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8nze ()chooljeufjd 
Juni en Juli zijn de maanden van de jeugd. Het resultaat van een jaar 

onderwijs moet in deze periode worden aigewacht. Onze schooljeugd beheerst 
en overheerst onze gedachten. Wat gaat bet worden, kruis of munt? In de 
meeste gevallen is bet moeilijk tevoren hierop een definitief antwoord te 
geven. Rustig afwachten is ecbter ook niet wei mogelijk, dus blij~t voor 
vaders, moeders, meevoelende l!n bcgrijpende fam.ilie en vrienden bet middel 
\"an opporren, aansporen en stimuleren. 

\\' ij onrlcreu '~!'ten bet nog zo goe:l 
uit onz<:> e.i;ten schooltUd, voor de 
eindspurt moeten JUl eenmaal alle zeilen 
wor.den bijgezet, maar wij weleu ook al 
te goed da t dit mee:;al zo maar niet 
vanzclf gaat. Dn:; moe;;t er wat gebeuren. 
Naar aanl en aanleg en Ollllerlinge ver
houding in het t~ezin neemt hierhij Pa 
of Ma het initiatief. 

De tijd Vi\l, intcns meeleven met ul 
hctgeen op ~chool gebeurt vungt aun . 
Waarschuwen, vcrmar,en en zelfs dn• ;. 
gen en hc!\traffen zijn middelen die 
naar het gewe~l>:te doe! kur.nen leiJen. 
Pietjc , Klaa~je of !\1ar.ietje mol:'l<m het 
halen, kosten Hal het kost, ook al is cle 
rust, harmonie eu vrede in hui;; vol~ 
komen in een labiclen toe~tand komen 
te verkeren. De jeugu reageert op dit 
a1ies op haar ei~e : . typi~che w\jze, snms 
met wat verveel<le ernst, dikwijls lic-h ie~ 
lijk geamuseenl, wanneer o.m. eigen 
niet meer te controler.cn jeugdpr~staties 
ten voorbeeld 'mnlen g&:>teld. 

De meest enerverende en onbercken· 
bare tijd komt tijdens de repetities 
vooral wanneer ltet hij zoon of dochte.r 
gaat om een puntje meer of minder om 
het te kunnen h alen. De zenuwen zijn 
gespannen , bij elk proefwerk wordt er 
weer geteld, gedeeld, gedelibreerd en 
gediscussieerd. Alles worclt in het 
gedin~~: gebrach t, de leraren, de school 
en allerlei omstandigheden die naar 
onze mening een heoordeling wat gun
stiger kunnen doen uitvallen. 

In deze zenuwslopende tijd moeten 
de gewon e r.outine-dingen ook doorgaan. 
Vader. elke morgen r,aar zijn dagtaak, 
moeder in h et huishonden, Inaar velen 
zitten daarnaast in getlachten met htm 
kroost in de scl10olbanken . Tijdens de 
maaltijden is het clan algemeen ver
zamelen en kau de spanning enig;;;zins 
worden verhroken door de gedachten~ 
wisseling helreffende fle laatste school
nieuwtje5. Deze kunnen natuurlijk mee 
of tegenvallen maar in ieder geval weet 
men dan weer voor 24 uur waar men 
man toe is, wat tenslotte toch veradem
ing geeft. 

Als <le uitslag in zicht is h ehhen wij 
practisch aJ On.5 kruit Verschoten en 
komt er meer gt>latenh eid. Bij de jeugd 
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ziet men dan eindelijk zichthaar span
ning, men hegint ,'m te knijpen'' 
slechts enkele zelfverzekerden gaa:1 
hier vrij van. Dan komt de gr.ote (lag 
die voor ons onders en de kinderen als 
een bevrijding werkt. Jn de gezinnen is 
ht t clan vreugde of teleur;;te1iir.g, af
l ' ankel~jk uiteraard van ue uitsla~. 
Deze tweede phase van wat men noemt 
Je eindcijfers en rappot"ten is ook niet 
zo eenvoudig als het oppervlakkig lijkt, 
voora1 als ht't er om :raut een slecht 
re:·lrltaat tt> verwerken. 

VreugdehetooJ, I'll blijheid kunnen 
h<>st wat al te grote nitgelatenheid 
verdragen, maar bij teleurstelling e.d. 
dirnt men, voo :al wanncer bet om l]e 
jeugd gaat, tactvol en heheerst op te 
trcdcu. He t bJijve!1 zitten heeft in 
menig gezin dP ;.\"Oede sfeer voor weken 
venroeheld, voorn1 als er kan worden 
aangetomHl dat het eigen scl.mld is. 
Het optreder. tcg:en zoon o[ dochter die 
het no~ceus een jaar moet overdoen, 
wordt vaak stcrk hP.invloe1l door de 
deuk die tie omlertrots h eeft gekregen. 
Dit brengt wrevel en geirriteerdheid 
met zich mee. H et is ouders zeker niet 
euvel te rlnirlen dat men gaarne naar 
buiten geurt met goede ell k.linkende 
resulCJ ten van hun kinderen en dat in 
h et tegenovergPsteltl geval terugslag 
wordt onclervonJen. 

Bezien w~j alles echter in hreder 
verband dan i ~ het verspelen van 
een schooljaar in feite helemaal geen 
levensdrama. \\ i'l is het zaak de niet 
l!C~laagde lering I e do en trekken uit 
de mislukki t.g J.ie hij of zij te incas· 
:seren krijgt. Heeft men echter te maken 
met een kind dat zonder s tren ge con
trole en leidin g geen wer'klust en 
plicht~hetrach lin :-; bij de middelbarc 
stnilie kan opbret.gen, terwijl normale 

•intellig:entit~ aro1wezig is-, dan ~s het 
zeker wei nodig geeigende maatregelen 
te nemen. Plaatsing op kostschool of 
intemaat kan dan wel noodzakelijk 
'Lijn . De overweging hier.toe leidend 
moct nimmer een rancune-maatregel 
zijn, slechts h et belang van de jonge 
studer,t( e) moet prev.aleren. \Vij h ehben 
n.l. te zorgen dat nimmer ons optreden 
het vcrtrouwen van de jeugd schokt 

waardoor innerlijke ver.warring, angst 
en heklemming de overhand krijgen 
met aile gevolgen van !lien. 

Voor velen van ons, werkenci in het 
verre Oosten, word t het vorenomsci. re
v en geheel anders doorleefd. Het belang 
van de ouder.e kinderen hrengt vaak 
medc dat gescheideu van vader en 
moeder moet worden gestudeerd. 
Tegen het nadeel van niet rechtstreeks 
contact staat het voordeel van grotere 
objectiviteit aanwezig wanneer per
sonen en zaken op afstand kunnen 
w01·den bekeken en beoordeeld. 

De vreugde van de vacantietijd komt 
Jill voor. onze jongens en meisjes. Het 
lwde blokken kan enige tijd worden 
stopgc·zet en ook voor de opvoeders 
komt een tijd van minder zorgen en 
problemen. De goede voomemens en 
heloften zijn gegeven en in een soort 
blij vertrouwen nemen de onder!\ aan 
dat het in het nieuwe schooljaar vol
gens de:r.e afspraken zal gaan. De 
kinrleren genietcn zichtbnar nu zij 
onder druk en spanning, die de laatste 
weken op school en thuis hehhen g:e
heersl, van daan zijn. \Vat de a.s. 
ni<>nwt> 1'\Chooltijd hetreft leven zij met 
d~ ge<lachte : , JJ?il' dan l<•eft w iP. dan 
::orgt". 

De onhezorgde vacanticweken tlie 
voor ons liggen brengt voor verschil
Jer.de van onze gezinnen de grote ver
h eugenis van het weerzien met de in 
bet vaderland studer.ende kinderen. 
Plannen zijn gemaakt om te samen een 
gezellige tijd te hehben. Kemajoran zal 
ontrocrende n10ment£>n te zien geven 
van overgelukkige ouders die hun 
kinderen na lange tijd terugzien. Het 
is wei een bijzonder te waarderen 
regeling, die onze groote hedrijven in 
h et Ieven h ebben ger.oepen, om deze 
jaarlij'kse reiinie tussen ouders en hun 
overzee stntlerende kinderen mogelijk 
te maken. 

Van harte roe pen wij onze tijdel~ik 
in ons midden verblijvende K. P. I\f. 

' U zei zo JU-Lst, dat u iedereen als een konijn 
ziet. Wat bedoelt u daarmee, mevrouw Hansen?' 



jongens en meiSJeS welkom toe. Wat 
prettig moet het voor hen zijn weer 
eens vertrouwelijk met vader. en moe
der tc kunnen praten. De meesten zijn 
in dit mooie zonnige land gehoren en 
zullen zich spoedig weer geheel thuis 
gevoelen. Zij zullen weer profiteren 
van zonlicht en de vrijheid van doen 
en Iaten die hier het Ieven kenmerkeu 
en veraangenamen. De oudem kunnen 
in hun per.soonlijk contact nu aandacht 
hesteden aan helangrijke zaken dan 
l'apporten en cijferlijsten, daarhij 
indachtig dat kennis macht ~s, maar 
karakter meer. 

Opvoeden is een mooie maar vaa'k. 
ondankbare t.aak, de resulta-ten z~jn 
dikwijls averechts aan onze verwachtin
gen. Het is daar.om goed te heseffen dat 
de geze11igheid en vreugde in de ge
zinsband slechts een heel tijdelijke i~ 
en dat wij in feite opvoeden voor de 
gemeenschap en niet om er zelf de 
vruchten van te plukken. 

Juist in de vacantie-periode client cr 
dan ook hijzondere aandacht te worden 
besteed aan de persoonlijkheid en 
karaktervorming van de oudere kin
deren. Dan is er. n.l. tijd voor ecn goed 
gesprek, berhoorlijke en rustige voor
Jichtir.g over allerlei levensvraagstukken 
en pr.oblemen. De ouders, die de kin· 
deren steeds bij zich hehben, kunnen 
e.e.a. geleidelijker doen. Vader& en 
moeders die het moeten hebben van 
een jaarlijks vacantiecontact zijn 
uiteraard in dat opzicht meer beperkt. 
Het voornaamste blijft in ieder geval 
dat men in de vacantietijd in het 
bijzonder hij de rijpere jeugd het accent 
niet aileen legt op plezier maken en 
andere ontspannin~geneugten maar 
hen ook wat van hlijvende waarde voor 
het Ieven meegeeft. 

Naast de ouders kan hieraan iedere 
volwassene op zijn eigen wijze mee· 
werken. Wij hebhen bij de eindspurt 
van het schooljaar critisch naar de 
jeugd gekeken. Nu in de vacantie 
hebbeu vooral de ouderen onder hen 
de gelegenheid de r,ollen eens urn te 
keren en te bekijken hoe wij het er van 
af brengen. 

In ons hedrijf, zowel aan de wal a1s 
op de v loot, zullen wij in deze weken 
zonen en dochters van K. P. M.-ers op 
vacantie tegen komen. 

In het besef dat de jeugd de toekomst 
heeft, dienen wij er voor te zorgen hen 
ten voorbeeld, van alle aspecten- van 
ons ]even en werken, een ,,good show" 

te geven. 
H.A..C. 

Rondom het Scheepvaarthuis 

School op luchtbanden. 

In het lHei·nummer van het SMN
nieuws lazen wij: De laat.ste week s·tond 
~le omgeving van ,Hct Scheepvaarthui/' 
1n het teken van ,Oude Binnensta:l 
Kermisstad". Dit op zichzelf was nie~ 
zo iets bijzonders, maar aan de ver
schillende opleidingsinstituten voor de 
jeugd, die in deze oude wijk zijn 
gevestigd, was er tijdelijk een zeer 
moderne toegevoegd, namelijk de 
Beatrixschool, rijdende school vool' 
kermiskinderen. Aan de wallekant, aan 
het einde van het Oo;;terdok nabij het 
viaduct met het gezicht op het stads· 
gewoel rond de oude Schreierstoren 
stonden de truck met aauhangwagen 
van deze enige djdende school in 
Europa. Omdat niet velen hier iets van 
weten, ging ik een praatje maken met 
de heer D. C. van Ladensteijn, die met 
zijn echtgenote het personeel vormt, 
terwijl ik natuurlijk wat reclame
artikelen meenam, opdat hij een uurtje 
scheepvaart-theorie kon houden. 

Enige jaren geleden namen enige 
kermis-exploitanten het initiatief om 
voor het onderwijs van hun kinderen 
( dit zijn er naar schatting in Neder
land 1200) iets te doen. Er was namelijk 
in 1950 van het _Departement van 
Onderwijs afge'komen dat op zogenaam
de Schippersscholen alleen kinderen 
van ;schippers a an het onderwijs moch · 
ten deelnemen. In Groningen, het win
terhlijf van vele exploitanten van 
Kermisvermakelijkheden, werd veel 
medewerking ondervonden, doch ook 
het Departement van Onderwijs bleef 
niet achter en voor f 90.000.- werd de 
truck door een carrosser.iefabriek, naar 
het ontwerp van de Groningse studs
architect vervaardigd. Het is een trek
ker en een leslokaal, lang 20 m, breed 
2.50 m, hoog 3.50 m. In dit leslokaal 
met vee1 ramen is plaats voor 25 leer.
lingen, die aan gezellige blankeiken 
lessenaars zitten. Er is een podium 
met verrijdhaar schoolhord. De buiten· 
zijde is versierd met 6 reliefs, voor
stellende de vakken die op de lagere 
school gegeven worden. 

De school is electrisch verwarmd 
door kleine radiatoren en iedere leer
ling heeft een electrische voetverwar
mingsplaat. Net als op een echte school 
is er een fonteintje in de klas aanwezig, 
zodat Meester en Juf de handen op 
reinheid kmmen controleren. De heer 
Van Ladensteijn speelt ook chauffeur 
over dit bakbeest (voor de wet moest 
zelfs despensatie voor 2 m meer lengte 
gegeven worden) : hij moet ook zorgen 

Het ''studie-centrum". 
(foto ontleena aan SMN-nieuws) 

dat de watertank vol is, dat er hntagas 
is en nog heel wat zorgen meer. 
Gelukkig heeft hij bij het Nijverheids
onderwijs gewerkt, zodat zijn handen 
niet verkeerd staan. 

De indeling van de dag is : les v~n 
9.30 - 12.30, 1.45 - 4, 4,30 - 5.30 
handenarheid door mevr. Van Lad~n
steijn, die naast handwerken ook voort
gezet gewoon L. 0. kan geven. Alles 
is individueel onderwijs, zodat ik ze 
pezig za,g met ,aap, noot, mies", maar 
evengoed worden ze voor het Middel
baar Onderwijs klaargemaakt. Ook h.et 
Kermishedrijf eist een goede ond~r
grond en is tot een technisch en coin
mercieel bedrijf uitgegroeid. 

Kinderen van alle gezindten hebben 
toegang tot de school. De leerstof is 
verdeeld in 26 ta'ken, terwijl elk kind 
een administratiehoekje heeft, waarin 
de gegel'ens van het kind, de ouders, 
zijn Vol'deringen en kennis staan opge· 
tekend. Verlaten ze de school om naar 
een andere inrichting te gaan dan w~et 
men daar dll!S precies ·.wat ·ze aan~.- de 
leerling hehhen. 

Het voorste gedeelte van de wagen is 
de woongelegehheid van dit onder
w\izer.sechtpaar. Het is er knus inge
richt met een aardige keuken, waar 
zelfs een wasmachine staat. Hun 
dochtertje ,heeft als '-slaapver.trek -dt> 
Rtuurcabine. 

Zo trekken ze Nederland door van 
Noord naar Zuid en Oost naar West; 
het is een zware taak om naast ·het 
onderwijs deze wagen overal heen te 
hrengen, maar heiden gaan geheel in 
hun werk op. 

Met het aar.drijkskunde-onderwijs 
hehhen ze geen last, want dat leren de 
Ieerlingen op een zeer practische 
mamer door hun vele rondreizen. 

w,IJ.,w. 
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cper auto cloor 6ucl- ~ollancl, 
speciaal voor ons blad geschreven door ex-gezagvoerder G. C. Voorrips 

(met foto's van de schrijver) 

Het a.rtikel over ,Nieuw-Holland" in , de Uitlaat", heb ik met belang
sielling gelezen. Ongetwijfeld zullen velen de beschrijving van een reis door 
dit nog weinig bekende land hebben gewaardeerd. 

Onder het lezen kwam cchter de gedachte bij mij op dat evencens 
velen mogelijk belang zouden stellen in een beschrijving van een reis per 
auto door een ander, min of meer .onbekend land, tt.l.: Oud-Holland. 

Het is merkwaardig zoveel inwoners van dit oude land, voor hun eigen 
land, maar weinig waardering tonen. Reizen betekent: naar het buitenland 
[!nan, andere indrukk.en opdoen en andere mensen ontmoeten. 

W elnu, daarvoor hoeft men uiet zo 
vcr van }utis te gaan! Ook in 't eigen 
land zijn vcle mooie strekcn, die men 
elders vergeef s zal zoeken. En andere 
mel!seu? Ach, h et verschil tus.sen Noord 
en Zuid, Oost en West is zelfs in di:t 
kleine land van dien aard, dat het 
de moeite loont, oo'k eelliS met 
die ,vreemde" landgenoten kennis te 
maken. Op mijn reis, die ik tussen 
Hemelvaartsdag en Pinksteren maakte 
( teneinde vrij te lop en van de vele 
vreemdelingen, die naar ons ,terra 
incognita'' komen kijken) had ik gezel
schap van een ar:ts, die veel van de 
wereld h ad gezien en ook jaren in de 
Oost was gcweest. Voor haar wns bet 
cen openbaring op zoveel mooie plekjes 
le komen, die ·ze haar gehele Ieven 
verzuimd had in het eigen land t e gaan 
hewonderen. 

Zelf h eb ik de vacanties, voor zover 
voorradig in een tijdperk dat een zee
nw.u n u eenrnaal op zee thuis hoonle 
en \'erlof er niet b ij was op de grote 
vaart, meestal doorgehracht op de fie t<>, 
zwervencle door h et land, waar ik zo 
weinig kwarn. 

De z.g. B.-wegcn verkeren in prima 
staat en dat ze wat s.mal en bochtig zijn, 
acb , {lat mag niet hinderen als je geen 
haast hebt en niet aan een bepaalde 
t~jd en route gebonden bent. 

Nadat we dus de Rotte over.getrok
kcn war.eu, gingen we de Zuidpbs· 
polder in naar r echts en stelden koers 
op Moordrecht. Het loont de moeite in 

die kleine plaatsjes eens uit te stappen 
en er een eindje rond te wandelen. 
Veel plaatsen , zoals Schoonhoven en 
Corkum, zijn mooie plei:sterplaatsen om 
te lunchen en al het moois te voet te 
gaan hezichtigen . Maar daar voerde 
onze weg deze keer niet hcen . Bij 
Moordrecht rijdt men de 8teile dijk op 
en a.:m de andere kant er weer af, om 
daar een veerpont te vinden, die U naat· 
Gouderak hrengt. Het i-s niet zo'n grote 
pont en aan de overkant moet U er 
achteruit weer af rijden. Onderlussen 
heht U een mooi gezicht op de Hol· 
landse IJssel. Over de dijk langs de 
IJ ssel ging de r eis verder. Aan de ene 
kant de rivier, aan de andere kant, in 
de diepte, de KimpenerwaarJ, waar al 
veel bomen in hloei stondeu. 

Binnen.schepen varen langs en als ge 
Krimpen a/ d IJssel gcpasseerd bent eu 
naar links draait langs de Lek, ziet ge 
aan ode overkant grote zeeschepen in 
aanbonw, zo mitlden in het land. Want 
hedrij vigheid heerst hier overal. We 

Hierdoor waren mij vele streken 
hckend en wat onder. gewor-den en in 
het hezi t van een wagentje, kan ik het 
toch niet laten weer zoveel mogelijk 
kleine wegen op te zoeken, waar meer 
ntst heemt dan op de grote auto-wegen. 
En zoals we vroeger nogal eens, zoals 
wij he t noemden: slenterfiesten (als U 
begrijpt wat ik hedoel) , zo vervallen we 
nog steeds in ,,<Slenter autorijuen", 
waandoor we onmogelijke tijden maken 
over korte trajecten. Maar we zien dan 
ook wat en we h ehben de tijd. 

.... ...... .. hebt u een mooi gezicht op de Hollandse Yssel. 

Zo vertrokken we dan op Zaterdag
anorgen vroeg van V oorhurg, over de 
grote wcg naar Gouda. Doordat het zo 
vroeg was, was het nog rustig. Het 
prachtige poldcrlandschap; waar men 
ecn ruim uitzicht over heeft, met d e 
silhouetten van de dorpen in de verlc, 
i~ zo 's morgens een lust voor de ogen. 

v oor dat h et gr.ote verkeer de weg 
zou gaan stofferen, werd het tiju deze 
te verlaten en in de polder af t e dalen. 
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.. .. . ..... .. grote zeeschepen in aanboutiJ langs de Botlek . 



volgen de Lek niet lang, maar nemen 
hij Krhnpen a/ d Le'k weer een pont, 
ditmaal wat groter, om aan de overkant 
hij de Kinderdijk weer aau wal te gaan. 
Elier is een van de weinige plekjes, 
waar U nog een indruk kunt kdjgen 
van het Oudc Holland, in de tijd dat 
onze industric h et nog tot grote wel
vaart hracht ·door middel van de molens 
en de wind. Zo moet de Zaanstreek er 
vroeger hebhen uitgezien. Op een klein 
he.stek zict ge hier heneden U (ge staat 
op de dijk!) zeke:r wei een twintig 
molcns staan, die het landschap een 
5eheel eigen kar.akter geven. Heht U 
tijd..... . wandel er even heen. Ergens 
loopt wei een landweggetje om bet 
water, dat U schijnt tegen te houden. 

Langs de Noord verder gaande, 
komen we l ang-a diverse scheepswerven. 
U passeert de ·grote weg naar Rotter
dam. Daar is eeu hr.ug in, die aardig is 
om tc zien, maar dat kunt U ook wel 
later eens doen als U meer haast heht 

om van Gorkum naar de Maasstad te 
komen. 

Wij rijden dus door en komen tc 
Pape~>drecht, waar weer een pont wacht, 
die D in Dordt hrengt. Zo spoedig 
mogelijk bier. weer uit ; het was niet de 
hedoeling in steden te 'komen. We von
den de weg naar Duhbeldam en staken 
zo het eiland van Dordt over om uit te 
komen hij de ,Kop van het land". Weer 
een ferry. Is die net weg, jammer, maar 
dan kunt U wei een kopje koffie drin· 
k en in een gelegenheid, die daar staat. 
Boveudien verveelt U zich niet. U heht 
een prachtig gezicht op de Merwede 
en dat vervcelt niet gamv. 

Op het gehied van de Biesbos komt 
U weer aan land en de weg gaat langs 
de Merwede naar Werkendam. U kunt, 
als U daar plezier in heht, een eind de 
Bieshos in rijden, via de Sophiahoeve 
naar de Willem II- en \Villem III hoeve. 
Aile hoeven hebhen een naam van een 
Oranje. 

.. 

Molens langs de Kinderdijk. 

Hotel Nederkanne te Maastricht. 

Wilt U meer van de Biesbos zien? 
Dan schrijft U naar de V.V.V. te Gor
kum, die U een dienstregeling stuurt 
van een boot, die gedurende de zomer· 
maanden van Gorkum uit, via de Nw. 
Merwede naar de Moerdijkhruggen 
Yaar.t en dan omd.raait om door de 
Bi e.,bo~; de terugreis t c aanvaarden. Bij 
W erkendam komt U Jan, door een 
heerlijk oud sluisje, weer op de Mer
wede en U gaat terug naar Gorkum en 
naar Uw auto, die U daru: natuurlijk 
l1eht achtergelaten. De tijden van ver
trek en aankomst veranderen iedere 
dag, met het oog op de getijden. De 
prijs is laag en Uw meegenomen lunch 
kunt U met koffie of iets ander he
Gpoeld, aan boord nuttigen, terwijl U 
op het hoge dek over. het wuivende riet 
van d e Biesbos 'heen kijkt. 

Bij W erkendam, waar U aan de over
kant hij Bijker een K. P.M. schip in 
aanhouw ziet, sloegen we rechts a£ en 
stuurden op de hoofdweg af om via 
deze weg de hrug hij het v.m. Keizers· 
veer te hereiken . Daar 'kunt U Geer· 
trui·dcnherg hezoeken, maar U kunt h et 
ook rechts lat en liggen, zoals wij deden, 
omdat we als 'grote 1ldeine kinderen 
het plan opgevat. hadden onze lunch 
in de Efteling te K aatshenver te ge
hruiken. Via Raamsdonk en Waspik
Vrijhocve Capelle, waren we daar mooi 
op tijd. 

E en bezoek aan deze gelegeal1eid i~ 
de moeite waard. Er ziju twee keurige 
r estaurants: een hij de verntakelijkhe· 
den voor de grote· en kleine k.inderen 
en cen met een mooi uitzicht op het 
omringende landschap. De prijzen zijn 
voor heide gelijk. Het park, waar alles 
in onder gebracht is, is zeer mooi en 
zeer. groot. Zelfs op drukke dagen lijkt 
h e t me mogelijk ergeus nog een rnstig 
plekje te vinden. Er zijn zwemhaden 
en grote kanovijvers en mooie wande
lingen. W at er zoal voor aile cate
gorieen kinderen t e zien is, is zeer 
smaakvol uitgevoerd. Blijkbaar ond er 
toezicht van Anton Pieck, waarnaar 
ook een pleintje, zo weggelopen van 
een tekenir.g van Picck, is genoemd. Het 
was er nog niet druk en we hebben er 
ons enige uren vennaakt. Het is trou
wens ook wei prettig eens tnsseu de 
wielen uit te komen en de henen uit 
te kunncn strekken. 

Verkwikt en uitgerust vervolgden we 
weer onze weg door .de Loonse Duinen 
via Udenhout naar Oisterwijk. Daar 
wilde ik deze keer eens graag heen. U 
herinnert zich nog wei de heer Bommcl 
uit de W ereldkroniek? Welnu, iemand 
is op h et idee gekomen hier een plaatsj .~ 
, Ronnneldam" te houwen en dat wilde 
ik wei eens zien. Spaar U echter de 
moeite en d e entreeprijs (die hoger is 
dan voor. de E fteling). Zo smaakvoi de 
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Ven. .bij Vught. 

Efteling is uitgevoerd, zo, ik zou haast 
zeggen : ordinair, is Rommeldam. En 
van me~>eer Bommel was maar weinig 
te zien. Overigens is Oisterwijk op zich 
zelf mooi genoeg om er een kijkje t e 
nemen. Maar liefst v66r of na q1et 
vacantiesei·zoen. Het is er zomers er.g 
druk. 

Zo langzamerhand werd het tijd ons 
einclpunt voor de dag te hereiken en zo 
namen we de mooie weg Tilhurg-Den 
Bo!O.ch naar V ught. Hier ligt een aardig 
hotel aan de rand van de heide. We 
streken er. neer voor een gezellig diner 
met onze kiuderen en onze huurkin
deren. die allcmaal in het Brahantse 
land hun werkkring hehhen. 

We overnachtten in het hotel en 
maakten de volgende morgen nog eeu 
wandeling in de huurt. Tot onze verras· 
3ing was er een mooi bos, met pr.achtige 
vennen, op korte afs tand. Gezien het 
inm:ddels Zor.dagmorgen was gewor· 
den, was het er rustig en stil. Door de 
week is een gedeelte van de hei in 
gehruik voor rnilitaire doeleinden. 

Zo tegen de middag stapten we weer 
op, met als einddoel de hloeiende 
hongerds in Zuid-Limburg. Maar v66r 
ge daar h~nt, is er nog wei een en ander 
te zien. 

Buiten den Bosch om, langs de wallen, 
waar ge een schoon uitzicht heht, 
\'Deren we naar de Zuid Willemsvaart. 
Een goede weg loopt bier langs en de 
route i s prachtig. Het kanaal-idee is 
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gecamoufleer-d door. de mooie hegroei
ing. Bij V eghel gingen we het hir.nen· 
l and in en via Erp naar Gemert. Hier 
weer even om de Noord naar het h ede· 
vaartplaatsje Handel, waar. we nog her· 
inneringen hadden uit de oorlog en 
ver.der de Peel in naar het gehucht 

Rips. Hier wachtte or.s een teleur
etelling. Vroeger een prachtig kruispunt 
van mooie lanen, was men er nu aan het 
omhakken en houwen. Maar weer om 
de Zuid gaande, was de weg nog 
mooi en als ge via Deurne, Liesel, Meycl 
en Roggel tot Heythuysen gaat, zult ge 
er geen .spijt van h ehben. Heythuysen 
is maar een eenvoudig dorp, maar. 
dichthij is een zijriviertje van de Maas : 
de Leuheek, dat bij Neer in de Maas 
komt. 

Zwitserland is mooi; hier is er nl 
een ,stukje van. Als U het Leudal volgt 
naar Nunhem, hebt U een prachtige, 
ofschoon misschien iets vermoeiende 
wandeling. De weg van Roggel n aar 
Haelen kruist de beek bij een oude 
wnter.molen (helaas in verval) en daar 
moet U uits tappen en de rechteroever 
vo]gen. Stuur de chauffeur. naar Haelen 
en stap daar weer in. En zo de chauf
feur. daar niets voor voelt, dan zult gc 
weer naar de auto terug moeten wan
delen. 

U rijdt dan toch over Haelen naar de 
,grote" weg en volgt deze tot U aan de 
grens komt, waar U een zeer oud dorp 
aantreft, n .l. h et vroegere vorstendvm 
Thorn. Hier heerste tot het einde van 
de l8e eeuw een ahdis en de voor deze 
kleine plaats zeer grote Sint-Michaels 
kerk die van binnen geheel wit is, ie 
hetgeen er overgebleven is van de abdij. 
Zc wer.d in de 13e eeuw gehouwd. Het 
plaatsje bestaat voor het grootste ge
declte uit witte huizen. De straten heh
ben nog middeleeu'Wsc keien. Met de 
bloeiende vruchthomen, vonnt het gc· 

heel een tafereel uit een sprookje. 
Helaas is hier oo'k al het toeristenver· 
keer heen geleid en U d.,et dus het 
beste een beetje "out of season" te gaan. 

Van Thorn uit, rijdt U naar. een veer 
(weer een) n.l. te Wessem en als U aan 
de andere kant van de Mans gekomen 
bent, neemt U dan eens niet de hoofd·· 
weg, maar volgt langs allemaal leuke 
weggetjes, zoveel mogelijk de Maas. U 
zult daar geen spijt van hebhen. 
Natuurlijk doen we even Grevenbicht 
( waar de vrijgezellen ieder jaar samen· 
komen) aan; maar doet U niet a ls 
ondergetekende en rijdt de ANWB
wUzer, die Hnksaf wijst, voorhij, want 
dan zit U v66r U het weet in Belgie, 
via de hrug bij Maeseik. Bovendien wa<; 
ik langs een hordje ,douar.e" gereden 
omdat niem and , ho" riep en dat had 
me een lelijke hoete kunnen kosten. 
Maar gezien we gauw de br ug weer 
terug overgingen, op rand van een ge
moedelijke Belgische douanier1 werd de 
vergissing aanvaard. 

Na alsnog Grevenbicht ,gedaan" t e 
hchben redeu we door naar Bunde, 
waar U een bijzonder rnooi punt pa;~
seert. Even uitstappen en dan via 
MePrssen n aar HOUTHEM-S. Gerlach, 
waar we Yoor enige dagen ten anker 
gingen in een hotel, dat niet duur j,,; en 
net httl)g g~noeg Hgt om het Geuldal 
te overzien. 

We hadden het mooi uitgeknobelJ. 
Alles stond in bloei en we maak ten 
mooie wandelingen luug,to J~ Gt:ui naar 
Valkenburg en de heuvels op naar Berg. 
Vlak hij het hotel is een aquarium, 
dat onder.gebracht is in een ~rot. U 
loopt er meer dan een km. onder de 
gronJ en ofschoon ik euige hekende 
aquaria o.a. E. London en P. Elisabe th 
gezien beh, rnoe t ik eerlijk zeggen . dat 
U daarvoor niet zover hoeft te gaan. 

De Maas even ben.oorden. Asselt. 



Dit is mimtcns zo mooi. We hehhen 
natuurlijk een namiddag uitgetrokken 
om via Valkenburg en Gulpen naar 
VauJ.s te gaan. Ter.ug kunt U de weg 
1.emen over Vijlen, Kamerig en Epen, 
waar U in het Krijtland een kopje thee 
kunt drinken en over het Belgische 
land kunt kijken. Hiervandaan over 
Sienaken-Noorheek, Wijk en Meerssen 
weer ter.ug naar het hotel. 

. Wilt U 's avonds ergens geze1lig en 
duur gaan eten? Ga dan naar het 
kastee] Neerkanne, dat door de f!e
meente Maastricht is aangekocbt en als 
restaurant geexploiteerd wordt. Als U 
hoven op de terrassen zit 'kijkt U onder 
U in Belgie. Wilt U niet duur eten, 
ga er dan 's middags een kopje thee 
drjnken in de ,Auberge". Het is er 
prachtig. Om et te komen is het heste 
eerst naar het Vrijtho£ te gaan in 
Maastricht en dan de w~jzers volgen. U 
ziet dan ook nog wat van Maastricht. 

De tijd voor de thuisreis is eindel~jk 
aangebroken en we nemen de route via 
Val'ke.nhurg en Nuth naar Geleen. We 
gaan huiten Sittar.d om, daar we het 
pJaatsje Tuddern (v.m. Duits) willen 
zien en komen dan via Koningshos en 
Echt op de grote weg naar Roermond. 
Het Joont de moeite voorhU Roermonrl 
even af te huigen naar A~elt aan de 
Maas, waar een hekend oud kerkje 
staat. Naar verluidt stood daar in de 
Romeinse tijd een versterking en de 
Noormanneo drongen tot hier door. Er 
is nog te zien waar een laag poortje in 
de kerk geweest is. Hier{).oor moesten 
verschillende hoge heren naar hinoen 
om zodoende gehukt voor de Noorman 
te ve echijr.en. Vandaar: "Noormannen
poortje". Daar de heren ·zich echter 
h. ' mnen zijnde weder oprichten, schijnt 
dh tot het afnemen van hun hoofJcn 
g;ele:d te hehben. Aldus de sage. De kerk 
is gewijd aan S. Dionysius (S. D~nis), 
d'e hoven de ingang staat afgeheeld met 
zijn gemijterde hoofd in de hand. 

Vroeger werd het kerkje hedreiad 
door de Maas, die de 7 M. hoge te;p 
onnermijnde. Door de kanaliserina is 

" het gevaar nu geweken. Ais U eenmaal 
hij de kerk bent, ga dan niet da<lelijk 
terug naar de hoofdweg, maar houdt 
nog zoveel mo~elijk de Maaskant. U 
komt toch vanzelf weer op de hoofdweg. 

Bij Venlo kunt U de brug over.gaan 
en de linker Maasoever volgen of, zoals 
w~j deze keer deden, de rechteroever 
houdcn. Beide zijn zeer mooi. 

Te Arcen vindt U een aardig hotel
letje, dat gedeeltelijk over de Maas is 
gebouwd en waarhij een oude ruinc 
staat. 

Via de Plasmolen hereikten we Nij
megen, waar we een bezoek wilden 
afleggen, maar waar de te hezoeken 

heer niet thuis was. Nijmegen heeft 
in de oorlog belangrijk geleden en is 
nog lang niet opgebouwd. De bedoeling 
was om via Elst de Betuwe in te gaan. 
Nou, dat is wei gelukt, maar doordat 
men nog aan het wegen bouwen is en 
de tijdelijke wegwijzers niet al te duide
lijk Waren, ko.ste het moeite de oudc 
weg naar Elst terug te vinden. De 
Betuwe was ook in feesttooi gekomen 
en het uitzicht van de dijken naar he
neden op de hloesempr.acht was gewel
dig. W eliswaar heh ik op de smalle en 
bochtige wegen zelf niet alles goed 
gezien, maar naar de bewonderende op
merkingen van mijn passagier.s te oor· 
delen, was dat wei in orde. 

De nacht brachten we in het, even
eens zwaar heschadigde, Tiel door. De 
volgende morgen vertrDkken we weer 
voor de laatste etappe. 

Ret is een toer om niet op de hoofd· 
weg te komen en zeker om Utrecht te 
missen. Maar het kan. Dwars door de 
Betuwe en op Wijk hij Duurstede aan 
via Rijswijk (G). Hier wederom een 
pont en even voorhij W.h.D. de weg 
uaar Leersum. U komt dan een 
bordje tegen waarop: Langehroekse 
W etCTing en daar moet U links a£. U 
gaat dan door een zeer merkwaardig 
landschap met veel hongerds en veel 
ka>teeltjes : Zuiler..burg, Sandenburg, 
Leeuwenburg, Starkenburg enz. Wilt U 
nog een tol doorgaan (en er zijn er nog 
zo weinig en misschien is het de laatste 
mogelijkheid) hwg dan af en rijdt het 
landgoed Beverweert op a raison van 
25 ct. Om het kasteel been rijden en via 
Werkhoven en Houten naar Jutphaas. 
Maar kijk goed uit; anders zit U voor 
U het weet in Utrecht. U gaat over het 
A'dam-Rijnkar.aal. Er s.taan echter niet 
overal wijzers. Een 'kaart er bij kan dus 
geen kwaad. De wegen zijn smal, maar 
mooi. Later kan U er nog eews teruggaan 
om kersen te eten. Dat gaat hier net zo 
goed als in de Betuwe. En het is er 
minder druk. Na Jutphaas kruist U de 
hoofdweg en koerst op Montfoort aan. 
Daar hoeft U niet heen; even voor de 
hrug naar. Montfoort over de IJssel, 
kunt U rechts afslaan en aan de rechter
oever hlijven. Dan de wijzers naar 
Linschoten volgen en U komt in W ocr
den, waar we ooze passagier moesten 
afzetten. 

Daar het zo langzamerhand tijd werd 
om naar. huis te gaan en nog enige 
inkopen te doen voor het avondmaal, 
zijn we eindelijk via de hoofdweg naar 
huis gegaan. En hoe mooi alles ook 
gewee&t was, toch was er nog een mooi 
en vriendelijk dorpje. aan het eind ..... . 
het onvolprezen Voorhurg, met het 
wijde uitzicht voor onze deur en het 
silhouet van den Haag om de Noord.: 
We waren thuis. 

Mensenleven 

Dank zij de hulp van de reJ
dingstations van de Koninklijkc 
Noor.d- en Zuid-Hollandse Red· 
ding Maatschappij konden in het 
afgelopen jaar 89 mensen behou· 
den aan wal worden gebracht, 

Daarmede is bet totaal aanta] 
geredden sedert de oprichting van 
dleze .red~ingmaatschappij op 
11 November 1824 gestegen tot 
7917. 

De reddingboten hadden het in 
1955 heel wat minder druk dan 
in het jaar daarvoor: zij behoef· 
den slechts 54 keer uit tc varen 
tegen 102 maal in 1954. Een paar 
jaar geleden was de KNZHRM 
genoodz.aakt het noodsein (NC 
Nieuwe Contribuanten) te hijsen. 

De reactie was hoven. verwach· 
ting. Van Mei 1954 tot Mei 1956 
steeg bet aantal · contribuanten 
van 22.000 tot. 34.000 . . Maar 
de financiEHe moeilijkheden zullen 
pas overwonnen zijn wanneer dit 
aantal is gestegen tot 50.000. 

Tussen 2 haakjes: Bent u allid 
van deze zo nuttige instelling? 
Het 1idJD.3atschap bedraagt slechts 
f. 3.- per jaar ! 

Op afbetaling 

De beschikking, welke in de Neder
landse Staatscourant is verschenen en 
die een uitvloeisel is van de onlangs 
door beide Kamers der Staten-Generaa] 
aangenomen wet betreffende tijdelijke 
regelingen van afbetalingsovereenkom
sten, zal het kopen op afbetaling aan
merkelijk afremmen. 

lmmers de beschikking stelt voor het 
dadelijk te betalen gedeelte van de 
koopprijs aanzienlijk hogere percen
tages vast dan tot nu toe gebruikelijk 
was. Het grotere bedr.ag, dat men voort
aan bij bet kopen op afbetaling ter
stond zal moeten neerte1len, zal onge
twijfeld tot gevolg hebben, dat velen 
minder vlug tot de aanschaffing van 
goederen in de consumptieve sfeer 
zullen overgaan. De beschikking wijst 
de goederen aan, alsmede het percen
tage van de minimumkassastorting 
(eerste betaling) en de tijdsruimte voor 
betaling van het resterende gedeelte. 

§ 
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K.P.M.-herinneringen. 
door 

L. H. C. Horsting 
(oud KPM-passagier) 

Door mijn dedname aan de actie voor financicle steunverlening aan de 
hcwoncrs van de vluchtelingenkan:t.pen in Europa ter gelegenheid van het 
weer 10 jaar ,in de Iucht zijn'' van onze - lees: ONZE - Wereldomroep 
Hilversum, kwam ik in contact met de hoofW:edactie van ,,de Uitlaat'' en 
met die ,Uitlaat" zelf. 

Dadelijk leefde ik weer mee en in bet verlcden, toen mijn mooie werk
kring bij de Triangulatiebrigade van de Topograiische Dienst me naar aile 
hoeken van de archipel voerde. En hoe kon je daar in die dagen anders 
Jwmen dan. per K. P. M.? 

Mijn allereerste KPM-1·eis maakte ik 
nog als artillerist in Augustus 1905 en 
wei met de ,Mossel'', onder commando 
van kapitein Harthoorn, van Tg-. Priok 
via Padang :haar Sahanp;; mijn (heiaas!) 
allerlaatste met de , Bontekoe'' in De
cember 1946 van Menado naar Makas
sar. Was het een slecht voorteken, dat 
mijn passagehiljet voor dat ·allerlaatste 
traject 2 dagen voor het aan boord 
gaan gestolen werd? Had een kennis 
me de opnieuw te hetalen ticketgelden 
niet voorgeschoten, dan zat ik misschien 
nu nop; op Menado. Om u, lezers, {!Crust 
te stellen: later kreeg ik van de KPM 
die tweede betaling eerlijk terug. 

In , Nautica" verscheen vroeger menig 
artikel van mijn hand. Ik groeide als 
het ware met de KPM op, maakte 3 
,;p:eslachten" mee en dat gaf een echte 
vriendschapshand, zowel met het per· 
sont>el - varend en aan wal - rals met 
·de KPM zeif. 

Op Sabang trof ik in 1905 aan een 
zekere Nico van Zalinge, jong 2cle 
employe hij het KPM-agentschap. Ik 
herinner me nog; zeer ~oed·, dat. toen 
ik als kaai 2de luitenant in geldnood 
zat - een chronische kwaal - ik hem 
mijn mooie Fonl]:ers voor 100 van die 
ouwerwetse Hollandse ,!!Uldens overge· 
daan heh, eigenlijk veel te goedkoop. 
Later was h~j het, die in 1924 de uit
·gave van mijn eerste schetsenbundel 
,.Pawiro" mogelijk maakte. Toen was 
hij Directeur van de KPM en ik nog 
even arm a1s...... in 1905 op Saban!!. 
Dat was in datzelfde jaar van de eerste 
Planciade, toen die prachtstomer in 
Insulinde .:rei'ntroduceerd werd. Op vel·
zoek schreef ik het inleidend artik~l 
voor de mooie Planciade-gids, welkc 
misschien nog wei in het archie£ aan
wezig zal zijn. 

Toen in 1927 mijn tweede schetsen
hundel .,Van ]even en werken in Indie" 
vPrscheen, heh ik daarin een l an!!e l!'e
iilustreerde sc~ets gcwijd aan de KPM. 
En daaruit wil ik voor het KPM-ge· 
slacht van NU eens een p:ado-~rado 
samenstellen, van wdke ik 1-:.:>op, dat zij 
zal smaken. Het koude hiertje moet fi e 
,jeugd" er dan zelf maar bij ifoen, ik 
doe wel in gedachten mee ! 

Jn die dagen van het begin van deze 
eeuw, bestond er een KPM-lied, dat 
aanving met: ,Daar komt de KPM, met 
sap pies volgeladen ..... .... !" Inderdaad 
er werden toen meer sappies dan men· 
sen vervoerd. J e rook die nuttige on· 
vrijwillige passagiers en je moest je er 
handig tussendoorwe_rken, als je eens 
een wandelingetje over het schip wilde 
maken. Tussen de sappies en de dek· 
passagiers door. Die . dekpassagiers 
waren veelal militairen, onder wie de 
oude J ann en, die naar overal werden ge
slingerd en voor wie de Compenie niet 
veel eisen stelde. 

De ,hogere" passagiers hadden het 
heter, ja goed, al hoden logisch de sche
pen van toen niet die accommodatie 
van later. Het waren zogoed als alle
maal ,Gouverneurs-Generaal" en de 
naam was defti ger dan het innerlijk. 

'l'och hadden ze iets intiems, iets ge
zelligs. Dat gemoedelijk rijsttafelen aan 
dek- en wat voor een rijsttafel! -in 
de gemakkelijke Indische dracht van 
toen, de dames in de keurige sarong en 
kahaja, tenvijl als in een film het mooic 
klli>tlandschap aan je voorhjj tro'k, neen 
dat was iets waarhij de mooi~te eetsalon 
hct niet kan halen. 

,W at zullen we morgen eten ?", lir.t 
de kapitein horen en dan werd samen 
het menu vas tgesteld. Die oudere kapi· 
teins waren als het ware de vaders van 
de passagiers. Er waren typen onder, 
het was eeu ,ras". Zo kapitein Koppe· 
schaar, korte gedrongen figuur. Zon
dags noemden we hem ,,Tondeuse", dat 
kwam meer met die dag overeen, maar 
in de week was het Koppeschaar. 
Bekend type was ook kapitein Koegt
mans, hijgenaamd de ,Admiraal". Ge
dnrende zijn verlof heeh de ,Admiraal" 
in Parijs voor .T apanse Prins ,gespceld" 
- hij kon een ech te J apan ncr zijn ge
lveest - hetgeen hem vee} succes he· 
zorgde, maar nog veel meer geld kosttP-. 
Maar een paar jaar varen op lijn 18 
zette zoden aan de dijk en vulde het 
financiele gat wei weer aan. De herinne· 
ring a an een lollig verlof bieef .. .. .. 

De ,Uitlaat" kan helaas niet onbe· 
grensd inlaten, dus moet ik me beper
ken. Toch heb ik aangename herinne· 
rino-en aan kapitein Schuitema van de 

1:: d' ,Meyer", rechtstreekse . verhin mg 
Pdok-Belawan om daar niet even iete 
van te vertellen. 

Het was, ik meen in 1914, dat Scbui· 
tema een gezelschap van een achttal 
jeugdi~e schone meis.ies overbracht 
naar Deli. De ,Oranjehloesems", dans 
en zang en gewieg. En Schuitema was 
behalve een kundig navip:ateur, tevens 
een niet minder dichter. En nntuurlijk 
niet ongevoelig voor natuurlijk schoon. 
Dus wilde h~i de meisjes graag terwille 
zijn en dichtte onderweg ecn lied, 

Wat h eb ik later eeu fijne r eizen mP.t 
die , Plancius" gemaakt ! Ik had op die 
stomer maar 1 ding tegen en wel dat 
hij te snel liep, je was er alweer af voor 
je het wist: anders geze,!!d, je werd uit 
dit varend Paradijs, waarin je als Adam 
en Eva, ook snoepte van een appel -
een Australische - op Tandjong Perak 
even onverbiddelijk verwijderd als h et 
allereerste mensenpaar. KPM.·er zigzaggend do()r de Spennottda • Archipel heen. (Zuid · Celebes). 
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Het ms. "JanssenS' l!er reife van Atapupu (Timor). 

slaande op de DeEaan en de Delitoe
standen van toen. Ik laat het hier eerst 
even volgen. Het wordt gezongen op de 
bekende populaire wijs van: ,It's a 
long way to Tipperary". Kun je zingen, 
zing dan mee. Daar gaat-ie: 

0 Sarina, hati manis, 
Minta ampun, tabeh, 
Adn rumah jang saja pun]a, 
0 Sarina, {!:a je mee ? 
Betul tida djusta, 
I k wMm ilcmr :o dlcr::. 
H et is zo stil in mijne woning, 
0 Sarina, zeg niet neen ! 

En toen hij het allereerste optreden, 
in de pauze tussen de films, dat rijtje 
van acht jonge Hollandse Oranjebloe
semtjes, gearmd wiegend dit lied als 
slotnummer inzette, waren die Delianen 
door het dolle heen . .. ...... ! Een orkaan 
harstte los en het was een geluk, d.tt 
die Delibiosr.oop een zeer soliede ge
bouw was. Dat h et achttal niet voltallig 
Deli verliet, m aar gedeeltelijk - natuur
lijk nit medel~jden - volgde naar die 
eenzame wooing, was h et resultaat van 
Schipper Schuitema's inslaande en 
, pakkende, lied. 

De anti reglementaire 
dierenb~ul 

De staat zegt kort en bondig: ,.een 
ieder wonlt geacht de wet te kennen". 
Punt. Uit. Hoe? dat vr.aagt de Staat 
zich niet af. 

De organisatie, die het beheer voert 
over ons Logeergebouw, is gelukkig; 
niet zo passief. Natuurlijk verwacht zij 
dat elke hewoner van l1et perceel 
Gadjah Mada 14 de huisreglementen 
kent. en naleeft! - maar zij stelt de 
hewoners ook in staat deze te kennen . 

Te dien einde werd een in de lichte 
kleur der hope ingenaaid Reglement 
v.an Orde en Netheid aan de inventaris 
der kamers toegevoegd. 

Onze Vri - vri ') is er onmiddelijk 
ingedoken. Gedachtig aau z'jn vorige 
en dierlijke incarnatie kreeg hij mede~ 
lijden met de hondjes van artikel 7. 

Maar <lit medelijden sloeg weldra om 
in kinderlijk oprechte ver.ontwaar
diging toen hem de verdere inhoud 
van dit artikel duidelijk werd. Dus 
de nette hondjes met een haas mogen 
niet in de eetzaal, maar de smerige 

toto: h!d, wtk, L. W. Bense 

'katten zonder haas hehben er vrije toe~ 
gang. 

Daar.entegen worden de honden 
gevoed, (door hun hazen althans), 
terwijl aan de katten gcen voedsel 
gep.-even mag worden. 

Na hij zich zelf te rade te zijn gegaan 
hes1oot onze Vri- vri deze contradictio 
in tcrminis maar te negeren en zich 
rus-tig te onderwer.pen aan het Regle
ment. 

Toen hij du.s een tafeltje verderop 
iemand zag die een kat een stuk vlees 
wilde voeren, dat dit beest echter on
danks zijn door het schuftig vel steken
de ribben hooghartig weigerde, wees 
V ri ~ vri h em op hct onjuiste van zijn 
handelwijze. . . 

,,Och", verontschuldigde de man ztch 
.,in dit stuk vlees zit toevallig een hotje, 
dat ik toch niet kan eten, maar daarom 
kan die kat het wei hebhen". 

De weer opkomende verontwaa-r
dirring bij Vri - vri h ad nu het hoogte-

e h . D. b }" I punt ere1kt : , teren eu . 
Allanck 

1 ) Vrienoeljjke vriend. 
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lh• volgende mutaties vonden de afgeloJn"n maand t•laa,s. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

H. Weevers 
D. Bus 
A. Stuurman 

J. van Hoven 
N.J.L. Kortekaas 
H.F. Ouenhoff 
E. Horlings 
C.W. Kroon 
E. van Y sseldijk 
G. van der Kleyn 
R. Budding 
K.H. M.ollem:m 

2de wtk. 
3de wtk. 
em pl. 

3de wtk. 
2de stm. 
1e stm. 
3de wtk. 
hfd. cmpl. 
em pl. 
gezagv. 
3de stm. 
hfd. empl. 

Per ms. ,Oranje" ddo. 6/7 : 

C.J. de Witte en gezin 
P.C. de Waal en gezin 
Mevr.l. Remeeus-Molin 
en kinderen 
D.M. van Leeuwen en 
gezin 

em pl. 
em pl. 
gezin 
em pl. 
hfd. empl. 

24/6 ex RV/SV 
24/6 ex RV /SV 
27/6 ex EV (naar ag, 

1/7 ex RV/SV 
117 ex RV/ SV 
817 ex RV; SV 

11/7 ex RV; SV 

Manokwari) 

1417 ex GSV (naar ag. Medan) 
15!7 ex EV (naar ag. Tg. Priok) 
15!7 ex RV 
15/7 ex RV / SV 
17/7 ex GSV (naar afd . AAZ/ 

HK) 

ex EV (naar W erkpl./Tg. Priok) 
ex EV (naar ag. S'pore) 

ex GSV (naar ag. Medan) 

H. Vegter en gezin 
Mevr. A.C. v.d. Kamp· 
Casse 

2de stm. ex RV/SV 

Mevr. J.M. de Vlieger
van den Ameele en 
kind 
CJ. Verhoeven 

echtg. ernpl. 

gezin 
2de wtk. 

em pl. ex EV (naar afd. CM/ HK) 

Welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

G. Doesburg 
T. van Voorst 
D.C. Claus 
C.F. de Vos Burcl1art 
J. Nirolai 
H. Bongertman 
D.J. Jansen 
N. Dekker 
T.H. Koeslag 
R.E.J. van Dijk 
Mr. J .W. Royll1' 
A. Buis 
C.E. Joosen 
A.· Roelvink 
K. Koopmans 
J .A. v:d, Kraals 
J. Hoogerbrugge 
W. Agerbeek 

3de wtk. 
3de wtk. 
hid. wtk. 
kv. 2de wtk. 
l!f;l. wtk. 
4de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
1e stm. 
2de slm. 
em pl. 
3·de stm. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
em pl. 
Md. empl. 

Per ,Nieuw Hollaii'il'' ddo. 3/7: 

E. Kniper hfd. empl. 

Per ms. ,Otanje" ddo. 12/7 : 

Dr. A. Weinmann 

1"2 

chef van 
tlien8t 

25/6 
28/6 
2/7 
5!7 
9/7 
917 
9!7 

12/7 
12/7 
12/7 
1617 
1817 
18/ 7 
1817 
18/7 
19/7 
19/7 
20/7 

RV/SV 
RV 
RV 
einde -dienstverband 
RV 
RV/ SV 
RV/ SV 
HV/ SV 
RV 
RV/ SV 
VGV (ex afd. VRV/HK) 
RV 
RV/ SV 
RV/ SV 
RV/SV 
RV/ SV 
EV (-ex afd . VRV/ HK) 
EV /OP (ex Surveydiemt/ 

Tg. Priok) 

EV/OP (ex Surveydienst/Tg. 
Priok) 

EV/ OP lex Med. dienst/ Petam
buran\ 

M. Sonnenberg en gezin adj. chef EV (ex afd. CM;HK) 
F.J. Woudstra en gezin gezagv. RV 
W. Matthiessen hfd. wtk. RV 
Tan Tjoen Hoat en hoofdbaas EV (ex Werkpl./Tg. Priok) 
gezin 

(ex ag. Tg. Priok) J .S. Wilting en gezin em pl. EV 
A. van Zwieten en gezin em pl. einde dienstverh. (ex Survey· 

dienst/Tg. Prit>k} 
F.H. Niel 2de wtk. RV 
W. de Graaf en gezin 2de wtk. RV 

Goede reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN : 

H.M. Sikking 

T.J. van Luyken 
J.C. de Gooijer 

J.C. Overtoom 
J.G. v.d. Werf 
A.J.W. Wakkarij 
Ch. R. Weenas 

K.J. Frederiksz 

Mevr. H. Maas 
G.H.F. v.d. Berg 

em pl. 

3de stm. 
em pl. 

kv. 3de wtk. 
kv. 3de wtk. 
loc. hfd . eml. 
loc. empl. 

1oc. Baas B 

em pl. 
kv. 3de wtk. 

ddo. 15/ 6 geplaatst in het Logeer· 
gehouw Gal[iah Mada 

ddo. 24/ 6 aangek. per vliegtuig. 
ddo. 26/ 6 aangek. per vliegtuig 

(naar afd. CM/ S'pore) 
ddo. 26/6 aangek. per vliegtuig. 
ddo. 28/ 6 , ., , 
ddo. 1/7 naar ag. Makassar 
oddo. 117 gepl. Ink. & Mag. 

dienst Tg. Priok 
,ddo. 6!7 gepl. W erkpl. Tg, 

Priok 
ddo. 917 gepl. afd . Door~oer/;HK 
ddo. 15/7 aangek . . per vhegtutg. 

Welkom bij onze Maatschappij ! 

MUTATIES : 

R.V. Brouwer 

J . van der Lijn 

H. Hazebroek 

E.P. Kamhey 

H. Ch. Hart 

Tawakkal Akbar 

S. Karoendeng 

A.D. Vo.s 

S.M. -de Boer 

.l .G.A. Rueslnk 

W. Bak-ker 

S.B. Ferdinandus 

Ch. D. van Ginkel 

A.F. Lancker 

em pl. 

em pl. 

em pl. 

loc. empl. 

adj. chef. 

loc. empl. 

loc. empl. 

em pl. 

ernpl. 

empl . 

em pl. 

loc. empl. 

hfd. empl. 

em pl. 

ddo. 18/ 6 van afd. PZ/ND/ HK 
naar ND/ HK 

ddo. 25/ 6 van ag. Paneh naar ag. 
Medan 

ddo. 27/ 6 van Tandh. ·dienst/ 
Gadjah Mada naar a{d. 
PZ/WP/HK 

ddo. 30/ 6 van ag. M.akassar naar 
ag. Menado 

ddo. 1/7 van ald. Secretarie/ HK 
naar afd. CM/HK 

•ddo. 117 -van ag. Surahain naar 
ag. Makassar 

ddo. l/7 ontslag op verzoek (e" 
a•fd. Claims/HK) 

ddo. 117 van afd. TD/ HK 
naar Surveydienst/ Tg. 
Priok 

odo. 817 van ag. S'pore naar ag. 
Biak 

d.do. 1117 van ag. S'pore naar ag. 
Surabaja. 

ddo. 12/ 7 van ag. Menado naar ag. 
Palembang 

oddo. 1617 van aid. Tikkerij naar 
Secretari-e/HK 

-ddo. 16/ 7 van a.fd. CM/ HK nanr 
S.M.P./Beran 

ddo. 19!7 van afd. Claims/HK 
naar afd. VRV IRK 



Albert Willem Pieter Roozen wel"d 28 De· 
cember 1908 te Voorhurg gehoren. Hij doorliep 

A. W. P . Roozen 
gezagvoerder 

25 1aar 
8 September 1956 

de S·j. HBS en daarna 
de Kweekschool voor 
de Zeevaart en trad 
8 September 1931 ah 
4de stuurman in dien-st 
van onze Maatscbap· 
pij. In 1935 en in 
1937 werden te Dja· 
karta resp. -de 2de en 
1e rang voor stuurman 
GHV ibehaald. 1 April 
1938 wer.d de beer 
Roozen tot 3de stuur· 
man bevorderd. Gedu· 
rende de Japanse 
hezetting van lDidone
sie kwam bij achter· 
eenvolgens in verschil· 
lende jnternerings· 
kampen terecbt. 

1 Januari 1948 werd •de beer Roozen tot 2de 
stuunnan bevorderd en 1 Juli '51 volgde zijn 
a:mstellin·g tot le stuurman. Zijn ibevor.dering 
tot gezagvoerder kwam af op 1 Januari van 
dit jaar. 

Hallo 

Er belde ·dit weekeind een vrouwtje 
op, dat zei: 

,Ja, met mij. Ik heb het met Henk 
uitgemaakt. Het is nog een hele scene 
~eworden, naar ik hen er ten minste af. 
Ben je aileen thuis?" 

Het was een mooie vorm van met de 
deur in huis vall~n, maar, ze stond een 
heetje compromitterend op de drempel, 
zodat we haastig terugriepen: ~,Pardon, 
met wie wilt u spreken ?" 

,Doe niet zo misselijk", zei ze simpel. 
,Dacht je dat ik het Ieuk vond? Jij 
der.kt altijd dat je je er met een grapje 
van af kan maken. Verdikkie". 

,U moet verkeerd verhonden zijn'\ 
zeiden we. ,U spreekt niet met mij.'' 

,Vreeselijk leuk hoor", hemam ze. 
,W at dacht jc dat ik vond? Het heefl 
de hele middag geduurd met Henk, 
kun je je dan niet voorstellen, ·dat ik 
nu even met je wil praten ?" 

W anhopig ophangen was het enige 
dat dit meisje nog te doen stond, maar 
geen tien tell en later rinkelde ze al weer 
Mnnen. 

Sarpant bin Sarwan 
motordr~ver perw. 

Tq. Priok 
25 tahun 

15 September 1956 

( t!dak te!'Sed!a potretnJal 

Sarpani bin Sarwan terlabir dalam tahun 1895. 
Pada tgl. 16 Desember 1926 ia masuk kerdja 
pada K.P.M. sebagai motoris diatas sebuah 
pera.hu motor. Pa·da tgl. 15 September j.a.d. 
Snrpani a.kan memperingati hal, bahwa ia pnda 
lu:ri itu telah bekerdja 25 tahun dengan setia 
pada Perusahaan kami. 

,J e ben het toch zeker. met me eens 
dat dit tc ver gaat, he?", zei ze gram· 
storig. ,Wat dacht je wei dat ik de 
laatste dagen heb doorgemaakt. Nou, 
kan ik komen of is dat mens thuis ?" 

,Dit is een pijnlijk 
dame", antwoordden we. 
heter ophange~, want 
hardnekkig. Er is hier 

misverstand, 
,We kunnen 

u ver:dst zich 
geen Hen'k be-

kend." 

Het was een hele tijd stil. Toen sprak 
ze: ,,Dat mens is zeker thuis, he? Dat 
je niks durft zeggen. Maar vind je het 
geen tijd worden dat we dat eens ver
anderen? W aarom moet het altijd alle
maal van mij komen? ik ben altijd de 
dupe. Ik zit altijd waar de slagen vallen. 
Maar goed hoor, ik hang al weer op. 
Je wordt bedankt." 

Later hebhen we gedacht dat ze mis
schien gelijk had. Daama zijn we een 
geheel nieuw !even begonnen. 

(u!t: ,.Het A!g. Handelsblad") 

De mop 
Toen wijlen president Roosevelt gouverneur 

van New York was, kwam hij op zekere dag 
umen met een vriend zijn kantoor tbinnen. In 
.de wa1:htkamer, vol bezoekers, lbleef hij staan 
en vertclde een ouile mop. Daama, in 
Roosevelt's eigen kamer, zei de vriend : ,,Die 
mop die je daar tapte, had ook een baard van 
bier tot ginder". 

,,Dat weet ik wel", oantwoordde Roosevelt 
lachend, ,ik wou aileen maar weten boeveel 
van die bezoekers een gunst kwamen vragen. 
Degenen, die lacbten, hadden ieta op bun ver· 
langlijstje staan. 

Op 30 ]uni j.l. werd de Zeiding van de A/d. 
CD ten hoofdkantore overgedragen door gezag· 
voerder W . van de Rest aan de heer C.]. 
Vermaire. 

Ter gelegenheid van het afscheid van de wnd. 
chef CD werd namens het personeel van deze 
afdeling aan de heer Van de Rest een cadeau 
aangeboden. . 

Bovenstaande foto het moment waarop de 
heer P. v.d. Molen namens het CD-personeel 
de scheidende chef CD het geschenk ov~rhan· 
digt. ;. 

Op 30 !uni j.l. nam bij de Afd. CD de heer 
]. Ch. Karels - HK I na een dienstperiode 
van 41 jaar afscheid van de Maatschappij, die 
hij met pemioen gaat verlaten. Namens het 
CD·personeel werd hem een klok aangeboden.. 
W ij wen, en de heer Karels toe dat het ham 
gegeven moge zijn nog lange tijd van zijn 
welverdiend pen,ioen te genieten.. 

Op de /oto rechts de scheidende heer 
.Kal'w. 
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Dagboek 
.. 

mtJner 
1864 

. re1s van 
en terug 

Nederland naar Java 
naar Europa 1870-1871 

I 

Na ongeveer acht jaren bij het Leger in Nederland te hebben 
gediend, - waarvan ruim 2 1h jaar als sergeant - kreeg ik het, door 
een samenloop van omstandigheden, in miin hoofd mii te engageren 
voor het '·ndische Leger. In April 1864 werd ik voor dat Ieger aange
nomen, keeg verlof van den 3e Mei tot den 2e Juni d .a .v., en den 
30e dien:elfde maand had de gewigtige gebeurtenis plaats, die de 
eers·Je bladziiden zal vullen in dit 

D a g b o e k m ij n e r r e i s , m e t h e t B a r k s c h p 

, M a r ij e n H I I e g o n d a " 

b e s t e m d n a a r 0 o s t - I n d i e. 

Donderdag. 30 Junij 1864. 

N a eene op het pleiu cler kazeme te 
H arrlerwiik vlugtig gehouden •mon
stering doot" m171en det.aclH~ment~com· 
mamhnt. i!P. Kapitt'in rler 0. I. Tnfan
terie R. N. Bar, wien als medea:eleiclers 
z;;n toep;evoegtl de 1 e Lui tenants .Thr. 
Ca1kClen der Kavallerie en He~jligers, 
der Genie, m:n:cheerden wU heden 
orhtend ten 10% uur, t er sterkte van 
150 man . naar h et sooorwegst ation, dat 
on11eveer % uur bniten De Smeepoort 
te Harrlerw;fk p;e]e!!;en is. Voorzien van 
eene Nederlandsche vlan;, die, on onze 
e;rron ko~ten aanaesch aft, {le zinsnrenlc 
,Met God voor Konin~ en Vaclerlanrl'' 
vof'rde, en vrooliik wapperde - bep;e]eid 
door de nmziek v:m het Werfdepot, 
een rletachement militairen en een groot 
aantal burgers. we~d die kor te wet; 
zinf!t>nde en babbelenile door ons af
p;e]ep;d en namen wii plaats in de wa!!· 
~ons d er p;ere~ilstaande trein. Het 
wuiven me t zal.:rloeken en l1et toewer
pen van knshanrl ies a an enkele heken
den lieve gezigtjes werd natuurlijk niet 
vergeten, - da t lwort er b ii ; - m aar 
daar rlrin~tt h~t schel gefluit der loco· 
motief ons in de ooren, ... eenige luide 
boerah's, en weg: snelt het vnurmonster, 
ons in zijne ijlende vaart met zich 
voPrende. 

Nu wordt d e veldflesch eens aange· 
sproken, er word t !!enraat. ~elagchen, 
p;ezon;ren ; maar of het bii de meesten 
wei van h ar te ging, betw~jfel ik zeer. 
Men iloet ziin best om onverschillig of 
vroolijk te schijnen . doch wat er in de 
harten van ·die 150 man omgaat, kan 
aileen h ij begr~jpen die met hen het• 
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zelfile lot deeh en dezelfrle onzekere 
toe'komslt t egemoet ga'a't. OCk was iten 
minste - en hen nog ~ vo lstrekt 
niet pleizieri·g gCimutst1 m aar ik doe 
mee m et de anileren, di~ evP.'l zoo 
~emaakt vroolijk ziin als ik. In Utrecht 
aanrrekomen, moe.sten w~j den trein ver
l aten ' om ill eene andere over te gaan, 
die ons naa t: Rotterdam zou transportee
reo ; doch claar dit nog drca een uur 
zou duren alvorens wii vandaar ver:trok
ken, werden wij zekerheiclshal ve zoo 
lanf! in een laan gebragt, die tegenover 
of achtP.r h et station Ii t en aan de eene 
zijde blind liep te'gen een heerenhuis. 

De zijde waar wU die Jaan in gemar
cheerd waren, werd door gewapende 
sappeurs afgezet, t en einde alle com
nwniratie tnssch en ons en de Utrecht
Ache hnl'gerii , alsmede met <le ,heilige 
hui~iC$" t e verhinderen. 

Onze veirlfessch en zijn intusschen 
leel!', de keelen droo~ en de hoofden 
verward. Er moet <Ius raad geschaft 
worden om op eene gel1eime manier 
een hartvers•erkinp; te krijgen; aan geld 
ontbreekt l1et ons niet en al moeten wij 
ook <lnbbe], ja driedubbel betalen, wat 
kan ons dat sche1en? Op zee hebben we 
toch p;een cent noodirr. W at was n u het 
mooiste van de grap? Dat juist rle sap. 
peurs, die bij ons op schildwacht 
/!CPlantst waren om het ienever smok
'kelen te beletten, zelve de smokkelaars 
werden en t egen goede beJatinp: en een 
borrel bovendien, sti1i'eties b~j benrten 
af en aan liep en om de dorstige , Kolo
nis ten" te b evredigen. Ik n am met nog 
een kameraad een veldflesch vol met 
rum, voor ons h eiden, en daarvoor 
betaalden we rte zamen f 2.- , maar 

Ecn onzer lezers gaf ons kort
geleden een dagboek ter inzage, 
dat hem door zijn grootvader was 
nagelaten. N u zijn wij over het 
algemeen niet zo erg gesteld op 
dltgboeken, doch in de ons getoon
de nalatenschap Zazen wij een 
interessante beschrijving van een 
reis per zeilschip van Nederland 
naar lndie in het jaar 1864. Ook 
de terugreis naar Nederland, 
gemaakt ·in 1870J werd op vlolte 
wijze beschreven. 

Wij hebben gemeend om, in 
deze tijd van snelle oceaanstomers. 
superconstellations, straaljagers en 
zelfs rahetten) de belangrijkste 
gedeelten uit dit dagboek in onze 
,Uitlaat" te moeten overnemen. 
Wij geven deze reisbeschrijving, 
die wij in 4 afleveringen zulle11 
publiceren, in de oorspronkelijk 
geschreven spelling weer. 

R ed . 

gedeeltelijk genuttigd met een stuk 
brood en worst, smaakte 't ons over
heerlijk en was het ons dat geld ruim
schoots waard. - Tusschen twee haak
j es client gczegd te worden, dat brood, 
worst en een paar vaten bier reeds 
vooruit te U trech t besteld waren en die 
levensmiddelen na onze aankomst in 
bovengenoemde laan terstond werden 
uitgere.i'kt. H et bier was echter r.eeds 
achter de kiezen verdwenen voor d at 
wij aan brood en worst dachten. 

Intusschen hegonnen sommigen al 
een weinip; uitgelaten vrolijk te worden, 
h etgeen bij onze officieren eenige 
achterdocht scheen op te wekken, want 
zij liepen en tuurden onrustig in het 
rond, maar konden toch geen hoogte 
van de win'kel krijgen. Eindelijk is de 
spoortrein gereed, wij worden daar 
heen geleid en op nieuw in de wagens 
gestopt, waarbij ik nog het geluk had 
mijn neef Bart Methofer te ontmoeten 
en afscheid van hem te kunnen nemen, 
met verzoek om bij eventueele komst te 
Amsterdam, nogmaals mijne groeten 
aan de familie over te brengen, hetgeen 
hij mij ook beloofd heeft. 

Nu ging het voorwaar.ts naar Rotter
dam, waar wij ten 6 ure ('s middags) 
zijn aangekomen en onder een groote 
toeloop van volk naar boord van het 
barkschip , Marij en Hillegonda" ge
marcheerd zijn. 

Thans, (het is bijna 11 uur des 
avonds) is alles hier aan boord in diepe 
r.ust gezon ken . De manschappen hren
~en <len eersten nacht door in hunne 
h an gmatten, die zij daar straks met veel 
drukte en gejoel vastsjorden en er met 



miJeile inkropcn ; want velen, die er 
aa? de eene zijJe insprongen, rolden 
er aan de andere zijde weer wt. WU, 
onderofficieren, hehhen met twee per
sonen een hut tusschendcks, waariu 
twee vaste kooijen of slaapplaatsen 
zijn aangebragt, die hoven elkandet· 
zijn gelegen. 

De soldaten kregen, kort na aan
komst, warm eten, maar voor de onder
officieren is bij vergissing niet gekookt 
en wij hehben ons moeten hehelpen 
met brood, ham en wijn. Nu, uat lust 
een arme jongen ook wei. De scheeps
gezagvoerdcr, kapitein P. Walters, 
maakte zijn excuus dat hij ons op 't 
oogenblik nie t anders geven kon; ik 
hoop er nooit gehrek aan tc hehhen. 

Welk eeu :stilte heerscht hicr op de 
kade. Rotterdam schijnt op dit gedeelte 
geheel onder de dekens te zijn gekro
pen ; alleen in de verte verneemt mijn 
oor clat onbestemde gedrnisch, hetwelk 
men in de nahijheid van elk groote stad 
waarneemt. En aan boord? ja, ·dat heb 
i'k reeds geze[!d; alles slaapt, behah'e 
eenig scheepsvolk en onze schildwach
ten, wier geregelde stap op het dek mij 
h eden al zeer vervelend toeschijnt. 
om 12 uur kom ik zelf reeds op wacht. 
Die wacht duurt tot morgenochtenrl 
4 uur en wordt de ,hondenwacht" 
1-"enoemd. H eel lief klinkt dat woor.d 
niet., maar het drukt waarschijnlijk op 
krachtige wijze uit, wat die wacht van 
's nachts 12 tot 4 uur, in volle zee en 
bij stormachtig weer, een heel genoe· 
gelijk tijdverdrijf mom zijn. Bet zal dan 
waarlijk m et volle regt wei een 
,hondenwacht'' mogen heeten. 

Vrijdag 1 Julij. 

Gepasseerden nacht ten 2 ure kwam 
eene s toomboot, die ons op sleepbouw 
n am, zoodat wij met h et aanbreken van 
den dag Rotter.dam reeds een heel eincl 
achter ons hadden. Te Hellevoetslnis 
aangekomen, moeten wU een 'korten tijd 
blijven lip;gen om op het openen der 
schutslui.s te wachten. Gedurende dit 
oponthoud worden aan ons de krijgs· 
artikefen (die ik mogelijk wel 1000 
maal gehoord heb ) weder voorgelezen, 
- waarnaar natuurlijk niemand luistert 
- en wij ver.der bekencl gemaakt met 
cenige bepalingen omtrent hetgeen wij 
op zee te verrigten of te Iaten hebben ; 
bijv. niemand der militairen mag in 
h ct want klimmen, - geen mensch mag 
zich m et zoet water wasschen, - de 
manscl1appen der wacht zijn verpligt 
bij eventueele noodzakelijkheid de ma
tr.ozen te helpen waterpompen, aan de 
touwen trekken en al zulke vrolijke 
zaken meer. Toen wij weder op het 
clek kwamen, war.en wij reeds door de 

Zij die op het Hoofdhantoor .bekernl zijn, zullen zich ongetwijfekd op de eerste verdieping 
\Tink.< van de directiekamers en voor de karner van de Chef TD) het donkere "getcelf' 
heri1meren, waar die bezoekers tot voor kort het onverdeelde genoegen hadden op een 
eem·oudig zitje te mogen wachten op diegene, die men gaarne wenstle te spreken. Onlang_s is 
deze ''spelonk" omgeto1NJrd tot een genoeglijhe wachtkamer, waar helt nu prettig toeven is. 
Wij Ttebbe11 er maar eens een plaatje van laten maken om onze lezers ( speciaal die lrnir:en 
D julmrw.) er van t!e overtuigen dat we niet 'te veel hebben gezegd. 

--- -----·- -----

schu tsluis heengesleept en op weg naar 
Brouwershaven, aldaar wij heden avond 
omst1·eeks h alf acht op de reede zijn 
gekomen, en hier moeten blijven totdat 
weer en wind gunstig zijn om zee te 
kiezen. Wij Iiggen zoo ver van de stad 
Brouwershaven af, dat iemand onzer, 
die gaarne de plaat zou wil1en poetsen, 
zeker wel 25 maal verzuipen kan, als 
hij 't met zwemmen wil proheren. Er 
liggen nog een 7 ii 8-tal schepen in den 
omtrek , die reeds eenige dagen op 't 
Oostewindje wachten. We kunnen 
mekaar dus mogelijk nog eenige dagen 
hier gezelschap houden. 

Zaterdag den 2e tot en met Vrijdag 
den 8e Julij. 

Gedurende clezen gehee]en week liggen 
we ons hier op de reede gloeijenfl t e 
vervelen: de wind heeft aanhoudend uit 
het Westen en Noordwesten geblazen, 
ons nu en dan een regenhui op den hals 
gestuurd, maar volstrekt geen ambitie 
betoond om naar het Oosten te draaijen. 
Er schijnt echter thans verandering te 
komen, want de scheepsk'apiLein heeft 
}wop dat we morgen misschien kunnen 

{foto: w . van Boggelen) 

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

uitzeilen: waamaar wij allen hartelijk 
verlangen, want 't wordt hier landzie
kig in den hoogsten graad. Ik heb echter 
die dagen hesteed om eene drukke 
correspondentie met mijne familie te 
voeren, en dat ik de eenigste niet ben, 
hewijst het groot aantal brieven die 
dagelijks ontvangen en naar ·den wal 
gezonden worden. 

Wij hehbcn vier dames aan boord, 
n.l. d e echtgenote van Kapitein Bar 
(met haar zoontje), de idem van Luite
nant Heijligers (een heel jong wijfje), 
Mevrouw de weduwe Kervel, dochter 
van den in 1848 gesneuvelden Generaal 
Michiels (m et 2 dochtertjes van circa 
8 en 10 jaren), en de vrouw van den 
scheepskapitein, die echter haar man 
niet zal ver.gezellen op zijn pleziertogtje 
naar Oost-Indie. V erder hebben we nog 
twee J avaansche bahoe's aan boord, die 
rle functie van kindermeid vervullen. 

Zaturdag 9 Julij. 

H edenochtend was de wind naar het 
Noord-Oosten gekeerd en dientenge
volge was het oogenblik daar, waarop 
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wij ilen vaderlandschen grond geheel 
zou<len verlaten. Wat een dr.ukte en 
heweging heerscht er op zulk een tijd
!'tip aan hoord van een Oostinjevaar
der. De scheepsgezagvoerder komman
cleert en schreeuwt uit aile magt, en 
wonlt hierin dapper ondersteund door 
den len stuurman. 

De matrozen en overige leden der 
equipage zijn op het de'k en in het 
want hezig <lie verschillende bevelen 
zoo spoedig mogelijk ten uitvoer te 
brengen: de geheele trossen touw wor
den uit de masten op het dek gewor
pen, en hij, die met de werkzaamheden 
aan hoord niet bekend is, doet het 
heste door zich zoovcel mogelijk uit de 
voeten te maken, als hij nog eenige 
waarde hecht aan zijne hersenpan. 

Eindelijk ten 1 ure's middags, wordt 
order gegeven het anker te ligten, nadat 
cle gl:'zagvoerdoer afscheid van zijnc 
vrouw genomen heeft, die met ePn 
hootje naar. <len wal terugkeer<le. Ma
trozen en soldaten zijn hezig aan het 
opwinden der ankerkettinl!: er komt 
beweging in de ,Marij en Hillegonda", 
de zeilen zwellen en een laat&te ruk aan 
den ketting, gevolgd door een driemaal 
herhaald hoerah, verplaatst ons in een 
der gewigtigste en onzekerste tijdper
ken van ons Ieven. Daar vliegt de drie
kleur omhoog aan de bezaansmast: ook 
onze, door het detachement gekochte, 
vlag wordt nog vergund een laasten hlik 
op te vangen van de Ncderlandsche 
kusten ; bet devies ,.met God voor 
Koning en V aderland" pr~ikt in de ge
liefde hollandsche kleuren hoven op het 
gan@Spil, waaraan ·de vlag door ons 
beves1igd is. Tegen 3 ure in den middag 
zijn wij in de Noordzee gekomen, ieder 
onzer heeft een oorlam ontvangen en 
onder zang en scherts dansen wij op de 
groene schuimende golven. 

De vrolijkheid is echter de regte 
niet; bet is opgewondenheid, waarin cle 
meesten zichzelven brengen, om toch 
maar vrolijk te schijnen, en, door val
sehe schaamte gedreven, hunne inner· 
lijke gemoedstemming te verhergen. 
Langzamerhand hedaart dnn ook die 
kuMtmatig opgewekte vrolijkheid ; hoe 
schemerachtiger en onduidelijker de 
'kusten van Holland zich vertoonen, des 
te meer oogen worden naar <lie zijdo:
gerigt, totdat ten laatste zich bijna geen 
enkele monel meer opent dan om een 
af:;cheidsgroet, een laatste vaarwel te 
mompelen aan die geliefden, welkc 
daar ginds, daar, waar die uevelachti~e 
hlaauwe streep zich aan den horizon 
uitstrekt, met smart en weemoed door 
ons zijn achtergelaten. lk geloof dat er 
thans langs menigen wang een traau 
rolt, en de monden, die straks zoo 
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luidruchtig waren, zich krampachtig 
slui·ten om het snik.ken te beletten. 

De avoncl is gevallen ; het land is 
voor ons verowenen en het eentoonig 
kletsen der golven wordt aileen verno
Jnen. 

lk weet tot heden nog niets van de 
zeeziekte, en wijl het overigens al rede
Iijk stil aan boord wordt, ga ik mijn 
kooi opzoeken. 

Zondag 10 Julij. 

Bij ons ontwaken hadden wij reeds 
de knst van England in het gezigt en 
omstreek$ 10 ure 's morgens hevonilen 
wij ons op de hoogte van· Pas de Calais, 
tusschen de .steden Calais en Dover. 

Het voorbeeld vol~rende van velen 
mijner lotgenoten, schreef ik hier nog 
een brief, als laatste afscheidsgr.oet aan 
mijne familie. 

De Hollandsche Ioods, die aan de 
Cingels (in het Engelsrhe kanaan 
ons schip verliet, heeft die brieven mee
genomen en zal ze in HoJiand op de 
post hczorgen. Door het fraaiste, hel
derstc weder begunstigd, hebhen w~j 
op het dek een gen(}tvolle dug gehad; -
de kust van Engeland met zijn rotseu 
en krijtbergen, waartegen de huizen 
5chljnen te haugen en waar <le spoor
treinen ons voorbijsnorren, leverde een 
nieuw, een prachtig panorama op, dat 
no11: schooner indruk maakte door de 
vele schepen - zoowel groote als kleine 
- Nederlandsche en vreemde -, ilie 
het Kanaal in aile rigtir.gen doorkrui
sen. Omstreeks 7 ure des avonds zijn 
wij op de hoogte van het eiland Wight 
(•de lusthof van Errgeland.s Koningin), 
welks rotsige oevers door cle onde-.:
gaande zon in een schitterend Iicht, 
een goudgelen gloed gehuld zijn en al
zoo mede een heerlijk natuurtoneel' 
opleveren, waaraan het oog zich niet 
verzadigen kan. Na clat eilanrl gepa:;
seerd te zijn, vertoont de Engelsche 
kust zich nog slechts in een flaauwe 
schemering, totdat ten Iaatste de inval
lende ·duisternis alles beclekt. 

Maandag 11 Julij. 

Hoewel wij hijna den geheelen dag 
nog in het Engelsche Kanaal zijn, kuu
nen we echter geen land meer zien. De 
watervlakte is er. hier te breed voor, 
en aileen vertoont zich in het Zuiden 
nu en dan een naauwelijks merkbaar 
streepje, dat een gedeelte der Noordkust 
van Frankrijk moet zijn. Wij hebben 
acht goed digt gelakte kruiken (}Ver. 
hoord geworpen, die elk een papier he
vatten waarop een afscheidsgroet gc· 

Een kijkje in de reproductieafdeling op het 
Hoo/dlwntoor. V.l.n.r. de heren G.C.E. Schultz; 

en G.J.E. Ween.a5. 
(toto: F. E. Landa) 

schreven en door al de onderofficieren 
van bet detachement ondertekent was. 
HPt ~a., l!eheure., clat de een of andt>re 
Hollandsche of Belgisrhe visseher zoo'n 
kruik in de nabijheid zUner kust op
vischt en hem dan hoogst waarschUn-
lijk ...... we~rgooit, omrlat hij aan die 
lege kruik toch niets heeft. 

Tel!"en den avond verlieten wi.i het 
Kanaal en nu z~jn we op dat l!eclP.Plte 
van den Atlantiscl1en Oc-eaan <l.at ilt>n 
naam van ,De Gronden" dr.aa~t. Ht>t 
schip begint hooger te rlansen dan we 
tot nu toe ondervonden hcbhen. 

Dinsdag 12 tot en met Vrijdag 
15 Julij. 

Niets hUzonders. Met een aanhourlencl 
stevige bries en helderP. Iucht houdP.n 
wij kocrs naar l1et Zuid-West en. Van het 
zeven- a acht-tal schepen, die !!el\ik 
met ons het Kanaal verlieten, z\in er 
nog een paar in het {?:ezigt. De ovcri
I!:Cn zijn nog ver achter ons; de 
,lV[arW' zeih ~oed. 

Zaturdag 16 Julij. 

WU bevinden ons thana in de Spaan
sche zee en heden morgen omstreeks 
11 unr wercl ons schip gepraaicl door 
een Engelschman, flie van Buenos 
-AUros (Amerika) komt, met bestem
ming naar. Londen. 

Den 17n, 18n en 19n Julij vie] niets 
bijzonders voor. 

VVoensdag 20 Juaij. 
Dezen ochtend kregen wij het Eiland 

Madeira in bet gezigt en heden avond 
tu5.5chen 8 en 10 ure zijn wij het ge
passeer.d, latende het eiland Oostwaarts 
van ons liggend. Door den verren af
stand en de henevelde Iucht konden we 
er intusschen niets anders van zien dan 
de hooge rotsen, wier toppen zich in 
de wolken verheffen. 



In memoriam 

Op 18 ]uni jl. IS In de leeftijd 
van 55 jaar te Ermelo overleden 
de heer 

W. Th. Eysink 

in leven gepensionneerd hoofd
werktuigkundige van or.ze Maat· 
schqppij. 

Hij ruste in vrede 

Donderdag 21 Julij. 
Dezen middag om 2 uur praaiden wij 

eeJ. Mexikaansch Barkschip, het laatst 
komen·de van Nieuwpoort (Belgie) en 
thans op weg naar Shang-Hai (China). 

B eclen zagen we voor het eerst "vlie
gende visschen'', die in groote massa',; 
uit het water opvlogen en zich op af· 
standen van 100 tot 200 el, a1s op kom
mando, weder in zee lieten vallen. 

Ze zijn ongeveer zoo groot als een 
baring en hijna denzelfden vorm heb
hen, hezitten zij bovendien twee vleu
gels. 

Vrijdag 22 tot en met Dingsdag 
26 Julij. 

Geene hijzouderheden. Het eenige 
waarop we onze aandacht vestigden, 
was eene ons nog onbekende soort van 
visschen, Boneta's genaamd, (de Zeelui 
zeggen: Ber,niters), die in ontzaggelijke 
menigte om het schip zwemmen en voor 
den hoeg in alle rigtJingen been en 
wecler .schicten. ln llet donk:er sclzijnl 
het dat die vischsoort phosphorisch 
licbt geeft, want zij lieten bij hun dar
telend spel breede vuurstralen achter 
zich, zoo helder dat wij de visschen 
even duidelijk konden zien als hij dag
Jicht. 

Woensdag 27 Julij. 
De indrukken van dezen dag zal ik 

niet ligt vergeten. Des morgens om 
5 uur stierf er een van ons detachement, 
de fuselier. Kemmin~, na eene ziekte 
vau weinige dagen. Dewijl ik juist op 
wacht was, ging ik gedurende den af
{!;eloopen nacht dikwUls naar de zieken
boeg ten einde den lijder te observeren 
en, zoo noodig, den scheepsdocter te 

waarschuwen; daardoor was ik er hij 
fegenwoordjg toen ae man aen geest 
gaf. Heden middag ten 5 ure we.td zijn 
stoffelijk overschot r.eeds aan de golven 
toevertrouwd, op de wijze zooals dat op 
zee gebruikelijk is. H et lijk werd namc
lijk in zijne hangmat gena.aid en aan 
~et voeteinde een zak met zand beves
tigd, waarna het, op eene plank gelegd 
en met de Nederlandsche vlag hedekt 
zijnde, gedurer.de den geheelen dug op 
l1e t dek ~·oor de fokkemast hleef liggen. 
Toen het uur der hegrafenis naclerde, 
werd er. appel gehlazen; wij schaarden 
c.ns in groo-t tenue, op het dek, in twee 
gelederen, en tegelijkertijd werd een 
~weede vlag halverwege de hezaan.smast 
heh csehen. Het lijk werd door acht 
!1-oldaten opgevat en driemaal rondom 
het de'k gedragen, gevolgd door de 
scheeps-equipage en het detachement 
militairen. Aan stuurhoor,dszijde, naast 
den grooten mast, werd nu halt gehou
den, wij allen ontblooten de hoofden 
en het lijk werd, met de voeten naar 
de zee gekeerd, op de verschansin!J: 
gelegd. Onze detachements-kommandant 
hield nu een korte, maar treffende aan· 
spraak, die hij hesloot met de .ee~e
monieele woorden: ,Een, twee, dr1e, m 
Godsnaam". Het laatste versiersel van 
den doode, de vaderlandse driekleur, 
wer·d weggenomen, de plank langzaam 
omhoog gewipt en...... een doffe slag, 
gevolgd door opspattend water1 deed 
ons hooren dat het overschot van een 
der onzcn in de peillooze diep te der 
zee verdwenen was. De vlag is thans in 
top gehee.schen, een extr.a oorlam uitge
deeld; maar geene luidruchtigheid 
J1eeft pla11ts., geJijk anders het geval is. 

Wij zijn nu op 15° N. breedte en 
25• 30' W. Lengte: (gerekend over den 
Merdiaan van Greenwich). 

Vrijdag 29 Julij. 
Om 11% uur 's morgens zijn we 

gepraaid door. een Er.gelsch fregat; om 
2 uur 's middags heeft de 2e stuunnan, 
Acker, een dolfijn gevangen. Het vleesch 
is witacl1tig en Cijn, maar c.lroog. 

Het weder, dat tot nu toe nogal vrij 
be!1-tendig was, is eensklaps veranderd; 
de lud1t werd vandaag geweldig duister, 
zwarte regenwolken stor.tten hunne 
watermassa's naar beneden, zoodat wij 
nauwelijks een 100 tal :schreden ver 
kondcn zien; -de wind blies met hevige 
vlagen uit het Z.Z.O. en joeg de schui· 
mende golven over het schip. Ik hen 
den heelen dag kletsnat geweest. 

Zaterdag 30 Julij. 
In tegenstelling van gisteren is het 

vandaag heel stil en daarbij zoo ver
schrikkelijk heet, dat het pek in de 
naden van het schip smelt en onze 
schoenen er aan vastkleven. Dez.e 

ochtend omstreeks half tien hehhen 
wij een haai gevangen, die geruimen 
tijd aan de achtersteven had gezwom
men, waar wij hem traktee:tden op 
stukjes spek van een paal' pond. 
Tweemaal trok die vraatzieke jonge· 
heer het spek van de haak af, maar de 
derde 'keer dtong de ijzeren punt zoo 
rliep in zijn bovenkaak, dat er. voor 
hem nan geen ontkomen te denken vicl, 
ofschoon hij hij het n aar hoven trekken, 
- dat door 30 a 40 man geschiedde -, 
met den staart een ontzettend lawaai 
maakte. De 1e stuurman hakte hem .lhet 
een bijl dat Iichaamsdeel af, sloeg hem 
vervolgens in stukken en gooide den 
geheelen rommel weer over hoord. De 
drie rantsoentjes spek kwamen in hun 
gebeel uit zijn maag te voorschijn. Wat 
guizige vrijer. 

ln onze nahijheid zagen wij ook eene 
menigte Noordkapers, zijnde grote 
visschen van circa 4 a 5 el lengte, don
kerhruin van kleur en hehhen hoven op 
den 'kop een rond gat, waaruit zij 
lange stralen water spui ten. Zij zwom
men op onderling gelijke afstanden 
naast en achter elkaar, hetgeen een 
gezi:gt oplevetde also£ er geheele linien 
reusachtige tirailleurs op de golven 
sprongen. 

Zondag :u Julij en Maandag 
1 Augustus. 

Geen nieuws. De hitte is hijr.a on
dragelijk en heeft ons aileen een gevoel 
bezorgd alsof we lam geslagen zijn. 

(wordt vervolgd) 

De grote stroom 
Men neemt wei aan, dat de Amazone 

or.tstaan is uit een zeearm, die de 
Atlantische met de Stille Oceaan 
verbond, voordat 's werelds jongste 
bergketen, de Andes, een geweldige 
dam tussen de beide wereldzeeen op
wierp. De Brazilianen noemen de Ama
zone graag een zee, omdat het een 
stroom van teusachtige afmetingen is. 
Per uur voert deze rivier 250 miljard 
liter water naar de Atlantische Oceaan. 
Honde.l:'dvijftig kilometer uit de kust 
overspoelt die enorme zoetwatermassa 
de zee en maakt h et water daar nog 
drir.-kbaar. 

De Amazone is 6.400 km lang en 
hecft meer dan duizend zijrivieren die 
bij elkaar 84.000 km hevaarhare water
we.,.en opleveren , waarvan 50.000 km 
ook voor grote zeeschepen toegankelijk 
is. De gezalllenlijke lengte van al die 
rivieren is voldoende om de aarde twee
maal te omspannen. Bij hoogwater 
bereikt de Amazone een hreedte van 
bijna vijfhonderd kilometer~ 

(Ult: ,.Wereld") 
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Ontmoetingen in Arnhem 

De Vereniging van Cud-employe's der K.P.M. hield op 28 Juni 
i.l. een geslaagde zomer-reunie. 

Van een der reunisten mochten wij onderstaand verslag ontvangen. 

Een goed idee, om gezamenlijk naar 
l1et Nederlands Openlucht Museum te 
Arnhem te gaan, een cultureel centrum, 
waar we als recht-geaar.de vaderlanders 
trots op mogen zijn. H et wil een indmk 
geven van onze volkscultuur, zoals die 
tot uitdrukking is gekomen in wonin· 
gen, kleding en gebruiksvoorwerpen. 
Tot dit <loel werden daarvoor in aan
merking komende boerderijen, molens 
en bedrjjven steentje voor steentje af
gebroken, overgebracht naar het uitge
strekte park van het museum en daar 
weer opgeb_ouwd. 

Wie van -de ouderen herinncrt zich 
uiet de prachtige stenen korenmolen 
nit h et begin van de 17e eeuw, welke op 
de Haagweg te Delft stond? W elaan, die 
molen wer.d door de eigeuaars, t.w. de 
oliefabriekcn Calve te Delft, in 1917 
aan het museum geschonken. De hoogte 
van dat sieraad iJS 26 meter en de vlncht, 
d.i. de diameter, welke de uiteinden 
van de wieken in de lucia heschrijven, 
is eveneens 26 m eter. 

En nu meteen m aar een lesje jn 
koremnolens. Die Delftenaar was, even
als de m eeste van zijn soortgenoten, een 
bovenkruier., hetgeen -zeggen wil, dat 
het molenlich aam vast s tond en -de kap 
met h et wickenkruis naa-r de wind ge
keerd 'kon worden. 

We gaan verder en hezocken boer
derijen, een olieslagerij, een kolenhran
derij, een veluwse schaapskooi. De 
prachtige her.enboerderij met de moo.i 
opgesierde deel. We gaan een ophaal
brug over en helanden in de Zaanse 
huurt, waar we de met wit snijwerk 
afgezette, helder groene houten gevels 
hewonderen, welke vroeger zo kenmer· 
kend wnr.en voor de Znanstreek . Een 
Marker vissershuis m et zo'n mooie 
bedstee er in, een houtzaagmolen en 
kleine watermolentjes. Aardig gezicht 
die kleine molentjes in het l aml. Wi:.t 
u ilat die dingen "tjaskers" heten? 
Nooit van gehoord. Wat kennen we 
onze eigen taal toch slecht. We gaan 
naar ecn klompenmakerij, een weve1·s
huisje en een papiennolen. Ook nog 
naar honder.d andere dingen. 

Laat ik liever eens tot iets anders 
overgaan en aan onze Zwollenaren 
vragen of ze wei eeus gedacht hebhen: 
,waar zou .die ouwe stadspomp van 
ons toch gehleven zijn?" - Zoek er 
maar niet Ianger naar, want ze hebben 
'm in 1936, dus nu 20 jaar geleden 
versleept naar de sfeervolle kruiden
tuin, waar hij met zijn gratie uit vroeger 
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jarcn zeer wel past. Hij kan daar mooi 
naar de goudvisjes kijken en maakt h et 
best . .lullie moeten de groeten van hem 
hehben. 

Er is een Dr.entse buurt met o.m. een 
plaggenhut. In en indroevig, dat daar 
mensen in moesten wonen. Kon daar 
ooit vreugde zijn? Of was het slechts 
doffe herusting in een lot, <lat na 40, 
hoogstens 45 jaar was uitgeleefd? Zijn 
wij beter dan die mensen wareu of 
hebben wij veel redenen tot grote dank
haarl1eid? Er is een Drents dorps
schooltje met kleine klasjes in een 
klein, maar aardig lokaaltje. Het is de 
moeite waard er eens binnen t e gaan 
en u in die sfeer van vroeger te denken. 

En, brave Limburgers, luister naar 
wat ik zeg: de Znid Limbur.gse hoeve 
is er ook, met z'n m estput niet er gen,; 
achte1·af iu een hoekje, maar, zoals het 
hJijkhaar meer doelmatig werd gencht, 
midden in zodat men er van alle kanten 
naar h artelust van kon genieten. 

Is h et nodig om nog roeer over het 
Openlucht Museum te zeggen? We 
kunnen volstaan met de verkladng, dat 
het voortreffelijk is tot het vormen van 
een benaderd begrip van ,lwe h et hij 
ons wa:s en tot op ze·kcr hoogte nog is". 

Laten we nu nog even stil staan bU 
het , los hoes" uit Twente. Binnen is 
niets anders dan een grote open ruimte, 
waarin alles samenhokt. Daarom wordt 
het los hoes, d.i. open huis genoemd. 
Zelfs is er geen afscheiding tnsschen 
woongedeelte en de stal. Vensters zijn 
schaars, zodat h et hokkerige gedoe aan 
cle zijden steeds in donker is gehuld. 
W ordt er gestookt, dan moet -de rook 
zelf maar een uitweg zoeken tussen de 
talrijke kieren en re ten in het clak. 

Toch is het belangwekkend, dat dit 
brokje cultuur in originele toestand 
voor het nageslacht ikan worden he
waard. Maar het b elangrijkste zal velen 
waarschijnlijk niet eens opvallen. Kij'k 
maar eens naar hoven, naar de nok van 
het huis. Daar oziet ge een paardekop
penmotief. 

In h et oude volksgeloof heeft dit een 
helangrijk rol gespeeld, want de paar
-dekop zou min of meer dezelfde 
hetekenis hehben als het hoefijzer. waar 
zelfs nu nog -door velen onheilafweren
de- of gelukaanbrengende krachten aan 
worden toegeschreven. Dit volksgeloof 
vindt zijn oorsprong in de oude heiden
se tijd, we hebhen hier te doen met de 
paarclen van W odan. Ging men tot het 
Christendom over, dan zat men met die 

paardckoppen misschien wat in de 
knoei, want men dnride ze toch niet 
zondcr m.eer weg te halen. Om daaraan 
tegc.moet te komen, plaats te men op di~ 
paardekoppen een klein kruisje. Daar 
mede waren ze dan gekerstend. 

Hier is dat niet geheurd, maar men 
heeft het ar1ders opgelost, door ann de 
nok van de ander.e gevel het Christe
lijke kruis aan te hrengen. Beide 
nokken zuUen hoogstwaarschijnlijk zijn 
bedoeld als gelukaanbrengers. 

Aan de gevel met het kmis, dit is die 
hoven het woongedeelte, is nog iets 
ander!> te zien, wat de Jnoeite waard is 
om er even hij s til te staau. Met stroo 
zijn <laar mitfiguren op aangebr.acht. 
H ebt u -dit aangezien voor een goed 
gekozeu gevelversiering? Het lijkt er 
wei op, maar dit i:s het hoofddoel met 
geweest. Die h aaks geplaatste }ijnen 
vinc.len we tot in de grijze oudheid in 
een groot .deel van de wereld t erug. 
Zelfs op rotstekcningen in de Alpen 
zijn ze gevonden. Ze zouden een omge
ploegd stuk ]and voorstellen en als zo
dauig het zinnebeeld zijn van Moeder 
Aarde. Dat vermoeden staat niet op 
losse grond. Er bestaat hijv. een afheel
ding uit de v66r Christelijke tijd van 
een vrouwenfiguur, staande op een 
voetstuk, dat deze ruiteu ver toont. Ze 
houtlt in de ene hand een kind, dat de 
uitheelding moet zijn van de Godszoon, 
omdnt het hoofd de vor.m h eeft van een 
zonnesymhool. Deze veronderstelling 
pas t geheel in de oude opvatting, dat 
de Godszoon het kind zou zijn van 
Moeder Aarde. Het is dus een heidens 
i'ymbool en op h et los hoes st aa t het 
kruis er hoven, dus het is gekerstend. 

D it is inter essant, vooral als we 
daarhij weten, dat aan de kerk te Waal
wijk, zij het iu wat andere vorm, het
zelfde r.uitnwtief voorkomt met eeu 
kruis er op, blijkbaar omdat men wel 
wist dat het een heidens zinnehecld was. 

Er is machtig veel moois t e zien in 
dat Openlucht Museum; ge zult er het 
een of an<ler over lezen, m en ·zal er u 
gaarne iets over. vertellen, m aar dat 
kan slechts onvolledig zijn. Het zal mij 
zelfs niet verwonderen als de desklm· 
digen, die hier m et de directeur, Dr. 
Win. Rouken s samenwerken, zelve op 
alles nog lang niet zijn nitgestudeerd. 

De wagenhaJ is ook iets hijzonders. 
Prachtig hewerkte wagens e.d. zijn 
daar ondergebracht, mooie afbeeldin
gen staan op de panelen, men vindt 
er bijbelse uitbccldingen en toepasse
lijke spreuken, smaakvol en kleurrijk 
hontsnijwerk. Bijzouder mooi bewcrkte 
,achterschamels". U weet nn toch wei 
wat dat zijn, nietwaar? Neen? Bent u 
zo dom, dat u oat niet eens weet? Dan 
bent u een hopeloos geval. Punt! 



Het ms. "Siberoet" t.aadt rijst te Bangkok. 

De afs praak is, .dat de reunisten 
samenkomen op het terr.as van , de oude 
bijer.korf", l1et mooi gelegen restaurant. 
Ook hieruit blijkt, dat de hedoeling 
niet heeft voorgezeten om een tochtje 
naar Arnhem te maken, doch om het 
Openlucht Museum te h ezoeken. Oudc 
vrienden, die hun heste krachten h eb
hen gewij.d aan de opbouw en de hloei 
van de K. P. M. zullen elkaar bier weer 
eens ontmoeten. De Maatschappij, 
welke hen de gelegenheid schie p hun 
kr.achten ten voile te ontplooien en die 
hen .dankbaar is voor de krachten, 
wefke zij in K. P. M.-verband gaven, is 
hun Maatschappij. Varend personeel en 
de wal, destijds harmonisch samen
gekoppeld onder deskundige leiding. 
Dat zijn .de oud-K. P. M.-ers. En 
morgen komen ze van l1einde en verre 
naar Arnhcm. 

Van h einde en verre. J a ! Want daar 
ergens vlak bij de Zuidpool, u weet wel, 
waar al die meridianen vlak tegen 
elkaar aan komen te liggen, zit op het 
voor hem gereserveerde ijshergje onzc 
walvisvaar,der rustig zijn krantje t e 
lezen. Juist wil ie een ijsje hestellen, 
ah de post hem het drukwerkje komt 
hrengen betreffenJe de reunie. En nu 
geef ik u te raJen wat hij doe t. Hij 
bedenk zich geen ogenhlik, kijkt naar 
zijn walvissies, .die daar argeloos zwem
men en zegt m et ee:1 breeiJ gebaar: , van 
mij krijgen jullie geen last meer !" -
IJ verig gaat hij op zoek nuar de meri
diaan van Arnhem, dat is een hele 

(foto: A, van Weeren - r adiotelegra flst) 

zoekerij in dat gewirwar eu als hij hem 
h eeft, laat hij zich daarlangs naar h el. 
noorden glijden om op tijll op de reunic 
tc kunnen zijn. 

En als oud gezagv. B:aauboer op 
ziJ'n Lon"' I sland N.Y. de tijding ont· 

• t:l d' d vangt, dan verwed ik een lief m g, at 
hij tegen zijn ega zegt : 

,Vrouwtjelief, ik h eh een idee. Als 
jij een koffer pakt, h et knn me nif't 
schelcn of het een grote of een kleinc 
iR, dan gaan we naar, de overkant van de 
plas, we gaan naar Am hem. We hebh£'ll 
weir.ig tijd, dus nemeu we de grootcirkel 
en komen langs de parallel terug. Houcl 
je vooral goed vast !" - lk hoor Me
vrouw Blaauwboer al antwoorden: 
,Maar Jochem, als het nu eens gaat 
regenen? Dat komt a an de overkant wei 
meer voor op ongelegen ogenblikken.'' 
- En dan het indrukwekkende b e
sche1d: ,Heb daar maar geen zorgen 
over, want we zijn niet bang voor een 
buitje." 

Zeg h et nu zelf een3, m en.sen! Is het 
niet ontroerend ? Zo zijn ze allemaal. 
Dit is h et st aal , waaruit de Paketvaart 
is opgebouwd. Ze zijn niet hang voor, 
een beetje water, zelfs niet als daar 
wat onweer bijkomt. 

He t is uniek! Bezienswaardig, die ... 
.die... hoe is het ook weer, die oud· 
K . P. M., nee, ik hedoel die, .. .. . . dat 
Oflerilacht Museum. Merknwar<lig en 
uniek! -

* 

,W at zit die daar te brabbelen? lk 
"'eloof warempel, .dat ie onder zeil is. 
He! word eens wakker! Wat zijn dat 
voor. onverstaanhare klanken? 

,Wat bedoel je? Oh dat is niets bij· 
zonders, allemaal nonsens, ik zat wat te 
peinzen over de reuZJie van morgen, de 
28e." -

,Als dat per se de 28e moet zijn, is 
het niet verkeerd, als je je wat haast, 
want h et is vandaag de h ele dag al de 
28e en ik weet niet of je daar morgen 
nog wat aan znlt hehhen." 

,Bl... j e hebt gelijk, is dat even een 
strop ? lk heb me eeu dag ve£gist. 
Daar gaat m 'n r.elmie, wa:u ik zo op 
gevlasd h eh" -

,Vind jij die rennie dan zo helaug
rijk ?" -

,Nogal, want nergens hoor je zo goed 
de nieuwtjes van 30 to t 40 jaar geleden 
als daar, de kranten kunnen er gewoon
weg nie t tegen op, die h egaan de fout, 
dat ze het n ieuws zo heet van de naald 
geven. Dat kan nooit goed, het is niet 
helegeti. Maar ltet erge is, dat ik een 
verslag ozou maken en daar komt na
tuurlijk niets van terecht." -

,W aarom niet ?" - ,Wat een vraag, 
ik kan toch niet schrijven als ik er niet 
geweest ben''?- ,Helemaal geen he· 
zwaar, je fantaseert maar wat. Niem and 
zal zeggen; , die vent zwamt" . Allemaal 
zullen ze zeggen ; ,was dat er ook? 
Niks van gczien." - , J e dacht zeker 
dat die knapen ·zich iets laten aan
praten." - ,Vanzelfsprekend denk ik 
dat. Jij slaat ze veel te hoog aan. Maar 
als je he t anders wilt doen, kan h e t even 
goed. Begin maar met h et mooie weer." 
- ,Kan niet, want de radio geeft -
hewolkt naar regen." - ,Daar, moet 
je je niets van aantrekken . J e moet een 
verslag geven en er wordt op gere
k end dat daarin st.aafs dat 1JeJ; een goed 
geslaagde dag was. Daarvoor heb j e 
:mooi weer nodig. Als je zegt dat h et 
regent, dan vinden de mensen je ver
velend en willen je artikel niet lezen." 
~ ,Veronderstel, da t ze tijdens de 
koffietafel van h et terras afregenen, dan 
kan ik hen toch niet gaan vertellen, dat 
het mooi weer is? Dan wor,den ze wild. 
Hier 'kleddert de regen ook al, wie weet 
wat voor noodweer ze daar hebhen ." -

, D an draaien ze wei hij in een of 
andere veilige haven, daar weten die 
lui wei rand op. Ze komen toch aileen 
maar om hun oudste nieuwtjes t e 
spuien, misschien weten ze niet een!', 
d at he t regent." -

,Ga ze ver.tellen, dat ze in het vcrvol~,; 
precies op tijd moeten zijn, waut dat 
ze andei'S de b as mi5sen. '' - ,Dat heell 
de secretaris hen ook al aan het ve>:· 
stand willen hrengen, dus daar behoef 
ik niet m ee aan te komen." - , Dat van 
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die secretaris slaat niet aan. Er .zijn 
altijd nog mensen, die hun dienstre"'e
ling voo.r de rennie-cruise te krap ;p
.zetten, die hehhen iets van een .,Kom 
Pas Morgen" complex. Niemand kan 
daar heter over schrijven dan jij.'' -. 
,Stel eeru; iets anders voor en houd op 
met dat gezwam." -

,Schrijf maar op; zodra je op het 
terrein bent, passeer je een ouderwetse 
tol.'' - Dat klinkt heter, ga door !'' --

,Op bet t.ariefhord is te lezen hoeveel 
je moet betalen. Als je een hok, geit of 
hond hij je heht, gespannen voor een 
rij- of voertuig met 2 wielen, dan moet 
je anderhalve cent tol hetalen.'' -

,Ik heb geen geit." - ,Hindert niet, 
schrijf door !" -

,Als e.r vier: wielen onder je wagentje 
zitten, doe je heter er twee af te halen, 
want anders moet je drie centen tol 
betalen." -=-

,Wat heb ik daar nou aan? Ik kom 
toch niet met een wagentje ?" -

,Hoe dan ? Met de diligence ? Dan 
betaal je meer. Even zien hoeveei het 
dan wordt !"-

,Vertel me liever, wat je na die tol 
krijgt !"-

,Dan gaan we eerst naar .de tentoon
Btelling van oude kleder.drachten. Moet 
je ze heslist aanraden, want dat is mooi. 
Je hokkewagen moet huiten hlijven." 
,En verder?'' - ,Verder moet je het 
zelf maar uitzoeken, jij maakt het ver
slag en niet ik. Vergeet niet iets over 
het he:stuur te .zeggen." - ,W eet jij een 

.ander woord voor onvolprezen. - dat 
afgezaagde woord wil ik niet "ehrui-
k " N b en. - , ee, ik weet geen ander 
woord.'' - ,Dan schrijf ik geen syllahel 
over hen, dan kunnen ze het me doen.'' 
- Dan moet er nog iets zijn over het 
restaur.ant, want er wordt een koffietafel 
geserveerd. W at kan ik daar non ove1· 
schrijven ais ik er niet hij hen geweest?" 
- ,Zet maar, dat ie er aardig uitziet. 
Als de koffietafel sof is heb je tenmin
ste niets lelijks gezegu. Ik zie dat al, 
bij honderden tegelij'k komen ze aan 
·de koffietafel. 

Een hezienswaardigheid van de eerste 
or.de. Als ik de directie van het museum 
was, zou ik er voor de andere hezoekers 
een speciale attractie van maken. Er is 
geld mee te verd.ienen.'' -
,Roe wou je dat dan doen ?" -

,,Zie jij dat niet? Denk eens aan, 
een paar honderd stukken oud-roest, 
aan heide kanten geflankeerd door de 
dames, die er nu eenmaal mee opa-e
scheept zitten. Daar, is geld uit \e 
slaan !'' -

,,Nee, houd maar op, dat kan ik ze 
niet aandoen om zo over hen te schrij
ven. Vergeet niet, dat ik er zelf ook hij 
hoor. Nee, dan maar liever geen versla" 
over de reunie 1956. to 

J, Ac:a 
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Onze maandelijkse foto•prijsvraag "' I 

Binnenvloot verouderd 

De samenstelling der Nederlandse 
hinnenvloot is verouderd. Indien deze 
situatie niet op kor.te tennijn verandert, 
zal de p01Sitie van deze vloot steeds 
bescheidener worden. Sinds 1945 voegde 
Nederland slechts 70.000 ton scheeps
ruimte aan de binnenvloot toe, - de 
tankschepen niet meergerekend. Met 
deze weinig florissante situatie werden 
de deelnemem aan het achttiendc 
hinner.s"heepvaartcongres geconfron
teerd, dat door, de minister van V er
keer en Waterstaat, mr. Algera, 
officieel in het Kurhaus te Schevenin
gen werd geopend. De minister toonde 
in zijn openingswoord veel waardering 
voor de vele pre-adviezen, die war.en 
nitgebracht. 

Mr. W. de Meester zocht de oon:aak 
van het verouderen van onze binnen-
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Hiernaast staat .de oplos
sing van de foto-puzde, 
voorkomende in bet 1 uni
nu:mmer van ;,de Uitlaat". 
De uitgeloof de prijs van 
Rp. 15,- gaat naar Mej. 
T. van Kleef- afd. Ar.chief 
op het Hoofdkantoor. 

* 
Nevenstaande opgave ziet 

U zo! Zend uw oplossing 
aan ·de Redactie van , de 
U. I " I 1t aat - pj a n.v. K. P. M. 
- Medan Merdeka Timur 5 
- Djakar.ta. 

In de linker-bovenhoek 
van de envelop .zet u: foto
prij.svraag. Uiterste datum 
van inzending: 20 Septem· 
ber a.s. 

I 
j 

Het geheurt vaak .dat wij 
oplossingen van de foto
puzzle m,tvangen, die hijge
schreven worden op inzen
dingen van de gewone 
puz'Zle-ruhrie'k. Wij verz.oe
ken dringend om dat niet 
meer te doen en foto-puzzle 
oplossingen apart te ver
zenden, op de wijze zoals 
I,ie<boven e"<a< aangegev::J 

vloot in het feit, dat de tarieven in het 
greM.overschrijdend verkeer voor 1956 
te laag waren om de houwlUJSt te prik
k elen. Men kan veilig aannemen dat het 
vervoersaanbod voor de W est-europese 
vloot de komende jaren niet henedeu 
het hoge peil van 1955 zal dalen. 

Nederland •zou zijn vervoer.spotentieeJ 
kunnen opvoeren door op korte termijn 
een doelmatiger gehruik te maken van 
de aanwezige tonnage, motorisering en 
nieuwbouw. 

De heer P. Boogaard Gzn heeft voor 
dit congr.es hecijferd, dat rond een half 
miljoen ton laadvermogen een gemid· 
delde ouderdom heeft van 60 jaar. Men 
kan zelfs een toeneming van de impro
duktivitei t verwach,pn omdat er steed,; 
meer reparaties komen, waarvan stil
leggen van vlootonderdelen het gevolg 
moet .zijn. 



• 

ne binnenrede VIlli Singapore met geheel rechts de Clifford Pier. J,i11ks ftet ms. ··Lampo11g". 

Alarm in de vissenwereld. 
Zeebevingen zijn in de wateren rond 

d e J apanse i(:'!ilanden 11:een zeldzaam
heid. Soms zijn zij ech ter zo zwak, dat 
geen mens er iets van merkt. Alleen 
de grote hoeveelheden dode of bewn~
teloze vissen, die op het water d rijvt>n, 
wij zen er dan op, dat de zeebodem in 
bewe~in~ was. Het eleek, dat dt> zwem
hlazen van de vissen de krachtig;e druk 
van be t W ;1tl•r tij rlens 1le zeeh~vin,!!en 

niet konden weeru·taan. Eeu natuurver
schijnsel, dat voor de mens onmerkbaal" 
was, hetekende een ramp voor de 
vissenwereld. 

Ook kwam aan het licht dat de vissen, 
l::.ng v66r de zeebeving kon worden 
~econstateerd, bijzonder onrustig waren. 
Dit moet worden toegeschreven aan de 
gr.ote gevoeligheid van de tastzint ui
gen van de vissen. Zij voelden cle 
u iterst gerin~e drnkveranderingen in 

1 f:> l o . aezaqt> '' Meyer) 

het water, die de eigPnlijke cataslrofe 
aankondigden, reed-; lang te voren. 

E en zeer belangrUk zintuig van een 
vis is de zogcnaamde zijlijn. Hiermee 
voelt hct dier ree ·s op CPu afstand, 
dat er zich een hinderpaal op zijn we~ 
hevindt, doordat deze de ;;troming van 
het water op een bepaalde manier 
helnvloedt. Een vis zal zieh daarom 
slechts zelden aan iels stoten , zelfs als 
hij niets kan zien. 
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Bii de foto's 

Op rle Jrnnlpugi tlll Mlltll rlr• loe..•lf• f " 'O mn de 
muuml: Een vi.<se.rspnwu· buiten ti<' htwen van 
1'11. Priuk. 

fJ p.ze foto were/ f!.P./1/ofl"! (/oor t.'e heer H .J.H. 
K.ristel - · 2de stuurmrm t1/ b van de ,Sanana", 
die hierm (>de besl((·{! w ;st le leggen op de rtit· 
geloofrle wijs vun Rp . .50,-

Op de rwltte.rzijde l'llll het omslag : een 
vissersttrrllttt" nttbij Rulele11g. 

D -- oplossin~ van ltet bogenr.aadsel, 
voorkomendc in hct J nni-nummer van 
, de Uitlaat" is a!s volgt: 

Horizontaal:· 1. vlam; 4. toiP.nl; 17. sjah; 
11.1. elite; 29. tnle ; 30. staal; -U . demi; 42. 
enter; 53. gort; 54. Tibet. 

Verticaal: 2. rna~lt'ne> lik ster: i . tonp~l~n .. ~l
stfr; I;, modPontwern~lP•: 9. 1' H.: ] 1 Pn; 
12. Aa; 15. N.T.; 21. R,D,; 23. pi; 24. nl : 
27. on.; 33. e.a.: 35. R.D.: 36. Km,: 39. , ... : 
45. Ho ; 47. en; 48. Sr.; 51. 1e; 57, ra ; 59. el: 

In de bogpn: I ] t. veracbten; 8-3 atol ; 5 16. 
ot•endoen; 10· 7. open ; 17-26. schan·daal ; 20-13. 
Iune; 19-28. lal'oniek; 22-16. -opeen; 29 38. 
traktati e; 32 25. sepia; 31-40. tevreden; 3~·28. 
wrnak; 41-50. dteesoirs; 44-37. khaki; 43.S2. 
nietsnnt; 46-40. peren: 5~-liO. J!enerator ; 5649. 
erker; 55-61. inneriijk; 58-52. eerst. 

De eerste pr~js van Rp. 25,- gaat n aar: 
A. d~ Vries - hfd.wtk. aj b van het 
s.s. ,Blinjoe"; 
de tweede prijs van Rp. 15,- naar : 
m eVT. G. M. Pronk-Strijland - Djalan 
Tjisedane no. 22 te Sur.abaia en 
de derde prijs van Rp. 10,- naar : 
gezagv. J. v.d. Winden. 

Voor intenders gelden de volgende voorwaarden: 
1. lnzendingen, w elke duideliik van naam e n adrcs 

zijn voorzien, te rich~n aan : 
de Redactie van .,de Uillaat" 
p / a n.v. K.P.M. 
Medan Merde ka Timur 5 - Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zon· 
der meer ter zijde gelegd. 

~- Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen bescilik
baar gesteld : 
1 prijs van Rp. 25,

Rp. 15,-
1 " , Rp. 10,-

4 . Over oplossingen en / of loekenning der priizen 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 

D e oplossiugen van onderstaandl· 
puzzle moeten ons uiter1ijk 20 Septem· 
her a.s. hebhen h ereikt. 

De wraak. 
In ecn r.ant.ine van een Amedkaan,;e kazerne 

~ag ik een sergeant, die uit allerlei tijdschrif· 
ten verschillende n<lvertentie-conpon> kni pte. 
Nieuwsgierig vroeg ik hem waarom hij dat 
deed. 

,,Wei, ik heb het pnrticuliere a~res van 
mijn commandant gevonden. Dat zal 1~ o.p al 
deze coupons invullen. Dan staat hJ;J Jnge· 
schreven als student voor zes schriFtelijke cur· 
snssen; ala belangstellende voor 9 verzeker.inJ!s· 
maatschap-pijen m6t het verzoek hem een 
vert·egenwoordiger te zenden, nls liefhebber 
voor 47 boekjeo en voor 24 monsters schoon
heidsmiddelen en voor een .proef met een 
nieuwe stofzniger van 10 versrhill endt' mer· 
ken", luidde het antwoord. 

Toen mijn gezicht eeo groot vraa;rtekeo ver
toonde, zet hij: ,De man heeft mij 2 jaar Ian!! 
het leven :r.uur getna6ikt; nu is het mijn heurt". 

Ronde woorden met een spreekwoord 

Omschrijvingen : 

Horizontanl: 4-S hij elkaar ; 6-7 vleut~:el; S-9 hoeveelhei·d; 10·13 burgers 
van een stad, die het poortersrecht bezaten ; 14-U. versto ring; 19-20 land· 
bonwwerktuig: 21-22 maalinrichting_; 23-24 de kaapvaart uitoefenen .. 

Verticaal : 1 en 3 vonnen samen een spreekwoord; 2 spijs en drank voor 
de r eis; 11\. ~e'brekkig spreken. 

Bovenste hel{t: 4-5 zich ·behoedzaam voortbewegen; 6-7 deel van een 
huis; 8 9 onenighei.d; 10-11 soort papagaai ; 12-15 spankracht; 16-17 
onheilspellend ; 19-20 munt uit woeger tijd; 21-22 lid van een, in Am e
rika, godsdienstige sekte; 23-24 een gelnid voorthrengen. 

Onderste helft: 4-5 f>ttak t rekke.n ; 6-7 b et verltopen; 8 -9 onrustig ver· 
Iangen; 10-11 vulkanisch glas met holvormige aikoelingsbar sten; 12-15 
overschot; 16-17 bus, waarin olie zit; 19-20 kleine hoogte van metselwerk, 
als steunsel van een s tijl ; 21-22 deel vau het jaar (meervoud) ; 23-tl4 
zuidvruchten. 
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\foto: gczagv. H. Meyer) 



H.K.H. Prinses Irene wordt 5 Augustus a.s. zeventien ja4r. 

Foto: M, c. Meyboom 
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