. 
•hfd. cmpl. 

k v. ~tczagv. 
2de slm. 
hfd. C~lpl. 

em pl. 
3d e wlk . 
l e slm. 
3de wt k. 
3dP. " '·lk. 
h fd. wtk. 
gezagv. 
kv. gczagv. 
2de stm. 
ad j . r hef 

22/9 R V;SV 
26/9 R V 
28/9 GSV lex TD; H Kl 

5/ 10 eindc die nstverband 
6/ JO RV/SV 
6/ 10 GSV (ex W erkpl.IT!!. 

6/lO EV lex. 
6!10 RV/ SV 

13/ 10 RV 
13/ 10 RV/SV 
13/10 RV/SV 
H / 10 RV 
15/ 10 RV 

Priok) 
ag. Pa lembang 

17/10 e inde di enstverbnnd 
21/10 RV/SV 
12/10 (ex. ag. Makassar/ ddo. 13/10 

mel on tslag op ver zo£>k ) 

Een goede reis en behouden aankomst! 

Supertankers en droogdokken. 

Wanneer de rederijen hlijven doorgaan met h et ·hestellen 
van 30.000 a 40.000 tons-tanke rs, dan wordt de kans groot, 
dat er hinnenkor t geen voldoende dok-gelegenheid m eer 
voor deze reuzenschepen zal hestaan. H et gaat hierbij niet 
zozeer -om de to-el aathare diepgan g, dan weT om de lengte
en breedteafmetingen. Mornenteel hehben de nieuwe 
supertankers een lengte, die varieert tussen 665 en 775 voet. 
HiervQoor heeft men in Engeland de heschikking over 14 
dok.ken met lengtes van 675< tot 1200 voet. De breedte van 
de tankers loopt van 85 to t 95 voet, die van de dokken van 
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NIEUW AANGENOMEN: 

P. J. B. Kin ! Sde wlk. dd o. 19/9 per tns. ,Van 'Vaer-
·wijk" aa.ngekom cn. 

J. A. Hendrikx Sde wlk . id. id. id. 
J. w. A. Berends II. "tk. id. id. id . 
C. E . Brake! II. wtk. i r.l . i rl . i d. 
w . A. M. v.d. B ra nde II . "tk. id. id. id. 
F. Creulzb urg II. wtk. ill. id. id . 
H. De nsien II. w tk. itl. id. id. 
G. J. F. E ijssink I I. wtk . id. id. id . 
w. .Taar sma II. wtk. i rl. id. id . 
L. c. Mehlba um II. wtk. id. id. id. 
w. Ni eboer 11. wtk. id. id. id . 
H. Pi pp er II. wtk. id . id. id . 
G. H . Scl1urink II. wtk. id. id. id. 
W. de Wilde II. wtk. id. id. id . 
J.l.. H . D. I ken II. wtk. i rl. id . id . 
J. J. E. M adle 4de sLm. ddo. 21/ 9 per vliegluig aangek. 
A. G. van K uyk em pl. dd o. l/10 in dienst. geplaat~ t 

a g. Snrab aia 
.1 . W. Sieget·,o .J.de sun . ddo . ll/10 per vliegtui g nangek . 

J. N. ' Vonn t'r ·ide slln. ddo . 18/10 p er vlie~tu ig: aangek. 

We lkom bij onze maatschappij! 

MUTATIES: 

L. F. Souisa Joe. cmpl. 20/ 9 m eL ont~lag en over gang 
naa r Unie Kampong/ Tg. 

Priok. 
w. J. Dooljes em,pl. 21/9 va n afd. Claims/H K uaar 

ag. Surab aia. 
A. L. van den Bosch chef van 2 ~/9 van ng. Tg. Priok naar a;;. 

dienst Makassar als agent. 
J . A. De unk em p l. 28/9 v an ag. P adan g n aa1· ag 

T g. -P riok . 
K. H . Molle man ltfd. em pl. 29/ 9 van ag. Sumbaia naar ag. 

Makassar . 
1/10 onts lag op verzoek. H . L. Latoeperissa ·ide wtk. 

D. R eyneke t· hfd. empl. 

W. Sun e m pl. 

3/10 "~an ag. Palemobang nnar 
ag. Si.ngapore. 

J /10 van a~. Mak assar naar afd. 

H. 0. Willems em pl. 
CM / HK. 

5/ 10 van ng. Surabaia naar ag. 
Menado l tij d.) 

8/ 10 van a g. ' S ingapore naa r ng. L. va.n Dam adj. chef 
M edan 

D. J. Nooy hfd . empl. 14/ 10 van a~. Surahaia naar ard. 
P . &- T .!HK. 

G. S. W ennckes hfd. cmpl. 16/ 10 van ag. Surabaia naar a;;. 
Singkawang. 

87 tot 135 voet. V.oor de gt'Ootste tankers zullen dus sonnnige 
van deze dokken niet gebruikt kunnen word-en. H et Euro
p ese continent beschikt over een 9-tal van zulke dokken 
m e t nog 2 in aanhouw (in Rotterdam en Amsterdam ) . In 
totaal h eeft Europa 4 d·okken h oven de 1000 v:oet len gte ; 
t.w. in: Liverpool , Southampton, Brernerh aven en Le H avre. 
H et nieuwe droogdok in Amst erdam zal afrnetin gen heb· 
hen van 800 X ll5 voet, dat in Rotterdam van 689 X 981;2 
voet. H et animo v-oor de h-ouw van ,,super-liners" schijnt 
af te n ernen ; n a de o01·log zijn er , met uitw nd-ering van de 
, United States" , geen p assagiersschepen meer verschenen, 
die hoven de 36000 hrt. groot zijn. 



Archipel-vaart in het verleden 
(vcrvolg) 

Murray, die, zoals wij reeds vertel
den, voor Bandjarmasin was terugge
sluurd, meende hier hlijkhaar sterk ge
noeg te zijn om door te zetten en verder 
het land hinnen t e dringen . Zijn h':n
taal optreden schijnt strijd te hebben 
nitgelokt. Tanggarong, de residentie 
van de Sultan, werd ·afgehrand. Ten-

De , ii'Iusi" cwtr de steiger te Sungei Gerong 

slotte moesteu de Engelsen echter het 
onderspit delven waarhij Murray en 
zijn hemanning werden gedood. 

Een maritieme expeditie werd van 
nit Bandjermasin gezonden en con
tracten door h et Nederlandse Gouver
nement met de Sultan afgesloten, ter
wijl voor de regeling van een m eer 
ordelijk Bestuur een Assistent-Resident 
te Samarinda werd geplaatst. 

(word't vcrvolgd) 

(/oto: gezagvoerder W . Vader il-1::-n .) 

Aile begin .. . 
De nieuwc a·ecruten wisten van toeten noch 

blQzen, maar de , Ieiding" kan daar nu een· 
maal geen rekening mee houden. Bij de 
inspecti e V>an de wapenen hekeek de dieust· 
docnde officier een der gewc1·eu en riep de 
~ergean t: ,Bekijk dat geweed !" 

De sergeant tuurdc met een oog door de 
loop, gaf ~1et gewee1· aa.n de {IO]daal en baste: 
,nekijk dat geweer! ! !" 

Wat onhandig richtte de recruut bet wapen 
op bet raam en slaagde er in doo.r de loop 
te kijken. 

,Gossiemijne", zei hij verbaasd. , D'r · zit een 
~~ in - dwars er doorbeen !" 
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Saiidi werd op 15 April 1899 in het toenmalige 
BatQvia geboren en trad op 18 October 1919 

in KPM·dienst. Na 
opgeleid te zijn tot 
verpleger, werd hij in 
1931 aangesteld tot 
ver.pleger 2de •klasse 
om in 1936 t ot verple· 
ger 1e klasse te wor· 
den bevord.erd. Op 1 
J.uli 1948 v~lgde zij.n 
aans1elling tot !Io·ofd
klerk II om op 1 J a. 
nuari 1950 tot verple· 
ger/hoofdklerk I te 
worden benoemd. 

In October 1951 
werd de heer Saiidi 

Salidi overgeplaatst van de 
hfd .-verp!,Jbemnbte Polikliniek Tg· Priok 

35 jaar naar de Polikliniek 
18 October 1954 R>~n de Gadjah Mada 

(Logeergebouw) . In Augustus 1952 werd hij 
hevorderd tot h~ofdmantriverp1eger II/ilO'ofd
klerk I, om op 1 J anuari '54 tot hoofdmantri· 
verpleger I / benmbte te worden benoem<l. 

Op 18 October j.l. herdacht de heer Saadi 
bet feit dat hjj op die datum 35 jaar in dienst 
was hij onze maatschappij. 

(door omstandtgheden eerst t hans gep!aatst ) 

* Sakka III dilahirkan pada tahun 1906 di 
Pare·Pare (Subwesi Selatan) dan pada tanggal 
1 Nopember 1919 in 
masuk bekerdja pada 
Perusahaan knmi. 
Bahwa p ekerdjaannja 
memuaskan bagi ke· 
pala"nja ternjatn an· 
tara l ain dari kenjata· 
an, bahwn pada tang· 
gal 31 Agustus 1948 
kepada Sakka II .()j. 

anugerahkan oleh Se· 
ri Malta R adja sebuah 
bintang suasa tandn 
Kesetiaan dan Ber· 
djasa. 
Hingga kini jubilaris 
ini masih tetap beker
dja pa·da P erwakilnn 
kami di Makassar. 

Sakka Ill 
mand. ku!i P . Makassar 

35 t ahun 
1 Nopetnber 1954 

De reden wanrom geleende boeken zo 
zelden worden teruggegeven, i s dat het 
veel gemakkelijker is de .boeken te be
liOuden dan wat' er in staat. 

Montaigne 
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Matkassan, dilabir
kan pada tanggal 8 
Oktober 1898 di Se· 
marang, Dl(lsuk ·beker· 
dja dalam dinas P e • 
usahaan kami pada 
tanggal 1 Nopember 
1919. Sesudah di'pang· 
katkan mendjadi man· 
dur gudang, maka pa· 
d·a tanggal 1 Djanua ri 
1952 in ditetapkan 
mendjadi mandur gu· 
dang kepala. Hingga 
kini Matkassan ma~>ih 
bekerdja dalam pang· 

Mntkassan, mand. gud. kat tersebut dengan 
kepala, Perw. Semaranr; memuaskan bagi ke· 

35 tahttn 
J. Noveml:.er 1954 pala"nja. 

Otto Pietersz, geboren op 19 Mei 1899 te 
Surnbaia, doorliep aldaar d'e S·jarige HBS en 
trad op 1 November 
1919 als beambte in 
dienst van onze maat· 
schnppij. Hij werd 
geplaatst op het agent· 
scbap te Surabaia bij 
de afd. Passage. Na 
van Juli tot Septem· 
her '21 werkzaam te 
zijn geweest op bet 
agentschap Samarin· 
-da, werd hij b egin 
October '21 overge· 
plaatst naa1· het hoof d. 
kantoor Djakarta en 
wei op de afd. CM 
I II V F b ,2 .0. Pietersz 

· an e ruari 4 gepens. employe 
tot April '26 was de 35 jaar 
heer Pietersz gede· 21 N ovember 1954 
tacheerd op het agentscllap Sibolga om daarna 
wederom voor 2 mnanden werkzaam te zijn op 
ons Surabaia-kantom·. Van Augustus tot Octo· 
h er '26 'beh artigde hij de K.PM•belangen als 
agent te Siaoe om dam·na, tot Augusllls 1933, 
op ons Semarang-agentscbap te werken. Van 
Augustus 1933 tot December 1935 wederom op 
b et Surabaia-agenlschap, dan een maand: te 
Bandjarmasin en weer terug naar bet Snrabaia· 
kantoor, alwaar h ij werkzaam was tot aan de 
inval der Jopanners. Inmi-ddels was de heer 
Pietersz op 1 J anuari 1940 tot employe hevor· 
derd'. Na Japans' capitulatie meldde bij ziclt 
weer direct bij onze maatschappij aan en werd 
wederom op ons Surabaia·agentschap tewerk· 
gesteld · 

Na in Augustus 1950 met verloi n<~.ar Europa 
te zijn geweest, verliet hij onze maatschappij 
mel p ensiocn, doch opnieuw vertrok llij naar 
Indonesie en tracl op 5 April 1951 wederom in 
dienst, om geplaatst te worden op de afd . CM 
III van het hoofdkantoor. 

Op 21 Novem•ber a.s. .herdenkt de heer 
Pictersz het feit -dat bij op die dag 35 jaar in 
dienst ig hij onze maatscbappij. 

Leeudert Roggcveen, geboren op 7 April 
1901 te Rotterdam, behualde zijn machinisten· 
diploma A en tra-d op 
25 November 1919 als 
Sde werktuigkundige 
in dienst der KPM. 
Na het behalen van 
de machinisten-diplo· 
ma's B en C zien we 
de beer Roggeveen 
successievelijk nlle 
rangen doodopen om 
tenslotte op 1 Januari 
1937 te worden bevor· 
derd tot hoofd·werk· 
tuigkundige. 

In Mei 1951 gni bij 
het varen op en wet·d 
in de rang van hoofd. 
employe bij de Tech· 
nische Dienst op het 
hoofdkantoor tewerk· 
gesteld·. 

L. .J:toggeveen 
hoofdempL. Tech, D . 

35 jaar 
25 November 1954 

De H eer Roggeveen gaat zeer binnenkort 
met verloi naar Nederland en zol na afloop 
van dit verlof onze maatscbappij met pensioen 
gaan verlaten. Dat bet hem gegeven moge zijn 
nog vele jaren van dit zo welverdiende pen· 
sioen te genieten. 

Lie Hong Geat 
beo.mbte ag. Makassar 

35 j aar 
27 November 1954 

* 

* I 

Lie Hong Geat, ge· 
horen op 29 Novem· 
her 1902 te Makassar, 
trad als 17-jarige jon 
geling, op 27 Novem 
her 1919, in dienst 
der KPM te M-akas· 
sar. In Maart 1936 
werd hij bevorderd 
tot 1e klerk, om op 
1 Januari 1946 tot 
hoofdklerk II te wor· 
d·en aange&teld. Qp 1 
Januari 1947 volgde 
zijn henoeming tot 
hoofdklerk I, om 
daarna, op I Jannari 
1952, tot b eambte te 
word·en bevorderd· 

Basiroen jang dilahirkan 
pad'a tanggal 10 DjnH 1914 
di Baoe-Baoe (Boeton) ma
suk beker.djn pnda tanggal 
I >Nopemher 1929 sebagai 
pesurlllh dalam dinas per
usabaan kami di Makassar. 
Pada tanggal 1 Djanuari 
1951 ia dia.ngkat mendjadi 
pesuruh kepala. Ringga 
kini Ia anasih hekerdja lagi 
pada P erwa•kilan kami di 
Makassar dalam ;pangkat 
jang tersebut diatas de 
ngan 1;angat I!IIemuaskan 
bagi kepnln• b agiannja. 

* . 
Basiroeng 

pes.·kep.P, Makassar 
25 tahun 

1 Nopemt-er 1954 

Liem See Koen 
loc. employe ag. Semarang 

25 tahun 
l November 1954 

(gUn toto beschikbaa,.) 
Coenr aad· Liem See Koen, geboren op 16 Mei 

1908 te Tegnl, doorliep de 5-jarige HBS te 
Djakarta en tmd op 1 November 1929 als klerk 
in dienst van onze maatschappij om geplaatst 
te worden bij de destijds b estaande af.deling 
Statistiek E conomic. In 1937 werd hij over· 



geplaatst naar de afd. ComptabHiteit, waama 
hij in 1938 tot hoofdkierk II werd bevorderd. 

Na de J.apanse bezetting van lndonesie 
meldde de beer Liem See Koen zich weer 
direct bij onze maatschappij, om op 1 Jauuari 
19,t6 tot hoofdklerk I te worden aangestdd. 
lnmiddels was hij overgeplaatst naar ons Se. 
marang-agentschap en werd op 1 Januari '51 
tot beambte bevorderd. Op l Januari 1954 
volgde zijn benoeming tot locaal-employ~. 

R4kim b. Djasiroen 
pes. Perw. Tg. Priok 

25 tahun 
1 Nopem"toer 1954 

·"' 

J. Ruurs 
empl_ Antsterdamkcmtoor 

25 jaar 
11 November 1954 

* 

* Rakim bin Djasi
roen dilahirkan pada 
tahun 1906 di Kresek 
(Tangerang) dan m:t· 
suk bek.erdja sebagai 
kuli pada Prauwen
vcer di Tg. Priok da
lam dinas Perusahaar. 
kami- Sesudah ia di· 
naikkan mendjadi dju
ragan, maka alas per· 
mintaannja sendiri ia 
pindah p•lda tanggal 
1 Djuli 1951 sebagai 
pesuruh ke Perwakil· 
an Tg. Priok, dalam 
pangkat mana ia ma• 
sih bekerdja hingga 
sekarang. 

Jaco·b Ruurs, geboren 
10 October 1914, trad 
OIP 11 November 1929 
hij de K.P.M. in dienst 
e.n werd als ,jon~e" 
geplaatst op de afdeling 
Expeditie en Registra
tie. Zijn dienstverband 
zou at~nvankelijk slechts 
2 jaar duren, -docb zijn 
plichts'betrachting was 
aanleiding om deze ter
!Illijn te verlengen en 
de ·heer Ruurs later 
in va&te die.u<t aan te 
stellen. 

Na de oorlog werd' 
de ·heer Ru.urs in.ge
deeld als beambte en 
kreeg ·hij de leiaing 

over de a.fdeling Expeditie. Zijn bevordering 
tot employe vond' .plaats op 1 Januari 1953. 

Tijdens de Duitse bezeHing werd -de heer 
Ruurs ge'interneerd in het kamp ,Ruwenberg" 

* 
Fmn~ois Theodoor Mentel werd op 29 Ja

nuari 1907 te Djokjakarta geboren, doorliep de 
5-jarige HBS te Dja
karta en trad op 13 
November 1929 als 
beambte in dienst van 
onze maatschappij. 
Hij werd' tewerkge
ISteld bij de afd. 
Claims op he-t hoofd· 
kantoor, om in Jann· 
ari 1932 overgeplaatst 
"te worden naar het 
agentschap Pa·dang. In 
September '37 vertrok 
hij voor een maand 
naar ons agentschap 
te Medan om daarna, F. Th. M entel 

hoota-employe 
tot aan de inval der 25 faar 
].Jpanners in Maart 13 November 1954 
'42, onlle belangen als agent te behartigen te 
Pangkalan Brandau. De heer Mentel werd door 
de Japanners geinterneerd en kwam dan ook 
in verschillende interneringskampen terecht. 

Nadat hij zich wederom bij onze maatschap
pij had aangemeld, was hij tot Mei 1949 werk
zaam bij het Tg. Priok·agentschap, nadat hij 
op I Januari 1949 tot employe was bevorderd. 
Hiernn ve~trok bij met verlo£ n-anr Nederland 
om na ommekomst hiervan geplaatst te worden 
bij de afd. Chima op het Hoofdkantoor. In 
Januari '51 werd hij tewerkgesteld op het Me· 
dan·agentschap, om daarna voor ko:rte tijd 
werkzaam te zijn op de agentschappetl te Asa
han en Paneh-

Hierna vertrok hij voor enkele mlanden met 
gezinsscheidingsverlof naar Nederland om na 
afloop hiervan wederom geplaatst te worden 
op ons agentschapskantoor te Tg. Priok, alwaar 
hij tot op heden nog steeds werkzaam is. Op 
1 Januari 1953 volgde zijn bevordering tot 
"hoofd·employe. 

* P. H. Kairupan 
hooftlklerk 1 afd, C. D. - Tg. Priok 

25 i•·~ 
13 November 1954 

(geen toto beschikbaM J 
Pieter Hendrik Kairupan, geboren• op 19 

Augustus 1908 te Rernboken (Menad'o) 11·ad, 
na zijn schoolopleiding, op 13 November 1929 
als leerling·IHoviandklerk in dienst van onze 
maatschap.pij, Op 1 Mei 1930 werd }lij reeds 
tot proviand·klerk bevord'erd'. 

Op eigen verzoek werd -de beer Kairupan in 
Augustus 1949 definitief ao:tn de wal geplaatst 
en wel als hoofdklerk II 1hij .de afd. CD te Tg. 
Priok. Op 1 Januari 1951 werd hij tot lwofd. 
klerk I hevorderd. 

Tjar.ada 
kuli gud, P. Makassar 

25 tanun 
15 Nopember 1954 

-·· •!'-

* 
Tj aroda dilahirkan 

di Makassar pada 
tanggal 19 Oktober 
1896 dan paila tanggal 
15 N o.pember 1929 ia 
masuk bekerdja da. 
lam dinas Perusahaan 
kami sebagai kuli di. 
sana. Pada tanggal 
15 N opember j.a.d. ia 
harap dapat diper
ingati oleh12ja, hahwa 
ia telah bekerdja se
lama 25 tahun dalam 
dinas K-P.M. 

Johannes Alexander Versteegh werd op 21 
October 1906 te Malang ge'boren, doorliep in 
Nederland de Mulo 
en daarna te Surabaia 
de Koningin Emma 
School, met als resul
tant dat hij op 18 No· 
vember 1929 als 5-de 
werktuigkundige in 
dienst trod van onze 
maatschappij. Op 1 
October 1937 werd' hij 
tot 4de werktuigkun· 
dige bevorderd, ter· 
wijl hij inntid'dels het 
diploma B 11ls schee.ps
werktuigkundige had 
behaald. Gedurende 
de hezettingsjaren van 
Indonesie is de heer J . A . Versteegn 
Versteegh op verschil· hoofdkwerktuigkund. 

25 jaar 
len·ile onzer scJ1epen 18 Naveml:er 1954 
blijven doorvaren, om op 1 J anua-ri 1946 tot 
3de werktuigkundige te worden aangesteld Op 
1 Januari 1950 volgde zijn benoeming tot 2de 
werktuigkundige om op 1 Januari van dit jaar 
tot hoofd'werktuigkundige te worden bevorderd. 

Te Kampen geboren op 3 April 1907, door· 
liep Herman Berkhout eerst de Mulo om 

daarna te gaan stude-

l 

ren voor stuurman 
GHV te Rotterdam. 
Op 14 September 1929 
behao~lde hij · zijn 3de 
rang te Den Haag en 
trad op 23 November 
1929 als 4de stuur
man in dienst van 
onze maatschappij. In 
1933 en in 193 7 be· 
haalde hij te Djakar· 
ta resp. zijn 2d·e· en 
1e rang voor stuur· 
man GHV. Op 1 April 
1937 werd' hij tot Sde 

H. Berkhout stuurman h evorderd 
gezagvoerder om op 1 Januari 1942 

25 jaar tot 2de stuurman te 
23 November 1954 worden aangeste]d. 

Gedurende de lnatste we.rel-doorlog is de beer 
Berkhout op verschillende schepen van onze 
maatschappij blijven doorvaren. Op 1 Januari 
1950 werd hij bevordertf tot le stuurman, ter· 
wijl zijn benoeming tot gezagvoerder op l Ja· 
nuari van dit jaar is afgekomen. 

SCHEPEN 

Op de scheepswe:rf van de N.V. Haar
lemse Scheepshouw Maatschappij te 
Haarlem werd het 1300 ton metende 
dag-passagiersschip ,President Vargas", 
dat hestetmd· is voor een Braziliaanse 
r-ederij, te water .gelaten. De afmetin«en 
zijn: lengte 79 m, breedte 11,8 m, h~lte 
5,3 m en diepgang 3 m. De snelheid 
hedraagt 17 mijl. 

Het schip, dat p1aats hiedt aan 700 
passagiers, is hestemd voor de vaart op 
de monding van de Amazone rivier. 

* Op de scheepswerf van de N.V. 
Sche-epsbouw en Ma>Chinefab:riek ,De 
Merwede" te Hardinxveld werd onlangs 
het 1650 ton dw. metende stoQomvracht
schip ,Ara", dat gehouwd wordt VQor 
de rederij F:inska Angfartyges Aktie
bolaget te Helsinki, te water gelaten. 
De afmetingen zijn: 1engte 75 m, .breed
te 11,3 m en holte 5,5 m. 

Het schip, dat voorzien is van een 
speciale ijsve1·sterking, heeft een llOO 
pk motor, gebouwd door de N.V. Werk
spoor te Amsterdam, die het schip een 
snelheid geeft van 12 mijl. 

Het 2800 ton metende stoomvracht
schip ,Ariel", dat voor dezelfde op
drachtgever werd gebouwd, maakte een 
geslaagde .proeftocht. De afmetingen 
van dit schip zijn: lengte 96 m, breedte 
13,3 m, holte 8, 7 m en diepgang 6 meter. 
De snelheid bedraagt Hliz mijl. 

* Bij de werf van d-e N.Y. Scheepshouw-
werf ,,De Ho01p" Hardinxveld (Neder
land) werd· de duhbelsch-roef sleepho-ot 
,Nente", die gehouwd wordt .voor de 
Elder Dempster Lines in Engeland, te 
water gelaten. 



GJJood door sc~u{d 
Hoe zouut u oordelen over de moeder 

die de kinden vagcn met haar kind erin 
m idden op een zeer dt,ukke verkeersweg 
zou n eerzetten? Dat oordeel zou niet 
muls zijn, daaraan valt niet te twijfelen. 
Maar is hct eigenlijk niet precies het
zclfde of men dat Joet, of dat men zo 
zorgeloos omspringt met vergif, dat een 
kind cr het slachtoffer van wordt? 

lk moest hieraan denken toen ik 
enkele weketn geleden bij een kindje 
werd <Yeroepcn, dat in een onbewaakt 
ogenbli'k ·een slok had genomen uit de 
fles met tonicum, die de moeder op 
voorschrift van haar dokter moest ge
hruiken. Het kind had een gelukkig 
slechts Iichte stryclmine-vergiftiging en 
is er weer bovenop gekomen , maar 11Ct 
h ad ook anders gekund. 

Er hestaat een tijdschrift, dat zich 
uitsluitend bezighoudt met vergifti
rrinO'SO'evallen. Ik kan U verzekeren, dat 
" " " dat trieste Iectnur is. E r :worden m an-
nen en vrouwen in beschreven die ster
ven aan hct door slordigheid innemen 
van o.a. meubellak, politoel'Vloeistof en 
kunstmest. Maar de hoofdscho1el 
wordt gevormd door vergiftigingsgeval
Icn hij kindercn, die een of ander 
flcsjc met vloeistof of doosje met ta
Lletten in h andcn h ebhen gekrcgen en 
slachtoffer zijn geworden van hun n a
tunrlijke drang de wer eld te ontdekkcn. 
Steeds weer leest men van kinderen die 
ernstig ziek zijn ge.worden of sterven 
door h et innemen van slaaptahletten, 
h oofdpijntahlctten , tonicum, worm
koekjes, e. rl. Maar nict aileen medicij
nen zijn in dit opzicht gcvaarlijk. Ge
vaarlijker nog zijn de stoffen die dage
lijks in de huishouding worden ge
bruikt, zo.als bleekwa1er en lysol. AI dc
ze O'evaiJcn hebhen een ding gemeen, 
na~elijk de verrcgaande zorgeloosheirl 
en onverantwoo·cdelijke slordigh eid, 
waarmede m en met geneesmiddelen en 
andere vergiften omspringt. Andere 
verrriften jg hier de juiste uitdrukking 
omdat men goed moet beseffen, dat vrij
wel elk geneesmiddel een vergif is dat, 
als be t nie t op de juiste manier, op de 
juiste tijd en door de juiste p ersoon 
wordt ingenomen, ernstige schade kan 
aanrichten. Een drankje voor moede:: 
is a1leen voor h aar geschikt; de hoe
veelheid werkzame stof die het bevat 
is in verband met h aar leeftijd en haar 
gewicht voorgeschreven, en die hoe
veelheid is veel te groot voor haar 
kind. Maar d~ kind ziet moeder het 
drankje innemen en wil ook graag 
groot schijnen, en zal, als h et daarvo~r 
de kans krijgt, een slok uit he~ flesJe 
nemen met alle gevolgen van dien. 

Gevaarlijker nog zijn tahletten, die 
door de fahrikan t in een zo smakelijk 
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Onze maandelijkse foto-prijsvraag \ 

mogelijke uitvoering worden gemaakt; 
vaak voorzien van e~n laagje suiker en 
een aantrekkelijke kleur. H et kind ziet 
een snoepje en de r est kunnen we 
iedere maand· in het bovengenoemde 
tij dschrift lezen. 

Maar het allergevaarlijks-te zijn s tof
fen die normaal im. het huishouden 
worden O'ebruikt. Als u een keer een 
kind heb"t gezien dat door het drinken 
van 1ysol zijn slokdarm voor altijd h eeft 
verwoest, zult u er h eus wei aan den
ken de fles naast di e met bleekwater 
op de bovenste plank van een afsluit
bare kast te zetten. Maar waarom 
.wachten tot u langs deze tragische 
weg tot een juiste handelwijze komt? 
Als er een gebied is waar voorkomen 
beter is dan genezen , dan is het wei dit 
terrein. 

Hiernaast staat de oplos
sing van de foto-puzzl~ 
uit hct Septeruher-num
mer van , de Uitlaat": 
enkele dolken hout. 
Na loting werd de uit
geloofde prijs van Rp. 15.
toegewezen allln de h eer 
G.C.E. Schultz - le klerk 
- afd. Archief/HK. 

* 
U ziet hiernaas t de op
gave voor deze maand. 
H c t is U toch zeker be
kend dat U, om de juiste 
oplossing te zoeken, de 
opgave mag draaien? H d 
is dus h est mogelijk dat 
wij een opgave onderstc
hoven afdrukken of op 
z'n kant neerzetten, al 
n aar he t ons helieft. 

Uw oplossing van nc
venstaande opgave ruoet 
uiterlijk 20 December a.s. 
in ons hezit zijn. U ge
lieve Uw inzending tc 
adresseren aan: de R e
dactie van , de Uitlaat" - 
p/ a n.v. K.P.M. - Me
dan Merdeka Timur 5-
Djakarta. Op de envelop 
in de linker-bovenhoek : 

I 

I 
I 
I 

I 

loto·puzzk ~ 

Stoffen, die giftig zijn, en dat zijn er 
meer dan u denkt, moeten wor den he
waard in dozen of £lessen met een 
etiket eroP., en goed worden opgehor
gen. Op het moment dat u het in de 
kast zet weet u wat erin zit, maar als 
u h et na een h alf j aar weer eens 
in handen krijgt, heeft u er geen 
flauwe notie meer van als u h et niet 
op het etiket kunt lezen. H et is een 
zuinigheid die de wijsh eid bedriegt, 
medicijnrest en te b e.waren ; temeer om
dat de meeste toch Lederven. Boven
dien bestaat de kans, dat de vloeistof 
voor een deel verdampt en dat daar
door een sterkere oplossing ontstaat 
dan de oorpronkelijke; het is dan niet 
alleen een gevaar voor uw kinderen 
maar ook voor u-zelf. 

(slot zie nevenstcumde pagina) 



Nog een aardige foto van cle aankomst van het ms. ,Roggeveen" te Tg Pr iok op 19 ]uni j.l. 

Met het weggooien van medicijnen, 
vooral van tabletjes, moet men voor
zichtig zijn. U kent die onuitroeibare 
ne1gmg van kinderen om in v'llilnis
bakken te gluren of er niet iets van hun 
gading te vjnden is. Eigenlijk is de 
verstandigste methode deze, dat men 
medicijnen die men niet meer gebruikt 
terugbrengt naar de apotheek, waar men 
weet hoe men met vergiften moet om
gaan. Geen moeder zou het in haar 
hoofd halen om haar kinderwagen met 
kosthare inhoud op een drukke ver
keers.weg te zetten en niemand zal een 
scherp vleesmes binnen het bereik van 
een kinderhand neerleggen, maar dui
zenden springen met hleekwater om of 
het lhnonade is en Iaten tabletten 
slingeren _of het pepermunten zijn. Also£ 
er al niet genoeg narigheid in de wereld 
is! 

G. C. Soeters, Arts. 

Overtuigingskracbt 

Als u iemand voor uw standpunt wilt 
winnen, begin dan hem er van te over
tuigen, dat u als een werkelijk vriend 
tot hem komt. Dat is honing voor h et 
hart. Ret opent de weg tot zijn. verstand. 
W anneer u dit hebt bereikt, zal het u 
niet moeilijk vallen hem van de juist
heid van uw inzichten te overtuigen, 
mits deze natuudijk gezond zijn. Dringt 
u hem een mening op zonder eerst zijn 
vertrouwen te hehben gewonnen, dan 
zal hij zich in zichzelf terugtrekken. Hij 
zal aile wegen naar zijn hoofd en hart 
voor u sluiten. AI slingert u uw ge
dachten ook met de kracht van een 
Hercules naar hem toe, u hereikt zijn 
hart evenmin als een strohalm, waarmee 
u de harde schaal van een schildpad 
wilt doorhoren. · 

Abraham Lincoln. 
/ 

In 1nemoriam 

Van ons Amsterdam-kautoor 
ontvingen wij bericht, dat op 14 
September j.l. in de ouderdom 
van 64 jaar te Haarlem is over
leden de heer 

H. Wijnstok 
in Ieven gepensionneerd gezag
voerder van onze maatschappij. 

Hij ruste in vrede 
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Het ms. ,,Schouten", tijdens zwaor weer, tussen Kaapstad en Port Elisabeth. 

Er zijn dicl1tregels, die to t de huidige 
dag voortleven als gevleugelde woorden. 
Al te vaak ecl1ter kent de spreker, die 
ze t e pas brengt, hun afkomst niet. 
W eet u o·p wiens naam de volgende 
zegswijzen staan? Als u er uit uzell niet 
op kunt komen, vindt u de O(plossing 
op hladzijde 23 : 

I. Dnar moet veel strijd gestred.en 
zijn . .. 

2. Een nieuwe lente, een nieuw ge
luid .... 

3. Waar werd oprechter trouw ... 
4. Twee zielen gloeiend' aaneenge

smeed ... 
5, Hier ·houdt de spreker stil; •hij 

snikt, h.ij kan niet meer. 
6. Men ·rekent de uiulag .niet, . maar 

t elt het doe! aileen. 
7. Als bet ~indje hinnenkomt, juicht 

heel het •lmisgezin. 
8. An.n een \boom zo volgeladen ... ... 
9. Gij, die bier ibinnentreedt, l aat alle 

hoop varen. 
10. In h et verleden ligt h et heden, i.n 

het .nu wat komen zal. 
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(foto: 2de stm. H . C. Meyer) 

Op de kade van de eerste haven te Tg. Priok w,erd in het voormalige K .P.M • ..J]uitendienst, 
karvtoor een t.Q(I.Chtkamer ingericht voor salonpassagiers die, hetzij op het punt staan met 
een onzer schepen. ·te vertrekken of zojuist met een K.P.M.-schip zijn aangekomen, nog even 
van een koele dronk willen genieten. Deze t.Q(I.Chtkamer werd in Augustus in gebruik ge. 
nomen en werd ontwot pen en uitgevoerd o.l.v onze Bouwkundige Afdeling. 

(toto: Studio Tong & Tim) 



300 jaa1• geleden • . 
Wonderlyc~ schip van een der werven: tewatergefaten 

Begin Juli washed: precies driehonderd jaar geleden, dat de hele stad sprak 
over het ,Wonderlycke Schip", dat van een der Nederlandse werven te water 
zou worden gelaten. Helaas kwam van de stapelloop niets en niemand zag 
- zoals de mtvinder had beloofd - het schip in een etmaal heen en weer 
naar Dieppe gaan, aldus lazen wij in het dagblad , Trouw". 

Die uitvinder was een Fransman; hij 
h eette Du Son of Lisson. In de zomcr 
van 1653 kwam hij naar de Lage Lan
den met een aanheveling van de 
Ncderlandse gezant te Parijs. Er wenl 
beweerd dat hij een vermogend man 
was, maar er waren Ji.eden, die d·it in 
twijfel trokken. Het staat in ieder geval 
wel vast, dat het geld, dat hij gebruiktc 
om in Rotterdam het door hem ont· 
worpen schip op stapel te zetten, niet 
zijn eigendom was. 

Een Nederlander, die met hem u .il 
Parijs naar Nederland was gekomen, de 
heer Bonneau, had de gelden gefour· 
neerd voor de bouw van het gevaarte. 

Volgens de tekeningen, die bewaanl 
bleven, moest dit schip 24 meter lang 
worden, 4 meter hoog en 2,5 me·ter 
breed. Zijn vorm. leek merkwaardig 
vecl op die van een hedendaagse onder
zeeboot. Midden in het schip was plaats 
gereserveerd voor dat', wat Du Son· de 
,mechaniek" noemde. V eel wilde hij er 
niet over zeggen, maar hij lie<t wei los, 
dat er een ,scheprad" in aangebracht 
zou worden. En dat scheprad zou dan 
hewogen worden door een uunverk, 
dat 8 uur zonder onderbreking zou 
kunnen lopen. Daar, waar zich het rad 
bcvond, had het wa<ter vrije toeg.ang. 

Aan wie het geloven w·ilde, vertelde 
Du Son, dat de Hollanders met dit van 
zeer sterk berkenho.ut gemaakte schip 
wei 30 vijandelijke oorlogsschepen 
achter elkaar zouden kunnen vernielen. 
(Wij waren in oorlog met Engeland!). 
In acht weken zou men er mee naar 
Oost-Indie en terug kunnen varen. 

op Maendag den sesten July 1654 sal in 
de Maes gebracht worden. Alle curieuse 
Liefhebbers konnen haer tegen den dagh 
voornoemt tot Rotterd<tm Iaten vinden, 
om het beloofde effect daarvan te sien . 
Segget voort". Vier deskundigen wer
den "gecommitteerd" om bij de proef
neruingen aanwezig te zijn en alles 
scheen voor de stapelloop gereed •te zijn, 
totdat de uitvinder op 4 Juli in een 
schrijve•n aan B. en W. liet wet·en, dat 
het nog enkelc dagen zou duren eer zijn 
"Blixem van de See" met het water 
kon kennismaken. Hij was nl., naar hij 

schrecf, nog "soekende naar seker ijser, 
dat hij va•n nooden hadde". Die "en· 
kele dagen" verstreken, en er gebeurde 
niets. De geldgever, die tot het laatste 
ogenblik ~cer optimisotisch was geble
leven, lJegon zijn geduld te verliezen. 
Spoedig moest hij ervaren, dat hij 
zijn geld wel kon afschrijven; de uit
vinder was met de Noorderzon vertrok
ken ...... 

Ret schip werd gesloopt; het mooie 
herkenhout kon nog wei voor iets an· 
ders dienen . . . Was Du Son een mis
kend genie of een avonturier? Als men 
dat schimpdichtje, dat ·in die tijd de 
ronde deed, moest geloven, was hij 
beslist n iet b et laatste: 

''Ghy wilt onsterffelyck naast Eras
mus le.even: 
Ghy hebtet wel verdient: het moet u 
syn gegeven: 
Twee beelden van Metael sullen 
sta.en op de Maes 
H ij als de wijste man, ghy als de 
grootste D-waes" 

In het najaar van 1653 kwamen tal
rijke autoriteiten herhaaldelijk het jn 
aanbouw zijnde schip bezichtigen, zij 
moesten ervaren, dat de uitvinder de 
tewaterlating telkcns weer opnieuw 
uitstelde. Desniettemin kon hij op de 
.nodige bsscherming rekenen; toen hij 
op een dag klaagde, dat men hem t.e 
Rotterdam meer "despect dan respect" 
betoonde, hood men hem een diner 
aan. Er werd goed gegeten en goed 

Een nieuw K.P.M.-flatgebouw 

gedro'nken .. .. . . 
Bij het sluiten van de vrede met Enge

land .was het schip echter nog niet 
klaar. Opnieuw volgde het ene uitstel 
op het andere, doch tenslotte kondig· 
de de ui<tvinder aan, dat " den dag is 
v.ast ende seker gestelt, dat h et voor· 
noemde gebonw of wo'nderlyck Schip 

Or> 30 Juli j.l. is aan de Djambistraat te Surabaia het K.P.M.-flatgebouw gereed gekomen. 
Het ( fraaie) antwerp is aflwmstig van onze Bouwkwulige Afdeling, onder wier lei.dilng ool• 

de uitvoering geschied:de. Een amzwinst voor Surabaia. 

Het winderigste plekje 
Natuurlijk is er ook J:Jij u in de huurt een 

straatlroek -oi een plein waar het ,altijd waoit" 
Denk echter niet, -dat het daar .bet winderigste 
p lekje van de wereld is. Daorvoor moet u 
gaan naar Aclelie Land in het Zuidpoolgebied 
ergens tussen 66o en 67° Zuiderbreed·te en 
136° en 142° Oosterlengte. Volgens Sir 
Douglas Mawson i s de gemiddelde windsnel· 
~1eid er ruim 80 k m .per uur, terwijl stonnen 
van 160 lkrn (per uur daar geen zeldzaaml1eid 
zijn. 

rtoto: A . F. Lancker) 

Zeeziek 
De overlocht wa.s nogal woeHg. Er stond 

een flinke storm en tal vau passagiers badden 
bet flink te kwaad .gekregen. Een van hen 
hing zo bleek en gr{)e.n in een hoek, dat een 
hofm.eester zich .geroepen voelde om een 
woord van troost te spreken. 
, Kom rneneer", zei l!ij met sympathieke 
stem, ,niet wanhopen ...... er is nog nooit 
iemand aan zeeziekt e gestorve.n ! , Had me dat 
niet gezegd," ·kreunde -de -beer, ,da't was de 
enige 'hoop, die m e nog in leven hield !" 
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Yilmcwortden in h.et 

t!._o'JeertJebouw 

De filmavonllen in het Logeergehouw 
mogen zich nog altijd in een ruime 
helangstdling verheugen. Zo werd thans 
een begin gemaakt met bet vertonen 
van speelfilms, waarvan de eerste: ,On 
the Riviera·' met Danny Kay - op 4 
Octoher j.!. voor rnim 150 helang
~tellcnden werd gedraaid. Als voorfilm 
wenl op die avond een 20-.minnten
fihupje V·el·toond over de ophouw van 
Walcheren. 

Hct ligt in rle hedoeling om in de11 
verv.olge regelmatig speelfilms te 
draaicn en w-ei eens in de zes weken, 
terwijl cveneens eens pei· zes weken 
( dus om de 3 we ken film!) een film
avond onder auspicien va~ het Hoge 
Commissariaat zal wordet' gehonllcn, 
waarvan films over Nederland de kern 
zn llen uitmaken. 

0 

Zo werd op 28 October j.l. wedcrom 
cen dcrgelijke avond gehonden, waamp 
alo speciale attractie een selectie uit 
Nederlands' Polygoon-nienws wer!l 

'Brieftermen ~ in beeld 

(uit: .. Wereld ") 

,wij hebben de eer'' ,stellen cr prijs op" ,jnichen Uw vom·st el toe" 

vertoondo Na afloop van deze avond ,,lwuden U op de hoogte'' 
werd aan alle bezoekers .een enquete-

"hebbcn er een zwaar 
hoofd in" 

"blijven op o11s stand
punt" 

formulier uitgereikt, met het verzoek 
om deze f.or.mulieren zo zorgvuldig 
mogelijk ing.evuld, wederom in te leve
ren, opdat door middel van deze 
enquete een inzicht kan worden ver
kregen om trent de smaak en wensen der 
aanwezigen, waarmede d:m bij volgen
de 'programma's zoveel mogelijk re
kening kan word.en gehouden, teneinde 
een zo goed mogelijk ,elck-wat--wils"
progrnmma te knnnen samen stellen. 

W.B. 

Life begins at forty 

De dezer dagen in Nederland opge
richte stichting ,Het }even hegint h~j 
40", heeft uit bijna alle delen van Ne
derland honderden adhaesiehetuigin
gcn ontvangen. Voorts zijn van werkge
verszijde aanvragen om werkkrachten 
van hoven de 40 jaar binnengekomen. 
Men vrocg voornamelijk om admini
stra tief p.ersonecl. Van werknemerszij de 
zijn vele verzoeken om een passende 
positie ontvangen. Zoals hekend is het 
doel der vereniging ,,in kringen van 
werkgcve:rs de gedachte te verbreiden, 
da t ook oudere administratieve krach
ten 1·echt hehhen op arheid en de 
werkgevers op te wekken, waar maar 
enigszins mogelijk is, ·oudere krachten 
te werk te stellen". 

Het ligt in de bedoeling van het 
stichtingsbestuur nauwe samenwerking 
te zoeken met het Nederlandse bedrijfs
leveno De Stichlingsacte zou dezer 
dagen worden gepasseerd. 

"wij verblijven" >,delen U mede" _.,lwo uach tend" 

Harpconcert m De Bilt 
In het Hervormd Centrum te De Bilt 

l!Ceft de harpiste Rosa Spier een merk
waardig concert gegeven. Haar audito
rium bestond uit Ieiding en medewer
kers van het Koninkl~jk Nederlands 
MeteOl'Dlogisch lnstituut. Deze helang
stelling voor Rosa Spier's nieuwS"te 
compositie was overigens niet zo 
vreemd. De compositie, die circa negen 
minuten duurt, draagt ·de ongehruike-
lijke ti-tel ,,Zomer 1954 ............ Wat 
zegt De Bilt? ......... " Zij hestaat uit 
5 delen. Achtereen.volgens : regen, mist, 
regen, harde wincl en . 0 •• 0 . weer regen 0 

De directeur van het KNMI vond h et 
idee .am·dig, dat hij besloot Rosa Spier 
i.n De Bilt uit te nodigen. Het KNJVJJ · 
personeel heeft alles gedaan om de 
s]echte indrukken van deze zomer hij 
Rosa Spier weg te nemen. 

K.P.M. RECLAME KALENDER 
1955. 

Evenals het vorige jaar zal een 
heperkt aantal van de voor '1955 
uit te geven K.P.Mo reclame 
kalenders heschikhaar kunnen 
worden gesteld voor leden van 
ons personeel, ditmaal tegen heta
ling van Rpo 10.- per exe.mplaar. 

Deze nieuwe kalender zal er 
een zijn van royaal formaat, met 
aantrekkelijke foto-reproducties 
van K.P.M.-schepen. 

Bestellingen dienen uiterlijk 
15 December hij de Afdo Passage/ 
POT. van het Hoofdkantoor t~ 
worden ingezonden. 



Bier heht u de namen van de dichters, die 
bet eerste de I!I'VIP•u!eltle woorden gebrnikten, 
welke u op lbladzijde 20 las. 
l. Dirk rtafaelsz. L.amphuysen, die omstreeks 

1600 dichne: 
Daar moet 11eel strijds ge,treden zijn, 
V eel k:rurs en leeds geleden zijn, 
Daar moeten heyl' ge :eden :ijn, 
Een nauwen weg betreden zijn, 
En 11eel Gebeds gebeden zijn, 
Zoo lang wij hier beneden :ijn: 
Zoo zal 't hier oo in 11reden zijn. 

2. Herman Gorter, de in 1927 overleden 
dichter van ,Mei". 

3. en 4. Vondel, d·ie in de Rey van Burgsae
ten uit zijn ,Gijsbreght van Aemstel" 
diohtte: 

W aer werd opreghter trou 
Dan tusschen man en vrou 
Ter weretd oyt gevonden? 
Twee sielen, gloende aan een gesmeed 
Of 1Jast ge,chakelt en 11erbonden 
In lief en leed. 

5. en 6. Hendrik Tollens, die in 1815 de nit
gelooide prijs voor bet :beste Nederlandse 
volkslied won met ,Wien Neerlandsch 
Bloed" en in wiens ,Overwintering op 
Nova Zembla" de heide genoemde regels 
voorkomen, met dit verrehil erhter, dat 
de tweede regel bij hem luidt: En rekent 
d'uitslag niet, maar telt het doel aileen. 

7. Nicolaas Beets, de auteur va.n de ,Ca-mera 
Obscjtra", die met de aangehaalde regel 
Victor Hugo's ,Lorsque !'enfant parait" 
vcrtaalde. 

8. Hieronymus van Alphen, die in de 18e 
eeuw talloze 3cindergedichten schreef, 
waarva.n , De Pruimehoom" de aange· 
.baalde woorden hevat. 

9. Dante, de dichter van de ,Goddelijke 
Comedic", volgens wie deze woorden 
woven de ,poort van de hel zouden staan. 

10. Willem Bilderdijk, .cJe in 1831 gestorveo 
schrijver van balladen, treurspelen, leer
dichten en lyriek. 

De weddenschap. 
Vader liet zijn jongste zoon Jan, negeo 

jaar oud, roepen en vertelde hem, dat de 
tuinma.n 's morttens een lief klein hahytje 
tussen de koolplanten in de moestuin had ge
vonden. Een schattig klein meisje, dat :nu bij 
moeder op de slaapkamer in een wiegje lag. 
,Schrijf jij bet grote nieuws nn eens aan je 
broer Jaap", zei vader. 
Jaap logeerde namelijk voor een paar weken 
bij een oom en tante. 
Jan ·knikte, verdween naar z'n kamertje en 
kwam na tien minuten terug. Hij gaf z'n vader 
de brief en vroeg of deze er een postzegel 
op wilde plakken. V nder knikte toestemmend, 
stak de brief .in z'n zak, maar wa'S toch wei 
erg nieuwsgierig wat Jan had geschreven. De 
aankondiging van de geboorte van het zusje 
was uiterst lkort en zakelijk. Zij luidde : 
,Beste Jaap, ik krijg twee tkwartjes van je. 
Het is een meisje I Jan." 

Mank. 
W eet u, lezer, waarom bet voor een tandarts 

·niet mof!elijk is om man'k te lotpen? 
Om de eenvoudige reden dat men dan zou 

kunnen zeggen: Hij trekt met z'n .been ! 

Vrees leert ons de wonderlijke kunst ons moe te maken met het optillen van niet 
mmwezige lasten. 

ioto: J. H. C. Vermeulen opname in K.R.O .-studio 
Bovenstaamle foto werd gemadkt na de opname van de familiegroeten bestemd voor &e 

mss. ,,W aiwerang'' en , Rdkan" op 9 September i .l. 

* 

Op een ochtend hadden w!j een afspraak met Dr. Reijbti(a, onze bekende bedifij{standarts en 
toen we op onze beurt :eaten te wachten hebben wij die tijcl nuttig besteed om een paar foto•s 
te 7n(lken van dit zo belangrijke ororlerdeel van onze medische dienst aan de Gadjah Mada. 
Op de linker/oto ziet u hoe gezagvaert1er J. van Onselen leuerliik aan de tand worm .gevoeld 
door Dr. Reifinga. Op de rrechterfoto zien we tandtechnikerjemploye Hazebroek aan het werk. 
Ten overvloede zij hier nog 11ermeld, dat wij de meest aangenarne herinneringen aan ons 
bezoek bewa~en.. 

(foto: Studio T01tg & T im} 
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7. De te1npel vau Diana 
te Epbese 

Meer dan zeven ecnwen voor de 
geboorte van Christus stond te Ephese, 
gelegen aan de monding van de 1·ivier 
Kaystros in het zuidwestelijke deel van 
klein-Azie, een zeer primitief 1:eni.peltje, 
dat was opgericht ter ere van een godiu, 
die de Grieken later vereenzelvigden 
met Artemis (Diana) , de go din van de 
vruchthaar1Jeid. De belleplaats wenl 
meennalen verwoest, maar steeds werd 
een nieuwe, grotere tempe! ge1Jouwd. 
De vierd·e tcmpel, waarvoor koning 
Croesus het grootste deel der kosteu 
droeg, was in de toenmalige wereld 
reeds beroemd en werd door Herodotus 
zeifs met de pyramiden vergeleken. In 
het jaar 356 voor Christus werd deze 
schitterende tempel opzettelijk in brand 
gestoken door een zekere H erostratus, 
die door deze misdaad zijn naam on
sterfelijk wilde maken. Zoals U merkt 
is hem dat vrijwel gelukt, hoewel ecn 
gehod werd uitgevaardigd, dat niemand 
meer over hem mocht spreken! 
Onmidd~Ilijk begon men een nieuwe 

tempe! te houwen, die schoner moest 
worden clan d·e vorige. De vrouwen van 
Ephese verkochten haar jnwelen om 
geld te kunnen hijc.lragen. Koningen 
schonken zuilen, geheeldhouwd dom· 
de grootste kunstenaars van die tiju. 
Alexander de Grote, die op weg n aar 
de verovering van Azie, door Ephesc 
kwam, hood ann, alle kosten te dragen 
op voorwaard e, dat zijn naam als 
schenker op het gebouw zou worden 
vcrmeld. Di! t rotse, diplomatieke Grie
ken antwoordden, ,,dat het geen pas 
gaf, dat de ene god voor de andere 
een tempel zou JJomven". Desondanks 
was het Alexander's gunsteling Dino· 
crates, die de tempel ontwierp in af· 
metingen welke hem tot de grootste 
van Griekenland maakte. 

Het marmeJ:en houwwerk werd hon~ 
derddertig meter lang en ruim zeventig 
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meter hreed; het telde honder dzeveu· 
entwintig ruim achttien meter hoge 
zuilen, waarvan er zesendertig: doot· 
verschillendc grote heeldhouwers met 
bas-reliefs waren versierd. 

Mee1· dan door zijn eigen schoonheid 
was de tempe! misschien heroemd door 
de kostbaarheid en pracht van zijn in· 
houd. Hij werd namelijk de hewaar· 
plaats en het mus·eum van de vol
maaktste voorthr engselen van Griekse 
beeldhouw- en schilderkunst. , De 
tempel van Artemis", zo verzekeren 
verschillende schrijvers, ,werd de ge
meenschappelijke schatkist van heel 
Azie"; aile volkeren deponeerden er 
hun gtootste kosthaarheden. Plinius 
verhaalt, dat er vele hoeken nodig zou
den zijn oro alleen de heeldhouwwerken 
te heschrijven. De tempe! van Diana 
werd in 262 na Christns door de Goten 

verwoest en na verloop van eeuwcn Wi5t 
niemand meer, waar dit wereldwondcr 
preci es had gestaan. In 1869 ontdekte 
de Engels man Wood, na zes jaar studie 
en onderzoekingen, enkele hrokstukken 
van de tempel en op de plaats waar hij 
zijn eerste opgravingen verrichtte, zijn 
sindsdien vele kosthaarheden gevonden. 
(deze sed e ar tikelen i s ontleend 

::mn ,Panorama") 

Nomen . ..• 

' 'What is in a name", zei .Shakespeare, en u 
zult h et met hem eens zijn, dat een naam niet 
veel zegt, nls n het W eense adresboek opslaat. 
Want dam·in vind t u 43 mensen, die Richard 
W ngner heten. 17, die de naam Franz Schubert 
dra gen, 16, die naar de naam Friedrich Schiller 
luisteren, 14, die J ohann Strauss zijn ge.naamd 
en 8 Karl May's. 



ZEILEN. 

Hoewe] h eL zcilseizoen i;; afgelopcn, 
kan, dank zij de uitstekende prestati-es 
welke door onze K.P.M.-zcilers :werden 
gclcverd, nog het e-en en andcr hier 
-over de kampiocnswedstr~jclcn word-en 
geschreven. 

Dit jaar z~jn twee seri-es wedstrijdcn 
gehouden ; de nummers l en 2 van 
de eers te serie waren: 

I. Brassem in de ,,Vind" 
2. Wakkn in. de , Zee" 

No's 1 en 2 van de tweede serie waren: 
l. De Jongh in de ,Wnmpie" 
2. Redeker in de ,Vleugel" 
Van de vier mededingers o.m de kam

pioensprijs van dit jaar zijn er dus 3 
K.P.M.-ers (walslurpen ann de water
kant!) 

Deze wedstrijden worden zo verzeild, 
dat ied~re wedstrijd in een andere hoot 
wordt gezeild, zodat het voordeel van 
een h'epaalde hoot wordt uitgeschakeld. 
In deze drie wedstrijden staat Stm. 
Brassem bovenaan m·et een le, 2de 
en 3de plaats, op d.e voet gevolgd door 
Stm. Redeker met een 3d-e, 3de en 1e 
.plaats, die daarbij het voordeel heeft 
dat de laatste wedstrijd in een sn-elle 
h()o{)t wordt gezeild in tegenstelling tot 
Brasseom. 

Op de 3de plaats volgt Stm. W akka 
met een 4de, le en 2de plaats. Op de 
4de .plaats volgt Stm. De J.ongh met een 
2de, 4de en 4de plaats. 

Uit deze rpuntentelling hlijkt wei dat 
de spanning er tot de laatste wedstr~j d 
in .blijft. Dat een K.P.M.-er dit jaar 
zich cluh-kampioen kan noemen is hij 
voorbaat echter al zeker. 
Proficiat ! ! 

BADMINTON. 
Het a.s. toumooi wordt gehouden op 

tie haan hoven tlc schuilkeltler van 
ons hoofdkantoor. De tlcelnemers wor
den verzocht in hehoorlijk sp-orttenue 
te verschijnen. De dagen waarop de 
wedstrijden :iullen worden gehouden, 
worden nuder ann rlc deelnemers he
kcnd gemaakt. 

Voo•· de "'Oerle ot·de wonlt eraan her-
'"' innerd fl at de oefendagen zijn vastg.e-

steld ·Ofl Dinstlag -en Dondenlag na 16.30 
lllll'. 

Voor aspirant-leden hestaat de gel~~ 
o·enheid zich als lid op te geven hiJ 
de heer Soewarna - afd. CM II van het 
hoofdkantoor. 

SCHAKEN. 
Tcr gelcgenheitl van ltct 1 jarig 

hestaan van de Paketvaart Schaakcluh 
wcrd op 30 September j.l. in ons 
LorreerO'ehonw door de ledcn onderling 

"' "' lk een z.g. ,.gongwedstrijd" gcspeeld, we -c 
wedstrij r1 ecn zecr geanimccrd verloop 
had. 

In een tempo van 10 seconden per zet 
werd een 5-tal rondeu gespeeld, waarbij 
de koxte hedenktijd een zware wissel 
trok op de zenuwen der spelers, zodat 
de flaters niet van de luch-t waren. 

De heren Rubin en Lantang slaagdcn 
er uiteindelijk in de overige speler5 
voorhij te streven en eindigden elk met 
5 punten uit 5 pm·tijen. Een fraaie 
prestatie! Een heslissingspar tij tussen 
de heide kampioenen eindigde onder 
oTote hilariteit in remise, zodat een 
;weede partij moest worden gespeeld, 
die de heer Rnhin de eerste prijs h e
zo rgde t.w. een kleine zilveren heker. 

De hecr Lantang ontving de tweedc 
prijs, een zilveren medalje met ins
criptie. 

AI met al een geslaagde avond waar
op met genoegen kan worden terug
gezien. 

Inmiddels is op 27 October j .l. een 
Kantoorhond competi-tie aangevangen, 
met als inzet een drietal wisselbekers, 
die zullen worden verspeeld tussen de 
kantoorclubs Borsumy, Stanvac, N.H.M., 
B.N.I., en K.P.M. 

In ons volgende nummer hop~n wij 
de uiotslagen van · deze competitie te 
kunnen bekendmaken. 

TAFEL TENNIS. 
Twee dames in A..mer-ongen 
Van zeer gegoede stand 
Hadden hun hcid-er harten 
Gcheel aan sport verpand. 

Zij ·hoksten nict, noch zwommen, 
Zij reden of liepen n iet hard, 
Neen, enkel aan taf.eltennis, 
Aan .pingpong hing hun hart. 

Zij pingden in de keuken, 
Zij pongden in de salon. 
Zij tennisten vurig tafel 
En pingd'en .met passie pong. 

Daan Zonderland 
(,Redeloze Rijmen") 

MET DE NOORDERZON NAAR DE 
KROKODILLEN. 

De drie wereldreizigers Klaas, Ben 
en Wim Goezinnen zijn uit Westzijder
veld met hun hotter Noorderzon ver
trokken naar Amsterdam om de laatste 
t-oebereidselen te treffen voor hun vel'l'e 
reis naar Nieuw-Guinea. Zij gaan op 
krokodiHen jagen. Uit tachtig gegadig
den (zo'n zeilreis spreekt hlijkbaar tot 
veler verbeelding) hehben zij als vierde 
man gekozen Jaap Woppekamp nit 
Assend-elft, een jongeman die vier j aar 
in Indonesie heeft .gewerkt en een han
diO'e timmerman/ kok moet zijn. 

De f a-brikant S. de Wit, zelf vermaard 
ze~ler, heeft zich niet onbetuigd ge
l aten; hij schonk de avonturiers V•oor 
vele maanden proviand. De K.N.S.M. 
hleef niet achter; z~j verstrekte gratis 
zeekaarten. 

Het viermanschap ·is inmiddels ver
trokken. Aanloophavens op de lange 
t-och zijn: Madeira, Panama, Hawai 
en de lVIarshalleilanrlen. 

,.Karel k cm nog steeds mac1r niet onthozulen_~ 
van wie nu eigenlijk verwacht tvordt dat hi] 
over jhet net spri•ngt .•... de winnaar of de 
verlie::er." 
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Van het invulraadsel, voorkomende 
in ons September-nummer, mochten wij 
vele goede oplossingen ontvangen. 

De eerste prijs van Rp. 25,- werd na 
loting toegekend aan: 
H. de Vries - 2de stm. - Sanatorium .. Hoog Laren" 
te Laren - N. Holland 

De tweede prijs van Rp. 15,- :was 
bestemd voor : 
S.B • . Ferdinandus - foe, em pl. - afd. Tikkerij/HK; 

De derde prijs van Rp: 10,- ging 
.naar : 
R. L. van Braam - HK II - ag. Semarang. 

D~ze maand komen wij wed.erom met 
een nieuwe soort puzzle, een zgn. pro
g~essief anagram. De opgave spreekt 
voor zichzelf. De oplossingen van deze 
p'lizzle · moeteri uiterlijk 20 December 
a.s. in ons bezit zijn. 

* 
Voor inzenders gelden de volgende 

voorwaarden: 
~- Inz.endingen, welke duidelijk van ~aam en 

adres rnmeten zijn vaorzien, te riohten aan: 
De i'edactie van ,.de UjtJaat'', 
p /a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Ti·mur no. 5 
Djakarta. 

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

3. Voor jui~te linzendingen zijn 3 geldprijzen 
b esChik!baar gesteld: 
1 prijs van R.p. 25,- ; 
1 , ,. · , R.p. 15,- en 
1 .. .. R,p. 10,-. 
Bij meerdere .goede oplossingen ibeslist. het 
lot. . . · 

4. Over oplossingeo en/ of toekenning der . prij· 
zen -kan NIET woroen gecorrespondeerd. 

Het progressieve anagram 
In iedere afdeling van nevenstaande 

figuur moeten .woorden worden inge
vuld, welke bestaan uit de letters van 
het voorgaande woord, vermeerderd 
met een letter. 

Omschrijving: 

1.. Niet een 
2. Zelfkant 
3. Doen liggen 
4. V ervoeging van het werkwoord 

liegen 
5. ·Overzet 

I 
. Pruimen en gevolgen. 

Bij bet avond'eten kreeg die :kleine loge 
pruimen · met custardpudding. Maar die 
pruimen wilde hij ni'et eten. 

, Onze Lieve Beer zal heel hoos op je zijn 
als je niet doet wat je gevraagdl wordt", zei 
de gastvrouw. · 

O.mstreeks mid.dernacht bra}l: er een geweldig 
onweer los en ode gastvrouw ging kijken naar 
haar beschermeling ; zij vond hem niet in de 
slaapkamer maar in de kenken waar bij 
haastig de pruimen naar binnen werkte. Toen 
hij klaar was keek bij naar de bliksemschichten 
en zei : ,.Tjonge, tjonge, wat een drukte over 
een paar pruimen!" 

Romeo 
Ze badden uren lang in bet stille bos gewan· 

deld, zond'er da t hij haar een zoen had gege· 
ven. Haar vriendin, aan wie ze dit later 
vertelde, vond het onbegrijpelijk maar filo· 
sofisch zuchtte zij : , Ach .... .. Romeo is niet i11 
een dag gebouwd !" 

Hoera. 
, We moeten de kruier wat geven", fluis· 

terde Annie Laurie tegen haar Schotse echt· 
vriend. 

,Natuurlijk", zei haar echtgenoot. , De man 
beef 't verdi end' ..... drie hoera's voor de kruierl 
Hiep, hiep ..... . " 

6. Angst 
7. Vingerdoek 
8. Doel 
9. Pa~t 

10. In parten snijden 
ll. Groep voorname personen 
12. Smart · 
13. Wijn 
14. Deel van een ladder 
15. Huidvlekje 
16. Tegensyraak 
17. Overschot 

1 2. 5 

5 6 7 

9 IO II 

I~ 14 I~ 

17 J8 ' 19' 

2.1 ... 22 - 23· 

is 26 ; 27 

Aardrijkskunde 

De aardrijkskunde geeft geen antwoord 
Op menig intressante vraag. 
W aarin bijvoorbeeld schuilt de oorzaak 
Dat men moet huilen in Snikzwaag? 

Woont er wellicht in Opperburen 
Geen burger op hegane grond? 
Kent Kieyitshaar geen kievitsveren? 
Is zwijgen zonde in Roermond? . 

In welke talen (converseert men 
In 't Brahants Babylonienbroek? 
W aarmee .bedekt men oostet<henen 
In 't vreemde plaatsje Westerbroek? 

Wie zit er stil in ' t d·orpje Wippert? 
En wie is wie in ' t Friese Wie? 
Zijn er aileen maar kromme benen 
In het Noord-Hollands Krom.menie? 

Kent men in Noordeloos geen Noorden? 
Wie komt in Voori n achteraan? 
En moet een man in Plankenwambuis 
Zijn hele leven rechtop staan? 

Heeft Middenin geen buitenkanten? 
Heeft Nummereen geen plaats voor t~ee? 
Kent men in Nigtevecht geen neven? 
Zegt niemand ooit in Jabeek 1,Nee!" 

Was de gehoorteplaats van Nemo 
Wellicht het dorpje Nergena? 
En zijn er werkelijk geen · sopranen 
In 't schone plaatsje Altena? 

Daan· Zonderland 
(,Redeloze· Rijmen") 

18. Krachtig 
19. Vogel 
20. -Gewest (meervoud) 
21. Niet voi . 
22. Hemels wezen . 
23. Dorp in Limburg 
24. Zaalsport 
25. Muziekinstrument 
26. Hevige wind 
27. Stoomschip 
28. Krachtig voortvloeien 
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24 
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