


personeelsorgaan 
van de 

n.v. Koninklijke 
Paketvaart

Maatschappij 
lOde jaargang no. 4 

April1955 
Overneming van tekst en 
illustraties aileen geoor· 
loofd met bronvermelding 

* Alle stukken ,d·e Uitlaut" 
hetreffende te adresseren: 

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

Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta 

Dit nummer hevat o.u.: 

Uit het jaarverslag over 
1954 van het M.C. Koning 
Studiefonds . 

• 

Lezers schrijven ons: Aus· 
traliana. 

• 

'Koopvaardij-predikant Ds. 
K.S.G. Zijlstra neemt af· 

oScheid van I n·donesie. 

Archipelvaart in het ver· 
]eden (deel XII). 

Bij de foto's: 

Op -de omslag van dit 
nummcr vindt u de beste 
·foto v~n de maand: het 
ms. ,Bakongan" op de 
rede van GoTon talo. 

Deze foto werd gemaakt 
door C.P. Sorgedrager -
hoofdemploye agent· 
schap M·enad'o, die hier

-voor de uilgeloolde prijs 
·van Rp. 50,- ontvangt. 

* 
Op de hinnenzijde van 

de achterpagina: het ms . 
.,Valentijn" lost te Tan· 
.djong Priok • 
.(toto: Stuaio Tong & T i m ) 

n·v. Visser & Co. 
Het ss. , Both" verlar.-: Priok's eerste haven. 

(joto: Stutlio Tong & Tim) 



0Der het zuur en het zoet 
Dan de arbeicl 

l. W erken is een vorm van zenuw
achtigheid. 

Don Herold (geb. 1839) 

2. Bezigheid is de arts der natuur en 
de grondslag van het geluk der 
mens en. 

' 
Galenus (130 - :;!: 201) 

3. Waarom zoekt gij de rust, daar gij 
tot werken. geboren zijt? 

· Thomas a Kempis (1379 - 1471) 

4. Ik houd van werken; het facineert 
me; ik kan er uren · naar zitten 
kijken. 

Jerome K. Jerome (1859 - 1927) 

5. Het valt sommige mensen moeilijk 
te · eindigen wanneer zij klaar zijn. 

Otto Weis~· (1847 - 1916) 

6. De arbeid hehoedt ODS voor drie 
grote kwaden: de verveling, de 
ondeugd, en de armoede. 

Voltaire (1694 - 1788) 

7. Een heleboel mensen zouden een 
boel slaap te kort komen als ze 
overdag niet naar kantoor hoefden. 

Jean de ~oisson (geb. 1918) 

8. Gestage arbeid komt alles te hoven. 
Vergilius (70 - 19 v. Chr.) 

9. De vrucht van de arheid is de 
zoetste van aile geneugten. 

Vauvenargues (1715 - 1747) 

10. Werk is het mooiste water is, laten 
we dus altijd zorgen dat we iets 
voor de volgende dag overlaten. 

Don HeroLd (geb. 1889) 

Uit de scheepvaartwereld . 
Wie, zoals wij, iedere dag hier in 

Nederland een uurtje moet fietsen, weet 
deze dagen (eind Februafi - red.) 
niet wat hij heeft. Een stormwind 
hlaast iedere dag en zo snijdend koud, 
dat je oren ervan bevriezen. Nou zijn 
wij dat soms nog wei gewend, maar een 
ontzettende storm zoals Genua trof op 
Zondag 20 Februari jl., was deze eeuw 
daar nog niet voorgekomen. In een zee
wering sloeg een gat van 350 meter. 
Voor honderden millioenen schade. 
Schepen werden tegen de kaden gesla
gen. 

Golven als een huis deden er twee 
kapseizen. En met carbid geladen. Nu 
weten wij niet of u v.t'oeger nog een 
carbidlamp op uw fiets ,gevaren" hebt. 
Wij wei. En carbid met water - weten 
wij nog uit die tijd - geeft gas en stank 
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~ M. C. Koning Studiefonds ~ 

~ Uit het iaarverslag over 1954. ? 
i ( 
l Het Bestuur van het M.C. Koning Studiefonds bracht op 22 J anuari j 
} 1955 zijn verslag uit over het jaar 1954. . 
~ Hieruit blijkt dat op 1 Januari 1955, 67 pupillen hun opleiding volg- ~ 
i den met een financiele tegemoetkoming uit het Fonds. ( 
i In 1954 werd een bedrag ad f 29.431,96 heschikbaar gesteld voor ~ 
i . ; studiebeurzen, 1erwijl tevens de tegenwaarde van Rp. 10.940.- werd ~ 
i betaald voor twee studiebeurzen in lndonesie en als bijdrage in de ~ 
~ contributie aan de Stichting Nederlands Onderwijs in Indonesie. ! 
; In 1954 hebben 10 pupillen hun studie met succes beeindigd, 3 ~ 
~ pupillen· slaagden voor hun eindexamen en konden in aanmerking komen ? 
; voor een verdere opleiding. ~ 
~ De op 1 .J anuari 1955 lopende studiebeurzen hebben betrekking op ? 
; stu die a an: · ~ 

~ een Universiteit 8 pupillen ? 
; de Technische Hogeschool 1 pupil _ ~ 
~ de Economische Hogeschool te Rotterdam 2 pupillen ? 
· een Zeevaartschool 6 pupillen 1 
It K h o d .. 3 ·n i. een weeksc ool voor n erWIJzers pup1 en 
i ! 
I. een M.T.S. 5 pupillen ; 
0 il ; { een Ambachtsschool 1 pup· ; 
{ een P.B.N.A.-cursus 1 pupil ; 
? het Amsterdamsch Radio-lnstituut 1 pupil ~ 
~ een Academie van Beeldende Kunsten 1 pupil ; 
~ de Kunstnijverheidsschool 2 pupillen ? 
i een Muziekschool 3 pupillen ~ 
{1 T £" h S 1 1 1 pup1'l (. een ypogra 1sc e c too r 

~ voor Heilgymnastiek en Massage 1 pupil ? . 
; voor Analyste 2 pupillen ~ 
i voor Apothekersassistente 1 pupil ( 
i V 1 1 pup1'l ( ; voor erp eegster ! 
i een Huishoudschool 4 pupillen ! 
i 1 '1 ( .; het Instituut voor Vakopleiding pup1 ~ 
! voor Steno-correspondente 2 pupillen ~ 
! Instituut Schoevers: talen 1 pupil ; 
( i 
( i 
! 48 pupillen, ; 

? terwijl fina~ciele stenn werd verleend bij de aanschaffing van leermiddelen t 
; . 
; aan : · ( 
i 14 pupillen, die het Middelbaar of het V oorhereidend Hoger Onderwijs ! 
i ( 
; volgden, aan • ( 
? 1 pupil, die een Meisjespensionaat bezocht, aan ~ 
? 3 pupillen, die een school voor Uitgebreid Lager Onderwijs h ezochten ~ 
' . i en aan ~ 
i I pupil, die Buitengewoon Lager Onderwijs volgde. ! 
~ In zijn vero-adering van 28 Febntari 1955 kende de Raad van Bestuur ~ 

I

I:_ een extra bijd;age toe voor het jaar 1955 ten bedrage van f 30.000.-, ~ 
daarmede het Bestuur in staat stellend, zijn taak op de tot dusverre 1 

~ gevolgde wijze voort te zetten. ? 
; _ ....... ._..._ . ._._ .............. -....... ~~·,~~·~' 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,·-·-·-·-·-·-·-~·-·-·-·-

U begrijpt dus dat zo'n hoot-op-zijn· 
kant die later zonk, met carbid geladen, 
een groot gevaar betekent. De ,Nordan
land", zo heette die Zweedse vrachtboot, 
is dan·ook ontploft. Een enorme ravage 
natuurlijk. V eel materiele schade. Maar 
doordat men het heeft zien aan'komen 
geen persoonlijke ongelukken. 

·* Nu van Italie even naar Nederland. 
Dan moeten we door Zwitserland. Een 
land zonder zeehavens zo u weet. Maar 

wist u nu ook, dat Zwitserland evengoed 
15 rederijen heeft die tezamen twee en 
dertig koopvaardijschepen hezitten met 
een draagvermogen van ongeveer 200.000 
ton? Het zijn aile vrachtschepen met 
beperkte passagiersaccommodatie. Pas· 
sagiersschepen varen er in de Zwitserse 
vloot niet. Natuurlijk heeft Zwitserland 
hovendien een heel grote Rijnvloot. 
Ongeveer vierhonderd schepen met 
een totaal machinevermogen van maar 
het liefst 150.000 pk. 
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Lezers schriiven ons: 

De redactie behoud-t zich het · recht voor in
zendingen voor deze rubriek te bekorten oJ te 
retou.rn:er.en. Anonyme ~nzendingeln. worden 
ongelezen terzijde gelegd. Correspondentie over 
deze rubriek kan 111iet worden gevoerd. 

Mag ik beginnen met mijn appreciatie 
uit te spreken voor de regelmatige 
toezending van Uw hlad? U kunt van 
mijn hijzondere interesse voor.de K.P.M. 
steeds verzekerd zijn ! 

Onlangs vroeg uw Redactie aan de 
lezers om enige ondervindingen op pa
pier te willen zetten en hieronder volgt 
dan mijn bijdrage: een zeer eenvoudig 
verhaal overigene. 

In October van het jaar 1951 vroeg 
i'k mijn ontslag bij de K.P.M., wenste 
een ieder het heste toe en vertrok naar 
Australie. Dit, uw nabuurland, zal bij 
de meesten van u ongetwijfeld genoeg 
bekend zijn en daarom dan ook zal 
mijn verhaal u iets andere te vertellen 
hebben. Het gaat dus niet over de 
bekende paardenraces of over het 
scheren van schapen. 

Mijn plannen, die ik zo goed moge
lijk had uitgewerkt, waren in hoofd
zaak gebaseerd op de bier nog 
schaars aanwezige reparatie-inrichtin· 
gen voor nautische instrumenten, iets 
dergelijks als het Nautisch lnstituut van 
de K.P.M. te Tandjong Priok. Zelfs 
heden ten dage zijn er bier in Australie 
nog maar zeer weinig van dergelijke 
instellingen die er zich mee bezig hou
den. Gedurende mijn laatste verlof in 
Nederland had ik mij in deze branche 
bekwaamd aangezien ik van dergelijk 
werk houd . . 

Onmiddellijk na mijn aankomst hier 
te Iande kwam ik in contact met de 
diverse me:p.sen, ontving aile mogelijke 
welgemeende adviezen, luisterde met 
interesse naar de verhalen van zeevaart· 
kundige autoriteiten, trachtte een he
hoorlijke werkplaats te krijgen om zo
doende met mijn ,zaak" te kunnen he
ginnen. 

Het spijt mij, u . te moeten vert ellen 
dat na een maand lange Sydney•s dre
ven te hebhen rondgezwalkt ik tot de 
conclusie moest komen dat mijn toe
komst er nu niet bepaald rooskleurig 
uitzag. De zakenaspecten waren niet 
aileen zeer vaag, maar 'keiharde con· 
currentie, import-restricties en gebrek 
aan reserve-kapitaal maakte de gehele 
affaire voor mij niet bepaald aanlok
kelijk. 

Zo vroeg men mij b.v. £ 1000,
sleutelgeld voor een kleine werkplaats 
annex showroomp je. Bovendien ont-
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moette ik diverse mensen met een uit
gebreide Europese ervaring, die hier 
zaken waren gaan doen en in de me'este 
gevallen hun geld en al hun hoop bad
den verloren. U ozult zich ongetwijfeld 
kunnen voorstellen hoe ik mij na al 
deze opgedane ervaringen voelde. 

Alles was veranderd en ik besefte 
1paar al te goed dat de fundamentele 
basis waarop ik mijn plannen, om de 
K.P.M. te verlaten, had gebouwd, was 
verdwenen. De drijfveer was geweest om 
een carriere op zee te. ruilen tegen 
een walbetrekking, doch i'k voelde nu 
dat het wel een zeer · gewaagde onder
neming zou zijn om op deze wijze door 
te gaan. Er is immers een spreekwoord 
dat luidt: gedane zaken nemen geen 
keer, zodat ik tenslotte hesloot om een 
geschikte baan te zoeken en op die 
manier te trachten een normaal week· 
salaris te verdienen. 

Nog een ander interessant punt. 
Zonder een Engels of Australisch 
diploma, voor welk vak dan ook, is het 
hier practisch niet mogelijk om een 
betrekking te vinden, welke hoger of 

· heter is dan die van een geschoolde 
arbeider. Zeker treft men hier een 
aanta1 beter gesitueerde Nederlanders 
aan, maar die zijn in dienst of bij een 
Nederlandse maatscbappij ·of hij het 
Nederlandse gonvernement. Ook hebhen 
er onlangs enige taal- en landbouwspe
cialisten goede betrekkingen gekregen, 
doch zij vormen slechts een zeer klein 
percentage van de 50.000 Nederlandse 
emigranten. Van dit grote aantal hehhen 
de hakkers, loodgieters, schilders, 
metselaars, automonteurs en timmerlie
den nog altijd de beste kansen. Maar 
wij, gewezen zeelui van Java afkomstig, 
staan er nu eenmaal niet ozo goed voor. 
Onze vroeger opgedane ervaring, oplei
ding en diploma's zijn hier geen penny 
waard! Ik mag een uitzondering maken 
en dat is dat mijn jaren, op zee door
gebracht, hier worden meegerekend als 
zgn. ,zeedagen". Ingenieurs zijn hier 
heter af, zij worden b.v. aangenomen 
ale p]oeghazen in krachtstations. Ik had 
enige introductie's, ik kende verschil
lende mensen, enz, doch het maa'kte 
allemaal helaas niet veel uit. Iedere 
keer als er geal;lverteerd werd voor een 
goede hetrekking, had de Australische 
sollicitant vanzelfsprekend voorrang 
hoven de vreemdeling. Begrijp goed: 
dit land verwelkomt duizenden emi
granten, do~h het ligt zeker niet in de 
bedoeling dat zij beslag leggen op de 
betere baantjes. 

Enige weken gingen voorbij en ik 
begon ;mij werkelijk een heetje ongerust 
te maken. Voorbij waren de dagen van 
,de vleespotten van Egypte" en het 

leven bij ·de K.P.M. en hiervoor in de 
plaats waren een hoop zorgen gekomen. 
Tengevolge van verschillende omstan· 
digheden werd de uithetaling van mijn 
pensioen in Australische valuta ver
traagd en.... . . men moet nu eenmaal 
I even. Het levensonderhoud is hier hoog! 

Toen ik dan ook na enkele dagen als 
gewoon lVerkman een betre·kking kon 
krijgen bij de Vacuum Oil Company 
was ik zeer gelukkig. Kunt u zich dit 
voo.rstellen? De ex-gezagvoerder van 
l]J~t K.P.M.-ss ....... , gekleed in werk-
schoenen, overall en voorschoot, bezig 
met het voortduwen, vullen en opladcn 
van oliedrums! Er was voor m~j weer 
zoveel te leren en te werken dat ik er 
zelfs geen tijd voor had om ook maar 
enige spijt t e h ebben. Niemand keek 
op mij neer. Australie is werkelijk een 
democratisch land. 

Mijn vrouw en ik hesloten om on~e 
spaarduitjes te besteden aan een hms 
om zodoende geen hoge huishuren meer 
behoeven te betalen. Wij gingen zo 
goed mogelijk ergens wonen. Was het 
I even mpeilijk? Rekent u maar! l ed ere 
ochtend om 5 uur op, dan het gaan naar 
mijn werk, hetgeen 1 Yz uur in hesla~ 



llaht en eerst des middags om half 6 
weer thuis. He t kostte mij enige weken 
om aan dit leven gewend te raken, doch 
uiteindelijk ging het we]. Door ons 
huishoudentje op de juiste \vijze te 
voeren kon mijn vrouw de eindjes aan 
elkaar knopen en we konden op deze 
manier gelukki~ gespaard blijven van 
schulden. Dit duurde zo elf maanden . 

Ten gevolge van een tijdelijke de
pressie werd het werk danig ingekrom
pen en op een dag in November '52 
kwam ik thuis: ontslagen, zol'ider betrek
king! Mijn vrouw troostte mij en zei. dat 
alles wei weer voor elkaar zou komeu. 

De volgende dag ontmoette ik een 
man die mij intwduceerde hij een 
levensverzekeringsmaatschappij en twee 
weken later werd ik wegwijs gemaakt 
en getest om levensverzekeringspolissen 
aan de man t e brengen . Helaas, ik 
hleek geen goede verkoper te zijn. lk 
was net in staat om in mijn levens
onderhoud te voorzien; vee] stelde h et 
niet voor. Daarbij kwam nog dat mijn 
provisie eerst werd uitgekeerd nadat 
de verzekerde gedurende een heel j aar 
zijn premie had betaald. H et gebeurde 
maar al te vaak dat zij na eilkele maan
den hun betalingen staakten. Toch was 
er op den duur enige verbetering t e 
constateren sinds mijn intrede bij de 
maatschapp~j, maar ik m oest toch ver
der blijven uitkijken. 

Drie maanden later hood een vriend 
mij een agentschap aan van een lmis
vestings-administratie-bureau. Ik accep
teerde. dit aanhod en deed mijn uiterste 
best er iets van te maken. Nadat ik een 
hoop geld aan schrijfhehoeften en ad
vertenties had verknoeid, moest ik 
toegeven dat ik versl agen was! Huis
vestings- en dergelijke agentschappen 
hebben hier geen goede naam. Als agent 
van een levensverzekeringsmaatschappij, 
die een behoorlijke firma vertegen
woordigt, had ik altijd nog het vertrou
wen van bet publiek mogen hebhen, 
doch als een ,side-line earner" werd 
ik min of meer als een halve bandiet 
neschouwd. Na zes maanden bekeek ik 
de situatie nog eens opnieuw en k~am 
tot de conclusie dat het vee] verstan· 
diger zou zijn om naar een vaste be
trekking, met een geregeld inkomen , 
uit te kijken inplaats van baantjes met 
een twijfelachtig inkomen na te j agen. 

lntussen had ik mij al helemaal aan
gepast ; waar ik ook maar toekomst
plannen met andere emigranten besprak 
adviseerde ik hen om zich ook maar zo 
snel moge]ijk aan te passen en een of 
ander vak te leren. Zonder diploma's of 
beroep heeft m en zeer weinig kans om 
e r hier in Australie iets goeds van t e 
m aken. 

G. Altona. 
(wordt vervolgd) 

R epnratie aan de kcorle van Priok's eerste haven. 
(foto : S t !J.rll•J Tong & 2'im) 

324 Nederlanders per km2 

Blijkcns het zojuist verscbenen Statis
t isch Jaarboek 1954 van de Verenil!de 
Naties is de bevolkingsrlichtheid in 
Nederland in het afgclopen jaar op
nieuw toegenomen en wei van 320 tot 
324 inwoners per vierkante kilometer. 
Nederland is daarmee een van de dichtst 
bevolkte landen ter wereld. Slechts het 
Saargebied h eeft een nog grotere bevol
kingsdich theid, namelij'k. 380 inwoners 
per vierk. kilometer. 

In Engeland en Wales leven 292 
mensen op elke vierk. kilometer, in 
Belgie 288, in West-Duitsland 200 en 

-bij onze derde Benelux-partner, Luxem· 
brug, ll8, in Frankrijk slechts 78, in 
de Verenigde Staten 20. Op de Neder
landse Antillen is bet gedrang heel wat 
grater: 188 mensen per km2, doch in 
Suriname en in Nieuw-Guinea h eeft 
men met 2 inwoners per km2 voorlopig 
nog de ruimte. 

En hoe vreemd het ook moge klin· 
ken: in Nieuw-Guinea en Suriname is 
de bevolkingsdichtheid toch nog twee
maal zo groo.t als in de twee belangrijke 
immigratielanden: Canada en Australie, 
waar men slechts een inwoner per km2 
tegenkomt. 
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~oopvaarcly-predikatit neemt 
aj6cheicl 

Ds. K.S.G. · Zijlstra. 

VLAK VOOR ONS VERTREK 
Mogelijk herinneren sommige lezers 

zich nog wat er over ons werk is ge
schreven in ,de Uitlaat" van 1 F ebruari 
1954. 

Toen stonden we aan het begin. 
Nu bijna aan het einde. 
Op 6 Januari 1954. a rriveerden we in 

Tg. Priok en reisden zo snel mogelijk 
naar onze tijdelijke standplaats Makas
sar. Daar was steeds volop werk. Maar 
onze uitzending kon om meerdere 
redenen slechts voor hoogstens een jaar 
zijn. lnclusief het voorhereidende werk 
in nog andere lndonesische havens. 
Bovendien moest dat ook worden ver
richt in Singapore en Hong Kong. 

Behalve meestal in Makassar werd 
enkele weken gewerkt in Surabaia, 
Semarang, Djakarta en Priok, Balik
papan, P alemhang, Pladju en Sungei 
Gerong. Met 18 verschillende schepen 
(waarvan 14 K.P.M.-ers) werden kortere 
of Iangere reizen gemaakt. Dan is een 
jaar wei heel kort en de tijd te kost
baarder. Wij moesten er bij alles mee 
rekenen. 

* Het verzoek om ons verblijf met nog 
minstens een jaar te verlengen konden 
wij tot onze grote spijt niet opvolgen. 
Wei werd met mijn opdrachtgevers 
overeengekomen enkeie maanden Ianger 
te hlijven en het gehele jaar 1954 voor 
lndonesie te reserveren en Hong Kong 
en Singapore naar begin 1955 te ver· 
schuiven. Dit is ges~hied. 

Terwijl ik dit schrijf zijn wij in Dja· 
karta (en Tg. Priok) voor het resterende 
werk en ook om persoonlijk afscheid 
te nemen van de directeuren, chefs van 
dienst en vertegenwoordigers van an· 
dere scheepvaartmaatschappijen. Eind 
Maart werken we dan nog een week 
in Singapore en op 1 April zullen we 
met de ,Oranje" vertrekken. 

En ala we nu dan toch reeds even 
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Hee ms. ,,Balikpapan", liggende IU1n de vlotterNteiger te Djambi, lost 11ee. 

terugzien, dan kunnen we niet anders 
dan dankhaar zijn. Dankbaar voor de 
welwillende medewerking, die wij van 
aile scheepvaartmensen te land en ter 
zee hehben ondervonden. 

Het is ons niet altijd gemakkelijke 
werk tot een sterlce steun geweest. Ook 
met on2e Katholieke vrienden werd aan 
de wal en op zee steeds op de meest 
aangename wijze samengewerkt. 

* In mijn achtjarige ervaring als koop· 
vaardij-predikant hen ik ook het laatste 
jaar weer opnieuw gesterkt in mijn 
overtuiging, dat ons werk (mits met 
hegrip voor de omstandigheden ver
richt) aan de geestelijke hehoeften van 
zeer velen tegemoetkomt, maar ook in 
het algemeen kan bijdragen tot de cul
turelc en recreatieve beiangen van alle 
zeevarenden. 

De redactie heeft mij gevraagd enkele 
artikelen te schrijven. over deze periode 
van ons k.oopvaardijwerk. Gaarne zai ik 
daaraan t.z.t. gevolg geven. Ook over de 
voortzetting van het werk zullen nadere 
mededelingen volgen. 

Wij hadden ook wat ons werk betrt;ft 
(en daar ging" het om) een goede tijd 
bij de K.P.M. 
· Het was wei een drukke tijd en we 
lagen wat dit betreft - geloof ik -

(/oto: Marten Boersma) 

menig keer over ons merk. Maar daar
tegen had de scheepvaartinspectie nooit 
enig hezwaar. 

Mede namens mijn vrouw voor U 
allen een hartelijke groet en gaarne tot 
weerziens. 

Ds. K.S.G. Zijlstra 
Koopvaardij-predikant. 

Werktijd 
In een groothandelshedrijf te Houston 

in de Verenigde Staten van Amerika 
werd op een dag op het mededelingen
hord de volgende memo aangeplakt: 

,Aan aile employe's. Als gevolg van 
de toenemende concurrentie en omdat 
wij toch wensen deze zaak voort te zet· 
ten, achten wij het nodig nieuwe richt
lijnen vast te stellen. Wij verzoeken, 
dat ergens tussen het moment, waarop 
het werk hegint en het ogenhlik, waarop 
het eindigt, en zonder teveel in te grij· 
pen in de tijd, die gewoonlijk he!lteed 
wordt aan de lunch, de koffie, de rust, 
het vertellen van verhalen, het ver· 
kopen van kaartjes voor voorstellingen, 
het opmaken van plannen voor de 
vacantie en h et nakaarten over de 
TV -programma's van gisteren, iedere 
employe probeert enige tijd te vinden, 
die bestemd zou kunnen worden voor 
, Werktijd". 

(utt: ,.Th• Hou8ton Port") 



De heer Klaveness, Directeur van de Kla· 
veness Lijn, an zijn echtgerwte, kwamen op 
doorreis door lndonesie, met het m.s. ,,Kali
anget" op 4 Februari te Tandjong Priok mm. 
Bovenstaauule foto werd van de heer en 
Mevrouw Klavenes:s gemaakt aan b<JOrd van 
de ,Kalianget'' door de havenarts van Priok, 
Dr. Erben. 

Baggeraars naar Suezkanaal 

Door de Hollandse Maatschappij voor 
Aannemingen n.v. te Beverwijk, die 
hestaat uit de samenwerkende n.v. 
ts Van Hattum en Blankevoort te Be
verwijk, Hollandse Aann. Mij. Den Haag 
en Kon. Mij. tot het uitvoeren van 
openhare werken Adriaan Volker te 
Sliedrecht werd van de Suez-Kanaal Mij. 
aangenomen: het haggeren van een 
tweede passeerplaats in het Suezkanaal, 
gelegen hij Kahret, a~n het zuid!'llijk 
einde van het Grote Bitter Meer. 

De Hollandse Maatschappij voor Aan
nemingen is reeds meer dan vier jaar in 
Egypte werkzaam. Zij voerde eerst uit 
een helangrijke uithreiding van de haven 
van Port Said (6.500.000 ~·), vervolgens 
werd door haar uitgevoerd het op diepte 
hrengen van het gehele .havencomplex 
van Port Said (1.500.000 m' ) en daarna 
werd door haar circa 15 km van het 
Suezkanaal verdiept en gedeeltelijk ver
hreed, terwijl tevens een nieuwe ligplaats 
voor tankers in het meer Tunsah bij 
Ismailia werd gegraven (1.500.000 m' ). 

H et thans ondernomen werk omvat 
4.000.000 m' grond haggeren met motor
hopp~rs "binnen de tijd van een jaar. 

Het ms. ,Musi", beladen met drums benzine, op de Palembang-rivi'.er. 

Op 26 Februari jl. nam. de heer ]. M-anuel, hoofdklerk I bij de afd. Claims op het Hoofd
kantoor, na een diensttijd van 38 jaar, fl/scheiJd va:n onze 11UMtsc1wppij, om. van een wel
vflrdiende rust te gaan genie ten. Op genoemde datum. werd hem., nam.ens de collega' s op 
het Hoofdkantoor, door de Chef van de A/d. Claims, de heer Th. Mulder, enkele gescJw;nken 
Clillngeboden. 

Op de loto r echu de heer ]. Man.uel; zmks de heer Th. Mulder. 

(Frlto: lpp"/r.w Co. Lt4.) 
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I ) 
i i 
~ Voor tijdverdrijf ~ 
I I 
i ( 
~ dfoe. olLcl ~ ~· ~ 
! ~ 
~ U wilt iernands leeftijd kennen, ( 
~ hij wijze van tijdverdrijf? Doe dan · I 
; het volgende: 
i 1. V raag J1em of haar neer te 
~ schrijven dag en maand van 
i gehoorte, achter elkandet als 
~ een getal. Is iemand h .v. ge-
; hoten op de 3de April, dan ~ 
~ schrijve hij neer 34 ( derde dag t 
i van de vierde m aand) ; ~ 
~ 2. Laat dit getal met 2 vermenig- ~ 
; vuldigen ; ; 
~ 3. Tel er 5 bij op; 
~ 4. V ermenigvuldig met 50; i 
; 5. Tel zijn leeftijd in jaren erhij , 
? op, en i 
t 6. Tel er 365 bij. ~ 
t,i ~ Vervolgens geeft uw proefper- ~ 
! soon u op, welk getal hij uit deze 
~ som gekregen heeft. Van dit he-
; drag trekt u (in h et geheim!) ~ 
( 615 af, en zie, u kent zijn geboorte· ~ 
l datum. en zijn Jeeftijd l ; 
( We zullen een voorheeld nemen : i 
~ 1. Hij is op 3 April geboren, en ~ 
t schrijft dus 34 ; i 
~ 2. U neemt dit getal twee maal ~ 
I = 6B; i 
~ 3. Tel er 5 bij op, dat is : 73; ~ 

;~i. 4. ~;~en,igvuldig m et 50 = ~ 
' 5. Zijn leeftijd ,erhij, gesteld h.v. J 

op 24, maakt 3674; ; 
{ 6. Daarbij 365, hetgeen komt ( 
} op : 4039. ~ 
i U krijgt dus van de proefper- i 
~ soon l1 et getal 4039. U trekt ~ 
i daarvan af 615 en krijgt 3424. i 
~ En wat zien uw verhaasde ogen? ~ l ?,·~=~4 j.': ::d ~~ t:;~~!·~i:;. J 
-·-· ....... ·-·-., ......... _ ........ _., .- ......... _."''_ . ......_.. ___ ""'- "- ""-•'-

CWeet u het ? ? 
A. Een commere i,,; : 

I. een Franse komkommer 
2. een petemoei 
3. een spiegelkastje 
4. een onwettelijke handeling 
5. een onwettige handeling 

B. Een hamei is : 
l. een slagin strument 
2. een slaghoom 
3. een slagh agel 
4. een vrouw die h aar man elaat 
5. de dop op het slagschoor

steentje van geweren 
Op nevenstaande pagtna: 

De voorsteven van het lJ.ekende opleidingsschip 
de ,,Pollux", l iggende in het Oosterdok te 
Amsterdarn. 

c. 

D. 

Ooze maandelljkse foto•prijsvraag 

Een slaapbol is : 
1. een jongen die niet willeren 
2. e~ p apaversoort 
3. een afwijking aan het hoofd 

van paarden ... 
4. een schertsnaam voor een 

l akenhandelaar. 
5. een wmterteen 

Een snepper is : 
l. een vrouw die teveel praat 
2. i.nstrumentje van de chirurg 
3. een vogel 
4. de snavel van een wulp 
5. het touw waarmee op zeil· 

schepen de gaffe! om de grote 
mast zit 

U ziet hiernaast de oplos
sing Van de foto-puzzle, af
geheeld in het Februari
nummer van ,de Uitlaat": 
de kruin va.n een danzes
hoofd. 

V ele oplossingen kwamen 
hinnen en er moest weer 
worden geloot. De prijs van 
Rp. I5,- viel ten deel 
aan Mevrouw E. So Ping 
Lien - p/ a Apotheek Zie
kenhuis Petamburan. 

* 

Kunt u al m eteen zien wat 
nevenstaande foto voorstelt? 
Mocht u er achter zijn 
(moeilijk is het heslist nietl) 
zend dan uw oplossing in 
aan: 
de Redactie van , de Uitlaat" 
- p/ a n .v. K .P.M. - Medan 
Merde'ka Timur no. 5 ~ 
Djakarta en u heeft 'kane om 
Rp. 15,- te winnen. 

In de linkerbovenhoek 
van de envelop zet u : foto
puzzle. 
Sluitingsdatum: 20 Mei a .s.l 

E. Een stevel i$ : 
I . de huid van een marmot 
2. ue kurk van een medicijn-

fleaje 
3. een tijlaars 
4. het achterstuk van een schip 
5. een zeemansknoop 

(als u het niet weet, kunt n de 
antwoorden vinden op pag. 11) . 

Onfeilbaar recept voor goodwill : beloof 
10% minder dan u doet. 

" . , ......... -~ ........ ...._._ ...... •'-'"""' '"'''"" ...................................................... , .............. ...... 
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Archipel-vaart in het verleden 
door 

G. Knijpenga 
XII 

Een jongeman, Alexander Bros ge
naamd, . afkomstig van Makassar, werd 
nit handen van zeerovers bevrijd en 
vertelde omtrent zijn wedervaren het 
volgende: 

In Augustus 1833 aan boord van de 
schoener ,Maria Philippa" (gezagv. 
Cramer) op weg van Makassar naar Bali, 
werd het schip ter hoogte van Bali Tjolo 
door een rovervaartuig overvallen. 
Enige leden van de equipage verloren 
daarbij het Ieven, anderen werden ge
wond, waaronder ook de gezagvoerder. 
Deze sprong bij het enteren door de 
rovers overboord en verdween in de 
diepte, nadat een nageworpen lans hem 
doode1ijk schijnt te hebben getroffen. 
Het lukte Bros met acht Javaanse 
matrozen in zee te springen met de 
bedoeling om naar de wal te zwemmen, 
doch verzwa'kt door een aan zijn arm 
opgelopen wond was hij genoodzaakt 
naar boord terug te keren. Hij sloop de 
kajuit in en door zich in Inheemse 
kleren te steken en zich voor Moha· 
medaan uit te geven, werd hij door de 
zeerovers gespaard, temeer nog daar hij 
Mandarees, Boeginees en Makassaars 
sprak. Onder dreiging werd hij gedwon
gen de aanwezige gelden en goederen 
aan boord aan te wijzen. 

Bros genoot weldra het vertrouwen en 
naderhand kreeg hij het bevel over een 
hunner binta's en hij moest mee op roof 
uit. Hun vloot bestond uit niet minder 
dan 190 zeilen, terwijl de kust van Bali 
en Mangarai hun voornaamste operatie· 
terrein was en het onbewoonde eilandje 
Pangara-Bawang het centrum. Op het 
rif P asslayerang, nabij Kalant Toea, 
werden de binta's veelal gerepareerd. 

Op een der vele tochten kregen zij 
een Europees vaartuig in zicht en 
menende m et een koopvaarder te doen 
te hehhen, daar het schip een vale kleur . 
had in tegenstelling met oorlogssche
pen die meestalnetjes zwart geschilderd 
zijn, werd het aangevallen. Het bleek 
echter Z.M.-brik ,Meermin" te zijn en 
de ontvangst was dan ook dienover· 
eenkomstig. De eerste schoten bescha
digden al dadelijk verschillende vaar· 
tuigen en deed een aantal rovers 
sneuvelen. Toen na een voile Iaag van 
de brik drie der voornaamste binta's 
zonken, met alles wat er op en aan was, 
werd door de rest een goed heenkomen 
gezocht met achterlating van een 
paduakan, die de vorige dag was 
genom en. 

Enige tijd later kwamen zij met 80 
zeilen onder weg zijnde in strijd met 
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andere zeeschuimers die met prauwen
mayang opereerden. In het gevecht, 
dat 24 uur duurde, gingen zeven prau
wen verloren. Vervolgens kreeg Bros 
het bevel van het hoofd der vloot, een 
zekere Kakarinhong, een Arahier en 
kleinzoon van de grote rover Dato 
Sariboe, om voor de baai van Bima te 
krui.sen en zodoende handelsvaartuigen 
op te wachten. Na vier dagen kwam 
de oorlogsbrik ,Siewa" in zicht en zij 
>'erscholen zich achter een der eilanden. 
Toen dit schip veilig was gepasseerd, 
overmeesterden zij een paduakan, ko
mende van Bima en met rijst beladen. 

Tussen de diverse lotgenoten, af
.komslig van Makasssar, werd dikwijls 
een poging tot ontvluchten hesproken, 
doch tot daden kwam het niet. Met 
twee anderen werd Bros uiteindelijk te 

.Kalaut Toea tegen een hal opium inge
lost en naar Saleyer overgehracht. 
Volgens Bros waren .er nog velen tegen 
hun wil reeds jaren in dienst van de 
rovers, zonder kana te zien te ontkomen. 

Een enigszins mysterieuse geschie· 
denis was dat van de Engelse kotter 
,Paul Jones''. In 1846 liep namelijk te 
Amboina binnen de Engelse walvis· 
vaarder ,Rover" (capt. John Blyth), 
medehrengende een door hem op zee 
aangetroffen kotter ,Paul Jones". 
Gevraagd werd, behalve geneeskundige 
hulp, officiele overdracht van de ,Paul 
Jones" door de super-cargo A. M. 
Moulton. Laatstgenoemde beklaagde 
er zich over met de gezagvoerder John 
Balthe onenigheid te hebben gehad eu 
vreesde dat deze hem (Moulton) zou 
vermoorden of op z'n minst op een of 
ander eiland aan wal zou zetten. De 
strijd scheen uiteindelijk weer bijgelegd 
te zijn, tenminste op 24 September van 
dat jaar vertrokken heide schcpen weer 
van Amhoina, blijkbaar zonder dat men 
tot zaken was gekomen. Het is mogelijk 
dat Capt. Balthe op de , Rover" is over

. gestapt, want toen de ,Paul Jones" kurt 
daarna te Timor Koepang binnenzeilde, 
werd A. M. Moulton tot gezagvoerder 
benoemd. Op 8 October 1846 vertrok de 
kotter weer met bestemming Swan 
River, met aan boord een zekere 
Mr. J. F. Mid delco at, die per Engel11e 
hark ,Mizzapire" (capt. P. Hickmann) 
van Hongkong op Timor was aange
komen en voor zijn gezondheid naar 
Engeland wilde reizen. Het hleek echter 
aan hoord van de ,,Paul Jones" zeer 
ongezond te zijn, want op 3 November 
d.a.v. werd de kotter weer door de 

Engelse walvisvaarder ,Brothers" (capt. 
F. L. Locke) te Timor teruggebracht. 
Tussen Flores en Sumba vissende, is 
de ,Brothers" door de ,Paul J ones" 
gepraaid, met het verzoek hen naar 
Timor te brengen. · 

De gezagvoerder Moulton, de stuur
man en Mr. Middelcoat bleken ver
moord te zijn, terwijl een Makassaarse 
matroos was overleden. 

H et verhaal, dat de twee overlevende 
Engelse matrozen Parr en Grey deden, 
kwam hierop neer, dat een zekere 
Rotta de hoofdmisdadiger was. Hij zou 
met de Timorees Manuel, die bediende 
was van Mr. Middelcoat, hebben afge· 
sproken aile Europeanen aan hoord te 
vermoorden en zich van het schip 
meester te maken. 

Rotta vermoordde de stuurman en 
Manuel hracht Mr. Midilelcoat om zeep. 
Op het rumoer dat daardoor was ont
staan kwam de gezagvoerde:r af, die van 
Rotta een klap op zijn hoofd kreeg. 
V allend wist de gezagvocrder nog een 
pistoolschot te Iossen, doch hij . werd 
verder met een kris afgemaakt. Daarop 
hegaf Rotta zich naar voren, riep de 
Engelse matrozen bij elkaar en toen 
Parr, een der .p1atrozen, naar voren 
kwam kreeg hij een klap met Mr. Mid
delcoat's sahel en hleef voor dood liggen. 
Aan Grey gelastte hij het schip naar 
Ma'kassar te hrengen. Toen Parr niet 
dood bleek te zijn, werd hem, op ver· 
zoek van Grey, het }even geschonken. 
Deze twee, Parr en Grey, smeedden 
wederkerig een complot. Zij wisten na 
enige dagen, met behulp van de Ti
morees Manuel, Rotta te hiuden, waarhij 
hij van Grey een dusdanige klap kreeg, 
dat hij een 18-tal dagen later overleed. 

Men vertrouwde Parr en Grey even
\vel niet geheel. Voor het vertrek van 
Koepang, had gezagvoerder Moulton 
zich erover uitgelaten zijn twee matro
zen riiet geheel te vertrouwen en hij had 
daarom ala tegenwicht de twee inheem
sen aan hoord genomeu. Het was ech!er · 
onbegrijpelijk dat de twee Eno-else . "' matrozen, m het voorgedeelte van ltet 
kleiue vaartuig, niets van de gruweldaad 



hadden gemerkt en het pistoolschot van 
de gezagvoerder niet hadden gehoord. 
Een joumaai noch een carga-lijst werd 
gevonden. Bij inventarisatie bleek de 
lading te bestaan uit 120 kisten thee en 
enige man den met aardewerk. Van de 
hezittingen van Mr. Middelcoat werd 
een vrij aanzienlijk gedeelte, als staven 
goud en geld, vermist. Uit het dagboek, 
door Mr. Middelcoatbijgehouden, waren 
de eerste bladzijden na vertrek uit Koe
pang gescheurd en de daarin vervatte 
aantekeningen waren door de matroos 
Grey voortgezet. 

Daar het drama zich op zee had 
afgespeeld, verklaarde de Raad van 
J ustitie te Surabaia, waarheen de ,Paul 
Jones" inmiddels was overgebracht, zich 
niet . hevoegd de Engelse matrozen te 
berechten. De Timorees Manuel werd 
niet meer genoemd. Na oorspronkelijk 
op een wachtschip in het toenmalige 
Batavia te zijn vastgehouden, werden de 
heren naar Singapore gezonden. De 
Gouverneur aldaar had daarop :reeds 
aangedrongen, daar h et hier een Engels 
vaartuig hetrof en, waar het misdrijf in 
open zee was gepleegd, de Engelse 
onderdanen voor een r echtbank der 
Britse admiraliteit terecht moesten 
staan. Het resultaat van dit onderzoek 
hehhen we helaas niet meer kunnen 
ontdekken. 

* ,Onafgebroken" ~ aldus schrijft de 
G. G. Van ·der Capellen aan de Neder· 
landse Regering, ,~zijn door mij pogin· 

· gen aangewend om het kwaad der 
zeeroof tegen te gaan, geen kosten~ geen 
zorgert zijn tot dat einde gespaard en 
niettegenstaande heb ik de grieving 
dagelijks te ondervinden, dat c1e stout
moedigheid der zeeschuimers bijna ge• 
lijken voortgang maakt met de · ver
betering in de middelen om dezelve 
tegen. te gaan. Nog een rniddel is er, 
hetwelk tot dusver niet gebezigd is, 
maar hetwelk, indien ik rnij voor den 
geest haal, welke wonderen daan;nede 
in Europa worden verrigt, ik mij niet 
wee1'houden kan de be1'eiking van 
mijn doel als het onfeilbaar gevolg te 
besc/wu.wen; ik bedoel tot invoering 
van stoomvaartuigen. lndien derzelve 
daa1'stelling in deze gewesten mogelijk 
bevonden werd en met dergelijke vaar
tuigen tegen de zeerovers rnogt kunnen 
ageren, houde ik mij overtuigd, dat op 
deze wijze, of op geene, de kusten van 
] ava van zeeschuimers kunnen worden 
bevrijd''. ] ii ·~: 

Verzocht werd om een tweetal vaar· 
tuigen, doelmatig tot het jachtmaken op 
snelzeilende roversprauwen. Zij zouden 
een zeer geringe diepgang moeten hcb 
hen, daar de zeerovers dikwijls in de 
ondiepste kreken moeten worden opge· 
zocht. Bovendien verzocht de G. G., 

Clipper-sclwener , Baltimore". 

daar men in Indonesie nog geheel met 
hct gehtuik van stoomwerktuigen onhe
kend was, enkele in dit vak ervaren 
zeelieden over te zenden . 

In 1826 werden eindeJijk de ,,Orestes'' 
en de ,1Pylades" beste]d bij de Neder
landsche Stoomboot Maatschappij te 
Rotterdam, wat wij nu kennen als 
Wilten-Feyenoord. De schepen waren 
48 meter lang en 8 meter breed, met 
een diepgang van ongeveer vijf voet. 
Zij zouden werktuigen krijgen van 160 
pk. nmuinaal, drie masten voeren en 
h.ewapend worden met een lange 24-
ponder, een stuk geschut van 24 en vier 
van 6 pond. 

Het ene schip werd gehouwd te tek
kerkerk, het andere t e Boom bij Ant
werpen; machines en ketels werden 
geleverd door Cockerill te Luik. Bij 
de proeftocht werden de machines 
evenwel te zwak hevonden, meer dan 4 
mijlen was er niet uit de schepen te 
halen en het slot was dan ook dat de 
vaartuigen werden afgekeurd. De bouw 
van stoomschepen was toen nog een 
experiment en de uitkomsten wissel
vallig. 

Inmiddels ging het zeeroversbedrijf, 
we mogen niet zeggen ongestoord (men 
kon niet overal tegelijk zijn), voort. 

Om nog_ enkele voorbeelden te noe
men: 
1826 - De brik , Sara" ter hoogte van 

P. Mandelika in gevecht met 2 
roversprauwen. 

1836 - De bark ,Alexander" van Nijs 
Brown & Co. werd door de be
woners van het eiland Vordate 
afgelopen. Door Oey Ong Seng 
en Tan Seho, gezagvoerders 
van twee te Banka thui.shoren· 
de paduakans, werden te Am-

lfl37 
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hoina de inheemse matroos 
Fortuin (zijn naam was hem 
kennelijk gunstig Kn.) 
alsmede 4 J avaanse vrouwen 
van genoemd schip aange
bracht. Ze waren tegen koop· 
waren ingelost. Gezagvoerder 
Hariss en een groot dee} der 
equ1page kwamen evenwel om 
het Ieven. 

- Nabij Amenam, due op de kust 
van Lombok, werd de schoener 
,Maria Frederika" (gezagvoer
der Gregory) aangevallen en 
genomen. 
De hrikken ,Twee 
ders" en ,Tek Singn 

Gehroe
bij Bali 

geplunderd. 
(wortf.t vel'ltolgd) 

Weet u het ?? 

( dit zijn de antwoorden op de vtagen 
van pagina 9) 

J nist zijn .A 2; B 2; C 2; D 2 en E 3. 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN. 

Pe r vliegtuig : 

E.J. Fiege 3de wtk. 19/2 
E. Scl1eidcma 2de wtk. 22/ 2 
W.R.K. Gaal 4de wtk. 2212 
J. Nicolai hfd. wtk. 23/ 2 
W. van der Meer hfd . empl. 23/ 2 

A. Welsch 2clc 8trn . 1/3 
J . Tbiebout hfd . empl. 1/ 3 

C.P. van dcr Heyden le ~tm. 5/3 
H.J.G. Sikkes ~czagv. 7/3 
C. Tjebbes l e sun. 15/ 3 
B.H. Niessen le stm. 19/ 3 
].B. v.d'. Blink le stm. 22/ 3 

Per ms. ,Oranje" ddo. 24 Maart: 

J.K. Nijdam en gezin hfd. wtk . 
M.L. de Wit empl. 

Mevr . M.M. Risk e· 
muller - Kranen
burg en kind' 

Mevr. J.C. Dekker -
Mallie 

gcz in 3de 
sllu. 

echtg. 4de 
wtk. 

Welkom! 

VERTROKKEN. 

Per vliegtuig: 

W.A. van den Berg 3-:.le wtk. 16/2 
J. van Boven 3·de wtk. 16/2 
H . Schout 3·de wlk. 16/2 
P .S. Knlfsbeek 2de wtk. 23/ 2 
I. van den Berg 4de wtk. 23/ 2 
.J.J. Dogger ~eza gv. 1/ 3 
R.J. Hennephof I e stn1. 2/3 
Th. J . BrorJsvoor~ 3·de wt k. 2/ 3 
H. MJsdorp 4de wtk . 2/ 3 
GJ. van Walra.ven 3de stm. 9/ 3 
M.F.S. van Zcyl <'hef van 

dienst 15/ 3 
Mevr. Ch. G. Bagn{)l em pl. 16/ 3 
B. Tymstra l e stm. 16/ 3 
A.A. Dekker l e stm. 16/3 
R.A.F. Schwartz empl. 19/ 3 
B .A. Corsten geragv. 22/3 
F.W. Bismeyer 1 e stm. 23/ 3 
M. Biljardt 3de wtk. 23/3 
H. van dcr Roest. 4de wtk. " H. van der Willigen 4de wtk. 
R.H. Stelter 4de wtk. " J.H.G. Mesters 1e stm. 27 /3 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 3 Maart: 

lr. ·R. Havt!rst\lmidt 
en gezin 

M. Berrevot.ts 
J. v.d. Lijn en echtg. 
W. Bakke; en get.in 
H .C.J. Huissen en 

echtg. 
J.H. Verstappen en 

ch ef van 
dienst 

hfd. wtk. 
em:pl. 
emp\. 

CnlPJ. 

gczi n em;pl. 
Mevr. A.G. Ligthelm 

- v.d·. Gt.er en kind gezin empl. 
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P.X RV 
ex RV 
ex RV 
ex RV 
ex EV (naar W erkpl./ 

ex R V-/SV 
Tg. Priok) 

ex GSV (naar dd. 
VRV/ HK) 

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

ex RV 
ex EV (naar Surveydienst/ 

Tg. Priok) 

.I.fV / SV 

" ontslag op verzoek 
RV/SV 
RV/ SV 
RV 
RV / SV 
RV/SV 
RV 
RV/SV 

GSV (ex afd . Secr./HK) 
EV (ex afd. PZ/ AZ/ HK) 
RV 
RV 
EV (ex 
RV 

ag. Medan) 

RV 
RV/SV 
RV 
RV/ SV 
RV 
RV 

(ex S.M.P. - Beran) 
OP. 
EV (ex afd. Secret./ HK) 
EV (ex nfd. Claims/HK) 
EV (ex .agt. P~ngknl 

Pinang) 
ontslag op verzoek (ex afd. 

CM/ HK) 

P.W.G. Gout en gezin empl. 
Mevr. G.G. Schoutrop 

- Janssen en kind gezin l e stm. 
J.W. Lezer en ech tg. 2de stm. 

Per ms. 110ranje" ddo. 31 Maart: 

J.A. Versteegh hf.i. wtk. 
Mr. F.H. von Meyen· 

feld en gezin hfd. empl. 
B.W. Jonkmans en 

gezin hfd. empL 
G. Hofland en gezin Md. empl. 
J.H. Happe en gezin e1upl. 

C. de Zeeuw 
0 . Pietersz 
Mevr. H.J. Franken 

en kind 
R. Noe en gezin 

A'dam em1,)l. 
gep. empl. 

gezin. empl. 
3de wtk. 

EV (ex ag. Tandj. Priok) 

RV/ SV 

RV 

EV (ex sg. Tandj. Priok) 

EV (ex ag. Tandj . Priok) 
EV (ex .afd. CM/ HKl 
EV (ex afd. TD/ T g. 

(e-x ag. S'pore) 
(ex afd'. CM/ HK) 

RV/ SV 

Priok) 

Een goede reis en behouden aankomst ! 'l · '' -· ;• 

NIEUW AANGENOMEN: 

J .A. Dijksma 
J.J. Hettinga 
H.J. Krijns 

ikv. 2de wtk. 
kv . 3de ·wlk. 
kv. 3d'e wtk. 

aangek. per vliegt. ddo. 26/ 2 
aangek. " aao. 1}3 
aangek. , ddo. 9/ 3 

Welkom bij onxe maatschappii I 

MUTATIES: 

J .W.A. Boerma 

W. Bol 

R . H o11\er 

P. Hulleman 

W.F.J. Fels 

F. van Polanen P etel 
C. Stam 

K. Geitenbeek 

J . Ch. Berkholst 

C.W. Kroon 

D. Schotel 

J .W. Ligthelm 

h!-d. empl. 

om pl. 

empl. 

bfd. empL 

loc. empl. 

loc. empl. 
2de wtk. 

em pl. 

empl. 

em pl. 

hfd. empl. 

empl. 

ddo. 10/ 2 van ag. Sibolga naar 
og. Medan 

ddo. 19/ 2 van nfd'. VZ/ HK noar 
ag. Palemhans 

<loo. ~1/2 van nfd. 'VRV / HK naar 
ag. Tg. Priok 

d·do. 28/ 2 van ag. Pa ngkal Pinang 
naa-r ag. Tg. Priok 

ddo. l / 3 ontslag op verzoek (ex 
Mag. van Ged-rukten) 

ddo. 1/ 3 ontslag op verzoek (ex 
afd. CM 111/ HK) 

ddo. 1/3 ontslag op vcrzoek 
ddo. 7/ 3 van afd. VRV/ HK naar 

ag. Tg. Priok 
ddo. ll/ 3 van afd. Claims/ HK 

naar ag. Padang 
d{lo. 13/ 3 van ag. Pndang n.aar 

ag. Menado 
ddo. 16/ 3 van Surveydienst/ Tg. 

Priok naar ag. S'pore 
ddo. 21/ 3 van Ink. & Mag. dienst/ 

Tg. Pri<rk naa-r ag. S'pore 

Bernard 

Een jonge Fransman duwde ·bet wagcntje met zijn zoontje erin over de 
straat. Het jongctje brulde van woede. ,,Alsjeblie{t, ·Bernard, houd jezelf 
in bedwang", zeide de v-ader rustig. ,Kalm·aan, Bernard, kalm-aan". 

, Wei gefeliciteerd meneer", zei een vrouw die toegekeken had, ,u weet 
precies, hoe men kiuder en moet toespreken - kalm en vriendelijk". 
Toen, over hel wagentje leunend, zei zij: , Zo, het kereltje b eet dus 
Bernard?" 

,Neen, M.adame", verklaarde de vader. ,,Hij beet Andre. lk ben 
Bernard". 
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De oude gulden zal verdwijnen en de 
nieuwe gulden komt - zo is het al 
dikwijls gegaan in de Nederlandse 
muntgeschiedenis, want de zilveren 
.~ulden is van zeer oude datum en van 
zeer voorname afkomst. 

Het woord gulden wijst er al op, 
dat de munt die men ermee aanduidde 
aanvankelijk van goud gemaakt was. 
Zo was het dan ook: de allereerste 
guldens, die in de wereldgeschiedenis 
hekend zijn, werden omstreeks 1250 in 
Florence geslagen. In 1388 liet hertog 
Albrecht in Dordrecht de eerste goud
guldens slaan, maar h et duurde nog tot 
1542 voor in de Nederlanden de eer!!te 
zilveren gulden van de Munt kwam. 

Dat was een munt die 19 gram zuiver 
zilver zwaar was. Lange tijd daarna 
echter handelde men niet met guldens; 
men had andere muntstukken en de 
gulden was slechts een hoekhoudkun· 
dige grootheid geworden. De provincies 
sloegen ieder hun eigen munten, hun 
lluiten, hun stuivers, hun schellingen en 
een m tmteenheid voor de hele Neder· 
landen hestond er niet. 

Tot de napoleontisch e tijd was afge
lopen en Nederlancl een koninkrijk was 
geworden. Bij de wet werd in 1816 he
paald, dat de munteenheid voor het 
"ehele land - en herinner u, dat toen 
"' Bel uie nog uiet hestonll, maar deel van 
het "' koninkrijk der Nederlanden uit· 
maakte - de gulden zou zijn. En een 
jaar later kwam de eerste gulden rlan 
ook i~ omloop, de eerste gulden van bet 
type, dat reeds zeer veel leek op de 
munten die v66r 22 Fehruari moesten 
worden ingeleverd. 

En waren echter kleine verschillen, 
clie erop wezen dat het toenmalige Ne
uerland nog niet in zulk een zilvernood 
verkeerde als tegenwoordig. Want die 
eerste gulden was 10,766 gram zwaar en 
had een middellijn van dertig millimeter. 
Op de duizend delen hevatte de munt 
893 delen zuiver zilver. Lang hield 
men dat niet vol: niet meer dan 23 jaar. 
Want in 1840 werd de gulden verkleind 
tot een middellijn van 28 millimeter: 
Ze ging precies tien gram wegen, maar 
het zilvergehalte - de tijd was nog 
welvarender geworden - werd ver
hoogd : op de duizend llelen kwamen er 
945 delen zuiver zilver. 

Twee en t achtig jaar lang is dat zo 
gebleven. Toen kwam h et jaar 1922, 
eeu tijd die allang niet meer zo rijk was; 
het aantal delen zilver op duizend werd 
teruggebracht tot 720. 

In de eerste wereldoorlog werd het 
zilver weer schaars, en voor het eerst 

deden toen op grote !ichaal de zilver
bons hun intree. Ze werden na 1918 
weer afgeschaft, om in 1939 t erug te 
komen :. ze zullen vooreerst nog wei 
niet verdwijnen . 

De Nederlandse r egering in Londen 
liet in 1944 en 1945 niet minder dan 
130 millioen zilveren guldens slaan, die 
men vlak na de hevrijding gedeeltelijk 
in het zuiden van het l and in omloop 
hracht, maar die men weer uit de rou
lering nam toen het al spoedig hleek, 
dat de mensen ze gingen oppotten. 

En nu komt dan de nieuwe zilveren 
gulden. llet is een beetje een zielig 
afstammelingetje van de vooroorlogse 
-- neem h et hem niet kwalijk, want het 
zilver is zo duur geworden . De nieuwe 

. gulden zal maar 25 millimeter milldel
Iiju hebben, en de goede oude dikte van 
twee millimeter is teruggehracltt tot 1,8 
millimeter. Bovendien wordt lti.j veel 
Iichter dan de vooroorlogse, die 10 gram 
woog : hij gaat maar zes en een halve 
gram wegen, op de honderd delen zijn 
er 72 delen zilver en de rest is koper. 
Denk nu niet, dat die gulden werkelijk 
een gulden aan zilver waard is - nee, 
er zit maar voor 49 cent zilver in, want 
lle zilverprijs zwerft op het ogenblik 
ergens vlak hoven de 100 gulden per kilo. 
De gulden is van een trotse komaf met 
een prachtige stamboom. Maar de laat
ste en de nieuwste generatie is wat 
gedegenereerd . Maar is dat, in de loop 
van vele eeuwen, niet eigenlijk altijd 
met elk geld gebeurd? 

( tdt: •• Het Vrije Volk"J 

Sonochemie 

In Amerika begint het woord sonochemie 
ingang te vinden. H et 1teeft betrekking op de 
\vetensclmp, die door middel van al dan niet 
hoorbare geluidsgolven chemische reaeties tot 
stand hr~tngt. Kleine toestelletjes zijn in de 
handel gebracht, die een brommend geluid 
veroorzaken van ongeveer 100 trillingen per 
sec&nde. Als de brommet• in waswater wordt 
neergelnten, wecl<.en de geluidsgolven zo op 
het wasgoed in dc wasvloeistof, dat de vuil· 
deelije1 als het ware worden losgeschud en 
dun doo;- bet wnsmiddel omlmM en aldus 
weggevoerd worden. Er bestaan ook apparaten, 
die onhourbaar geluid maken en op gelijke 
wijze werken. 

Een Amerikaan~ laboratorimn heeft voor· 
gesteld op deze wijze . appara ten in melk necr 
te Ia ten. De~e zullen dan door bet juiste aan· 
tal trillingen de vetholletjes van de melk zich 
veeJ Iijner doJfi~ ve1·d'eien, waardoor men dan 
gehomogeniseerde melk kan verkrijgen. De 
"golven kunnt!ll ook bacterien in oplossingen 
geheel verniden. Verder is het mogelijk, dat 
ze in al coholische dranken zo werken, dat 
ze de verbindingen, die bij het l ageren lang• 
zaam ontstaun, zeer snel te voorschijn roepen. 
Ook bij het verven v!ln textiel kunnen de 
&nelle geluidlo?.e golven worden gebruikt om 
de Iijnste kleurstofdeeltjes zo te doen mee· 
trillen, dat ze gemakkelijk ann en in de vezels 
vasrkleven. 

(Economisclle Voor(ichting) 

In mentoriam 

Op 23 Fehruari jl. overleed t e 
Oegstgeest, in de ouderdom van 
71 jaar, de heer 

J. Bas 

in leven gepensionneerd hoofd
verpleger van onze maatschappij. 

* 
Op 28 Februari jl. is te 's·Graven. 

hage, in de leeftijd van 65 jaar 
overleden de heer 

J. B. M. Brave 
in Ieven gepensionneerd gezag. 
voerder van onze maatschappij. 

* 
In de 1eeftijd vari 56 jaar is op 

2 Maart jl. t e Rotterdam over
leden de heer 

.G. Herfst 
in leven gepensionneerd adjunct
chef onzer maatschappij. 

* 
Te Hilversum overleed plotseling 

op 7 Maart j l. in de ouderdom 
van 66 jaar , de heer 

C. Hempenius 
in Ieven gepeusionneerd employe 
van de Steenkolen Maatschappij 
, Parapattnn" 

* 
Op 8 Maart jl. overleed te Vlis

singen de h eer 

J. J. Meijnderts 
in Ieven gepensionneerd hoofd
werktuigkundige van onze maat. 
schappij. 

* 
Te 's-Graven'hage overleed op 16 

Maart jl. in de ouderdom · van 85 
jaar de heer 

C. Valkenburg 
in leven gepensionneerd chef- zeil. 
maker van de K .P.M. 

Zij rusten in vrede 
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Taee Lopo terlahir 

pad'a tgL 23 Agustus 
I901 di Kupang (Ti

mor) dan mulai b~
kerdja pada Pernsa• 

haan kami di Wainga· 
poe (Sumba) pada tgl. 

I April 1920. 

Pada tgl. I April 
j.a.d. i4l aknn mem· 
peringati ]tal, hahwa 

ia 35 tahun j.l. inasuk 

kerdja pnd:a K.P.M. 
Banjak selnmat da.' 

ri kami. 

. Taes Lopo 
numclur perwakilan 
pembantu Wa ngapu 

35 tah.un 
1 April 1955 

* Terlahir pada 
Lamongan, pada 

Samid1an 

tgl. 12 Djanuari 1901 di 
tgl. 1 Djuli 1922 Samidjan 

mulai bekerdja ·pada 
Perusal1nan kami d'i 
Surabaia, .dimanl in 
telah terns bekerdjn 
hingga t!,IL 1 Maret 
1942. Pada tgl. 'l D e· 
sember 1949 ia masuk 
bekerdja pula pada 
K.P.M. sebagai Gem• 
bong 111/djuru u saha 
II, untuk prrda tgl. 1 

· Djanuari 1951 dinaik
kan pangkatnja men• 
djadi Gembong II/ 
djuru usahn I. 

gem bonn II Jcljuru usaha 
1 - perw. Surnbaia 

25 1aar 

Mnka pada tgl. 'l 
April j.a.d. ia telah 
bekerdja tepat 25 ta· 
hun pada Perusahaan 7 April 1955 

dian mana kami 
ke.padanja. 

kami , dengan kedja· 
memudjikan banjak selamat 

* 
J . J . c. Tah.ttoe 

mach.tne ; motorclriJver 
25 jaar 

8 April 1955 
(gUn toto besch.tkbca:&r) 

Jozef J acobus Cornelis Tahitu werd op 29 
Maar! l9I2 te Ambon geboren en trad, na 
zijn schoolopleiding, op 8 April I930 als 
leerling -smid in dienst van onze maatschappij. 
In November i 941 behaalde hij het diploma 
voor machinedrijver en werd op 1 Jauu'<lri 
I942 aangesteldl tot leerling-machinedrijver. Op 
16 Maart I946 volgde :djn aanstelling tot ma· 
chinedrijver. In April 195I werd het diploma 
voor motordrijver behaaM en met ingang van 
de zelfde datum waarop bet laatste diploma 
werd verkregen, werd de heer Tahitoe aan· 
gesteld tot maehine-motordrijver. 
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Hendrik Schellart werd op 10 October 1909 
• te Amersfoort geboren, doorliep de 3-jarige 

HBS en daarna de 
Zeevaa<rtschool, om 
op 15 April 1930 als 
4de stnu:man in 
dienst te treden van 
de KPM. In Maart 
1934 behaalde hij zijn 
2de rang voor stuur· 
man GHV te Djakarta 
en werd op 1 October 
I937 tot 3de stuunnan 
aangesteld. In De· 
cember van -datzelfde 
jaar behaalde hij, 
eveneens te Djakarta, 
zijn le rang. Toen 
de Duitsers in Mei 
1940 Nederland bin· 
nenvielen. was de 

H. Schellart 
gezagvoeraer 

25 taar 
15 April 1955 

heer :Schellart jnist met Europees verlof aldaar 
en ko1! dus niet naar lndoncsie terugkeren. 
Na Duitslands' capitulatie vertrok hij weer 
naar deze gewesten en werd op I J anuari 
I 946 tot 2dc stnurman bworderd. Op 1 Juli 
1950 volgde zijn aanstelling tOot eer ste stnurman, 
om op I Juli 1954 tot gezna:voerder te worden 
benoemd. 

* 
Marmtts Johanne1 de Lange wercf op 21 

Janu-ari I9IO te Amsterdam geboren, doorliep 

lt1. J. de Lange 
hoo[clemploye Nauttslche 

Dlenst / HK 
ch.ef Afcl. Alg, Autozaken 

25 jaar 
15 April 1955 

eerst de Mulo en 
daarna de Zc3vaart· 
school 1e Den Hel
der. Oil 15 April 
1930 trad hij :.ls 4dt~ 
stuurm:m in dienst 
van ·de KPM, nadat 
hij in Maart van dat 
jaar in den Haag 
zijn 3de ran~ voor 
stuumtan GHV had 
behaald. 

In Djakarta be
haalde bij in April 
I934 en in Decem· 
her I936 r es;"". zij!l 
2de en le rang en 
werd op I O~:tober 
1937 tot 3de Flour· 
man hevorderd. 

Gedurende de be· 
zettingsjaren van 

Indonesiii was de beer De Lange achtereenvol· 
gens geplantst op de , Plancius", de ,Merak" 
en op de , .Karsik''. Met het ss. ,Tht!dens" 
keerde hij in October 1945 in lndonesiii terug, 
waarna hij in 1946 met verlof naar Europa 
vertrok. Op 1 Juli 1946 werd hij tot 2de stuur• 
man bevorderd. Na ommekomst van zijn EV 
in Mei 1947 werd hij op verzoek aan de wal 
geplaatst en wel hij de Nauti.sche Dienst nn 

he~ hoofdkantoor in de rang van employe. Op 
1 Januari 1951 werd hij lot hoofdemploye be
noemd. 

In Mei 1954 werd bij aangezocht om als 
nevenfunctie de Ieiding op zich te nemen van 
Chef der Afdeling Algemene Autozaken. 

Op 15 April a.s. herdenkt de heer De Lange 
dus het feit dat hij voor 25 jaar in dienst trad 
van onze maatschappij. Wij wensen hem van 
harte geluk en &preken de hoop uit dat he\ 
~em gegeven moge zijn nog vele jaren in de 
'beste gezondheid zijn medewerking aan de 
KPM te geven. 

* 
Frit?. Richard Arthu.r Nolles werd op 17 

December 1908 te Haarlem geboren doorliep 
eerst de 3-jarige HBS 
en daarna de Zee· 
vaartschool en . trad 
o-p 28 April I930 als 
4de stunrman in 
dienst van onze maat· 
scha:ppij. Nadat hij 
resp. zijn 2de- en 1e 
rang voor stnnnnan 
GHV had h ehaald, 
werd hij op I October 
1937 bevorderd tot 
3de stunrman. 

Gedurende de he· 
zetting van ln·donesie " 
door de J apanners, 
werd de beer Nolles 
geinterneerd en kwam 

F. R. A. Nolles 
employe Amsterdam· 

kantoor 
in verschillende Ja· 
panse internerings· 
kampt>n op Java terecht. 

25 taar 
28 April 1955 

N .. Japans' capitulatie, om precies te zijn 
op 1 Januari 1946, werd bij tot 2de stuurman 
benoemd. In deze zelfde maand vertrok . hij 
met veri of . nnar Europa en mocht, om ge· 
zondheidsredenen, niet meer naar Indonesie 
terugkeren. Hij werd toen op 15 Mei 1946 op 
het Amsterdam-kantoor als tijdelijk employe 
op . d11 Afd. lnkoop/ Materieel tewerkgesteld. 
In November 1946 werd hij definitief voor de 
~eedienst afgekeurd, om op 1 Januari 1949 
vast a:.ngesteld te worden in de personeels
formatie van bet Hoofdkantoor te Amsterdam. 

* 
Geboren op 3 November I909 te Drachten 

(Fr.), doorliep Albert van der Meulen eer&t 

A. !J.d . Meulen 
gezagvoercter 

25 taar 
29 April 1955 

de Mulo en daarna 
d'e Zeevanr·tschool te 
Harlingen. Op 29 
April I930 trad hij ala 
4de stnurman in KPM· 
dienst. Hij kwam met 
bet ms. ,Tohiti" voor 
de eer&te maal naar 
Indonesie en behaal· 
de op 8 M.aart 1934 
te Djakarta zijn 2de 
rang voor atnucman 
GHV. Op 1 October 
1937 werd hij tot 3de 
stuurman aangesteld, 
om in December I937, 
eveneens te Djakarta, 
zijn Ie rang to he· 
balen. 

Gedurende de Japanse bezetting van Indo· 
nesie kwam de beer Van d'er Menlen in ver· 
srhillende interneringskampen terccht om, na 
J a:pans' capitulatie, weer te ga.an varen. Op 1 
Juli I 946 werd hij tot 2de stuunnao benoemd, 
terwijl zijn bevorderhig tot 1e stuurman op 
1 Juli I950 afkwam. 

Op 1 Juli 1954 werd bij tot geugvoerder 
aangesteld'. 



Op 15 Mel 1909 werd Willem Adriaan Giel 
te Magelang geboren, doorliep de 3-jarige HBS 

W. A. G~t'-t 
gezngvoerder 

25 jaar 
29 A:rni~ 1955 

te Nijmegen en daar· 
na de Zeevaartschool 
te Texel. Op 29 April 
1930 trad hij als 4de 
stuurman in dienst 
van onze maatschap· 
pij en behaalde op 8 
Maart 19H te Djakar· 
ta zijn 2·de rang voor 
stuurman GHV. Op 
1 October 1937 werd 
hij tot 3de stuurlllan 
hevorderd, om op 2 
Juni 1933, eveneens 
te Djaka·rta, zijn 1e 
rang te behalen. Op 
1 Juli 19i6 werd hij 
tot 2de stuurman aan· 
gesteld, op 1 Juli 

1950 volgd'e zijn benoeming tot 1e stuunnan, 
om op 1 Juli 1954 tot gezagvoerder te worden 
hevordetd. 

* Cornelia van Swoll, geboren op 21 April 
1909 ie Amsterdam, doorliep eerdt de 3-jarige 
HBS en da-arna de 
Zeevaartschool cldaar, 
met als resulta!lt dat 
hij op 29 April 1930 
als 4de stuurman 
in dienst tra:l van 
onze maatscbap1•ij. 
Daama hehaalde hij 
nog resp. zijn. 2de· 
en 1e rang voor stuur· 
man GHV; op 1 Oc
tober 1937 wt>rd hij 
tot 3de stuurman he
noemd. Gedurende de , .. 
bezettingsjaren van 
Indonesie door de c. van Swozt 
Japanners is dt> beer adjunct-chef Atd. PZtHK 

25 jaar 
Van Sw•Jll J,l.ijven 29 April 1955 
doorvaren, o.a. op de 
,Valentijn" en de ,Band'jermasin". Op 1 Juli 
1946 werd hij lot 2de stuurman aangesteld. 

Op z.ijn verzoek werd de beer Van Swoll 
op 11 April 1947 in de rong van employe 
aan de wal geplaatst en werd tewerkgesteld 
bij de Afd. Personele Zaken van bet Hoofd· 
kantoor. Op l Januari 1949 werd hij tot hoofd· 
employe benoemd, om op 1 Juli 1951 tot 
adjunct-chef te worden benoemd. Tot op .beden 
is de beer Van Swoll nog steeds bij de Afd. 
P.Z. w~rkzaam; wij wen sen hem mt~t zijn 
25-jarigc dienstju.bileum op 29 April a.s. van 
harte geluk. 

·oorlogje 
Filmcommentator bij een gedeelte van de 

film, waarin de ouders bet jonge paar kussen 
na de huwelijk~voltrekking: , Zij nemen af. 
seheid, alsof hun kinderen ten oorlog moeten. 
Mal!r dit oorlogje za1 wellicht een heel Ieven 
duren". 

De rechtszittingen in het proces tegen de heer ]ungschliiger worden regeli1Uitig door de 
Directie bijgewocmd. 

· Op bt>Venstaande Joto, genom en tijdens de zitting op 17 Maart jl., op de tweede rij v.r.nJ. 
de heren }.F.P. de Geus, Mr. D.F. de Koe en H. Harinck. 
Op de achtergrorul, tussen de heren De Koe en Hprinck t:U heer O.H. Ritsema, 'Chef 
Naurische Dienst. 

Per auto dwars door Canada 
Van de Atlantisch e tot de Pacific· 

kust, dwars door Canada, wordt een 
autoweg aangelegd over een afstand van 
5000 mijl, aldus schrijft Helen Gordon 
Me Pherson in de Chr. Sc Monitor. 
Dit is een zware taak voor een bevolking 
van 15.000.000 mensen die een enorm 
gebied van zwaar bergterrein bewonen. 
De Staat betaalt 50 procent, d.w.z. 150 
mi1lioen dollar; de andere helft moeten 
de provincies uit hun eigen kas bijpas
sen. En aangezien er stukken zijn, die 
800.000 dollar per mijl kosten, zal men 
begrijpen, dat men zelfs na een ge
stadige arbeid van 5 jaar, nog niet 
helemaal gereed is. De bouw van enkele 
spiraal-tunnels is nodig geweest om 
dwars door sommige bergen heen te 
hreken. Er is een grote hehoefte aan 
wegenhouwers en goed geschoolde 
technici. 

De weg is gehouwd langs een h eroem
de route, de oude Caribou Trail, waar
langs ook vele goudzoekers naar het 
West en trokken. De weg trekt nu reeds 
een 6 millioen Amerikaanse touristen, 
die · de gehele tocht van Nova Scotia 
naar ·Vancouver in hun auto's willen 
afleggen. 

Een nieuwe fauna 
Prof. Viret, directeur van het natuur· 

hi!torische museum te Lyon, heeft 
onlangs medegedeeld, dat op het 
plateau van Saint-Vallier-sur-Rhone in 
het Franse departemcnt Drome een 
helangrijke fossiele fauna is ontdekt, 
welke ongeveer een millioen jaar gele
den in de eerste uitlopers van de Alpen· 
gletschers bestaan heeft. 

Deze fauna, waaronder geen enkele 
van de h edendaagse diersoorten geYon· 

{Foto: •. Muller'') 

den wordt, omvat wei ,enkele voor
ouders van de tegenwoordige dieren als 
geheel uitgestorven vormen, zoals 
mastodonten en tijgers met slagtanden 
als dolken". 

De laag, waarin deze versteningen 
gevonuen zijn, draagt een tropisch 
karakter. Men heeft er dan ook even
zeer resten van tropische diervormen 
gevonden. zoals olifanten gezellen, 
hyena's, rhinocerossen, luipaarden enz .. 
Het is de enige plaats in Europa, waar 
men een dergelijke fauna kan hestude· 
ren. 

(u tt: Echos de Franre) 

De bedoeling. 
De meester vroeg: Wat heeft de dichter bier 

hedoeld? 
En Truusje Pieters gaf een keurig expose. 
Ze zei: Non, dat zijn Iiefde is bekoeld 
En hij komt nooit meer. bij d'r op de thee. 

Non ja; de thee. zei onze meester toen, 
dk is bier in dit vers niet ess~111ieel. 
Belongr.ijk is ht>t trouw bewaren van die schoen, 
~:ebruikt in tegenstelling met bet woordje geel. 

De meester heeft bet haarfijn uitgelegd. 
Da • geeft -de h~at a an, die de dichter voelt. 
Zij zei: Is dat het. wat die ma"l hedoelt 
Waarom heeft hij dat niet direct gezegd? 

Op kantoor 

Biwka Brufnl?•P, 
fn ,,Het Parool ' 

In een atamrafe ergens in Amerika heachikt 
de gerant over een gramofoonplaat, die niett 
anders ten gehore hrengt dan het getik van 
een groot aantal srhrijfmachines. 
. Die plaat wordt steeds opv;ezet, als een van 
de stamgasten naar huis telefoneert, dat h\i 
wat Ianger op zijn kantoor moet hlijveu 
werken. 

Zorg et· voor, dat ge krijgt waar p:e vun 
houdt - of ge wordt gedwongen te houden 
van wat ge krijgt. 

Bernard Sh.tw. 
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toto : J . H . C. Venn~uler. opname In Hotel .,Goolland" 
. . . ..,., 

Op 18 Febritari jl. werd docn· Rfldio-Nederlcuulflfl ereldomro ep J;een groeteln.pMgramnlfl voor 
zeei}Qrdllden uityez0111!den, bestemd voor de opvarender~ va~ <le m ss. ,IT' aingapoe", , Batavia", 
,,Bctnggaai" en , Toba". Mevrouw Broekhuizen kfm ,Juwr echtgf.noot juist op ck dag -vdn zijn 
25-jq.rige ju.bileum gclukwensen. Ats gnsten m lTim uanwezig de !!f:'Wgfioerd:er JJ. HozPlhoJf 
en de. hoofdwerktuigku.ndige } . Ph. Muller m et echtgenoten , alsmede Mei . C.J. va71 Ti[l 
van het Amsterdam-kantoor. 

fot.:;: J. H. C. V.ermeuleil opname In Hotel .. Goollanc\" 

011 19 Februari jl. was het groetenprogramma 1'11n Radio Nederlm1d bestemd voor de op· 
varenden van het ss. ,Thedens" en het m s. ,Tosari". 
Op de foto de lamilieleden die ften groet kwam'eln 1titsprek en. Mede aanwezig waren de 
vertegenwoordigster der K.PM. Mevr. ] . Bakker-Stobbe ell Mej. C.]. van Til. 
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2fLe.te.1• ~tlLyoe.san..f: tnoJ<dt 

g.eii.e.J<d 

In de gemeente W eststellingwerf zal 
in de komende zomer Pieter Stuyvesant, 
de vroegere gouverneur-gener aal van 
Nieuw-Neder1and, worden geeerd a]s 
een gtoot vaderlander. 

Pieter Sto:yvesant werd in 15<}0 t e 
Scherpenzeel hij Wolvega geboren. 
Te zijner ere zal in laatstgenoemde 
plaats een standheeld en in Scherpen
zeel een gedenknaald, heide vervaar
di!!d door de Friese heeldhouwer J ens· 
tje Popma, worden onthuld. 

Bovendien zal de nieuwe weg Wol
vega naar de Noord-Oost Polder, die 
Pieter Stuyvesantweg wordt tz:edoopt, 
worden geopend. 

Ook zal er een feestweek plaats 
hehhen. 

Er is een comite van aanbeveling ge· 
vormd, waarin zitting hehhen de beer 
Freeman Matthews, de Amerikaanse 
ambassadeur in Nederland, de ministers 
Beijen, Lune, K ernkamp, Zijlstra en 
Mansholt, alsmede de commissaris der 
Koningin in Friesland, mr. H. P . Lint
horst Homan, voorts dr. J . H . van 
Royen, de Nederlandse amhassadeur ·in 
de Verenigde Staten en waarschijnlUk 
de hurgemeester van New York. 

De herdenkingsrede zal worden uitge
sproken doo.r prof. A. J. C. Ruter uit 
Lei den. V erder worden er een Pieter 
Stuyvesan t-e:"positie en tentoonstellin
gen ~p het gehie.d van vo1kskunst, 
landhouw en industrie ingericht. 

Op een te organiseren congres zal in 
de h erdenkingsweek minister Zijlstra 
spreken over de noodzaak en de bete· 
kenis van de industrialisatie in Zuid
Oost-Friesland, terwijl minist er Mans
holt een r ede zal houden over de land
houwkundige ontwikkeling in dit gebied . 

Afstammelingen van Pieter Stuyve
sant zullen worden uitgenodigd de 
diverse plechtigheden bij te wonen. 

Vriendinnen. 

Een kwartier lang had•den de drie vrom~en 
nan het tafeltje bet over een wederzijdse ken· 
nis en deze cotnpleet over de hP-kel gehaald 
en in stukken gesneden. Tenslotte viel er et>n 
stilte van enkele seconden, waarin zij als het 
ware haar klauwen opnieuw scherpten. Totdar 
een van haar zuchtend zeide: ,.lk zeg jclui, 
zij is werkelijk verschrikkelijk. J elui kent die 
vrouw niet, zo,.'lls ik haar ken". 

,Nou, ik ken haar anders maar al te goed''• 
voeJ·de een van de heide anderen daartegen 
aan. ,Ik ken ):Jaar in ieder -delail minstens 
evens goed als. jij". 
,Pfi", dsposteerde de eerste. ,Hoe kun je 

hanr non beter kermen als ik ; zij is mijn beste 
vriendin!" 



Dit is de oplossing van h~t kruis
woordraadsel, voorkomende in l1et Fe
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Kruiswoordraadsel 
(copyright ,Denksport") 

Van links naar rechts: 

.De eerste prijs van Rp. 25,- vie] 
ten deel a an: 
W. Adam hofmeester alb van het 
ss. ,,Reynst". 

De tweede prijs van Rp. 15,- aan: 
R. M. Sitaniapessy - Afd. Claims/HK. 

De derde prijs ad. Rp. 10,- aan: 
F. Thielsch - 4de wtk- Dj. Lembang 3 -
o;akarta. 

Voor deze maand wederom een kruis
woordraadsel, waarvan de oplossingen 
ons uiterlijk 20 Mei a.s. moeten hebhen 
bereikt. Maar weer veei succes ! 

1. Inzendingen, welke dnidelijk van naam en 
adres zijn voorzien, te richten aan: 
De redactie van ,de Uitlaat" 
p/ a n .v. K.P.M. 
Medan M,erdeka Timur 5 
Djakarta 

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

3. Voor juiste inzendingen zijn a geMprijzeo 
bescbikbaar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , , Rp. 15,-
1 ,. , Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toekenning der 
prijzen kan NIET worden gecorrespon
deerd. 

~·'' ~~'" 
G?3 ···-' 

~ vereniging - 6 glans - 10 deurstijl - 14 holgewas 
- 16 stad in Duitstand - 18 deel v.e. molecule -
19 drietal - . 20 militair - 21 vluchtheuvel - 23 
bosgod - 25 ouderwets voertuig - 27 klok v. glat. 
- 29 lraaie kleding - 30 jaargetijde - 31 dik -
32 deel van een motor - 34 vrolijkheid - 35 voor• 
zetsel - 37 honende opmerking - 38 'beet - 39 
rivier in Afrika - 42 voorzetsel - 44 deel van een 
schip - 45 ooort 1>tof - 47 scheepstouw - 48 noot 
- 49 paardenziekte - 51 insect - 53 vlug - 55 
etok - 57 trots - 59 wolvlokje - 60 deel van een 
huis - 62 hoordsel - 63 buigzaam - 65 depar· 
tement - 67 mythol. koning - 69 vochtig koud -
70 oude m.aat - 71 projectiel - 73 kin·derdoek -
75 spinneweb - 77 noot - 78 kalmte - 80 hoofd· 
deksel - 81 Atbeens wetgever - 83 grondsoon -
84 woudkoe - 86 mannd - 88 plaats in Gelderland 
- 89 opdracht - 90 bijwoord - 91 omlaag - 93 
tolk- 95 voorstelling van iets -- 97 m.ytbol. figuur -
98 voegwoor(l - 99 koraaleiland - 100 honing
drank - 101 gelijk - 103 voor d'e vuist - 104 
vlek - lOS hemelbrood - 106 wapen. 

Van boven naar beneden: 
1 hoofddeksel - 3 deel van Noord Europa - 4 
klein kind - 5 oude vrouw - 7 oevergewas - 8 
handvatsel - 9 niet door twee deelbaar - 10 aan
genaam - 11 zijrivier v.d. Seine - 12 noot -'-
13 schuur - 15 onbep. vnw. - 17 dichterhij - 19 
vis - 20 rivier in Duitsland - 22 steenklomp - 24 
insect 25 o&enblik - 26 dikhuidi1 dier -

28 toespraak - 30 bode - 33 sein - 34 
kledingstuk - 35 gelaatskleur - 36 groep 
- 38 scharnier - 40 dwaas - 41 vergh· 
£ing - 43 vrucht - 45 eetgerei - 46 voer. 
pu!!t - 48 bijna loodrecht - 50 liter -
52 lor - 54 amphibie - 56 zwaardwalvia 
- 58 rivier in Italie - 61 rolletje geldstuk· 
ken - 64 plaklniddel - 66 deel van hel 
001 - 67 voorzetsel - 68 vertrek -

72 hoed - 74 Europeaan - 76 wandtapijt -
78 ~;chuine strook goed - 79 dee} van een 
verkoping - 81 afgetrokken schedelhnid 
- 82 plaats in Gelderland - 83 toegankelijk 
·- liS voorzetsel - 86 m.nnt - 87 verstand 
- 88 korte tijd - 89 voordeel- 90 Euro· 
peaan - 92 voedsel - 94 getemd' - 95 
mand - 96 vallei - 100 moeder - 102 
rondhont. 
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