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De koers in 1955. 

In Holland . 

Als het tij verloopt ... moet 
men de bakens verzelten. 

Foto-montage ,Ophir" · 
cruise. 

Ecn onvergetelijke reis. 

D e Noordzee in de aanval 

/Jij de /olD's : 

Op de omslag van dit 
Februari-nr. de ,Ophir" 
liggende te Kolonedale 
I Midden-Celebes). Deze 
p laats wcrd door de 
,Ophir" ()p haar ecrstc 
cruise aangclopen. 
(foto: Studio Frans Bodmer) 

• 
Op de binneuzijde van de 
achterpagit~a staat de beatc 
foto van de maand, voor
stellende bet ms. ,Datoela" 
liggende op de Bangkok· 
rivier. 
Gczagvoerder H . Meyer , 
die d eze foto hecft g~· 
maakt, wist wederom be
slag tc l eggen op de uitge· 
loofde prij s van Rp. 50,- . 

n.v. Visser & Co. 

\.. 

= 

llet m s. "Vtm Waerwijck" lost kolen te T g. Priok. 
(foto: Studio T ong & Tim) 



Tu 1822, nn 133 jaar gdeclcn, nant"en 
18 koopvaanlijkapiteins te Amsterdam 
ltet initiaticf tot de oprir.hting van een 
,Zeemans College", waar ·zij van ge
,{achten zouden kunnen wis;;elen o_ver 
cle helangeu van de zcevaa1·t , uit hum1e 
ervaring ont1cend'-' en tot stir.htin g yau 
eeu ,WelJ.adig Zeemansfon.Is" dat op 
gepaste wijze .zo_u zorgen voot; gehr~k
kige en hulpbehoevende zecliedeti, hun 
weduwen en wezen . 

Zo ontstonrl , Ret Co.llege Zccmalis· 
hoop" d:1t ~an 1862 tot. 1914 zeteldc in 
'het gebonw , ZeemanRI10op" op de 
hoek vai1 de Dam en 1le Kalvcrstraat. 
Het overgl'Ote -deel der kapiteim; tracl 
als lid toe, zU voeren een nnmmervla~, 
w:sten van iederc collega het nummer 
en konden dus bij het in zicht lopen va'1 
een schip direct uagaan, wie het andere 
~!'h ip commnnrleerdc. Aile leden stort
lcn 2,5)'<-· van hun gage i 11 h et fonds 
van het College en h iulden toegczegd 
hun equipage te ,persu:11ler~n" e~·en
cens 2,5 7o te storten, met als in uitzicht 
::~c:;telde Legenprestatie dat zij, of hun 
weduwen en wezen, hij ongevallen een 
nitkering nit ltet fonds zouden krijgcn. 

Naast de leden-kapiteins, t1·aden een 
groot aantal honoraire )eden toe, hun 
contributiCll werden - zonder uitzicht 
op uitkering - eveneens in het fonds 
gestort. Talrijke legaten kwainen het 
fonds ten goede en waren evenzovele 
hlijken van waardering voor het mooie 
werk door Zeemanshoop verricht. 

De gedachtenwisseling over de Le
limrren van de zeevaart 1eidde o.m. tot 
het" deelnemen aan de· hesprekingen tot 
oprichting van het fi l iaal van · he t 
K.N.M.I .. te Ami'lterdam, idem tot- op· 
richting van het Zeemanshuis te Am
sterdam. Toen de stalen schepcn _op· 
kwamen, onhvier'p het College de eerste 
Kompasjournalen eu loof<:le n1edailles 
tiit voor de goed b~jgehouden journalen, 
terwijl" ·het College l'lu nog steeds een 
kijker uitlooft- voor · het · beste eind
examen van dr. zeevaartscholen B.S. en 
ideni_ A.S. 

De vuurtoren van Egmond aan Zee, 
de van Speyk-toren, is mede opgericht 
door Zeemanshoop om de nagedachte
nis van deze zeeheld te eren. 

Ret ci1aritatieve doel is en wonlt 
steeds in et·e gehouden; dat dit voor
al in de vorige eeu\~ toen ter zake 
geeu andere voorzieningen W\U"en ge· 
Lroffen · geen .kleinighcid was, hlijkt nit 
·de uitkeringen die h.v. _i~1 1845 de 
f 100.000.-. per- . ja_ar overschreden. 
Met he.t verlu!tcren. der sociale omstan· 
lligheden is het aantal orulersteunder. 
en daarmede de jaat·lijkse 11itkeringen, 
venni tulcnl, 1loch ook nu nog ont-; 

· Op Zaterdag I ]anuari jl. was in het Logeergebouw het KPM-personeel in de gelegenlteid 
gesteld om aan .de Heer en Mevrouw De Koe, de Heer en Mevrouw Harinck en de Heer 
en Me~rouw De Geus zijn gelL£kwensen aan te bieclen ir~ verhcmd met de intrede van llet 
Nieutve ]aar. 
· ·De 'bovenste {olo werd van bovengenoemde drie Directieleden en hunne dames gemaakt, 

nadat het -of/iciele gedeelte vrm vie receptie was a/gelopen. De oruleFste /oto gee/t een indruk 
vun deze druk bezochte P.n geanimeerde samenkomst· 

vangen 63 oudjes van dagen, maande
lijks een welkome toeslag op de ,onder
domsvoorziening Drees" en wordt bier
merle de levensavond van oud-zeelieden 
en hun n agelaten hetrekkingen enigs• 
zins veraangenaamd . . 

Een geh eel uieuw gehied voor Zee· 
manshoop is in latere jaren de geldclij
ke bijstand hij de :;tudie van a.s. stum·
lieden geworden. Ret totaal uitstaand~ 
bedrag aan renteloze studiebeurzen l igt 
tussen de f. 40.000.- en f. 50.000.- . 

In sa~enwerking met het 1ustitnut 
voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rot
ter dam is· in het gehouw van -Zeemans· 
hoop, Weteringschans 16 te Amster
dan}, . . e~n. _uitstekend v~1:zorgde leeszaal 
ter heschikking van leden en dona
leurs. J aarlijks wordt een 4-tal lezingen 
gearran geerd over een op de scheep
vaar t betrekking 11ebhend onderwerp. 

(foto: Studio ·Tong & Tim) 

Der · traditie getrouw is de voorzitter 
steeds een oud kapitein, zijn de pen· 
nin«meesters assuradeuren en de beide 

" secretarissen juristen. 

Zij en hun medebestuursleden ver
richten hun taak con amore, steunt U, 
die dit leest, het goede doel van Zee
manshoop door toe te treden· als lid 
-f. 10.- per jaar - of als donateW', 
. minimum f. 2.50 per jaar. Het adres 
~: College ,,Zeemanshoop", Wete
ring~chans 16, Amsterdam Centrum. 

Leer van de fouten van anderen -
u hebt niet de tijd ze allemaal zelf 
te maken en - het is goedkoper ! 
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De koers • 1n 1955 
liet nieuwe jaar is ruim een maand om en Baby 1955 krijgt a] 

weer zelibewustheid. De geestdrift, waarmee ~ewoonlijk de jaarwisseling 
wordt gevierd en de nieuwe toekomst wordt ingeluid, is wederom betijd. 
De werkelijkheid ligt voor ons. Naast de algemeene zorgen voor het huidige 
wereldbeeld heeft ieder van ons zijn eigen persoonlijke beslommeringen. Dit 
alles hrengt mee dat het "Quo Vadis" voor onze toekomst in onze g·edachten 
verankerd is. 

Er is eigenlijk over een geheel jaar 
slechts een ogenblik, dat w~j dat vau 
ons a£ weten te zetten en dat is het 
moment dat wij vol goede moed, in 
feestvreugde, elkaar een gelukkig en 
vt>orspoedig Nieuwj&ar toewensen. 

Jam mer feitelijk, dat wij deze hele
venis niet b .v. drie keer per jaar kun
nen heleven, om dan met voorbijgaan 
van de realiteiten telkens weer met een 
hart vol verwachtingeu een bepaalde 
periode in te gaan. Een tijdsverloop van 
12 maauden is in het· menselijke h e
staan zeker niet kort en maar al te vaa'k 
zien wij de optimisteu van de ,Oud- en 
Nieuwjaarviering" als pessimisten door 
het jaar sukkelen. Ze zijn als eendags
vliegen, die in een te kort~ · periode 
vreugde en moeilijkheden heleven en 
derhalve geen tijd vinden een hesten
dige koers te hepalen. Wij ontveinzen 
ons daarhij niet dat er ook nog een 
categorie luchthartigen zijn, die me t 
een volslagen gemis aan verantwoorde
lijkheidsgevoel er feitelijk maar wat van 
maken en de stuurloze eiementen zijn 
in elke omgeving. Zoals alles in dit 
Ieven is ook hier de middenkoers de 
meest juiste vorm en men schept hier
mee een jpaase-partout waarin velen uit 
ooze omgeving, hoe hun aard en aanleg 
ook is, 'kunnen passen. 

Wat ons uil de scheepvaart uiteraard 
ht-t meest interesseert zijn de verwach
tingen voor 1955. Overlatend aan meer 

• desknndijl:en om deze vraag te beant
wooruen kan er wei een conclusie wor
den getrokken n.l. dat de spoe1ing steeds 
dUIUler wordt en derhalve om te h ehou
den wat wij hebben aile zeilen hijgezet 
dienen te worden. Ous inzieus is dat 
voor het nieuwe jaar geen ongunstig 
geluid; hoe levendig en vol golfslag is 
uiet een bedrijf wanneer concurrentie
strijd e.d. dwingt steeds ,all hands" aan 
dek te houden. 

Te moeten str~jden en vechten voor 
het dagelijkse brood k.an, wanneer deze 
strijd niet slec9ts materialistisch is in
gesteld, de h~ste eigenschappen van de 
mens naar voren brengen. Zonder ide
alen zijn werk verrichten en slechts 
denken aan wat er te verdienen en te 
halen valt, zal nimmer werkelijke he
vrediging geven. Ret hewijs hiervan 
valt rondom ons te constateren, omdat 
angst en zorgen voor de toekomst het 
meest naar voren komen hij hen, die 
slechts ingesteld zijn op de materiele 
kant en tot het ophrengen van idealen 
niet in staat zijn. 

~e.stuur an~er.scbei~en 

Ter gelegenheid van diens 65ste verjaardag op 10 Januari jl. 

heeft het H .M. de Koningin behaagd om de Voorzitter van de Raad 

van Bestuur van onze Maatschappij 

Mr. D. A. Delprat 

te henoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 

Ook lan~s deze weg hieden wij de heer Delprat onze .gelukwensen 
~ 

aan met deze hoge Koninklijke onderscheiding. 
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Wij varen voorl, ook in dit jaar, en 
schip en wal zullen wederom ve:e en 
vaak moeilijl\:e prohlemen moeten op
lossen. Van de wijze waarop wij e.e.a. 
zullen aanpakken hangt veel af, zowel 
voor he t hedrijf als voor onze p ersoon
Jijke helangen. De schcepvaart krijgt 
het in dit nieuwe jaar zeker niet ge
makkelijker. de wlrrsten zullen er niet 
groler op worden en steeds meer in· 
spanning zal er nodlg zijn, om niet 
geheel of gedeeltelijk te worden ver
drongen. H elaas zijn er nog te veel 
onder om die weinig doordrongen zijn 
van deze realiteit en de tekenen aan de 
wand niet vermogen of wensen te zieu. 

De koers die onze maatschappij in 
dit jaar zal volgeu wordt door de Iei
ding bepaald. De h eleidsuitvoering ligt 
echter in handen van het gehele p er
soneel van hoog tot laag. Daarhij gaat 
het ons inziens ni~t ·aileen om het op· 
volgeu van orders en .. richtl~jnen of om 
precies afgehakend de dagelijkse taak 
te volbrengen. Met een zodanige men· 
taliteit doodt men elke arbeidsvreugde 
en men sch ept zeker niet de grondslag 
voor een gezonde verhouding · tussen 
verlangen naar materiele welstand en 
hehoud van idealen plus ophrengen van 
plichtsbetrachting en verantwoorde
lijkheidsgevoel. 

In het nieuwe jaar zullen weer vele 
hindemissen moeten worden genomen. 
Uiteraard zullen wij daarhij uiet steeds 
succes kunnen hehhen. De tegenstand, 
die wij dikwijls zullen liehhen te over
winnen, zal ons steeds weer in herin
nering hrengen dat men in de l!cheep
vaart en handelswereld feitelijk niete 
cadeau krijgt. 

Jan Salie geest, heroepsmopperaare
1 

en ontevredenen zijn de gevaarlijke uit-1 

hollers van het gezonde hedrijfsleveii 
en zullen ook weer in dit nieuwe jaa11 
h eschouwd moeten worden als de zwak! 
ate plek in eigen kring. 

Het is ons inziens nuttig even bij dit 
alles stil te staan nu 1955 jong is en 
met goede voomemens-e~ goed voor
Beeld nog zoveel kan woraen B'ereikt. 

Moge dan straks op het eind van 
dit jaar op goede resultaten worden 
.gewezen, verkregen door gezamenlijke 
inspanning in onderlinge harmonie en 
moge dan bovendien met voldoening 
geconstateerd worden dat onze Maat. 
schappij wederom een behouden koers 
en vaart heeft ~gelegd. 

H. A. C. 
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De toren. van het Scheepvaarthuis in Amsterdam op een feestdug. De vlaggen van K.P.M. en K.].C.P.L., zusterlijk naast elkaar, zijn zq niet 
te onderscheiden. Symboliek voor de "Combinatie" ? 

Mutaties Amsterdam· 
kantoor 

Met ingang van 1 Januari 1955 
hebben op het Amsterdamkant~or, 
naast de benoeming van de heer 
Mr. W. A. J.. Lucas tot Directeur· in· 
Nederland, de navolgende bevorde·.· 
ringen p~tsgevonden: 

Na een di~nattijd van ruim 42 jaar 
heeft op 30 December a.p. de heer 
J. Limburg, die per 1 J anuari 1952 reeds 
werd gepensionneerd, doch sindsdien 
nog 2 jaar als adviseur voor de afdeling 
Registratie is opgetreden, afscheid van 
de Paketvaart genomen. 

Bestuur M. C. Koning· 
Siudiefonds. 

tot hoofdemploye de employe's : 
B. "J. H. Scholte (Personeel/lnsp. Opl.). In d~ .,samenstelling van dit hestuur 
P. W. A. Keller (Personeel). .., zijn per 1 Januari 1955 enige wijzi· 
Ir. F. N. de Rooy (Scheepshouw). gingen aangehracht. 

De beer K. H. Vos is, op ~igen ver
zoek, eervol van zijn functie ontheven Onze hartelijkste gelukwensen ! 

(/oto: K, v.d, VZU!t - Amsterdam) 

in verhand met vee1vuldig verhlij( 
buitenslands. In zijn plaats werd be
noemd de heer W. B. H. Strubbe 
( gepensionneerd gezagvoerder). 

In iie plaats van mevrouw T. Y. 
Hobma-Glastra, die volgens rooster 
ala secretaresse aftrad, werd benoemd 
mejuffrouw Mr. M. C. Dijkshoorn, 
employee K.P.M.-Amsterdam. 

Teneinde het sociale werk van de 
K.P.M. nauw te verbinden aan dat 
van h et M. C. Koning Studiefonds, 
werden mevrouw T. Y. Hobma-Glastra 
en mevrouw ]. Bakker-Stobbe benoemd 
tot plaatsvervangend secretaresse respec
tievelijk plaatsvervangend lid. 
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tn holtanb 
W auneer je als vronw in Holland zit, 

en je man in de Oost, dan klmnen er 
wei eens dingen zijn, waar je zo geen 
raad mee weet. 

Eerst kwam de laatste boottocht, met de 
nodige afleiding, waardoor je het vertrek 
nit dat mooie land al spoedig vergat. 

De kinderen werden groter en dat 
maakte dat je de kens deed ......... niet 
meer mee terng. 

Toen kwam het verlof. Samen met je 
man logeren hier, en pension daar. W at 
waren die maanden gauw om. Een flits, 
meer was het niet. 

Gelukkig dat er ecn onderdak werd 
veroverd voor de achterblijvers. Mis
schien was h et een nieuwbouw huis met 
een zwaar ,zilveren dalk", wat je eerst 
erg hezwaarde, _maar ach, het .kon im
mers niet anders. 

En daar zit je dan nn. Manlief weg, 
en de kinderen naar school. 

Zo pas in Holland leek alles zo goed
koop in verhouding met wat we gewend 
waren. En dan al die mooie etalages, 
waaraan je haast niet voorbij kon gaan, 
zonder er iets van mee naar huis te 
nemen. Maar nu zilten we met de resul
taten: spaargeld op, en de maandelijkse 
delegatie 'heeft het verlofsalaris vervan
j!en. Hiermee moeten we proberen rond 
te komen. En dan pas gaan we hegrU
pen wat rle familie altijd schreef: ,het 
Ieven is zo duur". 

Ongelooflijk 'kJonk ons dat altijd in Je 
oren, vooral wanneer we de prijzen 
vergelek en. 

Het he!! in l ons nu duidelijk te wor
den, want van de eerste delegalie kwa
men we niet half rond, en dan te he
denken, dat er nog uitgaven komen, die 
pat! over enige maanden zich komen aan
dienen, zoals schoolgeld, helasting, enz. 

\Ve zu11en dus over stag moeten gaan, 
om in ecn schcepsterm te spreken. 

Nn hestaan er doosjes, waarin we 
maandelijks dat dee! van ons inkomen 
Joen, dat voor uitgaven als bovenge
mwmd hestemd is. 

Bovendien moeten we leren ooze 
Indische t!pontaniteit hinnen bepaalde 
grenzen te honden, en niet iedere keer 
wanneer we dat maar prettig vinden, 
dure telefoongesprekken te gaan voeren. 
In een brief kun je voor een dubbeltjc 
ook a l heel wat vertellen. 

Als we ooze delegatie gaan vergelij
ken met de inkomens van andere gc
zinnen, dan hegrijpen we niet hoe die 
mensen dat klaar spelen. 

Maar wanneer u er op visite komt, 
~Ian staat men ook niet iedere keer 
maar klaat· m e t de port· en sherryfles 
:wals . bij ons, en dan dilk.wijls nog met 
een ,zoutje" erbij ook. 

Nevenstaande paginn : 
Het Scheepva&rthuis te Amsterdam alwaar 

~nze Directie in Nederland zetelt. 

\Vij moeten ons Ieren aanpassen aan 
de Hollandse Ieefwijze, net zoals we 
jaren geleden ons hehben aangepast aan 
de Indisclhe; en als we dat nu maar 
opbrengen, dan zult u eens zien, ~~t 
het ook anders kan, en dat er op ZIJD 

tijd geld is voor een jurkje voor Ma
rietje en een jack voor Peter, maar ...... 
op zijn tijd ! 

Dit Iukt niet wanneer we op de 28ste 
van de maand, wanneer de delegatie net 
binnen is, op stap gaan met een briefje 
van honderd op zak, waarvoor we dan 
maar ·datgene gaan kopen, wat we toe
valligerwijs voordelig zien aangeprijsd, 
met als resultaat dat we met een lege 
beurs naar huis gaan. 

· Er moet een plan gemaakt worden, 
een begroting, hoeveel we iedere maand 
voor dit en voor dat kunnen uitgeven. 

En koop dan maar zo'n geldkistje, 
11et liefst met een flink slot er op, waar
in aan het begin van de maand voor al 
die verschillende, nog komende, uit
gaven ·dat deel van onze delegatie lkomt, 
wat er in MOET, willen we niet steeds 
voo; onaangename verrassingen komen 
te staan. 

Dan nog iets, wat ik me in de vier 
jaar dat ik nu in Holland hen heb aan
gewend: koop de klediug, die we ons 
hadden voorgesteld aan te schaffen, aan 
het eind van de maand. Mochten er dan 
eens heel onverwac'hte uitgaven lk.omen, 
dan kan de aankoop van kleding als 
regel nog wei een maandje wachten ook. 

Misschien zal er iemand gaan mop
pcren, en zcggeu: als dat zo moet, dan 
pas ik er voor. Op zijn tijd wil ik mijn 
vrienden en kennissen op ecn makanan 
hcsar lk.unnen ont!halen. Ook daar is wei 
iets op te vinden. 

Zoudt u het vreemd vinden ala we in 
dit opzicht eens eeu heetje Amerikaaus 
gingen doen,. waar, hij dergelijke feestjes 
de gasten a1lemaal wat voor de maaltijd 
meehrengen , of, wat eenvoudiger is, 
de kosten hoofdelijk omslaan. 't Lijkt 
misschien wei een heetje vreemd, maar 
dat is het heus aileen de eerste keer. 

Onlangs sprak ik iemand met een 
heel klein pensioen. 

Ze woonde in een hadp1aats mel aile 
gevolgen van dien. In de · zomer aan 
gasten uit de familie geen gehrek, met 
gevolg, vee] te grote uitgaven, die in de 

Schema 1 
Voeding f 95.-
Huur 

" 
38.-

Verwa-rmiug, verlichting 
" 

16.-
Was·, toilet·, schoonmaak art. 

" 
10.-

Kleding. sc·hoeiscl 15.-
Porti, zakge1d, ~ntspauning 

" 
10.-

Bclasting (voor weduwcn} 
" 14.-

Contributics·, lccluur 
" 4·-

Ontwikkcling, scboolgeld 
" 

3.-
Gczondlt. zorg, vcrzckeringen 

" 
15.-

Vervoer (tram, trcin? enz.) , 5.-
Onvoorzienc uit.llaven .. 10.-
Repamties, vernieuwing 

" 
15.-

f250.-

wintermaanden weer ingelopen moesten 
worden. 

Deze dame was na twee jaar tot een 
oplossing gekomen. Ze weet nu wat ie
dere loge haar kost en een ieder is nu 
van harte welkom, mits men hereid is 
de lk.osten van het logeren zelf te dragen. 

W aarschijnlijk zullen de loge's nu zon
der het gevoel van onhescheiden te zijn, 
langere tijd durven blijven. Bovendien 
voelt men zich dan niet meer verplicht 
toch iets te willen doen, welke drang 
dan meestal wordt omgezet in het ko
pen van luxe. of overtollige dingen. 

Voor heide partijen hiedt dit systeem 
voordelen: de gastvrouw hehoeft niet 
meer in angst te zitten, dat ze met haar 
geld niet uitkomt, terwijl de gast niet 
meer het gevoel hehoeft te hehhen 
onhescheiden te zijn. 

Het is natuurlijk ondoenlijk voor aile 
K .P.M.-gezinnen een passende hegro
ting te geven. Ieder gezin heeft zo zijn 
bijzondere uitgaven, Maar toch kan 
men aan de hand van onderstaande 
schema's voor het eigen gezin iets 
hruikhaars maken. 

Is de huur hoger dan aangegeven, dan 
zal er op een andere post hezuinigd 
moe'ten worden; of wanneer we ver
plicht verzekerd zijn, dan komen de 
r 1kosten voor gezondheidszorg lager 
dan aangegeven, waanloor we iets extra's 
hehhen voor die dingen, waar we zo 
hijzonder veel prijs op stellen en die 
onderstaande begroting niet noemt. 

Prettig zou 'het zijn, als we al deze 
heslommeringen aan manlief konden 
overdragen, maar die znllen we deze 
puzzle maar niet opllragen; ook hij 
h eeft zorgen genoeg. 

Uiteindelijk, we ziju zeemansvrouw, 
of we zijn het niet! Dus-, we fiksen het 
zelf . ..... in .. . ... Holland. 

Schema I, voor een vrouw zonder 
kinderen, inkomen f 250.- per maand. 
Schema 2, voor een vrouw met een 
kind, inkomen I 320 - per maand. 
Schema 3, voor ccn vrouw met twee 
kinderen , inkomen I 400.- per maand. 
Schema 4, voor een vrouw met drie 
kinderen, inkomen f 480.- per maand. 
Noot: Voor .een dame aileen is het voor
deliger in een pension te gaan, kosten 
plm. f 150.- per maand. 

Sdtema 2 Srhcma 3 Sdiema 4 
f 136.50 f 170.- f 200·-

" 
38.- , 50.- " 50.-

" 
16-- " 

18.- " 18.-

" 
]5.-

" 
18.- ,. 20.-

" 20·- 25.- " 33.-

" 
15 .-

" 
20.- " 20.-

" 
17.-

" 
23.- " 26.-

" 5-- " 
10.- " 10.-
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• Archipel-vaart tn het verleden 
door 

G. Knijpenga 
X 

Soms gelukte het de gevangenen om 
te ontvluchten. In 1825 werden drie Ja
vanen in een prauwtje aangetroffen hij 
Krawang. Ze waren als koopvaarders · 
door rovers overvallen en als slaven op 

· Billiton ~ verkocht, waarvandaan ze 
-evenwei -twisten te ontkome1;1. Op gou
vernemeritskosten werden ze naar 'hun 
woonplaats teruggezonden. 

Door de zorg van de Resident van 
· Riouw konden in 1836 twee en vijftig 
en in 1837 ongeveer tweehonderd Ja
vanen, die door zeerovers waren gevan
gen genonien, in vrijheid worden ge
steld. In 1839. gelukte het een expedi
t~e, tegen de rovers ondernomen, op de 
Oostkust van Sumatra negen en vijftig 
personen te hevrijden. Een enkele keer 
wist e~n vaartuig de piraten te ontzeilen. 
De ·schoener ,Lucifer'' werd hij de 
Boompjes-eilanden, op 20 mijl afstand 
van Djakarta, door meerdere roversvaar
tuigen, afkomstig van Zuid-Borneo, 
overvallen; aileen door het invallen 
van een gunstige wind gelukte het te 
ontkomen. 

In hetzelfde ja·ar werd de hrik ,Su
zanna Barhana", onder commando van 
de eigenaar Badendijk, ter hoogte van 
lndramajoe, door 5 prauwen overvallen. 
Zij hleven de brik de gehele nacht vol
gen, heschoten haar voortdurend, doch 
ook hier hracht elm gunsfige wind uit
komst, zodat de rede van Tegal kon 
worden hinnengezeild en het schip 
veilig was. 

Zo gelukkig was de brik ,Generaal 
de Kock" in 1823 niet. Tussen Indra
majoe en Tjirebon werd het schip vlak 
hij de kust door 7 prauwen ingehaald. 
De e igenaar R. Thomson, die zich toe
vallig aan hoord hevond, werd gedood, 
doch de gezagvoerder H . Blair en enige 
leden van zijn hemanning, wisten de 
kust zwemmende te h ereiken. 

Te Japara viel in 18"27 de hrik ,Sara" 
hinnen, gevoerd door J. Kasperman, 
komende van Semarang op weg naar 
Surahaia. Dit vaartuig was ter hoogte 
van de zgn. Rode Hoek, hewesten Man
dalika, slaags geweest met . twee grote 
prauw mayangs, elk voerende 2 vier
ponders en 4 lila's. De gezagvoerder 
had al zijn ammunitie verschoten en 
hovendien -zijn toevlucht genomen tot 
kopergeld. Hij verschoot daarvan ter 
waarde van f 150.-, doch smaakte de 
voldoening zijn helagers op een afstand 
te houden en te ontk.omen. 

Met het toenemen van de handel en 
de scheepvaart nam ook het hedrijf der 
zeeroof toe, waarvan vele Europese en 
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lnheemse vaartuigen het slachtoffer 
werden. W anneer een prauw, gewapend 
als ze. altijd waren, op de eenzame zee 
of in een kreek een andere ontmoette 

: met een geringere hewapenmg of he
. mannifig, was roof vrijwel onvermijde

lijk. . Uit noodzaak of Uit vrees voor 
ontdekking, ging .deze · roof vaak met 
moord gepaard. Betre'kkelijk weinig 
van ·dergelijke roofpartijen kwamen ter 
kennis van de autoriteiten. De handels
vaartuigen waren dan ook aile hewa
pend. Zo zagen wij uit een aantekening 
op een oude scheepspas een Palem
hangse hark van 60 Iasten hewapend 
met vier cannons, een dray has, vier 
donderhussen, vier snaphanen, zes picols 
kruit en 200 kogels. 

De schoener ,Active" werd in 1820 
hij Pulu Mandelika door zeerovers geno
men, waarhij de gezagvoerder Henry 
Brown om 'het Ieven kwam. In dat 
zelfde jaar werd een hrik, komende van 
Sumanap, ter hoogte van de eilanden 
Lingga en Saya genomen. Het korvet 
,Venus" mocht het gelukken dit vaar
tuig te h ernemen. Bij overmeestering 
van zeerovers 'kreeg de bemanning dezer 
schepen 1/3 van de waarde als premie 
uitgekeerd. 

Lang niet altijd gelukte het om de 
zeerovers te achterhalen. V erdachte 
schepen werden door de kruisende Ne
derlandse marinevaartuigen aangehou
den en het gelukte dan wei een enkele 
keer, zoals in het hierhoven aangehaal
de geval, een schip te heroveren. Door 
hettoen nog onthreken · van berichten
diensten, zoals telegraaf en radio, kwa
men de klachten van overvallen · pas 
geruime tijd, nadat zij hadden plaats 
gehad, hij de autoriteiten hinnen .. Uiter
aard bleven de rovers niet ter plaatse 
op een strafexpeditie zitt.en wachten. 

In het Tijdschrift van het Zeewezen 
van 1845, lazen wij voor het eerst iets 
over _een , Telegraaf op . {>nrust~'. 

, Deze toestel bestaat uit een mast .en 
een.e ·ra, aan. welke vier, op scharnieren 
draagende borden of kleppen op en 
neder _ beweegbaar zijn, die alzoo · ieder 
twee standen kunnen aan.nemen, be
halve dien . van rust of horizontaal. 
N aar boven gekeerd beteeken.en. zij de 
oneve!'z,e cijfers I, 3, 5 e~ .7 en llflflr be
n.eden hangende de 'evene 2, 4, 6 en -8. 
Naar h et Noorden ziende &eteekent het 
bord aan de regterzijde I en 2, het vol
gende 3 en. 4 enz. Men kan. dus niet 
aanmerken. als cijfers, maar alleen als 
teeken.s, die met elkander samengesteld 

worden, volgen.s h et daarbij behooiertde 
seinboek. Om alle dubbelzinnigheid weg 
te nemen, omtrent den. stand der klep
pen, wordt voor afstanden te groot om 
de ra te onderscheiden, daar boven 
een.e schijf of bal of ander teeken. ge-
heeschen". ~ 

W aarvoor deze ,telegraar' feitelijk 
diende, wordt niet vermeld. In 1859 
werd de eerste zeekahel gelegd van 
Singapore via Muntok naar het toen
malige Batavia. Deze was evenwel 
spoedig defect en onhruikbaar. In 1870 
werd een nieuwe kahel gelegd. Makas· 
sar werd in 1888 door een zee'kabel met 
-Java verhonden. In 1901 volgde Ban· 
djermasin. 

Voortdurend kruister: de controle
vaartuigen de scheepvaart-routes en 
wer-d scherp uitgezien naar verdachte 
.vaartuigen. In 1829 werd een paduakan 
op weg na:ou Makassar, in Straat· Banka, 
door . 2 rover~prauwen aangevallen. 

·Reeds was de helft Jer· equipage buiten 
gevecht gesteld, toen de schoener 

. ,Zephyr'' . kw.am opdagen en de padua
kan kon ontzetten. Zo ook kon Z. M. 
schoener ,Castor" in 1825 de Neder· 
landse brik ,Sara Theodora" (kapt. 
W. Bargen ), die benoorden Karang 
Sedoelangs door tal van roversvaartui
gen was ingesloteo, uit zijn henarde 
situatie verlossen. 

Minder fortuinlijk was de brik 
,Anna Maria" ('kapt. Nolthe~ Kin 1822. 
Genoemd vaartuig werd n a ij rawang 
zeilende door 5 roversprauwen over
vallen en na een hevig gevecht geenterd. 
De brlk werd overmeesterd' en met een 
voile lading rijst naar Billit~n gehracht. 
Hetzelfde lot onderging in 1825 een met 
gambir geladen lnheems vaartuig. 

Vooral Straat Riouw, Malakka en de 
Lingga Archipel boden, door de ontel
bare groepen van eilanden en de vele 
nauwe passen, bochten, haaien en rivie
r en, de· zeerovers prachtig~ · schuilplaat
sen. In de omstreken van Singapore 
en ook in de plaats zelve hielden zich 
een groot aantal zeerovers op. De jonge 

. Toin.monging die te Telok Blansa, een 
:kampong dichtbij Singapore, was ge
.vestigd, maakte zich onophoudelijk aan 
zeeroof schuldig. Hij · had zelfs onder 
de prauwenvoerders en tambangers in 

.de haven van Singapore een soort in-
Iichtingendienst, zodat hij steeds werd 
g~wam:schuwd omtrent de aard der la
ding trn bewapening der schepen aldaar. 

. In het geheim koch ten ze kruit en lood 
te Singapore, terwijl . ook daar de door 
hun buit gemaakte goederen werden 
verkocht. In 1847 werd zelfs melding 
gemaakt van hondgenootschappen van 
zeeschuimers; zij . stonden onder de 
naam van jungle confederations bekend. 



Gezamenlijk beschikten zij over een 
;vloot van vaartuigen, die niet aileen 
goed bemand doch oo'k goed bewapend 
was en uiteraard een schrik was voor 
tle koopvaarders. 

De Tohelorezen waren de schrik der 
Molukken, doch de meest geduchte ro
vers waren evenwel die afkomstig uit 
de Philippijnen, lllano's genoemd; 
vooral Mindanao en Soeloe ontwikkel
den zich tot georganiseerde roofstaten. 
Deze gingen er met hele vloten op uit. 
Lartongs waren grote prauwen voorzien 
van 2 masten en soms 3 riemen hoven 
elkaar; penjajaps waren lichter alhoe
wel ook nog met 2 ma8ten, terwijl de 
kakaps (met 1 mast) en de kleine snel
Je balloors op verkenning werclen uit
gezonden. 

Omtrent de beweegelijkheid van deze 
t~chepen mogen b.iij''ken dat het. eerste 
hericht over het veraehijnen van een 
So11okse vloot in het noordelijke ge· 
deelte van Straat Makassar dateer. uit 
de eerste helft van M·aart 1858 te Koetei. 
In April van dat jaar hielden de vrau· 
wen zich te Tanakeke op, alwaar zij zich 

"WIIlem Barendsz'' II 

'n Flinke walvis staat gelijk met 500 
vette varkens. Dat schoot me te hinnen 
toen i'k Zaterdag 20 November a.p. 
opkeek tegen de Willem Barendsz II, 
206 meter lang, 11 millioen kilo 
scheepsstaal. Het grootste schip ooit op 
een Nederlaudse werf gehouwd giug te 
water. Bij Wilton Fijenoord in Rotter
dam. 

In gedachteu giug ik terug naar de 
zomer van '46. Tuseen Maart en October 
voer -ik tweemaal per dag op 't IJ laugs 
eeu gewezen tanker, de ,Pan Gothia" 
van Zweedse uationaliteit. 'k Zag de 
roestige romp veranderen in de hui
dige ,Willem Bareudsz", het schip met 
de vier schoorstenen achterop. 

Straatarm was Nederland. Er was 
geen vet. Er waren geen deviezen. Die 
,Willem Barendsz" ging - als het 
lukte - vet l1alen en deviezen verdie
nen. Maar wat een barricades op de 
weg. Financiele prohlemen, geldhlok
kade, deviezencontrole, grondstoffen· 
~ehrek, ingewikkelde intemationale he-

Gevecht met zeeroversprauwen bij Riort<tv. 1820 
··'· 
Reprod-uctic van een tckening door J. E . van Heemskerck van Beest in het Scheepvaartmuae-um 

te Amsterdam. 

wisten schuil te houden voor kruis
hoten . Op de 21ste April vertoonden 
zij zich bij Sapoedi en landden op dat 
eiland en op de Oosthoek van Madura. 
De kust langs, om de West, hi elden zij 
zich begin Mei te Koempoel op en het 

palingen. Bovendien konden de Neder
landers toen nog geen walvis vangen. 
Ze moesten het van de Noren Ieren. In 
een bar klimaat. Maanden van huis. 
Pet af voor de ondernemers, die zoiets 
riskants durfden. Pet af voor de man
nen die steeds meegaan. Ze hehben 
geen mis jaar gehad en menige walvis 
verdween in de ketels, via de slipway, 
dat grote schuine gat in de U-weet-wel 
van het schip, om tot traan gekookt, 
tot meel en andere producten verwerkt 
te worden. 

Die ,ouwe Willem" werd te oud, 
zijn uitrusting te onmodern. 

, We moesten 6f liquideren Of hou
wen" zei op die Zaterdag de heer A. 
Viuke, directeur van de Nederlandsche 
Maatschappij voor de W:alvischvaart, 
22 Februari 1946 opgericht. 

Gelukkig voor Nederland kozen ze 
houwen. Ook Wilton-Fijenoord had 
durf. Want het was onbekend terrein, 
zo'n gecompliceerd schip. Op twee 
sleeen ging ,Willem Barendsz II" te 
water. Alleen de grootste schepen gaan 
op twee sleeen. 

midden van die maand in de Karimata
passage, roofden in het iaatst van Mei 
een aantal mensen op Tambilan, in het 
begin van Juui ging het op naar de 
Natuna-eilanden en stevenden toen op 
de N.O. naar Solok terng. 

(wordt vervolgd) 

' 0 ' 

Zo'u schip is van alles : fahriek, tank
schip, slagerij, Iahoratorium, zoetwater
bedrijf en tehuis voor 500 mannen, 

Het krijgt twee schroeven, 19 traan
kookketels, 'n lever-installatie die vita
mineolie maakt, 'n meelinstallatie. Och, 
je zou er uren over kunnen praten. Wat 
een nuchtere wetenschap. Wat een ro
mantiek tegelij'k. 

Nog even snel wat misverstanden op
ruirneu. De ,Willem Barendsz" vangt 
zelf geen walvissen. Als kuikens met 
een kloek gaan er kleine jagerschepen 
mee. Die vangen de kolossen, die wei 
90.000/ 100.000 kilo kunnen wegen. Die 
leveren ze af franco langszij. Opge
pompt, zodat ze kunnen drijven. 

En oo'k: de ,Willem'' produceert 
geen levertraan, waar uw kinderen zo 
de mier aan hebhen. Die komt van de 
lever van de kabeljauw. Walvistraan is 
voor industriele doeleinden, voor mar
garine enz. De ouwe ,Willem" is nu 
zo'n beetje op de visgroud aangekomen. 
Het vangseizoen is van December tot 
Maart. 

Goede vangst, mannen, eind van dit 
!)aar met het nieuwe schip! 
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Lezers schrijven ons 

De reclactie belunul:t zich het reclu voor in
zendingen voor d eze rubriek ~ bekorten of te 
retortmeren. Anonyme i.nzendingen worden 
ongelezen terzijde gelegd. Correspondentie over 
d eze rubriek kmn niet worden gevoerd. 

cAlo het ty uerloopt ..... 
moet men de baken.o 

uerzetten 
V roeger is niet nit en .. .... mi is niet 

morgen. Er ligt geschiedenis tussen 
vroeger en nu 6n wij weten niet wat 
morgen ons kan hrengen. 

Ook de Nederlandse koopvaardij 
heeft te maken met verleden - heden 
en toekomst van de aardbol met de. 
daarop liggende werelddelen en de 
daarhinnen liggende grenzen der staten. 
Met wijzigingen die ten aanzien hier
van plaatsvinden, verandert ook ten 
euenmale he t emplooi van onze Nedcr
landse schepen. 

In dit verband zou kunnen worden 
opgcmerkt dat ·voor W ereiUoorlog II 
een zeer groot deel van de Nederlandse 
koopvaardUschepen de uit- en thuis
haven vonden in Nederland, dat in die 
tUd een zeer belangrijke plaats innam 
binnen het transito-verkeer, zowel voor 
begin-half- als eindproducten. Het was 
in die tijden dat men kon spreken van 
lijurederijen op Nederland. Wereldoor
Iog II, de n a-oorlogse tijd, wij'zigingen 
der grenzen en de in wezen geheel ge
wijzigde wereidkaart hehhen aan de 
Ncderlandse koopvaardij :een min of 
meer nieuwe vorm gegeven. 

In deze nienwe vorm zien wjj de 
grote Nederlandse lijnrederijen van hun 
lij nep afgaar. en met de Nederlandse 
schepen emplooi zoeken over de gehele 
aardhol, znlks in vergelijking met ooze 
Noorse, Zweedse en Deense hroeders, 
terwijl ( wij mochten dit al eens eerdcr 
opmerken : er zijn er m eer die will en 
varen en concurrcren op de buren) ook 
de J apanners, Duitsers en Italianen 
weer terdege van zich laten lwren. H et 
hehoeft · ongetwijfeld geen hetoog dat 
wat voor Nederland door de ee uwen 
Lee.u is geweest, ook voor vandaag en 
voor de toekomst zal blijven gelden, nL 
dat haar scheepvaart een zaak is el[ 
hlijft van eerste belang. 

Mochten in het grijze verleden onze 
houlcn schepen met hun lappen zeil 
en ~jzeren mannen (al waren het niet 
a_ltijd heren ) een der eerste plaatsen op 
de wereld-zeeen hebhen veroverd voor 
l1et nageslacht, het is vandaag aan ons 
om met stalen schepen en met de Iaat
ste middelen der techniek dit erfdeel 
cler vaderen te hehouden. Tijd deed 
mensen en schepen veranderen. 
; Allengs, m et het groeien van de 
scheepvaart, alsmede van de techniek, 
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het stellen van eisen n1.b .t. gediplo
meerde krachten. betere scholing, tijden 
van hoog·conjunctuur en daarinede ver
hand houdende · materie van vraag en 
aanbod, deden successievelij'k bij de in 
de loop der tijden gegroeide specifiek 
grote Nederlandse lijn-rederijen, meer 
in het bijczonder corpseri ontstaan van 
gezagvoert}.e:rs en officieren , waar het 
Nederlandse volk trots op kan zijn. 

Aansluitencle op hovenstaande korte 
uiteenzetting m.h.t. de ivijzigingen in 
het emplooi onzer Nederlandse sche
pen, moge het interessani zijn een blik 
te werpen op de gewijzigde levensom
standigheden welke hieruit zijn gaan 
voortvloeien voor hen, die de schepen 
bevaren en voor hen die aan de wal 
het }even zonder m an of vader slijien . 

Het is geen materie die binnen enkele 
regels valt te bcschrijven. , Beroeps
keuze", zegt de ,man in the street", 
m aar zo ligt deze kwestie niet. 

R et is niet , de zee" die trekt maar 
de Ianden, de steden , daar achter gindse 
horizon. En dan denken we terug aan 
de jaren voor de oorlog, jaren waarin 
!J:een pronw tie was, Sde werktuigkundi
gen en 4de stnnrlieden ille 8 a 9 jaren 
meeliepen, 2de slunr1ieden en 3de 
werktuigkundigen van tegen de 40, om 
over de rest maar niet te spreken. 

Voor de ongehuwde zeeman was die 
tijd nog lang zo gek niet: op zee had 
men de wacht en het opgedragen werk; 
daartussendoor had men zijn glaasje 
bier en een horrel, elck wat wils, daar
naast weer had men ae haven van aan
komst ~1 5o .het hoof d, Hong Kong 
hotel, Lido, groie Chinese· ·pa'rties en 
aardige rileisjes, · Singapore inet idem 
zoveel plaatseri van vermaak, K aapsta'd 
met zijn Delmonico, Durban m et zijn 
Playhouse, Sydney met het Australia 
Hotel P rin cess en Romanos en zo ·ktm
nen we wei doorgaan. Ret Ieven was 
goe•l, he t was waard OlD geleefd te wor-' 
den en dat deed men dan ook. De ge
trouwcle man daarent~t5en had ook toen, 
zoals het nog is ctJ. zoals het ahijd zai 
blijven de zorg voor vrouw en kinderen 
maar hjj kwam daarbij (op een enkele 
reis daargelateu ) regelmatig tlmis en 
kon -zich daarhij heel wat meer per· 
miteren dan hij vandaag zou kunneri 
doen in h .v. twee rangen ~ioger. ·' 

Na de oorlog is in 'vele ·Ianden de 
levensstandaard aanzienlijk omhoog ge; 
gaan, terwijl tevens allerlei deviezen• 
maatregeien het levenslicht aanschouw• 
den. Nederland wist zich, ondanks ()p· 
gevan gen klappen gedurende de oorlog; 
zeer snel t e herstellen, maar tezelfder 
tijd wist men op kunstmatige wijze de 
levensstandaard te drukktm, hereikte 
hiermede de vervaardiging van goed
kopere producten en won jerrein op de 
wereldmarkt. 

Ook de ·Neder1andse zeevartmden 
p1ukten 'en plukken nog de wrange 
vruchten van de boom die tiit dit beleid 
is gegroeid; juist die zeevarenden in het 
hijzonder, omdat zij mede te maken 
hehben met de levensstandaard in an
dere landen. Onget:wijfelu: wai: het 
zwaarst is moet h et zwaarste wegen. 

Maar de vraag mag gesteld worden, 
dat indien de vrijgezel geen vertier 
meer kan vinden, of dit vertier niet 
meer k an b etalen, . is deze ll:!-an dan op 
een natuurlUke wijze te hinden aan het 
bedrijf waarby hij in dienat is ? 

E.venio geldt voor de gehuwde man 
indien hij, wat, men bij de Nederlandse 
scheepv~art noodgedwongen steeds ster· 
ker· zal gaan voel~n, slechts weinig 
thuiskomt en daarbij geen kans . ziet 
zijn gezin te Iaten leven op het niveau 
waarop hij dit redclijkerwij-ze mag ver
wachten; hU uiteind'elijk de zee de rug 
zal toekeren. 

* 
Ve1e bn1\'e hurgers aau de wal heh -

h cn weinig idee hoe of het ooze me.xisen 
':ergaat. \Varm eer een schip, ~a kortere 
of Iangere tij-d, op 1.ee heeft gezeten, 
is men de mening toegedaan clat na he~ 
mcren een ieder m aar naar huis kan 
gaan of in ieder geval de wal op kan. 
Di L is ceo volkomen onmogelijkheid. 
Daar toch aan de kade ligt dat drij
vcnde gehcel, opslagplaats van vele 
waardevolle goederen, die onder het 
deskundige oog gelost en geladen moet 
worden. 

Onder het deskuudige oog van hen, 
di e met schip, mensen en lading straks 
weer in· stabiele toest and uaar zee ·moe· 
ten ver trekken . Ook dan hruist daar 
het hart van het schi'p; het zijn de
zelfde werktuigkundigen die het geheel, 
voor wat hetreft de teclmische zijde, 
over zee hrachten en nu weer zorgen 
voor Iicht, water, ventilatie, sanitair, 
het vcrzor gen der dekwerktuigen, het 
onderhoud aim vries- en koelinstaUaties, 
controleren, iuspecteren en rev1seri-m 
van machines, motoren, ketels, stuur
inrichtingen enz. enz. 

Tenslottc heeft het scliip - als 
vracl1tschip - een perisionhedrijf voor 
de opvarenden · en - als passagiers
schip - een compleet hotel-cafe. en 
restauranthedrijf. R et moet een ieder 
(1uidelijk ·zijn dat deze, op ziclizelf
l'taande, eenheden, en die wij drijvende 
gehuchlen, dorpen of steden zouden 
.villen noemen, een continuhedrijf als 
cerste noodza~elijkheid vereisen. 

. Daarnaast komt dan nog de factor de 
beperktheid in personeel;· ten eerste uit 
~e noodzakelijke overweging van de 
rlaarvoor.. henodigde ruimte en ten 
Lweede uit hoof de van economische over
wegingen teneinde het evenwicht in de 
exploitatieposten niet te verbreken. 



E.~.a. hetekent, dat men in een haven 
liggende, naast in ·de eerste plaats het 
te verrichten werk (iets waarmede voor 
alle diensten meestal de gehele ligtijd 
is gemoeid) en daarbij in aanmerking 
genomen de mensen van de wacht, 
tenslotte voor de overblijvenden vrije 
tijd heschikhaar zal moeten stellen voor 
recreatie. Recreatie is goed, verzet de 
geest, geeft het lichaam nieuwe spirit 
om daarmede volgens de geijkte term 
,met nieuwe moed en friBBe tegenzin" 
weer aan het werk te slaan. Werk in het 
helang van h~t bedrijf, van ons schip, 
in het belahg van de rederij en in bet 
algemeen belang van de Nederlandse 
koopvaardij. 

Relaas niet iedereen vindt even ge
makkelijk zijn recreatie en niet al
tijd en overal ter wereld bestaat 
de mogelijkheid daartoe. Ret kan dan 
bv. wenselijk zijn vrienden of kennissen 
aan hoord nit te nodigen. Net zo min 
als bv. de man uit het hotelhedrijf een 
feestavond kM! organiseren in eigen 
zaak, net zo min is het aanbevelens
waardig voor de zeevarende een feest
avond te organiseren op eigen schip. 

Het Ieven van de zeeman heeft twee 
zijden. Aan de ene kant zijn loon en 
arbeidsvoorwaarden, anderzijds dat wat 
het Ieven hem verder biedt. Na twee 
wereldoorlogen en met een sterke or
ganisatie in het raam der Nederlaridse 
vakbeweging is men binnen het geor
ganiseerde overleg met de reders geko
men tot een redelijk gunstig sociaal
economische positie van ae Nederlandse 
zeevarende, zij het dan ook binnen de 
sfeer van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Maar d~ze positie aileen, met of zon· 
der recht, kan geen zeeman, kan geen 
werknemer binden tot werkgever of he· 
drijf. De keerzijde van de medaille, dat 
wat het Ieven verder biedt, laat zich 
niet langs kunstmatige banen leiden, 
maar vindt zijn weg op natuurlijke 
wijze. Het verstoren hiervan hetekent 
het kraken van amhitie voor beroep en 
scheepvaart. 

In dienst zijnde van de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij is het moge
lijk hier, aihoewel niet met een enkel 
woord, gewag te maken van datgene 
wat in de afgelopen jaren werd gedaan 
met hetrekking tot het autopark en 
husdienstregeling, evenzo met betrek· 
king tot het bouwen van flats in Dja
karta, Surahrua, Makassar en Singapore. 
Het zou zeker de moeite waard zijn een 
uitgehreid verslag hierover na te lezen. 
V elen in dienst der K.P .M. zullen hier 
ongetwijfeld een open oog voor hebben 
en zijn hier ook zeer erkentelijk voor. 

* 
Wie de Jeugd heeft, heeft de toe· 

komst. Meer dan ooi t verkeert onze 
Nederlandse koopvaardij in een positie 

waarbij llleer hegrip getoond zal moe· 
ten worden voor onze jongere officie· 
ren, meer lief de hijgebracht moeten wor _ 
den voor het werk, het schip en de 
vaart, maar tevens wat meer gedaan zal 
moeten worden voor een gezonde out
spanning van deze mensen. Hieruit 
groeit diepere erkentelijkheid, groeien 
sterkere banden met het bedrijf dan nit 
welke, zij het ook onontbeerlijke, col· 
lectieve arheidsovereenkomst ook. Dan 
kunnen we met aan zekerheid grenzen
de waarschijnlijkheid zeggen: ,deze 4de 
stuurman, deze Sde werktuigkundige is 
de gezagvoerder, hoofdwerktuigkundige 
van morgen''. Dit is een taak welke Iiat 
bij de Ieiding aan hoord van het schi~. 
Hulde aan gezagvoerders en oudere of· 
ficieren die hier kans toe zien, ontlanks 
~lle moeilijkheden der na·oorlogse 
Jaren. 

'* 
W at is tegenwoordig in sommige de· 

len van de wereld nog mogelijk? V roe
ger kon zoveei, zo heel veel. Zijn de 
ouderen onder ons hun eigen tijd ver· 
geten?? 

Heeft men siechts oog voor eigen 
recreatie, voor eigen vrienden en k en· 
nissen?? 

Wil men wei tasten in het persoon
lijke Ieven van anderen en er toch 
anderzijds niets mee te maken hebben? 
Kweekt men liefde, kweekt men haat? 
Ziet men tussen de bomen door het 
hos nog wei? 

Het doei is dat de schepen varen en 
goed varen. Daarnaast, ondanks de 
gewijzigde omstandigheden van de vloot, 
zal men kunnen blijven vasthouden 
aan een corps gezagvoerders en offi. 
cieren, zoals dat voor de laatste wereld
oorlog bij de grote Iijnrederijen is 
gegroeid. Na de oorlog was er een 
vlucht van de zee; een vlucht die 
gestadig doorgaat. Het verloop onder 
jongere officieren is ontstellend. Neen, 
het kan niet liggen (hij de jongeren 
zeker niet) aan de loon- en arbeidsvoor
waarden waarvoor men naar zee gaat. 
De vraag mag gesteld worden: ,wat 
hiedt dan het Ieven aa.Ii boord van het 
schip, wat hiedt dan het Ieven met dat 
schip op zee en in de haven?" Is er 
geen vertier meer aan de wal ? Zijn 
het de prohlemen met deviezen en 
vreemde valuta ? 

Zeemansleven is toch een man's job. 
Of zijn het de ouderen onder ons die 
van jongens geen kerels meer kunnen 
maken? 

Toen het oorlog was waren het ook 
niet altijd de beste paarden die de ha· 
ver kregen. Toch waren die jaren in 
een zeker verband de beste jaren van 
ons Ieven. En waarom ? Omdat we 
gewaardeerd werden, een waardering 
die men zeker niet onder stoelen of 

han'ken stak. Misschien wi1 men tetug 
naar die vooror.rlogse toestanden. Toe· 
standen die uiteindelijk mensen en voi
keren gewapend tegenover elkaar heeft 
gezet. 

Laat de massa verstandiger zijn. 
Want de honden blaffen, maar de 
karavaan trekt voorbij. 

J . C.S.v.B. 

AI wat mij gisteren werd gegeven 
Om even 
Mede te Ieven 
Wordt mij heden 
Of morgen 
Zonder reden 
Afgenomen: 
Mijn zorgen 
Mijn horloge (Antoine freres Besan~ton) 
Mijn groene wollen huisjapon, 
Mijn dromen 
Mijn ogen, neus en oren 
Schilderijen, beelden en amphoren 
Regenjassen 
Dassen 
W andelstokken 
B et frisse groen voor oude bokken 
Mijn complete Henry James 
En, geheel in zijn geheel, tussen 

Schelde en Eems 
Ret lieflijk plekje grond 
W aar eens mijn wieg op stond. 

AI wat ik bloedig h eb betaaid 
W ordt weggehaald 
En het goed der buren ook : 
Bezit gaat op in rook. 
Zelfs waar wij trots op waren 
De befaamde zielesnaren 
Strakgespannen naar den aard 
En beslist de moeite waard, 
Wierp een schooier in de vaart. 

AI mijn meubels en organen 
AI mijn lachen en mijn tranen 
Deze stad en de natuur 
Heb ik, duur, 
Aileen jn huur. 

Binnen korten tijd 
Komt Rein hier 
Als koetsier 
Met een zweep en hoge hoed 
En zegt tegen onze meid 
Die opendoet : 
,Ret is voor de oude man 
Voor Jan, 
Hij weet er van. 
Bagage en kleren overbodig 
Hij heeft geen tandenborstel zeUs 

meer nodig ..... . " 

Daar gaan we dan! 
J. Greshoff 
in: Maalstaf 
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De volgende mutaties vonden bij ooze maatschappij plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig: 

J.C.L. Utrecht hfd. wtk. l/1 ex RV 
Ch· A. de Roy van htd. empl. 5/l ex GSV (naat· SMP 

Zuydewijn Berouw) 
J .W. Mensingh llfd. wtk. 8/1 ex RV 
Mevr. Ch. van Altena· em pl. 11/ 1 ex EY (nanr afd. Secre-

Schoorel tarie/ HK) 
E.C. Pronk gczagv. 1211 ex RV 
K.P.C.A. Granilierg 2de sun. 13/ 1 ex RV/ SV 
W.M. Wuthrich hfd. wtk. 15/1 ex RV 

Per ms. ,Houtman" ddo. 21/ 1 te S'pore: 

W.E. Sonneveldt 
W.C. Mulder 
I. Harms 
H. Twisk 

gezagv. 
le stm. 
2de stm. 
2de stm. 

ex RV 
ex RV/SV 
ex RV/ SV 
ex RV/ SV 

Per ms. ,Oranje" ddo. 27/ 1: 

A. Dijkhuizen 
H.P. Steggerda en gezin 
W. Th. P . Mierop 
A. Haack v.d. Goes en 

gezin 
W .E. W outering en 

echtg. 
K. Cb . de Lannoy en 

gezin 
P .. O.A.H. von der Ahe 
H.]. Janssen 
Mevr. J.A.M. van 

Ginneken·Engelhregt 
en kinderen 

M.evr. G.G.M. Bartels· 
Schaap en kinderen 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig 

J .A. Smaak 
B. Pekel 
G.W. de Bruyn 
J. Ouwejan 
E.A. Rontgen 
J , Th. Tromp 
C.A. Voorrips 
G. Tolsma 
A. Huibregtse 
W. Mesker 

gezagv. ex RV 
1e stro. ex RV 
k.v. hfd. wtk. 

2de wtk. ex RV 

3de wtk. ex RV/SV 

empl. 
empl. 
empl. 

ex EV (naar CM lll/ Agt./HK) 
ex EV (naar TD/Makassar) 
ex EV (nagr ag. Singapore) 

gezin hfd. empl. 

gezin 2de wtk. 

Wei kom i 

2de wlk· 29/12. RV/ SV 
2de wtk. 29/ 12 RV/SV 
geza·gv. 11/1 RV 
2de stm. 12/1 RV/SV 
2de stm. 12/ 1 RV/SV 
2de stm. 12/1 RV/ SV 
2de stm. 19/1 RV/SV 
4de w\k. 19/ 1 RV/ SV 
4de wtk. 19/ 1 RV/SV 
gezagv. 25/ l RV 

Per ms. ,Johan van Oldenbarneveldt'' ddo. 31 I 1: 

] .A. Zandveld en ge:dn hfd. empl. EV (ex ag. Surabaia) 
A. Gillisse 3de wtk. met ontslag 

, 
Goede reis en behouden aankomst l 
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NIEUW AANGENOM&N 

A. van Zee 
W. A. Dilling 
D. Pieters 
Th. Elenbaas 

J. van Geene 

K. Dekker 

Tan Tjong Kheng 

kv. 3de wtk. 
kv. 3de wtk. 
Sde wtk. 
hfd. empl. 

em pl. 

4de stm. 

loc. empl. 

ddo. 28/ 12 per vliegt. aangek. 
ddo. 1/ 1 per vliegt. aangek. 
ddo. l /1 aan genomen. 
ddo. l j 1 aangenomen (naar 

afd. CM 2/ HK) 
ddo. 27/l per ms. , Oranje" 

aangekomen (naar W erkpl-/ Tg. 
Priok) 

ddo. 21/1 per ms . .,Houtman" 
aangek. 

ddo. 19/ 1 gepl. b/ d afd. 
Tikkerij j HK 

Welkom bij onze maatschappij I 

MUTATIES 

em pl. E. van Ysseldijk 

S. Rimper 

R. Creut?Jburg 

G. J . van Galen 

loc. erupl. 

Joe. empl. 

26!12 van afd. Doorvoer/HK naar 
ag. Palemhang. 

111 ex Med. dienst Gadjah 
Mada met pensioen. 

1/1 ex SMP-Berouw, ontslag 
op verzoek. 

loc. empl. 111 ex ag, Semarang, met ont· 
slag. 

D. P. Berl'evoets 

P. van der Molen 

J. Hoogerbrugge 

W.E. Burgemeestre 

emp). 

em pl. 

empl. 

em pl. 

9/1 van ag. Pemangkat naar 
Ink. & Mag. dienst/Tg. 
Priok. 

ll j l van afd. CD/ HK naar 
CD/ Tg, Prf.ok 

13/ 1 van afd. Vervoer/HK naar 
ag. Asahan. 

21/1 van ag. Asahan naar 
afd. VRV / HK. 

Rectificatle 

Het beruchte zetduiveltje speelde ons in llet Januari-nummer 
van , de Uitlaat" parten. B et lijstje van de verlrekkende passa· 
giers per ms .. ,Willem Ruys" ·van 6 Janual'i behoort er ale volgt 
uit te ·lien: • 

P. A. de Vlieger en gezin 
Tj. v.d. Schaaf 
G. B. Edwards van Muyen ' 
Rob. Tency Wattimena 
J . A. ten Hage 
J. A. Stolk en ecl1tg. 

2de wtk. 
2d'e wtk. 
3de wtk. 
Sde wtk 
4de stm. 
empl. 

RV 
ontslag op ver:toek 
RV/ SV 
met ontslag 
met ontslag 
EV (ex ag. Tg. Priok) 



Van de Postzegel 
Verdeelcommissie 

In het Octobernummer a.p. van 
,de Uitlaat'' plaatste de PVC een 
oproep dat in de maand December 
d.a.v. een verdeling zou plaatsvin
<len van de in de loop van 1954 
vergaarde postzegels. Het resul
tant was, dat voor een bedrag van 
Rp. 1000,- aan enveloppen met 
zegels onder de K.P.M.-philate
listen kon worden verdeeld en 
genoemd bedrag op 22 December 
j.l. aan de Stiehting Pa van der 
Steur kon worden overgemaakt. 
De PVC mocht van genoemde 
Atichting de volgende brief ont
vangen : 
Aan de Postzegel Verdeel Com
mtSste der Kon. Paketvaart-
Maatschappij Djalw:rta~ 
Geachte Hf'ren v.d. Commissif'. 

Het is OltS een waar gf'nof'gel1 
U onzP oprechte dank te betuigen 
voor de byzonderP. blijk van ml'de
le1Jing, dif~ tvij 11an U hebben mu
gen omlervinden in de vorm van 
een bijdrage ad. Rp. 1000,- op 
22 December 1954. 

U moogt overtuigd zijn dat. wij 
van dat bedrag een uitstekend 
gt~bruik kunnen maken. 

Nogmaals onzc warme dank 
voor de sympathieke geste. Te
t•P.ns wensen wij u een gezegend 
en voorspoedig 1955 toe. 

lnmiddels verblijven wij na 
beleefde groeten, 

hoogachtend, 
(w.g.) C. Pangemanan 

Administrateur. 

In me1noriam 

Op 15 Januari jl. is te Surahaia, 
na een kort ziekbed overleden, in 
de mulerdom van 53 jaar, de beer 

W. E. Latuperissa 
in Ieven beambte bij de afdeling 
Equipage te Surabaia. 

* Op Zondag 16 Januari jl is, in 
de ouderdom van 51 jaar in het 
Ziekenhuis Petamburan te Dja· 
karta, overleden de heer 

J. B. de Queljoe 
in ]even hoofdklerk van de afd. 
P ersonele Zaken van onze maat
schappij. 

Zij rusten in vrede 

terste im~ressie vttt~ ~e O~hir-cruise va.t\ eeJt 

h. P. Jl1.- er te MeJta.~g 

_ Op l~tmr eer,9le crui.~c vcrschcen de ,.Oph ir" op hte Kerstd'flg voor Menado. Er stond 
wind en :ware t~einin:g, zodat een d'ebarkem ent dcr Jla.~S¥/I(Jiers helaos onmogelijk was . .... . 

Eerste Kerstdag, half 8 ',- moqrens, alles rnsti::r, heerl~jk genietend van 
een lekker kopje koffie. 

Eerste Kersda::r. Voor Menado: Ophir-cruise-dag, tenminste op papier 
dan nog altijd, want in werkelijkheid: wind, zware deining, deharkement 
onmogelijk en dus , Ophir" doorstomend naar Bitung. 

Plotseling telefoontje van immer actieve buitendienstman: , Hij komt 
hinnen, hij komt eraan ... ! !" 

Weg rust, wei! kopje koffie: Ophiritis de uieuwe K.P.M.-'Ziekte voor diverse 
al!entschappen. . 

Rennen, vliegen, fototoestel gegrepen, wei verhip, n et geen film in het 
toestel. Snel geladen en cfaarna in looppas, 90% hijl!end mede, de deur nit, 
de straat over, het slopje door naar het strand. En j awel hoor hij ( eigenlijk zU) 
kwam er aan, heel rustig en kahn, al~>of er nu werk e1ijk niets aan de hand was. 
Natuurlijk weer ongewoon, niet via de gebruikelijke route maar via de 
zuidzijde van de haai, zomaar langs het strand van Sario. En zo rustig, krek 
een veerpontje op het IJ en nog opgedoft ook, het kon weer niet op ! 

E n dan nog driemaal blazen en zeggen : ,J ongelui, ik ben er lekker toch, 
barat of geen harat!" 

J e zag de uitverkoreuen zelfs nan het dek stnan, zomaar met het blote 
oog, wat een reclame, pardon: sensa tie. 

Gauw wat foto's gemaakt voor de koerswijziging naar buiten. Er werd 
weer driemaal geblazen, zeker nog geen toeschouwers genoeg . .. ! 

Alslaatste onze , Ophir" (van de K.P.M.-ers) opstomend naar onze Menado 
Tua (van de Menadonezen) en deze hoogst enerverende momentcn waren weer 
voorbij. 

Zullen we maar zeggen: tot het volgende jaar? En dan weer ,Ophiritis" 
lange de lijn ! 

Het was toch maar een gezellige ziekte, want maanden tevoren kon je 
al zeggen: ,Op die dag en dat uur ben ik gelukkig weer gene-zen!" 

C.P.S. 
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F . Thenu 
maandgelder Civ.d.ienst;Tg. Priok 

40 1aar 
15 Februari, 1955 

(geen toto beschlkbaar J 

Ftededk Thenu, gehoren op 20 September 
1892 te Passe (Ambon), trnd op 15 Februan 
1915 als Jeerling-ladingklerk in diemt der 
KPM. Na tot Jndingklerk te zijn bevorderd, 
wcrd hij in Juli 1918 aangesteld tot proviand· 
klerk. In dezc laatst;e functie bleef hij tot 
Maart 1949 ann boord van onze schepen door· 
varcn en werd op 1 Mei 1949 eervol ontslagen. 
Op zijn verzoek, om onze mantschnppij te 
blijven ~li eoen, werd gunstig beschikt en zo 
bleef de beer Thcnu als ntaandgelder in KPM· 
dienst. Op 15 Febru·ari a.s. herdenkt hij dus 
het feit dat hij voor 40 jnar in dienst trad vnn 
onze maatschappij · 

Geboren op 22 Augustu• 1896 te Rotti 
(res. Timor) trad Johannes Christiaan Karels 

J . Cit . Karels 
hoojd.klerk I - ajd. 

Oiv.dtenst/HK 
40 ja.ar 

17 Februari 1955 

op 17 Februari 1915 
nls leerling-proviand· 
klerk in dienst var 
onze maatschappij. 
Kort daarop werd 
J1ij tot proviandklerk 
.bevorderd en diende 
in die functie aan 
hoord van verschil· 
l ende KPM-schepen. 
Daarna werd de heer 
Karels van tijd tot 
tijd bij de aid. Civiele 
Dienst op bet h oofd
kantoor gedetacheerd, 
doch bleef daartus· 
sendool' varen. Op 
1 Januari 1927 werd 
hij definitief aan de 
wa l geplaa tst in de 

funetie v,m kler-k bij de CD op het hoofd
kantoor. Op 1 Januari 1939 werd hij tot hoofd
klerk Jl aangesteld, om op J hnuari 1946 tot 
J.oofJklerk I ·te worden bevorderd. 

Alias werd op 3 
J uli 1903 in het to en· 
malige Batavia gebo· 
ren en trad op 14. 
Maart 1919 als klerk 
in dienst va-n onze 
maatschappij. Op 1 
Januari '42 werd hij 
bevorderd tot 2de 
klerk, op 1 Maart 
1948 ·kwam zijn he· 
noeming af tot le 
klerk, om op 1 Janu· 
ari 1951 tot hoofd. Alias 
klerk ll te worden hfdk. ll- ag. Tg. Priok 

I 35 iaar 
aangeste d. 2 Februart 1955 
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J . L . Lantang 
h oo/dklerk I - a/d. Passagef HK 

35 1aar 
7 Februari 1955 

(gUn toto beschikbaar J 
Op 6 Nov·ember 1902 werd Julius Lodewijk 

Lant:lng te Taroena geboren en trad op 7 
Februari 1920 als lcerling-ladingkl erk in dienst 
van de KPM. Op 15 Mei 1921 werd hij 101 

ladingklerk bevorderd. Tot ann de Japanse 
inval in Indonesie heeft hij onafgebroken door· 
gevaren; na Ja-pans' capitulatie ging hij weer 
als ladi11gklerk naar zee, doch werd met in· 
g,1ng van 6 Juli 1949 op eigeu verzoek aan 
de wal geplaatst en wei bij ·de afd. Pass&gc 
van het Hoo£dkantoor in de rang van hoofd. 
klerk II. O.p 1 Juli 1952 werd hij bevorderd 
tot boofdklerk I. 

Ch. A. Pattipeilohy 
Ttootdkerk I - ag. Surabaia 

35 iaar 
12 Februari 1955 

(geen tot o beschfkbaar) 

ChristoHel Anthoni Pauipeilohy werd op 1l 
April 1902 te Hatoesoea (Cer.am) geboren en 
trad als leerling·ladingklerk op 12 Februari 
1920 in dienst va-n ouze maatscbappij. Na to~ 
ladingklerk te zijn bevordcrd is bij in die 
rang blijvcn doorvaren tot November 1936, 
wat~rna hij op verzoek naar de waldienst werd 
overgeplaatst. Op 1 Januari 1946 werd hij tot 
hoofdkJe.rk 1I bevorderd, om op I Januari 1951 
t,ot hoo£dklerk I te worden aangesteld. 

Geboren op I Au
gustus 1908 te Ba-n· 
djardjawa (Singara· 
dja) , trad Poetoe 
Wiwa 01p 1 F~bruari 
1930 als klerk in 
dienst van onze maat· 
scbappij . Na achter
eenvolgens hevorderd 
te zijn tot mandur en 
tot assistent-beheerder 
van het Kintamani 
Hotel 011 Bali, wer·d 
Jtij op 1 Januari 1952 
tot beambte aange· 
steld. 

Op 1 F ehruari a.s. 
.herdenkt hij het feit 
dat hij voor 25 jaar 
in dienst trad bij de 
KPM. 

Poetoe Wtwa 
beamb. Kintamant Hotel 

Ktnta.mani - Bali 
25 iaar 

1 Fcbruart 1955 

Oat was moeder ! 

Moeder deed· met haar dochter de vaal in de 
keuken. Vader en zoon zaten in de hui~ ·kamer 
de kraut te lezen. PlotseJi.ng rinkelde er iets in 
de keuken. Daa.r.na was het stil. 

,Dat was moeder, "zeide de zoon, achter zijn 
kraut. 

,Hoe weet je dat ?" vroeg de vader 
,Moedet zegt .niets ! " · 

I. Wajnn Tegeg 
terlahir pada tgl. 28 
Pebruari 1913 di Ka· 
joemGs (Den Pasar) 
-dan pada ·tgl. 6 Pe· 
bruari 1930 masuk 
k~rdja sebaga-i pela· 
jan bupet (barjongen) 
pada Bali Hotel ke· 
punjaan K .P.M. Pada 
tgl. 1 D januari '46 ia 
diangknt mendjadi 
djuru usaha Ill, un· 
Ink pads tgl. 1 Dj11· 
nuari 1951 dinaikkan 
mendjndi djuru usaha 
u. 

W . Z . Li kwnah ua 
kasster 111 Ie k lerk 

ag. Ambon 
25 t oor 

11 Fcbncari 1955 

I . Wajan Tegeg 
d j uru ttsaha II -

Bali Hotel - Den Pasar 
25 tahun 

6 Pebncart 1955 

Wilhelm Ze£nath 
Likumal1Uwa, geboren 
op 7 September 1903, 

trad op 11 Febrnari 

1930 als kl erk in 
dienst vmt onze maat
schappij op bet agent· 
schap te Ambon. Op 

1 Januari 1947 volgde 
rijn bevordering tot 
2de klerk, 0111 op 1 

Jannari 1949 tot kas· 
sier II/ 1 e klerk te 
worden aangesteld. 

Tan H ng Sian g 
ILOO/ <lklerk I - a/d. Ci v.dic nst t l-IK 

,25 1oor ·-
16 F ebruari 1955 

(geen t oto beschik baar) 

Tan Keng Siang werd op 25 Feb,ruari 1905 
in het toenmalige Batavia geboren en trad op 
16 Februari 1930 als klerk in dienst van onze 
mantschappij. Op 1 Ja uuari 1946 en op 1 Janu
ari 1950 werd hij resp. hevorderd tot hoofd
klerk II en hoofdklerk I. 

I :; 
1: 
I' ~ Berthus Broekhuizen. geboren op 10 De· 
· cember 1907 te Moordrecbt (Z.H.) , doorliep 

de 5j.-HBS le Goud:1 
u en studeerde daarnn 
1voor stunrman GHV 
, ·met als gevolg, da.t hij 
jop 18 Februari 1930 
aals 4de stmtrman in 

KPM-dienst trad. 
Hij bebaalde zijn 

2de rang te Djakarta 
in 1934, en werd op 
1 April 1937 tot 3de 
stuurman bevor:lerd. 
In datzelfde jaar be· 
haalde hij, eveneens 
le Djakarta, zijn 1e 
rang. Gedurende de 
J apanse bezetting van 
Indonesie is de beer 
Broe-klnrlzen hlijven 
doorvaren en werd 

B. Broekhutzen 
gezagvoerder 

25 1oor 
18 Februari 1955 

op I Januari 1946 tot 2de stuurman bevorderd. 
Op 1 lanuari 1950 volgde zijn benoeming tot 
1e stuurlllltn, om OI> 1 Januari 1954 lot gezag· 
vocrder te worden aangestel-d. 

,. 



le Scheveningen gehoren, doorliep tle MULO 
Pieter den Heijer werd op 30 November 1908 

P. den Hef,fer 
gezagvoerder 

25 1aar 
18 Februari 1955 

en daar.na de Zec
vaartschool. In NtJ
vember 1929 behaalde 
hij te Den Haag zijn 
rang voor 3de stuur
man GHV en trad op 
13 Februari 1930 als 
4de stuurman in 
dienst van onze maa:· 
schappij. In Decem 
ber '34 behaalde bij 
eveneens te Den 
Haag zijn 2de rang 
en werd op 1 April 
1937 tot 3de stuur· 
man aangesteld. In 
1938 werd t e, Djakarta 
de 1e rang stuurman 
GHV hehaald. Ge· 
durende de Japanse 

bezetting van lndonesie werd de beer Den 
lleijer door de Japanners ge'interneerd. Op 
1 Ja·nnari 1946 werd hij tot 2de stuurman be• 
vorderd. Op 1 Jnnuari 1950 en op 1 Juli' 1954 
werd hij resp. tot 1c stuurman en gezagvoer
der henoemd. 

P. L . Manusiwa 
hoojdklerkJ II - ag. Makassar 

25 j a:ar 
19 Februari 1955 

(gUn toto beschlkbaar) 

Pieter Leonard M.anusiwa, geboren op 24 
October 1901 te Ambon, trad op 19 Februari 
1930 als klerk in .(Jienst van de KPM. Op 
l Januari 1946 volgde zijn benoeming tot 1e 
klerk, om op 1 Januari 1953 tot hoofdklerk n 
te worden hevor·derd. 

Dfa4/ar Loeb!s 
dfuru usah.a II -
Perwakitan Mecum 

25 t:ah.un 
24 Pebruarl 1955 

Terlahir pada tgl. 
3 September 1902 di 
Kisaran (Sumatra Ti· 
mur), sesudahnja ter
lebih dahulu hekerdja 
heberapa tahun pada 
Deli Haven Bedrijf 
dan Deli Spoor, pa·da 
tgl. 1 Nopember 1928 
Djanfar masuk ker· 
.(Jja pada Perusabaan 
komi. Pada tgl. 1 Dja· 
nuari 1953 ia di"angkat 
mendjadi djuru usaha 
II. 

JUBilea 
Vijfentwintig of veertig ja::r werkt 

de jubilaris in herzelfde bednJf - dat 
is een datum, die - zoals dat heet -
niet onopgemerkt voorbij mag gaan. 
W eken tevoren al worden er plannen 
gesmeed: de bedrijfsleiding bereidt een 
kleine huldiging voor, de collega's 
overleggen hoe zij de jubilaris het beste 
in de bloemetjes zullen zetten, en ook 
zal een jubileum·commissie misschien 
h aar medewerking verlenen - de jubi
laris peinst ook. Want moet hij niet 
iets doen om te 1aten zien, dat hij al 
~ie .har'telijkheid- p p :dre 'dag wa*-' 
deert? Er zal hem wel een cadeau wor-

(len aangeboc1en - en toen zijn collega 
de vorige maand jubileerde was het 
geschenk niet kinderachtig: dat was 
een unur ding. Zijn collega was even
min krenterig geweest : eerst onder 
het werk getracteerd, en dan dat feest· 
avondje... da't had scheppen geld 
gekost. En uu zou zijn e1gen jubileum 
ook wei duur worden. Missen kan hij 
het eigenlijk niet - maar ja, je kunt 
toch -niet achterblijven. W at zouden zijn 
collega's wei denken, als hij het kalm 
aan zou doen, en het zou ook wei gek 
staan voor de directie, als nou juist hij 
een buitenbeen'tje zou zijn. Nog eens 
informeren, wat de andcren ervan 
denken, maar het zal in ieder geval 
wei een dure geschiedenis worden. 

En als onze jubilaris dan bij zijn 
collega's voorzichtig informeert, of die 
verwachten ,dat hij er veel aan zal 
doen", slaan ze hem op de schouder : 
,Nou, we maken d'r een groot feest van 
hoor, je bent maar een keer jubilaris, 
je moet geen spelbreker zijn !" En de 
jubilaris ia geen spelbreker: hij krijgt 
zijn dure cadeau, hij tracteer't onder het 
werk en hij geeft het avondje : voor 
de familie, voor de buren, de collega's, 
de guile gevers van het jubileumge· 
schenk. Hij heeft een mooie dag -
maar de dag zou nog mooier zijn ge
weest, als hij niet steeds had moeten 
denken : ,Daar gaat het geld, dat ik 
voor ancJ.ere dingen eigenlijk best zou 
kunnen gebruiken: vacan'tie, kleren, 
dingen , die de kinderen goed zouden 
kunnen gebruiken. J ammer van het 
aeld maar J·e kunt er niet onderuit .. . " t> I 

Is dat werkelijk zo? Kun jeer werke
lijk niet onderuit? 

Een jubileumviering in de vorm, die 
wij hierboven beschreven, ontstaat maar 
niet zo opeens. Dat groeit in de loop 
van de jaren zo. J antje tracteerde onder 
het werk op koffie met koek, Pietje 
maakte er koffie met gebak van, 
Klaasje zei tegen een paar goede vrien
den: ,Kom je vanavond een borrel· 
tje drinken?'P, de volgende vroeg al 
zijn collega's, en zo groeide de jubi
leumviering als een sneeuwbal. Een 
sneeuwbal, die in sommige bedrijven 
de omvang van een lawine heeft ge
'kregen: een complete bonte avon~, met 
vrij drinken en eten, met muz1ek en 
wat niet al - alles betaald door de 
,gelukkige jubilaris". En ook al wordt 
de jubileumviering niet zo overdreven: 
de jubilaris is vaak veel, en soms heel 
veel geld kwijt - omdat hij niet wil 
onderdoen voor zijn voorgangers omdat 
hij ,niet durft breken met de sleur, 
om.dat hij bang is voor de indruk die 
hij op auderen zal maken. 

Het is mfsschien wel goed, in dit 
verband eens duidelijk t e ~eggen, dat 

geen directeur, . geeil bedrijfsleider 
het een jubilaris kwalijk zal nemen, als 
hij 'Zijn financiele aandeel in de juhi· 
leumviering zo laag mogelijk houdt. Zij 
vinden het een feeatelijke gebeurtenis: 
voor het bedrijf, omdat eruit blijkt, dat 
de verhoudingen nog niet zo slecht 
zijn (niemand werkt tegen zijn zin 25 
of 40 jaar bij hetzelfde bedrijf!) en 
voor de . jubilaris zel£1 omdat zij hem 
een · prettige dag gunnen. Maar hun 
oordeel over de jubilaris hebben zij in 
die afgelopen j aren hens wei gevormd: 
zij kennen zijn financiele omstandig
hcden wei, en hun oordeel over hun 
medewerker wordt zeker niet belnvloed 
door het bedrag, dat hij aan zijn jubi
leum uitgeeft. 

Zijn h et dan zijn collega's, die hem 
die hoge kosten opdringen? Helemaal 
vrijuit gaan zij niet: iedei:een voelt wel 
iets voor een verzetje, hoewel dat niet 
eens de belangrijkste reden is. Maar zij 
gunuen de jubilaris zijn grote feest; de 
jubileumcommissie ziet werk aan de 
winkel, dat zij graag doet, de collega's 
hebben wel iets over voor een vriend -
maar niemand realiseert zich, dat zij 
de jubilaris dwingen kosten te maken 
en geld uit te geven, dat hij zoveel beter 
aan andere dingen kon beateden. 

De man, die het in de hand heeft om 
een einde te maken aan het groeien van 
de jubileum-sneeuwbal, is de jubilaris 
zelf. Hij kan zeggen: ,Natuurlijk vind 
ik het plezierig mijn jubileum te vieren 
- en natuurlijk wil ik oo'k iets doen: 
Maar ik doe heel zeker niet mee aan 
die overdrijving; ik m aak geen kosten, 
waardoor ik mij nodige zaken moet 
ontzeggen, of waardoor ik een paar 
maanden moet krom. liggen 1" 

En de praktijk heeft geleerd, dat zijn 
naam en zijn reputatie daardoor heel 
zeker geen schade lijdt. Niet bij zijn 
directie, omdat zij - heel eerlijk en 
heel duidelijk gezegd - niet onder de 
indrulk zal komen van het .be<;lrag, dat 
de jubilaris zelf aan zijn feest ten koste 
legt. Niet bij zijn collega's, omdat ie
dereen de houding van een karaktervasl 
man, die niet wil meedoen aan een kost· 
bare mode, respecteert. Na al die jaren 
imponeert ook een jubilaris zijn col
lega's niet meer: zij kennen hem goed 
genoeg. Koffie met een koekje van een 
goed kameraad smaakt beter dan de over· 
daad van de man die op die manier 
probeert zijn ,stand op te }louden". 

Om het beslult te nemen, de viering 
van zijn jubileum sober t e houden, is 
misschien moed nodig - maar minder, 
dan ge misschien denkt. En het loonl 
de moeite, maat te houden ! 

17 



€e11 Ol1t1ergetelyke rei~ 
Bij het vervoer van passagiers aan 

hoord hunner schepen pogen alle 
stoomvaartmaatschappijen het deze 
passagiers zoveel mogelijk naar de 
zin te maken. Op de grote passagiers· 
schepen heeft men hiervoor een uit
ge]ezen staf aan hoord, die door het 
organiseren van dansavonden, brid
gedt·ives, dekspelen, etc. den passagiers 
de nodige verstrooiing hezorgen. 

Op de kleinere schepen met be~rk· 
te passagiersaccommodatie, waar deze 
staf niet aanwezig is, komt deze taak 
te rusten op de schouders van de kapi
tein en zijn officieren. Voorwaar geen 
gemakkelijke taak, mede gezien de 
zeer beperkte dekruimte, salonaccom· 
modatie en, last hut not least, de veel 
bescheidener · maaltijden die worden 
geserveerd. 

Toch kan ook op de kleine schcpen 
veel worden bereikt, o.a door de per
soonlijke aandacht, die men aan de 
passaaiers kan schenken, het anticipe· 
ren v"an hun wensen en vele kleine 
attenties, onbeduidend op zichzelf, 
die echter de passagiers aangenaam 
aandoen en hen weldra thuis doen ge· 
voelen aan hoord van h et schip. 
Voor~l op de langere trajecten ont· 

staat dan veelal, als wisselwerking, een 
saamhorigheidsgevoel tussen passagiers 
en bemanning, die een ruimschootse 
beloning vormt voor de oorspronkelijk 
als taak, daarna als vriendschapsdienst, 
gegeven service. Komt daar d~n no~ 
bij dat ook de passagiers onderlmg blJ 
elkaar passen, dan heeft men alle fac
toren bijeen om de reis tot een zeer 
aangename te maken. 

Zo'n reis was nu de afgelopen reis 
van het ms. ,Sibigo", Een bejaard doch 
nog levenslustig echtpaar van Mel· 
bourne, twee bereisde en vlotte Engelse 
dames van middelbare leeftijd en een 
wat jongere dame van Sydney, die haar 
eerste zeereis maakte, werden door het 
lot samengebracht aan boord van onze 

Sibiao" voor een tiid van vier tot zes 
" 0 ;J 

weken. 
V ana£ het eerste moment was daar 

h et gevoel van bet bij elkaar behoren, 
hetwelk naarmate de reis voortgang 
maakte, zich ontwikkelde tot een 
hechte vriendschap. Van des morgens 
vroeg tot des avonds laat: , never a dull 
moment'~. Vlotte, aangename conver
satie, deksport (uiteraard op zeer be
scheiden schaal), onderricht in de 
Bahasa Indonesia, kaartspelen, bet 
inwijilen in de geheimen der navigatie, 
:een bezoek aan de machinekamer, 
~etc. etc. 
:: In de aanloophavens gezamenlijke 
:excursies naar de wal: te Hollandia 
: zwemmen in bet Sentani meer, des 
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avonds dansen in de Jachtcluh en ge
nieten van het mooie uitzicht vanaf het 
terras van de KPM-woning over Hol
landia-baai, te Sorong een genoegelijke 
morgen thuis hij het gezin van de 
Gouvernementsarts en in de namiddag 
een boottocht rond bet eiland Doom, te 
Makassar een gemeenschappelijk bios
coopbezoek waar :we dachten de film 
,Maarten Luther" te zullen zien, doch 
in plaats daarvan een lndonesische rol
prent zagen, .wat toch voor de passagiers 
een evenement was. 

DergeJjjke uitstapjes werken ook op 
ons, oud-Indischgasten, verfrissend, aan
gezien we door de ogen van onze passa
giers weer veel mooie dingen heront
dekken. 

Op :weg van Makassar naar Sandakan 
werd de evenaar gepasseerd en was het 
algemeen gevoelen dat aan de Sydney
girl, daar dit haar eerste crossing was, 
een certificaat van het overschrijden 
der Linie moest worden aangeboden. 
De hoofden werden bij elkaar gestoken 
en diep in bet geheim :werd het epistel 
opgesteld in de traditionele bewoor
dingen; hetgeen niet zo eenvoudig was, 
daar we geen voorbeeld hadden. Een 
der Engelse dames schreef met Oost
lndische inkt ·in sierlijke krulletters 
bet certificaat uit. 

Oyes, Oyes, OyeA. 
Hark ye and listen 

Inasmuch ow: beloved Captain, C. de Graaf 
(ahly and nobly assisted by his ()fficers) has 
spa·red illO pains to make this, our voyage on 
the good ship ,Sibigo" a memorable and 
happy o.ne, we, ~he undersigned passengers, 
humbly reque-;t him to accelJt this address in 
token of the esteem a.nd affection in which 
we hold him (nn.l the aforesaid noble officers) 
and assure him that om' journey with him 
will never ·he forgotten. With our gr.ateful 
thanks. 

De tekst was omlijnd met p enteke
ningen, weergevende de verschillende 
grappige vool:vallen van de reis. Een 
zeer originele gedachten was de in 
stripvorm gegoten voorstelling van het 
geleidelijk aan afvallen der passagiers, 
zoiets in de geest van de bekende 10 
negertjes van Agatha Cristie: vertrek 
Sydney 5 figuurtjes aan de railing, bij 
vertrek Brisbane, llollandia, Sorong en 
Makassar nog steeds 5, bij vertrek 
Sandakan en Jesselton verminderd tot 
3, bij vertrek Bangkok 2 en bij vertrek 
Singapol:e een lege r ailing! 

C. de Graaf 
gezagvoerder 

Kustbewakingvaartuig voor Brazilie 
Op de scheepswerf van de N.V. 

Scheepswerf en Machinefabriek ,De 
Biesbosch" te Dordrecht is het dub
helschroefmotorschip Purus, een kust
bewakingsvaartuig, dat voor de Brazi
liaanse Marine :wordt gebouwd, t e 
water gelaten, 

In totaal zullen 10 dergelijke schepen 
in Nederland voor de Braziliaanse 
Marine worden gebouwd. 

Te Sandakan, waar twee onzer passa· 
gieressen ons gingen verlaten, :werd 
gedurende een genoegelijke afscheids
avond bet certificaat uitgereikt, voor
zien · van een indrukwekkend zegel 
met lint, waarvan het aanbrengen ge-

Sleepboten voor Ethiopie paard gin.,g met vele verbrande vingers. 
Te middernacht vertrokken we, nage- Tijdens zijn bezoek aan Nederland 

verrichtte Z. M. Haile Selassie, Keizer 
staard door de twee gedebarkeerde Etl · ... d h f L · d' 1 1 van uop1e, op e sc eep swer van . 
passag1eressen, xe, zoa s ze ons ater S . z t Kind d"k (Z 'd h . mxt en oon e er lJ Ul -
sc reven, ons me.~ weemoed In het don· Holland) de t ewaterlating van de 
ker zagen verdWlJne~. . i ' 'fsleepboot Shegnew, een van de vier 

De res.~ va~. de re1s verliep ook zeer sleepboten, die in Nederland voor 
genoegehJ!<, ZlJ het dan wat kalmer: de Ethiopie worden gebouwd. 
schaduw van het afscheid was reeds 
over ons gevallen, 

Kerstdiner op zee, Oud en Nieuw op 
de rede van Singora, waar onze twee 
overgehleven passagiers kennismaakten 
met Hol~andse oliebollen, \llccordeon
muziek van de hoofdwerktuigkundige 
en community-singing. 

Te Singapore verliet bet echtpaar, als 
laatste, hun, zoals zij het uitdrukten, 
private-yacht, na 45 dagen aan boord te 
zijn geweest. 

Het was, en niet in het minst voor 
onszelf, een onvergetelijke r eis geweest, 
die .wat vrolijkheid, gezelligheid en 
gesloten vriendschap, voor geen mail
bciotreis behoefde onder te doen. 

Om uiting te geven aan hun erkente· 
Iijkheid werd ons door de passagiers 
een oorkonde aangeboden van de vol
gende inhoud: 

L 



In de recht%fJal 

1f)en.. r·~cfite.t• R.e.ft ee.n.. Kcw1.e.r- .... 

De man, die deze ochtend de zaal 
hetrad, knikte de rechter amicaal toe, 
en ging op de getuigenbank zitten 
lachen, als gold bet een feest, Het gold 
dan ook een feest. Hij had er jaren op 
gewacht. 

Tien jaar lang had hij dienst gedaan 
in de mooie uniform der .wakkere 
spoorjongens. En al die jaren had hij 
de trotse pet met ere gedragen; treinen 
h er en der zendend met een losse arm· 
1.waai. Een heerser was hij over 't ijzeren 
geweld der stoomkolossen. 

llet is echter gebleken, dat niet 
·,:edereen dit zo zag. Hoort wat er is 
geheurd. Elke ochtend om 7.40 uur 
vertrok een trein, volgeladen met 
fahrieksmeisjes, die naar 't .werk reis
den. Elke ochtend om 7.40 Ul.tr h ie£ de 
chef zijn machtig spiegelei, ten teken, 
dat hij wei permissie wou geven voor 
dat vertrek. Een indrukwekkend mo
ment, zou m en zeggen. Maat die kin
dcren hadden de betrekkelijkheid van 
zijn macht door en · schroomde niet die 
bloot te le:rgen. Elke ochtend om even 
l-'OOr 7.40 · uur 1·j ep de JwJe trein i11 

koor: , Hoe groot wordt me cheffie 
dan??" 

Eii als dan vlak daarop onafwend
baar z'in arm met de sch\jf omhoogging, 
zong de he]e bende: , Zooo groot! !" 

Hij stood daar voor gek, m.ensen, en 
hij wist het. Maar wat kon hij doen? 
Die trein moest om 7.40 uur vertrekken. 
Niet otu 7.39, en niet om 7.41. Hij h eeft 
geprobeerd zijn belagers op een dwaal
spoor te hrengen, door losjes de hand 
in de hroekzak te steken en peinzend 
naar de luch t te kijken, als was hij nog 
in geen u ren van plan die t1·ein te doen 
vertrekken. Maar tevergeefs. Dat dui
vclsbroed keek gewoon op de klok, en 
elke ochtend weer daverde d~e satanse 
vraag T~recie·s op tijd over het perron: 
de indtuk wekkend, dat zijn gehaar 
slechts diende om aan te wijzen hoe 
groot hU wei zou worden . 

Het was een vast nummer geworden 
.op h et dagprogram. Als de treh1 binnen
kwam hin~ de hele troep al nit de 
raanipjes: ·belust om hem te zien ver
hleken. 

Maar ten slotte is zijn dag gekomen. 
Een van die kinderen ging op een 
ochtend vlak voor het vert.rek nog 
gauw even een slokje water drinken op 
het perron. De trein zat stampvol, en 
in haar haast om bij het eigen troepje 
terug te komen 'liet ze zieh doo.r de mak
kertjes via het raam naar b·innen hijsen. 

En dat mag niet van de spoorwegen. 
De chef was dus in zijn r• ~cht toen hij 
haar vals lachend terugtrol :. En toen ze 

,,Blijf van miju lijf, slijmert! !" (Blaaf 
famme laaf slaamert!) riep, gaf hij 
verheugd h et sein tot vertrek en hield 
haar vast om· alles op te schrijven. 

H et was eigenlijk een zielig geval : 
dat kleine, sprietige meisje in die 
strenge rechtzaal. Z e had die woorden 
in dr ift uit de mond laten vallen, zei 
ze, en ze had er al een halve dag ver· 
zuim van gehad, omdat de chef haar 
niet met die trein mee had Iaten gaan. 
En nu l1ad ze .weer een dag w~rzuim, 
omdat ze voor de rechter moest komen, 
en ze had thuis cen ziek broertje, dat 
veel geld kostte, en ze droeg altijd al 
haar geld aan d'r moeder af, omdat die 
anders niet rood kon komen, en ze had 
cen brief van de dominee hij zieh 
waarin stoud, dat hct allemaai waat• 
was wat ze zei, en dat ze altijd goed 
oppaste. En ten slotte h egon ze te 
Imilen vauwege de schande. 

Wij vondcn h aar e igcn1ijk allemaal 
aanlig en j e kon zieu, dat de techler 
diep met haar was h egaan. Maar de 
lachende chef op de hank toonde zieh 
in h et minst niet verontrust door die 
algemene ~ympathie. Hij had de diepten 
van de Nederlandse rechtsstaat gepeild 
en b egrepen. Want zo' n rechter .wil wel 
eens een he1e piet lijken, maar zoals 
een stationsch ef de schijf slechts heffen 
kan op de maat van meneet Den 
Hollander zijn dienstregeliug, zo kan de 
rechter de hijl slechts hanteren op de 
maat van meueer Thorhecke zijn 
wetten. 

He t werd vijf gulden, te hetalen in 
termijnen. De rechter h ie£ met een 
plechtig gebaar de hamer bij die uit
spraak, en de chef keek dromerig toe, 
en peinsde over het Ieven. Morgen 
staat hij weer op het perron. Hij heft 
het spiegelei, de rechter heft zijn hamer 
en alles gaat zoals het moet. 

Willem Wittkampf. 
uit : Hei-bel 

,)k voel me niet erg lekker, ik geloo/ 
dat ik koorts heb". 

- ---------'-----·-----

't qal 1'e b I .:c:... t:Je eureJt ••••• . 

Tja, je kan er er wei ecus 
lachen da:ar in Tg. Priok, waar 
de mensen volgens eigen: zeggen 
nog altijd een tikkie meer ......... · 

't Gebeurde niet eens zo gek 
lang geleden dat een stuurman, 
die z'n dekken harstens vol had 
Hggen m~t vee·vuil, stro, enz. 
enz. een nieuw Buitendienst
employeetje - die we voor 't 

gemak verder maar Jackie zullen 
noemen - verzocht onmiddellijk 
een as-p1·auw voor hem te fixen, 
waarin dan al dat vuil - zo dacht 
die stuur1nan - gestort zou kun
nen worden. 

Nou, dat was best he. Jackie, 
vol ~jver om in z' n groenperiode 
als B.D.-exuploye bijzouder heste 
bcurten te maken, rende al wcg 
uaar bet B.D.-kantoortje, ulwaat 
men h em op z'n desbetreffende 
vraag verder naar bet agent
schapskautoor ve1·.wees. 

Accoord, Jackie naar ugen t
sdtap alwaar men hem al gauw 
vriendelijk verzocht op te krasscn~ 
omdat men diiiir heter werk te 
doen h ad dan voor stunrlieden 
enz .. ... . . 

Jackie, ten einde raad otmlat 
hij geen kans zag zijn opdracht 
naar heboren uit te voeren, wend de 
zich uiteindelijk tot de agent 
sendiri om raad in deze netelige 
kwestie. 

Even later zagen .we Jack, met 
een glundergezicht, naar het schip 
terug-rennen, alwaar de stuur man 
al rood aanliep vanwege het l ange 
uitblijven van de zo dringend 
benodigde as-prauw. 

Jackie, llog buiteu adem van
wege bet h arde lopen ('t valt ook 
niet mee voor zo'n klein man
neke) op naar de stuurman. 

,Stuurman'', zo hUgdc toeu 
onze (eigen) J ackie, ,stuurman, 
' t is voor elkaar ! 

Weliswaar kon ik 't zel£ ncr
gens te pakken krijgen, maar de 
agent zegt dat als u ,ASPRO" 
wilt hehben, dat u dan zel£ maar 
naar de dokter moet gaan" '(triom
p hantelijk) Vervoer heb ik al 
gefixed voor u !" ......... . ....... · .. . 

Tja, je kan er wei eens lachen 
daar in Tg. Priok! 

W.B 
(hfstorisch) 

I· 

19 



De Noordzee .in de aanval 
In de nacht van 21 op 22 December wakkerde de Westenwind to~ 

orkaankracht aan. Een uitgestrekt gebied van de Noordzee werd opgezweept 
door de Joeiende storm. Voor onze kust stonden vervaarlijke grondzeeen. 
De branding. donderde en met grote vaart joeg de zee naar de duinvoet. 
Te 1Jmuid~J,l, .·9P het Rijkskuststation Scheveningen-radio luisterde men 
ingespannen op de noodgolf naar de te verwachten telegrafische of tele
fonisc:he noodseinen van schepen. Ook de reddingstations waren paraat. 
Ieder ogenblik zou nu. immers een melding1 kunnen binnenkomen van .een 
schip, dat ons hulp vr~g. · 

t -:· . .. , .... 
· Omstreeks een uur 's nachts rinkelde 
de telefoon: ,Daar heb; je 't," dacht ik. 
Scheveningen-radio;. deelde me de, dat 
het Belgische schip' ·:Henri Deweert in 
nood verkeerde, 100 zeemijl henoorden 
Texel. Dat was;~ helaas, veel te ver weg 
vool' de motorreddinghoot Brandaris 
van Terschelling:• Deze boot zou er 
minstens 12 uur over doen om de plaats 
-van· de ramp te bereiken. 

De sleephoo't· Holland hood assisten· 
tie ·liatt • . Ook waren er andere schepen 
in de huurt die hulp zouden trachten 
te verlenen. Maar de Belg zei dat hulp 
·wei telaat zou komen; het schip was 
!mel zinkende. Negen mijl hewesten 
Umuiden was het Panamese stoomschip 
Katingo in moeilijkheden, · 111aar vroeg 
:voorlopig aileen sleephootassistentie. 
, .Het 8chip. slingerde hevig en was 
moeilijk hestuurhaar. Zekerheidshalve 
w.erd d~ hem;mning van de motorred
din:ghoot Neeltje J acoha gealarmeerd 
.en in de · klei~e . achterkajuit luisterde 
.zij naar de radio, af gestemd op de 
n,oodgolf. De · sleepho9t Cycloop van 
.Bureau Wijsmuller hood assistentie 
aan: ,No cure no pay". De geweldige 
.grondzeeen voor de pieren van IJmui
,den waren · echter te machtig voor de 
Cycloop en de kapitein was gedwongen 
terug te keren. De Katingo dreef met 
de hard doorslaande vloed snel om de 
Noord, maar kwam tegelijkertijd steeds 
dichter hij de wal. 

Het s.o.~.-sein van de Panamees hleef 
nu niet lang uit. Slechta drie zeemijl 
was het scbip. ·nog van de kust verwij
derd, 'tussen ·Wijk aan Zee en Egmond 
a an Zee. Een··.lJ.loeilijke Leslissing : . moest 
de Neeltje Jacoba uitvaren · of niet. 
Scheveningen~radio vr9eg . . de kapitein 
van deKatingo of zijn fchfp geladen was 
d~n wei in ballast ,v~~_£~:,~·h~ ballast.", 
lwdde het antwootd~ .. E,en · :1eeg schtp 
dus en dan was er geen sprake van, dat 
de Panamees het zou ·.klaren om van de 
kust af. te hlijven. :JK•P van der Meulen, 
schipper van de:Neelij"e Jacoba, begreep 
dat hij de Katingo·, die nog steeds snel 
om de Noord ver'daagde, niet tijdig zou 
kunnen hereiken. Het had dus geen 
enkele zin om.de Neeltje Jacoba en haar 
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hemanning het grote nstco te doen 
!open verhonden aan het des uachts met 
zulk harbaars stormweer u itvaren van 
de haven Yan IJmuiden. 
· De opvarenden van bet lege Pana
mese schip waren bovendien nog niet 
in gevaar; de Katingo zou immers 
zeker over de banken worden geslagen 
en vlak bij de duinen komen te 
stranden. 

1 

De reddingstations Wijk aan Zee en 
Egmond werden gewaarschuwd om er 
op voorhereid te zijn met het vuurpijl
en nippertoestel verhinding te kunnen 
maken. De kustwacbter op de vuurto
ren van Egmond meldde dat de 
Katingo zich nog maar net buiten de 
rand van de branding bevond. 

Even later ,rinkelde de telefoon weer: 
,Het schip zit, 2 kilometer benoorden 
Egmond" . . Het was onmogelijk om de 
wagen met het nippertoestel langs het 
strand te vervoeren: de zee had de 
duinvoet bereikt. 

De vrijwilligers van het reddingsta
tion Egmond gingen hinnendoor om 
de Noord; de zware motortractor Zee
leeuw trok de wagen. Een vermoeiende 
tocht tegen de hulderende wind in. 
Striemende hagel- en regenbuien; het 
fijne duinzand stoof. 

lnmiddels was de Katingo vlak voor 
Bergen aan Zee definitief gestrand, 
vrijwel evenwijdig aan de kust. Tegen 
vijf uur 's ochtends werd het vuul.'pijl
toestel opgetuigd op de top van het 
steile duin, vlak bij hotel Nassau Ber
gen. De mannen konden er zich moeilijk 
staande houden en de ogen deden p.ijn 
van h et stuivende zand. Het zoeklicht 
werd op de Katingo gericht. Een groot 
schip dat als een golfbreker de 
aanstuwende Noordzeehranding opving. 

Zo nu en dan joeg het stuifwater tot 
hoog aan de schoorsteen. De eerste pijl 
was goed gericht, de reddinglijn kwam 
over de antenne te .liggen maar werd 
er door de hevige ·:ivind afgehlazen. De 
tweede pijl werd iets minder elevatie 
gegeven. Ook mis, helaas, vlak buiten 
de hakhoords scheepswand kreeg zij 
een hevige klap van .de yerticaal .opstij
gende lucbtstroom en ging loodreoht de 
lucht in. De Grieken aan boord van de 
Panamees bonden nu een luik aan een 

lijn en lie ten dit naar de wal drijven. 
Het duurde echter lange tijd voord~tt 
op deze wijze verbinding tussen wal 
en schip was hereikt. Een felle stroom 
dreef het luik evenwijdig aan de kust 
om de Zuid en de Egmonders, die tot 
hun middel in het water stonden, kon
den er niet dicht genoeg hij komen. 

lk had Scheveningen-radio gevraagd 
de kapitein van de Katin~o de drin
gemle raad te geven niet te proberen 
een sloep tc strijken om daarmee zijn 
schip te verlaten. Het is immers helaas 
al zo dikwijls gebeurd, dat een derge
lijke manoeuvre tot verlies van mensen
levens heeft geleid. 

Een leeg schip loop t op onze zandige 
kust weinig gevaar, maar dikwWs 
worden de opvarenden door het harde 
stoten op de grond angstig en trachten 
dan met eigen middelen van boord te 
gaan. 

Na vele mislukte pogingen kregen 
rle Egmonders len slotte de lijn te 
pakken en nu werd hier eerst het 
staarthlok met de wipper aan vastge
maakt. De Grieken trokken de lijn naar 
zich toe, honden het staartblok vast 
en nu kon de zware tros aan een der 
wipperparten worden bevestigd. Een 
hele trek om deze zware, natte tros, die 
door de storm wegdreef naar de Katingo 
te halen, maar het lukte. Daarna ging 
de reddinghroek er aan, een van de 
wipperparten werd aan de hroek be
vestigd en de ,heen en weer" verbin
ding was gereed. De stuurman van de 
Katingo kwam met de broek naar de 
wal om zijn reder in Louden op te 
hellen. De bemanning zou voorlopig 
aan hoord blijven maar er werd 
grote prijs gesteld op de voortdurende 
aanwezigheid van de Egmondse red
dingploeg, zodat deze de gehele nacht 
van 22 op 23 December de wacht bleef 
houden op het duin. 

Van de overige reddingstations van 
. de Koitinklijke Noord- en Zuid-Holland

sche Redding-Maatschappij hoefde ai
leen Den Helder in de nacht van 21 
op 22 December in actie te komen. 



En wei voor de tjalk ,Quo Vadis'', 
die uit de haven van Oudeschild Wall 

weggedreven. De Dorus Rijkers zocht 
de W addenzee af maar werd terugge· 
roepen toen hekend was geworden dat 
de Quo V a dis onbemand ronddreef. 
De reddinuhoten Koningin Wilhelmina 

t:> l' (Stellendam) en Maria Come Ia van 
Blankenheim (Veere) van de Kon. 
Zuid-Holl. Mij tot redding van schip
hreukelingen voeren uit om respectie
velijk een motorscheepje te assisteren 
en rietsnijders te redden van een plaat. 

In de ochtend van 23 December leek 
het af te buien. De Katingo zat muur
vast en had 3000 ton waterhallast in de 
duhhele bo·dem. Met laagwater was het 
schip makkelijk 'te bereiken. De Eg
monders hrachten dus hun materieel 
weer naar huis en spoelden de trossen 
uit. Zij waren heel moe en stelden zich 
voor eens goed uit te slapen. 

Het liep echter andere uit! Een 
tweede Noordwester storm hrak los, nog 
feller dan de eerste. Het Engelse stoom· 

. schip Woodcock kreeg machin~schade 
en gaf s.o.s. plm. 4.5 zeemijl hewesten 

, Terschelling. Ret schip dreef met een 
snelheid van 3 zeemUJ per uur om de 
Oost. De grote sleephoot Holland van 
Doeksen had de hulpeloze ,Cimhria" 
(gebroken schroefas) opgepikt en was 
met deze sjouw op weg naar de rede 
van Den Helder. De sleephoot Zuidzee 
van Doeksen kon echter het Stortemelk 
niet uitkomen: het vaarwater zat 
,dicht''. De zware grondzeeen bleken 
voor de Zuidzee te machtig. De Wood· 
cock was nog te ver verwijderd voor de 
motorreddingboot Brandaris, maar ze
kerheidshalve bleef deze reddinghoot 
uereed liggen op de zee om de Wood
~ck te hulp te snellen voordat dit 
schip in de moordende greep van de 
Terschellinger gronden zou komen. 

De storm kreeg een ongekend grim
mig karakter; de berichten over de 
Gerda Toft en Petra, op grote afstand 
in nood henoorden onze -wadden-eilan
den waren uiterst somber. De nacht 
viel' in. De Brandaris hoefde - geluk
'kig - niet uit te varen; de Woodcock 
wist de machineschade tijdig te her
stellen ...... 

Tegen zes uur n.m. meldde kustwacht 
Hollum dat noodseinen waren gezien 

' in Noordwestelijke richting, niet ver uit 
de waJ. 

Scheveningen-radio had van dit schip 
"een noodseinen opgevangen; de radio 
~as dus defect .of het schip had geen 
radio aan hoord .. 

Dit ZQU een karwei kunnen worden 
voor de motorreddinghoot Insulinde 
va~ Oostmahorn. Het was een hele 
verantwoordelijkheid om deze boot met 
dit afgrijselijke noodweer des nachts uit 

te sturen. Er werden dus eerst nadere 
informatics ingewonnen. Kustwacht 
Terschelling had de noodseinen niet 
gezien: wei meende Hollum de lichten 
van een schip te z1en, dat zich snel om 
de Oost verplaatste. Even later zag de 
kustwacht te Hollum in de zwarte nacht 
een parachute-flair omhoog g~an. 
Zware huien maakten daama gerUime 
tijd iedere verkenning onmogelijk. De 
Insulinde was door schipper Klaas 
Toxopeus tijdig verhaald naar ·de post
boot-steiger van Oostmah01:n. 

De reddinghootsteiger was volkomen 
onbereikbaar ten gevolge van de ah
normaal hoge waterstand en een lijn 
was uitgehracht naar de dijk. 

Dit bleek geen overbodige maatregel 
te zijn geweest. Toen besloten. was .om 
uit te varen kon de hemannmg z1ch, 
in een sloepje zittend, over de steiger, 
waarop plm. 1,5 m water stond, naar 
de reddinghoot tre'kken. 

Nu werd het spannend. De Insulinde 
ging een barre nacht tegemoet en ~et 
uiterste zou van schip en bemannmg 
kunnen worden gevraaglk Kustwacht 
Hollum Iiet weten dat er nog steeds 
noodseinen werden gezien, dichter hij 
de kust echter en ongeveer dwars van 
Nes·A'lneland. 

Toen de Insulinde ter hoogte van 
Engelsmanplaat was gekomen en de 
hemanning de veiligheidsriemen had 
omuedaan alvorens de hulderende 
gro~dzeeen op de drempel van · het 
Friese zeegat te trotseren, kwam het 
hericht door dat het in nood verkerende 
schip over de banken was heengeslagen 
en dicht hij de duinen aan de grond 
zat ter hoogte van het dorp Buren, dus 
even be-oosten Nes. Hier moest van de 
wal af hulp worden gehoden: de In
sulinde kon dus terugkeren. De beman
ning van het reddingstation Ame~and 
was natuurlijk reeds paraat en duect 
ging Bolte Ney, de schepper van de 
motorstrandreddingboot jhr. H. J. Ortt, 
op verkenning uit. .. . 

Toen hij terugkwam met de UJdmg, 
dat een klein schip hetrekkelijk dicht 
hij de wal zat, werd de '_Vagen met het 
nippertoestel door de · du:anen naar paal 
15 gereden. Een zware tocht - du~
op, duin-af in het pi'Kkedonker en loei· 
ende storm. De vier opvarenden van het 
uestrande schip de kleine Caster Diet 
t:> • h . 
uit Delfzijl, hadden aan een oe1 een 
lijn naar de wal Iaten drijven en lange 
deze Iijn waadden· zij naar het strand 
juist toen de Amelander red~ingploeg 
de strandingsplaats had beretkt. · 

De kapitein zei aile noodseinen, die 
hij aan boord had, te hehhen verscho· 
ten. Een hem passerend schip voer 
echter door zonder er op te reageren ... 

Het was een hele geruststelling ·van 
A'meland te horen, dat deze ·stranding 

·zander ongelukken was afgelopen. Even 
later kreeg ik Klaas Toxopens aan de 
telefoon. De lnsulinde dus ook weer 
veilig te Oostmahorn. 

De storm loeide met onverminderde 
kracht voort. Wat zou er nog volgen? 
Dat Scheveningen-radio· ·mij een ver
zoek om assistentie van de Katingo zou 
melden had ik echter allerminst ver· 
wacht. De kapitein seinde, dat het schip 
slagzij · kreeg' ~D. hij vroeg ,stand by" 
van de reddingploeg. Ik liet ·hem door 
Scheveningen-radio seinen, dat de 
Egmonders weer zouden komen met 
het nippertoesteJ maar dat zij eerst 
verbinding zouden ma·ken indien de 
·hemanning het . schip inderdaad wilde 
verlaten. Aan het reddingstation Petten 
vroeg ik om de Egmonders te komen 
helpen: deze laatsten hadden immers 
al veel van hun krachten gevergd. 

De Grieken voelden zich klaarhlijke· 
lijk zeer onhehaaglij.K · op het scheef 
liggende schip, dat nude vloed opkwam, 
weer begon te stoten. De Egmonders 
lieten hen niet in de steek. Met ver.eende 
krachten : Petteners hieipen kracht
dadig mee. In de vroege ·morgen van 
24 December maakte de ene Griek mt 
de andere de lucbtreis per reddiug_broek. 

Nadat "als eerste de vrouw van de 
gezagvoerder naar de wal was gehaa}.d 
volgden 29 Grie'kse schepeTI.ngen . . AI· 
leen de kapitein bit:ef ~!let nog twee 
anderer:i aan boord. 

· De storm nam langzaam in ~rach~ , 
af, maar tijdens invallende buien ·wo_et 
het nog hard. Des ntiddags ging de In· 
snlinde opnieuw uit op een melding van 
kustwacht Schiermonnikoog, dat een 
groot . stoomschip in de branding zat 
henoorden het eiland. 

De Insulinde was eeu uur later ter 
piaatse en kreeg zware k1appen te 
incasseren van de buMerende grond· 

(2fe verootg op votg~~nde p4g'!na) 

,Ho1td als 't j, belieft ,op, mevroutv;'' ·· 
Straks krijgt u tll~hootl" · 
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zeeen. Een.vliegtuig van de Opspor.ings· 
en reddingsdienst van de Koninklijke 
Marine - van het vliegkamp te Val
kenburg opgestege.n - hielp met bet 
zoeken, maar er was niets te vinden. 
Later. werd bekend, dat het schip kans 
had gezien drijvende te· blijven en terug 
te keren naar de Eems. 

De s torm raasde nit en liet twee 
schepen op onze kus't achter, die voor· 
lopig de herinnering aan deze sinistere 
Decemberstorm zullen wakker houden. 
Er zijn stormen geweest, die zwaarder 
offers van de bemanningen der Neder
la.ndse reddingstations hebhen gevergd, 
maar zelden heeft het zo lang achter 
elkaar met zulk een orkaankracht ge· 
waaid en wij mogen dankbaar zijn, dat 
er , · althans op ooze kust, geen scheeps· 
rampen hebben plaalsgevonden die 
slachtoff ers eisten. 

Allen, tlic aan hcl retldiugwczcn zUn 
vcrhondeu hehbcn opnieuw hm1 grotc 
verantwoordelUkhcid gevoeld. De ver· 
anlwoonlelijkl•eid van h et paraathou
den ener organisalie, die soms lange 
tUdeu. niet onder dergeHjke zware om

!itandigheden in actie behoeft te komen, 
maar waarvan toch verwacht wordt 
dat zij upgcwassen is tcgen haar taak. 

·Het Nederlandisc Rcddingwezen 
heeft, ook in het buitenland, een 
g'oede naam. Dat moet zo blijven en 

' dat kan zo blijven. Aan de mannen! 
die vrijwillig grote gevarcn trotseren 
om brulll te bieden, aan in nood ver· 
kerend~J :sdhipbt~ukelJingen zal het 
niet liggen ! Er z~jn echter ook 
, redders aan de wal" nodig die de 
N ederlandse Redding Maatschappijen 
f i n a n c i e e I steunen. Thans zijn 
er dit zo ong·eveer 25.000, maar er be
hoorde een v e e lv o u d van 25.000 
te zijn! 

Dircctcur van de Ko:niuklijke Noord- en Zuid
Hollandsc Rcdding-1\tlantscha;ppij it1 ,de Groene 
Amsterda miner". 

Eeil merkwaardige nachtclub 
in Amsterdam 

Ds. J. F . van W oerden schrijft in 
,Hervormd Almelo" over een merk· 
waardige belevenis in een Amsterdamse 
nachtclub, die zijns gelijke in heel Ne
derland en misschien . wei in heel de 
wereld niet vindt. 

, Toen w_ij hinnenkwamcn in de vrij 
kleine ruimte, wachtte ons inderdaad 
een uitzonderlijk schouwspel. Achtcr 
de bar . het person eel, v66r de bar de 
bezoekers op hun krukjes, en overal 
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Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

aan de tafeltjes mensen die doodstil 
luisterden, in een zo gespannen aan
dacht, dat niemand onze komst op
merkte. Achterin een vleugel, waar
achter de eigenaar-pianist van deze 
club ......... Bach speelde: bet hekende 
koraal , J esu meines Lebens Freude" 
in de hewerking van de Engelse pianiste 

·, Myra Hess. 

Daarna: nog een koraal ,Ertodt'uns 
durch deine Giite". De diepe rust die 
van deze muziek uitgaat, scheen een 
vreemde macht te hehben over de aan
·Wezigen;·. Geen woord werd gehoord. 

~ ·-:~ ; 
"J Dit i's r.l~et m erkwaardige van deze 
Jnachtclu~. : _.: geen schelle dansmuziek, 

Hiernaast staat de oplos
sing van de foto-puzzle, 
~velke in het December
nummer was opgenomen: 
de steven van een redding
hoot, daar waar deze over
gaat in de kiel. 

Pdjs·winnaar is le stuur· 
man Ad. de Best, a/b van 
het m s. ,Larat", die deze 
keer met de uitgeloofde 
Rp. 15,- gaat strijken. 

* 

Ziet n wat nevenstaande 
foto voorstelt? Bekijkt u de 
foto maar eens goed en als 
u he t weet zend dan uw 
oplossiug in aan: de Redac
tie van , de Uitlaat" - p/ a 
n .v. K.P.M. - Medan Mer
deka Timur 5 - Djakarta. 
In de linkerbovenhoek van 
de envelop zet u: foto
puzzle. 

Uiterste datum van inzcn
ding: 20 Maart a.s. Maar 
weer veel succes toegewen~t! 

geen Sl'h1·eeuwerlge luidruehtigheid, 
maar u.i tsluitend klassieke piano
muziek: Bach, Ravel, Debussy, nitge
voerd door ee1,1 ecr:,; teklas·piani~t , 1m 

en dan even afgewissclrl 1luor eeu wat 
Iichter genre. 

De hczoekcrs zijn uiteraard muziek
liefhebber!l. In he t gastenhoek vinrll 
men de namen van Van Bcinmn, Van 
Renesse, Myra Hess en Rudolf Meup;el
herg. Een reg:el nit dit ~astenhock trof 
mij. Een bekend kronick-schrijver van 
een van onze grote dagbladen schrcef : 
,Oat 'Jesus meine Freude' een aantal 
mensen op Zaterdagavond aan een bar 
tot zwijgen kan brengen, geeft hoop in 
een wereld vol bittere Korealiteit". 



scheepvaaQttentoonstellJnq 
VOOR D€ SChOOl)€UCjb 

De hurgt>mt>c~tm· vnn AmMerdam, nu. 
A. J. 1l'A illy, lwch op 4 November j.l. 
ann !word van ltet m.g. ,Onmje" ~an de 
Stoom\'aal'tmaatselw p p ij ,Nederland" 
Pen tentoon~tdlin~ ovm· .,De Zcevaart", 
he~temd voor· tl e NederlmulRP. Rchool
jeugd, officiccl geope111l. 

Tcvoreu lwd mr. D.A. Delprat, llirec
t r.ur van de Maatschappij Nerlerland, 
de expositie, 1lie in opllracht en met 
nu~llewet·king van deze maatschappij is 
ver·vaardigd, overgerlragen aan de voor
zitler vall de SLidlling Onllerwijsten
loon:o;te1Iingen, cle heer F. C. Haalebos. 

De hPer H:ealebo~ heeft in ecn korte 
toe~praak lot 1le vele genodigden UJt 

scheepvaartkringen, het onderwijs en 
van overheidsinstanties, het doel van 
<le stichting uiteengezet. 

,,De hedoeling is de jeugd en l1et 
onderwijs op meer directe wijze in 
contact te brengen met het voile leven 
van onze maa'tschappij, waarin de leer
lingen van thans later hrm rol zullen 
moeten spelen". 

Mr. Delprat zei onder meer: ,Wij 
hebben wel eens het gevoel, dat Neder· 
land een groot scheepvaartbedrijf Iteeft, 
maar dat het Nederlandse voJk er 
weinig van af weet en daarom hebben 
wij deze tmieke gelegenheid aangegre
pen om de scheepvaart meer populair 
te maken". 

Burgemeester d'Ailly betoogde: ,Het 
is van groot belang, dat de jeugd reeds 
op de school k ennis maakt met de tak
ken van hedrijf en het goede vakman
schap om te kunnen oordelen en later 
te kunnen 'kiezen. Een helangr~jk ding 
bij het onderwijs is het leren leven". 

Door op een knop te drukken stelde 
de burgemeester rle stoomfluit van de 
,Oranje" in werking, bet teken, dat 
de tentoonstelling geopend was. 

De expositie bestaat uit acht elemen· 
ten, die ecn beeld geven van de Neder
landse zeevaart, n.l.: de historische 
ontwikkelin~ van de · zcevaart, de Ne
dedandse sdJeerlVaartverbindinrren het 

I t> ' vrac 1tvervocr, qlet schip en de beman-
niHg, hct leven aan boord, de haven 
·1an Amsterdam, de etahliS!'.f\tnenten van 
.[e Stoom.vaarlmaatschappij ,,Neder
latHl" en he t laden en loss~n. Een en 
andcr i>1 WPCI'I!Cgt>vcn door midde] van 
g~afit>kPn e.n maqnettes, die voor cen 
rlf't>l in 1le werkphatsen \·an ile ,Neiler
land" zijn vervaanligd. 

toto: J. H. c. Vermeulen opnnme In K.R.O.-s tudlo 

Op 22 December a.JI werd it~ de KRO-.<;tutlio het groete-ltprogrmn.mc~ voor zeevaren(len 
Opr<enomen dvrt de v~lgende (~(I" rwor Radio NederltnW"J,W ereidomroep tof'.rrl ui.Jgezondert 

" · "' ··v R. b J" Dit pro{::rammn was bP..stemrl voor de C)pvarenden vaJl lice ms. an re ee.c .: .•• 

' ....... - ...... . ...... . -.~ ............................... ....... . ...... . ._ ............................. :"-......... .......J I .,.,., ........ ._ . ._ ...................... ~ ...... ........ , . ._ ..................... -. .. - ......... , ........ , . ...... . ._.,................................ . . i 

i i ' 
i 10 Jttauieren out otul te worden v66r uw tij& i i i 
i i 
i i 
i Ecn zekere Mr. Curtis in Amerika hecft , naar Wl:J m Amc>rican i 
~ BusinPSS wzen, de 1!olgerule leP.fregels uitgecloktercl voor hen die orul ~ 
i will(•n word1~n t >()nr hun tijd : ; 
i i 
i i 
~ 1. Ga 'I! avonds, 's Zaterua~, 's ZonJags en op vacantiedagen naar ~ 
i kantoor. i 
i ' d k i ; 2. Neem uw aktcntas Jnee uaar lmis als u s avon s niet op ·antoor i 
i blijft. Op die manier k unt n alle zorgen en moeil~jkhedeu van i 
t de dag nog eens volledig doornemen. , ~ 
i 3. Uw naam is a1tijd nummer een : persoonli}ke overwegingen ·komen i 
{ i 
r op de tweede plaats. i 
i i ! . 4. Zeg nooit neen, nls u een verzoek wordt · gedaan; ~ zeg altijd ja. i 
~ 5. Neem alle uitnouil!;ingen aan VOOl" vergaderingen, hanketten, ~ 
i comite 's enz. .• i 
i i 
i 6. Gebruik geen rustige, verkwikkeude maa1tijd - tref altijd een ; 
~ regeling voor een bespreking op etenstijd. ~ 
i 7. Bcschonw vissen, jagen, · golfspe1en, kegelen, biljarlen, kaarten , i 
i i i tuiuieren. als een verspilling van tijd en geld. i 

~ 8. Geloof dat het een armza.lige gedragslijn is alle vacanlie, waar 11 ~ 
i recht op h ebt, op te n emen. i 
i · . I 
i 9. Delegeer nooit verantwoordelijklteid aan andcren; draag alti.id de i 
i hele last zelf. ·· i 
i i 
i ·10. Als uw werk reizen noodzakelijk·maakt, werk dan de hele dag ert i 

. ~ rijd de hele n acht om uw af~pra.ak voor de /Volgende morgen na · ~ 
! te komen. ' · i ' . i . . . . ~ 
··-·~~-~---~-·-·-·-·-·~·.-·-·-·:'· ...... ·.-'-·- ·~·"""':' ·~~--:·-·-·-·-·.-·-·-":"'-·-·-·-· ...... ·-·-·'··:--.~,.:-....... , ....... ... ._ . ._:~ .. -...... : ...... 
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Het :ms. "Sibigo", . varende in c~iTUZtie ~ de KJ.C.P.L .. . ge/otografeerd tiOOT de oekenJe Syilney HID"bour Bridge. De:et1 foto, geTTWa!a (loor 
de Marttme Stud'io& te Sydney, werd on.s toege:eonden door ladingklerk D. R. Warouw. , 

Voor a.s. verlofgangers 

Per anto naar 
Zuid-Frankrijk 
Italii~, Oostenrijk 
en Duitslaod 

In stromende r egen .ging het verder 
naar het Noorden, in ... ~e hoop daar 
heter weer te treffen. w~ re~en groten
deels door het dal . v.an. ae Inn· deze 
rivier was hepaald woesi ·_en · gez,~ollen. 
Hier en daar stond. de .~eg onder water, 
maar we konden toc~.9veral doorrijden. 
Bij Kuffstein passeeJ,'Q.en we de Oosten
rijb-Duitse grens. Op de hrug zagen we 
een volksoploop. . en toen wij daarnaar 
informeerden vertelde men ons dat er 
in Oostenrijk grote partijen van enkele 
duizenden hoomatammen waren weg· 
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geslagen en nu overal uit het woeste 
water moesten worden gevist omdat 
men hang was dat de bruggen bescha
aigd zouden 'Worden. 

V ana£ Rosenheim volgden we de 
Autobahn Sahhurg-MUnch~n. De ver· 
schillende Duitse Autohahnen zijn tij
dens de laatste oorlog op vel~ plaatsen 
-zwaar beschadigd, doch er wordt aan 
deze kapotte wegen hard gewerkt om 
ze weer net zo goed te krijgen als vroe
ger. In MUnchen waren nog vele he
schadigde gehouwen en open plekken 
te zien, doch er zijn ook weer talrijke 
nieuwe aanwinsten te hewonderen. In 
.een Mtino'hener kraut lazen wij de eerate 
herichten over de overstromingen en 
dijkdoorhraken in Oostenrijk en Zuid
Duitsland, het ·gehied dna da't wij net 
hadden verlaten. Tengevolge van smelt· 

water en de grote regenval stonden ve~
scbillende plaatsen hlan'k en er waren 
vele doden te hetreuren. De ramp zou 
nog veel ernstiger worden, waarbij het 
N ederlandse Rode Kruis een der eersten 
was om daadwer'kelijke hulp te ver
lenen. 

Na een goede nachtrust vervolgden we 
onze tocht lange de autoweg van Mtin
chen, via Stuttgart, Karlsruhe naar 
Heidelberg. Een bezwaar van deze snel
verkeerswegen is, dat men vrij ver bui
ten de grote steden omrijdt en daar· 
door veel minder te zien krijgt dan 
wanneer men gebruik maakt van de 
oude routes. Daartegenover staat dat 
men geweldig opschiet; het i.s voor een 
enthousiast automobilist op deze auto
strada's wei ideaal rijden. 



Hel redden van een drenkeling, aon boord wn het ms. "Batoela", te Padongbaai. 

Vermoedelijk door de nog steede 
aanhoudende regen bleek Heidelberg 
zo vol vreemdelingen te zijn, dat er geen 
hotel meer vrij was. Ret Heidelberger 
kantoor voor vreemdelingen hracht ons 
echter hinnen 5 minuten onderdak bij 
een doktersfamilie die kamers verhuur
de. Heidelberg is tij'dens de oorlog 
nooit gehomhardeerd geweest, aanzien 
de Amerikanen daar later hun hoofd
kwartier wilden vestigen. 

Heidelberg, dat vooral bij de Neder
landers erg hekend is, is een hezoek 
ten voile waard. Deze plaats ligt he
paald schilderachtig in het dal van de 
Neckar, daar waar deze rivier in het 
Rijndal vloeit. Bezienswaardig is het 
prachtige, uit 1200 daterende, Heidel
berger slot met het 8 meter lange 
wijnvat. 

Na een dag in Heidelher.g te zijn ge
bleven vertrokken wij naar Mannheim 
en verder gedeeltelijk lange de Auto
bahn en gedeeltelijk via kleinere wegen 
ging het naar Kohlenz. Eindelijk klaar-

de het weet op en we konden voor het 
eerst weer kamperen bij Bad Ems aan de 
Lahn. De volgende dag deden wij het 
kalmpjes aan, omdat we door het 
slechte weer op ons reisschema voor 
waren. Wij reden via Aken slechts tot 
Maastricht, waar de laatste keer zou 
worden overnacht. Bij Margaten he
zochten wij n!lg het uitgestrekte Ameri· 
'kaanse oorlogskerkhof, waar een enorm 
gedenkteken in aanhouw was. 

In Limburg hadden wij, even voor 
Roennond, nog een grappige ontmoe
ting; wij passeerden daar de in Neder
land zo bekende 67-jarige tippelaar 
Opa Schramm, die eventjes heen en 
terug naar Rome had gewanHeld ! 

Op weg naar huis haalden wij in 
Hilversum onze jongate spruit op, die 
wij aldaar in een zeer goed kinderpen
sion hadden achtergelaten. 

Zo heeindigden wij onze 18-daagse 
reis, waarhij wij hijna 5000 km had~en 
gereden ·en totaal I 700.- had den uit
·gegeven, waarvan Qngeveer een I 300.-

(Joto: gell"ffll~r!Ur 1!. Meyer) · 

aan benzine, oli.e en service. Nu had· 
den .wij dus voor de overige reiskosten 
f 400.- uitgegeven, doch ala wij heter 
weer hadden gehad en dus geregeld 
hadden kunnen kamperen, waren deze 
laatste uitgaven zeker niet hoven de 
I 250.- uitgekomen. 

Indien u dergelijke tochten wilt on· 
dememen, zouden wij u willen advise
ren eerst inlichtingen in te winnen 
over de reducties die in verschillende 
Ianden worden gegeven op het ~enzine· 
verhruik door touristen. Bij de ANWB 
kunt u trouweha:"· over allerlei andere 
zaken, zoals· ·.'grehsdocumenten, uitge
hreide inli~litinge'n: krijgen. De douane
ambtenaren der verschillende Ianden 
schijnen de gedachte aan een V erenigd 
Europa reeds hi.f~oo'rhaat in de . pra'k
tijk te hrengen. Nirgei1B -~ad men, he
langstelling voor on~e· .. ·bagage en de 
fonnaliteiten waren overal in enkele 
minuten vervu1l. • 1 

" . 
C. clo L. 
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De sluitingEHlatnm voor bet inzenden 
van oplossingen van 1tet Kerstkrnis
woordraadsel is vastgesteld op 10 Fe~ 
hrnal'i a .<~., zo1lat wij nu nog geen oplos· 
sin~ k\mnen pnhliceren. In het vol
gende nummer van ,de Uitlaat" komen 
wij dus me t de uamen der prijswimuiars · 
van genoemcle pu'Zzle. 

Deze maanil weer een (eenvomJig)_ 
krniswoordraailse], waarvan de oplos
singen ons uiterlijk 20 Maal'l a.s. moeten· 
hehhen bcreikt. 

Voor in?.enclers gelclen de volgentle voot· 
waanlen : 

Kruiswoordraadsel 

·V "'' links uartr rechts : 

1. 

2. 

3. 

4. 

ln?.endingen, wclke dni1lelijk van -ntinm en 
ad res 1.ijn voor:tien, . te l'ichten aan : 
De rednl'tie van . , de Uitlaal" 
p/ a· K.P.M. 
M.edan Mea'!leka Timur 5 
Djakarta · 
Onduidelijk geschreven oplossingen wor· 
den zon-clcr -rneer ter zij!le gelegd. 
Voor juiste inzendingen zijn 3 gelrlprijzen 
beschikbanr gesteld : 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-
Bij meerdcre goede oplossingcn beslisL b et 
Jot. · 
Over oplossingen en/of toe·kenning der 
prijzen kan NIET worden gecorrespon· 
deer.]. 

1 dee I; 5 stram; 10 stad in Arabie; 14 voorzetsel; 15 geur ; 
16 vnn gelijke woarde; 17 o.pbergplaats; 18 verdicht verhaal in 
proza·; 19 volksoverlevering; 20 stoet; 22 voorzetsel; 23 jongere; 
24 schaak tcrm; 26 bloem; 28 voertuig ; 31 rivier in Nederland; 
33 l e:ting; 34 opening; 37 loflie!l; 38 Bijbelse liguur; 40 elke; 
42 vervoeging van het werkwoord kiezen; 44 voedsel; 46 Bijbelse 
figuur ; 4 7 lnsectentencter ; 48 geestdrift ; 49 steen (Engels) 50 veilig· 
hei•Jsleuning; 52 jongensnaam; 54 op die tijd ; 55 insect; 57 drink· 
gerei; 59 ·koud; 62 rots ;. 64 hij die slaapt; 68 biddende vrouwen 
Iiguur ; 70 loon ; 72 eb en vloed; 73 ontvangstbewijs; 74 weder· 
kerend voornaamwoor~; 75 stemuitbrenging ; 76 bloedarmoede; 
78 opbergplaats; 80 dorp in' Gelderland; 81 keurig; 82 moment; 
34 .hoofddeksel; 85 draf; 86 held (Engels) ; 87 meisjesnaam; 89 
dorp in Groningen ; 92 schecpstouw; 95 uitruster van schepen; 
99 noooi; 100 elk ; 102 datering (meerv.); 103 rivier in Duitsland; 
104 riviertjo bij Konirigshergen; 105 voedsel; 106 verwarde 
knoo.p ; 107 uitstek; 108 omlijsting. 

V tm boven unnr beneclen : 

1.Jichaamsdeel; 2 wisselborgtocht; 3 toespraak ; 4 molenrechter; 
5 plaaggeest; 6 draf (Z.N.); 7 stad in ltalie; 8 smergel; 9 keuken· 
gerei ; 10 deel van een planeet ; 11 jongensnaam; 12 bijgevolg; 
13 · lir.huaar>sorga:m ; 21. schildersgerei; · 23 inzet bij spel; 25 
moment: 27 netjes; 28 hmsje; 29 flVler in Italie; 30 
wer'kelijk; 32 kledingstuk; 34 verordening; 35 strijdperk;, 36 
kweken; 39 dakhedekking ; 41 aanw. voornaamwoord; 43 l eep; 
45 uniek; 48 insectene1er; 49 dierenverblijf ; 51 niets ; 53 m eis
jesnaam ; 56 stud in Letland; 58 palmmeel; 59 MohnmmedMns 
hoek; 60 Godin der vre!le; 61 rijgsnoer; 63 stuk hout; .65 jonfi:ens· 
naaJn; 66 11111Z. oefening ; 67 g~d·irhten maken; 69 numero (afk.); 
11 _grol ; 74 speelkaart ; 75 rijgsnoer; 77 hetzelfde; 79 boom ; 
!13 vervoeg ing van het werkw. logeren ; 86 heester; 88 leer; 89 
stroompje; 90 no'hel ; 91 kledingstuk ; 93 azijn; 94- b oningb'ij; 
96 datering (Jneerv.) ; 97 voed:1el ; 98 omlijsting; .100 berg · h ij · 
Troje; · IOI opstoot je. 
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