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fleet jutileum van GJJirecteur ~rand 
Op uitnodiging van de Directie verzamelden de chefs van dienst, dienst

hoofden en adjunct-chefs te Djakarta, Tandjong Priok en Petamburan, 
alsmede de Gezagvoerders en Hoofdwerktuigkundigen van de te Tandjong 
Priok binnenliggende schepen, de meesten vergezeld van htume dames, zich 
op Maandag 27 Augustus tegen 11 uur in de kamer van de President-directeur 
om tezamen met de !eden der Directie en hun echtgenoten bet zilv-eren 
dienstjubileum van onze Directeur, de beer J. W. Brand, te herdenken. 

:\"adat de jubilaris en zijn echtgenote 
vergezeld van hun zoon om 11 uur de 
met feestelijke hloemstukken versierde 
kamer waren hinnengetreden sprak de 
President-directeur de heer en mevrouw 
Brand in hartelijke bewoordingen toe. 
De beer de Koe herinnerde er aan, dat 
reeds lang geleden, namelijk in 1928, 
zijn levenspad en dat van de heer Brand 
elkaar dicht ger.ade1·d waren, toen de 
hcer Brand grotc successen oogstte als 
lid van het Nederlandse hockey-elft~l, 
dat op de Olympische Spelen te Amster
dam de tweede plaats behaalde, terwijl 
de heer de Koe zelf deel uitmaakte van 
de Olympische roeiploeg, die het hclaa.;; 
niet verder hracht dan de voorwedstrij
den. Nader tot elkaar kwamen wij, 
aldns de heer de Koe, tocn ik de heer 
Brantl opvolgde als volontair hij c!t
finna Ruys & Co. in 1931, en later in 
dat jaar troffen wij elkaar op bet 
Hoofdkantoor der K.P.lVI. te Djakarta. 

Brand, nat het voor een man uitermate 
helangrijk is, dat hij plezier in zijn 
werk heeft. Toen ik rnim een jaar gele· 
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den op het Hoofdkantoor kwam, aldus 
de jubilaris, voelde ik mij een beetje 
als een vreemde eend in de bijt. Dat ik 
in het afgelopen jaar hijzonder veel 
plezier in miju werk heb gehad, dank 
ik aan alle K.P.M.-ers, van hoog tot 
la.ag, die mij zo van ganser J1artc Jmn 
medewerking hehhen gegeven. Op 
voorstel van de . heer Brand werd een 
toast uitgebracht op de Koninklijke 
Paketvaar l-Maatschappij. 

Nadat de aanwezigen de heer en 
mevrouw BranJd hun gelukwensen bad
den aangehoden, hlee£ men nog geruime 
tijd in fee3 telijke stemming bijeen. 

Twee dingen in de carriere vun de 
heer Brand hehhcn mij bijzonder ge
troffen, zo zci de heer de Koe verder. 
Voor de· oot·log heeft hij steeds daar 
gezetcn waar nu de K.J.C.P.L. haar 
activiteit in grote mate ontplooit, te 
weten Zuid-Afrika, en na de oorlog was 
hij agent der K.P.M. te Singapore in de 
periode, dat een zeer nanwe samen· 
werking met de K.J.C.P.L. werd opge
botiwd met ais centrum jnist Singapore. 

De heer Brand beantwoordt de toespraak van de heer De Koe. 

De beer de Koe wijdde in het hijzon
der n og 'enkele 'iVoorden aan de moeder 
van de 'heer Brand, voor wie h et een 
grote voldoening moet zijn, riadat wij
len haar echtgenoot vele j.aren Directeu r 
der K.P.M. in Amsterdam was geweest, 
nu te mogen heleven, dat haar zoon als 
Directeur van de K.P .M . . huiten Europa 
zijn 25-jarig dienstjuhileum berdenkt. 
Tenslotte richtte de President-directeur 
zich speciaa.I tot mevrouw Brand, die 
- aldus de heer de Koe- reeds 19 jaar 
K.P.M.~dienst achter de r~g heeft en 
in die tijd h aar echtgenoot tot 'een grote 
steun is geweest. · 

De heer de Koe heeindigde zijn toe· 
spraak met een hartelijke gelukwens 
voor de beer en mevrouw Brand en 
over:ha.ndigde de jubilaris het tr:a.'ditio
nele juhileumgcschen:k: het gouden 
Paketvaarthorloge. 

In zijn dankwoord zeide de heer 
: De heer en mevrouw Brand nemen de de geluktvensen van wal en vloot in ontvangst. 

(foto' s W. van Boggelen ) 
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+ ' h ewegingen van het vrachtje ontdaan 

de reclactie 

~ijna ~ jaar geleden, om precies te zijn op 9 October 1952, werd 
per ctrcul~ire bekend gemaakt, dat met ingang van 1 Januari 1953 
de redactte .van "de Uitlaat'' zou worden gevoerd door de heer 
f!'· 0. A Ntederer, die zich in het eerste nummer van de achtste 
1~argang aan zijn •lezers voorstelde. Vele malen heeft hij zich sedert-

, dten. met. een persoonlijk woord tot zijn lezers gericht en dat zou 
ook tn. d,t nu~mer geschied zijn , als een ongeval met zijn motor 
h~m ntet. ,gedwo~gen had tot enige ' weken afzondering in het 
Ztekenhu~s Petambur~~· Gel.ukkig bfeken zijn verw;ondingen ~iet 
van ernst tge aard te zqn, maar niettemin was het de heer Niederer 
onmogelijk zijn taak op de gebruikelijke (en we mogen wei zeggen: 
uitstekende) wijze voort te zetten. · 

Door de vorming van een uit drie personeelsleden bestaande 
"nood-redactie" werd in de ontstane "vacature" voorzien en zij zal 
trachten "de Uitlaat'' op hetzelfde hoge peil als tot dusver te hand
haven. Zij is grote dank verschuldigd aan de heer Niederer die 
i~middels reeds zover hersteld is, dot hij aan de voorbereidind van 
dtt nummer vanuit Petamburan Ieiding heeft kunnen geven. 

~e "nood-redac~.ie" wenst de heer Niederer een spoedig herstel 
en zq hoopt, dot hq de volgende maand van zijn Europees verlof 
zal kunnen gaan genieten. 

·-------------------------------------------------+ 
Onze Vri-vri en het zoutprobleem 

Onze Vri-vri beklom monter. het 
stoepje naar de eetzaal, hestudeerde 
met opgewekt gezicht het menu en 
constateerde met genoegen dat hii 
potagerprintaniere voorgezet zou krijge~. 
Dit deed hem - heel even slechts -
denken aan de printa's die hij vel e 
maanden geleden van zijn liefdevolle 

b
moede: had medegekregen toen hij als 

aroetje scheep ging naar -de Oost. 
Schuifelend langs de tafeltJes viel' zijn 
oog op een jonge dame van naar. schat
ting achtien W estmoessons. Gevol" 0 

gevend aan de eerste indrukkeu zette 
hij zich - na zich op correcte wijze 
voorgesteld te hebben en daartoe 
hekomen toestemming aan haar 
tafeltje. 

Terwijl hij wachtte op het bord 
potage printaniere gleed zijn hlik ab 
terloops ov.er he:t gezichtje van zijA 
overhuurvrouw, str.uikelde over haar 
ogen en gleed over haar haren verder 
af naar het ,ins blauen Hinein". Bij 
de struikelpartij m eende hij echter 
ontde~~ te hebben dat zij ze aile vijf 
wel biJ elkaar had maar niet geheel 
in de juiste volgorde. 

Echter waren haar. charmes van dien 
aard dat Vri-vri redenen had eens te 
onderzoeken welke punten van over
eenkomst hen nade:r tot elkaar konden 
hrengen. 
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Alras hleek dat zij nooit was voor
gesteld geworden aan de Sjah van 
Perzie, geen uitgebrei-de collectie 
Chinees por.celein had uit de Ming
dynastie, wei eens van wetten had ge
llOord, doch de Wet van Newton niet 
kon verklaren, nooit opgcsloten was 
g~weest in een ingestorte uraniummijn, 
mmmer had geleden aan ichthyosis 
vulgaris, reeds voor haar 5e jaar kon 
hardlopen, nog geen interesse toonde 
in de onderzoe.kin'gen naar Voronoff 
en zich niet zou willen wagen aan 
sate kakkerlak. 

Afgaande op deze gegevens za"' onze 
Vri-vri visioenen van peilloze 

0 

pers
pectieven en net wilde hij zijn tafel~ 
dame verklaren dat, gezien de vele 
overeenstemmingen het misschien wei 
zijn nut kon hebhen de kcnnismakin"' t> 
nog dezelfde avond in een hioscoop 
voort te zetten, toen hij zijn laatste 
· slikbcweging hlijkhaar niet meer kon 
voltooien en met starre ogen, waaruit 
ongeloof en ontzetting spra'ken, naar 
haar hord soep keek. 

Boven dit bor.d zweefde, vastgehou
den door haar linkerhand een flinke 
zoutpot, de rechter hanteerde een mes 
en dat mes dook in de pot en werd in 
het zout gedreven gelijk een spade in 
·de grond. 

De met zout opgetaste mespunt werd 
hoven de potage mi·ddels graciense tril· 

en weer in de pot gestoken. 
, .......... .. tien !" kwam het lispelend 

over de menie rode lipjes. 
Zij gaf het zout even de tijd in de 

so~p op te lossen en van deze gelegen
heJ d maakte Vri-vri gebruik zijn onder
bro~en slikbeweging weer in de peri· 
stalusche te doen overgaan en haar -
wijzend op het imniddels soep door
trokken hergje zont - te vragen of zij 
mogelijk eeu nazate was van Ja~ 
Beukelszoon. 

Dit causaal verband ontging h aar 
blijkhaar .. 

Althaus zij reageerde er niet direct op. 
,,Weet je", zei ze, diepzinnig r.oerend 

in de soep en voelend dat Vri-vri iets 
wilde weten over het zout, ,,ik 
hen gisteren hij de dokter geweest, 
en die heeft geconstateerd dat ik 130 
hloeddruk heb ... ...... en ik moet" -
bier stak zij de lepel in haar mond, 
doch met een van af.schuw vertrokken 
gezicht duwde zij deze m et aile tong
kracht terug. 

" .. . en i.k moet minstens 140 hehben, 
dus ... " . ,J aaaaa ... " moe dig de onze 
Vri-vri haar aan. ,Wei, de dokter. zei 
ook dat ik meer ·zout moest gebrui-
ken ...... en toen dacht ik ...... " - Vri-
vri stond op springen - ...... " als ik 
tien punten omhoog moet door meer 
zout te gebruiken zal ik maar ........ . 
tien mespunten ervan. m mijn soep 
doen .... ..... . .. 

Allanck 

Meer schepen in haven van 
Amsterdam. 

In het eerste halfjaar van 1956 zijn 
331 5 zeeschepen in de haven van 
Amsterdam hinnen gekomen m et een 
inhoud van 3.881.925 netto register ton. 
Dit betekent een toen eming, vergeleken 
bij het eerste halfjaar van 1955, met448 
schepen of wei hijna 15 procent wat het 
aantal en bijna 12 procent wat de ton
nage hetreft. 

Hieruit hlijkt, dat vooral de kleine 
scheepvaart op Amsterdam is toege
nonlen. 

In de maand J uni zijn voor het eerst 
in de geschiedenis van de Amsterdamse 
haven meer dan zeshonderd schepen in 
een maand binnengelopen, n.l. 610. 



Zeevaartschool te Delfzijl viert 
eeuwfeest. 

. zn 
November haar 

De Noorder Kweekschool voor de Zeevaart ,Abel Tasm~'' te Delfzijl 
bestaat op 17 november a .s. honderd jaar. Dit eeuwfeest zal op 15, 16 en 17 
November worden gevierd. Op de eerste dag zal het monument ter nagedach
tenis van de in oorlogstijd gevallen leerlingen worden onthuld. Op de beide 
andere dagen worden allerlei feestelijkheden gehouden, waarbij ook de bur
gerij zal worden betrokken. Voor de reunie van oud-leerlingen, die op de 
16e november zal plaats vinden, worden, te oordelen naar de tot dusver 
gedane aanmeldingen, ruim 500 dezer leerlingen verwacht. De honderden 
gasten zullen op 15 november in de schouwburg worden verwelkomd, waarna 
de onthulling van het monument zal geschieden. 

Historie 

De Zeevaartschool te Delfzijl - rle 
op twee na oucLste zeevaartschool van 
Nederland - heeft een merkwaardige 
historie, die verweven is m et tal van 
conflicten en andere grote moeilijk
heden, waardoor de school van de ene 
crisis in de andere is gevallen. Eerst het 
75-jarige jubileum kon echt worden 
gevierd. Dit gebeurde in 1931, toen het 
tegenwoordige schoolgebouw in gebruik 
werd genomen. De uitbundige feestelijk
heden die thans zijn georganiseerd zijn 
dus zeker wei gerechtvaardigd. Eens 
driekwart eeuw Delfzijl's grootste ~or
genkind is de school thans echter tot 
voile wasdom en bloei gekomen. Taaie 

· volharding, gebaseerd op de wetenschap 
dat een dergelijke school in Delfzijl 
eens zijn bestaansrecht volledig zou be
wijzen, hebben geslachten lang de 
wilskracht opgeleverd om door te zetten 
tegen aile verdrukking in. 

Het r.ieuwe gebouw, waarin de school 
thans 25 jaar is gehuisvest, is tot s tand 
gekomen dank zij de voortvarendheid 
van de toerunalige burgemecster J. 
Buiskool van Delfzijl. De huidige bur· 
gemeester C. C. J. Well em an van Ap· 
pingedam was de architect. 

De school werd gesticht op 17 No
vember 1856 door o.a. A. A. Sissingh en 
E. H. Roggenkamp. In twee lokalen 
van de voormalige ,grote kazeme" -
een overblijf.sel uit de Frame overheer· 
sing- zijn de lessen begonnen. ,School 
voor Nijverheid en Zeevaart" was de 
naam van de instelling, met als docl 
,de wetenschappelijke vorming der 
jongelieden voor de onderscheiden 
bedrijven des burgerlijken !evens". In 
1857 werd het eerste diploma uitgereikt 
aan F. Glimminga voor eerste stuurman 
grote zeilvaart. In 1859 verrees in de 
Landstr.aat een , echte" school in twee 
herenhuizen, De gemeente dekte de 
tekorten en wenste als gevolg daarvan 
meer zeggenschap, terwijl de leraren 
vaak een eigen koers zeilden. ln de 
loop der jaren volgde het ene conflict 

op het andere. V aak om kleinigheden 
traden gehele hesturen en commissies 
en bloc af. 

In 1887 werd de instelling specifiek 
een ,School voor Zeevaartkunde" Er 
volgden jaren van hloei doch ook p erio. 
den van grote inzinkingen, soms met 
een, soms met helemaal geen leerlingen. 
De in 1901 gekomen directeur K. Prak
ken ijverde speciaal voor aan'passing 
aan de nieuwe tijd (stoomvaart). Ook 
hieruit volgden meningsverschillen en 
in 1909, toen een comnuss1e van 
toezicht in haar geheel aftrad namen 
B. en W. van Delfzijl die taak over en 

· werd de school volledig een gemeente
lijk instituut. 

Bezuiniging 

Ondanks alle moeilijkheden waren 
echter honderden leerlingen met succes 
opgeleid voor 3e, 2e en 1e stuurman ter 
koopvaardij en later ook voor machi
nist. Het onderwij s dat gegeven werd 
had een uitstekende reputatie. In 1914 
hegon echter de hezufuiging. Plannen 
voor een nieuwe school hadden zelfs 
geen schijn van een kans. De Delfzijlse 
zeevaartschool was voorhestemd om 
geheel t e verdwijnen, evenals die te 
Vlieland en Schiermonnikoog. Maar 
Delfzijl had in J. Buiskool een plaats· 
genoot en voorheen predikant, een he· 
kwame burgemeester gekregen. In 1923 
zorgde hij ervoor dat aan de schooi 
een intemaat werd verbonden, aange
zien dit een vereiste was voor. de in· 
standhouding. Van de Koninklijke 
Marine werd H. M. Bonaire aangekocht. 
Dit schip van 853 ton, dat in 1867 op 
de werf Fijenoord te Rotterdam werd 
gehouwd, had dienst gedaan in de West 
en fungeerde a1s logementschip voor de 
Kon. Marine, met ala ligplaatsen Helle
voetsluis en Dordrecht. Hoewel door de 
komst van dit intemaat de jarenlang 
dr.eigende opheffing van de school 
werd afgewend, moesten wei de oplei
dingen voor de 1e en 2e r ang en die 
voor machinist verdwijnen. 

Bloeiperiode 

Met de komst van de Bonaire als 
i.ntemaat begon voor de school echter 
weer een hloeiperiode die tot in het 
heden voortdunrt. Hct aantalleerlingen 
steeg weer tot 50 en meer. per jaar. 
Het uieuwe schoolgebouw, dat in 1931 
in gehruik werd genomen, kreeg op 
initiatief van de burgemeester het de· 
vies : N avigare necesse est. Een zeer lang· 
durigc strijd was gewonnen, er werd 
een vaste koer,s gevaren en het 75-jarig 
bestaan kon met optimistilsche ver
wachtingen voor. de toekomst worden 
gevierd. 

Delfzijl is trots op zijn school en in 
dit instituut kan Nederland hogen op 
een hekendc zeevaartkundige ir.stelling. 
De huidige directeur is .de heer S. J. 
Posthumus. 

Van de oprichting af tot 31 December 
1955 werden 6.878 l eerlingen opgeleid. 
Aan de school zijn nu verhor..den de 
opleidingen voor het A.S.- en B.S.
diploma, stuurman kleine handelsvaart, 
aanvullingsdiploma kleine handelsvaart, 
derde stuurman grote handelsvaart. De 
opleiding voor le en 2e stuurmau en 
de machinilstencursus, die in 1Y24 ver
loren gingeu, zijn nog niet in het leer· 
plan teruggekeerd. .Mom en teel zijn er 
op de school 149 leerlingeu uit aile 
delen van ons land. Daar op h et ogen
blik ook nog 120 leerlingen van de 
Daonijverheidsschool Oranje Nassau in 
ah:achting van een eigen gehouw in de 
zcevaartscbooll~s or.tvangen, wordt deze 
weer wel zeer intensief gehruikt. 

K.P .M.-ers, oud leer ling en van de 
zeevaartschool ,,ABEL TASMAN" 
d.raagt Uw steentje hij. Een monument 
en de feestelijkheden ter gelegenheid 
van dit honderdjarig bestaan kosten 
geld. Stuurt Uwe bijdragen en toont 
Uw medeleven met de school waar U 
nog zoo vele herinneringen aan zult 
hehben. 
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Als modus voor vele problemen en controversen van deze tijd wordt 
door ieder weldenkend mens de noodzaak aangevoeld van samenwerking. 

Meer dan ooit wordt juist in deze tijden beseft, hoe wij' feitelijk elkaar 
nodig hebben omdat niet-samengaan het begin van het einde kan betekenen. 

Bezien wij de resultaten van de 
samenwerking van de volken in fle 
huidige constellatie, dan zien 'vij in dit 
opzicht weinig positiefs. Rondom ons 
rumoer en gedruis als een zeker teken 
clat het tussen al de typen hewonersvan 
deze planeet nog m aar weinig koek en 
ei is. Wij kunnen elkaar hlijkhaar maar 
niet vinden, hoewel erkend dient te 
worden, dat in klein en groot verhanrl 
pogingen genoeg worden gedaan tot 
heter hegrip en samenwerking te 
komen. 

De gecompliceerdheid van de m ense
lijke geest en zijn zeer gevarieerde aard 
en aanleg komt in dit verhand wel het 
sterkst naar voren. Het ligt hijna als 
een noodlot over onze hedendaagse 
moderne maatsehappij dat een hechte 
teamgeest wei ,hepraat" kan worden, 
maar als realiteit niet of practisch nie t 
kan worden opgebracht. Als maat 
slecht•3 een tiende verwezenlijkt zov 
kunnen worden van al de goede hedoc
ling:en van samen gaan en teamwork ZOll 

30% van aile sensatie van ochtend- en 
avondhladen zijn verdwenen en wij in 
staat zijn meer van. innerl~j'ke rust en 
l~vemhlijheid tc genieten. 

Om het ,waaron1" op t e sporen V'au 
deze teleurstellende gang van zaken 
kunnen wij in het algemeen dicht hij 
huis hlijven. 

De basis van de maatschappij is hct 
gezin en daarnaast staat de werkkrin~ 
als het directe en dagelijkse contact en 
omgang met zijn medemensen. 

H et a sociale gevoel van velen vindt 
onomstotelijk haar grondslag in de op· 
voeding thuis. Men leert vaak al te ved 
de eigen kring zien als a1leen zalig
makend en hoort maar al te dikwijls ai 
hetgeen dat niet strokend is met eigen 
ideeen, helaehelijk maken of ongezond 
hecritiseren. In de jeugd met haar 
ontvankelijk gemoed wordt in dezc 
gevallen de grondslag gelegd vau on
verdraagzaamheid en eigen gereidheitl 
dat \later een hepaald ongunstige grand
slag geeft om met anderen t e komen tot 
een spontaan samengaan. 

Hoe weinig ouders heseffen feitelijk 
dat opvoeden aileen maar werkelijke 
waarde heeft wanneer de kinderen · ge
leerd wordt zich aan te passen aan 
toestanden en omstandigheden die in 
h et leven zo geheel anders zullen zijn 
dan in het ouderlijk nest . 

De jeugd samenwerking en teamgeest 
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hij te hrengen alleen op basis van de 
gezin·3hand vornlt in het latere Ieven 
heel dikwij1s egocentrisehe mensen. 
Zolang het hun naar de zin gemaakt 
wordt zal samengaan met de omgevin:r 
geen moeilijkheden geven maar in het 
tegcnovergesteld geval zijn zij niet volg
h aar en kunnen dan practisch geen 
vl otte medewerking ophrengen. 

Wat in h et gcziu plaat~ vindt kau 
men in groter verhand terngvinilen in 
alle a~pecten van de samenleving waar· 
onder de dagel~jkse werkkring. Het zijn 
als ' t ware de schakels die de gehele 
ingewik'kelcle stmctuur hepalen van 
omgang tussen de volken. Om hieraan 
vorm en in~ond te kunnen geven, hlij tt 
h et noodzakelijk, aile onverdraagzaam
hei.d, zelfgenoegzaamheid en gebrek aan 
goede wil nit te hannen. 

Als toetssteen van deze gedachten is 
het nnttig verhouclingen, omstandig
heden en toestanden in hct h edrijf.s
leven nader te h ekijken. 

H et hedrijfs.leven is n.l. als een 
wereldje op zich zelf en evenals h~t 
ge·zin een waardemeter voor al h etgeen 
zo rondom ons plaats vindt. 

Het geheel is zeker t er lering en ver
maak .ten\'ijl m en voorts met aileen 
maar afkeurend h et hoofd te schudllen 
me t een gevoel van ,apres moi ]e 
deluge'' f?;een stap verder komt. 

Samenwerking en teamgeest zijn de 
hoekdtenen van elk be<lrijL R caultaten 
kmmen slechts worden verwacht op 
hasis van goede onderlinge verstanclhou
ding en wederzijds vertrouwen. Wat 
hiervrin in wcrkelijkhei'd tereeht komt 
kan iedereen in eigen omgeving en nit 
eigen ervaring constateren . 

In cen nog hetrekkelijk jong land als 
Amerika m et haar enorme industrie i:; 
e.e.a. terdege in ogenachouw en studie 
genomen. In de b eschouwingen die wij 
hierover lazen in een amerikaans finan
cieel d.aghlad, hlijkt dat efficientie ·in 
de bedrijfsvoering, de prodnctiviteit en 
rendement practisch geh eel aflJan.kelijk 
is van het ,appel tot samenspel'' door 
h et gevoerde personeelsheleid ver
kregen. Grote waarde wordt geheeht 
aan de personeelsleiding, van hoven af 
ge1eid en als een klankhovd inwerkeud 
op iedereen die in het hedrijf m et 
gezag is bekleed. 

Een voorname schakel hierhij vonnt 
de Chef waarmee men in de dagelijksc 

routine s teeds contact h eeft . Hij is als 
een trans£ormator van het directieheleid 
naar de uitvoerende wer"ker. Hij moet 
aan het geheel ge:stalte geven en wer
kdUk kmmen optreden als Chef, niet 
met gehulder en lawaai, maar als een 
waardig gezagsdrager met een krachtig 
en enthousiast doch mer.selijk aan
voclend h eleiJ. en denken, een juis.t 
voorheeld geven. dat respect kan afdwin. 
gen . Een karakter dat niet recht door 
zee ri.an gaan en er aehterbakse 
metlwden op na houdt, slechts kijkt 
naar eigen baat en gewin voor carriere
mogelijkheden, wordt scherp hecriti
seerd en in feite ongeschikt geacht om 
ondergeschikten te leiden. Vriendjes
systeem is een menselijke onhehhelijk
heid, die uiteraard nimmer uitgeroeicl 
zal knnnen worden, bij onderkenning 
·dient hieraan echter van hogerhand 
paal en p erk te worden gestelcl. Dil 
euvel wor dt n.l, gezien als een van d <:! 
zwakste plekken in de personeelshin
ding, werkt remmend en verlammend op 
het samengaan en hrengt nimmer ,team 
spirit" op. 

Het particuliere leven van de gezag~· 
drager wordt ook onder de lonpe ge
nomen. Hij kan ·zieh niet veroorloven 
huiteu het werk norn1en en vormen van 
fatsoen te overtreden of daden t e ver
riebten die -de sehijn tegen h em keren 
om dan met een houtain gebaar gerechtc 
critiek op zijn handelwijze af te wijzeu 
of te negeren . De positie van de chef 
~ nu eenmaal als een hoge hoom die 
spoedig wind vangt. Men moet, of <lit 
prettig is of niet, hiermee terdege 1·eke
ning houden. 

De b este meJewerking van hen waar
voor men verannvoordelijk is, wordt 
verkregen door hlijken te geven verant
woordelijkheid t e ktumen <lragen in en 
huiteu het werk. 

AJs een van de voornaamste middelen 
om de personeelshand in het hedrijf 
hecln en s terk te maken en een goedc 
aamenwerking en teamgeest te verkrij
gen, wordt in meergenoemd artikel .de 
voorlichting en ontspanning van h et 
personeel genoemd. 

V oorlichting is naar onze m ening wd • 
een van de m.inst makkelijke kwesties. 
Hoe groter een bedrijfsorganisatie, hoe 
moeilijker een hehoorlijke voorlichting 
uitvoerbaar zal zijn. Toch hlijken er in 
h et Jand van de onhegrensde mogelijk
h eden vele systemen hiervoor te hestaan 
die uitstek end werken. 

Het voornaamste doel d.at met goedc 
en ju.iste voorliehting wordt nagestreef<l 
is o.m. het scheppen van een sfeer van 
wederzijds vertrouwen. Met grote 
openhartigh eid geeft men van de zijde 
van de leiding inlichtingen over het te 
voeren beleid, men sehroomt daarh.ij 



ze.Jf.s niet over de ~an!!: van zaken in het 
hedrijf ge!!:evens te puhliccren die in 
het all!emecn als vertrouwelijk dicnen 
te worden he~<>houwd. Mt>n l!aat er 
daarhij vanuit dat vertrouwen ~lecht~ 
verkrtgen wordt .door een oprecbte hou
ding en ·dat a1Ies moet worden voor
komen dat zweemt naar verdeel en 
heers. Aile werkers dient het gevo<>l 
te wor-den bijgebracht dat zij er bij 
l10ren en dat met hun betekenis, onaf
hankelijk van helangrijkheid van ran{.!: 
en fur.ctie, rekening wordt gehouden. 

Er outstaat op deze wijze in het be
drijf een hechte basis voor samenwer
kin!!. het~een uiteraard ten goede komt 
a:m de bcdrijfsresultaten. 

De chef die in dagelijks contact is 
met een werkers~roep dient voorts naast 
bezielin,!!:, belangstelling te tonen voor 
persoonlijke problem en van zijn mensen. 
Bij is de vraagbaak, adviseur en raad
gever en indien nodig corrigeert hij 
zonder aanziens des persoon gestreng 
maar rechtvaardig. 

Als leider van een onderdeei draaat 
hij zorg ·dat iedereen het waartoe en 
waarom van z~jn taakuitvoering ten voile 
be,!!:rijpt en heseft. Een duidelijke taak
;;telling in een overzichte1ijke organi
satie voorkomt n.l. vee! moeilijkhedeu 
en conflicten. ·· 

De chefs dienen voorts te zijn als een 
hruggehoofd tussen de werkers en de 
hoogste leiding, het hehartigen van de 
bdangen van zijn ondergeschikten kan 
aileen geschie!len bij juiste informatie.-. 
aan hen die met de algemene verant
woording zijn belast. 

De amerikaanse industrie besteedt 
verder grote aandacht aan de ontspan
nin<r van het personeel als een voor
naa~ deel van het personeelsheleid. De 
uitgaven hieraan g e s p en d e e r ·d be· 
sch'Ouwt men ah de ,kost die de baat 
vooruit gaat". 

Bet accent wordt hierhij niet gelegd 
op ,het pret en lol" maken, maar wei 
op de onderlinge hand die tussen hct 
personeel en hun families ontstaat bij 
sport, toneel, film, bridge, m11ziek en 
dansavonden. Volgens een bepaald 
schema wordt aan e.e.a. uitvoerin~ 

gegeven. 
In de grote ondernemingen en be

rlrijvcn is hiermee een aparte afdeling 
bela.;t r echtstreeks staande onder de 
hoogste lerding. Deze af.deling wordt 
zeker zo belangrijk geacht als alle an
deren van het bedr,jf. De Ieiding berust 
in handen van een functionaris met 
ruime bevoegdheden en uitgebreide 
staf. Naast de (personeelsontspanning 
wordt aan de ontwikkeling van het per
soneei vee1 aandacht geschonken door 
o.m. lezingen en voordrachten te or· 
ganise1·en over onderwerpen van zeer 
uiteenlopende !laJ:d, terwijl voQrts ge~ 

1'er gelegenheid van 17 Augustus, werden evenals het vorige jaar, op die dag name.~ de 
l>irectie onzer Maatschappij, aan de in ons ziekenhuis Petamburan verpleegde K.P.M. pattenten 
t'U'L lndonesische nutionaliteit vruchtenmandjes uitgereikt. 
Op bov~nstaande foto ziet u hoofdverpleger G.W. Teunissen cwn een der patienten zo'lt 
vruc/11 €nmandje overhamligen. 

regelcl maatschappelijke en culture]{! 
filmen worden vertoond. 

Het onderlinge contact dat op deze 
wijze door het personeel van hoog tot 
laag wordt verkregen, blijkt in de prac
tijk te resulteren in het scheppen van een 
sfeer van beter begrip en waardering 
waardoor bij ·de dagelijkse taak vlotter 
wordt samengcwerkt en teamgeest en 
teamspirit als vanzelfsprekend ontstaa t. 

Niet te ontkennen valt dat in de 
,oude wereld" men op di_t gebied uog 
lang niet zover gaat als in de ame
rikaanse industrie. Toch is er in dil 
opzicht in de europese za'kcnwerelrl 
reech sprake van een doorbraak. Hoe 
lan<Ter hoe n1eer komt echter ook in 

" c1eze kringen de overtuiging naar vorer. 
rlat ha rd en efficient werken een nitlaal 
moet hebben in sport- .en ontspannings
mogelijkheden in hedrijfsverband en 
clat de binding hierdoor verkregen de 
arbeidsvreugd e.d. slechts ten goecle 
kan komen. 

De hierhoven genoemde punten 
tonen wei onomstotelijk aan, dat per
soneelsbeleid niet alleen een zaak J i\ 

van directie's van ondernemiugen en 
bedrijven, maar lwe alles ten nauwste 
samenhangt met de economische, sociale 
en maatschappelijke structuur van de 
samenleving. · 

Goed personeel'sheleid moet inhon
den een appel tot samenspel tussen de 
werkrrevers en werknemers. Dit samen
spel 

0

is slechts te verwezenlijkeu op 
basis van vertrouwen over en weer. 

In eirren kring en daarbuiten dienen 
wij ane" zeilen bij te ·zetten om <lit doe! 
te bereiken. 

Samenwerking zij geen hol woord 
O'ebruikt en mishruikt als gelegenheicls
phrase terwijl de practijk uitwijst dat 
wij er jn werkelijkh~id zo hedroeverd 

(foto: W. van Boggelen) 

we1rug van terecht 
nationale wereld is 
voorbeeld van. 

brengen. De inter
hier zo 'n sprekend 

Bet is goed dat te onderkennen eu 
door gezamenlijke inspanning te trach
ten het tij te ,Joen keren door uitgaande 
van het gezin, werkkring en eigen om-

. k" t t" gevn1g , samenwer tng en eamgees 
<;en levendig bestanddeel te doen zijn 
van ons den'ken, doen en laten, waar
door wii weer <reloof kunnen krijgen in 

" e T de toekomst van een vrediger werelli 
als wU thans kennen. 

H.A .C. 

In memoriam 

Uit Nederland ontvingen wij 
bericht, dat op 8 Augustus jl. in de 
ouderdom van 65 jaar te den Haag 
i8 overleden de heer 

R. H. Hul:z:ing 
in Ieven gepensionne~~d employe 
van onze maatschapptJ. 

* Uit Makassar ontvingen wij 
hericht, dat op 23 Augustus j.l., 
in de leeftijd van 59 jaar aldaar 
1s overleden 'de heer 

J. W. Kuitert 
in leven gepensionneerd hoofd
werktuigknndige van· onze maat
slihappij. 

Zij rnsten in vrede 

7 
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Dinsdag 2 Augustus 1864 
Dezcn ochtend omstreeks 9 uur werd 

de drukkende atmo.spheer afgekoelcJ 
door hevig:e regenbuicn, vergezeld van 
stcrken wind uit het Z. W . Wij waren 
allen doornat van de regen en de stort
zeeen, die over de verschansing sloegen . 
Het schip stampt geweldig. De regen 
hield om 4 uur op, doeh is vanavond 
tegcn 7 mu· weder begmmen; wij 
h ebbcn zware rukwinden . 

'Wocnsclag 3 Augustus. 

De regen en wind zijn h eden ochtend 
veel verminder.d; de Iucht is nog met 
donker c wolken h ezet. Zware deinina 
• 0 
1n zee. 

Donderdag 4 Augushts. 
Aanhoud end kleine regenbuien; 

overigens geheel h etzelfde als gisteren. 
Wij h ehben twee .sch ep en gezien, die 
gelijke koers met ons hielden, doch 
spoedig achter ons en uit het gczigt 
ver.dwen en waren. De afstand was te 
ver, om ze te praaijen. 

Dinsdag 9 Augustus. 
Bij ons ontwaken h evonden wij ons 

op het Zuidelijk h alfrond der aarde, 
wijl w'j in den af geloopen nacht tus· 
schen 12 en 1 unr de Linie gepasseerd 
waren. Om die redcn h ad er dezen dag 
dan ook een e extra uitdeeling plaats 
van wijn en jenever; voor het overige 
werrl er gedanst met b egcleiding van 
een h armonica die zich op -de noodige 
valsche en defecte toonen kon be
roemcn, en had er onder de manschap
pen een sp el plaat:3 dat zij niet onaardig 
, dubbeltje.s h appen" noemen. In twee 
bakken, de eene met Stroop en de 
andere met meel gevuld, werden een 
aantal dubbeltjes geworpen, die de 
h eeren liefhcbbers er met hnn mond 
moesten uithalen , onder hepaling 
natunrlijk dat zij eerst in -de stroop en 
daarna oruniddellijk in het meel moes
ten tluikcn. Ze zagen er dan ook zoo 
hekoorlijk uit dat we ons den buik 
moesten vastlwuden van 't lagchen. W at 
moet m en zich op zee tocl,l wonderlijk 
vermaken. ~ 

Zaturdag 13 Augustus. 
Ecn Engelsch fregat, van Cardiff ko

mende met hestemming naar de Simons· 
basis, werd -door ons gepx:aaid. 

8 

Maandag 15 Augustus. 

Wij achterhaalden een Engelsch fre~at, 
op reis naar Nieuw Holland. In den 
namiddag WM het r.eeds zoo verre 
achter ons, dat wij het hijna uit het 
gezigt hadden verloren. 

~insdag· 16 Augustus. 
Met het aanbre'ken van den dag zagen 

wij regt voor ons, aan den horizont, de 
rot.sen schemeren van het eiland Trin
idad en de klip St. Martin de Vazm, die 
gelegen zijn op 20" Zuider breedte en, 
naar mUne gissing, op 26 a 27° Wester 
Iengte. Begunstigd .door het schoonste 
weder, zeilden wij 's mid.dags tusschen 
be ide door., Iaten de het eiland W est· en 
de klip Oostwaarts van ons. Bij de 
laatstgenoemde bevonden wij ons echter 
zeer digt, zoodat we daar dan ook alles 
cluidelijk konden onderscheiden. Deze 
klip of rots, die zich ± 980 N.cl hoven 
de oppervlakte der zee verheft, Ievert 
een trotsch gezigt op, daar zij als een 
onrzaggelljke reusachtig gevaarte mid
den uit de golven oprijst en hare dorre, 
zwartf' toppen in de wolken verheft, 
terwijl de zee hruischend en schuimend 
tegen haren voet aanklotst. Ook de 
rotsen van Trinidad hoden een prachtig 
schouwspel aan; vooral hij het onder
gaan der zon scheen het also£ de Iucht 
daar in lichtlaaijen gloed stond, terwijl 
viak hoven de rotsen zwar.te en -door de 
zon gedeeltelijk goudge'klenrde wolken 
hingen, die het voorkomen hadden van 
ontzettende roo'kkolommen, welke zich 
nit een aantal vuurspuwende bergen 
ontlastten. Enfin, men moet zoo iets 
zelf zien oon de schoonheid van zulk 
een woest tomieel te h eseffen. 

Wij zagen hier voor het eerst de 
Kaapsche duiven. 

Donderdag 18 Augustus. 
Het weder wordt langzamenhand 

mcer koud en guur, waardoor wij tot de 
overtuiging komen dat wij de hr.andend 
heete luchtstreek tusschen de keerkrin
gen verlaten hchhen en thans de 
onge.stadige huijen van het Zuiden te 
wachten zijn. 

Maandag 29 en Dinsdag 20 Augustus. 
Zeer hevige wind uit het Z. W., 

waardoor verscheidene zeilen gereefd 
moesten worden. H et zecwater vloog 
hoog over het schip heen; ook was de 

Iucht zeer koud. Den 29en war.en wij op 
33" Z. Br. en 5° 0. 1.; door den fe!len 
wind liep het schip 11 a 12 mijlen in 
de wacht. 

Woensdag 31 Augustus. 
Zeer stil weder met eenige deining. 

Een der matrozen ontdekt dat een 
zware ijzeren schakel, waarmee de 
groote ra aan -de mast bevestigd is, was 
gebroken, zoodat de ra bij eenige wen
ding van h et schip ligtelijk naar bene
den h ad kunnen storten. 

Vrijdag 2 September. 
De verjaardag mijner. Geliefde 

Moeder wordt door mij in stilte her
dacht. 

Zondag 4 September. 
Zeer sti1 weder met zachte heldere 

Iucht. Er was evenwel eene zware 
deining uit het zuiden, waardoor het 
schip zoo sterk overhelde en slingerde, 
dat wij zelfs een paar. malen met de 
hand over de verschansing het water 
konden hereiken. De verjaardag van 
den Prins van Or~je vieren wij door 
h et uitsteken der vlag. 
W~j hevinden ons op 38° z. Br. en 

14° O.L. 

Maandag 5 September. 
Stormachtig weder met hooggaande 

zee en reaen. Zware · stortzeeen vliegen 
over h et lek; h et schip stampt. geweldig. 
's Avonds tusschen 8 en 81h uur hrak 
de gaffel door mi.dden. 

Dinsdag 6 September. 
De wind is veel hedaard, doch de zee 

nog zeer onstuimig en -de Iucht zwaar 
hetrokken. Nu en dan krijgen we een 
flinke regenbui die ons naar beneden 
jaagt. · 

Woensdag 7 September. 
Hooggaande zee m et zware deining. 

H et schip slingert sterk, waar.door 
menigeen valt en kwetsuren bekomt; 
o.a. onze 2e stuurman, die zoodanig zijn 
hoofd kneust, dat hij te bed moet ge
bracht worden. 

Vrijdag 9 September. 
Verjaardag van den scheepsgezag

voerder. Vlaggen uitgestoken, het deta
chement troepen defileert en ontvangt 
extra oorlam. 

Zondag 11 September. 

Hevige deining. Wij schieten albatros
sen en kaapsche duiven. 

Maandag 12 en Dinsdag den 
13en September. 

Storm uit het Zuiden. De Iuiken zijn 
gesloten en de t.r.oepen tusschendeks 
geconsigneerd; aile zeilen zijn gereefd, 
op een paar. stormzeilen na. De 



kettingen en het stagzeil, slechts door 
nog een touw vastgehouden en door 
den storm zwaar gehavend, wordt met 
moeitc hehouden. 

Wij hevinden ons Zuidwaarts van 
Afrika en wei tegenover het Kanaal van 
Mozamnique. Een schip was heden 
middag aan den horizon zigthaar. 

Woensdag 14 September. 
De· stonn is hedaard; aileen zware 

deining, aanhoudende re~enhuijen en 
een zeer koude Zuidewind. Een prach
tige regenhoog, zoo schitterend als ik 
nog nimmer zag, Ioopt van de weste
liike naar de oosterkim en al hare 
kleuren weerkaatsen zich in de graauwe 
golven, hetgeen een zeer schoon effect 
oplevert. 

Maanda1!: 19 t/m Woensdag den 
2len September. 

Zeer schoon weder met fikschen 
W.N.W. wind. De heide laatste dagen 
hehhen wij verscheidene Kaapsche dui
ven geschoten. 

Zondag 25 September. 
WU zUn op 77° O.L. en 10 a 12 mUJen 

ten Zuiden van de Eilanden St. Paul 
en Amsterdam. Door den gr.ooten 
afstand en het donkere, regenachtige 
weder konden wij ze niet zien. 

De wind is nog altijd W.N.W. 

Dinsdag 27 September. . 
Zeer fraai en zacht weder. Wij 

praaiden een Schotsche hark, die den 
6 en dezer nit Simonsbaai gezeild was 
en de reis naar SP.ang-Hai (China) 
voortzette. - Alhatrossen vliegen in 
gr.oote menigte over het schip. 

Woensclag 28 September. 
Wij hebhen znlk stil weder, dat we 

hocgenaamd niets vooruit gaan. Een 
onzer vangt met een lijn en haakje een 
alhatros, die wij, met een rood lint om 
<len nek, weer laten vliegen. 

Donderdag 6 en Vrijdag 7 October. 
Zeer warm weder met donkere Iucht. 

Des ochtends van den 7 den werden de 
ankers op de hoeg gelegd, wijl wij ze 
reed~ hinnenkort noodig kunnen heh
hen. Tegen den avond kwamen we in 
de nahijheid van het onhewoonde 
Christmas-eiland (Ker.smis-eiland), op 
mim 50mijlen van Straat Sunda verwij
derd. Bijna hadden we hier tegen de 
rotsen gestooten en dan was het schip 
onvermijdelijk van cen gespleten en w'j 
allen (circa 180 person en) in -de golven 
omgekomen. Er hing namelijk des 
avonds een zware nevei, die het maan
licht geheel verduisterde en aan den 
Iiodzon geen vrij uitzigt liet. 

To en wij nu tegen 9 uur een zeer don
kere plek aan stuur.hoordzijde ont-

waardden, (die later hleek, een wol
kenhank geweest te zijn), dacht elk, en 
ook de scheepskapitein, dat daat het 
eiland was, dat zich scherp tegen de 
Iucht afteekende. Regt voor on.s konden 
wij nog niets onderscheiden. Omstreeks 
l 1112 nnr waren wij dat gewaande eiland 
voorhij en de mees.ten onzer kropen in 
de kooi of hangmat ; ik wandelde echter 
nog eens naar den hoeg, waar nog eenige 
~oldaten over de verschansing lagen te 
kijkeu. Een fuselier, genaamd Heij
mesma, mij ontdekkende, riep: ,Ser
geant, kijk e'reis, is daar vlak voor ons 
geen eiland ?". Hoewel weinig geloof 
daaraan slaande, sprong ik op de hoeg, 
maar vloog ook even spoedig, met een 
uitroep van schrik, weer terug. Geen 
kwartier waren wij meer van het rots
achtige eiland af, waar wij met een 
achtmijlsvaart regt op aanhielden. 

lk riep terstond. d.en wachthehhend.en 
len stuurman, en deze, na zich zelf 
overtuigd te hehhen, liet op staanden 
voet het r.oer wenden en het schip over
stag loopen; wij waren toen nog slecht.s 
een geweerschot. afstand van den weste
lijken hoek des eilands verwijderd. 

Dit all'es gebeurde in korter tijd dan 
:ik noodig heh om dit te schrijven, want 
er was geen oogenhlik te verliezen. De 
verwarring en stagnatie aan boord 
duurden tot laat in den nacht. Een der 
matr.ozen, die den uitkijk had, was van 
zijn post geloopen en was dus oorzaak 
van alles. 

Zondag 9 October. 

's Morgens ten 6 ure worden wij 
verrast door het gezigt . op de bergen 
van Java, ilie op hetrekkelijk korten 
afstand van ons waren, zoodat wij zelfs 
eenige boom en daarop konden . onder
scheiden. Tegen 7 uur raakten wij weer 
verder van de kust af. Tusschen 8 en 
9 uur passeerden wij het Trouwers- en 
Klapper-eiland en tegen den middag 
zeilden wij de ,,Prinsenstraat" of ,Be
houden Passage" hinnen, ( een gedeelte 
der straat Sunda, tusschen het Java
hoofd en 't Prinseneiland gelegen). 
Overal haclden wij de schoonste herg
gezigten. Tegen den avond zagen wij 
voor ons uit reeds de vuurtoren van 
Anjer; de wind hegon echter te ver
zwakken en noodzaakte ons eindelijk 
om tusschen An]er en het St. Nicolaas
punt het anker te werpen. 

Maanclag 10 October. 

Het anker werd hedenochtend geligt, 
doch door tegenwind konden we niet 
verder komen dan een eind voorbij het 
eiland Dwars-in-den-weg. Hier passeer
den ons het Nederlandsche oorlogs
stoomschip Prinses Amelia en eenige 
koopvaardijschepen. 

Dinsdag 11 October. 
Wij zijn heden slechts gevorderd tot 

bij het Men.scheneterseiland. Er is te 
veel wiudstilte om verder te komen. 

Woensdag 12 October. 
Tot heclen middag hehhen wij hij het 

Menscheneterseiland voor anker gele
gen. Toen stevenden wij verder en kwa· 
men des namiddags ten 5 ure ter Reede 
van Batavia. BU het vallen van het 
anker was het mij te moede, alsof daar· 
mede ook de hoop en de rust mijner 
ziel naar den hodem der zee verdwenen. 
Mijne kameraden zijn ook, te oordeelen 
naar de stilte, met hum1e gedachten in 
het verre, maar innig gclief d vader
land. Ach, mijn God! wat ~ijn wij 
begonnen!! 

Donderdag 13 October. 
Hedeu ochtend zijn wij gedeharkeerd 

en om ongeveer 10 uur marcheerden 
wij van ,de Boom" te Batavia naar het 
Militair kampement te Weltevreden. 
Thans zitten wij dan in de Oost. 0, zes 
jaren! zes jaren ! wat zult ge eindeloos 
lang duren! 

(word vervolgd). 

Wij en het werk 

(vervolg van pag. 14) 

te bed'euken, dat wat de mens in het 
leven doet mind'er helangrijk is dan 
hoe hij het doet, en welke hevrediging 
hij vindt in het doen. Een fahriek kan 
w.orden verge}eken met een orkest. De 
dirigent staat op een voetstuk en de 
concertmeeste~s zitten vooraan, maar 
zij zouden niets kunneu uitrichten zon
der de rest van het Ol'kest. Een goede 
uitvoerino- wordt evenzeer hepaald door 
het enth;usiasme, de toewijding en de 
vreugde van elk orkestlid, op welke 
plaats hij .ook zit of staat. 

G.C. Soeters 
arts. 
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De volgende mntaties vonden tie afgelo1•en maantl plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vlie.~tuig : 

R. v.d. Sar 
H. 1\fuv~ 
P.J.J. Maa11 
G.H. den Hoed 
A.J.J. de Feyte1· 

G. Potiewij.d 
D.C. Westerheek 
F.. Oehen 
J. Harbing 
E.M.C. An·tonijsz 
J. Kruyt 

J.B.G. Bakker 
F.A. Resner 
.T.G. Pameyer 
If. Twisk 

2e stm. 
le stm. 
l t! stm. 
gezagv. 
adj. chef 

1e stm. 
3c wtk. 

24/7 ex RV/SV 
2517 ex RV 
2517 ex RV/SV 
29/7 ex RV 
31/7 exGSV (naal' afd. ND/ 

HKl 
1/8 ex RV 

4c wtk.~ 
4e wtk. 
2e wtk. 
cbef van 

5/8 ex RV/SV 
5/ 8 ex RV/ SV 

'----r78 ex RV / SV 
8/ 8 ex RV/SV 

dienst 
2e wtk. 
hwtk. 
2e ·slm. 
3de wtk. 

8/8 
15/8 
16/8 
23/ 8 
22/8 

ex EV (naar Ag. Singapor-e) 
ex RV 
ex RV 
RV/ SV 
eirule dienstverb. 

Per m.s. , Willem Ruys" dd. 2/8 : 

P. den Heyer en 
echtg. 

J. W. van West en 
r.;ezin 

Mevr. M.A. Orth-Lans 
en kinderen 

M.evr. C.P. Voeten
v.d: Grijp en 
kinderen 

Mevr. B.M. Huissen
Barendse en kind 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

W.M. Wuthrich 
C. Bakker 
C. Tjehhes 
E.A. Zijlstra 

H.W.G. Kusten 
P. Foppema 
M. Zander 
K.S. Eckardt 
P.J. Balder 
H.J. Dikker 
S.H. Gerritsen 
W. F. Huyding 
W Jamen 
L. J. Eyken 
.T. Wiss 
E. Th. W. Verkoutere 
\V. van -der Wal 
J .C. v.d. Elhurg 

g-ezagv. 

em pl. 

gezin hoofd
empl. 

gezin empl. 

gczi'n empl. 

ex ZV / EV (naar afd. Doorvoer) 

Welkom 

hfd. wtk. 
!!e stm. 
le stm. 
ass. bedr. 

2e stm. 
3e stm. 
hfd. wtk. 
hid. wtk. 
gezagv. 
le -stm. 
gezagv. 
gezagv. 
Je stm. 
2c <Sim • 
empl 
3e stm. 
3de wtk. 
l e stm. 

23/7 RV 
23/7 RV/SV 
27/7 RV 
30/7 EV (ex Werkpl. 

3017 RV/SV 
3017 RV/SV 
l/8 RV 
5/8 RV/ VP 
6/8 RV 
6/8 RV 
8/8 RV/VP 

13/8 RV 
13/8 RV 

16/8 RV/SV 

Tg. Priok) 

16/8 E.V. ex Ag. Manokwari 
16/ 8 RV/SV 
23/ 8 ein-de dienstverb. 
23/8 einde dienstverb. 

Per m.s. , Sibajak" dd. 2/8: 

H. Th. Pipper 
en echtgenote 

A.C. Boelaars en gezin 
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hid. wtk. 

llfd. wtk. 

RV/ OP 

RV/Vf 

Per m.s .. ,Willem Ruys" dd. 9/ 8: 

J . Leenheer en gezin 

J. F. W. H. Israel er. 
echtg. 

M. J . de Lange en 
ecbtg. 

J. Tannenhaum en gez 

Mevr. M. C. Troost
v. Rij en gezin 

Mej .. L. H. Blomberg 

A. Haack v.d. Goes 
en gezin 

hoofdbaas 

hid. empl. 

hfd. empl. 

hfd. empl. 

hoofdbaas 

vroedvrouw/ 
hoofdve11pl. 

2,.. wtk. 

EV (ex Werkpl. 
Tg. Pr~ok) 

EV (ex ag. Makasser) 

EV (ex aid. ND/HK) 

EV (ex Surveydienst/ 
Tg. Priok ) 

ontslag op verzoek 
( ex Ziekenh. P etamhuran) 

zv 

Go<:de reis en bchonden aankomst 

NIEUW AANGENOMEN : 

Per vliegtuig aangekomen. 

C. de Roode 
IL Wijnands 
Chr. Pesch 
W. L. G. v.d. Raaij 

empl. 
2e wl'k. 
3e wtk. 
3e stm. 

25/7 (naar TD Singapore) 
1/ 8 

15/8 
15/ 8 

Welkom bij onze Maatschappij ! 

MUTATIES: 

R. J. Th. de Wijs em pl. 23/7 van Ag. Tg. Priok naar 
A g. P ontianak 

F. A. F. K . Goh I. empl. 2317 van afd. Secretarie/ HK 
naar Cm. II/HK 

J. B. K. Siebe a.dj. chef 2517 van TD S'pore naar TD 
Surahaja 

A. J. A. Bolsius erupl. 2717 van Ag. Merauke naar Ag. 
Ma.nokwari 

H. C. J . Hnissen em·pl. 30/7 van A g. Ponti811ak naar 
Ag. Tg. Priok 

J. J . M. Lensing em pl. 3/8 van A g. Biak naar Ag. 
Singapore· 

E. Velsink I . empl. 118 onslag op verzoek 
J . w. Lnymes 11 dj. chef 8/ 8 van afd. Vervoer/ HK 

M. Bone l. empl. 9/ 8 van 
naar Ag. Medan 

Af.d. Passage Hi{. 
naar afd. Ink. eu Mag. 
Dienst Tg. Priok 

L. W. F. Rugebregt em pl. 9! 8 van A g. Palembang naa·r 
afd. Claims H .K. 

Bahaoedin MB'ttjik em pl. 18/ 8 ex Techn. Dienst H.K. 
ontslag op verzoek 

'' . , . en wat zullen ~ Clls aas nemen?" 



S. \V. Tabalessy 
Ladingklerl<: 

35 jaar 
3 October 1956 

(geen joto beschikbcutr) 

S.W.Tahalessy werd 8 Augustus 1903 te Am
bon geMren. Hij trad 28 November 1919 in 
dienst als leerling ladingklerk. Na als zodanig 
op -diverse •schepen gevaren te hehhen, met een 
onderhreking v:m 1921 tot 1923 in welke 
peri{)de hij niet hij onze maatscha:ppij werkzaam 
was, we!'d hij 1 April 1925 hevorderd tot 
la-dingklerk. 

Bello won 

Toen in de Van Alphenschool te 
Utrecht ko·rt geleden de stemhokjes 
werden geplaatst voor de verkiezing:en, 
waren er enkele leerlingen die aan het 
hoofd van de school vroegen, hoe zo'n 
verkiezing van de grote m ensen nu 
eigenlijk wei in zijn werk .gaat. Het 
hoofd van de school de beer B. Velt
huis, meende, dat hij dit het ~est met 
praktische voorbeelden kon mtleggen. 
Daarom organiseerde hij onder de b~jna 
300 leerlingen verkiezingen. Er werden 
vij£ parijen gevormd, waaro-p de leer· 
lingen hun stem konden uitbrengen. 

De .ieugd van de Van Alphenschool 
vond· dit wel grappig en weldra bingen 
in de leslokaleu verkiezingsleuzeu. Op 
een eigen drukpers maakten de par
t~jeu nog kleine propaganda-folders. 

Lijst 1, was die van Jumbo de olifant. 
Deze lijsttrekker werd ondersteund m~~t 
leuzen als , Jumbo, sterker dan een 
madhine" :eu ,l\1eer olifanten bij de 
hraudweer" . 

De lijsttrekker van lijst 2 was Bello 
de hond. De Bello-partij had een ver
kiezin«sproo-ramma opgesteld waarvan 

e 
0 

khd" punten als ,,Hulp aan de tre on , 
.,Geen kettinghonden meer" en ,Goede 
hokken en geen zwepen" overal op grote 
.getekende affiches te lezen waren. 

Sim, de aap, was lijstaanvoerder van 
l~jst 3. Voor hem werd gepleit onder 
he t ·motto ,Elke dag verse pind·a's". 

Dan waren er nog Piet Konijn, lijst 
4, die voor dagelijks vers .groen opkwam 
en poes Minet, die op lijst 5 voor p;oed 
kattebrood pleitte. De jon{;elui mochten 

Moh.. Dj apar 
Hoojdl,lerk II- Agt. Samarinda 

25 jaar - 1-10-1956 

r geen toto beschikbaar) 

M.oh.Djapar werd in 1901 geboren, en na bij 
diverse andere maatschapijen J!:ewerl-.-t te helb
'ben trad' hij bij de K.P.M. in dienst op 1 Octo
her 1931 als 4e klerk. 

Op I Januari 1946 werd hij hevorder.d tot 3e 
klerk, {)p 1 Jan. 1947 tot 2e klerk, op 1·1-1950 
tot le klerk, wnarna on 1 Januari 1953 zijn 
aanstelling volgde als Hoofdklkerk IT. 

in de klassen verkiezingstoespraken 
houden en dat gebeurde met verve en 
elan. 

De s-temming; was zeer officieel. In 
de echte sten1hokjes mochten de leer· 
lingen hun stem uithrengen en de bH
jetten werden gedeponeerd in een 
emmer, die op de o-fficiele stembus was 
~eplaatst. Bello de hond won het. Op 
hem werden 106 stemmen uitgebracht, 
Jumbo kreeg 52 stemmen, po-es Minei 
37, Piet Konijn 30 en Sim de aap 21. 
Van de 254 uitgebrachte stemmen 
waren er 8 ongeldig. 

Telefoon 
Op het traject Sin~-Sin~ Hoofd

ge-bouw zagen wi_i op een avond een 
stille figulll' gaan. Hii liep met haastige, 
hoewel iets vermoeide tred en had een 
dorstige uitc:lrukking op zijn gel'aat. 

Wii liepen met hem op, zo voor de 
gezelligheid en sprakeri over niets. 

Pliotseling hleef hij staan en keek 
tlringend in onze ogen, als poogde 'hij 
de zwarte sluier van onze ziel op t e 
lichten. 

,Snap je dat nou ?" blafte hij ons 
vriendelijk toe. 

Wij snapten niet wat wij moesten 
snapp en, maar hij gin~!: verder , ........ . 
dat zij geen telefoonlijntje van: Sing· 
Sing naar de bar aanleg~en? Dan kon
den wij tenminste telefonisch een hier-
tje bestellen". .. 

Maar wat hij niet wist, weten W~l ; 
onze TD/BA speelt met deze p;edachte. 

.A,llapck 

Zeilen in Nederland. 

Van de h eer ·w. H. Brassem employe 
onzer maat~('happ\j met verlof in 
Nederland, ontvingen wij het voll-!ende 
verslag van de zeilwcdstrijd gehoudcu 
tijdcns de Kaagweek '56 tussen ceu 
team van cle Jachtclub Tg. Priok en 
Kaag-zeilers. De heren kunnen h~t 
zcilen tijdens hun vcrlof csch~jnhaar ook 
niet 1aten eu hehhcn getoond, dat men 
in lndonesie ook nog wei iets van zeilen 
w•~et. 

R et team, bestaarule ui t rle her en 
1. Dudok van Heel (Maclaine Watson) 
2. Pil:'tor (Factory) 
3. Zijlstra ( Associatie) 
4. Bras,sem (K. P. M.) 

wor.IH."n n.l. deze zeer spanuende wed
strijd met 59,2 punt tegen 56,1 l)unt. 

. De strijd werd gehouden in de ,Val
ken"-klasse. En 1\re moeten deze over
winning niet onderschatten, als we 
hedenken, dat er voor onze J achtcluh
zeilers in vreenule boten en ongewone 
om.s-tandighcclen werd gezeild. 

Dit is de tweede overwinning van de 
Jachtclub, n.l. ook in 1952 werd met 
succes gestreuen. In '51, '53, '54, en 'SS 
werden -de Kaagzeilers winnaar. 

De heer van Asper.en, voorzitter van 
K. P.M. Oud Roest, trad als vertegen
woordiger van het team op en heeft 
veel voor bet tot stand komen van dezc 
wedstrijd gedaan. Op de eerste dag was 
er weinig wind en het was bijzonder 
belangrijk in welke volgorde men 
hinnendreef. 

De heer. en mevrouw van Asperen 
volgclen de wedstrijcl in een motor
hootjc. Mevrouw van Asperen (68 jr.) 
vicl uit puur enthousiasme in het 
water, toen de heer Brassem op enkele 
centimeters gevolgd door een Kagenaar 
nls '.1-e eindigde en -daannee de dagover
winnino- voor de T2:. Priokzeiler.s veilig 

0 " 

stelde. 
Gelukkig was mevrouw van Asperen 

weer o-auw hiunenboord en is het water
ballet~ zonder verdere nadclige gevol
gen voor haar afgelop'en. 

De verdere dagen was er ook niet 
veel wind, maar iets hijzonder.s voor de 
zomer clit jaar, het was clroog weer. 
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Tram 

Er hestaat een hepaald soor.t vriende
lijke juffrouwen van middelbare leef .. 
tijd, die stelselmatig knagen aan het 
geduld van tramconducteurs. Zij maken 
er namelijk een levensgewoonte van, 
telkens weer met de verkeerde hand 
aan de verkeerde handgreep in de ver
keerde r.ichting uit een nog net even 
rijdende lijn vijf te stappen. Doordat er 
hlijkbaar eeu speciale heschermheilige 
is voor dit soort vronwtjes, komen ze 
er toch nog levend af, maar het gade
slaan van haar narrow escapes kost m\j 
jar.en van mijn Ieven. 

Gistermiddag zag ik weer een mooi, 
gaaf exemplaar. 

Ze wipte er tegen de draad in uit, 
kreeg een dof van .de wagen, viel nog 
P-et niet en ·wierp toen een hlik in onze 
richting, of het allemaal de schuld van 
de tramwegen was. 

toto: J, H, c. Vermeulen opname ln Hotel Goolland 

De conducteur, die naast mij op hel 
halkon stond, keek mij aan met een 
paar grote, droevige ogen, maar hij 
zweeg, gelijk iemand die z6 gewoon is 
aan lijden, dat hij er geen woord meer 
aan vuil maakt. Doch twee minuten 
later hadden we er weer een. 

B<>venstrumde foto werd gemaakt tijdens Je groetenuitzenJding door Radi~ Nederlaind-Were"td· 
omroep op 31 Mei j.l. Aanwezig waren de /llmilieleden van de opvarenden der ms. 

,,Bakongan!' en ,,K.asimbar". 

Een hele lieve t ante Emilie met een 
Jorgnetje en een tas vol hoodschappen. 
Toen de tram even inhield b egon zij 

foto : J, H, C. Vermeulen 

dnidelijk aanstalten te maken tot uit
stappen. De condn.cteur greep haar 
nog net. 

,Wat ga je 
kist h al en?" 

doen" snauwde hij. ,,J e 

opname i n de Avro-StUdlo 

In Twt zgn. Planterhalfuur kregen op 12 ]uni j.l. drie K.P. M. ·walemploye's de gelegenheid 
.de sternmen van hun familieleden t.e horen. In de Avro-studio had op 11 ]uni de opname 
door Radio Nederland r1laats. Op bovenstaande foto staan, behalve de KPM·families, drie 
,,Plantfr.~''-gezinnen, waaronder de gepensionneerde beambte van de S.M.P., G.L. Landman , 

die zijn zonen in Nieuw-Guinea toesprak. 
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,Ik wou er uit", zei het vrouwtje 
geschrokken. 

,Je mag er hier. helemaal niet uit", 
vervolgde hij. ,'t Is hier geen halte". 

,0, het spijt me", prevelde de 
juffrouw. 

,Een bekeuriog kun je daarvoor 
krijgen - weet je dat?" hlafte hij. 

,Misschien dat je daar van opknapt." 
We hadden de halte bereikt en de 

tram stond stil. Als een herispt school
meisjc klom de juffr.ouw er nit. Toen 
we weer reden keek de conducteur mij 
uan en zei, op verklarende to on: 

,Non ja, ik geef ze m aar een kat. 
Doodschieten mag i'k ze niet." 

(R::ronkel ult .,Het Parooi"J 

Hollandse nieuwe 
I 

In 't land van Tollens, Poot en Staring, 
waar 'sanders degelijk en gczonll, 
van de vloer tot aan 't plafond, 
naar. zeep ruikt, geurt het nu naar 

haring. 

W anneer de eerste kantjes komen, 
wordt heel ons volk weer' Batavier; 
we eten r.auwe vis met bier, 
er zijn er zelfs wei ·die niet schromen 

voor d'eerste verse, groene jonge 
hun kind te geven en hun vrouw. 
In deze t~jd maakt Hollands trouw 
weer oer-Germaanse bokkesprongen. 

Maar. ' t heMens hoogfeest kan nier 
durcn: 

na enkele weken gaat 't gezin, 
herenigd, weer het tijdperk in 
van d'ingelegde, tamme "zure". 

(A, c. 11lt .,De L1n1e") 



Kiellegging ms. ,Rotterdam" Grootste zeiljacht 

De voorbereidende werkzaamheden 
voor de houw van het vlaggeschip van 
de H.A.L., het m.s. ,Rotterdam" (de 
tweede ,Nieuw Amsterdam") zijn reeds 
zover gevorderd dat nog dit jaar de 
kiel kan worden gelegd op de werf van 
de N.V. Rotterdamsche Droogdok Mij. 

De N.V. Amsterdamsche scheepswerf 
G. <le Vries Lentsch jr. heeft voor 
huitenlandse rekening opdracht ont
vangen voor de bouw van een st alen 
kitsgetuigd zeiljacht van uitzonderlijk 
grote afmetingen. 

Deze voor de maatschappij zo helang
rijke geheurtenis zal een bijzonder 
karakter dragen. Zoals hekend lag in de 
loop der verwachtingen dat de kiel pas 
in 1957 zou kunnen worden gelegd. De 
helling waarop het grootste koopvaar
dijschip van de Nederlandse vloot zal 
verr~jzen, zal helangrijk worden uitge
hreid in verhand met de enorme afme· 
tingen van dcze 40.000 tonner. 

Het s.s. , Statendam" van de HAL, dat 
23.000 ton m eet en na de ,Nieuw Am
sterdam" het grootste passagiersschip 
van de HAL zal worden, is dezer dagen 
in de vroegte ,uitgedokt". De houw van 
het casco van dit zeeschip, dat op de 
werf van de Dok- en werfmaatschapp·ij 
Wilton Fijenoord wordt gehouwd, is 
dezer dagen gereed gekomen. 

Men heeft het schip reeds thans aan 
zijn element kunnen toevertrouwen, 
toen van het springtij gehruik kon 
worden gem aakt. Het gevaarte is met 
hehulp van eem .gwte d'rijvende hok 
naar huiten gesl eept. Bet schip is 186 
meter lang en 24 meter hreed, zodat 
er hij h et passeren aan weerszijden van 
het schip . slecht s ca. een halve m eter 
vrij hleef. De ,Statendam" heeft een 
waterverplaatsing van ongeveer 11.000 
kub. meter; het schip is geheel gelast, 
hetgeen de snelheid ten goede zal • 
komen. Het nieuwe s.s. ,Dinteldijk" 
van de HAL, in aanhouw op dezelfde 
werf, is dezer dagen eveneens uitgedokt. 
De , Statendam" zal in de plaats komen 
van h et uit de vaart genom en s.s. ,V een
dam". 

De snelheid zal 19 knopen hedragen, 
het zal plaats hieden aan 965 passagiers 
verdeeld over twee klassen, te weten, 
871 in de toeristenklassen en 84 in de 
eerste klassen. Het zal varen in de 
dienst Rotterdam-New York v.v. en voor 
crmses van New York uh worden ge
hruikt. 

Een uitzondering 
Een officier· van Napoleon, Monron genaamd, 

werd eens d<Oor de Engelse krijgsgevangen 
gemaakt. De kapitein van ' t Engelse schip, die 
grappig wilde zijn. t en koste van de Fransman, 
vroeg hem te dineren. Toen de wijn op tafel 
kwam, hie£ hij bet gbs en riep nit: , Ik drink 
op de Fransen: het is allemaal canaille, zonder 
e.nige nitzondering". 

Dit door de Engelse ontwerper 
Robert Clark te ontwerpen zeiljacht 
zal een lengte krijgen van 47 m, een 
hreedte van 8.50 m en een diepgang van 
4.50 m. Het 'Zeiloppervlak aan de wincl 
is 650 m 2. De 

1
top van de gr.ote mast zal 

zich hijna 45 m hoven de waterspiegel 
hevinden. 

Dit jacht krijgt echter ook een groot 
motorvermogen . Door modelproeven 
in het scheepshouwkundig proefstation 
te Wageningen zal men kunnen vaststel'
len welk vermogen nodig is om de door 
de opdrachtgever gewenste snelheid te 
behalen. 

Het staat thans reeds vast dat dit 
minstens 1000 pk zal zijn. Dit jacht is 
het grootste zeiljacht ooit in Nederland 
gehouwd, t evens het grootste jacht 
gehouwd gedurende de laatste 26 jaar 
op de gehele wereld, a.Jdus de werf· 
directie. De levering zal in April 1958 
geschieden. 

toto: J , H, C. Vermeulen 

Eerste motel geopend 

De hurgemeester van Rijswijk, drs. 
A. Th. Bogaardt, h eeft het in zijn 
gemeente verrezen eerste motel van 
Nederland geopend, dat gelegen is aan 
de rijksweg Den Haag-Rotterdam. 

Bij he t motel hevindt zich een res
taurant van Hoornwijck, waarvoor de 
fundering eerst kor.t geleden werd 
gelegd. Het motel telt 47 kamer 
met tezamen 150 hedden. Elke kamer 
is voorzien van o.m. telefoon en r adio, 
heeft een bijbehorend keukentje en een 
garage. Op bet motelterrein zijn voorts 
enige winkels gehouwd speciaal voor 
de motelgasten. 

De burgemeester zei in zijn openings
rede, dat het hotelwezen in Nederland 
conservatief is gebleven in die zin dat 
het geheel is afgestemd op het trein
reizigersverkeer, terwijl mensen met 
eigen vervoermiddelen veel moeilijker 
een verhlij£ konden vinden. Dit in tegen
stelling tot de Vereni gde Staten, waar 
45.000 motels zUn, driemaal zoveel als 
het aantal hotels. 

Laet het kos.telijck st van al 
U niet roeckeloos ontslippen, 
Dat's de tijd, die snel gaet glippen, 
Zonder dat hij keeren zal. 

] oost van den V ondel 

opname In Hotel Goo!land Monron boog stijfjes en stood vervolgens op, 
het glas in de han-d en sprak : ,,Ik drink op 
de Engelsen. Het zijn stnk voor -stnk gentlemen, 
met een enkele nitzondering". 

Op 21 ]uni j.l. was het groetenprogramma van Radio Nederla~W ereldomroep bestemd voor 
de opvarenden van de ms. ,GenercwZ van Geen!', ,Sanana", ,,B¢oela" en , De Eerens". 
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CJ.Dy en het werk. 
In clc tijrl, clat er 12 - 16 uur per 

clag werd gewerkt door ruaunen. 
vrouwen en kincleren, kon men niet ver~ 
wachten, dat het verrichtcn van arbeid 
als cen zcgen werd beschouwd. Men zau: 
hct toen te recht ah straf. De storm':. 
achtigc ontwikkeling van de industrie, 
die volgde Oi} de verheterin11: van de 
stoommachiue door James Watt, had 
het karakter van ecn omwentelincr een 
revolutic, waarhij aHe aandach~' :was 
gericht op het ap.paraat, terwijl voor 
de mens geen belangstclling ovcrbleef. 
Het is haast onhcgrijpelijk, dat deze 
tijd nauwcHjks een eeuw achter ons liut 
indien men ziet :welk een veranderi;« e 
er sindsdien in ieder opzicht is opge-
treden. We. staan nu a an het he«in van e 
weer cen helangrijke fase in de indus-
triele ontwikkelingsgang, die mogelijk 
is gemaakt door de toepassincr van de 
e~ektronenbuis. Dankzij de betekenis 
die op dit ogeuhlik wordt ~rehecht aan 
de positie van de mens in de industrie 
hoeven we niet te vrezen voor een 
tweede industriele revolutie, maar zal 
er eer sprake zijn van een evolutie, een 
,t!Cleidel~tke ~rroei, waarvan de snelheid 
in de hand kan worden gehouden. 
Terwijl de stoommachiue de menseHjke 
spierkracht voor een bebngrijk deel 
verving, neemt de elektronenbuis een 
dcel van het m enseHjk denken over. 

Zij maakt het mogelijk prodnktie
processeu te mechaniseren en tegelij'ker
tijd te • controleren. Het ;werk ontstaat 
dan nict aileen niet meer direkt door 
onze handen, ·bet onttrekt uch ook aan 
ons dirckte denken. Daardoor treedt 
een verscbuiving van werkzaamheden 
o·p. Auto's zuilcn door machines wor
den ~remaakt, maar er zi.lllen nieuwe 
produkten komen, wnarv:m d'e series 
niet groot genoeg zijn om ze langs de 
zogenaamde automatische weg te ma
kan en hovendien moeten de machines 
worden gemaakt; die bij die automnti
sering worden gebruikt. W el staat het 
vast, dat er onder invi•oed van deze O l~t
wikkeling een grotere hehoefte za1! ont
staan aan vaklieden, meer nog dan nu 
al het geval is. In de verhouding van 
de mens tot z~jn ~verk speelt de vreugde 
en de voldoening, die hij aan zijn arhcid 
heleefd een belangrijke rol. 

Deze wijze van gelukkig zijn in het 
werk kan aileen ooptreden indien de 
mens werk venicht, dat overeenkomt 
met zijn lichamei~jke en geesteHjke 
hekwaamheden. Voor hem is het werk 
cf~ll leven.svervulling, die hij niet kan 
missen. Hij zal, net als ieder ander, 
hlij zijn als het Zaterdagmiddap: is en 
verlanf!end uitzien naar clc vakantie, 
maar als h~j, bijv. door z.iekte, lange 
tijd zijn werk niet kau doen gaat hij 
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11 ]uli j .l. wercl in Hotel "Gooilaruf' het groetenprogramma. VU!/1. Radio Nederland-Wereld
f'lwoep opgeMmen_.. bestemd voor de opvarenden van. het ms. "V 01~ Noort". Aanwezig 

tmren ·de famtlteleden, alsm~le de ~zagvoerders A .W.P. Roozen en W. Vader. 

cruaar verlangen omdat het een onmis
haar deel van zijn Ieven is. Dat geldt 
zo,wel voor g·eschoolde alos voor niet
geschoolde werkers. Het geldt niet voor 
geschoolden, die ten onrechte een vak
opleid,ing hehhen gehad en ook niet 
voor ongeschoolden, die eip:enlijk een 
vak had den moeten ~eren. We zijn zo 
geneigd te denken, dat iemand alleeu 
maar over zijn toeren kan raken als hij 
werk doet, dat hoven ziju krachten gaat. 

Maar het is even goed mogelijk, dat 
er een stoornis in de verhouding tot zijn 
we1·k optreedt doordat hij werk doet, 
dat beneden zijn hekwaamheden l•igt. 
Daarom is het van zo grote betekenis, 
dat we voor onze kinderen zoeken naar 
die -opleidit1g, die overeenkomt met h~ 
geaardheid en hekwaamheid. Als ze de 
hekwaamheid hehben om een vak te 
leren moeten ze daartoe, nls het enigs
iins kan, in staat worden gCJSteld'. Dat 
is daarom zo belangrijk omdat in _de 
toekomst cen grote hehoefte zal bestaan 
aan vak1ieden. Het hetekent niet, dat 
iedereen naar een nijverheidsschool, 
een M.T.S., een hogeschool of een Wli
versiteit moet worden gestuurd, want 
daarvoor h eeft nn eenmaal niet ieder
een de hekwaamhead. Integendeel, een 
jongen, d<ie e en hepaald·e opleiding niet 
of nauwelijk-s za} ·ktmnen voTgen doen 
we ·daarmee ~een dienst. 

Er is niets erger dan steeds iets te 
moeten doen, dat net hoven de eigen 
krachteu ga at. Dat leidt vroeg of laat 
vrij:we1 altijd' tot moeilijkheden. Zomin 
als iemand ongestraft steeds op zijn 
tenen kan lopen, zo min kan hij voort
clnrcn d werk verrichten, waarhij hij 
~teeds iets te hoog moet reiken. 

Door eeil dergelijke te zware oplei-

ding openen we niet de mogelijkheid 
tot ·een goede .J.oopbaan en een prettig 
I even. We: leggen daardoor de ha~is 
voor een reeks teleurstellingen, die het 
Leven tot eeu straf maken en die niet 
zelden de gezondheid in emstige mate 
nantas.ten. Er is ook werk voor onge
schoolden, nu en in de toekomst, want 
een ·totale automatisering van de arheid 
zal nimmer mogelijk zijn. 

Het zijn deze prohlemen van aan
passing van de mens aan het werk en 
van het we1'k aan de mens, die meer 
en meer in d e helangstelhlng van de 
bedrijfsarts komen. Hij ziet regelmatig 
mensen, die hun plaats niet hebhen 
gevonden. Ze .hebhen of steeds te hoog 
,willen reiken door een onvol'<loende 
inzicht in hun eigen hekwaamheden, 
of er is, door o.mstandigheden, met 
voldoende gehruik gemaakt van hun 
bekwaamheden. Bovendien komt het 
niet zelden voor, dat een bepaalde ge
aardheid, bepaalde karaktertrekken 
!iemand in de weg staan bij het verwer
ven van een goede aanpassing aan zijn 
werk. 

Het is de taak van de hedrijfsarts te 
bevorderen, dat een ieder die plaats ~ 
krijgt in het hedrijf, die zoveel mo
gelijk overeenkomt met zijn mogeHjk
heden als mens en als werkkracht. Dat 
is niet zelden een moeilijke opgave 
omdat de mens nu eenmaal geneigd 
is de plooitjes die hij in de 
spiegel met aan de spiegel te wijtcn. 
En toch is het haast voor icdere op
loSISing voonvaarde, dat hij hereid is 
de hand in Cligen boezem te steken om 
zich af te vragen waar de eigen tekort
kominl!en li;;gen, Bovendien is het goe<l 

(vervolg zie pag. 9) 



Vergissing. 

Het is allerakeligst weer. Hoewel we 
midden in de zomer en de zgn. honds
clagen zitten, is de lucht geregeld dan
ker en d reigend en wisselen harue 
stormen en onweer, vergezeld gaand e 
van plenshuien elkaar af, met nu en 
dan 'n waterig zonnestraaltje ertussen 
door. \V e h ehhen tot nu toe 3 zomersc 
<lagcn geh ad. Op een van d cze drie dan, 
moest ik ergens heen en pakte met 
op~elucht gemoed de fiets; nu eens 
niet die eentonige muffe tram. Heerlijk 
door de weilanden op de s tad aan. 

Op enigc afstand vooruit, kwam ui t 
een zijweg een groepje m annen te voor· 
echijn ook fie tsers, niets ongewoons, 
m aar er kwamen er steeds meer, en 
langzaam rijdend hleef ik gehoeid kij
ken hoe om die hoek h een steeds weer 
anderen kwamen; het was nu 'n hele 
optocht van euige honderden. Ik voud 
' t zo heerlijk voor die manuen dat ze 
1m juist deze prachtige zomerse dag 
hadden voor hun uitstapje en in ge· 
dachtc zag ik ze al in de Scheveningse 
bosjes neerstrijken of op het strand om 
van een welverdiendc sandwich en 'n 
'koele drank te genieten. Ik was nu 
vlakbij gekomen en besloot rechtsaf te 
gaan, om die nog steeds toevloeiende 
stroom fietsers te ontwijken, maar dat 
ging niet door, want d e r'jweg was af· 
~csloten wegens werkzaamheden. 

Rech t voor me uit ging de onafge
broken s.troom en van l inks kwam de 
nog .:- teeds toevloeiende. \Vat nu? Ik 
was allaat. W achten? Ik uam 'n haastig: 
hesluit om gewoon in de optocht mee 
te rijden. En u u opeens viel de druk
kende stiltc van ~le stoet m e op. lk 
keck eens naar mijn buurman links -
hij k eek ~tra k voor zich. Toen naar 
reclrl6 -- J1 etzelfde starrc bedruktc 
gezicbt. 

Nn, he t waren geen vrolijke pick
nickers hoor! Maar wat dan wei ? 
Raatl t U hct ar? Nu ik niet, daar mid
J en tussen die compacte massa m ee 
laver.end op m 'n fiets. Tot ·we hij de in 
aanhouw zijnde flats kwamen en 'n man 
die )jezig was k alk aau te maken h ard 
en jolig riep: ,Ga je ook m ee staken 
juffrouw?" 

lk reageerde met een vrolijk lachje, 
m aar dacht, h oe kom ik zo snel mogelijk 
tussen deze boze dreigende stakers uit? 
\V ant links en Techts werden nude werk· 
willigen uit de flats gecommandeert.l. 
Gelukkig, een stilstaande vrachtauto 
began te rijden en achter J eze b aan
hre:ker schoof ik zachtjes m ee voor t, 
h et werd "pezen '' m aar dat had ik er 
voor over en even later ademde ik weer 
vrij op en was aileen . 

Onze maandelijkse ioto•prijsvraag \ 
! 

De .iniste oplossin~ van de 
1!\aandelijkse f oto -prijsvraag 
voorkomende in het Juli 
nummer van , de Uitlaat", 
~taat hiernaast af~ebeeld: 

Een gedeelte van de 
vrouw afgeheeld op h et 
.miuuengedeelte van het glas 
in loodraam op het hoofd .. 
kantoor. 

De uitgeloofde Rp. 15,
gaan deze m aand naar de 
heer E. F. Vaillant gc
p ensionneerd employe dcr 
K .P.M. 

Links ondcraan ziet •t 

onze nieuwe Op(:!;avc. Kijk ~ 

u m aar eens ~Oe(l, n raadt 
het zek er. 

Uw oplossing client u in t <:> 
zendeu aan : de R edactic 
van ,de Uitlaat" p/a. n . v. 
K. P.M. Medan Mcrdeka 
Timur 5 - Djakarta. In de 
linkerhovenhoek op de eu
relop zette men: f oto-prijs· 
vraag. Vergcet nie t om. uw 
jniste naam en adr.es op 1lc 
oplossing te venn elden. 

Uitcrste datum van in
zcndin p; 20 Octobl'r a.s. 

I 
~----------~---------------_) 

Pardon 

W anneer ik loop in Oldenzaal 
of Middelhurg of Stadskanaal 
dan komt er altijd iemand aan : 
die vraagt : W eet U de Lindelaan? 
Zo iemand vraagt dat met een hlih. 
vol hiij vertrouwen. Dan zeg ik: 
Par.don ik Len hier zelf vreemd. 

's-Avonds stona in de kraut: ,Enige 
duizenden bouwvakarbeiders hehben 
h eden ochtend het werk neergelegd". 

J a, daar wist ik van. Geen s-trand
idylle hoor ! 

Mevr. E .M. Gotz-Lamme 

En zo ontmoet ik alle ,-hgen 
figureu die maar blijven vragen : 
W aar gaan wij heen met de cult•mr 
en waarom is de jam zo dum·? 
Is er nog Hoop in deze Tijd.? 
Dan moet i.k zeggen, to~ mijn s-pijt: 
P ardon ik ben hier zelf n eerud. 

Konlt er weer oorlog Vl!l!!;en zij, 
komt er uog eens een tiende mei 
en h eeft h et Ieven dan wd zin.'i 
Zo ja, waar zit die zin dan in? 
En zijn wij op de goede weg? 
W aarop ik altijd treuri!; zev,: 

P ardon, ik ben hier zelf vreem!l, 
maar om u heen zijn m ensen zat 
die altijd weten hoe of wat 
zij weten waar - in dit bestaan -
.de weg is uaar de Lindel aan. 

(Annie M. G. Schmidt u lt ,.Hl't Parool") 
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Het nieuwe zeegangslaboratorium 
van het Nederlands scheepsbouwkundig proefstation. 

lnleiding. 

Het onderzoek van schecpsmodellen 
in kunstmatige zeegang hecft lange tijd 
in de kringen van het scheepsbouw. 
kundig speurwerk slechta heperkte aan. 
dacht genoten en is eerst de laatste 
jaren in het brandpunt der belangstel
ling komen te staan. Bij dit modcl
onderzoek in kunstmatige zeegang is het 
onderzoek naar de scheepssnelheid het 
belangrijkste probleem, zowel · voor 
vracht- en passagiersschepen, die steeds 
sneller en volgens een vast tijdschcma 
moetcn varen, als voor oorlogsschepen, 
waar de snelbeid een van de belangrijk· 
ste wapens is. Aan de gemiddelde snel· 
heid van tot toe nu toe gangbare typen 
van 1Sd1epen hebben zeecondities op 
stormachtige oceaanroutes reeds scherpe 
grenzen gesteld en het installcren van 
meer vermogen is niet altijd het juiste 
antwoord op de vraag naar hogere 
snelheden. 

Met bet beschikbaar komen van 
steeds grotere voortstuwingsinstallaties, 
binneu afzienbare tijd culminerend in 
het gebruik van Atoomkernenergie, is 
de kennils van het gedrag van het schip 
onder ge1dealiseerde omstandigheden 
in vlak water niet meet voldoende. 

Men wil het schip beoordelen naar 
ziju gedrag onder invloed van zeegang 
en deining; men betwijfelt of de gun· 
sti crste scheepsvorm voor een bepaalde 

c d . oceaanroute afgeleid kan wor en mt 
proefnemingen aan modellen in vlak 
water, zoals tot nu toe gebruikelijk is. 
Men zal dus scheepamodellen in kunst· 
matige zeegang moeten onderzoeken, 
waarhij men de uitwendige omstaudig
heden zo natuurgetrouw mogelijk zal 
moeten kunnen nabootsen. 

De experimentele mogelijkheden om 
proeven op verkleinde schaal uit te 
voeren zijn echter nog zeer beperkt. 
ln de bestaande sleepbassins, die aile 
de vorm van een lange, smalle goot heb. 
Len, kunnen aileen golven opgewekt 
worden, die recht op de kop van b et 
schip inkomen; het onderzoeken van het 
scheepsmodel in golven, die onder 
andere hoeken ink omen is niet mogelijk. 
Dit is een ernstige beperking in het 
nabootsen van de uitwendige omstan
digheden ; voor. het onderzoeken van 
l'chepen in natuurgetrouwe omstandig· 
heden zal men dus een speciaal bassin 
moeten bouwen, waarin golven uit aile 
richtingen opgewekt kunnen worden. 

H et Nederlandsch scheepshouw· 
kundig proefstation heeft zich deze 
noodzakelijk gerealiseerd. 
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In Apri11955 werden de eerste palen 
voor een s peciaal zeegangslaboratorium 
in de grond geslagen, en een jaar later 
begonnen de eerste proefnemingen. 

Hiermee is de achtemtand die het 
N.S.P. bezat in beproeven van modellen 
in golven omgezet in een ruime voor
sprong op h et buitenland. 

De tank bestaat uit een bassin, ge
vuld met water, van ca 100 m lengte, 
24 m breedte en 2,50 m waterdiepte. 

In het midden van de tank loopt een 
sleepwagen op door pilaren gesteunde 
rails. Deze pilaren staan in het water, 
maar hun doorsnede 1s klein ten op· 
zichte van de gemiddelde golflengte, 
zodat de pilaren .de golven practisch 
niet verstoren. 

De sleepwagen h eeft een vast loop· 
hordes, vanwaar m en een vrij uitzicht 
heeft op h et model en n aar heide uit
einden van de ta:dk. Op het loopbordes 
bevindt zich de bedieningslessenaar 
voor de eiectroni.sch nauwkeurig con
stant gehouden wagensnelheid (snel· 
h eidsbereik van 0,02- 5,00 m./sec.) 

Een meetplatform hangt onder de 
wagen en is in hoogte en in zijwaartse 
richting versteibaar. Het te onderzoeken 
model, dat gemiddeld een lengte van 
ca 3,00 m h eeft, vaart onder de sleep· 
wagen en kan vanaf h et meetplatform 
bestunrd worden; tevens kunnen vanaf 
het m eetplatform de noodzakelijke 
metingen verricht worden. 

Door de water~piegel op l'a 0,60 m 
waterdiepte te laten zakken, verkrijgt 
men de mogclijkheid om proeven op 
heperkte wate11diepte nit te voeren: 
door •de grote breedte van de tank kan. 
men het daarbijbehorende rivier. of 
lk.anaalprofiel op schaal nabootsen. De 
go1fopwekker vormt een van de belang
rijkste onderdelen van het nieuwe 
laboratorium en is volgens een nieuw 
principe geconstrueerd. Langs de N.W.
zijde en de N.O.-zijde van het bassin 
( een lange en cen korte zijde van de 
rechthoekige plattegyond) zijn de golf. 
opwekkers opgesteld. Door het heen en 
weer hewegcn van een plaat, die een 
draaipunt pnder ·de waterpiegel heeft,. 
kan m en de golven op het wateroppcr· 
vlak opwekken, waarvan in het alge-· 
meen de golfkammen ~evenwi.jdig aan 
de plaat zullen lopen. Met de periode 
van dt: plaat r egelt men de op te wekken 
lengte van de golf en met de uitslag van 
de plaat de golihoogte. Door nu dezc 
plaat op te bouwen uit een groot aantal 
kleine platen (elk ca 0,60 m breed} 

en de pia ten onderling een phasever
schil te geven, kunnen ook golven op· 
gewekt worden, waarvan de golfkam· 
m en Hiet evenwijdig aan de flap !open 
maar die de golfopwekker onder een 
willekeurige hoek verlaten. 

Met het phaseverschil van de platen 
kan men dus ook de golfrichting 
regelcn. Elke plaat wordt door eigen 
wormkast aangedreven; de wormkasten 
zijn verbonden met een lwofdas die 
langs de liele lengte en bniedte van de 
tank loopt, eu door twee electro
motoren van elk 75 pk wordt aange· 
dreven. 

Eeu golfopwekker volgens dit prin· 
cipe werd voor het eerst door het 
Laboratoire dauphinois d'Hydraulique 
Neyrpic in Grenoble toegepast bij het 
onderzoeken van havenwerken. Nu is 
een dergelijke golfopwekker op grote 
schaal gebruikt in het zeegangslabora
torium van het N.S.P. Men kan met deze 
golfopwekker ook een aantal golven 
van verschillende lengte en richting 
door e lkaar heen opwekken, waardoor 
een zeer natuurgetrouw beeld van de 
werkelijke zee kan worden nagebootst. 

Aan de beide tegenover de golfop
wekkers gelegen zijden van het bassin 
is een ,strand" geconstrueerd, d.at de 
opgewekte golven zo effectief mogelijk 
moet dempen; het is namelijk onge
wenst, dat eventueel teruggekaatste 
golven het regelmatige golfpatroon 
verstoren. Over de juiste vorm van dit 
strand zijn proefnemingen uitgevoerd 
in h et waterloopkundig laboratorium 
te Delft. 

Een gebogen houten plankje met een 
roosterwerk van latten er over heen, gaf 
de bcste resultaten. Tussen de golfop· 
wekker en h et strand staan filters, die 
'kleine verstoringsgolven uitdempen. 

Deze filters zijn opgebouwd uit lagen 
lkippengaas en werken ·zeer effectief. 

: H et algemeene beeld van de model
bewegingen kan men met de filmcamera 
vastleggen; door de modelbewegingen 
in een versneld tempo te filmen en 
·daarna de film met normale snelheid 
.af t e draaien, verkrijgt m en een natuur
getrouwe indru.k van de bewegingen 
van het echte schip. Want niet aileen 
s taan de lineaire afmetingen van het 
model in een bepaalde verhouding (de 
modelschaal ) to.t die van het echte 
schip, maar ook de tijdsduur, waarin 
de verschijnselen zich aan het model 
af.spelen, staat in een bepaa1de verhou· 
.ding (de wortel uit de mode1schaal) tot 
·de overeenknmstige tijdsduur voor het 
.echte schip. Aan een model van hijvoor· 
b eeld schaal 1 : 49 zullen de verschijn· 
selen zich zeven maal zo snel afspelen 
..als aan het werkelijke schip en met het 



hulpmiddel van de versneld opgenomen 
fi1m waant men zich bij dit model
onderzoek op de echte zee. 

Doordat de verschijnselen ongeveer 
zeven maal' zo snel gaan als in werke· 
lijkheid, wordt er zeer grote aandacht 
gei:\ist van de roerganger, die het model 
door de tank moet sturen. 

Het model heeft in zijn bewegingen 
dezelf de graden van vrijheid als het 
schip in werkelijkheid bezit. Het model 
kan dus vrijelijk stampen, slingeren, 
dompen, gieren, etc. 

In het algemeen zal het model, even
als in werkelijkheid het schip, zich zelf 
voortstuwen door middel van een of 
meer schroeven. 

Men meet dan hijvoorbeeld bij een 
constant askoppel van de motor de 
resulterende verplaatsingen, snelheden 
Em versnellingen. van het model. 

Van al de genoemde metingen iiS men 
uiteraard het m eest ge'interesseerd in de 
voorwaartse sn elheid en d e sn:elheids
variaties van het model. Een speciaal 
instrument is ontworpen, dat snelheid 
omzet in een aantal impulsen per tijds
eenheid ; door het aantal impulsen: en 
het verloop van het aantal impulsen 
per tijd.seenheid te tellen en te regis
treren, kan men de snelheid en de 
snelheidsvariaties van het model zeer 
nauwkeurig meten. 

De hewegingen van het model worden 
met gyroscopen gemeten, zoals toegepast 
aan boord van vliegtnigen, in een 
knnstmatige horizon en in een: gyro· 
kompas, en worden tegelijkertijd met 
de snelheid.svariaties van h ct model op 
~en papierrol gereg1streerd. 

V erschillende onderzoekingen. 

Ten einde ee~1 indruk te krijgen van 
de onderzoekingen, die in h et zeegangs· 
laboratorium kunnen worden nitge· 
voerd, vatten wij enkele onderzoekingen 
m &nderstaande punten samen. 

l. ln·doed van de scheepsvorm op het 
snelheidsverlies in zeegang. 
Het snelheidsverlies, dat een schip 
onder invloed van zeegang onder
vi.ndt, kan men nit twee factoren 
samengesteld denken, namelijk: 
a. een directe factor,~ die de weer· 

standsverhoging onder invloed 
van zeegang in rekening brengt, 
en . 

b. een indirecte factor, die uitdrukt 
dat de bewegingeu van het schip 
(stampen, slingeren) nit veilig· 
heidsoverwegingen een bepaalde 
grens niet mogen ovemchrijden; 
de kapitein is daardoor gedwon
gen de snelheid te venninderen. 

Beide factoren zal men bij een on
derzoek' naar de invloed van d e 
scheepsvorm op het snelheid.sverlies 
in zeegang moeten analyseren. 

Kzmstmatig verwekte golfslag. Bovenaan rechts op de foto het kunstmatig strand. 

Moet men een scbip een U-vorming 
spant in het voorschip geven of een 
meer V-vormig spant? Kan men 
met speciale hulpmiddelen (vinnen 
in het voorschip of h et aanbrengen 
van een bulb) de stampbewegingen 
van een schip beperken? In hoe
verre speelt de verde'.J:ing van het 
gewicht van bet schip en de lading 
een rol in het snelheidsverlies? 
lndien het gewicht en de lading aan 
.de einden van h,et schip geconcen
treerd zijn, zal het schip over het 
algemeen trager reageren en een 
rrroter snelheidsverlies in zeegang 
" . h hehben, dan wanneer gewiC t en 
lading midscheeps . zijn geconcer· 
treerd. 

2. Onderzoek naar het optreden van 
,,slamming". 

Bij bepaalde scheeps.snelheden en zee· 
toestanden treedt h et door aile zee
lieden zo gevreesde verschijnsel op 
van ,slamming" of, zoals de Hol
landse zeemansterm lnidt, ,paaltjes 
pikken". De laatste term geeft heel 
juist weer, wat m en ervaart: h et 
schip lijkt plotseling geremd in zijn 
stampheweging en dompbeweging, 
en op een hard voorwerp te stoten; 
er treedt een stootbelasting in h et 
voorschip op, die zich als een tril
ling .aoor h et hele scbip voortplant. 
W anneer dit verschijnsel optreedt 
zal dit voor de kapitein direct aan· 
leiding zijn om de snelheid te ver
minderen. Uit onderzoekingen van 
de laatste jaren is echter gehleken, 
dat dit lang niet altijd tot vermin· 
dering van het verschijnsel behoeft 

te leiden. Op dit gebied is echter 
nog veel onbekend. 

3. Dempen van de slinger- en stamp
beweging van het schip. 
Er is de eigenaar van een passagiers
schip veei' aan gelegen, de hewegin
gen van het schip (slingeren en 
stampen) zo soepel mogelijk te doen 
verlopen en te grote versnellingen 
.te vermijden. Een groot aantal slin
gerdempingsmech anismen werd reeds 
ontworpen en toegepast, maar het 
laatste woord hierover is nog met 
gesproken. Met modelproeven zal 
m en met betrekkelijk geringe kosten 
de werking van de-.~:e mechanismen 
kunnen toetscn. 
Voor oorlogsschepen, waar men een 
zo stabiel mogelijk geschutplatform 
of vliegdek verlangt, zijn dergelijke 
onderzoekingen eveneens van helang. 

4. Het gedrag van een schip in water 
van beperkte diepte. 
In water van heperkte diepte of aan 
stranden kunnen zeer heftige golf· 

· bewegingen optreden. Hierdoor wor
den aan het ontwerp van de.vaartui
gen, die deze wateren hevaren, bij
zondere eisen gesteld. Wij noemen 
slechts reddingshotcn, loodsboteu en 
landingsvaartuigen ; over het gedrag 
in zeegang en over de meest gewenste 
vorm van deze schepen is nog zeer 
wein.ig bekend. 
Er zijn op het ogenhlik reeds vele 
onderzoekin gen in studie, en het 
ziet er n aar uit dat met dit zee
ganaslaboratorium eeu waardige bij
·dra ~e rreleverd kan worden in de 
vor~ge~ing van het !!chip in zeegang. 

( Uit .,Werfbode") 
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ln liN J nli nummer van , de Uitlaat'' 
kwam als puzzle voor: het zonderlingc 
kookboek". 

<le prijs van Rp. 10,- gaat naa!' 
Ch. M. ]. R. Huffenreuter Onderbaas A 
Usfabriek afd. C.D. Tg. Pnok. 

De oplossinl): hiervan luidt : 
1 aam: Goerlkoop en Iekker koken. 
Reeept : Paa·3cicrenkoek; Bren~J; tien 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

liter mclk aa1, cle kook, werp hierin 
zes poucl bloem, vecrtig eieren en twee 
kilo kren ten, zct dit heslag twiutig uur 

1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 
zijn voorzien, te richtJen aan : 
de Redactie van ,de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

in de oven. · 
De gevraa~de woonleu luideu: A. 

l!ricken,. B. opduwen, C. eboniet, D. 
·cluizend, E. kabinet F. opening, 
G. opeisen, H. prinses, I. edelman, 
J. nazO:mer, K. lniwerk, L. eenvoud, 
M. kal iber, N. kartouw, 0. element, 
P. 'rcgeren, Q. kathode, R. ovenist, 
S. kettir.g, T. elegant, U. nederig. 

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

3. Voor juisle inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik· 
baar gesteld : 

De· .pr~js van Rp. 25,- gaat naar de 
heer Th. A. Tecuwisse radio-off. mv. 
,Van Neck" c/o Royal Interoccau 
Lines .P.O. BOX 45 te Hongkong; 

1le prijs vnn Rp. IS,- gaat naar 
W. M. Makampoh H. K. I. Nautische 

1 prijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toe· 
kenning d<er prijzen kan NIET 
worden gecorrespondeerd. 

Dienst T~. Prio'k, Pn 
SPREEKWOORDBANEN 

Bij juiste invulliHI): ont~taat er op de grijsgetinte verticale banen 
een sprcekwoor.d. 
Om~chrijvingen: 

l. · nicts olitziend, tot het uiterste gedreven, persoon. 
X 2 . . overeenkomH in uiterlijke vorm. 
x3. wijnsoort . 
. 4. loon .voor. cen afschrijver. 

/(5. schoolvak. 

x6· 
7. 

;< 8. 
9. 

;y10. 
n. 
12. 

X 13. 
14. 

x 15. 

verzochte gast. 
onhandelhare. 
werk dat langzaam 
uraniet. 
rangschi.Kken. 

. bouws.tof. 
ontploffing. 
verf. 
vals per.soon. 

vordert. 

passagier op een schip. 

De gebrnikte lettergrepen zijn : 

.aal - bien -~- cie - ftt(- ~-¥ - de - de - des -
<Ji6 .- <J;:(- do - do -ur-y---"o~ ge- _¢(1. - i11:.-Y-· 
~-~- ko -__k.Rn~ le - J.i.r-ma - na .- pe - nie -. 
}>¥ ~-yf- ,.PP - ~----: pe ·- p ek - - perd -· pie - ra - _}%( -..,.~ 
~ - ri - ~-... ~1fodr- ~ - te - tie - to-- }'4"'-~. 

' 
]q )_, 

3 ' t c. 
~ 

so\.. ~ 

6 ~ .L 

7 u 

8 l s 
9 

It ~ 
11 

12 

131 l 
H 

15 
0 ~ 

De beste foto van de maand 

Hierrmast staat .de ·heste foto van de .maand: 
l1et ss. "Reael" op de M.usi op weg naar 
Palembang. Dezc foto wcr.d gema<akt door 
J. ·J. Ostreig - employe va·n het agentschap 
P:~odang, die -daarmede de uitgeloofde prij~ van 
Flp. 50,- wist te winnen. 

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

A ship is a she . . 

A ship. is called a she because there "s 
alwayG a great deal of hustle about her .. . 

because there's a gang of men around .. . 

because she has a waist and stays .. . 

because she takes a lot of paint to keep 
her looking good ... 

because it's not the initial expense th:tt 
breaks you, it's the upkeep ! .. 

became she's nll decked out . .. 

because it takes a good man to handle 
Iter right . .. 

bt:!cause ~;~he shows her topsides, hide3 
·her bottom, and when coming into port, 
always heads for the buoy~. 
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