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Gezagvoerder H. l Corsten wordt commodore Makassaarse prauw, uitgevoerd in Ken
dari-zHver, aangehoden. 

Daarna werden nog enige treffende 
woorden, namens bet Lager V arend 
Personeel, ges.proken door de timmer~ 
man F. Lerrick. 

Donderdag· 15 Maart vond .des morgens om half 10, in tegenwoordig
hcid van de voltallige Directie, verschillende ·chefs van dienst alsmede 
gezagvoerders en officieren van de op die dlag te Tg. Priok binnenliggende 
schepen. aan boord van de ,Plancius" de uitreiking plaats van de commodore
vlag aan gezagvoerder H. A. Corsten. 

Gezagvoerder Corsten dank te daarop 
de sprekers; hij trof een vergelijking 

Zoals de Iezers in het Maart-nummer 
van ,de Uitlaat" l1ehhen gelezen ver
trok de vorige commodore der K. P.M. 
gezagvoerder R. D. W asterval, op 16 
Fehruari j.l. met de ,Willem Ruys" 
naar Nederland o.m aldaar Yan een wel
verdiend pensioen te gaan genieten. 

Door de Directie werd daarna heslo
ten om het commodore.schap der 
K. P. M.-vloot aan te hieden aan O'eZa"'-,., 0 

voerder Corsten, die na Kapitein Wester-
val titans a1s uummer I op de r.anglijst 
der gezagvoerders voorkomt. 

In de rijkelijk met hloemen getooide 
eerste klasse rooksalon van de Gran1l 
Old Lady" werden de Directie en,~ndere 
hoge fnnctionaria.sen van de maatschap· 
pij door Kapitein Corsten en zijn etat
major welkom geheten. 

Nadat allen van een kopje koffie 
waren voorzien, sprak President
directeur Mr. D. F. de Koe gezagvoer· 
der Cor.sten toe. Spreker zei om twee 
redenen verheugd te zijn de com
modorevlag te kunnen uitreiken. De 
eerste reden was om deze vlag 
aan gezagvoerder Corsten te kunnen 
aanhieden, die niet aileen als eerste 
op de ranglijst der K. P. M.-gezag
voerders voorkomt, doch ook om het 
feit dat hjj h ekend .staat als een he· 
kwaam en actief kapitein. De tweede 
reden was dat Je co.mmodorevlag nn 
weer van het vlagge,chip der maat
schappij zou waaien, hetgeen reeds 
voordien verschillende malcn was ge-

Commodore Corsten t emUlden van het L ager Varend Personeel. Vooraan zittend geheel 
links timmermm' F. Lerrick, die Kapt. Corsten namens het L. V . P. toesprak. 

schied. Nadat spreker de vlag symho
lisch had overhandigd en daarhij de 
wens uitsprak dat gezagvoerder Corsten 
als commodore even voorspoedig zou 
mogen varen als hij tot nu toe had 
gedaan, spr.ak de hoofdwerktuig~ 
kundige van de ,Plancius", de beer 
Hendriks namens de andere officieren 
enige waarderende woorden aan het 
a1h·es van de nieuwe commodore. Uit 
naam van de gehele hemanning van het 
schip werd aan kapitein Carsten een 

tussen het vroegere commodoreschap 
ten tijde van de V. 0. C. en de waarde 
die thans aan deze functie wordt toege
kend. Spreker. dankte zijn hemanning 
voor het fraaie cadeau en maakt; 
tevens van de gelegenheid gehruik om 
zijn officieren te hedanken voor de 
fraaie hloem enmand die zij aan zijn 
vrouw in Nederland h adden gestuurd. 
Deze geste werd door h em zeer op prijs 
gesteld, daar toch meestal de zeemans
vrouw zo vaak het gevoel h eeft huiten 
het werk van haar echtgenoot te staan. 

Daarop richtte gezagvoerder Corsten 
~ zich in het Indonesisch tot het Lager 

Jj V ar.end P ersoneel en dankte hen voor 
~, de prettige samenwerking, die hij steeds 

van hen ondervindt. 
Hierna werden de gasten uitgenodirrd 

. aanwezig te zijn bij het hijsen van de 
1 commodorevlag. Aile opvarenden ston

den keurig in carre opgesteld hij de 
achtermast. Op he t fluitsignaal van de 
eerste stuurman werd de maatschappij
vlag langzaam gestreken en tegelijker· 
tijd de commodorevlag gehesen. (Deze 
vlag ziet er practisch hetzelfde uit als 
de maatschappijvlag, aileen met dit 
verschil dat er in de linkerhovenhoek 
een ster op is aangehracht). 

Tijdcn.~ het hijsen van de commodorevlag. (jato's: W. van Boggelen) 

De plechtigheid was hiermede geein
digd. De Koninklijke Paketvaar.t-Maat
sch appij heeft weer een commodore. 
Wij wensen kapitein Corsten een goede 
vaart! 
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De eerste commodore van 
de ,Piancius" 

In de vroege ochtend op een dag in 
November 1924 stoomde de , Grotius" 
van de Stoomvaart Mnatschappij Neder
land de rede op van Tg. Priok. 

Wij stouden aan de railing en keken 
met jeugdige emotie naar de nog twin
kelende lichtjes van Java's cerste haven 
in de jnist opkomende dageraad. Op 
dezc aankomstdag zon onze carnere 
aanvangen; hoe weinig konden wij toen 
heseffen van welke hetekenis Tandjuag 
Priok en omgeving in ons verhlijf en 
bestaan alhier zou zijn. 

E erste in~rnkken worden niet licht 
vergeten en hlijven levendig in de herin
nering. Onder de vele impressies op 
deze bewuste morgen is er een die ons 
dan ook steeds vers in gehengen is ge
bleven ; het is de eerste kennismaking 
m!ft onze ,.Plancius". Bij het voorbij
va:i:en van de eerste binnenhaven zagen 
wij haar liggen, gracieus van lijn en 
prachtig ·wit geschilderd, de commodo
revlag in de voortop aan B.B.-ra. Ons 
groepje jonge K.P.M.-ers daar aan 
boord van de ,Grotius" waren zichtbaar 
trots bij het eerste contact met dit fraaie 
schip van onze Maatschappij. Hoe wei
nig kon toen worden vermoed dat wij 
in de levensavond van dat schip met 
sterke banden aan haar zouden zijn 
verhonden. 

Reeds spoedig na onze 'aankomstdag 
waren wij actie£ op de warme en lange 
kade van Tandjung Priok om onze 
plaatsing te volgen. Nn kregen wij ge
legenheid om de toen nog gloednieuwe 
,Plancius" van dichthij te bekijken. Zij 
torende hoog nit hoven de andere Paket
vaart-scb epen en h ad a11e allures 
van een mailboot. Wij vernamen reeds 
spoedig de naam van de kapitein, die 
als eerste commodore de commodore
vlag voerde op de , Plancius" n.l. Kapi
tein E. van der Wijk. 

Voor ons, in die tijd nog een pas be
ginnend officier, was persoonlijk con
tact m et deze kapitein uitgesloten. Wij 
hebben dan ook slechts herinnering aan 
commodore Van der Wijk bij ont
moetingen op afstand, die toch niet 
nalieten indntk op ons te maken. Ka
pitein Van der Wijk was een man van 
stijl en goede vormen, steeds gekleed in 
gesloten witte uniformjas met de toen
malige stijve P aketvaart uniform.pet 
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lloofdem_ploye M. E. Roumimper (le instrumen·tmaker van het Ncmtisch Instituut) 
verva~rdz~de bov~.staand _model van ecn Harri.v l.oeistofkompas en bood dit de Chef van 
I~ i\~zll~sch Instll.uut, adJunct-chef F. A . Moerdijk, aan ter gelegenheid van diens 25-jarigl 
cHei£SIJubzleum. op 23 Februari j.l. Men vergelijke de grootte van de kompas met het daarJ 
nrwststaande bzerglas. 

correct op het hoofd. Zijn optreden was 
de verpersoonlijking van autoriteit en 
geza g. 1 arenlang is hij een bekend ge
zagvoerder geweest van de sneldienst, 
geacltt door passagiers en bemanning. 

Tussen die tiid en thans lio-o-en meer 
" "'"' dan 30 jaren. Kapitein Van der Wijk is 

een generatie tentg reeds uit ons mid
den gegaan en behoort niet meer tot 
de levenden. 

De ,Pl ancius", thans de ,.Grand Old 
Lady", heeft geschiedenis gemaakt in de 
Nederlandse scheepvaart en werd in 
onze maatsch appij en daarhuiten een 
begrip. E en l ange reeks gezagvoerders 
voerde in de afgelopen 32 jaren het 
commando over haar; verschillende van 
hen zijn commodore geweest. Verschei
dene genieten thans nog van hun wel
verdiend pensioen. Hoevee1 interessants 
zouden zij ons niet over geheurtenissen 
op en rondom ons vlaggeschip kunnen 
vertellen. Misschien dat deze herinne
ring aan commodore Van der Wijk hun 
daartoe aanleiding kan geven. 

Op 15 Maart j.I. is weer de commo
dorevlag op de ,,Plancius" gehesen en 
met nog jeugdig elan doet ze deze, voor 
haar zo b ekende vlag m et gouden ster, 
uitwaaien. 

In de cyclus van a11e leven is een be
gin en een eindpunt. In 1924 ging op de 
,Plancius" voor h et eerst de commodo
revlag in top; in welk jaar en door wie 
zal deze onderscheidingsvlag voor het 
laatst worden gevoerd? 

Aan dit alles werden wij herinnerd 
toen wij op een rondgang door bet schip 
in de pittoreske. in oud-Hollandse stijl 
opgetrokken, 2e klas rooksalon sti1 ston
den bij een ingelijste oorkonde, waarin 
in dich tvorm de eerste glorietij d van 
de ,Plancius" onder Kapitein Van der 
Wijk werd b ezongen. Het was de eerste 
toeristenreis van ons vlaggeschip naar 
de Molukken in Mei 1924; aan boord 
waren o.m. President-directeur Van Za
lingen met echtgenote. 

'Wij zien uiteraard steeds naar de toe
komst ; toch is h et vaak nuttig terug te 
schakelen en eens blik in het verleden 
te werpen. R et is vooral de betrekkelijk· 
h eid van alles, die dan beter tot ons 
spreekt. 

H. A. C. 

Is 't hart van zware zorgen krank 
En do.f en droef 't gemoed 
Mmiek maakt met haa.r zilv're,n klank 
Spoedig weer alles goed. 

Shakespeare. 



Bet M. C. Koning Studiefonds 

Uit het jaarverslag over 1955 

Het Bestuur van het M. C. Koninf! Studiefoncls hracht op 21 Februari 
1956 zijn verslag uit over het jaar 1955. 

Hieruit blijkt clat in 1955 een hedrag ad f 30.728.- lleschik.baar 
werd gesteld voor stucliehenrzen, terwijl tevens de tegenwaarde van 
Rp. 13.315.- werd be taald voor stmliebeurzen in Indonesie en al5 bij
drage in de contributie van de Stichtiug Nederla~ds Onderwijs in In
dom:sie. 

In 1955 hehben 10 pupillen lmn stuuie met sncces })eeindigd, 
t~rwijl 3 pupillen hun studie moesten opgeven. 

Op 1 J anuari 1956 volgdc.n 73 pup ill en hun O<pleiding met een 
tegemoetkoming uit het Fonds en wei : 

8 aan een Universiteit 
1 aan de Techniscbe Hogescltool 
2 aan een Economische Hogeschool 
5 aan een Zeevaartschool 
2 voor Radio-telegrafist 
11 aan een M.T.S. 
1 aan een Ambachtsschool 
1 voor een P.B.N.A.-cursus 
4 
l 
1 
l 

1 
] 
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aan een Kweekschool voor Onderwijzers 
aan een Rijks Middelhare Landbouwschool 
aan een Academic voor Lichamelijke Opvoeding 
aan een Academie voor Beeldende Kunsten 
aan een Kunstnijverheidsschool 
aan een Typografische School 
aan een Conservatorium 
aan een Muziekschool 

2 voor Analyste 
1 voor Steno-conespc;mdente 
7 aan een Huishoudschool 
1 voor Costumiere 

48, t erwijl financiele steuu verleend wenl bij aanschaf van leermiddelen, 
extra-lessen of reiskosten aan 

16 pupillen <lie het Middelbaar of het Voorbereideud HO'ger Onder
wijs volgden, aan 

8 pupillen, die een school voor Uitgehreid Lager Onderwijs bezochten 
en aan 

1 pupil, die Buitengewoon Lager Onderwijs volgde. 

73 

In zijn vergadering van 27 Februari 1956 kende de Raad van 
Bestuur een extra- bijdrage toe voor het jaar 1956 ten bedrage van 
f 30.000.-, daannede het Bestuur in staat stellend, zijn taak op de tot 
dusverre gevolgde wijze voort te zetten. 

----------- --- - -

Omscholing in volle zee 
De ,Wonosari", die in een der bui

tenlijnen van de Kon. Rotterdamsd1e 
Lloyd van Calcutta via de Philippijnen 
op weg was naar Amerika, kreeg in 
Calcutta 98 voor Amerika bestemde 
koeien aan boord. De afzender bleek 
ernstig bezorl!d voor c1e dieren te zijn, 
althans hij stunrde voor onderweg vijf 
oppassers en zelfs ecn veearts mee. 

Moar. de grilligheid van weer en zee 
waren oorzaa'k, dat de oppassers oppas 
nodig hadden en de arts verpleging. 
Van Singapore tot Manilla waren zij 
u.l. alle.maal p ermanent z6 zeeziek, dat 
zij het bed nie t konden verlaten. 

De bemanning van de , Wonosari'' 
moesl niet alJeen hen vertroetelen, 
maat: zich ook in korte tijd omscholen 
van zeeman tot veehonder. Immers, zij 
waren h et nu, die m et de emmers 
tn~;sen de knieen onder de koeheesten 
moesten ~aan zitten en voorts door het 
tijdig toedienen van voei· er voor zorg 
moesten dra~en, clat de melkpr.oductie 
op peil hleef. 

Sleepboot voor Suezkanaal 
De I.H.C. Holland, een combinatie 

van zes scheepswerven, l1eeft van de 
Suezkanaalmaatschappij opdracht ont
vangen tot de bouw van eeu nienwe 
sleephoot. Deze wordt van hetzelfde 
type als de sne1le en zeer wendbare 
sleephoten Qirsh en Edgar Bonnet, die 
sedert 1952 voor de maatschappij ziju 
gehouwd. Sind&dien werden eveneens 
een cutterzuiger Louis Pierre en een 
zusterschip claar.van door de I.H.C. Ho]. 
land gehouwd. 
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Zij wachten . ....... ook op ·uw hulp ! ! 

Nog 80.000 vluchtelingen in Europese kampen 

Krachtige steunactie van Radio Nederland- \Vereldomroep 

Onder de persoonlijkheden, die onlangs in Stockholm uit handen van 
de Zweedse koning Gustaaf VI Adolf de Nobelprijs hebben ontvangen, be
vond zich ook een Nederlander, die zich de bijnaam heeft verworven van de 
grootste bedeiaar van de wereld. In zekere zin had hij aan die reputatie 
ook de niet onaanzienlijke gift te danken, die de cmnmissie voor de Nobel
prijs hem heeft toeg·ekend. Want dr. G. J. van Heuven Goedhart heeft zijn 
prijs niet te danken aan een bijzondere wetenschappelijke prestatie, maat 
aan de vermoeide actie, die hij sinds vijf }ftar voert, om hulp te bieden aan 
de vluchtelingen, de laatste, tragischc s!achtoffers van de tweede wereld
oorlog. Als. hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen 
is hij de heschermheer van de nog altijd honderdduizenden vluchtelingen, die 
door de oorlog aiies hebben verloren en voor hun bestaan grotendeels zijn 
aangewezen op de oyenbare liefdadigb.eid. 

Een van de groot&te moeilijkheden 
die dr. van Heuven Goedhart hij de ver
vulling van zijn taak ondervindt, is, dat 
het grote puhliek in de meeste 1anden 
er volkomen onkundig van is, dat er 
tien jaar na het einde van de tweede 
wereldoorlog nog altijd een vluchte
lingenprohleem b estaat. Ondanks aile 
reconstmctiepogingen, die in het geteis
terde Europa ziju ondernomen en die 
vaak zeer goede resultaten hehhen op
gelcverd, ozijn cr nog rond driehondercl
duizend vluchtelingen, llie p ermanent 
in nood verkeren, doordat zij, voorna· 
melijk door gehrek aan huisvcsting~
mogelijkheden en aan werk, niet gere
classeerd kunnen worden. 

Aan het einde van de oorlog waren 
er in totaal 1.600.000. Ze waren meest
al om politieke redenen van lmis en 
haard verdreven. De inmiddels opge
heven, internationale vluchtelingen-or
ganisatie heeft velen van h en, meer dan 
een millioen, afdoende kunnen helpen, 
vooraJ door de hevordering van de emi
gratie van oorlog.sslachtoffers naar Ca
nada, de Verenigde Staten, Australie 
en Nieuw-Zeeland. Doch deze mogelijk
heid js op het ogenhlik vrijwel uitge
put, niet op de laat,ste plaats omdat de 
nog niet gereclasseerde vluchtelingen 
meestal tot de zogenaamde moeilijke 
gevallen moeten gerekend worden na
melijk zieken, gebrekkigen en ouden 
van dagen. Deze driehonderdduizentl 
ongelukkigen zijn verspreid over Oos~ 

tenrijk, Duitsland, ItalH!, Griekenland, 
Frankrijk en het Nahije Oosten, waar 
zij, hehalve in Frankrijk, meestal onder
gebracht zijn in kampen. 
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Zij wachten .. .... cok o:p Uw hulp! 

80.000 vluch telingen in Europese kam
peu wachten er op. Mensen zoals U en 
ik, die r.echt hehhen op een menswaar
dig hestaan, die verlangcn hun kinderen 
een opvoeding te kunnen gcven. Men
sen, die hun h anden uit de mouwen 
willen stek en maar h et niet kunnen. En 
dat aileen, omdat er te weinig geld is. 

Wellicht hch t U in de uitzendin o-en 
van R adio Nederland - Wereldomr~ep 
de klankheelden gehoord die zij in vele 
talen hee[t gemaakt tijdens een rei ;;; 
langs de trieste vluchtelingenkampen in 
Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en 
Turkije. T.sjechen, J oegoslaven, Polen, 
Russen ver.tellen daarin zelf hoe zij ge
dwongen zijn zich in Ieven te Iaten 
houden door de Iandeu van de ' Vesterse 
heschaving. Zij hehhen zich vol ideali5-
me,, vaak met grote persoonlijke g:e
waren en met achterlating van alles, ge
schaard achter de verdediging van de 
W esterse cultuur, onze cultnur. en onze 
vrijheid. En ook de Uwe. 

Zij verkommeren in troosteloze kam
peu, zoals wij die aile kennen uit de 
voorbije o01·log. Zij willen wei werken, 
maar moeten worden· herschoold. ZU 
wiJlen wei ploegen, of schoeneu r.epa· 
reren, of wat dan ook, maar dan h eb
ben zij geld nodig om ploegen te kopen 
en gereedschap om hun vak te beoe
fenen. Jonge mensen willen hun studie 
voortzetteu, maar kunnen de boeken 
uiet bekostigen. 

Alles kost geld. Veel geld. En het 
geld i EZ- er nog niet. Sommige landen in 
Europa hehben hun schouders er onder 

rezet om dit geld bij elkaar te breu
gcn. Ook Neder.Iand. Maar dan moet 
iccercen helpen, iedereen zonder uit 
zondering. 

Daarom tloet Hadio-Ncderland We
reldomroep een heroep op ons allen. 
80.000 vluchteling;en wachtcn... ook 
op Uw hulp. ~ 

Laten wij proberen tenminste een 
familic, een man, een vrouw of een 
kind te helpen ..... 

In het A.I.D. - De Preangerhode 
\' an 18 Januari j .l. lazen wij, onder 
hct hoofd ,Grijp de kans" een inge· 
zon:!en stuk van de h and van L. H. C. 
Hori'ting. Wij hehben gemeend om he
doeld artikel hier te moeten overnemen: 

Grijp de kans om door een daad w.v 
dankbaarheid te tonen! 

Eindelijk hebben wij luisteraars naar 
Radio Nederland W ereld-omroe p el!Tl;o. 
d e kans te tonen hoe wij Hilversum op 
prijs stellen, hoe dankbaar wij zijn voor 
het vele mooie, interessante en ons zo 
di erbare) hetwelk wij avond aan avond, 
waar ook ter wereld, geboden krijgen. 

Zij die geregeld luisteren - en hoe
velen zijn dat er niet - weten, dat 
Hilversum er zich voorgespcmnen heeft 
een bedrag ·van EEN HONDERD DUJ. 
ZEND GULDEN bijf.-..en te brengen voor 
bevrijding van de tot op hedert.- TlEN 
jaar nJa het ei11digen van de Ttcredc 
W ereldoorlog - nog zo zwaar bezlroef
de medemens in de Vluchtelingenkam· 
pen. 

Aangrijpend, adembenemend waren 
de ooggetuigeverslagen, welke Jacques 
I dserda gaf over zijn bezoeken aan en 
g.esprekken met de stakkerds, di.e daar 
een niet mensu:aardig besuum voort
sleepten. En hoe ontroerde niet de zang 
van deze mannen, vrouwen en kinde
ren! 

W aar het grotendeels slechts een 
kwesti.e van geld ,eft. goede wil is om 
deze mensen tf:rug te brengen in de nor
male ntaatschappij, zou het beschamend 
zijn, u>anr~eer de duizeJ,nd,en trouwe, vas
te - en immers ook zo ckmkbare -
luisteraars niJiar Hilversum, de zo mooie, 
m enswaardige poging van Programma· 
leider G. Sluizer voor dit doel EEN 
ton bijeen te brengen niet spont4an 
zouden steune]l.. Hoe oo.ak luidde het 
niet in briev.en a,an hem: U doet :eoveel 



voor ons, konden wij ook nuw r eens iets 
voor U doen! En dat ka.n Nul Nu kzm
nen wij, luisteraars bewijzen, dat het 
niet enkel woorden, maar een gem.eend 
verht.ngen was, dat OilS aldus deed schrij
ven_ 

In het afgelopen ja{tr &ereikten liefs t 
2i.001) brieven Hilversum, waarond1!r 
een zeer groot percentage uit lndonesie. 
Want wat is Hilversum ons Hollanders 
hier niet waard nu d e HoUand.se uit
zendingen hier vervallen zijn. Zou het 
niet onze eer te 11a komen, als dat ton· 
netje er niet kwam? 

Laten zich plaatselijk comiu?s vormmt 
van mensen, die nog in het volle be
drijfsleven stalan, 1wg in functi e zijn, 
dus connecties· hebben, dan kan, moet 
en zal het voor elkaar komen, dan zal 
het uv~rach.tig wel goon.! 

Voor de slachtoffers van de water
snood in Febrzw.ri 1953 tuns het dl.<tdelijk 
en spontaan in orde, waarom zou het 
dan nu niet kunnen? Omaat het ge&t 
la;ndgenoten, geen eigen ,;volk", be
treft? Kom laten we MENS zijn, waar 
het in de wereld naar toe moet, willen 
we geluk voor allen en wereldvrede be
reiken. 

W q.nneer w ij voldaan zullen hebben 
aan onze plicht tegenover onze med e
me..ns en tegertover Hilversum, dat OilS 

elke avond GRATIS zoveoel biedit, zullen 
wij met nog m eer pleizier luisteren JY.UJ.r 
de ons allen zo vertrouwde stemmen 
van Gerard de Haan, Guus Weitzel, 
)(Ccques ldseroo, programmaleider Slui
zer met z ijn omroepers. Zijn aldie maJt
nen in de loop der jaren geen goede 
vrienden vmt. ons geworden, vriende n 
van Vl'rre ! En zouden wij, nu ons geluk
kig eindelijk daartoe eens de lums ge
geven wordt, hun niet eens een plezier 
willen doen! Natuurlijk toch! Laten wij 
e11en onze passiviteit overwinne.n en 
doen. 

Hoe dankbaar en blij W(t.ren wijzelf 
niet, toen de poorten van de ]apanse 
intemeri1tgskampen eindelijk voor ons 
open gingen, wij weer .een eigen tehuis 
h.adden, w eer een m enselijk bestamt. Is 
het dan geen heerlijke plicht, om ook 
dat grote geluk te kun/llen bezorgen aaJt 
anderen, die mincler fortuinlijk waren 
dan wij? Nu vooruit dan! 

Latert wij luisteraars in lndonesie 
van alle luisteraars, waa.r ook ter wereld 
nu weer eert pracht figuur maken. H et 
zou niet de eerste keer zijn! 

Een triest lzockje in het Kolokynthou-vluchtelingenkamp te Athene. 

Tot zover. dit arti:kel van de h ec-r 
Horsting te Bandung. Wij kunnen ono;; 
voorstellen da t er ook K.P.M.-ers zijn, 
clie gaar<ne gehoor willen geven aan 
de oproep van Radio Nederland. Voor 
hen knnnen de volg:ende regelen van 
be lang zijn: 

. U kunt Uw bank in Nederland op
dracht geven Uw gift over te maken 
naar R~dio Nederland - Wereld
omroep - Postbus 137 - Hilversum. 

) Als U in Nederland een girorekening 
bezit, laat dan een bedrag overschrij
.ven op bet nummer 366.000. 

Onze lezers, die geen rekening in 
Nederland bezitten of er om andere 
redenen de voorkeur aan geven gelden 
ter plaatse te storten, kunnen hun bij
dragen in Rupiah's storten op rekening 
van Radio Nederland - Wereldom
roep, Nederlandse Handelmaatschappij 
te Djakarta, met de vermelding: Voor 
Vluchtelingenhulp. 

(foto: VerenigdP. Naties) 

-- --- -- . ---------- -; 

Mevrouw G. W. van den Noorr
Bruggeman ver.zocht ons haar 
innige dank te hetuigen aan allen 
die hij ihet overlijden van haar 
echtgenoot, Gezagvoerder M. van 
den Noort, hun deelneming heh
ben bctuigd. 

~God liet de mens rechtop gaan, opdat 

hij zijn blik zou richten op de sterren. 

Ovidius 

7 



,Die kijcke Reeders;; 
in Surahaia 

Drie zeer geslaagde voorstellingen 

De, op toncelgebied niet hijster ver
wende, Surab aiaan kcek eind J annari 
enigszins verrast op, toen hem in het 
Februari-programma van de Kunst
kt·ing niet minder dan 3 toneelvoorstel
lingcn werden voor.gezct. Hoe ver
heugend dit feit ook voor de bewoners 
van de . Krokodillenstad mocht zijn, dit 
nUJn niet weg dat er een zware wissel 
op de ,prestaties van onze , Rijckc 
Reeders" getrokken werd, daar zij hct 
betwistbare voorr.echt genoten met hun 
, Madame Tic-Tac'' van de hier in deze 
maand optredende toneelgezelschappen 
als laats ten op de planken t e verschijn
nen. Een zekere mate van , toneelmoe
heid" mocht, bij diegenen die de toneel
kunst in passieve vorm beoefenen, niet 
onderschat worden, zo dachten wij 

Niets bleek minder waar te zijn. Het 
hcmienwde optreden van ,Die Rijcke 
Reeder.s" in Surahaia was een sncces. 
Wij ba.seren deze uitspraak niet zo·zce1 
op de reacties van het pnbliek tijdens 
de , officHHe" K.P.M.-avond op 26 Fe
hruar i j.l. ; van dit p11bliek, dat groten
deels op de een of andere wijze nauw 
verhonden is met de K .P.M., 'kon min
der critiek en m eer dankhaarheid voor 
het genotene venvacht worden . Maar 
hoe de prestaties van , Die Rijcke 
Reeders" door de Surabaiase gemeen
schap op prijs werden gesteld, hleek 
overduidelijk nit de rcacties uit de zaal 
tijdcns de beide avonclen, waarop onzc 
toneelmensen voor leden van de Ktmst
kr.ing optraden . R et mag hier werkelijk 
eeu unicum genoemd worden dat toe
schouwers-zonder-plaatsb ewijs enigc 
nren lang op in der haast neergez!!tte 
wankcle tafeltjes staau te halanceren 
met de uitsluitende bedoeling om er 
, een,s een avondje tussen-uit te zijn" ! 
Waarmee wij maar willen zeggen, dat 
onuanks de overvloed van toneeluit·· 
voeringeu in deze maand, de zaal vol 
was, propvol. 

R et ligt nie t op onze weg U een 
,critiek" te geven op het door de ,Rijcke 
Reeders" gebodene, noch om U de 
roll en en hun typeringen te heschrijven ; 
dit laa tste werd U in de Maart-,Uit
laat" naar aanleiuing van de opvoerin
gen in Djakar ta reeds op uitgebreicle . 
wijze gebracht. Onze visie zou slechts 
'komen als , mosterd na de maaltijd". 

Met deze bijdrage beogen wij slechts 
om U aldus een korte blik te gunnen 
de , franje" enigszins opzij te schuiven , 
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AgcnJ. Surnbui.a, de heer A. L. van den Bosch, dankt lle medespelenden. 

Nwneus , Die Rijcke l{ecrlcrs" biedt Gerrit van Voortlmizen llfevr. E. van den Bosch 
bloemen mm voor al het voorbereidende werk dat door haar is verricht om ,Madame 
Tic.Tac" 11aar Surabaia te krijgen. 

op alles wat zich ronclom het optreden 
van toneclreders in cleze stad afspeelde. 

Voor de K.P.M. uitvoering wareil 
uitnodigingen I!CStuurd aan ecu aantai 
autoriteiten, die zowel bnrgelijke ah 
militaire bestunr.sfuncties bekleden, 
relaties, gezagvoerders en officieren van 
hinnenliggende schcpen , gezinnen van 
in S urabaia woonachtige opvarenden en 
personeelsleden van he t Agentsch ap , 
etahliosemeuten en diensten te Snra
b aia. De stemming was er ,in", waar
toc de koelc clronken, welke in de pauze 

geoffr.cerd wenlcn, niet weinig zullen 
hehhen hijrlral!en. 

Na afloop werden de spelcrs in h ct 
zonnetje gezet, waaraan zij laugzamer
hand wei gewend zullen zijn; hetgeen 
vanzelf /!epaard ging met de overhandi
ging van cnige fraaie bloemstukken. 
Ook de echtgenote van de Agent, Me
vrouw E. van clen Bosch, die in de 
organisatie van deze trip wei het leeu
wenaandeel heeft gehad, wer.d in dezc 
huldiging b etrokken. Na dit officiele 
gedeelte bleef men nog enkele uren op 



Het ms. "Van Neck'' manoeuvrereud irl de haven van Kobe (Japan) 

gezellige wijze in de Simpang-soos hij
een. 

Op een van de dagen van hun ver
hlijf werd een uitstapje naar Tretes ge
maakt, waar van wege de heersende kou 
een ouderwets partijtje voethal werd 
gespeeld. De dames weerden zich hier 
even geducht als hnn manuelijke colle
ga's; dat enige speel(st) ers met kleine 
kneuzingen de terugreis aanvaarden, 
mocht niet deren. 

Na afloop van de laatste voorstellin~ 
vond . nog een huldiging door het Be
stuur van de Surahaiase Kunstkring 
plaats. 

Wij wiUen niet nalaten van deze 
plaats zowel h et Bestuur van de Sim
pangse Societeit als de Bestuursleden 
van de Kunstkring hartelijk dank te 
zeggen voor. het t er heschikking stellen 
van de 'Zaal en de onvolprezen mede
werking welke bij ulle voorstellingen 
werd gegeven. 

,Rijcke Reeders", wij hebhen slechts 
een wens; wij hopen jullie zo spoedig 
mogelijk hier met een nieuw stuk 
terug te zien en wees ervan overtuigd, 
dat ju1Iie succes ook dan groot zal zijn. 

vd.K.. 

(toto: P. B. M;erop - 3de stm.) 

Artistieke bijdragen voor , Tjipajong" 

In het November·nununer '55 van 
,de Uitlaat", plaatsten wij een oproep 
om artistieke bijdragen, ver,vaardigd 
door K.P.M.-ers, in te zamelen, teneinde 
daarmede de eet· en recreatiezaal, als
mede de kamers van ons verlofscentrum 
,Tjipajong" te verluchten. 

Wij mochten voor dit doel een 
zevental hijdr.agen ontvangen, die wij 
gedurende enkele dagen in de lobby 
van het Logeergebouw en daarna nog 
een paar dagen op de Afdeling Per· 
!'onele Za'ken van het Hoofdkantooi· 
hebben tenl.'oon~esteld, teneinde het 
K. P. M.·personeel in de gelegenheid 
te stellen hun stem uit te hrengen, 
welke inzending r esp. met de eerste, de 
tweede of de derde prijs kon worden 
bekroond. 

Na l1et tellen der: hinnengekomen 
s temmen, is gebleken dat de eerste 
prijs kon worden toegekend aan Me
vrouw A. Poot·V an der Mey - Flat
gebouw Kehajoran, die kaus l1eeft 
gezicn een aardige compositie te schep
p en van allerlei s tukjes textiel. H et 
geheel stelt een zeeman voor gezeten 
aan een tafel, die zich tegoed doet aan 

een gl aasje bier. Bij dit tafereel kijkt 
een hond met een uitgesproken dorstige 
snuit toe. 

De tweede prijs werd toebedeeld aan 
een inzending van de heer H. Fleurbaay 
- gepensionneerd K. P. M.-gezagvoer· 
der - Da Costalaan I te Apeldoorn, die 
een tekening m aakte van een aantal 
prauwen in de haven van Bandjer· 
masin. 

De derde Jlrijs viel ten deel aan een 
waterverfstudie (warong in een dessa), 
vervaardigd door de heer R. Sariwating. 

De prijzen, h estaande nit een Djokja
zilveren schaal (l e prijs) , een Djokja
zilveren sigaretten'koker (2de prijs) eu 
een Djokja-zilveren sigarettendoos (3de 
prijs), zijn inmiddels een dezer dagen 
aan de prijswinnarcsfwinnaars toege
zonden. 

Uit naam van het K . P. M.·personecl 
danken wij gaarne hierhij aile inzen
ders, die met zoveel enthousiasme ge
volg hehben gegeven aan onze oproep. 

Hun bijdragen hebben inmicldels een 
waardige plaats in ons verlofscentrum 
, Tjipajong" gekregen. 
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Sportieve man 
Een heel verdrietig gevoel maakte 

zich gisteravond van ons .meester toen 
we een man zagen !open in een enkel 
colbertjasje met een trui er onder- Dezc 
man floot. Als hij had l'<>pen schreien 
van de koude was het niet zo erg 
geweest, maar hij f}oot iets van Mozart 
want het was iemand, · die regelmatig 
zijn kranten leest. Wei had hij een das 
om, met eenvoudige blokken en met 
een lang eindje, dat coquet over zijn 
schouder hing; en in z'n rechterhanu 
bungelde een paar schaatsen: hij wa:; 
een sportieve knul. 

Nu kan het hluf zijn geweest. Er zijn 
inderdaad mensen, die dat gewoon hij 
wijze van sterk staaltje doen, zoals er 
ook personen zijn die glimlachend ee·a. 
potje samba! l•eeg eten teneinde hun 
verloofde te behagen. Maar dan nog: 
het is een nummer. Het is een heel 
groot nummer. De .meeste Nederlanders 
hrengen het niet op, de meeste Neder
landers gaan gehuld in zware dekman
tels, hibberend huns weegs in een hulk 
van leed- Ze lopen krom of onder die 
malle oorklepjes, ze zijn voortduren!l 
met zichzelf hezig, en van de daken 
hunner ellende roepen zij dat zij het 
koud hebben. 

Zo'n sportieve jongen wandeJ.It daar 
glimlachend voorhij; hij zegt niets en 
hij kijkt niet - hij ziet het aileen. Die 
van gistermorgen ook, die kreeg een 
steeds verender tred, en een soepele 
armslag als van een gymnastiekonder~ 
wijzer, die iets kranigs voordoet- Hij 
zette zijn hele omgeving voor schut, ai
leen door te weinig aan te hehben, hij 
zette de hele kleumende menigte als 
het ~are in zijn hemd. En dat maakte 
het zo verdrietig; a an de ene kant wil
den we graag wezen als hij, .maar aan 
de andere kant vroor bet zo. 

(uit: ,Het Algemeen Handelsblad") 

De waterweg in miniatuur. 
Dit lijkt een geografische vergissing. 

Men ziet aan de horizon het torentje 
van V oUenhove en dat van Ernst, het 
naastbijgelegen dorp in de N.O. Polder 
en aan Uw voeten gelegen ligt: De 
Rotterdamse W ater.weg..... .... d-i. de 
Rotterdamse havens met al het water 
en de kunstwerken, die er bij lwren, 
van het knooppunt Lek-Noord tot in 
de Noordzee. 

Maar dit is een Rotterdam in minia
tuur, een model van 500 meter lengte 
en navenante breedte. En er is natuur
lijk ook een diepte, doch die is iets te 
groot. Aile horizontale afmetingen zijn 
namelijk 1/75 van de werkelijkheid, 
aUe verticale 2/75. Er is eb en vloed, 
stro.mend zoet en zout water, slib- en 
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Onze maandelijkse foto•prijsvraag 

Ra, ra, wat is dat? Bekijkt u 
de foto maar eens rustig. Als 
n het heeft gevonden, loopt het 
water u beslist nit de mond ! 
Eigenlijk hehhen we al weer te 
veel gezegd, anaar goed, als u 
ach ter deze foto-puzzle bent ge
komen, zendt dan uw oplossing 
in aan: de Redactie van ,de Uit
laat" - p/ a n.v. K.P.M. -
Medan Merdeka Timur 5 -
Djakarta. Zet in de linker
hovenhoek van de envelop : 
foto-prijsvraag. Vergeet niet nw 
naam en adres op de oplossing 
te vermelden. De uiterste datum 
van inzending is: l, _____________ 20M-eia._s·-~ 

zandtransport, en er zijn kleiue sluizen 
die werken als de voorheelden daar hij 
Rotterdam in de buurt, er onthreekt 
geen enkel detail, dat invloed kan he!:J
hen op de stroming. 

W aar kan men een terre in vinden 
dat aan zoveel eisen voldoet? Aan rlie 
van ruimte, zonder dat er cultuurgrond 
verloren ging, aan voldoende verval, 
a an een goede fnndering, en ...... bos. 
Want n- is ook een windscherm nodi g. 

S}echts een in den Iande kwam heel 
dicht bij dit ideaal Dat was een ge
deelte van de N.O.P. tegenover De 
Voorst in de kop van Overijsel tussen 
het randmeer (N-A.P.) en de Zwolse 
Vaart (N.A.P. - 4,5 meter) die door 
de polder loopt. Deze oude eindmorene, 
voornamelijk uit · zand met keileem 
hestaande en eeuwen geleden door een 
gletscher sterk samengeperst, was na 
de drooglegging direct behost door 
Staatshos-beheer, en kwam nu in aan
merking voor een aanleg als het Water
loopkundig Laboratorhun te Delft he
oogde. Het heeft er reeds 65 hectare 
van in gebruik, en kan nog over een 
zelfde ruimte meer beschikken. Men 
hegon met de houw van het mode) in 
1954 en heeft nu twee gedeelten klaar: 
Kralingen-Parklaan en Vlaardingen
Poortershaven. En het is net echt wat 
daar gebeurt. Aileen stroomt het water 
in dit model zes maal langzamer dan 
in de werkelijkheid, .want de schaal van 
de stroomsnelheid is ongeveer 6. Doch 
voor het ijken werden reeds een jaar 
geleden uitgehreide stroommetingen 
gedaan op de rivier. De waterbouw
kundige ingenieurs kunnen er dus mee 
spelen, zoals zij walen. En dat doen 
ze ook Hun hedoeling is namelijk een 

gehied te ontwerpen, bij de havenuit
hreidingen van de gemeente Rotterdam 
nahij de Botlek, met een minimum aan 
slibgevaar en eeu maximum aan nauti
sche veiligheid. Daartoe dient dit model 
en de dagelijkse onderzoekingen aan 
den lijve ervan. En het laboratorium 
voert dit onderzoek nit voor Rotterdam 
en voor de Rijkswaterstaat met steun 
van gemeenten en enkele geinteresseer
de bedrijveu aldaar. 

(uit: .,De Groene Amsterdammer") 

Amerika bestelt baggermaterieel 
Te Pittsburgh, Pennsylvania (V.S.) 

is onlangs het contract getekend tussen 
de Surinaamse Bauxiet lVIaat~chapp~j, 
een dochtermaatschappij van de ,Alu
minium Campan- of America" (Alcoa) 
en de I.H.C. Holland Den Haag voor de 
houw van een cutterzuiger ter: waarde 
van ongeveer 1.250.000 Amerikaanse 
dollars. De zuiger, die een totaal gein
stalleerd vennogen van 4400 pk h eeft, 
zal begin 1957 worden afgelever.d. Dit 
baggervaartuig zal worden gebruikt 
voor bet verwijderen van de zeer om· 
vangdjke deklaag, welke rust op de 
diepgelegen bauxietafzetting, die de 
laatstc jaren in Suriname werd ontdekt 
en die door de Surinaamse Bauxiet 
Maatsdhappij zal worden geexploiteerd. 
Deze opdracht werd door de I.H.C. Hol
land ver'kregen in concourrentie met 
A.merikaanse werven, 'Waarbij voor de 
Surinaamse Bauxiet Maatschappij de 
overweging gold, dat bestelling van dit 
werktuig in Nederland in overeenstem· 
ming zou zijn met de nieuwe verhouding 
tussen Suriname en Nederland. 



Op excursie bii de K.P.M. 

In bet Fehruari-nummer van ,Mer
curius" het officicle maanuhlad van de 
Schoolvereniging ADYENDO (Aange
naam Door. Vriendschap En Nuttig 
Door Oefening) lazen wij een verslag 
m·er een hij cle Civiele Dienst tc 
Tg. Priok gehourlen excursie door ]eden 
van genoemde schoolvereniging. 

Waar hedoeld versing van een prct
tige !'tijl getnigt, hcbhen wij gemeend 
e.a.a. hier in extenso te moeten over
ncmen: 

Op uitnodi1dn g van de Koninklijke 
Paketvaart Mij., werd door een dele· 
gatie van onze schoolvereniging op 
Vrijdag 13 Jan. '56 een hezoek !!ebracht 
aan de Civiele Dienst van de K .P.M. 

Dit was dus onze eerste kennismaking 
met de heer P~trvis (2e chef hij d<' 
Civiele Dienst). 

Van de heer Purvis, die ons zeer 
aangenaam ontving, mochten wij vcr
schillende details aangaande vracht
vervoer en voedselvoorziening in het al
gemeen in lndonesie ontvangen. Dat 
hierhij cijfers uit de bus kwamen, 
waar wij nie t de minste voorstelling van 
hadden, is niet te verwonderen. 

Deze Civiele Dienst is een hoofdtak 
van het veelomvattende K.P.M.-bedrijf 
en is meer een interne organisatie, die 
tot taak heeft, de schepen en ook het 
personeel aan de wal, van voedsel tc 
voorzien. 

Bij ons tweede hezoek aan de C.D. 
op Zaterdag 21 Jan. '56, mochten wij 
zoals de heer Purvis ons b eloofd had, 
de verschillende afdelingen van dit he
drijf hezichtigen. 

Achtereen volgens bezoch ten wij de 
afdelingen vrieskamer, de ijsfahriek en 
tot slot de keukcn. 

De vrieskamer-afdeling hestaat niet 
uit een en·kele kamer, maar is weer 
ondervcrdeeld in versehillende ruimten 
zoals een afd. k{)elkamer, afd. ijs
kamer, afd. viskamer. en een afd. vlees
pakkenkamer, met uitsluitend rnndvlees 
afkomstig uit Bali. Aparte ka.mers voor 
varkensvlees, vleeshouten (uitsluitend 
rundv1ees), diepvries-groenten en verse 
groenten. 

De temperaturen der diverse vries
kamers varieert van 12° tot 20° F. al 
uaar gelang de aard der opgeslagen 
voedingsmiddelen. 

In deze vrieskamers kunnen enorme 
hoeveelheden voedselvoorraden voor 
langere tijd (-+- 6 mnd. tot een jaar) , 
zonder te hederven, hewaard hlijven. 
Ret is vanzelfspre'kend, dat deze voedse}. 
voorraden, in overeeustemming met de 
consumptie, s teeds moeten worden aan
gevuld, waarbij de import van verschil
lende kaassoorten, hokking, zur.e haring 
enz. uit Nederland gesehiedt. 

In memoriam 
Ten Hoofdkantore werd op 9 Februa.ri j.l. uit Hong Kong het 

telegrafische bericht ontvangen, dat op die dag Kapitein D. van 
der Schilden, die het gezag voerde over het ms. , Sigli", in het 
ziekenhuis aldaar was opgenont.en. 

Hoewel de toestand van de zieke zich in de bcginnc niet 
ongunstig liet aanzien, verergerde deze zich in de daarop volgende 
weken. l 1 

Op 1 Maart d.a.v. is Gezagvoerder Van der Schilden, des 
morgens om 9 uur, in de ouderdom van 49 jaar, te Hong Kong 
cverleden. 

Dirk van der Schilden werJ 
31 October 1906 te Aalsmeer 
gehoren. Hij hezocht de 5-jarige 
HBS en doorliep daarna de Zee
vaartschool te Amsterdam, alwaar 
hij zijn diploma voor 3de s tuur· 
man der Grote Handelsvaart hc
haalde. 

20 Augustus 1928 trad hij in 
KPM-dienst als 4de stuurman ; 
1 J anuari 1933 werd hij hevorderd 
tot 3de stuurman. Inmiddels he-
1taa1de de heer Van der Schilden 
zijn diploma's resp. voor 2de- en 
1e stuurman. 1 April 1940 werd 
hij tot 2dc stuurman hevorderd. 

Toen de heer Van der Schilden 
in 1940 met verlof naar Nederland 
vertrok, vielen de Duitsers N~
derland hinnen, zodat hij tncn 

niet meer naar lndonesic kon 
terugkeren. 

Na de oorlog kwa.m hij na ar 
Indonesie terug, werd 1 J anuat·i 
1949 tot 1e stuurman hevorder-J 
en dric jaar later, 1 J anuari 1952, 
kwam zijn ·henoeming tot gezag
voerder af. 

* Drie Maart j .1. vond te Hong 
Kong onder grote belangstelling 
de plechtige hegrafenis plaats. 

Onze Maatschappij vediest in 
hem een huitengewoon toegewijd 
en uitstekend gezagvoerder. 

"Moge het zijn vrouw en kin
deren tot troost zijn, dat wij de 
nagcclachtenis van hun geliefde 
man en vader in hoge ere zulle<J 
houden . 

Hij ruste in vrede 

Ook is er vee! aanvoer van Indonesie 
zelf, zoals rundvlces (uit Bali) en di
verse groentensoorten afkomstig van 
Bandung, Tjisarua en Pengalengan. 

En dit was nu nog maar een afdeling 
van het totale K.P.M.-bedrijf, dat tie!!
tallen afdel inl!:en omvat: Het is verhluf
fend hoeveel zorg, hoeveel or.ganisatie 
en hoeveel personeel en kapitaal er 
nodig is om cen zo'n afdeling in 1J t>d rijf 
te ~te1len en in hedrijf te houden. Hoe
veel jareu 'Zijn er niet mee gemoeid 
geweest om dit alles op te bouwen en 
tot ·zijn tegenwoordige g;raad van p er· 
fectie te brengen. 

van de hartelijkheiu en gnlheid waar
m ee wij werden ontvangen, zijn wij de 
Directie van de K.P.M. en de heren die 
on1> met zovee] 11:eduld te woord stonden, 
he-el \ eel dank ver.schuldigd. 

Aile respect voor de mensen die dit 
h ebben opgebouwd en voor de mannen 
die dit hedrij£ gagnde houden. Als he· 
ginuelingen, die onze eerste weifelenrle 
stappen nog moeten ·gaan zetten op he t 
slappe koord der organisatie, kuumm 
wij slech ts met veel respect onze p etje.s 
afnemen . 

Wij hegrijpen nu ook een heetje beter 
waarom het nodig is, dat wij zoveel 
moeten leren op het gehied van organi
satie, willen wij hruikhare krachten 
worden in zo'n ingewikkelde opzet. 

Voor het inzicbt dat wij gekregen 
h ebhc;1, om maar niet eens te spreken 

In memoriam 
Uit Nederland ontvingen wij 

bericht, dat op 16 Febmari j.1. te 
Haarlem, in de ouderdom van 
82 jaar, is overleden de heer 

J. Steenhorg 

in Ieven gepensionncerd gezag
voerder van onze Maatschappij. 

* 
Op 4 Maart j.l. 1s m de onder· 

dom van 56 jaar te Zeist overleden 
de heer 

F. A. van der Haagen 

in leven gepensionneerd hoofdem
ploye der K. P. M. 

Zij rusten in vrede 
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De volgende mutaties vonden tie afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig: 

H.J. Kuyp 
A.C. Metzelaar 
J .N. Olijve 
W.A. v.d. Berg 
R.A. Dekker 
G.J. van Walraven 
F.H. H enninger 

2de stm. 
hfd. empl. 
2de stm. 
3de wtk. 
hid'. empl. 
2de stm. 
em pl. 

I. van den Berg 3de wtk. 

Per ms. , Oranje'' ddo. 13/ 3 : 

P.K.W. Haack van der 
Goes en echtg. 
G. H omburg en gezin 
L.F. von Stein 
MeH·. A.S.L. Fontijne -
de Jong en kinderen 
'\fevr. M.P. Schenk
huizen- de Willig_en 
~~~ kinderen 

hfd. wtk. 

2de wtk. 
ass. bedrl. 
gezin Md. 
em pl. 
gezin hfd. 
em pl. 

gezin hfd. 
em pl. 
gezin empl. 

17/2 ex RV / SV 
2,1/2 ex EV (naar ag. Tg. Priok). 
26/ 2 ex RV /SV 
l/3 elo: RV/SV 
4/3 ex EV (naar ag. Pennng} 
9/3 ex RV/ SV 

15/3 ex EV (naat· Afd. 
CM/l'IK} 

22/3 ex R V / SV 

ex RV 

ex RV/SV 
ex EV (naar Werkpl./Tg. Priok} 

Mevr. Ch. J. Hofland -
Janssen en -kinderen 
1\'levr. H.C. Bicker -
(\e Bruin en kind' 
Mevr. L. Veen- Wever 
1\f.evr. M. de Lange· 
Boogaard 

ecbtg. empl. 
echtg. empl. 

1\Ievr. G. Kr:tal- Gouwe 
en kind 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig: 

K. Geitenbeek 
F.A.M. Dolhain 
J . Ch. H. Korr£ 
H. Muys 

J.J. v.d. Riet 
A. Th. v.d. Crommen-
acker 
J .L. Willems 
W. Bol 
B. Vahlkamp 
B. Lammertink 
T. Zuidema 
R. Severien 
P.B. Nieland 
J.E. Landeweer 
K.H. Molleman 
J.C.S. van Bijsterveld 

gezin cmpl. 

Welkom! 

em pl. 20/2 
-ide wtk. 25/2 
le stm. 27/2 
le stm. 27/2 
2v e stm. 2i/2 
2·de stm. 27/2 

le stm. 2/3 
hfd. em11l. '2/3 
4de wtk. 3/3 
em pl. 12/3 
le stm. 12/3 
1e stm. 16/3 
2·de stm. 16/3 
hfd. empl. 19/3 
hM . empl. 22/3 
~de wtk. 23/3 

EV (ex ag. Tg. Pri~k} 
RV/SV 
RV 
RV 
RV/ SV 
RV 

RV 
EV (ex ag. Palembang) 
RV 
EV (ex ag. Singapore) 
zv 
nv;sv 
RV/SV 
EV (ex a g. Penangl 
GSV (ex ag. Tg. Priok} 
RV/SV 

Perms. , Johan van Oldenbarnevelt'' ddo. 2/ 3: 

P. Th. Tonnon en gezin 
1\Ievr. C. Edelenhos
Uitslager en ·kinderen 
D. van Hekken en 
gezin 
H.W. Tiemeyer 
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empl. EV (ex ng. Bandjermasin) 
gezin empl. 

1e stm. RV 

3de stm. ontslag op verzoek 

J.W. Brinkert en echtg. 
M.D. Treurniet 
G.W. Teunissen 
M. Dulfer 

3de wtk. RV /SV 
5de wtk. ZV 
empl. GSV 
k v. 3de wtk. eindc dienstverband. 

Per ms. , Poelau Laut'' ddo. 2/ 3: (van Surabaia) 

H. Ph. Kuyp en echtg. 2t:le wtk. VP 

Per ms •• ,Rondo'' ddo. 10/ 3: (van Singapore) 

H.F. Hnzink en ccl1tg. 2dc wtk. 

Per ss. 11Zuiderkruis'' ddo. 12/ 3 : 

J.A. Hendrikx 4de wtk. 

Perms. ,,Oranje'' ddo. 19/ 3: 

G.J. Grendel en gezin 

H.J. Riko en echtg. 
C. Looysen 
D. $chotel en gezin 
P . Hulleman en gezin 
G.A. ter Beek en gezin 
H. Doornik en gc1.in 
N.J. de Mol en cchtg. 
S. Dam en gezin 
G. Jansen en gezin 
H.J. v.d. Tempel en 
gczin 

adj. chef 

hf.d. wtk. 
hfd. wtk. 
hf& empl. 
hfd'. empl. 
hfd'. empl. 
emp1. 
emp]. 
2de wtk. 
2de wtk. 
em pl. 

LW/VP 

einde dienslverband. 

EV (ex afd. luk. & Mag. dienst/ 
T g. Priok) 

RV/SV 
RV/ OP 
EV (ex TO Singapore) 
EV (ex ag. T g. Priok) 
EV (ex afd. CM/HK) 
EV (ex afd. PZ/WP / HK) 
EV (ex ag. Tg. Priok) 
RV/ SV 
RV / SV 
EV (ex ag. Medan) 

Een goede reis! 

NIEUW AANGENOMEN: 

Bachroemsjah Raz::tk 
Oesman 

J.O.E. Visser 
J.G.A. Ruesink 

S. Kramer 
S.J. Piso 
W. T h. Wijn 
F. Monteir-o 
A.J.J.M. van de Pol 

loc. empl. 
3de stn1. 
em pl. 

3de slm . 
3de stm. 
3de stm. 
3de stm. 
em pl. 

per 1/ 3 naar afd. PZ/WP/ HK 
aangek. 2/ 3 per vliegtuig 
aangek. 7/ 3 per vliegluig (na::tr 

aangek. 11/3 per 
aangek. 22/3 , 
aangek. 23 /3 , 
aangek. 23/ 3 , 

ag. Singapore) 
vliegt nig. 

,, 
" aangek. 23/ 3 , ,, 

(naar ag. S'pore) 

Welkom bij onze maatschappij! 

MUTATIES: 

Tawakkal Akhar 

C.W. Radius 

J .A. Winterkamp 

J. Ch. Berholst 

C.J. J eronimus 

E. Verburgt 

loc. emp1. 

hfd . empl. 

loc. baas B 

em pl. 

em pl. 

loc. baas B 

ddo. '23/2 van ag. Makassar nnar 
ag. Surabaia 

ddo. 1/3 van afd. Claims/HK 
naar afd. P Z/WP / HK 

ddo. l/3 ontslag op verzoek (ex 
W erkpl./Tg. Priok) 

dd-o. 2/ 3 van ag. Tg. Priok naar 
ag. Samarinda 

ddo. 12/3 van ag. Singapore naar 
afd. CM/ HK 

ddo. 15/3 ootslag op verzoek (ex 
W erkpl./ Tg. Priok) 



Hendriks r 'rnns Somendap wenl 24 Oc. 
Lober 1900 te Airmadidih getJoren. Hij 
lrad 14 Mei 1921 als 
klerk in dienst der 
KPM. 1 Jnnuari 1946 
volgde zijn benoe. 
ming tot 1e klerk bij 
de 1\Iedische Dienst 
te Tg. Priok.. In Fe· 
hruari van ·d.at jaar 
wcrd hij overplantst 
naar de Ink. en Mag. 
dicnst aldaar; 1 Janu. 
ari 1951 volgde zijn 
bevordering lot HK II; 

H. F. Sumendap 
hootdklerk I 

Ink. & Mag. d1enst 
Tg, Priok 

Op veler verzoek zullen WIJ m den vervolge de publicatie van onze 
a.s. jubilarissen een maand eerder plaatsen dan zulks voorheen geschiedde. 
In dit April-nummcr van ,,de Uitlaat" treffen onze lezers de namen aan van 
diegenen, die hetzij in April of Mei a.s. hun 25-, 35- of 40-jarig jubileum bij 
onzc maatschappij hopen te herdenken. In het Mei-nummer publiccren wij 
dan de namen der jubilarissen voor de maand Juni enz. 

vijf jaar later, op 
1 Jannari 1956, werd 
hij Lot HK I benoemd. 35 jaar 

14 Mei 1956 

Om een lire 

Frederik Hcndrik Wutulo wel'() 21 Maarl 
1905 te Atep·Langoan (Menado) geboren. Na 
?.ijn srhooloplciding lrad hij 4 l\1aart 1921 ah 

F. H . Wtttulo 
ma~hine lmotordrijver 

35 jaar 
18 April 1956 

* 
Herman Nicolaas 

smid in dienst der 
KPM. In Februad 
1930 behaalde hij hcl 
diploma voor machine. 
,drijver ; twee maanden 
later werd hij in deze 
funclie aangesteld. 

In Febrnari 1931 
behaalde hij ]Jet diplo
ma voor motordrijver 
en met ingang van de. 
zclfde datum wercl hij 
tot ma<'hinc-molor
·drijver hcvordcrd ,. 

13 Apt·il a.s. is clc 
hccr Wutulo precies 
35 jaar bij onzc maat
srbappij wcrkzaam. 

]{. N. L. Hoomans 
ge:!.agvoerder 

25 jaar 
3 April 1956 

Louis Hoomans werd 
30 November 1909 te 
Perbaoengan (Suma
tra's Oostkust) gebo
ren. Hij doorliep de 
3-jarige HBS en daarna 
de Kweekschool voor 
de Zeevaart. ln Febru
ari 1930. behnalde hij 
te Den Haag zijn 3de 
rang voor stuurman 
GHV. Hierna kreeg 
hij de gelegenheid iu 
Nederland· de radio
cursus te volgen, en 
behaalde, na 10 maan. 
den stndie, hiervoor 
bet vereiste diploma. 
Eind Fehruari 1931 vertrok de heer Hoomans 
met het ss. ,Soekaboemi" naar lndonesie en 
trad aldaar op 3 April 1931 als 4de stuurman 
in dienst van onze maatschappij. In Maart 
1934 behaalde hij te Djakarta zijn 2de nng en 
in December 1936, eveneens te Djakarta, zijn 
le rang. 

1 Juli 1937 werd de heer Hoomans bcvor· 
derd tot 3de sluurm:m. Gedurende de J npan~e 
hezetting van Indonesie werd bij door de 
]9panners ge1nterncerd. 1 Jan unri 1946 werd 
hij tot 2de stuurman bcnoemil. lnmicldels was 
de beer Hoomans met zijn gezin naar Europa 
vertrokken. In October 19·17 keerde hij weder
om nanr lndonesie terug. 1 Juli 1950 volgde 
7ijn bevordering tot 1e stumman en 1 Juli 
195,~ werJ hij tot gezagvoerder nangesteld. 

* 
Derk Hendriks wcrd 31 Octobc t· 1912 

te 1\'ijmcgen geboren. Hij doorlie!l in zijn 
geboortestnd de Am
bachtsscho,ol en daar
na de Zeevaartschool 
tc Vlissingen. 3 April 
1931 trad bij als 5de 
weJ:ktuigkundi!(e in 
.Uienst van onze maat
schappij. 

In December •1936 
bchaalde bij te Dja· 
karla zijn diploma A. 
Op 1 October 1?39 
werd bij tot ·ide wtk. 
·bevorderd. 

D. Hendriks 
hootdwerktuigkundtge 

25 jaar 
3 April 1956 

Gedurende de tweede wereldoorlog kwam hij 
in een interneringskamp in Japan terecht. Zijn 
laatste schip waarop bij loen had dicnst geilaan 
was de ,.op te Noort" . 

In December 1946 hel1aalde hij te Den Haag 
zijn diploma ll-1. 1 J nnuari 1948 werd hij tot 
3de werktuigkundige aangesteld. In Febrnari 
'50 werd het diploma B-II behaald en 1 Juli 
van dat jnnr werd bij tot 2dc werktuigkundige 
benoemd. In Fehruari 1955 behaalde hij in 
Nederland het diploma C-1. Zijn bevordering tot 
hoofdwerktuigkundige kwam af op 1 Juli 1955. 
In October van datzelfde jaar behaalde de 
h eer Hendriks in Nederland bet ,diploma C-II. 

* 

Tijclens het Vercliiestival dirigeerdc 
Toscanini verscheidene opera's. Er wa
ren nog andere heroemde dirigenten. 
Een daarvan, (de goede man Jeeft nog 
en moge dus anoniem hlijven ) , ging in 
zijn hemchte ijdelheid zo ver, dat hij 
e;ste dat zijn honorarium een ( symho· 
lische) lire hoger zou 'Zijn dan dat 
van de onovertrefhare T oscanini. De 
opera·direktie s temde na lang onder
handelen toe. Toen de dag van uithe
talen kwam, on tvin g de dirigent .. ... 
een lire. Toscanini had namelijk van 
hct geval gehooril, en had toen aange
boden om gratis te dirigeren. Eu waar 
de andere dirigent gewend was min
~tens duizend gulden per uitvoering te 
kr.ijgen, kwam z~jn ijdelheid h em op 
a i t bed rag te staan. 

·- 0 ~-
ft\~ 

\ \\\'\ 
I \ 

1 e wordt er zo lam van ! 
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verlaf 
IV 

(met toto's van de scltrijveT) 

Hier volgt het tweede gedeelte van de reisbrief van onze colieg·a vanuit 
AustnlHi, over de tiendaagse autotocht van Penrose (N.S.W.) naar Brisbane 
(Queensland) en terug. 

15 Januari 
Omdat het toch Zondag was en het 

naar Brisbilnc slechts een half llUrtje 
r~jden zou zijn, hebben wij eens lckker 
lang uitgeslapen. N a ecn voortreffelijk 
ontbijt en nitgebreid ingelicht te zijn 
over ne in Brisbane te volgen weg, z\jn 
wij welgemoed op stap gegaan. 

Voor alle zekerheid namen wij ook 
nog een lifter mee, d ie naar. een kerk 
in Brisbane mocst en die ons mcteen de 
weg zou kunnen wijzen. Op een gegeven 
moment gaf onzc medereiziger te ver
staan dat h ij gedropt wenste te wor· 
den en dat wij ])ij de volgende bocht 
zoudcn zijn waar wij wezen moesten. 

Nicmand in de bnurt van de ,vol
gende bocht" kon ons cchter inlichten 
en tenslotte werden wij naar ecn poli
liepon verwezen . De d ienstdoende 
agen t keek ons eens onderzoekend aan 
en h aalde daarop een hijh el (pardon: 
een stadsa tlas !) te voorschijn, zocht in 
een klapper en sloeg een hepaalde 
stadswijk o p. , Hier moet u zijn" , wees 
hij mij. Ja, makkelijk p r aten, dacln ik, 
maar waar war en wij nu ? ? Op mij n 
(wei overzichtelijke) kaart van Br i's
hane wees de agent zijn posthuis aan. 
Wij blek en circa 3 mijl te ver te z\jn 
gereden en ons op de grens van de City 
te bevinden. Dat h ad die lifte r.-ker k · 
ganger ons geleverd l De op dat moment 
i n mij opgekomen welgem eende wenseu 
zal ik hier m aar nie t neerschrijven . ... 

Met een oog op de weg; gerich t en 
he t ander trachtend onder de k ap van 
auto te doen uitpuilen om de naam
hordjes te kunnen lezen, aanvaardden 
we de weg terug. Op ecn groot plein, 
ontstaan door he t samPnk:l :llf'U Yau een 
aantal staten en wegen , was zo gauw 
"'een honlje te ontdekkim ; we konden 
;oeh moeilijk op dit zeer drukke kruis
punt m et cen slakkengaugetje van hoek 
n aar. hoek rijden. Op go~d gcluk af t ucn 
m aar een weg ingeslagen en natunr· 
lijk . . . font ! Maar we hadden tach wt>l 
ongevcer de richting in ons hoofd. Toen 
we tenslotte de weg vroegen aan een 
automobilis t, die ne t in z~jn wagen ,.,n. 
de wcgrijden, wees hij ons rk eNstv:Jl 
gende dwar.sst raat. Laat ons ook een s 
hoffen ! 

Het huisnumm er was gauw gevonden 
en behoorde toe aan h et mooiste hu i:; 
van de straat. Degeen, die wij m et een 
bezoek h adden willen vereren, een 
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gepcnsionneerd gezagvoerder van onzc 
maatschappij van wi e destij d.s enige 
malen een uitnodiging hadden ontvan
gen voor een makanan aan boord, hleek 
gelukkig thuis te zijn. Weliswaar stoor
den wij hem in zijn Zondagse kranten· 
l{'ctunr, maar aangezien er In de 
Zondagsbladen aileen maar sensatie
ber.ichten voorkomen, leek ons de ver
oorzaakte storing vrij onbelangrijk. 
Hetgeen wij helangrijk vonden, was het 
onmiddellijk ter t afel brcngen van 
enige f1essen gekoeld bier. Het was die 
dar, bepaalcl tropisch heet. Wij hadden 
hcslis t merlelijdeu met de vrouw des 
huizes, die juist in de keuken bezig was 
een Zonda~se delicatesse te hc~·etdcn. 

Onder bet genot van de biertjes, 
Werden de nodige herinneringen opge
h aald. De door ons uitgetrokken be
zoekuren bleken dan ook r as om.ge
vlogen. Nog even het huis bekeken- al ~ 
ik gepensionneerd hen wil ik zo iets 
ook wei hebben! - en de gezagvoerder 
was zo welwi llend om o ns in zijn Holden 
(een Australische 6-persoons wagen van 
24 pk) in de doolhof van straten voor 
te guan tot de Pacific Highway, waar
over wij langs de kust via Sydney naar 
ons punt van uitgang zouden te rug
keren. 

Op h et t r aject to t Southport, d(! 

ba dplaats van Brishane, kwamen wij 
een lange fille au to\; tegeu van terug
kerende badgasten. De weg zelf loopt 
door een, vermoedel ijk eeuwen oud, 
wourl. Bij Coolan gatta wenl de grens 
n anr New South Wales overgestok en. 

,Kopwielers" bij Coolangatta. 

We zagcn daar licfhehbers spelevaren 
in 2-persoons ,kopwielers" , op 2 
waterski's gemonteerde bakjes, aan de 
voorkant een door. de voetcn aangedre· 
ven rad. 

Bij Tweed Heads passeerden wij de 
eerste gr.ote hrug, links en rechts strekte 
zich een grote watervlakte uit. De weg 
boog nu meer landinwaarts, maar hleef 
afwisseling bieden. Wij genoten. Maar 
door het kijken naar de prachtigc om
geving, letten wij minder. op de weg
wijzers, met als gevolg dat wij op een 
gegeven moment tot de ontdekking 
kwamen ons op de weg naar Lismore 
te bevinden - nog meer landinwaarts
in plaats van naar Ballina aan de kust. 
Maar het wegdek van dc·ze tweede-rangs 
weg was even voortr.effelijk als die van 
de Highwayl 

Geen nood, w ij hadden toch tle tijd 
aan ons zelf. In Lismore vonden wij 
onderdak in het hotel , dat ook Koningin 
Elizabeth had geherbergd. Aileen ver· 
moedden w~j met aan zekerheid gren
zende waarschijnlijkheid, dat zij hetere 
kamers heeft gehad dan wij . . . Niet 
dat de kamer op zichzelf heroerd was, 
maar de ventilatie hestond slecht.s uit 
een schuifraampje. 

Des avonds gingen wij, zoals t e doen 
gebrujkelijk, een ommetje maken. Tot 
onze verwondering hleek een chemist 
open, waar wij cen paar polaroid glazen 
k ochten. De eigenaar. was aan ecn stuk 
door aan het woord. (Zo prees hij on ,; 
ten zeerste de polaroid-glazen aan, die 
hij zelfs 's avonds op had als zijn vrouw 
er hem niet o p attendeerde. Dan ver telde 
hij ons dat een jaar geleden Lismore 
over.stroomd was en wei z6 plotseling, 
dat er slechts enige minuten tevoren 
"notice" gcgeven kon worden. H ij wees 
ons daarbij op een door h et water uit
geh e ten kas t aan, hoe hoog het wei 
gestaan h ad in zijn zaak, rnim 2 m eter! ) 
Zijn andere verhalen ben ik vergeten. 

16 Januari 
N a de nacht in de b enauwde kamcr 

was het een weldaad om buiten de 
longen m et koele en frisse Iucht te 
kunncn vullen. V ana£ een nahijgelegen 
beuvel, waarover onze weg liep, wier· 
pen wij een laatste hlik op Lismore. 

Wij kwamen nu in een gehied m et 
brt>de rivier en. Enige malen moes ten 
wij m et een ferr.y worden overgezet. H et 
viel ons daarhij op, dat hiervoor geen 
o ver ze t-gelden geheveu werden. 

Des te vreemder keken wij op, toen 
wij moesten stoppen voor een slagboom. 
R e t hleek echter geen tol te zijn, .maar 
onze auto ·werd onderzoch t op . . ... . 
cattle ticks! O verigens had dit onder
zoek n ie t veel om h et lijf. Na een vluch
tige hlik in de kofferruimte, ging de 



slaghoom omhoog en wij konden onze 
toch t vervolgen. 

De zon scheen onharmhartig en de 
weerspiegeling op de motorkap wns 
bepanld hinderlijk voor de ogen. Maar 
de polaroid-glazen hrach ten de ver
langde- hescherming. Tegen zessen be
reikten wij Coffs Hnrhour, wnar wij 
logies vonden in het gelijknamige hotel. 
Het was nog licht toen wij na het diner 
een tochtje maakten naar het strand. 
Maar een echt gezellige "tent", waar je 
op je gemak kunt genieten van een 
drankje of een kopje koffie, was ner-· 
gens te hekennen. Trouwens, wij hadden 
tot nu toe in Australie slecht sporadisch 
een heel enkel gezellig restaurant ge
vonden. Wij anmseerden ons dus maar 
met een strandwandeling. 

Toen wij daarna wilden wegrijden en 
de koplampen werden ontstoken, schrok
kcn wij. In plants van de felle licht
bundels, zagen wij nu maar een paar 
armocdige straaltjes. Dashhoar,dlicht en 
binnenverlichting zagen ook al zwak. 
Volta, Ampere en Ohm dwarrelden 
onze hoofden binnen, ook Wheatstone 
kwam met zijn hrug aanzetten; Hertz 
en Gauss lieten ·we maar huiten. Me t 
ontkoppelde motor werd meer gas ge
geven: de naald van de amper.e-meter 
wees plichtmatig de verhoogde stroom
slerkte aan, maar de Iichten hleven 
slecht. Bij een poging mijn hoofd onder 
he t dashboard te duwen, op zoek naar 
mogelijke losse draden, stiet ik ergens 
tegen aan, iets viel op de bodem en 
toen ik mij oprichtte, zag ik de felle 
schijnsels van de 'koplampen. Ook h et 
dashhoardlampje })randde normaal. Er 
naar tastend, raapte ik h et ,iets" op, 
dat was gevallen. Het waren de polaroid
glazen! Die chemist in Lismore ook ... 

17 Januari 
Het had, wat je in de wandeling 

noemt, geplenst die nacht. Maar de 
ochtend was broeierig. Bij Urunga na
men ·wij een kijkje aan het strand, maat· 
een dr.eigende regenhui weerhield ons er 
van een dui'k in het zilte nat te nemen. 

Bij Hastings moesten wij enige tijd 
op de ferry wachten. Het zijn niet 
hepaald snelle stomers. Overigens deden 
er zich geen venneldenswaardige voor
vallen voor. In Port Macquarie bleken 
alle hotel volgeboekt te zijn. Maar. wij 
troffen het met een zgn. overnight
guesthouse aan de strandhoulevard. Na 
de uitgehreide Devonshire-tea, zijn wij 
naar het strand gegaan en heb.ben ge
tracht onze krachten te meten aan die 
der golven. Zonder succes overigene. 

18 .Januari 
Na een vervroegd onthijt zeiden wij 

Port Macquarie vaarwel. In Taree gin· 
gen wij weer eens een lange hrug over. 
Daar. vemamen wij, dat het aanheve-

De ferry or:er de /lasti t1gs rivu bij Port Macquarie 

lenswaardig was de wcg over Gloucester 
te nemen in plaats van de kortere weg, 
die gedeeltelijk ook langs de kust loopt. 

Ik weet dus niet hoe de laatst be
doelde weg emit zag, maar de weg over 
Gloucester was, een verschrikking: 130 
km lang met rihbeltjes! lk probeerdc 
aile snelheden tussen de 20 en 40 mijl 
( soms lukt bet je wei eens een zodanigc 
sneiheid te vinden, dat de ·wagen na
genoeg niet trilt) maar zonder sncces. 
Plotseling een ,,open-knalpot-geluid". 
Onderzoek hracht aan het licht dat de 
knalpijp aan de motor los zat. De 
moersleutels pasten niet erg en boven
dien was bet geval mij te heet. Toen 
maar extra langzaam doorgereden tot 
de eerstvolgende garage. Het was in een 
klein plaatsje, welks naam ik m\i niet 
meer kan herinneren. De zon scheen 
onharmhartig, de enige pub was geslo
ten en de straten waren uitgestorven. 
Slechts de garageman hracht leven in de 
hrouwerij . Hij .morrelde eens a an de knal
pijp, toen cen brainwave mij deed beslui
ten ecns onder de wagen te kij'ken. V er
dikkeme, de knaldemper was foetsie ! 

I'k vertelde de garageman mijn ont · 
dekking. Mij ongelovig aankijkend, 
nam hij ook een duik onder de wagen. 
, Hey, the .silencer is lost alltogether'\ 
lnidde 's mans oordeel. Hij scharrelrl e 
ergeus in de garage rond en kwam 
tevoorschijn met een nieuwe knaldem · 
per, , This fellow will Cit", verklaarde 
hij na enig proberen. Ons hleef geen 
andere kens en wachtend op het open
gaan van de pub, Iiepen wij het enige 
tientallen 1neters lange overdekte trot
toir op en n eer. V oorlopig rekenden wij 
op een uur reparatie-oponthoud. Om 2 
uur opende de pub haar deuren en 
wij konden ons aan het koele bier laven. 
Tecren drieen konden wij onze tocht 

t' • 1 voortzetten met een thans germs oze 
wagen. 

Wij wareu als een kind zo blij, toeu 
achter Str.ond de weg weer in goede 
conditie bleek te zijn. Hoe dichter wij 

New Ca~tl e naderden , hoe meer wij de 
indruk kre:ren dat dit een grote stacl 
moe-st zijn. Wij za~en reeds dubheldek
kers t-n stoplichlen. Inclerdaad: New 
Castle is een flinke stad. Toen wjj 
dacbten er eindelijk weer nit te zijn, 
doken wij pr.ompt een of andere wijk 
in, die m e t minder druk was dan de 
vorige. Aileen de huizen deden erg: 
eenvondig tot armoedig a an. J a, zelf5 
kon men spreken van krottcn. 

In Gosford zonden wij die dag onze 
tour heeindigen. Maar .het grote hotel 
bleek volgcboekt t e zijn en van een 
ander hotelgeval hleek de ,,kop" van 
de eigenaar mijn vrouw niet erg aan tc 
staan. Bovendien zag de zaak er vrij 
vies nit. Dns verlieten wij Gosford. H et 
wer.d al donker, le douker reeds om de 
ongetwijfelJ prachtige omgeving te 
aanschouwen, toen wij over een enorme 
lange hrug de mond van de Haw
kc.shurrv River overstaken. In Hornsby, 
cen der. voorsteden van Sydney, tr.acht
ten wij opnieuw tevergeefs onderdak t e 
krijgen . H et was inmiddels 9 uur gc· 
worden en de hehoefte aan een ver .. 
kwikkend had en frisse lakens deed 
zich voelen. Maar toen wij zowel in 
Paramatta als in Liverpool niet konden 
slagen, besloten wij die nacht maar door 
te rijden. Ach, zo'n nachtelijke rit heeft 
toch ook zijn bekoring. 

Het was iets over. enen, toen wij 
thuis kwamen. Helaas, de slentel h ad
den wij bij vertrek afgegeven, omdat 
wij er op hadden gerekend overdag 
terng te keren, en de achterdeur, die 
andero; altijd openstaat, was uitge.spro
ken die k cer. op slot. En om onze 70-
)'arirre lmisheer midden in de nacht uit 

0 • 

zijn bed te trommelen, was toch 1ets tc 
veel gevergd. 

Half li.,..,.ende in de auto, af en toe 
0~ f 

indommelend, hebben wij de dag a -
.,.ewacht en het ontwaken des huisheers. 
1:" • • • 

Eerst toen konden WIJ ons, Ietwat ge-
broken, naar onze kamers begeven, na 
1837 .mijl, oftewel 2950 km. . . . A.F.L. 

15 



Europees paspoort 
Op initiatief van de Nederlandse re

gering heeft de Nederlandse permanente 
ver.tegenwoordiger hij de Raad van 
Eumpa in de hijeenkomst te Straatshurcr 
van het Comite van plaatsvervanger~ 
(van de raad. van ministers van de Raad 
van Europa) een voorstel ter tafel 
gebracht, dat cle invoering van een 
Europees paspoort heoogt. In grote 
trekken gaat de gedachte uit naar het in 
leven r.oepen van een Europees reis. 
document, dat dan voor de burgers van 
de vijftien tot de Raad van Europa 
hehorende Ianden de plaats zon gaan 
innemen van het gewone nationale 
paspoort. De bedoeling is dan, dat voo1· 
dit document een standaard tekst :wn 
worden vastgesteld en dat het ook 
overigens een gelij'kvormige uitvoeriug 
in de vijftien Ianden zou kr.ijgen. Ret 
zou het embleem van de Raad van 
Europa dienen te dragen. Uit de aard 
der zaak zou een dergelijk Europees 
paspoort behalve de personalia en het 
sif!Dalement van de houder tevens o.m. 
de nGdige gegevens omtrent zijn natio
naliteit, de autoriteit van afgifte en de 
geldigheidsduur moeten bevatten. 

Natuurlijk zouden zowel de afgifte 
als intrekking van het document natio
naal te regelen zijn, een en ander 
overeenkomstig hetgeen nu geldt vuot· 
de nationale paspoorten. 

In tal van opzichten zou zulk eeu 
Europees paspoort met het oog op een 
vlotter gang van zaken bij het reisver
keer voordeleu van praktische aard 
opleveren. Daarnaast zou zulk een 
document een geslaagde uiting van iet>: 
van Europese eenheid met zich mee
hrengen. 

* • 
Tanker te water gelaten 

Bij de dok- en werfmaatschappij 
Wilton Fijenoord te Scldedam vond de 
tewaterlating plaat,s van de supertanker 
,Caltex Rotterdam", die daar gebuuwd 
wordt voor de tot de Caltexgroep he~ 
110rende Nederlandse Pacific Tankvaart 
Maatschappij. De nieuwe tanker. wordt 
met 32.000 ton de grootste van de 
Nederlandse tankvloot. 

* Jachtwerven 
Feadship, de exportcomhinatie \-an 

een aantal Nederlandse jachtwerven 
heeft meegedeeld, in de eerste viet' 
dagen van de expositie van jachten in 
New York, orders voor hijna 750.000 
dollar gehoekt te hebben. 

De grootste order is voor de bouw 
van een 30 meter lange luxe-kruiser met 
dieselmotor. 

De kruiser zal door de uitgevers van 
het tijdschrift Forbes voor commercH~Ie 
doeleinden worden gebruikt. 
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(ioto: J .H.C. Vermeulen) opname in Hotel GoollancL 

Deze /oto werd gemaakt tiidens de opname van het Groetenprogramma ,PC] roept het 
schip·van-de-week" op 22 December a.p. Aanwezig waren de fam ilieleden van de opvarenden 
van het ms. ,Kalianda'' en het ms. ,Miujak". Als gasten waren o.m. aanwezig gezagvoerder 
].W.Tj. de Vries en cchtgenote en hoofdemploye A.L. Orth en echtgenote; onze Sociaal
werksters, de dames ]. Bakker·Sto.bbe en T.Y. Hobma-Glastra vcrtegenwoordigden de KPM. 

(/oto: J.H .C . Vermeulen) opname in Hotel GooilancL 

19 ]anuari jl. werd in Hotel Gooiland te Hilversum het groetenprogramma uitgezonden 
door Radio Nederland- W ereldomroep, bestemd voor de opvarenden van de mss. ''Le Maire" 
en "Batavia''. 



(tot o: J. H . C . Venne11len ) opname in H otel Gooiland 

Bovenstaande foto werll gemaakt tijdens cle groetenuitzending : , PCJ roept het schip van 
de tveel~" ddo. 17 Fcbruari j.l. in llotel Gooiland te Hilversum. Aamvezig waren de familie
ledcn van de opvarenden der mss. ,Baud" en , Rokan". Als gast n·arelt aanwezig .IIJevrouw 
E.P.W. Prank van Hoogeveer1--Schouten en de le stnurman met verlof ].G. Pamcyer. Onzei 
maatschappij werd bij die uitzending vertetenwoordig<l door <lc SociCLal-werksters de dames· 
Bakker-Stobbe en Hobma.Glastra. 

(foto: J. H . C. Vermeulen ) op name in de AVR.O-st1tdio 

Jfarmdag 13 Februari j.l. vond er in <le Avro.studio tc Hilversum door Radio-Nederland 
W ereldomrocp een extra uitzen<ling plaats, speciaal voor de wal-employe's van onze maat
sclwppij. irlede door de felle lwucle schreven vele familieleden a/, maar het werd voor de 
aanwezigen een prettige dag, die eirrdigde in een gemeeuschappelijke lunch in de foyer v·anl 
de AVRO. Op bove1tstaa1tde foto treft melt op de 1 e rij ·v.l.lt.r. aan : M.ejuf/rouw Eekhout, 
ll:fevrouw Eekhout, Mevrouw Pronk van lloogevecm, Mevrouw Haas, Mevrouw Hobma, 
Mevrouw ]onkmans, Pedro v.d. Meer, Mevrouw v .rl. Meer, ' en op de 2de rij v.l.n.r.: 
Mejuf/rouw Prank van floogeveen, Heer Kal, de v ier kindcren Flaas, fleer Weitzel) 
Mejufjrouw Jonkmans, Hans van Swoll en twce assistcnter1 van W ereldomroep . 

Er liep gisteren ecn jongetje op straat 
met vcel jasjes en truitjes aan en een 
ijsmnts op het hoofd, en zijn moeder 
liep omvademend om hem heen, want 
zo'n kindje heeft het gauw te pakken-

Aanvankelijk drcnteMe hij geduldi;:; 
naast haar m et van die ongehreidelde 
p asjes die ze iu het leger eigenlijk pas 
goed nitdrillen, en tegenover de lage 
temperatnur verh ield hij zich geheel 
onhevaugen, althaus zonder dat pani
sche huiveren waarvan volwassenen op 
straat zo'n last hehhen. Pas bij de hoek 
kwam er iets wantrouwends over hem. 
Hij ruaakte een schielijke hewqging en 
sprak: ,\Vaar is de kon nou, ma~mie?" 

,Overal", zei ze, om er af te wezen, 
maar hij slikte het niet. 

,Ik ;wa de kou zien" , hernam hij 
onmiddellijk. 

,Die voel je aileen maar", zei zijn 
moeder kouwclijk. ,Ik wil hem zien". 

,Doe niet zo gek", riep ze uit. ,Kou 
kun je niet zien" . 

Hij wankelde even, maar hlies toen 
de amok in zijn zieltje wakker en be
gon schreeuwlelijk te huilen- ,Ik wil 
de kou hehben" , galmde hij door de 
wijk. ,Ik wil 'm zien"! 

Met ,woorden vie~ dit hittere conflict 
niet meer op te lossen. Hij wierp zich 
wanhopig op het trottoir en hegon trap
pelend te rehelleren tegen het lood
zwarc misverstaud, zodat de moeder 
hem tenslotte moest oprapen teneinde 
h em haastig naar huis te dragen. 

Zou zo'u ventje non later met een 
brokj e ijs in z'n keel hij de psychiater 
liggen? 

(uil : , Hct Algemeen Handelshlad") 

* 
Beste restaurants van Europa 

In het J anuar.i-nnmmer van het hlad 
,Holliday-Magazine" i!> voor de tweede 
maal een lijst gepuhliceerd van de 
hondcr.d beste restaurants in Europa. 
Werden verleden jaar vijf Nederlandse 
restaurants hiertoe gerekend, dit jaar is 
er een hijgeko.men. Twee van vorig jaar 
wisten zich t e haudhaven, heiden uit 
Den Haag : bet Indische restaurant 
Tampat Senang op de Laan van M:eer
dervoort en Sauer van het Lange 
Voorhout. Voorts komen op de nieuwe 
erelijst voor Hotel des lndes uit Den 
Haag, Dikker en Thijs, Amstelhotel en 
Victoriahotel, allen uit Amsterdam. 
Gelet werd vooral op de ,keuken" en 
op lie sfeer in h et restaurant. 

Vde Amerikaanse toeristen trekken 
Europa door met deze lijst ,in de hand". 
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Alles • 
IS 

• 
1n beweging 

Hetrouwbare gegevens over bodemdalingen in Nededand zijn schaars te 
1~oemen. Men kan dit hetreuren, want deze dating die een samengestelde 
heweging is, vormt een der ernstigste bedreigingen voor het voorthestaan van 
het lage land op lange termijn. Op dit ogenblik behoeft men zich nog geen 
zorgen te maken, maar in de toekomst zal deze bedreiging naar aile waar
schijnlijkheid steeds ernstiger vormen aannemen. 

Et>n waterbouwkuudil-( project als het 
Delta-plan, dat voorziet in de afdam
ming van een a an tal zeegaten en hoven
dien verhoging en profielverzwaring 
van dijken, die met de te bouwen 
dammen een deugdelijk front tegen de 
:r.e<> Jnoeten vormen, heoogt vooral de 
dichthevolkte, onder hoog:water gelegen 
gebie1len veili!iheid te waarborgen. Het 
spreekt vanzelf dat een dergelijk groots 
en kostbaa~ werk slechts ondernomen 
mag worden, wanneer daarin ook hct 
perspectief niet alleen voor een periode 
van enkele. maar van vele eeuwen in 
heschouwing is genomen. Het is nood
zakelijk dat he t ingcwikkelde verschijn· 
sel van de bodenulaling thans met al le 
beschikbare middelen en methoden 
wordt geanalyseercl, in het vertrouwen 
een goede prognose te stellen van 
hctgeen ons en komende generaties 
staat Le wachten. Zoals reeds opgcmerkt 
zijn de gegevens - in hoofdzaak peil· 
schaalwaarnemingen uit vorige eeuwen 
- niet aileen schaars. maar. zoals wij DO!! 

nader zullen zien, lang niet alt~jd 
betr.ouwhaar. Gelukkig komt de snelle 
ontwikkeling van de kernphysica ons te 
hulp, waardoor het mogelijk is gehleken 
bodemvondsten, die twinti~ en meer 
eeuwen oud moeten zUn, vrij exact te 
dateren. Dergelijke onderzoekingen op 
grote schaal verricht in opdracht van de 
Delta Co.mmissie, hcbben zich hijvoor
heeld bezig gehomlen met een veenlaag, 
die op 18 meter onder. hoogwater wordt 
aangetroffen in het Westen des lands. 

Aangezien het hier een veenlaag 
hetrof, die gevormd moet zijn nit een 
flora, die eeuwen geleden, zo goed als 
tcgenwoordig, alleen maar kon gedijeu 
boven de hoogwaterlijn, zon de ouder
domsbepaling van een uit die laag 
genomen monster ons voor een globaal 
inzicht inzakc de hodemdaling een 
buitengewoon waardevol gegeven ver
strekken. De methode faalde niet en gaf 
hij herl1aalde meting als ouderdom aan 
7200 jaar. Dat wil dus zeggen dat 
Nederlands' hodem terplaatse met een 
gemiddelde van 25 em per eeuw gedaal'cl 
zou zijn. Zou deze beweging zich voort· 
zetten in hetzelfde tempo, dan zouden 
wij na een periode van nogmaals 7200 
jaar, en in feite al veel eerder, ver
vaarlijk hoge dijken moeten hehben. 
Deze zouden technisch uitvoerhaar zijn, 
maar het hinnendijkse land zou zo 
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em~ti~ Le 1\jden krijl!en van onder 1le 
dijken door hinnendringeud zont, dat 
er geen gewas meer zou kunnen geclijen. 
Onze verre nakomelingen zondeu voor 
de kenze komeu te staan het land prijs 
tc geven ofwel de onder de hoogwater
lijn g!:'legen gebieden tot een veilig peil 
op te hogen. Als men de uiterste 
consequenties gaat overdenken, is er 
aile reden het verschijnsel van de 
bodembeweging te analyseren. 

Wij dienen ons een inzicht te 
verschaffen ovet· vragen als deze: 
'hoeveel rijst het peil van de zee ten 
opzichte van ons tot dusver. gehruikte 
ijkme1k, het N. A. P; in welk tempo 
zakken onze dijken en gehouwen '? 
Nauwkeurigheidswaterpassingen h ebhen 
onomsto.telijk uitgewezen dat Limburg 
ten opzichte van Amsterdam is ges~cgen. 
Er zou zich dns in onzc hodem een soor: 
kantelende bewegin:r voltrekken en 
daarhij ligt bet lage land achter de 
Noordzeekust juist in de verkeerde 
hoek. Hoewel wij beschikken over een 
vrijwel complete reeks peilschaalwaar
nemingen, verricht te Amsterdam sedert 
1682, moeten dcze getalleu toch DOl-( 
weer onder het nodige voorhehoud 
worden be·keken. 

\Vnnneer men in de waterbouw of 
ten behoeve van de scheepvaart water· 
standen wil aangeven, dan worden deze 
st eeds uitgedrukt · ten opzichte van 
N.A.P. afkorting van Nieuw Amsterdams 
P eil. \Vat is nu precies dit N.A.P ? 
In 1682 heeft hurgemeester Hu(Me 
acht marmeren stenen Iaten plaatseu in 
de toenmalige zeewering van de stad 
Amsterdam. Daarvan is er thans nog 
slechts een over, aangehracht in de hrug 
die de Prins Hendrikkade verbindt met 
het Damr.ak; deze hrug wordt thans 
echter vernieuwd. 

Wij kunnen deze zeventiende-eeuwse 
magistr.aat dankhaar zijn voor zijn 
initiatief ieder nur van het etmaal de 
waterstanden te laten aflezen ten 
opzichte van het merk dat door hem 
was vastgelegd, juister gezegd, zo gocd 
mogelijk was vastgelegd. Tevens wercl 
nanwgezet aautekening gehouden van 
de optredende windrichting en wind
kracht. Aan deze reeks van waarne
aningen onthreekt een periode van 
vijftien jaar , namelijk van 1750- 1765. 

In het laatstgenoemde jaar. vinden 
wij in de boeken de aantekening: 

,Van nu af heginnen de waamemin
gen onder mij, Rauws". Blijkbaar h eeft 
hij dt> meting.en van zijn voorganger 
niet goed hevonden en vernietigd. De 
waarnemingen zijn trouw volgehoud<>n 
tot in deze eeuw en omvn, ten ecn 
dertig meter lange hoekenreeks, die 
hewaard wordt op het Amster.damot> 
Stadsarchief. Het merk dat burge
meester Hudde aannam als uitgangs· 
punt, dat gehruikt werd tot in Duitsland 
en Polen, was het peil van gemiddelcl 
hoogwater in zijn stad. Ten overvloede 
zij opgemerkt dat in die dagen de getij
hewe,.,inu via de Zuiderzee direct tot 
de h;~fdstad doordrong. Hieraan kwam 
een eiude in 1872, toen het IJ werd 
afgesloten. De secretaris van de Delta· 
commissie, dr. ir. J. van Veen, met wie 
wij een uitvoerig ondedwud over dit 
onderwerp mochtcn hcbben, verklaarde 
na bel'tudering van deze materie tot de 
volgcnde conclusies te zijn gekomen : 

Ten eerstc : de stenen van Hudde 
zUn tussen 1700 en 1860 slechts weinig 
"ezakt ten opzichte van cle zeestaud 
,., k k .. Indien z~j belangrij geza · t ZlJll , mo~t 
cl <> cremiddelde zeestand ongeveer m 
clezelf de orde van grootte gezakt zijn. 

T en tweede: sedert 1860 gaven de 
stenen van Huddc een zakking in 
versneld tempo te zien; onle van grootte 
omstreeks 16 em per eeuw. Het is 
mo!!elijk dat de stenen onderhevig 
wa;en aan extra zakking, omdat ze 
aangebracht waren in hruggen, die zelf 
zakten door het erover gaande verkeer. 

Amster.dam is trom~·ens niet zo'n 
gec;chikte p]aats om een voor aile tijden 
hetrouwhaar ijk.merk aan te brenf!;en. 
De bodem is hier namelijk in hoofdzaak 
veena<'htig. Hoewel de huizen en kunst
werken ais hruggen gebonwd zijn op 
palen, heeft men in Amsterdam . over 
een periode van enkele tientallen Jaren 
zakkingen van 20-40 em v.astg~_steld. ~e 
Oude K erk en het konmkhJk pale1s 
vertoonden de minste verzakking en 
wel ongeveer gelijk aan die van de in 
1682 geplaatste stenen. 

Men heeft in Nederland tot dusver 
creen voldoend nauwkeurige meters om 
~eregelde waarncmiugen te ' :errichten 
ten aanzien van de bodemdahng. 

In 1954 heeft dr. van V een op een 
te Utrecht gehouden symposion daartoe 
een voorstel gedaan. Zo'n meter zou 



hij bij voorkeur wil1ca plaatsen in een 
bodem, die in hoofdzaak uit zancl 
hestaat en de meterton zou als vol«l 
g-econstrueeru moe ten worden: Op e:~l 
diepte van circa 20 meter wordt in ;],, 
zandhodem in een tevoren gemaakte 
holtc heton gestort. Daarin rust verli
c<.al een staaf. Ronrl deze 8t.aai wonlt 
volkomen vrij daarvan een buis aan
gehracht om de wrijvinl!: door de 
klink van de hodem op te nemen. Eeu 
dergeJijke meter zou geplaatst moeten 
wor.den aan de 'kust; de waterstanden 
zouden dagelijKs afgelezen moeten 
worden. HP t liefste zou men hieraan 
een mediomar.eometer moeten verbin
den, wals men die in Frankrijk toepa~l . 
Ern clergelijke meter geeft, zoals wU 
nog nader zullen ·zien, de gemidrlel:!e 
zeestand .>aan. Het tijdverschil, ver
oorzaakt door eb en vloed. wordt bij dit 
meetapparaat als het ware uitgewist. 
Het zou dan volgens de heer van V eeu 
wense1ijk zijn vourtaan de gemiddelde 
zeestand van bijvoorbeeld telkens 
vijftig jaren ais vast merk te kiezen 
in plaats van het N.A.P., daar de 
steen te Amsterdam niet als eeuwig is 
te heschouwen, de zeespiegel daar
entegen wei. Men zou dan onafhankelijk 
zijn van de hinderlijke N.A.P.-daling 
ten opzichte van de zeespiegel. 

De vraag waarmede de Deltacom
missie ernstig rekening houdt, is hoe 
lang de Nerlerlandse dijken de niet 
aileen relatief maar ook in absolute zin 
rijzenue zee kunnen weerstaan; met 
hoeveel meter zouden de dijken clerhalvr 
verhoogd moeten worden op die plaat
sen waar. ,geen afuamming: zal plaats 
vinden en hoe lang zal men met die 
dijkverhoging toe kunnen? Het spreekt 
vanzelf dat de heantwoording van deze 
vraag ook van groot gewicbt is voor bet 
vaststellen van de kruinhoorrte der 
Deltadammen. Hct is daarhij va~ helang 
te weten dat de dijkkruin onderhevirr 
is aan daling door de op de grondsla~ 
uitgeoefende druk, door.dat het dijk
lichaam krimpt in de loop der jaren, 
alsmede door eroderende weersinvloe· 
den. 

Voor een helangrijke dijk hedroeg 
deze zakking niet minder dan 3 meter 
in een eeuw. In de regel heuraagt deze 
'lakking echter een halve meter of 
minder, Ook hier beschikt men nog 
over veel te weinig gegevens. Wei heeft 
men inmiddels in arcieven hoogte· 
metingen van een dijk .sedert 1552 
ontdekt. 

Bestudering van dit interessante 
materiaal wijst in de richting dat hij 
de stormvloed van 1570 bijzonder hoge 
water.standen zijn bereikt, waarbij de 
meeste dijken in het Zuidwesten zwaa1· 
gehavend werden of hct hegaven; voorts 
menen de deskundigen uit deze cijfers 

Een ulledaags tu/ereeltje op het Hoojdkmuoor: het wcgbrengen van de grote vergaar~ 
prullcmand. H et is echt niet cle papiermand van onze Redactie, die hier wordt gelcdigd ! 

te moeteu conclureden dat de krimp 
van de dijken van zeker niet te ver
waarlozen grootte is. 

Naast de peilschaalwaarnemingcn 
beschikken wij nog over andere gege
vens, die echter ook al met een critisch 
oog bekeken moe ten worden. W c 
bedoelen de vloedstenen, die op ver· 
schillende plaatsen van Nederland in 
}mizen zijn aangebracht. Het is nu 
interessant een vergelijking te maken 
tussen het niveau dat bereikt werd hij 
·de stonnvloed van 1775 - en deze 
is zeer ernstig geweest - en die van 
1 Februar.i 1953. 

In een huisje aan de haven Willem· 
stad, gebouwd door. Prins Maurits, zijn 

(toto: M . Sonnenberg) 

door miudel van dergelij'ke stenen een 
aantal bereikte waterstanden aangege· 
ven. Men zou zeggen dat de baste 
~tormvloed al1e records heeft gehroken 
en dat is iuderdaad het geval. De re· 
cords werden bij voortduring gebroken 
omdat het huis is gedaald. De stormen 
knrmen gelijk van kracht ·zijn geweest, 
doch dit weet men helaas niet en het 
is ook onwaarschijnlijk dat zij dit zijn 
gewef:st, 

Ooze oude dijkenhouwers gingen niet 
uit van een zakkend N.A.P. of derge· 
lijk zogenaamd ,vast" merk. Zij he· 
paalden de hoogte van hun dijken aan 
de hand van het gemiddelde hoogwa
terpeil, Wanneer dus de gemiddelde 
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Ilandelaren reizen aan boord van het ms. ''Camphuys'' lungs de W"estkust van Celebes. 

zeestand r~.es ten opzichte van het laud 
hesloten ZlJ hun dijken met een veilige 
marge hov~n dat hoogwater te verho
gen. Ook fixecrden zij de kruinhoo"te 
van de dijken wei met een hepaald v~r
scbil ten <>pzichte van het hoogste punt 
van de huitendijkse gorzon. W anneer 
de zeespiegel r ijst door. tectonische kli
matologische of morphologische in~loe
de.n, dan rijzen de schorren door op
sl.i.bhing mee. Vroeger . schakelden de 
d1Jkenbouweu daarmede llet aevaar van 
zeespiegelrijzing uit, daar zij ~un dijken 
slechts als het ware met de zee mee om
hoog h elen gaan. L..1j r.ekenuen met de 
,opzet'' lloveu llet n onnale hoogwater, 
veroorzaak.t <tour de wind. L.otlra z1j zich 
ecHter gwgeu unenteren op een vast 

) " pUlll van een .brug ot een sluis, werden 
llun dijken ,onvethg", aangezien deze 
,vasle" Ulerken zakten. H et eruge merk 
moet ziJn de middenstand van de zee 
niet de een of andere b out in een zak~ 
kend huis, en een zakkende siuis of 
een za'kk ende tor.en. 

(uit : De Nieuwe Rotterdamse Courant") 
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( fo~o: Jr. P. Th. MeercLink - Chef A/d. Scheepsbouw A t d k ms er atn- antoor) 

Pier voor Holland-Amerika liin 
New Yorks nieuwste havenpier die 

zestien miljoen dollar zal koste.n' zal 
. 1 ' spec1aa voor de· Holland-Amerika 

Lijn gebouwd worden.. De hurgemeester 
van New York, Robert Wagner , dee1c1e 
mee, dat de autoriteiten er gr.ote 
waarde aan h echten, dat het eindpunt 
van de H . A. L. in de toekomst in New 
York zal zijn in plaats van Hoboken a an 
de tegenoverliggende oever van de 
Hu.uson. 

Voor Nederland heeft dit bouw
project grote h etekenis, nu de Ameri
k an en veel gemakkelijker toegang krij 
gen tot de ligplaats der. HAL-schepen. 
Zowel h et passagiers- als het vracht
verkeer via de Nederlandse lijn zal 
ongelwijfeld toenemen. Het belang 
d 

T ) 

at New York aan de Holland-Amerika 
Lijn hecht, kwam onomwonden tot 
uitmg in de woorden van b11rgemees ter 
Wagner. ,,De HAL behoor t hij New 
Y 01:k City. Het doet 1nij een gwot ge-

uoegen de burgemeester te zijn, onder 
wiens h ewind de HAL er toe gehracht 
wer.d zijn passagiers- en vrachtdiensten 

naar deze stad over te hrengen. Dit is 
het eerste pr.oject van een reeks even 
belangrijke plannen om de haven van 
New York City tot verdere ontwikke-
1. b " m g te rengen1 zo zei Wagner. 

De bu~gemeee.te~ verwachtte, dat de 
pier, w aaraan spoedig zal worden he
gonnen, in l9SS 'klaar. zal zijn. De 
beer Wierdsma, directeur van h et Ame
rikaanse kantoor van de HAL verwacht 
Jat in 1959 maandelijks twaalf of meer 
sch.epen aan. h.et nieu we eindpunt zul
len aanleggen. De passagiers zullen 
via de West ~ide Manhattan snelwe•• 
direct de gehouwen op de pier kunne~ 
binnenrijden, in plaats van de lange 
en dure omweg door. de tunnels onder 
de l:lud.son-rivier. De aau. d.e bootd.ek
ken aansluitende pier heeft verschil
lende dekken, die t e hereiken zijn 
via specialc aanrijbanen voor de auto's 
die passagiers brengen of hulen. 

In tegenstelling met alle huidige pie
yen in New Yo~k. zijn er geheel geschei
den rijhan en voor personenauto's en 
vrachtauto's, waardoor de ontscheping 
veel sneller zal kunnen geschieden. 



Cf:2eoearch 
Aile grote uitvinding'en zijn ontstaan uit een idee, - een denkbeeld. Een 

beeld dus, dat een denker zich in gedachten heeft gevormd van een voorwerp 
of methode waannee men iets goeds, iets doelm,atigs of iets winstgevends 
zou kunnen bereiken. 

Dagelijks onstaan duizenden zulke denkbeelden. Veelal uit nood of uit 
ergenis, dikwijls in .. the spur of the moment''. · 

Jules Verne kan beschouwd worden als de man aan wiens geest een 
serie van grootse denkbeelden is ontsproten en die tevens de moed had zijn 
ideen uit te werken, niettegenstaande hij overtuigd moet zijn geweest dat de 
mogelijkheden om ze in de praktijk te brengen gedurende zijn Ieven niet 
gevormd zouden worden. 

In oorlogstijd, als de nood aan de 
man komt, moet men vaak ,iets heden
ken" om het hoofd te kunnen bieden 
aan hepaalde nieuwe gevaren of strijd
methoden. Daamm is de oodog een 
Ieerschool ;o;\"aarin wijze lessen geleerd 
worden, waarmede men in vredestijd 
zijn voordeel kan doen. In oorlogsti}l 
is men dan gedwongen om in de kortst 
mogelijke tijd proeven te nemen en 
onderzoekingswerk te doen, met inzet 
van mensenlevens en vermogens aan 
geld, waarover men in normale tijden 
niet zou denken. 

De denkheelden gaan evenwel gewoon 
door, of het nu oorlog is of vrede. Zij 
ontstaan in elk brein, onverschillig of 
de eigenaar van dat hrein nu een 
Jlevenswijze grijze geleerde is of een 
kind dat nauwelijks heeft leren denken. 
V anzelfsprekend zal de geleerde meer 
onderscheid kunnen maken tussen het 
hruikbare en het onhruikbare, het uit
voerhare en het onuitvoerbare, het 
nieuwe en dat, wat reeds eerder werd 
hedacht en al of niet in toepassing werd 
gebracht. 

Een zeer groot percentage van aile 
denkbeelden gaan verloren !in de snel
h eid waarmee wij Ieven, omdat men 
,geen tijd" heeft om er verder op in 
te gaan. 

Soms ook acht de denker zijn idee 
waarddoos en vergeet het, terwijl h et 
in een iets gewijzigde vorm wellicht 
zeer hruikbaar geweest zou zijn. 

En dan is er nog een grote categoric 
van mensen die te bescheiden zijn om 
a an hun · denkbeelden enige waarde te 
durven toekennen of hang zijn om uit
gelachen te .worden. Soms weet men 
niet de weg die een idee moet gaan om 
tot uitvoecing te komen. 

He~ ~s om deze reden dat een idee 
is ontstaan in het hrein van een fahri
kant om aile ideen van zijn medewer
kers en ouderschikten te verzamelen 
in een ideen-hus. A1le ideen worden 
daarhij h et eigendom van de fahrikant 
die de morele verplichting op zich 
neemt om aile in toepassing gebrachtc 
denkheelden te helonen naar r ato van 

bruikbaarheid. Dit denkheeld heeft 
een zodanige vl'ucht genomen dat h<:t 
reeds over de gehele wereld is verspreid 
en ingevoerd. Aan de hruikhaarheid 
behoeft dus niet te worden getwijfeld. 

Desondanks zijn er nog vele grote 
maatschappijen waarhij de ideen-hus 
nog niet is ingevoerd. Dit is verklaar
haar als men hedenkt dat aile ing~on
den ideen ernstig en deskundig hekeken 
en eventueel uitgewerkt moeten ;worden. 
Men dient dus over een ,research
afdeling" te heschikken of over des
kundig personeel waaruit een heoorde
lingscommisie kan worden gevormd. 
Dit kost geld. Het is zakelijk om daar
voor iets terug te verwachten met een 
redelijke mate van zekerheid. Een 
fabrikant kan de te verwachten winst 
bij henadering berekenen. Bij andere 
bedrijven, een scheepsvaart-maatschap
pij h .v., is dit iets minder eenvoudig. 

Toch moet een afzonderlijke research
afde}ing hij een grote maatschappij of 
comhinatie van maatschappijen geheel 
verantwoord worden geacht. Het is 
vrij.wel uitgesloten dat een research
werker in zijn loophaan van h.v. vijfen
twintig jaren niet een .enkele keer op 
een idee zou k.omen of een hestaand 
idee zou kunnen uitwerken waardoor 
tenminste zijn salaris en hijkomende 
kosten terug verdiend worden. Alles 
wat hij daarnaast nog presteert is winst 
voor zijn werkgever. 

Bovenstaande mag :worden opgevat 
als een denkheeld tot oprichting van 
een ideen-hus bij onze maatschappij. 

W ellicht vindt het ingang en word1 
U binnenkort al of niet, onder verwij
zing naar dit artikel, uitgenodigd Uw 
ideen in te zenden. 

Gezien het grote aantal intellectuelen 
dat dienst genomen heeft hij ,de Paket
vaart'' kan als dan een zeer groot aantal 
inzendingen worden verwacht. H ct 
recept is feitelijk belachelijk een
voudig; inplaats dat U denkt of zegt: 
,,nu moeten ze toch eens iets uitvinden 
waardoor deze ellende voor goed afge
lopen zou zijn", denkt of zegt U : ,lK 
zal eens iets bedenken om daar verhe
tering in te hrengen". Slaagt U, dan 

heeft U tenminste de voldoening te 
hehhen hijgedragen tot verhetering en 
vooruitgang van het hedrij£ met de 
kans op een geldelijke beloning. Slaagt 
U niet, dan is Uw poging altijd nog 
nuttig o.m waardering te wekken voor 
de persoon die het tot de huidige vorm 
of methode heeft gebracht, ook al is 
deze nog niet volmaakt. 

Zelfs dan zult U nog iets goeds 
hebhen bereikt w.mt waardering, hoe
wei als regel hogelijk gewaardeerd, 
komt helaas slechts zelden tot uiting. 

vK. 

BEWIJZEN. 

Nauwelijks kom je op de wereld, 
Krijg je al een mooi papier, 
Van het do pen - 't kleuterklasje, 
Lagere school - dat zijn er vier ! 
Zwemdiploma, daarna Mulo, 
HBS of internaat, 
Steno- typen- Eerste Hulp, 
Bewijs eens hoe 't er mee staat. 
Dan de officiele stukken : 
·paspoort - identiteitshewijs, 
Politie - immigratiemensen, 
worden van de zorgen grijs. 
Witte kaarten, gele boekjes, 
groene, grijze, hlauwe kleur, 
Rijhewijzen, huwelijksacten, 
't Is en hlijft altijd gezeur. 
Niks meer mag zonder hewijzen, 
Wil je een haantje op kantoor ? 
Moeten ze van alles weten, 
Je hele familie halen ze 'r door. 
Zou er niet op onze aardbol, 
'n Plekje zonder papieren zijn ? 
Straks mag je niet eens meer 

doodgaan, 
Zonder bewijs van Magere Hein. 

Oscar. 

De mens heeft twee oren en twee ogen 
doch slechts een tong gekregen, opdat 
hij meer zou zien en horen dan spre
ken. 

Socrates 
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De juiste oplossing van de hokje-tot
hokje-puzzle, voorkomende in het Fe
hruari-nummer van ,de Uitlaat", luidt 
als volgt: 
l, wapen -- 2. · aardappel - 3, damast -
4. edele - 5. held - 6. lust - 7. agent -
8. scheel - 9. sisal - 10. dader - 11. twee -
12. troon - 13. het - 14. opstnren -
15. overall. 
De namen der drie pi:ijswinnaars zijn: 
1. B. Pentury - stuurman locaalvaart, 

a;h ms. ,Maros" (Rp. 25,-); 
2. Mevrouw A. J. van Pesch - hoofd

employe afd. PZj HK. (Rp. 15,-) en 
3. Mevrouw M. M. Houtman-de Wan, 

Djalan Kutei 38 Surabaia. 
(Rp. 10,- ). 

* 
Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 
zijn voorzien, te rich len aan: 
de Redactie van ,de Uitlaal" 
pia n.v. K.P.M· 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

!. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zon· 
der meer ler zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprij:oen beschik
baar geste ld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 Rp. 15,-
1 ., ,. Rp. 10,-

4. Over op!ossingen c:1 I of foe kenning der prijzen 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 

V oor deze maand weer een nieuwe 
soort puzzle, waarvan onder.staande 
opgave voor zichzelf spreekt. Uw op· 
lossing moet onze Redactie uiterlijk 
20 Mei a..s. hebben bereikt. 

Lopen . .. ! 
Europees' verlof (u weet wel: artikel4, lid 1). 

Amsterdam. Scheepvaarthuis 11.15 uur. Om 
11.30 gaat m'n trein. Haaslen dus. Brug over 
- langs al di e "shipchandlers" en op ' t hoekje 
- volle kracht precies midden in 'n massale 
,petjes·goser'' Hij zegt: ,Kaak uit !". Ik zeg: 

,Stommeling, kaak jij-zelf uit"!! 
Nou, en dat nam-ie niet. Hij ga£ me een 

dreun, waarvan ik sterren zag dansen. Er hielp 
geen lieve moedertje aan, ik was .,in gevecht 
gewikkeld" met de petjes-goser. En om kort 
te zijn, ik was niet direct tegen z'n brute geweld 
hestand, alhoewel ik mij tocb ook zeker niet 
onbetuigd liet. Het was ,catch-as.catch-can", al s 
ik daar tenminste een juiste voorstelling van 
heh. Het gevecht du:urde zeker 5 voile minuten, 
totdat ik ernstig nan mijn toekomst begon te 
twijfelen. 

En toen ... goddank, hij sprong op en begon 
te lopen ...... LOPEN ! Als Nurmi in z'n goeie 
dagen. Als Zatopek in topvorm. lk heb nog 
nooit iemand zo hard zien lopen! 
En ik v66rop ! 

1 2 :i 4 

~ ' 

Van de Redactie 

Bij de foto's 

In verband met de komende verjaardag van 
H. M. Koningin Juliana plaatsten wij op de 
h'innenzijde van de omslag een foto van onze 
jarige voratin. Hierdoor is de gewone opmaak 
van bedoelde pagina niet gevolgd en wij znL 
len dus in dit hoekje volstaan met een om
<Schrijving te geven van de foto's, afgedrnkt op 
de front.. en achterpagina's van de omslag. 

Op de / rontpagina : de bovenloop van de 
Kaprw.s-rivier (Borneo). 

(Foto: W. va1~ Boggelen - Djakarta) 

Op de ac11lerzijde : de , Ophir", varende in 
de Tomori-golf (Oostkust Celebes). 

(F oto: Frank Bodmer Studio - D j akarta) 

Op nevenstaande pagina staat de beste foto van 
de maand, voorsteUende; Het ms. ''Karaton'' 
fer re(le van Hirw.k o (Nias). Deze foto werd 
gemaakt door gezagvoerder H. Zeylstra, die ook 
deze maand beslag wist te leggen op de 
uitgeloofde fotoprijs van Rp. 50,-

Camouflage 

Een M.arva heeft een vrije dag en wandelt 
uren de vrije natuur in. Over de bei - zover 
het oog reikt ulleen maar heide. In de verte 
een groepje homen en bosjes. Het geluk is 
met haar. Een h eerlijk schoon vijvertje, midden 
tussen de bosj es. Jammer, geen badpak. Ach 
wat, als militair stap je over die moeilijkhedeu 
heen. Niemand in zicht - hosjes als kleed-
kumer, En bet gant ......... heerlijk koel ! 

Volkomen verfrist kleedt zij zich weer Z<tn . 

Juist strikt zij haar laatste. veterbaandje en daar 
ziet zij een jonge luitenant haastig aankomen. 
Hij ziet haar niet eens in z'n haast. Also£ hij 
in deze stille omgeving in z'n eentje op 
manoeuvre is. 

V.oor de bosjes blijft hij staan en schreeuwt 
zijn commando. 

,Vierde regiment camouflagetroepen ......... 
ingerukt ... ...... MARS! !" En dan verdwijnen 
alle homen en alle bosjes. Keurig in. ' t gelid 1 
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Magische vierkanten 

Horizontaal en vertical gelijke woorden invullen. Bij juiste 
invulling ontstaat er in de cirkels een boom. 

1. dier ; 2. keurkorps ; 3. boomvr.acht ; 4. inhoudsmaat ; 
5. kweker; 6. trottoir; 7. deelteken; 8. kant ; 9. larve ; 
10. feestelijke bijeenkomst; II. krachtig; 12. kweker ; 
13. lofrede ; 14. neerslag ; 15. zuidvrucht; 16. plantenge.slacht; 
17. elpenbeen; 18. brandstof; 19. voertuig; 20. stemming die 
~ch ~fkeert van lichtvaardigheid, spot of scherts; 21. plaats 
m Zw1tserlaud ; 22. vertegenwoor.diger; 23. zit aan een schoen; 
24. lasten ; 25. stram; 26. verder dan (Latijn) ; 27. plaats in 
N. Holland; 28. afgeknotte hoo.mstam; 29. interest; 30. wijn
maat ; 31. dagblad ; 32. verbindingsmiddel ; 33. rivier in 
Italie ; 34. rivier in Afrika ; 35. rivier. in Siberie ; 36. winter
voertuig ; 37. evenaar; 38. eenjarig dier; 39. Nederlands ; 
40. rangtelwoor d; 41. tot zich doen komen ; 42. strijdperk; 
43. buigzaam ; 44. een paar ; 45. deel van een vinger. 
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