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Overnemi.ng van tekst en 
illustrnties aileen geoor· 
looFd met bronvermeldinl! 

* 
Aile stukkeu , de Uitlnat' 
betreffende te adresseren: 

aan de Redactie van 
,de Uitlaat" 
p/ a K .P.M. 

Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta 

* 
Oit nummer bevat o .a. : 

Het ms. ,Houtman" te Tg. 
Priok aangekomen 

* 
Het ms. ,Van Neck" op 
18 Januari jl. tewatcr· 
gelaten doo r Mevrouw 

Pronk van Hoogeveen .. 
Reizen en trekken 

" 
H et Scheepva·arthuis le 
Amsterdam zal worden 

uitgehreid 

,Die Rycke Reeders" 
bracbten nieuw 

ton eel stuk 

B.P.M. houwde nieuw 
tehuis voor zeevarenden te 

Pl adju 

* 
Steunt u de Koninklijke 
Noonl'· en Zuid-HoJiandse 

Redding·M.aatschappij 
reeds?? 

Rij de foto's : 

op de omslag ziet u hoe 
de Amsterdamse ,Paket
vaart" aan bet Damrak 
ook al tot een onmisbaar· 
en drukbeklant bedrijf is 
uitgegroeid. 
(toto: K . v,a. Vli et - A'dam) 

• 
Op de hinneuzijde v!m de 
achterpagina vindt u de 
heste foto van de maand: 
l1et ms. "Bakongan" te 
Gorontalo. 
Deze foto werd gemaakt 
door C.P. Sorgedrager -
hoofdemploye ag. Menado, 
die hiervoor dus de uitge· 
loofde Rp. 50,- ontvangt. 

n v. Visser & Co. 

( UITERSTE DATUM VOOR INZENDtNG VAN BtJDRAGEN : DE 15e VAN DE MAAND 

Op 25 ]nnunri jl. liep h et nieuwe motorschip , Houtman" voor de eer.~te maal de haven 
van Tg. Priok binnen . 

! toto : Studio Tona eft Tmt) 



Het ms. ,Houtman11 arriveerde in 
Indonesia 

K.P .M.'s nieuwste aanwinst 

Op Dinsdag 25 Januarl jJ. des morgens om half 10 liep het nieuwe ms. 
,Houtman", onder commando van gezagvoerder W. E. Sonneveldt Priok's 
eerste haven binnen. Dit is het laatste schip van een serie van vi~r dat in 

Indonesie arriveerde. 

De ,Houtman" vertrok op 14 Decem· r-·~"""l'C~-:=·-~ 

her a.p. vanuit Rotterdam naar Ham- f 
burg, van waaruit men op 18 December ~ ~ ,.... · . 
d.a.v. de reis naar Port Said voortzette, !. {if 
om via Singapore, na een voorspoedige ! 
tocht van 43 dagen op 25 J anuari jl. te . 
Tandjong Priok binnen te lopen. 

De drie zusterschepen zijn : de 
Roggeveen'' (aangek. 19/ 6 '54); de 
,Schouten" (aangek. 19/9 '54) en de 
,Van Waerwijck" (aangek. 8/10 '54). ~~ 

De ,Houtman" werd gehouwd op 
ecn der hellingen van Van der Giessen · 
en Zonen's Scheepswerven te Krimpen ~ 
aan de IJsel en werd op 10 Juli 1954 
tewatergelaten, welke plechtigheid door 
Mcvrouw De Koe, echtgenote van onze 
President-Directeur, werd verricht. 

Reeds eerder gaveu wij in ons blad 
eeri beschrijving over dit type schepen, 
zodat wij thans willen volstaan· met u 
iets te vertellen over Cornelis de · 
Houtman, naar wie dit nieuwe schip -J-
werd genoemd. . ·. ~· · 

. · · ~ 

Indonesie, welke hij als opperste com
mies medemaakte. 

Vooraf had hij de nodige gegevens 
omtrent de vaart naar Indie in Lissabon 
verzameld, hetgeen een zeer moeilijke 
taak was, daar de Portugezen de weg 
naar Judie zeer geheim hielden. 

Op 2 April 1595 vertrok men van 
Texel en hereikte op 24 Juni 1596 de 
rede van Bantam. N a een tocht van 
twee-en-een-half-jaar kwam men weer 
in het vaderland terug. 

Vervolgens heeft hij nog een tweede 
tocht naar Indonesie gemaakt als Hoofd 
der Vloot, uitgerust door Balthazar de 
Moucheron. Tijdens zijn verblijf in 
Atjeb werd hij bij een overval in 1599 
vermoord. 

Wees :z:uinig met uw tijd 
lemanu die zijn tijd volgens een in

gedeeld plan nuttig besteedt, wordt 
geen teruggetrokken peuteraar, even
min . als de man, die zijn geld met 
overleg en volgens een goed systeem 
beheert, tot gierigheid vervalt. 

Integendeel: de mens die de meeste 
tijd tot zijn beschikking heeft, juist 
doordat hij zijn tijd goed indeelt, heeft 
meer gelegenheid mee te doen aan be
zigheden die hij prettig vindt, dan de 
mens die zonder overleg zijn tijd ver
spilt. De laatste heeft slechts zelden 
een ogenhlik dat werkelijk van hem is. 
Een· ..... mens, die veel doet, vindt altijd 
nog tijd voor iets anders; een tijdverspil
ler heeft nooit tijd voor iets. 

(uit: .. wereld"J 

Cornelis de Houtman was een zoon 
van een brouwer uit Gouda, waar hij 
omsteeks het midden der l6de eeuw 
werd geboren. Hij is vooral bekend uit 
de eerste tocht der Nederlanders naar 

Onze Directie toonde .grote beld,ngstelling voor de aankomst van de ,,Houtman!'. Boven
staande foto werd gemaakt in de zitkamer van de gezagvoerder. V.r.n.l.: hoofdwerktuig. 
kundige D. Hartman, gezagvoerder W.E. Sonneveldt, Directeur ].F.P. de Geus, Directeur 
H. Harinck en df Chef Nautische Dien.st ,O.H. Ritsema. 

(toto's: Stuato Tanu eft Tim) 
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Op 18 ]anuari jl. werd van een der helUn.gen 001n Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes het ms. ,Van Neck" tewatergelaten. De foto 
toont het moment waarop Mevrouw E.P.W. Prank van Hoo,eveen-Schouten de doopplechtigheid en de teulllterlating verricht. 
V.l.n.r.: de Heer en Mevrouw Backer0 Heer 41n Mevrouw Pronk van Hoogeveen; He.er ]. Boele; Drs. L. Speelnum (Directeur in Nederland 
der KJCPL) en de Heer P. Boele. 

Het ms. ,Van Neck11 tewatergelaten 

Doopplechtigheid en tewaterlating geschiedden door 
Mevrouw Pronk van Hoogeveen 

Op 18 Januari jl. had onder grote belangstelling, bij de n.v. Boele's 
Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes, de tewaterlating plaats van 
bet ms. ,,Van Neck", bet tweede schip uit een serie van drie, welke door 
de K.P .M. is besteld. Het eerste schip uit deze serie, de , Van N oort", 
werd op 7 ~eptember a.p., eveneens van een der hellingen van Boele's 
Scheepswerven, tewatergelaten, terwijl de technische proefvaart inmiddels 
heeft plaatsgevonden. Het derde en laatste schip van deze serie, de ,Van 
Cloon", wordt gebouwd bij Bijker'a Aannemingsbedrijf n.v. te Gorinchem 
en zal binnenkort van stapel lopen. 
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Deze type schepen' hebben de vol· 
gende afmetingen: lengte ( tussen de 
loodlijnen) 291 voet, hreedte 45 voet 
6 duim en holte 22 voet 6 duim, een 
draagvermogen van 3665 tons a 1000 kg, 
een motorvermogen van 2100 aspk en 
een enelheid van 12 mijl; er zijn drie 
Iaadruimen, waarvan twee met twee 
kranen a 2 ton en twee homen a 5 ton; 
bet middelste luik heeft twee krancn 
a 2 ton en twee homen a 10 ton. De 
schepen zijn o.a. ook ingericht voor het 
vervoer van vries- en koellading. 

In de motorkamer is ge'installeerd een 
enkelwerkende directomkeerbare 4-tact 
dieselmotor met oplading, fahrikaat 
Stork. · 



De dooplechtigheid en tewaterlating 
geschiedde~ door mevrouw Pronk van 
Hoogeveen. N a afloop hiervan verenig
de het gezelschap zich ten kantore van 
de werf, waar de heer Jan Boele zijn 
dank uitsprak jegens mevrouw Pron'k 
van Hoogeveen voor haar bereidwillig
heicl om het schip ten doop te honden, 
,en haar een souvenir ter herinnering 
aan deze gebeurtenis overhandigde. 

Hierna nam de ·heer Backer, onze 
Directeur in Nederland, het woorcl, 
en memoreerde, dat de gelukkige om
standigheid, dat de heer en mevrouw 
Pronk van Hoogeveen tezatnen in Ne
derland zijn, het mogelijk heeft ge
maakt, aan deze tewaterlating luister bij 
te zetten. 

Tenslotte dankte mevrouw Pronk 
van Hoogeveen de heren Boele en de 
Raad van Bestuur van de K.P.M. voor 
de haar te beurt gevallen eer. Het fraaie 
geschenk, dat de heer Boele haar over
handigde zal haar steeds een mooie 
herinnering zijn aan de tewaterlating 
van een schip voor de Paketvaart, 
waarmede zij zich door het werk van 
haar man zo nauw verbonden voelt. 

DE EERSTE LOCOMOTIEF 

In vroeger tijcl ging de weg van de 
uitvinder niet over r<nen. Daar kon ook 
George Stephenson van meepraten. 
Toen hij de locomotief had uitgevonden, 
stak er een storm van protesten op. De 
rook, die uit de hoge pijp van dat dui
velsvoertuig walmde, zou de atmosfeer 
vergiftigen. Rijtuigmakers en koetsiers 
zouden omkomen van gebrek. De onder
gao~ van de mensheid was nabij. Het 
Engelse Lagerhuis benoemde een com
missie om de zaak te onderzoeken. Een 
der vragen die zU de uitviuder stelde, 
was: 

,Als uw machine met een snelheid 
van vijftien kilometer per uur voort
raast en er komt dan een koe op de 
.rails, is dat dan niet iets verschrikke
lijks ?" 

,Voor de koe zeker", antwoordde 
Stephenson droogjes. 

Velen geloofden trouwens niet aan 
zijn uitvincling. Een hoge amhtenaar 
verklaarde, dat hij een gestoofde loco
motief voor zijn onthijt zou opeten, 
als het Stephenson gelukte zijn stoom
vehikel vijftien kilometer per uur te 
doen rijden. Het tijdschrift Quarterly 
Review van Maart 1825 schreef: 
,Wat 'kan er dwazer zijn dan de he· 
wering, dat zo'n locomotief zich twee
maal zo snel als een paard zou kunnen 
voorthewegen ?" 

toto: J. ll. c. Vermeulen opname Jn Hotel ,,GooJland'' 

Op 20 ]anzwri jl. was het groetenprogramma van Radio Nederla:n.d- Wereldomroep bestemd 
voor de opvarenden van de motorschepen ,,Minjak", ,Leksulot en: ,Legundi", Bov'*utatmde 
foto, gemaakt in Hotel ,Gooilcmd" te Hilversum, toont u do famiUeleckn van d:e opvCITenden 
van genoemde schepen. 

toto: J. H. c. Vermeulen opname In de AVRO-studlo 

Bovenstcumde /oto werd gemaakt tijden3 fk uitzending vd/11 het grueten-programma door 
de W ereldomroep op 1 Februari jl. besremd voor het "K.P.M.-walpersorve.el. 
Aanwezig waren de jongelui Purvis, Mevrouw Eekhout en twee dochters, MevroUJW Font~ 
en zoontje, Mevrouw Van Egmon.d en twee kamisse<n, Mevrouw Kroon en zoontje, de heer 
G.A.. Kal, leider vctn het GroetenprogramTTUJ van de W ereld:omruep met twee assistenten, 
alsmede "de Soci.aol Werkster van de KPM, Mevrouw T.Y. Hobma·Glastra. 

Houd de zon in het oogl ·. • t . a , • 1 

Als onze tegenwoordige energie-br>Dnnen uitgeput beginnen te raken, zal de atoom· 
energie waarschijnlijk baar grootste mededingster vinden in de zonne-energie. H et spreekt 
wei vanzelf, dat beide bronnen van arbeid"svermogen dan intensi~ moeten worden ge· 
exploiteerd. Waarom het grote publiek echter al zijn verwachti"ngen op de atoom-energie 
richt en de zon als bet ware met de nek aankijkt, hegrijp ik niet. 

Misschien is de oorzaak., dat de zon minder brillant is dan de a·toom-energie, 1ru1ar per 
slo·t van rekening is de Mn niets dan een reusacbtig apparaat van atoom51plitsinll en zij 
heeft bet gr.ote voordeel, dat zij zicb op een veilige afstand bevindt, vrij be1chik.baar v'oor 
iedereen, en buiten bet hereik van de politici. 

Pro£. F.E. Simon. 
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~en soUtcitatiebritf uit 
bet mtbbtn bcr lSc ecutu 

In een aflevering van het reeds lang 
verdwenen tijdschrift ,D-e Oude Tijd", 
dat toevallig in onze handen kwam, 
troffen wij een sollicitatiebrief aan van 
een schoolmeester uit Oudewater die 
een gooi deed naar het ambt van 
schoolmeester en voorzanger te Zalt
Bommel. W aarschijnlijk heeft deze . 
brie£ ± 1770 het licht gezien. Als voor
beeld hoe j e zo'n sollicitatie niet moet 
schrijven en zelfs een kleine tweehon
derd jaar geleden ook niet, willen wij 
haar hier als merkwaardigheid her
halen in de spelling, waarin de brief 
in die tij d werd geschreven: 

Agtbaare Heeren, 

Zonder Roem na W aarheid dient dese 
tot 'lnformatie, dat onze Familie be
staat in Man, Vrouw en Zoon, wij zijn 
ruym 40 ]aa:r, de Zoon de kragt onser 
Lendenen in de fleur Zijner ]aaren de 
stut onser bejaarde dagen 20 jaar, een 
Meester Glaserrutker. en Verver, de 
meesten tijdt mijn ondermeester, een 
jongeling on.ses gelijk, fris en wel Ge
formeert van Leeden; Zoo UE: Eer· 
tm11rde en Agtbre Heeren een wel ge
dresseert Schoolmeester en V eu.rzanger 
van node of van doen zou hebben. God 
geve UE: Agtbre wijsheid ende voor· 
sigtigheid in de Electie van zoodaanig 
een vereiscltt Persoon of Man wat het 
zij: Verzeker UE: Agtbre, aangaande 
mijne Weetensc1~appen ofte Sientien 1

J, 

dezelve besuwn in deze navolgende 
dingen ofte zaken; Namentlijk, Itali
aans en Scheeps Boekhouden, Wijn 
roeijen, Konst der Stuurlieden, Land
meten en ( zonder roem dogh, het is 
';ods gave) Extraordinaris Puyk van 
overheerlijk schoon Zingen. Als het 
Godt belieft en Ue: Agtbre begeerig is 
zulks dan te hooren, tot verwondering, 
verbaastheid en wat dies meer is; Dat 
zoo een teder Lighaam in Lezen en 
Zingen zoo en geluyt kan geven. lk ben 
op de vierde verandering van Domicilie, 
'p,lle Figure op het konstigste door 
Ovaals Rondwijze met de Passer af te 
haZen~ alle Zonnewijzers te formeren, 
ja tot 50 diverse handen te schrijven, de 
Capitalen regts en slinks door een te 
halen, m et het Penseel te schrijven en 
te Vergulden, een diergelijke W eten
schappen en Capacityten meer; Mede 
de vlugheid der Pen voor niemand be
hoeft te wijken (de Roem buyten geslo
ten} ben verzekert, UE: Agtbre nogh 
beter zal ondervinden als ik met mijn 
Pen hier derf exprimeren; W anneer gy 
my belieft te hooren off te zien, hebben 
UE: Agtbre rnij maar tot UE: kosten 
te recommancleren ofte door iemand te 
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Ter herinnering aan de do~ en de tewaterlating van bet m s. ,Houtman" door Mevrouw 
jOe Koe op 10 Juli van het vorige jaar te Krimpen aan ode lJsel, werd doOll' ha.ar op 
1 Fehruari jl. in de eetsalon van genoemd schip, Alat enkele dagen voordicn te Tandjong 
Priok was hinnengelopen, bovenstaande fotocopie van een h{)utsnede aangeboden. Het 
origineel is de titelblad van een 'hoek, dat verhaalt over de cerste reis der Nederlanders 
naar Oost-Indiii oJ.v. C~rnelis de Houtman. Op het onderschrift staat vermeld: 

,,Aangeboium door Mevrouw E.C.W. de Koe - d' Arnaud ter herinnering aan de 
de door haar verrichte tewaterlatin.g van het ms. ,HouLma.n!' 1op IO JuJi 1954". 

laten half.!n!) de distantie tusschen 
beide is omtrent 9 a 10 uu.ren; mijn 
H uysvrouw is 4e allerbequaamste in 
haar huyslwuding alsmede in het assi
steren van mijn school: . Afijn, van de 
hooftschedel tot de voetzodel ben ik 
een volmaakt sclt.ooZmeester. 
N.B. Wijn nochte Sterken Drank wer

den nimmermeer van mijn ge
proeft. (Bravo! Geen ]enever! 
maar evenmin - Wijn! Afschaf· 
fer in waarheid en niet slechts in 
schijn: 
Zoo moest het met allen, ook 
heden nog, zijn.) 

Zijt voor het laatste zeg ik U verzekert) 
UE: Agtbre zouden het nog beter on· 
dervinden. 

Aangaande mijn Comportementen zal 
attestatie vertoond werden, door 
Ecclesiastike en Politike Heeren onder
teykent. 

Zal mij dan hierop verlaten; Per 
eerste Occasie antwoord verwagten van 
te komen ofte niet. 

Zo US: Agtbre mij niet op zodaanig 
Conditie·' J gP-licft te hooren ofte te zien, 
:gelieft dan maar de Goedheid te hebben 
van mijn Papieren mGt den eersten we
derom te zenden; ,Dan hoop dat God 
,UE: Agtbre geve Eendragtigheid ende 
Liefde, ja zelve tot Concordantie toe, in 
de Electie van een Coed, Eerlijk, Be
quan.m en Deugtsamen Man. De lleere 
Zegene UE: Agtbre ende Eerwaarde 
Broederen der Gemeynte in het Elec
teren v,a.n een ander Persoon in het 
vazerende ampt Uwes Schoolmeesters en 
V eurzangers. 

Blijvende na hertelijke Salutati en 
mijn onderdanigste Dienstpresentatie 
aan UE: Agtbre met de Broederen der 
Gemeynde van de Stad Rommel. 

Agtbre Heeren, 
V otre tres humbles et Obligant! 

Serviteur 
Simon ]ansz. Verwey. 

(zle vorvolg op volgenae paglna) 



Nu moet men vooral niet denken dat 
een dergelijke brief in ± 1770 :tls nor
maal werd beschouwd. Ook voor die 
tijd geldt deze dus als een hijzonder
heid. Wei zal men er vaak zgn. ,stad
huistermen'' in hebben · aangetroffen, 
doch ook in sollicitatiebrieven komt 
men nog wel eens een ,fraaie" zins
wending tegen als ,deze is dienende" 
om UEd", enz. Neen, het schrijven van 
dergelijke brieven is en blijft een kunst 
die zelfs ,geleerde" schoolmeesters 
niet altijd machtig zijn geweest, wals 
het bovenaangehaalde epistel wel dui-
delijk bewijst. · 

Wij kunnen ons voorstellen dat de 
lezers graag zouden willen weten of 
deze brave paedagoog n~t ambt van 
schoolmeester en voorzanger in Zalt
Bommel destij ds heeft gekregen. Helaas 
zijn wij niet in staat hierop een ant
woord te geven. Ret ging ons ook meer 
om de stijl en de inhoud van 's-heren 
Verwey's schrijven aan de Vroede 
Vaderen van Zalt-Bammel dan om het 
resultaat ervan. 

In elk geval nden wij de lezers be
slist a£ -om op een dusdanige wijze te 
trachten een andere maatschappelijke 
positie te veroveren! 

1) d.i. Scientiae, kundigheden. 
2) zo was 't oude gebruik: de stad betaalde 

·de reiskosten d·er schoolmeestera, die zij 
liet overkomen, "omme met henluyden te 
spreken van 't regiment van de school", of 
liet hen door een stad·sbode halen. Dit was 
echter in de 18e eeuw op vele plaatsen 
reeds in ongebrnik geraakt, en daarom 
vond Meester Verwey nodig er aan te 
herinneren. 

3) namelijk: ode reiskosten voor hun rekening 
te nemen. 

Kamer gereserveerd ... 
Toen tijdens de afgelopen zomer een 

gast zijn kamer in hotel ,Het Rechthuis" 
in Mijdrecht (prov. Utrecht) verliet, 
waren er even later reeds nieuwe gasten. 
Ret was een duivenpaartje, dat de kamer 
hinnenvloog en midden op het bed een 
nest ging bouwen. Hoe dringend het 
echtpaar om woonruimte verlegen was, 
hleek wel, toen 's middags -o.m twee uur 
in het kant-en-klare nest al het eerste 
eitje lag. De eigenaar van het hotel kon 
het niet over zijn h art verkrijgen de 
toekomstige ouders van de kamer te 
verwijderen, al hadden .zij de kamer 
ook hetrokken zonder toestemming, 
zonder zich te hebben ingeschreven in 
het hotelregister en .. .... wnder te kun
nen betalen. Bovendien moest de hote
lier maar afwachten, of de gevleugelde 
gasten en - straks - hun kroost de 
kamer wei netjes en zindelijk zouden 
hewonen. Ondanks dit alles zaten de 
ouders in het nest op het bed te hroe
den, ongestoord: hun kamer was ,gere
serveerd". 

Op 27 }anuari jl. werd door het personeel van het agentschap te Singa
pore, ten huize van onze agent Mr. Ter Braake, officieel afscheid genomen 
van President-Directeur D. Tken, die op doorreis naar Nederland in 
genoemde stad vertoefde . 

.. V.r.n.l.: Mevrouw Ter Braake, de heer D. Iken, Mr.L. Ter Braake, Mevrouw 
Van Asperen en de heer Van Asperen, voorzitter van de V ereniging van 
Oud-Empl-oye's der K.P.M. in Nederland. 

Op 27 }anuari jl. werd ten huize van onze agent te Singapore eveneens 
afscheid genomen van een oude gediende onzer maatschappij_. de heer 
}. L . Driessen, werkzaam bij de Afd. Civiele Dienst aldaar. 

Op de fdto v.l.n.r. onder meer: President-Directeur Mr. D. F. de Koe 
( g,ed. zichtbaar) ; S. W. Oost Lievense ( J(1(l j.chef) ; de af getreden President
Directeur D. I ken; Mr. L. ter Braake (agent Singapore) · en de heer }. L. 
Driessen. Geheel rechts op de foto de heer Van Asperen, voorzitter van de 
Vereniging ·van Oud-Employe's der K .P.M. 
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CJ2eizen en trekken 
Kort geleden spraken wij met een aanstaand gepensionneerde. Hij bad 

ruhn 30 jaar in een varende betrekking gediend, Tijdens onze gedachten~ 
wisseling' gaf hij o.m. z'n indrukken weer over de omgeving, -land en volk} 
waartussen hij een groot deel van zijn Ieven had geleefd en gewerkt. 
Uit alles bleek dat betrokkene . zich zonder twijfel beschouwde als des
kundige. Hij was een ,old timer" en op grond hiervan meende hij kennis 
van zaken te hebben. Na afloop van dit gesprek overdachten wij het e.e.a. 
nog eens rustig. Wij konden daarbij slechts tot een conclus:e komen n.L 
dat hier een man zijn carriere beeindigde maar na 30 lange jaren eigenlijk 
geen kans had g'ezien verder te kijken dan zijn neus lang was en inzichten 
naar voren bracht die kant noch wal raakten. 

~ .. .,. 
Ret is volslagen onhegrijpelijk hoe -

dit mogelijk kan zijn, maar uit eigen 
ervaring hehhen wij reeds dikwijls ~e- . 
constateerd hoe oppervlakkig velen 
tussen andere Jevensnormen en levens
stijl kunnen Ieven .zonder te trachten er 
maar enigszins in door te dringen en 
er iets van te hegrijpen. Dit zou nog wei 
aanvaardhaar kunnen zijn indien men 
niet te pas en te onpas zijn mening naar 
voren hracht en feitelijk een hron werd 
van verkeerde voorlichting. H~t kwaad 
dat men hierdoor sticht moet men niet 
gering achten aangezien deze z.g. des· 
kundigen meestal niets positiefs te . 
vertellen hehhen; hun kennis van zaken 
en hun o'pmerkingsvermogen schieten 
nu eenmaa l volkomen te 'kort. 

Bij dit alles speelt de algemene 
ontwikkeling een helangrijke rol. Hoe 
hreder de basis is waarop men zijn oor· 
deel kan grondvesten, hoe critischer 
men dan ook in staat zal zijn om zich 
heen te kijken en een oordeel te vellen. 
Reizen en trekken en vreemde Ianden 
en volken zien krijgt dan de waarde 
van vergelijkensohject waarhij de eigen 
vierkante meter niet aileen als zalig· 
rnakend zal hlijven worden heschouwd. 
J uist in deze tijd met haar spanningen 
en ingrijpende veranderingen is het 
alleszins waard om te leren zien en waar 
te nemen. 

In dit tijdshestek 'kunnen wij in veel 
mindere mate als in de goeie oude tijd 
het type als hierhoven omschreven, in 
eigen kring velen terwijl ons inziens 
feitelijk voorkomen moet worden dat 
dergelijke soort ridders van de droevige 
figuur ontstaan. 

Ret hekende spreekwoord , wie lange 
reizen doet kan veel verhalen" gaat 
derl1alve in haar algemeenheid niet op. 
Deze verhalen kunnen slechts betekenis 
hehhen als e.e.a. gefundeerd is op 
kennis en inzicht van zaken. Dat men 
vroeger aan de voorlichting terzake 
practjsph niets deed valt niet te ontken· 
nen, maar ook thans wordt er aan e.e.a. 
naar onze smaak nog veel te weinig 
aandacht besteed. 

Een practisch voorbeeld is het zee· 
vaartkundig onderwijs dat nog te veel is 
ingesteld op parate kennis aileen. En 
juist op deze opleidingsscholen b evindt 
zich de ,bihit" die straks de verre reizen 
moeten maken om dan veel te kunnen 
verhalen. 

Uit eigen ervaring weten wij door 
contact met jeugdige opvarenden en ook 
met j eugdig walpersoneel, hoe velen 
maar weinig af weten van wat hen te 
wachten staat in de andere wereld 
waarmee zij in aanraking zullen komen, 
waardoor in feite reeds de basis is ge· 
legd voor misverstand en onbegrijpen. 
Gedeeltelijk zou dat zeker kunnen wor· 
den voorkomen wanneer bij opleidingen 
en in het bijzonder hij vakopleidingen 
ook de nodige aandacht aan deze he
langrijke aangelegenheid zou worden 
gegeven. Het is toch zeker geen ver
knoeide tijd de jeugd, die eigen kring 
verlaat om te gaan reizen en trekken, 
in te lichten wat er in den vreemde te 
koop is en hoe men zich met behoud 
van eigen normen en vormen kan in
passen en hoe men dient te reageren op 
andere gebruiken en zeden. W anneer 
daarnaast nog aandacht aan karakter
vorming w.ordt geschonken dan geven 
wij onze jongeren, die ver van huis en 
haard arbeiden, de grondslag mee waar
op brede visie zich kan ontwikkelen en 
zij gemakkelijker zich zullen aanpassen 
bij omgang met mensen van andere 
levensbeschouwing en gewoonten. 

Uiteraard dient bij dit alles ook er
varing te worden opgedaan. Met in· 
structie op school en thuis komt men 
er aileen niet. Men zal moeten leren 
zien en voorts de prikkel moeten op
hrengen om te willen weten. Een voor
name taak hebben hierhij weer de 
ouderen. Wij moeten het helaas erken
nen dat er nog zo vele met lange 
diensttijd onder ons zijn, die in dit 
opzicht jonge mensen niets te bieden 
hebhen. H et is juist deze categorie die 
door in het algemeen oppervlakkig op 
vaak niets herustend gepraat de jeugd 
onder ons aan het wankelen brengt en 

voorlicht op een wijze die alleen maar 
negatief is. 

Bij het verlaten van dienst hebben 
zij het pensioen verdiend maar hebben 
verder nooit iets uitgedragen waar an· 
deren voordeel of lering u~t konclen 
trekken. Zij spatten als het ware op de 
eindstreep ala een zeepbel uit elkaar 
en in vele gevallen is het of zij er nooit 
geweest zijn. 

Het kon oi. geen kwaad over dit 
probleem onze gedachten te Iaten gaan . 
Wij leven in een tijd van hervormingen, 
zoeken en aanvaarden . van andere 
lev~nsnormen. Daarom is het juist in 
deze tijd, meer dan ooit te voren, 
dringend nodig te trachten elkaar te 
leren verdragen en te waarderen en 
controversen ,hinnen de perken te hou
den. Wij die in de gelegenheid zijn om 
te reizen en te trekken kunnen daarbU 
veel opsteken maar zijn ook in de 
gelegenheid een kleiri s teentje bij te 
dragen voor de onderlinge goede ver
standhouding met de mensengroeperin· 
gen waarmee wij bij onze reizen in 
aanraking komen. 

De verhalen die wij dan na het 
maken van verre reizen te verteUen 
hebben zullen dan inh01ud en waarde 
hebben voor hen die naar ons luisteren 
en z~ker onze toehoorders ook doen 
inzien hoe in grote trekken op deze 
wereld alles op hetzelfde neerkomt en 
het derhalve in feite in de volkeren· 
gemeenschap niet moeilijk moet zijn 
oaast elkaar iii vrede te Ieven. 

H.A.C. 

Nederland bliift derde an 
wereldscheepsbouw. 

Het aantal van de in December a.p. 
over de geh ele we reid in aanbouw zijnde 
schepen van tenminste 100 ton bedroeg 
1.169, met een tonnage van 5.854.247, 
tegenover 1.065 resp . !'>.499.078 in St>p· 
temher j.I. Hiervan was 36.57% in aan
bouw op Britse werven, 13.197c:> in 
West-Duitsl~md, terwijl Nederland op 
de derde plaats staat met 9.05 /'o . 

Het tonnage van de in Nederland in 
aanbouw zijnde schepen steeg met 
59.823 ton tot 529.679 ton. Hiervan 
vormden 27 tankschepen met 374.006 
ton het grootste deel. 

Van de in totaal 136 sch ep{m die 
Nederland houwt, zijn er 90, met een 
tonnage van 377.241, bestemd voor Ne
derlandse reders. Zevcn schepen, van 
samen 29.463 ton, gaan naar Groot-Brit
fannie, vijf schepen van samen 18.176 
ton naar Finland, drie van samen 24.650 
ton naar Noorwegen, terwijl Rusland 
zeven schepen afneemt, die samen 
18.160 ton meten. 



Het ms. ,Kaloekoe" liggende ter rede van Pulau Tello. 

Plan tot uitbreiding van Het Scheepvaarthuis 
te Amsterdam 

Nieuwe grote vleugel aan de ziide van de Binnenkant 

Naar wij vernemen zal het Scheepvaarthuis te Amsterdam, de zetel 
van onze Maatschappij. in Nederland en van nog verscheidene andere scheep
vaartmaatschappijen, gelegen op de hook van de Prins 'Hendrikkade en 
de Binnenkant te Amsterdam, binnen afzienbare tijd met een nieuwe grote 
vleugel aanzienlijk worden uitgebreid. 

Deze vleugel zal worden gebouwd 
aan de zijde van de Binnenkant en hoog 
worden opgetrokken. Zoals men weet. 
is in het Scheepvaarthuis de K.P.M ., .. 
de · Stoomvaan Mij. Nederland, de 
Koninklijke Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij, de Koninklijke Java
China Paketvaartlijnen, de Nederlandse. _ 
Tank- en Paketvaart Maatschappij en 1. 
de Nederlandse Scheepvaart Unie, ge
vestigd. Wegens plaatsgebrek is twee 
jaar geleden de Holland-West-Afrika 
Lijn naar een eigen gebouw gegaan op 
het Spui .te Amsterdam. Een deel van 
het person eel van de Koninklijke Java
China Paketvaartlijnen is thans, ook al 
wegens ruimtegebrek, gehuisvest in een 

woonschip, 
vaar thuis 
ligt. 

dat vlak hij het Scheep
aan de Prins Hendrikkade 

Het Scheepvaarthuis, waarvan wij itl 
ons Vt:?,rige nummer nog een foto publi· 
ceerden, is als architectonische schep
ping een m~rkwaardige uiting van de 
eerste periode van de zgn. Amsterdamsc 
school. De architect, de heer J .M. van 
der Mey, heeft in de puntige vorm van 
de bouw de vooruitstekende steven van 
een schip willen suggereren. Het hecld
houwwerk aan de geve] is van H.A. van 
den Eynde. H~t gebouw werd in 1916 
door de scheepvaartmaatschappijen 
hetrokken. 

(ui t het A lgemeen H an delsbl .) 

(Jato : gezagt Zeijl stra) 
-;-: .... ··---........ , ., ....... ....... ............................ ........ _._. _____ , ___ ._. ___ ; 
i i 
t Drie Nederlandse ~ 
~ spreekwoorden ~ 
i i ; Hieronder staan drie spreek- i 
i wourJen. Ze zien er weliswaar tuet i 
i i · uit als redelijk Nederlandse zin- ; 

( 

i 
? 
I 
( 

i 
( 

? 
( 

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

nen, maar dat _komt aileen doordat ~ 
alle klinkers uit Je zinnen zijn ~ 
verwijderd. i 

Uw taak is het deze klinkers ~ 
weer op de juiste plaats aan te i 

brengen. 
A. wwndztzlstrmgstn . 
B. ndndlrtmnzuvrndnknnn. 
C. hhp;rbmhlp;rv I. 

Hoe luiden de spreekwoonlen? 
Onder de goede inzendin~en ver
loten wij Rp. 25,-

U gelieve uw oplossinp; te zen
den a an: de Redactie van ,de 
Uitlaat" - p/ a n.v. K.P.M. 
Medan Merrleka Timnr 5 
Djakarta. 

In de linker-bovenhoek van de 
envelop zette men: i<preekwoor
den -prijsvraag. 

Uiterste da.tum van inLcnding:: 
20 April a.s. 

~·- ·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·~·-·-~-· - · , ·-· - · -·-·-. . 
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a. s ..... 

,Die Riicke Reeders" wederom voor het voetlicht 

Na lange afwezigheid zagen wij op 5 en 6 Februari jl. in de Stadsschouw
burg te Djakarta onze wakkere toneelgroep weer eens op de planken. Diverse 
onvoorziene omstandigheden waren hiervan de oorzaak geweest, doch het 
ligt niet in het bestek van deze regelen om hierop een toelichting te geven. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat Ieider Antonissen zeU niets liever zou willen 
dan 2 a 3 maal per jaar iets te brengen. 

Het is voor hem ditmaal ook een erg 
moeilijke fwak geweest. Mutaties onder 
de spelers wegens vertrek van 2 goede 
krachten met EV, hetgeen ee~ gevolg 
was van het uitstellen der uitvoeringen, 
waren oorzaak dat de Ieider zelf moest 
invallen en nochtans de regie moest 
hlijven voeren. 

Dat Antonissen er toch inis geslaap;d 
dit moeilijke stuk op deze wijze te 
hrengen en de toneelliefhehhers en 
kenners een interessante en amusante 
avond te bezorgen is op zichzelf al een 
compliment waard. 

Het is voor een amateur-recensent 
heel moeilijk een oordeel over dit stuk 
te geven, vooral als men niet weet 
wanneer het geschreven is, tot welke 
geestesrichting de schrijver behoort of 
heeft behoord en wat hij met dit stuk 
bedoeld heeft. H et is ,iets anders dan 
anders", geen detective-verhaal, geen 
familietafereel, geen eeuwige driehoek, 
geen tendens-stuk. De 3 bedrijven zijn 
niets anders dan 3 repetities op het 
toneel voor een stuk dat over een week 
moet spelen. Dat Antonissen dat heeft 
aangedurfd met vrij onervaren krachten 
en een zeer kleine oude kern, is een 2de 
compliment aan zijn adres. 

Men moet dit stuk trachten te zien 
ala een satyre op de wereld van heroeps
toneelspelers met al hun hebbelijkhe
den en onhehhelijkheden en vele men
selijke fouten. 

De dialoog is hier en daar hehoorlijk 
gepeperd, hoewel men mag aannemen 
dat hier en daar wei wat geschrapt zal 
zijn. Een beroepsregisseur zal zich in dit 
opzicht veel kunnen permitteren, doch 
amateurs moeten veelal niet schromen 
hei roes er flink in te zetten zonder het 
stuk te mutileren. 

Nogmaals het is moeilijk een dergelijk 
stuk te beoordelen op zijn waarde. 
Er zijn voor de oppervlakkige toe
schouwer ook enkele onlogische gedeel
ten, bijv. als de inspicient en helper van 
de regisseur (ala dusdanig gespeeld in 
het s~uk) een roerende rede houdt tot 
de andere acteurs en actrices, nadat de 
regisseur in het donker een doodsmak 
heeft gemaakt. En als daarna de regis-
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seur, zwaar in de Iappen, weer tevoor
schijn komt en zich weer met het zaakje 

. gaat bemoeien, is de hooding van de 
inspicient totaal omgeslagen. Hiermede 
komt men dan tot de conclusie dat de 
hypersentim6ntele woorden van daar
net van de inspicient niets anders dan 
vals pathos zijn geweest. 

Dit kan door de schrijver dan ook 
hedoeld zijn als een van de sterkste 
facetten van zijn satyre. Genoeg tot 
zover over het stuk zelve, waarvan de 
opzet en inhoud niet iedereen zal kun
nen b ekoren . 

Over de K.P.M.-actrices en acteurs 
het volgende, waarbij zij aangestipt dat 
!eider Antonissen, evenals hij dit voor 
de eerdere stukken heeft gedaan, zijn 
types voor de diverse rollen zeer juist 
weet te kiezen! 

Tatie Niederer als Maud Barron, een · 
ourlere toneelrot, was rustig en heheerst, 
min of meer ·het gedistingeerde element 
ran de typen, welke de schrijver op het 
toneel hracht. · 

Wil de Mol als Daphne Wray is een 
oude hekende en heeft alles mee. Zij 
heeft een duidelijke dictie en gaf van 
haar rol ala artiste, opgegroeid uit de 
volksklasse, een dankhare uitheelding. 

Ann eke Harinck moest als A vis Clare 
een schuchtere nieuweling in de toneel
wereld uitheelden. Zij hoefde hierioor 
niet veel te spelen; zij was min of meer 
zicltzelve. 

Tanja Bakker heeft vermoedelijk 
reeds ervaring op de planken; zij be
woog zich makkelijk, heeft een duide
lijke en prettige stem en vertolkte haar 
nogal moeilijke rol, waar haar eigen 
huwelijksperikelen ala Sandra Layton 
door heen geweven waren, op zeer ver
dienstelijke wijze. 

Zeer veel lof komt toe aan Miep van 
Os, als Jezehel Berrington, de autrice 
van h et stuk dat gerepeteerd wordt en 
die als ongewenste dwarskijkster op de 
repetities verschijnt. Zij was uitnemend 
in deze moeilijke rol, waarin haar 
slifferende spreekwijze het tragi-komi
ache accentueerde. Miep van Os is een 
grote aanwinst voor on'Ze toneel
kunstenaars. 

De rol van de met-zich-zelf-ingetio
men ,jeune premier" Jerry Winterton 
werd goed weergegeven door Jan Maas. 
Hier en daar nog wat stijfjes, o.a. in zijn 
lie.fdesverklaring aan Avis, maar ja, 
liefdescenes zijn nu eenmaal de moei
lijkste om te spelen. 

Nico de Mol had het ook niet mak
kelijk in de verpersoonlijking van 
Norwood Beverly en ala tegenspeler 
van Sandra. Deze rol lag hem overig('m 
niet. 

Een zeer goede uitheelding · van 
George Smith als de onverstoorbare, 
lakonieke en nuchtere ,old hand" en 
manusje van alles in het theater gaf Piet 
van der Molen ala toneel'knecht. 

Het zenuwachtige gewillige hulpje 
Jimmy Manners was voor Fred Bonsen, 
die van dit niemandalletje alles maakte 
wat er van te maken viel. 

Een zware taak ala Jackson Harley 
had Wout Bakker, die als inspicient en 
2de man van de regisseur Harry Blacker 
een sterke tegenspeler was. Dat hij zic1l, 
mede dank zij zijn krachtig spel en dito 
stem, niet liet overspelen door Chris 
Antonissen, is het beste compliment dat 
wij hem kunnen geven. 

Last but not least Chris Antonissen, 
die inderdaad als regisseur v66r, en 
op het toneel ala Harry Blacker de 
zwaarste opgave van allen had. Wij 
kennen zijn capaciteiten ala Ieider, 
regisseur en. speler welke thana met dit 
stuk nog eens extra zijn geopenbaard. 
Hoewel de rol van Harry Blacker een 
dynamische persoonlij'kheid ala ge· 
vreesde regisseur en gevoelig artist moet 
uitbeelden, moet hij er echter voor 
waken niet te veel te chargeren en te 
domineren, waardoor in feite aile he· 
drijven prachtisch geheel door hem 
werden beheerst. De opening van het 
stuk, waarhij het doek tot ca. 1 meter 
van de grond wordt opgetrokken en 
zich daarachter een kleine dialoog 
ontspalnt tusseli regisseur en toneel
knecht, waama regisseur onder het doek 
doorduikt en zich plotseling geconfron· 
teerd iiet met een zaal vol me.n.J!en, is 
zeer origineel. Deze scene is tevens door 
de schrijver handig in elkaar gezet om 
het publiek te Iaten uiteenzetten wat er 
op de planken gaat gebeuren. In deze 
monoloog had o.i. veel kunnen worden 
geschrapt, temeer omdat de regisseur 
het verdere spel toch al zou moeten 
domineren. 

AI met al, ,Die Rycke Reeders" 
hel5ben het 'm maar weer gelapt en 
daardoor de dank van aile KPM-ers 
en gasten. 

Laten we hopen tot zeer spoedlg 
ziens! 

Toneelliefhebber. 



Op 5 '" 0 J:,j, •• ,; jl. j,.,kltn .:::b;, J2.;j,k• l(,.j.,,' •· /. '· 

Cf..;, .,J.t,ni•"" in J., £ta,L,,.kouwbu<g !. :::bjaka.i.: 
,Maandag a.s ....... " 

(Jato's: Studio T ang & Tt1T.) 



6petti11'] .. ~atil1cg-etub" te 

'i>ladju. 
B..P.M. bouwde teh~is voor z:eevarenden, 

Aan een sinds ·lang gevoelde behoefte 
tot het bieden van ontspanning aan 
opvarenden gedurende hun verblijf aan 
de wal terplaatse, werd 28 Januari 1955 
voldaan, door de officiele en feestelijke 
opening van de ,Rating-Club Pladju". 

Vele genodigden en belanghehbenden 
waren aanwezig toen de B.P.M. Ver
tegenwoordiger Sumatra, Ir K. E. 
Pomes, zijn openingsrede hield. Hierin 
memoreerde hij dat het reeds in 1938 in 
de bedoeling had gelegen een dergelijk 
,tehuis" voor zeevarenden te bouwen, • 
doch de wereldoorlog en de moeilijke 
omstandigheden daarna, waren er de 
oorzaak van dat pas medio 1954 met 
de bouw van de Rating-Club kon 
worden hegonnen. . 

De heer Pomes sprak de hoop uit 
dat n et gezellige interieur en de 
gelegenheid :tot ontspa:nning (biljart, 
tafeltennis, leestafel met lectuur in 
diverse talen, radio, een drankje en 
lekker eten) de hezoekers er toe zal 
hrengen zelf een prettige sfeer te 
!'cheppen. Door bet overhandigen van 
de 8leutel van het gehouw aan de heer 
J. C. Winter, voorzitter van het Werk
comite, werd hiermede de ,Rating
Club Pladju" officieel als geopend 
verklaard. 

Als vertegenwoordiger van het Toe
ziehthoudend Comite en tevens namens 
de kerken, sprak hierna ds. F. Salverda 
een woord van welkom tot de zeevaren
den en zegde hij aile hulp toe, die nodig 
mocht hlijken te zijn. Tevens dankte 
hij de N.V. de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij voor het tot stand komen 
van de·ze unieke gelegenheid tot ant
spanning. 

Vele hloemstukken gaven blijk van 
de belangstelling van de diverse Seheep
vaart Maatschappijen. 

Na een gezellig samenzijn en een 
dronk . uitgebracht te hebben op het 
welzijn van de ,Rating-Club" lieten de 
,walmensen" het terrein over aan de 
,zeelieden". 

Vliegtocht voor 15 kilo 

Een heus K.L.l\1.-toestel, een Convair 
met een bemanning van acht koppen, 
heeft een reis gemaakt van Lonuen naar 
Teheran zonder passagiers en met als 
enige vracht een pakje dat ...... 15 kilo 
woog. Ret gewicht hiervan schuilde 
niet zozeer in kilo's als wei in politieke 
hetekenis. Het pakje behelsde namelijk 
de documenten van de nieuwe overeen
komst tussen de regering van Iran en 
het olieconsortium van Abadan. 
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De bovenste foto toont u de achter:z:ijde van het olub-gebouw, gelegen aau de Palembang· 
riviev-. Op ille orulerste foto :z:iet u de gezellig ingerichte b-ar. 

Ko.ude oorlog 

Er heeft een koude oorlog gewocd 
in he t dorpje Heeten bij Deventer. 
Daar ontstond een conflict tussen 'n 
slager en 'n opkoper van oud ijzer. De 
opkoper haalde een partij roest weg, 
die de slager hem had aangehoden. 
Volgens de slager nam de opkoper ech· 
ter ook een ijzeren plaat mee, die niet 
tot dit partijtje roest behoorde. De 
koopman zei, dat hij van niets wist en 
daarop nodigde de slager hem vriende
lijk uit eens nader over deze kwestie 
te komen praten. Opgewekt hetrad de 
opkoper de slagerij en de slager deed 
een deur voor hem open. ,Hier moet 

u hinnen gaan", zei de man des vleses. 
De andere gehoorzaamde argeloos en 
het volgend ogenblik viel de deur van 
.... ~.rle koelcel achter hem dicht. 

Toen de slager aannam, dat het ge· 
heugen van de opkoper na enige tijd 
voldoende zou zijn opgefrist schoof hU 
de grendel weg en informeerde eens 
naar de stemming van zijn gevangene. 
Deze bleek onmiddellijk bereid de 
schade van de ijzeren plaat t e hetalen 
en nadat hij dit had gedaan liet de 
slager hem gaan. 

Thans echter is de opkoper naar de 
politic gelopen en hij stelt alles in het 
werk om de slager oo'k in een eel te 
krijgen, een met stevige tralies. 



J\,.t;st .... 
Die jongens van het Hoofdkantoor 

zijn toch wei een tikkeltje' anders. Zelf 
zeggen ze dat het komt doordat ze zo 
,dicht hij het vuur" zitten. Niettegen· 
staande hun hevoorrechte positie praten 
ze echter gewoon met iedereen en blij
ven in aile opzichten zeer hescheiden. 
Dat vinden ze tenminste zelf. Wij, van 
Priok, denken er anders over, maar 
men zal ons er nooit over horen. Wij 
kijken wei uit! 

U hegrijpt natuurlijk wei, dat het 
voor een huitenstaander niet meevalt 
in een dergelijk select gezelschap 
hinnen te dringen. Wij met onze op· 
dringerige aard en onze plank voor ons 
hoofd zijn er echter in geslaagd en 
worden, alhoewel in den heginne nogal 
stroefjes, nu toch door die jongens 
geaccepteerd. En dat vinden wij fijn, 
want klein mannetje dat wij zijn, wij 
vinden het nu eenmaal geweldig om 
maar zo doodgewoon die jongens bij 
hun voornaam te noemen. Daar groeien 
wij i~ en wij wilden wei dat onze 
f amilie ons zo eens kon zien en horen. 

Maar eigenlijk wilden wij u iets ver-

tellen over de verregaande bescheiden
h eid van . die Hoofdkantoorjongens. 
Neem non Dinges b.v. Een aardige 
jongen, waar geen cent kwaad bij zit en 
die altijd voor het een en ander te 
porren is. 

Zo fungeerde hij bij de laatste voor
ste1lingen van ,,Die Rycke Reeders" 
ook als souffleur, waar hij uitermate 
geschi'kt voor is, omdat hij iets met 
laadkisten te doen heeft, waar ook veel 
hij gepraat moet worden. 

Nu behoef je je op dat haantje van 
souffleur heus niet blind te staren. J e 
wordt er niet eens voor hetaald 
(amateurs) en in het gunstigste geval 
zit je de gehele avond stof te kauwen, 
dat door de voeten der kunstenaars 
wordt opgeworpen. Daartegenover staat 
echter, dat je als souffleur niet geverfd 
hehoeft te worden en niet als een idioot 
het gehele Logeergebouw behoeft af te 
sporten om tenminste met een heetje 
dragelijk costuum op het toneel te kun· 
nen verschijn.en. Met een gewoon herod 
en een gewone hroek is zo'n souffleur 
het ventje. Dat denkt u en dat dachten 
wij ook. Maar toen we na de voorstel
ling naar huis gingen, konden wij in ons 
Matador-husje on·ze voeten toch echt 
wei niet kwijt, omdat nagenoeg aile 

bodemruimte in heslag werd genomen 
door een joekel van een koffer. Natuur· 
lijk was dat ding van niemand, logisch, 
dus werd de koffer onder ademloze 
stilte geoperid. 

Enfin en laat er · nu een complete 
garderobe van onze souffleur inzitten. 
Het stond zo kaaltjes om als lid van 
een toneelgezelschap zonder iets naar 
de Schouwhurg te 'komen. 

Over bescheidenheid gesproken ...... ! 
Nicolas. 

1~ 



De volgende mutaties vonden hij onze maatsehappiJ plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

H.]. r:!ieuwenkamp 

K.S. Eckardt 
D. van Santen 
L.R. Kreeuseler 
C.P. v.d. Mije 
S.H. Gerritsen 
M.J.P. Hahijary 

. G.E. Bod 
W. Vader Mzn. 
W. Th. Swart 

hfd. empl. 

hfd. wtk. 
gezagv. 
2de wtk. 
1e stm. 
gezagv. 
2·de stm. 
2-de stm. 
gezagv. 
gezagv. 

Per ms. ,Houtman" ddo. 25 j l : 
D. Bartman 
P. de Frenne 

hfd. wtk. 
2de wtk. 

Perms. ,1Willem Ruys" dd. 24j 2: 

P.M. Micka adj. cltei 

H.J. Th. Alhersen en 
echtg. empl. 

Mevr. L.M. Ferkranus-
ten Had en kinderen gezin empl. 

Mevr. F.K. Haaze• 
Brodeh1 en kinderen gezin 1e stm. 

Mevr. F.A. van Beur-
den-Noordltoek Hegt ·echtg. 2de sim. 
Mevr. J .A. Bruyn· 

Hogerhrug echtg. 3d'e stm. 

22/1 

30/1 
4/2 
5/2 
5/ 2 
712 
8/2 

12/2 
21/2 
23/ 2 

ex GSV (naar Naut. 
dienst/ Tg. Priok) 

ex RV 
ex RV 
ex RV 
ex. RV 
ex RV 
ex RV/SV 
ex RV/S.V 
ex RV 
ex RV 

ex RV 
ex RV 

ex EV (naar afd. 
VRV/HK) 

ex EV (naar Ink. & Mag. 
dierut/ Tg. Priok) 

Welkom! 

VERTROKKEN. 

Pe~ vliegtuig: 

Renee Tency Watti-
men a 4-de wtk. 26/1 RV/ SV 

Th. v.d. Voort gezagv. 112 RV 
K. Winters 3de wtk. 9/2 RV 
C. van V erseveld 3de wtk. 9/2 RV/SV 
E.W. Esser l e stm. 9/ 2 RV 
H. Bosch gez.agv. 11/2 RV 
H. Schellart gez.agv. 11/2 RV 
H.J. van Dijk gezagv. 22/ 2 RV 
J.G. Brunings 3de .s~m. 23/2 RV/SV 
L.A.G. Schickendantz 3de stm. 23/2 RV/SV 
J.J.C. Jansen l e stm. 24/2 zv 
B. de Groot 
J.A. v.d. Broek 

em pl. 25/2 EV 

Humphrey gezagv. 25/2 RV 

\. ' . 
Per ms. },Johan van Oldenbameveldt" ddo. 31/1 : 

P.R. Wilderink 
en gezin empl. 

Perms. , Oranje" ddo. 3/ 2: 

D. lken 
E.H.B. Houtkoop 
J. Ch. van Deventer 

en gezin 
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Pres. Direct. 
adj. chef 
arts/ hfd. 

empl. 

EV (ex ag. Surabaia) 

EV/OP 
EV (ex ag. Medan) 
EV (ex Unie-kamp./'l'g. 

Priok) 

R. W eyhenke en gezin empl. EV (~ PZ/WP/ HK.) 
H. Oterdoom en geziu empl. EV (ex ag. Makassar) 
B.P. Berrevoets EV (ex Ink. & Mag. 

en gezin em pl. dienst/Tg. Priok) 
T. Velthuysen en gezin empl. EV (ex ag. Surabaia) 
J. Grin en gedn em pl. EV (ex ag. Singkawang) 
W .A.A. Voetlm EV {ex afd. CD/Tg. 

en gezin empl. Priok) 
J.L. Driessen EV/ OP (ex ag. S'pore) 
H.J. Kuyp en gezin 2de stm. RV/ SV 
H. Samson en echtg. 3de stm. RV/SV 
Mevr. F.J.J. den 

Arend-v .d. Endt 
en kind gezin 2de wtk. 

Een goede reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

O.L. de Sera 

J. van Zeumeren 
C.P. Bakker 
P. Hoff 
J.N. van Wengerden 
T. van der Lin·de 
B.J.F. Over:beek 
M. V erwoest 
JJ. Bouma 
L. Potappel 
J.W. Slats 
D. Horning 
P. Westerhuis 
M.D. Treurniet 
E.T. Lemette 
W.H. Mulder 
A. Terpstra 
S. Merkus 
FJ. Haan 
J .W.A. Matthyssen 
A.P. Hilling 
A. Jager 
I. Mannot 
B. van Riessen 
H.L. Ph. Stibbe 
F.W. DOhne 
M. Dulfer 
E.W.E. Meyer 

A. Kwik 
N.E.J. de Smit 

kv. 3de wtk. aangek. per ms. "Houtman" ddo. 
25/1 
id . . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

kv. 3de wtk. 
5d'e wtk. 
Sde wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
11 wtk. 
kv. 3de wtk. 
loc. empl. 

kv. 3de wtk. 
4de stm. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id'. 

- id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

aangek. per vliegtuig 25/1 
aangen. ddo. l/2; naar afd. · 

Claims/HK 
aangek. per vliegtuig 8/ 2 
aangek. per vliegtuig 8/2 

Welkom blj onze maatschapplj ! 

MUTaTIEs: 
L.G. Romswinckel adj. chef ddo. 27/ 1 van afd. VZ/ HK naar 

ag. Medan 
A.V. Korompis 1oc. empl. ddo. 1/ 2 ontslag op verzoek 

(ex ag. Tg. Priok) 
J. Boom empl. d"<lo. 5/ 2 van ag. Tg. Priok naar 

afd. VZ/HK 
G.A. de Beer empl . ddo. 16/2 van ag. Tg. Priok naar 

ag. Pangka1 Pinang als agent 
L.A. Gahrielse empl. ddo. 12/ 2 van af-d. Passage/HK 

naar ag. Pangka1 Pinang 
F.A. Schouten loc. empl. ddo-ol2/2 ontslag op verzoek 

(ex afd. CM3/ HK) 



Raden Soemardjo werd op 2 Fehruari 1896 
te Mantri-Anom (Bandjarnegara) geboren en 
trad op 18 Januari 
1923 als klerk in 
dienst van onze maat· 
schappij bij de afd. 
Inkomend'e Lading te 
Tg. Perak. Toen de 
J.a.panners in 1942 In· 
donesie hinnenvielen, 
was de heer R. Soe
mardjo nog steed's te 
Tg. Perak werkzaam 
in de rang van hoofd· 
klerk II. Eerst in 
April 1949 keerde hij 
naar de K.PM terug ' 
en werd wederom te- · •"' · 
werkgeste]d te Tg. 

R . Soemardio 
m~nc!gelder - Surabaia 

25 taar 
Perak als maand· 
gelder, in welke func· 
tie hij tot op heden 1 Maart 1955 

nog steeds werkzaam 
is. 

Padoe 
djurumudie - perw. Makassar 

25 tahun 
4 Maret 1955 

( t ldak ada gam bar) 

Padu dilahirkan dal am tahun 1911 di Taka· 
lar {Sulawesi Selntan) dan pada tanggal 4 
Maret 1930 in masuk bekerdja dalam dinas 
Perusahaan kami di Makassar sehagai djuru· 
mudie. 

Hingga kini ia masih hekerdja dalam pang· 
kat ini, dengan sangat memuaskan hagi Kepa· 
la1 hagiannja. 

L . P. Tompodung 
hootdklerk II - afd , Clv.dienst 

25 jaar 
5 Maart 1955 

{g66n joto beschikbaar) 

Gehoren op 30 Augustus 1906 te Pitjoean 
(Amoerang·Minahassa) , trad Laurens Piet 
Tompodung op 5 Maoart 1930 ala leerling-pro· 
viandklerk in K.PM-dienst en werd: spoedig 
daarna reeds toi proviandklerk bevorderd. Op 
1 Fehruari 1949 wer.d de heer Tompodung, 
op eigen verzoek, ann de wal geplaatst en 
werd tewerkgesteld b ij de afd. CD in d-e rang 
van hoofdklerk II. Tot o.p hede.n is hij in deze 
functie nog steed's hij de afd. ~D werkzaam. 

Arnout Johannes Jan de Feijter werd op 
18 Juli 1911 te Ter·neuzen gehoren, d'oorliep 
'dll 3j. HBS en be
haalde daarna het 
diploma voor 3de 
stuurman GHV. Op 
11 Maart 1930 t.rad hij 
als 4de stuurman in 
dienst van onze maat· 
schappij. Na achier· 
eenvolgens zijn 2d·e· 
en 1e rang te hebhen 
behaald, werd hij op 
1 April 1937 tot Sde 
stuurman hevorderd. 
Gedoren-de de bezet· 
tingsjaren van Indo· 
nesie is d·e beer De 
Feijter blijven door
varen, o.a. op 'de 
,Straat Soenda" de 
,Generaa•l van Swie· 
ten", de ,Toba", de 

A . J . J . de FetJter 
gezagvoerder 

25 j aar 
11 Maart 1955 

,Valentijn" en op de ,Generaal van der 
Heyden". 

Op 14 April 1943 vond in de haven van 
Bombay een enorme mnnitie-ontploffing plaats, 
waarhij zeer vele slachtoffers te hetreUI'ilD 
waren. Ook ging o.a. de ,Generaal van der 
Heyden" hierbij verloren. Een anntal -KPM.
·el'S heeft zich bij deze ramp op b.ijzondere 
wijze onderscheiden : een van hen was de 3de 
atm. A. J. J. de Feijter, die voor zijn 'hijzond'ere 
hu~verlening d<Yoa- H are Majesteit de Ko· 
ningin werd hegiftigd met het Kruis van Ver· 
dienste. Uit de m.otieven welke tot deze deco· 
ratie l1ebhen geleid, lazen wij o.a.: 

,Als tweede stuurmtm van het So$. ,Gene· 
raal vpn der Heyden", tijdens de ::eer 
ernstige ontplof/ingen ;en de daarop vol· 
genile felle brdnilen in het Victoria Dock 
te Bombay op den I4den April 1943, 
moedig en menschlievend opgetreden bij 
de redding van gewonden, orukrnks de, a~ 
gevolg <Van ronilvliegende rmunili.e en de 
groote hiue veroorzaakte, moeilijke en ge· 
vaarvolle omstandigheden,.. 

Op 1 Januari 1946 en op 1 Januari 1950 
werd de heer De Feijter r esp. hevorderd tot 
2de- en 1e stuurman, om op 1 Juli 1954 tot 
gezagvoerder te worden henoemd. 

M. v.a. 'Noort 
gezagvoerder 

25 jaar 
13 Maart 1955 

(gUn toto besohikbaar) 

Marinus van den Noort, gehoren op 4 Oc· 
tO'ber 1909 te Deventer, doorliep eerst de HBS 
en daa:ma de Kweekschool voor de Zeevaart 
te Amsterdam. Op 13 Maart 1930 trad hij als 
4de stunrman in dienst van onze mGatschappij. 
In M.aart 1934 behaalde hij te Djakarta zijn 
2de rang ·voor stuurman GHV en werd op 1 
October 1937 tot 3de stuurman bevorderd. In 
Mei 1938 behaalde hij, eveneens te Djakarta 

zijn le rang. Gedurende de laalste wereldoorlog 
is de beer Van den Noort blijven doorvaren, 
o.a. op de ,Generaa.J Michiels", de ,Toha", 
de ,Generaal van Swieten", de , Valentijn" en 
op de ,Tosari". Op 1 Januari 1946 werd· hij 
.tot 2de stuurman bevorderd, om op 1 Jnli 
1950 !Jot 1e stuurman te worden benoemd. Zijn 
henoeming tot gezagvoerder kwam af op 1 
Juli 1954. 

* Willem van der Meer werd op 4 Mei 1908 
in het toenmalige Buitenzorg geboren, belK~al· 
de zijn diplonJa voor 
3de stuur~an GHV en 
trad op 27 Manrt 1930 
als 4de stourman in 
d'ienst van onze ma.at· 
schappij . Na in 1934 
zijn tweede en in 1937 
zijn eer ste r ang voor 
stourman te hehben 
gehaald, ging hij in 
1942 in de rang van 
employe over naar de 
waldienst en werd ge· 
plaatst bij de Nauti· 
sche dienst te Tg. 
Priok. Na 3 maanden 
in deze functi<e werk· 
zaam te zijn geweest, 
vielen de Japanners 
lnd·onesiii binnen en 

W . van der Meer 
hootdemploye 

25 iaar 
27 Maart 1955 

de beer Van der Meer werd ge1nterneerd. Na 
Japans' capitulatie kwam hij bij de Nautische 
dienst te Tg. Priok terug, om daarna een paar 
maand·en met verlof naar Enl'opa te vertrekken. 
Na ommekomst van dit verlof werd hij weder· 
om hij de N.D. geplaatst, om op 1 J anWJri 1948 
overgeplaatst te worden naar de Surveydi'Cnst 
te Tg. Priok, alwaar hij tot October van het 
vorige ja-ar werkzaam hleef. Daarna vertrok hij 
weder.om met verlof naar Europa, van welk ver· 
lof hij tot op bet ogenhlik waarop wij dit scluij· 
ven, nog niet is teruggekeerd. 

Wantrouwen 
Voor een kleine hoerderij in het Verre W es

ten van de Ver. Staten van Amerika ltoudt een 
luxe auto stil. Er stapt een jongeman uit, die 
de oude ,farmer" hartelijk omhelst. 

, Vader!" roept hij uit. ,,Ik hen het, Clark, 
uw zoo.n ! U herkent mij toch wei? Tien jaar 
geleden hee!t tl mij naar de stad gezonden om 
een fles whisky te halen. Weet u nog wel? U 
ziet, ik hen toen weg gegaan en in die tussentijd 
heh ik succes gehad. Die auto is van mij !" 

De va·der neemt zijn zoon op en vraagt ach· 
terdochtig : ,,Maar waa·r heh je die fles whisky 
gelaten?" 

Speelgoed 
De jonge moeder hekeek bet stukje speel· 

goed, dat de verkoper haar Het zien, met gr-ote 
aan:dacht. Tenslotte zei ze aarzelend : ,Is het 
niet een 'heetje te ingewikkeld voor een klein 
kind?" 

, Oh nee, mevr.onw," antwoordde de verkoper, 
, bet is paedagogisch volkomen verantwoord en 
geeft een uitstekend heeld van ooze tijd. Hoe 
hij de stukken ook in e]knar zet, het is altijd 
vel1keerd." 

, Maar ik dacht .. .. .. !" 
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Het credo van een schriiver 
John Steinbeck, de schrijver van vele 

hoeken, o.a. van ,The Grapes of Wra·th" 
waarin hij de misstanden onder de 
vruchtenplukkers in Californie aan de 
kaak heeft gesteld, heeft kort geleden 
een nieuw hoek geschreven: ,East of 
Eden", dnt door Viking in de U.S.A. 
werd uitgegeven. 

In dit hoek komt de levensphilosophie 
van de schrijver uit het volgende citaat 
duidelijk nanr voren. 

,In pe wereld voltrekken zich op het 
ogenhlik ontznglijke veranderiugen, 
waarbij .krachten a.an het werk zijn, die 
de toekoms-t een vorm zullen geven wel
ke wij nog niet kunnen bevroeden. In 
onze tijrl zijn massn- en collectieve pro
ductiemethoden in onze economie, in 
onze politick en z.elfs in o.nze-godsdienst 
binnengedrongen, zodat sommige naties 
het hegrip ,collectief" in de plants 
hehben gesteld van het Godshegrip. Dit 
is in o.nze tijd het grote gevaar. In zulk 
een critieke periode schijnt het mij 
goed toe me zelf af te vragen: ,Wat is 
mijn geloof? W aar moet ik voor, en 
waar tegen stl'ijden ?" 

Dit is mijn geloof: dat de vrije, on-der~ 
zoekende geest van het individu het 
meest waardevolle ding ter wereld is. En 
hiervoor zou ik will en vechten: de vrij·
heid van -de geest om elke ri~hting te 
kiezen , die hij wenst, zonder enige ge
dwongen Ieiding. En hiertegen zou ik 
willen vechten: elke gedachte, gods
dienst of regering, die het i.ndividu in 
zijn geestelijke uitingen aan banden 
legt of vernietigt. lk kan mij begrijpen 
waarom een hepaald systeem dat ge
bouwd is volgens een zeker patroon, er 
naar streeft de vrije geest te vernietigen, 
omdat deze geest juist datgene is, dat 
door zijn onderzoeken der dingen in 
staat is het systee~ te vernietigen. Dit 
alles begrijp ik, en ik haat het en ik zal 
er tegen vechten om juist dat ene ver
mogen te behouden, dat ons doet verM 
schillen van de oncreatieve dieren. 
W anneer dit glorievolle vermogen 
gedood kan worden, zijn . wij ve-doren". 

(uit: .,Wereldspiegel .. ) ----
Romantiek om Leilie 

Kent u nog het ontroerende verhaal 
van de Parijse liedjeszanger Julien 
Gerard, dat enkele maanden geleden 
wat zoete romantiek hracht in de door
p:aans nuchtere stroom van persherich
ten? Die Julien dan vertelde a an zijn 
publiek, dat zijn verloofde, een NederM 
lands meisje, van hem was weggelopen 
zonder haar adres achter te laten en rlat 
hij nu een lied zong voor haar -
,Leilie" - om op die manier weer met 
haar in contact te 'komen. Het lieve 
liedje wen~ op aether11:olven de wereld 
in11:edragen, maar Leilie verscheen niet. 
Achteraf bezien kon dit ook moeilijk 
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In memoriam 
Op 15 J anuari jl. overleed te Surabaia in de Ieeftijd van 53 jaar 

een van de oudste geemployeerden van onze maatschappij, de heer 

Willem Eliza Latuperissa 
'in Ieven beambte bij de Afdeling Equipage te Surabaia. 

Gehoren te Ambon op 21 J uli 1901 kwam de heer Latuperissa op J 3 
J uni 1917 in dienst als ladingklerk op de ~.P.M.Mvloot. 

Op 19 Mei 1926 werd hij aan de wal geplaatst op de Afdeling Equi
page, alwaar hij meer dan 28 jaar zijn werkza'amheden heeft verricht. 
Sedert 6 Juli 1953 trad hij op als Chef van het Plaatsingskantoor van de 
Afdeling Equip~ge te Tandjong Perak. 

Onder grote bela~gstelling werd hij op 16 Januari j l. op de hegraaf
plaats Kemhang Kunmg ter aarde besteld. 

Namens de Maatschappij sprak de Chef van de Afdeling Equipage, de 
· heer Van Noordenne, woorden van afscheid en troost. 

Wij verliezen in· de heer Latnperissa een sympathiek en zeer plichts
getrouwe medewerker. * ~ 

In het Zie'kenhuis Petamburan te Dj'akarta overleed op 16 Januari jl. 
in de ouderdom van 51 jaar de heer · 

Jan Baldus de Queljoe 
in 'leven hoofdklerk van de Afdeling Personele Zaken op het Hoofdkantoor 
van onze maatschappij. 

De heer De Queljoe werd op _22 Mei 190S te Ambon geboren en tracl 
op 4 September 1928 als leerling-Iadingklerk in dienst van de K.P.M. In 
Juli 1929 werd hij tot ladingklerk bevorderd en werd op 1 Mnart 1947 op 
eigen verzoek: aan de wal geplaatst hij de Afdeling Personele Zaken van 
het Hoofdkantoor. Op 1 Juli 1952 werd hij tot hoofdklerk bevorderd. 

De begrafenis vond onder zeer grote belangstelling op Maandag 17 
J anuari jl. op de begraafplaats Menteng Pu1o te Dja~arta plants. 

Namens onze maatschappij waren op de begraafplaats aanwezig de 
heren R. P. Disse en L. J. Bo!l van de Afd. P.Z. Laatstgenoemde richtte 
'Zich met een pE'rsoonlijk woord tot -de ontslapene. 

He11 heengaan van de l1eer De Queljoe is voor zijn gezin een zware 
slag; gaarne wensen wij op deze plaats zijn echtgenote en zUn kinderen 
de kracht en de berusting toe om dit onherstelbare verlies te dragen. 

* 
Van ons Amsterdam-kantoor ontvingen wij hericht, dat op 11 Januari 

jl. in de ouderdom van 84 jaar te Rotterdam is overleden de heer 

P. J. de Puy 
in leven gepensionneerd hoofdwerktuigkundige van onze maatschappij. 

:r 
Op I Fehruari jl. IS in de otiderdom van 53 jaar te Oegstgeest 

overleden de heer 
W. Cornelisse 

in Ieven gepensionneerd hoofd-employe van onze maatschappij. 
Zij rusten in vrede. 

anders, want...... het hele verhaal was 
verzonnen tot meerdere eer en hekend-
heid van Julien Gerard. · 

Het Iiedje sloeg echter zodanig in, 
dat de ,uitvinders" ervan hesloten de 
legende in werkelijkheid om te toveren. 
Zij stuurden een afgevaardigde - de 
componist van het liedje - naar Ne
derland met de opdracht daar een 
meisje te zoeken, dat als ,Leilie" zou 
kunnen fungeren. Tenslotte viel de kens 
op de 21-jarige Roosje Cordang, de 
knappe dochter van een edelsmid te 

's-Hertogenbosch, die nog nooit op het 
toneel had gestaan maar die dood
gewoon haar kansje waagde. 

Roosje - neen Leilie want om die 
naam was het ilnmers begonnen - . 
reisde naar Parijs en daar werd zij 
geengageerd voor een interriationale 
operette, die onder de titel ,Leilie" 
in Maart a.s. zal heginnen in het Theatre 
des Champs Elysees. 

En zo komt er toch nog een vleugje 
romantiek aan het hedenksel, dat 
,Leilie" beet. 



Wij nauaen afscheid van: 

fr. ~ - t/aver.scbmiJt 

Zo er een figuur is, op wie we thans 
de zoeklichten der publiciteit moeten 
richten, dan is het wei die van Ir R. 
Haverschmidt. lmmers zijn afscheid 
als Administrateur van de Steenkolen 
Maatschappij ,Parapattan" valt samcn 
met de door hem bereikte pen, ioen
gerechtigde leeftijd voor werkers onder 
tle grond. 

WU weten dat, zo er iemand is die 
deze publiciteit schuwt, het wei deze 
hekwame en bescheiden man zelf is. 

De reden waarom wij het dan toch 
wagen ons zoe'klicht op ir. R. Haver
schmidt te richten, moet in de eerste 
plaats worden gezocht in de omstandig
heid dat elk scheiden in zekere zin weer 
een begin betekent. In dit geval spreken 
wij de hoop uit van dit begin heel 
wat goeds te verwachten. 

lr R. H averschmidt is niet slechts 
een bekwaam mijnbouwkundig inge- . 
nieur, maar hij vat zijn taak op dit 
speciale terrein ruim op. Hij beperkt · 
zich niet tot het technische doel, m aar 
heeft ook oog voor de economische en 
sociale kanten. 

Tussen deze drukke werkzaamheden 
door vindt -hij nog tijd voor tal van 
technische publicaties en handleidingen 
die getuigen van een grondige kennis 
van zijn onderwerp. 

H et vermogen tot organiseren zit hem 
als het ware in het bloed, getuige h.et
geen verricht is te Berau, maar ook is 
hij een baanbreker voor de moderne 
organisatie-leer. 

Verder zien wij in ir. Haverschmidt 
een voorvechter van de jonge en veel 
besproken loot aan de stam der effi
eitintie, de menselijke betrekkingen. 

Haverschmidt behoort tot de helaas 
nog io schaarse !eiders, die door een 
zo ruim mogelijke delegatie v~n be
voegdheden, de maarschalkstaf zonder 
overbelasting wist te voeren, goede 
medewerkers opleidt en mede daardoor 
een uitstekende corpsgeest bereikt. 

In l1et bestek van dit afscheidswoord 
willen wij nog het volgende Jnemoreren: 
indiensttreding September 1934 - en 
tot begin 1936 in de mijnen in Limburg 
tewerkgesteld. Vanaf Februari 1936 te 
Teluk B ajur · (Berau) tot en met de 
dag van heden toe. De hoge Konin'klijke 
onderscheiding van Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau werd hem in April 
1951 verleend. 

De persoonlijke eigenschappen, die 
deze stuwende motorische· figuur tot 
grote prestaties in staat hebben gesteld, 

Onze maandelijkse foto•prijsvraag ~ 

Hiernaast staat de op los
sing van de foto-puzzle, 
welke stond afgebeeld in het 
J anuari-nummer van ons 
blad: de treden van een 
trap (in dit geval waren het 
de t rap-treden in het K.P.M.
flatgebouw te Kebajoran ). 
Na loting werden de R p. 15,
gewonnen door H. Doornik 

employe P Zj WP / HK. 

* 

W atisdatnouweer ? Bekijk t 
u nevenstaande foto eens 
rustig eu stuur daarna uw 
oplossing in aan: de R edac
tie van ,de Uitlaat" - p/ a 
n .v. K.P.M. - Medan Mer
deka Timur 5 - Djakarta. 
In de linker-bovenhoek van , 
de envelop zet u: foto
puzzle. Uiterste datum van 
inzending: 20 April a.s.! 

I 
I 

\_, _____ _) 
drijven hem thans tot het verlaten van 
een post, waarin hij onder de moeilijk
ste omstandigheden hoogst verdienste
lijke arbeid heeft verricht. 

Ik moge eindigen met hulde te bren
gen en dank t e zeggen voor hetgeen hij 
voor het algemeen en in het bijzon der 
voor veler persoonlijke belangen heeft 
verricht en ook voor de uitermate 
prettige verliouding, die de · samenwer
king met hem steeds heeft gekenmerkt. 

Moge gezondheid en Jevensvreugd 
hem en zijn gezin vergezellen op de 
weg die verder nog moet worden afge
legd. 

C.A.· de Roy van Z 
,Niets te danken, Willem sen. Wil je dan nu 

even Vermeer lllten komen ?" 
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Archipel-vaart • 1n het verleden 

De zeerovers kregen zelfs soms ver
sterking van Europese zijde. In 1827 
werd de schoener ,Latona" door de 
Portugese equipage afgelopen, waarhij 
de gezagvoerder Cook en de eigenaar 
W. Crozier werden vermoord. De equi
page wist blijkbaar niets beters te doen 
dan het vaartuig naar Solok op te 
brengen, waar zij althans voorlopig 
veilig was. 

Convooi-diensten werden eveneens . 
verleend. Zo zagen wij ·in 1819 in het 
toenmalige Batavia een kanonneerboot 
aankomen, die de hrik ,Anna" in con
vooi had, geladen met specerijen en 
komende van Amhoina. Dit was een 
incidentee1 geval. In 1823 werd hekend 
gemaakt dat er van gouvernemeiits
wege zoveel mogelijk convooi zou wor
den verleend aan aile kusthandel 
(hedoeld werd toen nog aileen de Java
kust) drijvende 'aartuigen. Ztilk een 
convooi zou, al naar gelang de omstan
digheden, bestaan uit een der koloniale 
vaartuigen en de nodige kruisprauwen. 

Alleen in de Oostmoesson tweemaal 
per weeld (Maandag en Dmulerdag) 

' voor a,lle schepeiro, om de Oost v~ 
Batavia ert om de Oost en West van. 
Soerabaia vertrokkend. Het convooi dat 
Oostwatirts vct,n Batavia vertrekt zfil 

·met zonsopgang ter rede aldaar verza-

.door 
G. Knlipengca 

XI. 

~.:; ... · 

W estwaa.rts voorgeschreven via Gri&see, 
Toebang en Oostwoorts 1UUJ.T Soemenap, 
Bezoekie, Passaroeang etc." 

Of van deze convooidiensten veel 
gc·bruik werd gemaakt, ruenen wij te 
moeten het'wijfelen. Rapporten dien
aangaande hebhen wij niet ontmoet. Wij 
stellen ons zo voor, dat a1s een schip 
'Zeiiklaar was en de wind gunstig, de 
gezagvoerder het er maar op waagde 

·en niet nog een pa.ar dagen hleef liggen 
om op het convooi tel wac'hten. 

Ter aanmoediging en openlijke be.
tuiging van tevredenheid, werd in 1829 
te J a para een selaiUatan gegeven aan 
alle inheemse epvarenden van een kruis· 
prauw. Ter hoogte van de l1oek van 
SaJaran waren ·zij slaags geweest met 3 
wel-hewapende roversprauwen, waar
van zij ~r 1 hadden kunnen enteren en 
naar J a para ophrengen. Het veroverde 
vaartuig wa,s voorzien van I groot en 3 
kleinere stukken gesclmt alsmede van 
de nodige ammunitie. Van de 15 
manschappen waren er 13 overhoord 
gesprongen. In het hijzonder l1adden 
ziCh hierhij de juragan Intje Tomik en 
3 matrO'zen: Sina, Kamal en Kenang 
van de kruisprauwen onderscheiden. 

\ 

\ 

Ook Majoor Radja Akel was het 
gelukt om in een gevecht een roofprauw. 
ter hoogte van Singkawang, met een 
welgemikt grondschot, te laten zinken, 
waarhij 15 rovers omkwamen. 

Kruisprauw 13 kwam er minder goed 
af. In de strijd kwamen de Resident van 
Sambas Van Grave en de ambtenaar 
Polletier om het leven. 

Dat het de Regering ernst was met 
de strijd tegen de zeerovers hlee'k wel 
dat indien nie t voldoende vaartuigen 
heschikhaar waren in 1820 particuliere 
schepen daartoe werden ingehuurd om 
als kruisers in dienst gesteld te worden. 
Dit hetrof de hri'k ,Recovery" en de 
schoeners ,Fatalgais", ,Moebarah" en· 
de ,Jonge Frederik". Het scheen voor 
de betrokken eigenaren wei een voor· 
delige transactie te zijn, te oordelen 
naar het feit, dat het jaar daarop de 
geza..gvoerders van de ,Experiment", 
,Clara Elisabeth'' en ,Wilhelmina'' 
zel£ hun schepen voor dat doel kwamen 
aanbieden. 

In 1823 werd overwogen dat het be· 
. zigen van gewapende stoomvaartuigeu 
in deze gewesten ,zeker van veel nut 
zouden zijn en voorgesteld werd om met 
drie zodanige vaartuigen een proef v~n 
derzelve doelmatigheid te nemen. Een 
plan en hestek van een in Europa door 
een kundig constructeur ontworpen 
kanonneer-cltaloup en penicke werden 
aan de b eoonleling van deskw1digen 
onclerworpen ". 

melen in de nabijheid van het wacht
schip en verder onder geleide 'Va1r. de 
aldoor gestat¥>llllleerde ' kru~ers en. een 
~er krui.sprauwen Kra!waJI,g, Pakkies en 
lmlram.ajoe. ao.mdoen; op een de.zer 
plao.tserr. zal die. kruisprauw van Batavia 
door een van de Residentie Krawang 
vervallr.g:ert, wordern $.. de koloniala 
kruilser door die, welke te ln.P'f'(tjmajoe. 
gestationneerd is; voor zover echter 
ge:en kr.uispr'«uwe!lt\ of koloniale kruiser 
op dM pldp,tsen'~ig mochten zijnJ 
bij de a,cinkomst van het convooi zal 
hetzelfde doorgao.n naa:r 1Tegal of tot 
zoverre als hetzelve de kruisprauwen e'jn 
koloniale voortuigen tot de oostelijke 
Re,siden.t~en. behorende zal ontmoeten
teneinde alsda:n. · het convooi van · die 
vaartuigen over te geven en weder naar 
Batavia terug te "keren, teverts alle 
handeldrijvende plaatsen aandoen ten· 
einde de vaartuigen die westwaarts tot 
Bantam moeten en zeilree liggen te 
corwoveren. De kusthandelaren, die van 
B~m Oostu>aartJs moeten, zullen 
doo~ een der aldaa,r gestationneerde 
kruisprauw<m. ~r , Batavia begeleid 
war~ en verder van daar het voor
gesc!zreven convooy genieten. Van 
Soerabaia. wordt dezelfde regeling Een kanonneerboor. 
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Een. zeebrief of scheep.~pas, afgegeven in 1806. 

A an de achterzijde sllattl geschreven: Overvoerd van hier: 
thien picols plaatijzer, thie1~ stuks Cassimeer, dertig damen,. thien rorgiers <lrmne lijn100nden, '!ier catjes gamber en eenige kleinighedewr, nog 
een pic. en zeventig catjes zi.garen. 

Dato ommegemeld: 
(wg. ].A. van Braam). 

En verder: 
De voorgernelde Arabier Said Oesmilll Sigalf is met dezelfde Bark, manschappen, 4mmu.niti.e, goederen, lading enz. op den 13 Apr. alhier aan· 
gekome.n ~ vertrekt op (heeden zonder iets te lossen of te laden, naar de plaatsen zijn.er de$tinatie. 

Cheribon, 20 April Ao. 1806 
(wg. P.P. Roose). 

(Merkwaardig is dat .de naam vdn het schip niet wercl genoemd. In die tijd ziet men ook hier te lande, bijvoorbeeld in de scheepstijdi,~gen, 
alleen de naam 'van. de \schipper g~Jrwemd. Voor bekmbhebbenlkn was 'dit &.,zijds blijkbaar voldoende - Kn.) 

Van verschillende zijden kwamen 
noodkreten hinnen. Bij Noesa Kam
hangan werd het Engelse vaartuig 
,Maria", 48 ton, Captain C. Palmer en 
thuis hehorende te Benkoelen, geheel 
verlaten aangetroffen. De equipage 
was vermoord. Een onderzoek moest 
wordeJl. ingesteld naar 2 padoeakans, 
gevoerd door Daeng Kallala, onderweg 
van Bali met naar schatting een 150 

slaven aa'n hoord. 

Het eiland Soemhawa werd door een 
vloot van wei 140 vaartuigen aange
vallen. De driestheid der zeerovers in de 
wateren van Bi'ma nam met de dag toe, 
zodat hijna elke . handelsprauw werd 
afgelopen. Meer vaartuigen dan de al· 
daar reeds 'kruisende hrik ,Orestes" 
konden evenwel , niet direct beschik· 
haar worden gesteld. 

De hrik ,Anna'' (gezagvoerder G. 
van Barthold Baggers) werd door zee· 

rovers genomen. Het vaartuig werd op· 
gehracht naar de bani van Kadou· 
wangan (Z.W.-Bomeo) en de ·equipage 
als ·slaven verkocht. Behalve de aan· 
valle.n van rovers van huitenaf, moesten 
de gezagvoerders ook steeds een wakend 
oog op de eigen equipage houden. Het 
zg. aflopen van schepen kwam herhaal· 
delijk voor, vooral als hekend was dat 
er waardevolle goederen of geld aan 
hoord was. 

(doorlezen ·<>P de volgende paginaJ 
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(vervo!g van pag, 19) 

De Nederlandse schoener ,Mari'a" 
wercl in 1821 door de equipage afge-
1open. H et. schi p, dat zonder (bekwame) 
uaviga tie voer, trok de aandacht door 
zijn zonderlinge manoeuvres van Z.M. 's 
hrik , Irine" {Kapt. luit. E. Lucas) en 
~erd naar Malakka opgebracht. De 
mgenaar Francis hood YJ van de 
waarde als bergloon aan. 

Als de begeerlij'kheid werd opge
wekt waren zelfs de eigen oorloassche
peJ1 niet veilig. De kanonneerhoo~ no. 9 
die in 1821 fl. 20.000.- in contante~ 
naar de Molukken moest overhrenaen 
werd door ;de hennanning .afgelo;en: 
Bij de Radja van Karang A~sem werd 
nwt het vaartuig hinnengelopen. 

De Gouvernements civiele schoener 
,Dolfijn", op rei·s van Padang naar 
Natal, werd door de equipage afgelo
pen. Het schip liep een Atjeh-haven 
binnen, doch werd door de Sultan 
tenrggegeven. 

De hark ,Sumatra", tQehehorende 
aan de N.H.M., gevoerd door kapt. F.W. 
Hermani, in 1836 op weg van Padang 
t~aar Coromandel, werd door de 
Constable Gunner oproer gemaakt. De 
kapitein en de stuurman J. Roos werden 
vennoord, acht dagen na vertrek uit 
Padang. De hark werd hehouden door 
de gunner te Calcutta hinnengebracht, . 
alwaar hij verklaarde uit zelfverdedi
ging te hebben gehandeld. Hij werd in 
arrest gesteld en aldaar ter dood ver
oordeeld. 

De ,Sumatra'' was geen geluksschip. 
Twee jaar na he t zojuist heschreven 
drama werd het door de Engelse wal
v ~sv~arder ,Pacific" (Capt. George 
C~ffm) ler rede van Hanjoewangi 
bmnengebracht. Het schip was op weg 
van Amboina naar Menado en dreef, 
door he t ovedijdeu van de gezagvoer· 
der en stuurman, zonder navigatie mud 
op 13° 44' Z. hreedte en 112° 40' 0 .
Jengte. Captain Coffin werd voor zijn 
~enslieveude handelingen en opoffe
rmgen een chronometer met toepasse
]ijke inscriptie aangeboden. 

Het zeeroofhedrijf rnQet men ook al 
weer zien in de geest van de tijd waarin 
h~t zich afspeelde. Dr R. Broersma 
zegt in ,Handel en Bedrijf in Z. en 
Oost-Borneo": 

,,De 'zichtbare teekenen van ordeloos
heid waren de roof en de slavernij; de 
slavernij was , er onbestaanbaar zonder 
mensenrooj, die alle bevolking van 
kuststreken aan Straat Makassar en el· 
ders 1Jerontr~tt~. B ezitters van huis en 
hof die geen onderhorigen genoeg had-
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delli uit eigen volk, trachtten er van 
buiten te bekomen: van tijd tot tijd 
kwam de s~avenhandelaar hun van pas. 
Echte schu£mers toen waren de Badjao's, 
een volk je dat geen ander tehuis had 
dan de zee, de kusten van Borneo en 
Celebes en eila,ruljes in de Soeloe-zee. 
T egenwoordig worden zij als bijzonder 
rustige vissers geprezen.lndertijd zullen 
zij, net zo min als tegenwoordig, een 
kwaad volk zijn geweest. T oen konden 
zij echter hun viS minder gemakkelijk 
verkopen, aangezien er minder vesti
gingen waren aan de kust en zij, ah. 
nomaden in een kwaad gerucht staande, 
met hun koopWaar eerder werden ge
~chuwd dan verwacht, eerder ver jaagd 
dan verwelkornd, .zoruler een verzekerd 
bestaa.n bleef hun niets anders over dan 
te Leven van zee- en. mensenroof. In 1847 
kruiste langs de Oostkust een gansche 
vloot van zeerovers, wel 40 rot 50 vaar
tuigen. De watergeuzen korulen dusverre 
geen vaste wijk vinden en de Badjao's, 
over een kam geschoren met rovers 
van arulere stam, TTUJesten in hun zwer
verij volharden. Het trof ongeveer met 
de bestuursvestiging samen dat zij op 
een enkel eiland bij Borneo's Oostkust 
werden toegelaten en allengs ook op 
Borneo zeLJ, waar zij hun visserij voor 
ecn tijd een bedrijf met enige winst 
m(A(Lkten en da.ardoor de maatschappe
lijkheid konden betonen die toch wei 
TUUJT hun aiJrd bleek te zijn". 

Lang niet alle vorsten speelden met 
de zeerovers onder een hoedje. Integen
deel, diverse keren zien wij hun mede
wetking verlenen om deze te bestrij

Ilen. De vorsten van het ei1and Sum
bawa gingen er hv. in 1834 met hun 
gehele vloot op uit. Een macht van 38 
prauwen uit Bima, onder de gezag
hebher C. H. Strijns, en 74 van hct 
eiland Sumhawa onder Prins Kalie 
BalJa stelden koers naar het eiland 
Soemadang, waar ~ een ontmoetin!b 
hadden met 9 roverspranwen uit 
Magindanao. In een hardnekkig gevecht 
inet de Sumbawa-expeditie werden ze 
overmeesterd, waarbij 42 gevangenen 
der rovers in vrijheid k~mden worden 
gesteld. 

Ook Daing Mangassing, van het 
eiland Boueratte, was met S vaartuigen 
met deze rovel'6, ter hoogte van 
Lombok, slaage ge:weest en hij had een 
van hun prauweu kunnen nemen. 

De sultan van Linga en de Radja 
Moeda van Riouw haddeu in 1834, na 
een vergeefse tocht naar de Carimon-

eilanden, goed versterkte zeeroverSiles· 
ten aan de monding der Indragiri·rivier 
aangevallen. Na heyige gevechten ge· 
durende drie dagen konden zij zich van 
de roversprauwen met aile aeschut en 
voorradeu meester ma·ken ~n 8 · der 
voornaamste hoofden gevangen nemen. 
De majoor Djoeka van Limhollo (Res. 
Menado) wist in de nahijheirl van 
Sumolatte een Mangindanose rovers
prauw te overmeesteren, waarbij 21 
personen konden worden verlost. 

Pe heste methode om rle rovers te 
bestrijden was ze in hun schnilplaatsen 
op te zoeken. Een succesvolle tocht 
werd in 1835 door' de brik ,Dourga" 
en de schoeners ,Vliegende Vis" en 
, Haai'' en een viertal kruishoteu-onder
nomen. 

Na vee} oponthond door tegenwind 
en minder goed zeilen van sommige 
vaartuigen bereikte de expeditie de 
Z. W.-kust van Poelo Laut en stevende 
vervolgens lange de kust van Borneo, 
tussen Poelo Swangie en Batoe Litj\n, 
teneinde de verhlijfplaats van Adji Java 
op te eporeu', die zich met zijn zee· 
rovers te Bantilan en 'l'janto'i\n mo~st 
ophonden en waar zich vele Javanen in 
slavernij moesten hevinden. De hrik 
,Dourga." liep vast op een blinde klip 
en moest worden verlaten. Dit verooi:
zaakte wei vertraging, doch van de 
voorgenomen expeditie werd niet afge
zien. In de hocht van Poelo Lant w; r
den reeds 20 roversprauwen van Sinja-
1tat veroverd. Van nit SoeuO'ei. Monoe-

" noug werd een tQcht ondernomen naar 
het kleine eilandje Kapak. De aldaar 
aanwezige zeerovers namen de vlucht 
in de bossen met achterlating van 10 
prauwen. Ook in Soengei Monoenong 
zelf vluchtten de rovers in de ladan(/s " , 
alwaar bij aehtervolging een gevecht 
ontstond waarbij verschillende hunner 
snenvelden en de rest in de bossen ver
dween. Aile in heslag genQmen rovers· 
prauwen werden vernietigd . . Niet min
der dan 156 Javaneu en Madnrezen, die 
van tij~ tot tijd waren gevangen geno
men en meegevoerd, konden nit de 
staat der slavernij worden verlost. 

N a nog verschillende succesvo!le 
tochten te hehben gemaakt, . keerde de 
expeditie naar Bandjermasin terug. In 
totaal werden 193 lavanen en Madure· 
zen nit de slavernij verlost, 16 grote 
roversprauwen opgebracht en 47 ver- · 
nietigd of onbrnikbaar gemaakt. 

( wordt vervolgd) 



Jt~e- i_s_ cLe- sJa-n-cL, orrci_e-[e,? 
Hersengynmastiek tussen S.M.N. 

en K.P.M. 

J3ij een huitengewoon geanimeerde 
en spanneude wedstrijd in hersengym
nasliek voor de A.V.R.O.-microfoon, 
welke op 2 J anuari jl. werd uitgezon
den, won het K.P.M.-team met liz punt 
verochil van de S.M.N. 

Aangezien de heide teams gemiddeld 
het hoogste aantal punten van het 
halve seizoen 1954/ 1955 behaalden, nl. 
95,45% respectievelijk 93,18% goede 
antwoorden, kwamen zij voor de demi· 
finale op 16 J anuari jl. opnieuw als 
lel!enstanders in de studio te Hilversum 
hijeeu. Uit de zware strijd die volgue 
trad ditmaal de S.M.N. als overwin· 
naar tevoorschiju. Ret verschil was weer 
een halve punt...... De ploeg van de 
,N cdcrland" komt hierdoor in de finale. 

De f oto's, die u hierbij ziet afge
heeld, zijn genomen tijdens de eerste 
wedstrijd. U zult knnnen constateren, 
dat cr een uitstekende teamgeest-heerste, 
getuige de enthousiaste toeloop naar de 
microf oon. 

Bcide keren was een brroot aantal 
,supp<~rters", zowel van de S.~.N. als 
de K.P.M. aanwezig. 

K.P .M.·Iaa.dkisten 
thans ·ook fer ·beschikking van ~PM-ers 

Nu onze maatschappij ruimer in haar 
laadkisten komt te zitten, hestaat de 
mogelijkheid om deze kisten ter he· 
schikking te stellen van K.P.M.-per· 
soneel voor het vervoer van klein 
huisraad, hoeken, linnengoed e.d. 

Indien ten tijde van overplaatsingen 
la<ldkisten hiervoor beschikbaar zijn, 
worden deze gratis afgestaan. Aanvragen 
dienen wei tijdig bij het Hoofdkantoor 
Afd. V rachtzaken, danwel bij de Agent· 
schappen te worden gedaan. 

Daarenboven kan door het K.P.M.
personeel ook van laadkisten worden 
gebruik gemaakt voor het' vervoer van 
~oederen van Indonesie naar Neder
land. Hiervoor is echter hour verschul
digd en wei Rp. 200,- per laadkist met 
een inhoud van 1 m•, waarhoven nog, hij 
l1et te lang onontpa-kt l aten van deze 
kisten in Nederland extra kosten in gul
dens verschuldigd zijn, nl. f 10,- voor 
elke week of gedeelte daarvan dat de 
kist. Ianger door betrokkene worden 
aangehouden dan 14 dagen na aankomst 
v·an het aanbrengende schip. 

Aile verdere bijzonderheden worden 
op aa~vraag· verstrekt door de Afdelin
gen Personele Zaken en Vrachtzaken 
op het Hoo~dkantoor dan wei door alle 
Agentschappen. 

Het K.P.M.-Hersengymnastiek-team. V.l.n.r. de heren Gons (Fin.; slechts gedeellelijk :z:ichtb.); 
Van Haften (Mat.); Pttl (Reg.) ; Mej. Van Niel (Reg.); her en Beekman lReg.) : Van Brederode 
(Psfds.); Mej. Van Til (P.Z.); de heren GriUis (Sb.) en. Romswindzel {Reg.). De ti-e.nde deel· 
nemer, de heer Brijker (CM), is niet op de foto gekomen. Op de 11chtergrorul supporters van 
de S.M.N. . i ; ... >-.. ~; 

Omroeper. ]an Boots van de AVRO stelt de KPM een 1>r1Ulg, wtwr velen een tm.twoorcl 
op wisten, zodat d e tiende deeuteemster /,on blijven ziuen. 

(jato's: Alg. Reclnme-. en Fotobur~m Renes te Arnhem ). 

Dit is op aarde van 
al 't kwaad de grootste straf: 
Wie eemnaal lezen kan, 
die leert het nooit meer af. 

Over boeken en hen die :z:e le:z:en 

Leen nooit hoeken uit, want niemand 
geeft ze terug; de euige hoek en die ik in 
mijn kast heb staan zijn de hoeken die 
anderen mij geleend hehben. Koos ]. Versteeg ( geb. !904) 

ArUitole France (1844 - 1924) 

Er wordt gezegd dat !even je ware is, 
maar i'k lees liever. 

Logan Pears<tll Smith (1865 - 1946) 

Een vervelend hoek te schrijven is ge
makkelijker dan er een te lezen. 

Emanuel W ertlu~im er 

Geen hoek is zo slecht, of men kan er 
wat uit leren. 

·Plinius .(23 - 79) 

Een kamer zonder hoeken is a}s een 
lich aam zonder ziel. 

Cicero (106 - 43 v. Chr.) 
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beha119 

),Dolle" Amerikaan hood $ 9000. 

De Zeepziederstraat in Harlingen is 
een onaanzicnlijk straatje met enkele · 
onaanzienlijke huisjes, waar men niets 
bijzonders van verwachten mag. Toch 
~al er vocr een van die onaanzienlijke 
tmisjes straks wellicht een niet onaan· 
zienlijke som gelds worden neergeteld. 

HP-t verhcrgt namelijk onder zijn een
voudig uiterlijk een kosthaar innerlijk. 
De huiskamer is niet behangen met wat 
een Nederlands staatsburger onder he
han~ verst"aat, maar met op linnen ge
schilderde zeegezichten van de Har- · 
linger meester Nicolaas B aur (1767---
1820). Daarnaast hevinden zich in de 
keuken enige oude tegeltableau's. In de 
kelder met zijn cellen en nissen, duide
lijk een overblijfsel vah een oud kloos
ter, treft men een nog niet ,geexplo
reerde" grafkelder aan, die volgens de 
steen onder meer de 17de-eeuwse 
Baudkje Hannens moet herbergen. 

Tot voor kort woonde hier als e1ge· 
naar de oude heer Okke v·an der Sluis 
met zijn vrouw. Zij leefden in aile 
ecnvoud van Drees en verdienden een 
extraatje aan de toeristen, die het 
merkwaanlige huisje kwame.n bezich· 
ti~en. De oude Okke was een conser
vatief man, die , het behang'' van 
Nicolaas Baur weliswaar gedeeltelijk 
behing . met enkele stillevens vol fruit 
en de gravures van een Najaarsdag en 
een Gelders Landschap, maar het voor 
het overige toch in ere hield. 

Een ,dolle" Amerikaan moet hem 
voor die zee met al die zeilschepen een 
9000 dollar hebben geboden, maar daar 
ging hij n1et op in. Ook de gemeente 
Harlingen, die het historische belang 
van het huisje voor de stad wei inzag, 
vermocht de oude man niet te vermur
wen er hoe dan ook afstand van t e cioen. 
Maar kort geleden zijn de beide oudjes, 
kort na elkaar, overleden en thans wordt 
er met de e rtgenamen onderhandeld. 
Vooral voor de zeegezichten zijn er 
echter m eer kapers op de kust. Er moet 
weliswaar het een en ander aan gebeu
ren, want de aanwezigheid van naden, 
scharnieren, Jeurknoppen en ook men
sen h eeft hun geen goed gedaan, maar 
als het behoorlijk is opgeknapt, zal het 
werk van Nicolaas Baur niet van belang 
ontbloot blijken. 

De Harlinger meester heeft bij zijn 
Ieven nog een ereprijs van f 3.000 ont~ 
vangen ·en - was dit nu collabor.t
tie ? - twee schilderijen verkocht a an 
koning Lodewijk Napoleon, die ze aan 
het Rijksmuseum heeft geschonken. 
Ook het Mauritshuis scllijnt vier schil
derijen ·van hem te "bezitten. 
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In verband mel zijn 35-jarige dienstjubileum werd "op Zaterdag 29 ]ctnJuari jl. wm 'de heer 
Abdullah ldris, hoofdklerk '1 werkzacon op het agen:tschap Bengkulen, door onze agent 
aliUulr de heer ] . F. Bicker, (1Mm.Ms de Dir~ ck !PaketvaPri-legpenning uitgerieiktJ · "" .'\1 
Op de bov·enste foto 3de van links de }ztbila:ris Abdullah Idrn, 4/de v.l. emr)l. I .F. picker, 
de heer Achmad Marzuki ,(kassier) -en de heer Marzuki Mansur, p·taatselijk voorzitter van 
de S.B. KPM en. le klerk Uitgaande Lading. 'D'e ont!erste foto toornt u het voltallige persone-el 
VCITII het ~~chap Bengkrden. 

Burgemeester B. Nauta wil de Baur
stukken gran.g voor zijn stad behouden. 
Harlingen, zo verzekert hij, bezit zeer 
vele kostbare historische stukken en de 
plannen voor de oprichting van een mu
seum zijn in cen vergevorderd stadium. 
De •zeegezichteu van Baur bc~~·10ren in 
dat museum thuis, een zienswijze, die 
de erfgenamen van Okke van der Sluis 
wei kunnen delen. 

(uit : Nederlands Nfeuws - uitg. H.C.) 

Denk aleer gij doende :z:ijt, 
En doende denkt dan nog. 

Guido Gezelle. 
- en denk eraan, moeder wil hebben dat je 

goede vrienden wordt met je kapitein! 



;-·-'~·~·-·-·-·-·-·-,-·-·- ·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·- -~·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- i 
i i 
~ Een oproep aan onze lezet•s: ~ 
i i 
i i 

~ 1!\e 1Soninklijke Jloorll= en luib=J)ollanllse } 
i i 

! l\elllling=~aatscbappij ~ 
i ; 
i i 

~ vruagt !'!'Redders aan de wul'' ~ 
i i 
~ Een lumineus idee van een onzer lezers ~ 
i ~ 
( i 
! Reeds verschillende malen vestigden wij in deze kolommen de aandacht op het doel en streven van de i 
I i 
i Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse R edding-Matscha ppij, welke al honderd en dertig jaar lang ( 
i ( 
i volkomen zelfstandig haar prachtige menslievende werk doet zonder materiele steun van de Staat. Deze 1 
i i 
i zo nuttige instelling kampt nog steeds met onvol doende financiele steun! ; 
i i 
i i 
~ Voor hen, die het misschien nog niet mochten weten, volgt hier nogmaals een uiteenzetting van het ~ 
~ doel dezer maatschappij : 

i 
! 1 I . 
i 
i 
; 2. 
i 
i 
i 
i 

De Nederlandse kust van Rottumeroog tot Loosduinen te voorzien van uitstekende reddingsmiddelen en er 
naar te streven, dat zij door geoefend personeel kunnen worden gebruikt. 

Te -zorgeri voor bejaarde oud-redders, door het verlenen van pensioen of onderstand, of voor hun nagelaten 
betrekkingen. 

i 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 

Voor dit werk is iaarliiks I. 400.000 nodig 

Men kan het werk der N.Z.H~R.M. steunen door : 

; I. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 2. 
i 
i 3 i • 

Toe te treden als contribuant (minimum contribotie fl. 3,- per Jaar), men 
ontvangt dan het orgaan , De Redding hoot", dat u op de hoogte houdt van 
hetgeen er op de Nederlandse kust is voorgevallen. 
Bet geven van een gift ineens. 
De Maatschappij hij testament te gedenken .. 

~ 4. Door anderen op te wekken op een van de genoemde wijzen de N.Z.B.R.M .. 
~ te steunen. 

' i Een van onze lezers is nu op het volgende lumineuse idee gekomen : 

I 
' i 
i 

~ 
i 
i 
i 
i 
i . 
i 
i 
i 
i 

~ 
} 
( 

~ 
i 

~ 

~ 
' } 
~ 
~ 
~ 
' i 

i 
i 
i 
i 
~ 

I 
Voor iedere KPM-er, werkzaam in het bedrijf buiten Europa, die zich voor 1 Juli a.s. als contribuant van de Kon. i 
N.Z.H.R.M. opgeeft, zal door bedoelde lezer een bedrag van fl. 3,- op rekening der N.Z.H.R.M. worden bijgestort !! ~ 
U geeft zich dus rechtstreeks op als contribuant (de wijze waarop u dit kunt doen staat hieronder vermeid) en ; 
tevens schrijft u aan de redactie van , de UUllaat'' dat u zich als contri buant hee£t opgegeven, zodat wij onze mede- i 

I 
; 
i 
' i 
{ 
! 

; 
werking kunnen verlenen dat voor iedere nieuwe ,redder aan de wal" d r i e g u I d en worden bijgestort. Hei ; 
is nu aileen nog maar te hopen dat onze lezer vele malen drie gulden zal moeten bijstorten ! ! i 

i ; Uw redactie is nu reeds nieuwsgierig wi.e de · eerste nieuwe . contribuant zal zijn. ; 
i ( 
i ,. ' 
~ Bet kantoor der N.Z.B.R.M. is gevestigd aan de Berengracht 545 - ~ 
( · Amsterdam (C), terwijl de bankiet• der maatschappij is: de Nederlandsche ( 
~ Bandel Maatsehappij • Vijzelstraat • Amsterdam (C) • Nederland. ~ 
( i 
' i 
~ Doen wij allemuul mee ? ~ 
; i 
? i 
I i "'.--....... ·-·"'-·'-·"-·-·-·-· ..... ·-·-·-·-·-·"·-· ..... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ..... ·-·-·-·-·-·· ................................. ...................................................................................... _. __________ , ,.._ .......................... ........................... ---·-·· 
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In de recht%aal. 

Het is bekend dat hij het naderen van 
de lente in Nederland de samenleving 
doortrokken wordt van een welwillend
heid, die wij in andere jaargetijden 
mis.sen. De vogeltjes kwinkeleren vreug
dig, en alom ontluikt joug groen. Dit 
oefent een mildmakende invloed op het 
mensdom · ui t, welke rlu i rlel~jk w aar
neembaar is. 

Wij menen echter aan de objectieve 
voorlichting verp1icht te zijn, onze lezers 
te wijzen op een verschijnsel dat hier-. 
mee lijnrecht in strijd is: het verschijn
sel van de zgn. ,lentepester". 

Levensvoorwaarden voor de lentepes
ter zijn de woningnood, het huurbesluit · 
en een landelijke omgeving. En waar 
deze drie omstandigheden aan de rand 
van Amsterdam aanwezig zijn, zit de 

· wachtkamer van de Amsterdamse poli
tierechter vol Ientepesters. Opa Broek
man, het krasse hoofd van de Broek
man-clan, is een duidelijk voorbeeld. 

Hij woont met zijn hele familie in 
een huis langs de weg naar Hilvereum, 
in een wei zeer ~andelijke omgeving. 
De hovenverdieping j1eeft hij echter 
sinds jaar en dag verhuurd aan de 
Branders-en: een rmtig · echtpaar dat 
niemand tot last is, ook de Broekman
nen niet. De families Ieven dan ook in 
goede ver~taudhoudinl! met elkaar. 

Maar dan komt de lente, die fatale 
tijd van de vogeltjes en het groen. 
's Avonds slaat opa Brockman de kraut 
open en ......... daar krijgt hij het weer. 

· Ellenlange kolommen advertenties ziet 
hij. Allemaal van mensen die kamers 
over hebben in een huis dat in een lan
delijke omgeving ligt. Want de heerlij
ke tijd is weer aangehroken dat de ste
deling voor duur geld het vrije veld 
zoekt, en de lege kamers in IJUizen met 
landelijke omgevingcn zijn weer goud 
waard. 

En opa Broekman? Hij ziet 'het geld 
op straat liggen, maar hij mag er niet 
aankomen. Zijn bovenverdieping zit al 
propvol op een l age huur. En hij mag 
de huur niet verhogen, hij mag niks, 
de stakker! 

Die nacht in bed zeggen de Bransler
sen tegen elkaar: ,'t Is weer lente. We 
moeten er even doorheen !" 

Want.ze kennen dat al van jaren her. 

Het kan niet gezegd worden dat de 
Broekmannen en de Brandersen mekaar 
wat toegeven. Toen de Broekma.nnen 
de aanval openden door de stofzuiger 
aan te zetten op het ogenbllk dat juist 
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eeu leuk radio-programma begon, zodat 
de radio van de Brandersen slechts een 
oorverdovend geknetter ten gehore 
hracht,talmden de Brandersen niet het 
tegenoffensief in te ·zetten met het der
mate krachtig indrukken van de hel
knop der henedenburen dat bet ding 
ingedrukt bleef, en de teclmisch onbe
kwame Broekmannen gedwongen waren 
ter wille van de nachtrust hun huisbel 
met wortel en tak uit de muur te ruk
ken. En toen de Broekmannen over
gingen tot akelig lachen op de gangen 
in het holst van de nacht, groeven de 
Brandersen onmiddellijk een trottoir
tegel uit, en mikten die handig op de 
Broekmanschoorsteen, zodat de vijand 
in de rook kwam te zitten. 

Dit alles was echter maar spel. Zowel 
de Broekmannen als de Brandersen 
wisten dat de beslissende slag niet hier 
geleverd werd. Neen! De eigenlijke 
st~jd concentreerde zich om het closet: 
een noo<!_zakelijk onderdeel van elk 
lmis, zoals u weet. Wie bet closet had, 
had de overwinning. 

Opa Brockman was de eerste die deze 
mogelijkheid om een overwinning te 
forceren ontdekte. Hij liet de smid 
komen en deed een groot slot op de 
deur maken. De Brandersen zouden 
echter de Brandersen niet zijn geweest 
als zij hierin hadden berust. Zij liepen 
boos naar de smid en lieten hem een 
tweede sleutel op dat slot maken, hene
vens een tweede slot waar zij aileen de 
sleutel van hadden. 

Houdt een mens ooit op met een oor
log die eenmaal is hegonnen? Twaalf 
keren is die smid terug geweest, om 
heurten gehaald door de Broekmannen 
en de Brandersen. Twaalf sloten zaten 
op het closet. Voor meer was geen 
pla.ats. Twaalf sleutels hadden de 
Broekmannen. Twaalf sleutels hadden 
de Brandersen. 

Er volgde een periode van gewapende 
~rede toen die dem· vol zat. Lang 
duurde dat echtcr niet, want achter die 
schijnbare kalmte ontwikkelden zich 
spanningen die naar ontlarling zochten. 
En de uitharsting kwam toen opa 
Brockman op een ochtend geheel on
verwachts werd overvallen door een 
hevige aandrang het closet te bezoeken. 

· Hij greep de sieutelhos en rende er 
heen. Hij sta'k de sleutel in het eerste 
slot en draaide, hij opende het tweede 
slot, hij liet het derde slot klikken, het 
vierde ....... het viJfde ...... het zesde ... ... 
het zevende .. .... het achtste ...... 

Maar het negende, het tiende, het 
elfde en het twaalfde hleven ongeopend, 
o lezer. Want heht u wei eens twaalf 
sloten achter elkaar geopend? Daar 
gaat veel tijd mee heen. 

Afschuwelijk! En toen?! In zijn 
woede om de ontstane ramp rende hij 
naar hoven en sloeg het wakkere hoofd 
van het gezin Branders .pardoes met de 
sleutelbos om de oren. 

Ret laatste woord was aan de l'ech
ter. Die heeft voor zulke gevallen een 
doeltreffende straf hij de hand, in de 
voorwaardelijke veroordeling. Hij kon 
opa Brockman veroordelen tot een fik-

• se hoete en een voorwaardelijke ·ge
vangenisstraf, wat betekent dat als opa 
Brockman hinnen drie jaar weer de 
perken te buiten gaat, hij de bajes in 
vliegt. Een heilzame domper op de 
oorlogszucht! En de rechter had dan 
ook vast deze paedagogische behande
ling toegepast, wanneer de eeuwige 
kringloop der jaargetijden · hem niet 
een spaak in het wiel had gestoken. 

Want de molen der justitie maalt 
langzaam, en toen de zaak voorkwam 
was het herfst. En wat is een lentepes· 
ter in de herfst? Een heminnelijk mens! 
Gearmd met zijn slachtoffer betrad opa 
Brockman de rechtzaal. ,'t Was een 
toevalsheweging", zei de eerste aan· 
gaande de klap, en daar hleef hij hij. 

,En hoe zit het nou met die twaalf 
sloten?" wou de openbare aanklager 
we ten. 

,,We geb~'lliken aileen nog het haak
je, meneer de edelachtbare", lichtte 
de verdachte bereidwillig toe. 

Ze hehben nog wat aan die zaak 
zitten trekken, maar er bleek niets aan 
te doen. De rechter zag zijn hoop op 
een opvoedkundig ingreepje vervliegen. 
Het werd vrijspraak. 

En dan te bedenken dat het elk jaar 
weer lente wordt! ... . . . 

Willem Wiukampf 
uit: ,Heibel". 

,En kerel, Jw.e gaat laet met vrouw en eierfln?" 



HOCKEY 
Om 'te beginnen de uitslagen van de 

reeds gespeelde competitiewedstrijden: 

19 December 1945: 
Spcl. II - K.P.M. 2 - 0 
8 Januari 1955: 
K.P.M. - V.I.C. I 1- 4 
IS Januari 1955: 
U.V.S. I - K.P.M. : 3 - 1 
22 Januari 1955 : 
K.P.M. - I.~.C. I : 0 - 2 

Veel succes h eeft ons e]ftal in deze 
4 eerste wedstrijden van de competitie 
niet behaald. Vier wedstrijden gespeeld 
en verloren brachten ons tot nog toe op 
de onderste plaats. Maar ...... groot zijn 
de verliescijfers niet en de andere l e 
klassers hebben bemerkt dat met. one 
nog terdege rekening gehouden moet 
worden. 

In het algemeen kan hierover nog 
gezegd worden dat alle wedstrijden in 
zeer sportieve sfeer zijn verlopen, een 
sfeer die kenmerkend is voor het 
K.P.M.-elftal en dat is dan ook de 
reden dat wij meermalen worden uit
genodigd voor het spelen V!Jn vriend
schappelijke- en mixed-wedstrijden. Het 
is nu eenmaal zo dat wij niet meer over 
het spelersmateriaal beschikken dat one 
in het seizoen 1951/'52 kampioen van 
de 2de klasse deed worden en het jaar 
daarop in de le klasse deed uitblinken . 
Onze ,fighting spirit" is echter geble
ven en met onverminderd enthousiasme 
zal de verdere competitie worden door· 
gespeeld in de hoop (uiteraard) dat wij 
nog eens voor een verrassing kunnen 
zorgim. 

Ook in de maand Februari etonden 
diverse wedstrijden op het programma. 
doch door de vele regens moesten deze 
week na week worden af gelast. 

Jn de maand Maart hebhen we der
halve een d,ruk hezet programma, aan
gezien naast de reeds geplande matches 
ook de inhaal-wedstrijden moeten wor
den gespeeld. 

Naast de hierboven genoemde 
competitiewedstrijden zijn er nog en
kele vriendschappelijke wedstrijden ge· 
speeld, waarvan hier thans de uitslagen 
volgen: 
21 December 1954: 
K.P.M. - C.A.S. 1 - 0 
18 J anuari 1955: 
K.P.M. - Beiatu 0 - 3 

19 Januari 1955 : 
K .P .M. - Spcl. (mixed) 
11 Februari 1955 : 
K.P.M. - Box (mixed) 

2-3 

1 - 2 

Onze reserves hebben zich uitstekend 
geweerd en zo ktmnen we dan eindel~jk 
(het werd tijd!) een gewonnen wedstrijd 
vermelden. 

Ook in de mixed-wedstrijden was het 
resultant niet fraai te noemen, maar 
gezellig was het wei en het elan waar
mede de enthousiast spelende K.P.M.
sters de stick hanteerden was een lust 
voor het oog, waarmede we maar willen 
zeggen dat gespeeld wordt om het spel 
zelf en niet om ten koste van alles te 
winnen. 

TAFEL TENNIS. 
K.P.M. - Sportclub 5- 16 
Sportclub - K.P.M. 23- 7 

Afgelopen maand twee maal tegen de 
Sportclub in het strijdperk getreden en 
wel eenmaal in het Logeergebouw en de 
laatste wedstrijd in de Sportclub. Zoals 
gewoonlijk werden deze wedstrijden in 
een gezellige sfeer gespeeld, terwijl -
al zouden de uitslagen het tegendeel 
doen vermoeden. - hierbij weer di
verse spannende partijen te zien waren. 

Rest nog te vermelden het eerste 
,optreden" van mevrouw Hazebroek 
en de heer Laaper, die in de laatste 
wedstrijd resp. 1 en 2 partijen wisten te 
winnen, terwijl voor de wedstrijd in 
het Logeergebouw Yvonne Borst ale 
,guest-star" optrad, die de eer van one 
dames-team wist hoog te houden door 
voor de enige winstpunt van dit team 
te zorgen. 

FILMA VONDEN LOGEERGEBOUW 
In de maanden J anuari en Fehruari 

werden wederom drie filmavonden ge· 
geven onder de gebruikelijke ruime 
belangstelling. Zo werd op 13 Januari 
de bekende film ,Brief Encounter" 
gedraaid, terwijl op 27 Januari d.a.v. 
het programma geheel uit documentaires 
hestond, al was het muziekfihnpje met 
Count Basie nu niet direct erg docu
mentaix te noemen. Op deze avond werd 
verder het derde deel van de B.P.M.
film ,Leven en werken op Venezuela" 
gedraaid, alsmede de HC-film ,Post uit 
Nederland". 

Op 17 Februari was het dan weer 
de heurt voor een speelfilm en ditmaal 
weer een in het luchtige genre en wei 
de gezellige musical ,Tea for two" met 
Doris Day, voor welke film, zoals te 
verwachten was, zeer grote belangstel
ling bestond. 

MAKASSAR-CLUB IN EIGEN 
• GEBOUW 

Officieren van onze Makassar-aan
lopende schepen zijn automatisch 

buitenlid 
Op 30 December a.p. werd het nieuwe 

gebouw van de Makassar-Club (de 
vroegere Societeit ,De Harmonie"), 
gelegen aan de Djalan Karebosi 6, met 
een ochtendreceptie voor leden en 
genodiaden geopend. De Makassar· 
Club 'heeft' dus weer de beschikking 
over een eigen club-gehouw. 

Er werden onlangs met het soos
bestuur voorzieningen getroffen, die 
het mogelijk maken dat officiere~ van 
onze schepen, die Makassar aanlopen, 
automatisch als buitenlid worden be
schouwd. 

.-
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Onder de goede inzendingen van he1 · Tenslotte volgen dan nog de naruen 
~ers~kruiswoordraadsel, voorkomende der 3 prijswinnaat·s van de honingraat· 
in ons December·nummer, werd geloot puzzle, voorkomende in het J anuari· 
en de volgende drie· prijswinnaars nummer van ,;de Uitlaat". 
kwamen uit de bus: De eerste prijs van Rp. 25.- was 
1. De eerste prijs van Rp. 50.- werd bestemd voor 

toegekend aan mejuffrouw A. M. Zeestraten - ver-
gezagvoerder R .E.P . l e Clerq, a j b pleegster Ziekenhuis Petamburan; 
van h et ss. , Thedens". De twcede prijs van Rp. 15.- wcrd 

2. De tweede prijs van Rp. 30.- ging toegeken d aan 
naar K wee Ging Poen - loc. employe -
J . F. Bicker - pj a ai!'entschap agentschap Semarang') en 
Bengk ulen. (le dcrde prijs van Rp. 10.- ging 

3. De d:erde prijs van Rp. 20.- was 
bestemd .voor 
mevrouw M.A. Bos- cj o Logeer
gebouw - Djakarta. 

naar · 
mevrouw G.' J. M. Tonino-Zaat 
Log·eergebouw - Gadjah Mada 
Djakarta. 

~-' "!.>•... . ...... ... ... ,. 
De opla:ssing van de menu-puzzle, .die 

e.veneens in ons December-nummer was 
opgenomen, is als volgt: 

Aan alle pl'ijswinnaars onze gcluk· 
wensen l 

Spijskaart 
• 

voorgerecbt 
tomatensoep 
ossenbaas 

Deze maand weer een gewoon kruis· 
woordraadsel, waarvan de oplossingen 
uiterlijk 20 April a.s. iu ons bezit 
moeten zijn. 

spercieboontjet 
reebont 
appelmoea 
fruit 
koffie 
likenr 

Riel' werd door het lot aangewezen 
A. L. Orth hoofdemploye afd. 
PZjND, die_ daardoor beslag wist te 
leggen op de uitgeloofde Rp. 25.- . 

Kruiswoordraadsel. 
II an links naar reclus: 
1. boot ; 4. aai met tong; 7. schaaldier; 9. Turkse munt; 10. sterk 
(Duita) ; 12. Bijbelse figunr; 13. vogel; 15. vaartnigen ; 16. aard; 18. 
kenkengerei ; 19. meisje; 21. zuivelpr.oduct; 22. kei ; 24. adellijk per· 
eoon; 25. rivier op Sumatra; 26. v.oedsel; 27. loopstokken; 29. meisjes· 
uaani; 30. offer; 34. ontwerp ; 35. roemen; 37. stuk van sleutel ; 38. 
plant; 40. tijdsdeel; 41. zetel (Latijn); 43. tempo; 44. TurkS'landweer; 
46. schoeisel; 47. appel; 49. verlicbtingsmiddel; 50. geplooid oplegsel ; 
52. jongensnaam; 53. opschik; 54. soort · ondetwijs; 55. dicht. 

.. · . . ...__ .. -::l.-....!C's:£..c-~-:~~: ... :........ ..~:~~ .. ~ J 
II an boven naar beneden.: 
l. bijl ; 2 .. geneesbeer; 3. plaats waar een geslagen hal 'neerkomt; 
4. adreskaart; 5. Staat in Azie; 6. vaatwerk; 8. voedsel ; 9. geeselijke; 
11. drinkgerei ; 12. bet lot laten beslissen; 14. eiland in de Mid del· 
landse zee; 15. mengsel van kiezelzand ; 17. vlecbt; 18. graan; 20. 
luizenei; 21. voordeel; 23. geen enkele; 24. voldoen; 28. plant; 30. 
gewas; 31. knrakter ; 32. oorlogsg.od; 33. lengtemaat; 34. kleur; 36. 
neer; 37. vis; 39. leer; 40. n'uiand; 42. loodlijn ; 43. jonge koe; 45. bij 
(zij) heeft bet gemaakt; 46. niet op tijd ; 48. jongensnaam; 49. toilet· 
artik.el ; 51. roem. 
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Voqr inzenders gelden de volgende voor· 
waarden: 
l. Inzendingcn, welke duidelijk van naam en 

ad r es zijn voorzien, te ricbten ann: 
redactie van , de Uitlaat" 
p/ a K.P.M. 
Medau Merdeka Timur 5 
Djakart-a. 

2. On-duidelijk geschreven oplossingcn wor· 
den zonder meer ter zijde gelegd. 

J. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
beschikbaar . gesteld: 
1 p.;ijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-
1 ., , Rp. 10,-
Bij meerdere goede oplossingen beslist bet 
lot . 

. 1. Over oplossing:en . en/ of toekmming der 
prijzcn kan N lET worden gecorrespon· 
deerd . 

,,Zeg Jan, als je daar soms bent : ik ga dan 
11UUlT !" 
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