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AFdelings-chauvinisrne. 

Een ziekte, die ook in ons bedrijf voorkomt 

Onder dit opschrift lazen wij een artikel, dat ons, zoals dat in de -wau
deling heet, uit het hart gegrepen is en waarvoor wij dan ook gaarne een 
pagina van ,de Uitlaat" beschikbaar stellen. Dat · de door de schrijver ge
noemde voorbeelden niet aan de scheepvaart, maar aan de industrie ontleerid 
zijn, doet niets af aan het feit, da.t ons scheepvaartbedrijf hier en daar overeen
komstige symptom.en vertoont. Wie de schoen past .... • 

Het is eeu hckend verschijnsel dat 
men een binnengekomen opdracht 
beschouwt als een · soort overwinning. 
J a, we zouden bijna willen zeggen als 
een jachttrophee! 

En in feite heeft het da.ar ook iets 
van. 

W atmeer we n!lgaan wat er allemaal 
moet geheuren om tegenwoordig een 
belanglijke opdracht ,hinnen te halen"; 
komt die associatie met de eerder ge
noenide buit wei heel duidelijk naar 
voren. : 
. Het gaat nu eenmaal niet van zelf 
en in verschillende artikelen op dezc 
plaats hebben wij daar al het een en 
ander over verteld. Wij willen het dit
maal dan ook niet hehhen over de 
manier 'vaarop een order wordt verkre
gen, maar wij zouden graag eens willen 
prateu · over he tgeen wij als opschrift 
hebhen geplaatst hoven dit arik.el: ,He! 
af delings-chauvin is me". 

Wij mogen aannemen dat iedereen 
weet wat een chauvinist .is . Zo'n man 

·met een overdreven - j a hijna zie
kelijke ·liefde voor z.ijn land. lemand 
die U zou aanv]iegen wanneer U het 
waagde iets te zeggen t en nadele van 
zijn natie (niet te vcrwarren met Nazi) 
ook al had· U. er aile rcden 1oe. 
-· Wij · in onze onderneming kew1en 

- helaas ·--:- ook van die chauvinisten, 
die, wanneer het om .hun-afdeling gaat, 
in .vuur en v lam staan -wanneer men 
waagt er iets van te zeggen. Bij ons is 
alles prima in orde, · wij aileen weten 
het, aileen hij ons .wordt . gewerkt - en 
meer van dergel_ijke spreukim kan men 
lwren _in .een gesprek m~t ·deze liedcn. 

Natuurlijk is het go_ed als men op
komt voor zijn, land, of, wauneer het de 
ond~rneming hetreft, dat men zich ook 
daar~oor geheel inzet, als dit laatste ge- . 
vraagd wordt. 
. Ma-ar er zijn n u eenm&al grenzen en 

i~dereen die in zijn chauvinisme te ver 
gaat, komt QP · dat ~iekelijke niveau, 
waar h et vers~anclige woord geen vat 
meer heeft. 

In onze onderneming hehhen wij het 
m eegemaakt da t een hepa-alde afcleling 
- -we zullen :~:eggen afdeling A - ee-n 
qrder hoe'kte, · die eigenlijk . qua uit
~oe;rip.g, hete,r . th~s hoo:rde . hij · de a£. 
deling die we met B. aanduiden. 

Met lede ogen zagen de A-men.sen de 
order naar B. verhuizcn en om in de 
termen te spreken van de· ,afdelings
chauvinisten", werd hun daar een 
order ,door de neus gehoord". 
· De nuchtere lezer zal zich met ons 
verbazen over een dergelijke houding. 
\Verd de· order dan niet ondergehracht _ 
hij een andere - meer gespecialiseerde 
- afdeling van het zelfde bedrijf ? 

Natnurlijk! In het helang van een 
goede afwikkeling der zaken is het van 
zelfsprekend dat men werk laat uitvoe
ren door de man die er het meeste van· 
afweet. 

· Geen· enkele plaatwerker zal het in 
z'n hoofd halen een electrische Ieiding 
aan te sluiten, 'vanneer er een electri
cien - dus een 'specialist - hij de 
hand is. 

Een schot naast het doel . . . . . . . . . . 
H et is zoiets als h et verh aal .van de 

voetbr.ller die perse zelf een goal wilde 
maken. Toen hij de hal voor z'n voetw 
kreeg - ergens midden in h et veld -
schoot hij ...... en natuurlijk ver naast 
hct doel ! 

Dcnkt U niet dat w~j met ous eerste 
voorheeld hehhen overdreven en dat 
zoiets toch maar zelden voorkomt. 

Bijna iedere dag zijh er · gevallen 
waarhij niet voldoende hegrip wordt 
1!-'etoond . voor de qualiteiten van de· 
andere afdelingen. Een andcr voorheeld 
moge dit demonstreren. 

Iem and van de afdeling C., waar de 
proj ecten hinnen'komen - en worden 
lierekend, ontmoet een coliega van de 
afdeling D., welke een hulpafdeling kan 
worden genoemo, omdat deze slechts 
een ondersteunende functie vervult om 
het gehele raderwerk van de onderne- · 
ming in t act te houden. In het ge.sprek 
dat daarop volgt merkt de C-man op. 
,Ja, bij ons wordt verdiend~ m aar jullie 
afdeling kost aileen m aar geld!" 
. Afgezien van hot feit of dergelijke 

opmerkingen de goede . verstandhoudin3 
hevorderen, vragen wij ons toch wei af 
of de spreke.i- een. juist h egrip heeft 
van · h etgeen door anderen in onze 
~nderneming wordt ged aan. 
. ZQu eP.n _verkopende afdeliog kunnen . 

be.staan , zonder dat een productie-ap-

paraat achter haar staat? Zon een maga
zijn zm hebben als er geen materialen 
werden ingekocht? Zou een fabriek 
kmmen draaien als er niet gezorgd 
wcnl voor een deugdelijke planning ! 
Zou al he t werk eigenlijk wei zin heh· 
ben wanneer -de h_oekhouding niet voor 
l'egelmatige incasso's - en niet te ver
geten: de salarissen! - zorgde? Deze 

- voorheelden ktmt U zelf aanvullen me t 
vele titmtallen andere. 

W aar h et echter om gaat is de vreem
de mentalitei t van de man die denkt 
da t zijn afdeling alleen tot grote dingen 
in staat is, die meent dat een order door 
hem aileen kan worden hehandeld en 
die ten koste van alles - en dit is het 
ergste - Zl\1 voorkomen dat een ander 
met de order ,gaat strijken", om in 
zijn termen te spreken. 

Dergelijke mensen zijn de ,afdelings· 
chauvinisten" waar we on.s artikel. mee 
openden. .. 
. Laten we allen trachten om meer en. 
meer het geheel te zien. De gehe1e 
onderneming is- er iDlJllers hij gehaat. 
wanneer er een opdracht hinnen komt. 
Niet aileen de afdeling A, of de -afdeling. 
B., neen, geheel :de onderneming heeft
er helang h~j . wanneer er een order 
wor.dt geboekt, . We moeten zoiets groot 
zien, in ieder geva] groter dan de man 
die tegen een collega van een andere 
af.deling zegt: ,Wij hebhen dit jaar-een · 
aardige winst gemaakt, daar - kunnen· 
jullie weer een tijd . . van; -hlijven-
bestaan !". · 

R.M. Wijdevelr!. · 

* 

In memoriam 

Uit Ameterdam ontvingen wij 
bericht, dai: op 77-jat;ige leeftijd 
te Haarlem· is overleden de heer 

M. Botman 

in leven gepensionneerd gezag
voerder van ouze Maatschappij. 

Hij ruste in vrede 



Het permanente ontbijt. 
w el later . . . . niet oud~r 

Vlieger-schrijver Viruly onthult in het volgende fragment uit een artibl 
in KLM's maandblad ,Vogelvlucht" het merkwaardige ontbijt-leven dat 
over 10 a 15 jaar bet lot zal zijn van de luchtreiziger. Tenzij .. ... hij een 
eeuwigdurend diner prefereert •.•.. 

Het lijkt maar, dat de zon en de 
sterren hewegen omdat wij naar ze 
kijken vanat een draaiende aarde. Het 
hangt er dus maar van af, hoe snel die 
uarde draait. Nu, die draait in 24 uur 
om zijn as en omdat de WC13t-Oost cirkel 
door ~ederland 24.000 kilometer lanl! 
is, lteeft heel Nederland een snelhcirl 
van 1000 kilometer per unr rand de 
aardas. Terwijl U dit leest, reist U met 
een vaart · van 1000 kmjum·, en zulk,;, 
in tegenstelling met bij de KL.tV:l, geheel 
gratis. Zeker voor 1970 maakt U mee, 
dat de verkeersvliegtuigen ook 1000 
km/uur zullen vliegen, want de DC-8-en 
van 1~60 zitten daar al heel dicht tegen 
aan. Daar hebt U het al! Straka draait 
de aarde op onze breedte even snel West
Oost. als U Oost-West naar Canada zult 
vliegen. Dan staan . dus die hemellicha
men voor U stil. Maar dan staat dus 
onderweg de tijd stil. Kwart over drie 
van Schiphol, kwart over drie in Mon
treal. Het wordt aan hoard niet meer 
later - ai wordt U wei ouder. De le
vering van het eeuwige Ieven op aarrle 
zal niet bij de spotprijs van de passage 
naar Montreal inhegrepen raken. 

Dat wordt een mooie tijd, in de eerste 
plaats voor mensen met korte vacanties, 
maar niet minder voor werknemers 
tijdens hun thans nog vaak zo saaie 
!even. Voor 1970 wordt alles voor hen 
veel beter. 

Neemt U een kantoorman ergens in 
Nederland - hij vindt zijn kantoor in 
Deventer of Purnierend eigenHjk niet 
zo leuk. Maar in 1970, misschien al in 
1965, kan hij in 't Gooi gaan woneu, 
kalm aan om 7.30 op:staan, kopje thee 
op bed genieten, zonder enige haast 't 
helicoptertje naar Schiphol nemen. 
Dan is hij om half 9 op Schiphol, dus 
ook half 9 in New-York, en om 9 uur 
zit hij op zijn kantoor - in New York, 
wat toch aar:diger is dan in Purmerend. 
Zulk kar.toor-leven verschaft de 
KLM U hinnen vijftien jaren, misschien 
wei hinnen de tien. Heet dat arbeids
vreugde scheppen, of niet ? 

Of denkt U nog eens aan het schema 
voor onze aardige Tokio-reizen over 
tien jaar op de dagen, dater op de kor
tere goedkopere route Oost-om de aarde 
aileen nog staanplaatsen over zullen 
zijn zodat U hesluit er wat hij te leggen, 
en West-om naar Japan te vliegen -
tenminste met een zitplaats. Ik heh U 
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gewaarschuwd, met dlnertijd te vertrek
ken. Want als U de och tendmachine 
neemt in de tijd van een goeie 1000 kmj 
uur kruissnelheid, zult U hij 't vertrek 
hij Uw onthijt gehakken eieren krijgen: 
hij het aanlopen van Newfoundland bij 
Uw ontbijt gebakken eieren, hij het 
hereiken van de Stille Oceaan hij 't 
or.tbijt gehakken eieren en bij ontmoc
ting met Uw neef in Tokio - ,Ha, die 
Tnms, leuk dat je er bent!"- hij het 
onthijt geha'kken eieren. De KLM, die 
niet gek is, zal onderweg hens geen 
dure lunches gaan uitreiken wanneer 
de passagiers, eerlijk is eerlijk, recht 
hehhcn op een ontbijt vermits het im· 
mrrs steeds zonsop~ang hlijft. 

Neen, neen- verlrekt U tegcn dinc;r
tijJ, a] geef ik U deze rand tegen he-t 
maatschappij-helang in. 

W onderlijke luchtvaart van ons! N1'i 
kunt U al zien, dat de mens snel is 
geworden - die mens die van Adam 
tot Napoleon de reissnelheid van het 
paard gehad heeft en die nu in een 
halve eeuw dank zij zijn eerste vlicg·· 
tuigjes al hor...derd maal zo !!mel gewor· 
den is. Nu al kunt U aan de sterren nf 
de zon zien op W est-Oost of Oost-West 
vlucht, hoe snel dat is; want nu, bij 
omtrent 500 km/uur, gaan de hemel
lichamen immers al heel, heel traag 
onderweg naar New York, maar opval
lend snel als de machine terugkomt en 
500 km/uur bij de omwentellngssnel
heid nn de aarde doet. 

Als nu de mensen eens bij hun ver
stand zouden hlijven en hun technische 
vennogens eens niet voor oorlogvoering 
zouden gaan gehruiken zodat ze verder 
niets meer mee zouden maken, dan zul
len ze straks al 1000 km en nog wat 
later 2000 kilometer reissnelheid aange
hoden krijgen. Dan wordt het reizen 
r.og helangrijk Ienker. Dan draait de 
aarde altijd hier nog 1000 km/uur met 
all Iucht om ooo heem, maar dan vliegt 
U door die Iucht dubhe! zo snel naar 
't Westen. Dan wordt het dus onderweg 
telkens vroeger aan board hoewel U nog 
altijd onder wordt. Welk een tijd wordt 
dat. De stewardess zal dan telkeM fe ite
lijk die gehakken eieren weer terug 
van U kunnen eisen. Als ze U in Van
couver zullen vragen, wanneer U eigen
lijk nit Amsterdam vertrokken bent, 
zu!t U met recht kunnen antwoorden: 
morgen. 

Er zijn nog veel meer van dergelijke 
conseque,nties. Dames en heren, gelooft 
U ze tach ! Niemand wil U iets wijs 
maken. Vliegen is nu al leuker dan U 
denkt, maar straks wordt het, zij 
't welenschappelijk verautwoord, eeu 
compleet cabaret. Een mens uit ·de 
vorige 5000 jaren zou het niet hebhen 
kunnen geloven - maar U moest zich 
nu tach bij voorhaat maar al op de 
wouderlijke nabije reistoekomst gaan 
prepareren. 100% ahsurde verrassingen 
voor l 5o/o afhetaling - welk vervoer 
kan daar tegen op ! 

* 
AFSLUITING LAUWERSZEE 

Het ministerie van V erkcer en W atcr
staat heeft nieuwe plannen hekend ge
maakt inzake de afsluiting van de Lau· 
werszee. In 1957 en 1958 zal men begin· 
nen met de afsluiting van de Lauwerszee 
waarmede een einde zal komen aan het 
hestaan van een zee-inham die reeds in 
de lld.e eeuw haar grootste uithreiding 
hezat. De afsluiting van de Lauwerszee 
zal waarschijnl~jk in 1961 zijn voltooid. 

Het oorspronkelijke plan om 'n dijk 
te houwen van Oostmahorn naar Horn
hui·zen is .nu van de haan om plaats . te 
makeu voor een nieuwe afsiuiting over 
de Ballastplaat. Hierdoor krijgt meu 
een winst van ca. 4200 ha. 

V olgens de nieuwste .Plannen ver
krijgt men in het noorden van de toe
k omstige polder eer. zandvlakte van ca. 
750 ha die z;;,l -dienen voor een militair 
ocfenterrein. Dit oefenterrein zal zeer 
gunstig komen te liggen daar de om
geving geen hinder zal ondervinden van 
de militaire oefeningen. Langs de zand
vlakte wordt een bosgordel aangelegd 
waardoor de toekomstige Lauwerszee. 
polder oorspronkelijk was ontworpen. 

De opzet is de Lauwerszee maar ge
deeltelijk droog te leggen. In het mid
den komt dan een te vormen zoetwater
reservoir dat in de eel1Ste plaats ten 
dienste van de landbouw zal komen. 
Ook de watersport zou van dit water
bekken een dankhaar. gehruik kunnen 
maken. In het nieuw te winnen land 
is sprake van de stichting van twee 
dm·pen. Een gevolg van de aisluiting 
van de Lauwerszee zal overigens zijn 
dat de W addenzee sneller vol en ieeg · 
stroomt tijdens de eh en de vloed. 

De dichting van de Lauwerszee kan 
men zien als een proef voor de grate 
afsluiting van de zeearmen in Zeeland. 
Men zou namelijk bij de afsluiting ge
hruik willen maken van tunnelcaissons, 
die men ook hij het Drie-eilandenplan 
w·il gehruiken. Na gebruik van deze 
tunr1elcaissons hij de afsluiting van de 
Lauwerszee en de dam hij V eere zal 
men voldoende ondervinding hehhen 
om deze caissons te gebruiken in het 
Delta plan. 



Eduard van Beinum 
25 jaar dirigent van Concert

gebouworl{est 

Tocn Eduard van Beinum in 1931 -
dus nu 25 jaar gel eden - henoemd 
wenl tot dirigent van het Concertge
houworkest, werd, ook voor mei-.sen die 
nooit een concert hezochten, het hegrip 
diril!ent in hoogste potentie helichaamd 
in de figuur van Willem Mengelherg. 
Zijn faam P.ad iets legendarisch. Men
gelbe.rg wist dat. Hij leefde ernaar, hij 
dirigeerde ernnar. Hij hesefte heter dan 
wie ook, rlat de mensen niet aileen nam 
hem kwamen luisteren, maar ook en 
vooral naar hem kwamen kijken. En 
hij gaf hun bet voile pond. Want hij 
was, bij al zijn enorme capaciteiten en 
verdiensten, een rechtstreekse af.stam~ 
meling van de negentiende-eeuwse or
kestdictator, de ,Pult-Virtuose", de 
dirigent die er voor alles op uit is het 
ensemble zijn wil op te leggen zonder 
dat voor het publiek verborgen te 
houden. 

Wic nu, in 1956, terugziet op de 25-
jarige dirigentemloopbaan van Eduard 
van Beinum en in z:jn observeringen ook 
de periode waarin hij zijn taak naa8t 
Mengelherg vervulde hetrekt - niet om 
de twee figuren die aau ons orkest zijn 
onvervangbaar karakter hehben gege
ven tegen elkaar uit te spelen, wat 
helaas te vaak is geheurd- ziet dat de 
grote betekenis van Van Beinum daarin 
hestaat, dat hij in het Concertgehouw 
een nieuw type dirigeren ge!ntroduceerd 
heeft, dat antispectaculair en demo
cratiech van nard is. 

Democratisch dirigeren, het klinkt 
voor sommigen mogelijk als een contra
dictie. Toch is het een begrip, dat ar
tistiek gezien niets tekort doet aan het 
nodige gezag hij het laten spelen van 
een grote groep mensen. Er is daarhij 
een wezenlijk verschil tussen repetitie 
en een concert, een verschil dat Mengel
berg vaak niet en Van Beinum steeds 
sterk in het oog hield. Een repetitie is 
een samen~werken dat aileen dirigent 
en orkest aangaat. Op een concert be
tekent democratic, muzikaal gezien : 
samen muziek ma·ken. 

Het wezen van Van Beinums directic 
(op de eoncerten) is het luisteren . Het 
is niet het luisteren zoals Mengelberg 
wel placht te doen, het ostentatieve 
lnisteren met de hand aan de oorschelp 
en een contro1erende trek op het grim
mig afgewende gezicht, nee, het is l1et 
luisteren als schakel tussen de partituur 
die steeds voor hem ligt - niet omdat 
hij zijn geheugen niet zou vertrouwen, 
maar als een symbool, een heilig hoek 
- en de klank. 

Een der kenmerken van zijn directic 
is het zichtbaar maken vau het lui:>-

teren, het met een sober gebaar over
dragen van de muzikale lijn van rle 
ene groep op de andere. Het orkest i-:1 
niet meer een collectief dat men laat 
spclen, maar een groep nmsicerende in
dividuen, die zelf spelen, bevrijd en 
toch gebonden aan de opvatting van de 
dirigent, die op de ·repetitie - let wei:. 
op de repetities - met alle middelen 
zijn visie, zijn gezag tot in details heeft 
gevestigd. 

Als reactie op het dictatoriale diri
geren, dat men vroeger en ook nu nog 
vaak in de concertzaal kan ohserveren, 
kon jaren geleden de wens ontstaan 
orkesten zonder dirigent te Iaten op
treden. Men heeft daarmee - overigens 
en hegrijpelijk zonder succes- in Rus~ 
land wel geexperimenteerd. De directie 
van Van Beinum zou nooit aanleiding 
kunnen zijn tot zo'n wens. Want van de 
gcvaren die het dirigeren kan bevatten 
als het ontaardt in een soort politionele 
actie, waardoor de menselijke waardig~ 
hei•d en daardoor de psychische vrijheid 
van de onder hem musicerende kunste
naars zou worden aangctast - en 
daarmee het wezen der levende muziek 
- van die gevaren is Van Beinum zich 
ten voile bewust. 

Eduard van Beinum weet en toont, 
clat de kunst van het dirigeren soma be
staat in het niet dirigeren, in het aileen 
maar luisteren. Dank zij zijn overtui
ging, dat de muziek niet gediend is 
met spectaculair vertoon, dank zij zijn 
enorm groot talent heeft Eduard van 
Beinum het orkest ( dat aan die nieuwe 
vrijheid, welke grotere verantwoorde
lijkheid beterkent, moest wennen) en 
het publiek ( voor wie de waardering 
van een dirigent te zeer afhankelijk was 
van een huiten-muzikaal element van 
machtsvertoon) dichtet: bij eikaar ~e
hracht. 

Deze taak in dienst van de muziek
en over de muziek die hij met voorlief
de dirigeert zou een apart artikel te 
schrijven zijn, want zij reikt van de 
klassieken tot de grote romantici Bmck
ner en Mahler, zij omvat de moderne 
Fransen en Russen en hedendaagse Ne
derlanders - vervult Van Beinum op 
een wijze die tegelijk hescheiden en 
groots is. Hij doet het niet in de trant 
van: boor, hier is mijn Bruckner, mUn 
Beethoven, mijn Mozart. Hij heeft het 
orkestspel hevrijd van het machtsver
toon en de orkestmuziek de 'kans ge
geven om ongeschonden door persoon· 
lijke ijdelheid tot de mensen te komen. 

De essen tiele waarde van een figuur 
van het formaat van Van Beinum wordt 
natuurlijk niet bepaald door bet feit, 
dat hij een meesterlijk vakman en een 
meesterlijk muzikant is. Die essentiele 
waarde hetreft de gehele mens, zoals 
die door middel van de muziek tot ons 
:o.preekt. 

Als Eduard van Beinum veertig jaar 
ge.Jeden niet door de magische aantrek
kings'kracht die bet orkest op hem uit
oefende tot het beroep van orkestleidcr 
was gedreven, had hij geloof ik een bc
roep gekozen dat, altbans in de kunst
matige schematiek van onze associaties, 
ver verwijderd zou zijn van de muzick. 
Hij zou beslist geen muziekgeleerde zijn 
geworden, of paedagoog, en waarschijn
lijk ook geen instrumentalist. Eerder 
boer, of jager. Of, als dat nog een he
roep mag heten, woudloper. 

En in de weinige tijd, die de or
kesten hier in Nederland of daarbuitcn 
nog overlaten aan dat andere zelf, zult 
u Van Beinum dan ook niet vinden ge
hogen over hoeken of zich ontspannend 
in een mondaine ballplaats, niet als in
tellectueel of een toerist, maar als ecn 
man, een vent met een paar hoge water
laarzen op de eendenjacht, of met zijn 
hond zwervend door de hossen bij Gar· 
deren of in de Achterhoek. 

D.ie voorkeur voor ongecompliceerde 
en vitale levensvormen is ten nauwste 
venveven met zijn muziekantenpersoon. 
lijkheid, is een kant van zijn wezen dat 
wij ook in de dirigent ah musicus en als 
Ieider in inspirator van mensen terug 
vinden. Het is geen dualiteit, geen ont
vluchten van de vele spanningen en 
hesognes die het vak van internationaal 
orkestleider met zich brengt, het is een 
wonderlijke, sterk tot de verbeelding 
sprekende eenheid van mens en muzi
kant. In zijn dirigeren, en in zijn Ieven 
buiten de muziek, zoekt Van Beinum 
naa1· de mens - ook het orkestlid is 
voor he'm een mens, voor wiens weh:ijn 
hij zich verantwoordelijk weet - en 
niet naar de maatschappelijke vermom
mingen van dames en heren waarmee 
wij het urbane Ieven bevolken. 

Hij heeft ons in de afgelopen 25 jaar 
een kunst geschonken die ons door 
haar muzikale zeggingskracht en door 
haar menselij'ke warmte bijzonder dier-

baar is. (Uit , Vrij Nederlan..l") 

.. . " " '""" ••rneC! rfe C!nnrTudrwrr of 
Han.sje even op 't toneel wilde komen ........... " 
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,Gerhard Moritz Roentgen. 
In de namiddag van Zondag 6 

Augustus van het jaar 1826 werd Arn
he.m opgeschrikt door een vreselijk 
ongeluk, dat aan zeven pereonen het 
lcven kostte, t.w. aan het 14-jarige 
d_ochtertje en het 7-jarige enige zoon
tJe van de Arnhemse burgemeester 
Jo_b.an Weerts, de kolonel Wouter Kuijk, 
R1uder Militaire Willemsorde en idem 
Legioen van Eer, de wethouder van 
Amhem jhr. mr. J. A. A. W. Ridde:r 
van Rappard, mevr. M. L. C. van Has
selt, donairiere van jhr. mr. J oh. 
Btantsen en haar twee kinderen, een 
12-jarig dochtertje en een 11-jarig 
zoontje. 

ITet ongeluk geheurde op de Rijn ter 
hoogte van het Iandgoed Hni1kestern, 
toen een roeihoot omsloeg, die op weg 
was naar de stoomhoot, die wekelijks 
van Rotterdam naar Arnhem heen en 
tewg zou varen en die des Zaterdags 
voor de eerste maal te Arnhem was aan
gekomen. 

Aan hoord van deze stoomhoot 
he'\"ond zich de toen 31-jarige directeur 
der Nederlandse Stoo.mboot Mij. de heer 
G!~rhard Moritz Roentgen, die onmid
dellijk nadat het ongeluk gebeurd was, 
tc water sprong en enkele drenkelingen 
wist te redden. Voor zijn flink en door
tastend optreden werd hij door de Mij. 
t·ot het redden van drenkelingen met 
een zilveren medaiHe onderscheiden. 

Deze Gerhard Moritz Roentgen, een 
der grote Nederlanders uit de eerste 
heHt van de vorige eeuw, overleed .hon
derd jaar geleden, op 28 October 1852, 
in het gesticht Meerenherg bij Sant
p()ort, waar hij verpleegd werd, aange
zien hij in Mei 1849 ongeneeslijk krank
zinnig was geworden. 

Het was een wel zeer tragisch einde 
van een man, die, begonnen als luite
nant-ter-zee, een schitterende carriere 
maakte en o.m. de schepper werd van 
de Zuid-Nederlandse ijzerindustrie, die 
pionier was van de Nederlandse st<Oom
vaart en de grond1egger van de machine· 
fa.hricage. 

Hij werd op 7 Mei 1795 geboren als 
Z()on van de predikant van Esens in 
Oost-Friesland, dat door Napoleon in 
1807 bij het koninkrijk Holland werd 
ingelijfd. Reeds heel jong voelde Moritz 
Roentgen zich aangetrokken tot de zee· 
dienst en op voorspraak van zijn vader 
werd hij in 1808 door koning Lodewijk 
Napoleon benoemd tot Eleve ter Zee op 
het lnstituut der Marine te Feyenoord, 
welk instituut spoedig daarop naar 
Enkhuizen werd verplaatst. 

N a het beeindigen van zijn studies 
volgde zijn benoeming tot zeeadspirant 
2e Basse en werd hij te Toulon ge- . 
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plaatst, daar Holland inro.iddels bij 
}'rankrijk was ingelijfd. Tijdens de om
wenteling in Holland vroeg hij ontslag 
nit de Franse zeedienst, maar dit werd 
geweigerd en zelfs ;\V'erd hij met een 
aantal anderen op het fort te Toulon 
gevangen gezet. Roentg-en wist echter te 
ontvh1ehten e11 zijn vaderland te herei
ken. l:Iij werd hij de Nederlandse ma
rine gepbatst en hinnen enkele maan
den was hij luitenant-ter-zee 2e iklasse. 

Op zijn verzoek werd de jonge 
Roentgen overgeplaatst naar Oost-lndie, 
.maar zover zou hij nooit kO'men. Er 
werd een eskader, bestaande uit vij£ 
oorlogsschepen uitgerust om naar de 
Oost te gaan in verband met de terug
gave van de meeste van on~e kolonien 
door Engeland. R<Oentgen werd op de 
,Brahand" geplaatst, doch dit oude, 
niet meer zemvaardige schip heeft het 
niet verder gehraeht dan een Engelse 
haven. Het maakte in het Knnaal zoveel 
:water dat er in Portsmouth gedokt 
moest worden, maar het schip werd a£
gekeurd. De meeste }eden der beman
ning gingen met een ander schip verder, 
uoch Roentgen moest in EngeJand 
hlijven. Want de commandant van de 
,Braband" kreeg tijdens het verblij£ in 
Engebnd van de Nederlandse minister 
van Marine de opdracht om hepaalde 
technische hijzonderheden na te gaan 
betveffende de bouw van schepen in 
Engeland en samen met een andere 
officier werd Roentgen hiervoor aan
gewezen. Deze opdl:acht zou het begin 
worden van zijn carriere, die echter niet 
hij de marine lag, maar op het gebied 
van het stoomwezen en de machine· 
fabricage. 

De opdracht werd zo goed uitgevoerd, 
dat de beide officieren een gratificatie 
van f 300,- ontvingen henevens de 
opdnacht voorlopig in Engeland te 
hlijven. Na in Nederland· te zijn terug-

gekeerd, duurde het niet lang of hij 
vertrok .wederom naar Engeland om 
daar ve1:schillende vraagstukken, de 
marine hetreffende, te hestuderen. 
Samen UJ:et twee andere deskundigen 
deed luitenant Roentgen in eeu grout 
aantal rapporten verslag van zijn. bevin
dingen en ah blijk van waardering werd 
hij bevotderd tot luitenant-ter-zee le 
klasse. 

De ene vererende opdracht volgde 
weldra op de andere. Hij moest plannen 
ontwerpen voor de houw van een stoom
boot, die de veerdienst Moetdijk
Wi llemsdorp zou moe ten onderhouden; 
iu Engeland moest hij een stoomboot 
bestellen en toezicht houden op de 
bouw ervan, de minister van Onderwijs 
en Nationale Nijverheid, A. R. Falck, 
helastte hem met een nauwkeurig onder
zoek naa~ de ijzeriildu.strie in En.geland, 
Schotl<and en de Zuidelijke Neder
landen. 

Deze opdracht hield verband met het 
feit dat, toen het bewind van Napoleon 
in Nederland een einde had genomen, 
de invoer van ijzer uit Engeland werd 
vrijgegeven en daar deze kwaliteit veel 
beter was dan het Zuidr-Nederlandse 
product, drong men aan op invoerrech· 
ten. Roentgen diende een uitvoerig 
rapport in waarin hij o.m. tot de con
clus.ie kwam dat ,,het ijzer in de naaste 
toekomst .een zeer grote rol zal gaan 
spelen, ook op het gebied van de 
scheepvaar t" . Subsidies aan de Zuid
Nederlandse industrieen waren het 
gevolg van Roentgen's onderzo·ekingen. 
Minister Fal<ck wilde Roentgen geheel 
vrijmaken voor dergelijke helangrijke 
onderzoekingen, maar het ministerie 
van Marine wilde hem niet loslaten. 

Doch tenslotte kreeg minister Falck 
zijn zin en met ingang van 1 J anuari 
1824 bekwam Roentgen eervol ontslag 
als luit~nant-ter-zee 1e klasse met 
gelijktijdige henoeming tot 's Rijks 
adviseur voor zaken van W erktuig
kunde. De nieuwe opdrachten volgden 
l1ierop snd< en zonder tussenpozeu. 

Roentgen behandelde in zijn rap
porten o.m. de .mogelijkheid van de 
invoering van ,geschut om onder water 
te vuren", torpedo's onder o£ bij de 
vijandelijke schepen te brengen, de ' 
kunst om onder of gelijk met het water 
te varen, die, zoals hij vermeldt, van 
grote hetekenis zal worden en een gro· 
tere rol zal spelen dan men nu verwacht. 
We we ten nu wei hoe deze ver.wach
tingen vervuld zijn geworden, want wij 
hebben de betekenis van de huidige 
onderzeeboten leren kennen. 

Roentgen werd in deze dagen onder
scheiden met de Ridderorde van de 
Nederlandsc Leeuw, wel< een hewijs dat 
zijn werk tot in de hoogste kringen ge
waardeet·d werd. 



In 1822 vcrzochten een a:mtal Neder
lnnders onder wie Roentgen, aan de 
regering concessie voor d'e opening van 
een stoomvaartdienst tussen Rotterdam 
en Antwerpen en reeds in Mei 1823 kon 
de door Roentgen ontworpen stoom
boot ,de Nederlander" een proeftocht 
naar Antwerpen ondernemen, die even
wel wegens een gebrek aan de machine 
niet slaagde. Doch half Juni werd de 
tocht opnieuw ondernomen, ditmaal 
met succes. De reis van Vlissingen tot 
Antwcrpen werd door de koning mee
gemaakt. 

Na deze geslaagdc tocht werden 
allerlei plannen ontworpen tot uitbrei
ding van de vaart en men slaagde er 
in de Zuid-Nederlandse groot-indus
trieel John Cockeril in de zaak te be
trekken. In 1824 werd de Nederlandse 
Stoomhoot Mij, opgericht, waarvan 
Moritz Roentgen en J. A. van V ollen
hoven directeuren werden. Intussen was 
men aan de bouw van nog drie andere 
boten begonnen, waarvan de ,Stad 
Antwerpen" met de ,Nederlander" 
hestemd was voor de vaart op Antwer
peu, de ,Stad Nijmegen" voor de vaart 
op Nijmegen en de ,,Zeeuw" op Zeeland. 
Met laatstgenoemde hoot werd in het 
laatst van October een tocht op de 
midden-Rijn gemaakt, die ondanks de 
zeer slechtc weersomstandigheden, een 
ware zegetocht werd. 

In 1825 nam de vergadering -van aan
deelhouders der N.S.B.M. op voorstel 
van de clirectie ~en besluit, waardoor 
de grondslag werd gel'egd voor de in
s,telling, die later aan de Ned. Stoom
boot Mij. haar betekenis zou verlenen, 
n.l. van de Mij. voor Scheeps- en Werk
tuigbouw ,Feijenoord". V oor dit doel 
kreeg de N .S.B.M. door huur de he
schikking over het voormalige Pesthuis 
op Feijenoord. 

Na een propaganda-tocht met de zo
juist gereed gekomen hoot , De Rijn" 
werd uit Duitsland een order voor vijf 
van dergelijke schepen mee naar huis 
gebracht; van de regering kreeg de 
maatschappij verscheidene opdrachten 
en ook van andere zijde kwamen de 
bestellingen binnen. De geniale Roent
gen was voortdurend bezig verbete
ringen in cle stoommachines .aan te 
brengen en zo deed hij de uitvinding, 
die hem beroernd heeft gemaakt, t.w. 
de compoundmachine. Deze uitvinding 
wordt door Roentgen aldus omschreven: 
Om bij de hogedrukmachine ,aan te 
brengen een grote cylind·er van hge 
dru:k:king, welke bewerkt kan worden 
door de stoom, welke reeds is hewerkt 
geworden in de cylinder van hoge 
drukking en welke anders in de lucht 
ontvliedt". 

In 1836 verklaar.de de koning zich 
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Het ms. ''Kalianda" ter rede van Olehleh 

Lereid om tot een hedrag van 
f 200.000,- aandelen te &emen, onder 
voorwaarde echter dat de aandeel
houders het door hen gestorte kapitaal 
zouden verdubbelen, welk voorstel 
dankbaar werd aanvaard. De twee 
diensten, die de maatschappij in die 
tijd ondcrhielod, waren de reeds genoe.m
de Rijnvaan en een in 1828 geopende 
dienst Rotterdam - Louden, die door 
het stoomschip ,de Batavier" onder
houden werd. De N.S.B.l\1. besloot nu 
·Om zo sp ocdig mogcl~jk twee nieuwe 
hoten te bouwen, n.l. een voor de Rijn
dienst en een voor de lijn Rotterdam -
Louden. Door de grote verbeteringen, 
die Roentgen in de stoonnnachines aan
bracht, krceg zijn maatschappij steeds 
meer hestellingen uit het buitcnland en 
ook haar stoomdiensten kon ze uit
hreiden. 

Roentgen was echter nog geheel ver
vul<l van nieuwe plannen, toen er aan 
zijn enorme werkkracht en prestaties 
plotseling een hoogst tragisch einde 
kwarn: in Mei 1848 werd hij volslagen 
krankzinnig. Nog in deze'Hde maand 
moest men de ongelukkige overhrengen 
naar Meerenberg, waar hij na een ver
blijf van ruim drie jaar overleed. Met 
hem ging een man heen, die grote 
diensten aan zijn land bewezen heeft. 

(,De .Rotterdemmer· • ) . 

rtolo : gezagv. H. Zeylstra I 



Spreekwoorden en zegswijzen 
aan de scheepvaart ontleend. 

Er is steliig geen land ter wereld, 
dat zo doorkruist is van waterwegen als 
hct kleine Nederla'Ild, het is met recht: 
,,doorsneden van rivieren en meren.". 
Dat zal wel de oorzaak zijn, dat ons 
volk met recht een ,varend volk" ge
noemd wordt, bijna niemand die !lliet 
zelf gevaren heeft of die niet een fa· 
milielid of goede kennis heeft die met 
de scheep- 't zij zee- of binnenvaart 
anonex is of was. Duizenden verdienen 
op het water hun brood en er zijn stre· 
ken, b.v. in Friesland, waar schier ieder 
wat van varen afweet, waar bijna iedere 
boer kan zeilen. 

Dat is nict iets uitsluiten.d van de 
jongste tijd, doch al van onds zo ge
weest. We weten lrit de vaderlandse 
geschiedenis, dat de latere Batavieren 
in uitgeholde hoomstammen de Rijn 
af'kwamen, en h et is zo goed als zeker, 
dat reeds vroegere hewoners dezer lage 
la!Ildcn aan scheepvaart deden. 

Aanvankelijk op de hinnenwate'l'en, 
doch nit de hinnenvaart ontstond kust
v-aart en nit de knstvaart zeevaart, terwijl 
terzelfder tijd de binnenvaart in weze<n 
hleef. Er zijn tijden geweest; dat onze 
schippers de vrachtvaarders van Europa 
warcn, dat ooze drieklcnr op aile zeeen 

wapperde; en te alien tijde hleven onze 
schippers en zeelieden een goede naam 
als varenslui houden . 

ls het een wonder, dat een en ander 
van invloed hleek op onze taal? Dnt 
honderden zegswijzen en spreekwoor· 
den aan de scheepvanrt en het water 
heriiliiJ.eren? Dat sommige ingehurgerde 
termen zelfs niet meer als aan de 
scheepvaart ontleend hekend staan, als 
b .v. 'l'echtstreeks, ruimschoots, volhou· 
den enz.? Voor enkele jaren verscheen 
ee'll hoekje : ,Alles wel aan boord" (ook 
een spreekwoord dat in onze taal over
drachteli}k wordt gehruikt) van de 
heer F. Kerdijk, waarin ongeveer 700 
spreckwoorden en zegswijzen genoemd 
en verklaard worden. We willen er iets 
uit weergeven. 

Bijzonderc vermelding verdienen, 
'Zegt de schrijver, de talrijke uitdruk
kiugen, die op dronkenschap betrek· 
king hehhen, wei een bewijs, hoeveel de 
zeeman van een borrel hield. De schrij
ver noemt de volgende: 
Hij is zeil. 
Hij zeilt met een rif (reef). 
Hij zeilt met voile zeilen. 
Hij is weer onder zeil. 
Hij staat stijf onder zeil. 

toto J. H. c. Vermeulen opname in de A.V.R.O.-studlo 
Op 13 Augustus j.l. werd door Radio Nederland W ereldomroep in het z.g. ,.Pla':tershalfuur" 
attn ~:nige famili eleden van ons wnlpersoneel d-e gelegenheid gegeven een groet utt !e spreken. 
Aanwezig waren familieleden van Hoofdemploye ].M. Dekker en && employe's H. va.n 

DoornlWJ. en A. Timmermans. 
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Hij komt met vol zeil thuis. 
Hij heeft "Zijn hramzeil gehesen. 
't Roer is van het schip. 
Hij laveert over de straat. 
Hou je roer recht! 
ZUn kompas is van de pC'll. 
Hij weet zijn Oost en West niet meer. 
Hij is over boord geraakt. 
Hij heeft de bonen scheep. 
H ij heeft kolen aan boord. 
Hij gaat zeven voet diep. 
Hij heeft zijn voile diepte. 
Hij Iaat zijn schuitje vollopen. 
liij is te zwaar gehallast. 
Het is droonkemansgetij. 
Hij kan zijn stuur niet houden. 
Hij is in de wind. 
Een goed zeeman wordt ook wel eens nat. 
Hij heeft een nat zeil. 

En zo zegt moo in de binnenvaart 
nog wei: 

Hij vaart met een bovenlast. Hij heeft 
de voile lading'. Zijn kompas heeft mis· 
wijzing. 

Hij kan zijn roer niet recht houden. 
' t Is wel opmerkelijk, dat honderden 

zegswijze'll aan de zeilvaart ontleend zijn, 
terwijl er bijna niet een is die aan de 
stoomvaart herinaert. W el een hew Us, 
dat de meeste reeds lang in gebruik zijn. 

We willen natnurlijk hier niet alle 
door de schrijver aangehaalde spreek
woorden en zegswijzen weergeven, maar 
slechts hier en daar een greep doen. 

B.v. die aan h et woord anker h erin
oneren. Spreken wij niet van het anker 
onzer hoop, het anker van troost? E en 
zegswijze luidt: 

Ik stel mijn hoop op 'tanker, zei de 
man, toen het schip verging, spotten
derwijs gezegd van iemand, die een on· 
gegronde hoop koestcrt. Voor anker 
gaan zich ergens vestigen, gewoo10lijk 
gezegd van mensen die een werkzaam 
Jcven afsluitcn en die van pensioen of 
rC'IJ.te gaan Ieven. Het anker uitwerpen 
1etek.ent hetze1fde a1s voor anker liggen, 
ziek of onbekwaam te bed liggen. Bij 
iemand zijn anker uitwerpen - iemand 
druk hezockcn, i•n het bijzonder m et 
een oogje op de dochter. Het noodanker 
uitwerpen - bet laatste rcdmiudel t e 
haat nemen. Zijn anker houdt niet -
hij .1.al zijn zaak er niet bovenop kU'nnen 
houden. R et anker lichten - vertrek
ken. Wie het anker licht moet weten, . 
waar hij h een vaart - wie ergens over 
hegint, moet bedenkon, hoe hij het wil 
ui tvoeren. Z'n anker kappen- haastig 
de vlucht n emen . Hij ligt voor zijn laat
ste anker - b et is slecht met h em ge· 
steld, hij zal het niet lang meer maken. 
H ij heeft klaar ( onklaar) water - zijn 
zak en gaan goed (slecht) . Het is goed 
twee ankers o p een schi p te hebben -
h et is goed, wanneer meer dan een mo
gelijkheid voor ons open staat. Hij zit 
zo vast als een schi p dat voor twee 
ankers ligt - hij zit volkomen vast. 



Voor drie ankers liggen - op verschei
deme wijzen zekerheid hebhen. V er
ankerd liggen - verhonden zijn; h.v. 
,Ons Godsvertrouwen ligt diep in . ons 
zieleleven verankerd''. Een kat op 't 
anker zetten - ter mcerdere zckerheid 
nog een klein anker met eeo arm achter 
het anker zetten, zich volkomen veilig 
&tt~lleu, ook~ ergens voorgoed vestigen, 
als men zijn koetjes op het droge heeft. 
Beter een anker kwijt, dan het gehele 
schip. - Iaten wij tevreden zijn, clat 
ons niet een erger ongeluk heeft getrof
fen. Ecn geankerd kruis - in de wapen
kunde: een kruis, wel'ks arm en gesJ.>le· 
ten zijn en in de vorm van een anker 
omgehogen zijn. Zij is zo vet ( zo mager) 
als een ankerstok - erg mager. 

Baak of baken. 
Een vuur als een baak - ecn Clink 

helder vuur. 
Een baak op · de ~evenszee een 

wegwijzer in 't Ieven. 
V uur aan de wal) altijd geen baken -

schijn bedriegt. 
De bakens zijn verzet - de omstan

digheden zij•n anders geworden. 
E<>n schip op 't stra.nd is een bnk!!n 

in zee - het ongeluk, een begane fout 
van de een, is een waarschuwing voor 
de ander. 

Afbalwnen- iets omgrenzen. 
Als het getiJ verloopt, moeten de 

bakens verzet worden- men moet zich 
aanpassen bij gewijzigde cmstandig
hedcn. 

Bak is op een zeeschip het voorge
deelte van het opperdek, waar in de 
regel het volkslogies is en ook de hou
ten halies, waarin het wann.e eten vom.
de hemanniug wordt opgediend. Daar
om: Aan de bak - aan de familiedi.;. 
Stilte aan de bak - stilte daar! Gemt 
slag aan de bak kunnen krijgen - nfet 
aan de heurt kunnen kome:n. Goed bij 
de bak zijn - een stevige eetlust heh· 
ben. Flauwe bak - flauwe praat, aar
digheid. 

Iemand van bakboord naar stuur
boord zenden (in verminkte vorm van 
hi.k- naar hakhoord iemand van 
Pontius naar Pilatus sture•n). 

Bah-zeil haten - achteruit krabbe1en, 
de strijd opgeven, z'n ongelijk erkennen. 

Ballast werd hij ledig verzeile'D. inge
laden om het schip meer stahiliteit te 
geven, doch gaf natuurlijk geen vracht. 
In overdrachtelijke zin gebruikt men 
het voor iets dat men nutteloos mee
sleept, b.v. wij zijn voor het examen 
hezwaard met een ballast van geleerd
heid. Al die kennis is maar ballast - · 
overbodig, nutteloos. Hij is een ballast 
voor de wercld - een onnut persoon. 
Te zwaar geballast zijn - te veel gege
ten of gedronke.on hebhen. Ballast over 
boord doen - weg doen, wat hinder
lijk is. 

Men spreekt van de baren - de gol
ven OJl'Zer leve;aszee. 

Zich een barkas voor een brik laten 
verkopen- 'knollen voor citroenen. 

Bestek is de dag:elijkse hepaling van 
de geografische plaats waar bet schip 
zich bevindt. Een goed bestek maken
ee!l voorspoedige reis maken. 

Binnen zijn - zijn schaapjes op l1et 
droge hehhen. 

l ets voor de boeg hebben - iets nog 
moeten doen. V oor je boeg zorgen -
goed uitkijken. Dat is tegen mijn boeg 
-- tegen rnijn zin. Een mens met een 
brede ooeg- een ddft'g mens. IellUl.ncl 
dwars voor de boeg komen - iemand 
in de weg komen, hinderem, dwars
bomen. De boeg wenden - de schreden 
ergens anders been richten. Het over 
een andere boeg gooien - iets op eeu 
andere wijze proheren. Over een boeg 
blijven liggen - aan een en dezelfde. 
idee vaothouden. Ergens voorzichtig 
door boegseren- in moeilijkheden met 
beleid een goede weg zoeken. 

V ele zegswijzen kennen wij met 
,boord": Alles wel aan boord? lliJ heeft 
een loads aan boord - hij wordt door 
iemand goed voortgeholpen. Er is on
raad aan boord- er is iets niet in orde. 
[em<Znd aan boord k!<~,mpen- iemand 
ondenveg aan houdon en aaru;preken, 
[emund met iets aan boord komen -
ieman.d hstig va1len. 

Hij moet biJ miJ niet aan boord komen, 
want dan overzeil ik hem -- hij moet 
mij J.at niet proheren, want dan zal ik 

hem te pakken krijgen. Tfij is daar 
als een ruiter aan boord - hele
maal 'lliet op zijn plaats. Hij heeft 
raar volkje aan boord- raa!' gezelschap 
hij zich. Door de kluisgaten aan boord 
komen - vaon onderen af dienen, niet 
als herenzoontie dat lan~s de campagne
trap kwam. A lle riemen te boord- alle 
krachten inspannen. Het zeil kwijt 
worden - z'n middel van bestaan ver
liezen. H et roer aan boord leggen en 
vast zetten - betere tijden afwachten, 
ontleend aan hijgedraaid liggen met 
stormweer. De bene11 binnen board hou
den. - de henen hinnen de €>choo1han
kcn houden; miet tegen de tafelpoot 
schoppc.on. De riemen binnen boord 
leggen - een zaak opgeven. Man over 
boord, een eter minder - wordt gezegd 
bij een sterfgeval, dat geen rouw ver
wekt en een voordeel is voor anderen. 
Over boord raken - z'n betrekking 
verliezen. lemand over boord werpen ·-· 
op :z;ij zetten. I ets over boord werpen 
(gooieon, zetten) - erg:ens afstand van 
doen, een I!Oede kans opgeven, b.v.: z'n 
zorgen over hoord zetten. 

Dtears voor de brug, de vaarboom 
stuk en de pet overboard zegt men soms 
in de biunenvaart, wanneer het ene 
ongeluk bij het andere komt. 

Van de boot komt men in 't schip -
uit een hescheide.n pooitie kuunen op· 
k1immem tot een be1angrijker betrek
king, l emand in zijn boot krijgen- tot 
zijn zienswijze overbalen. 

(Vervolg op biz. 15) 

toto J . H . C. Vermeulen opname Jn de A.V .. R. .O.-studto:~ 

1'~itlem• het z.g. ,,Plantershal/uur" op 20 Augustus, tcercl wederom aan enige familieledeT!l 
van on.( walpersoneel de gelegenheid geboden een groet uit te spreken; aanwez.ig waren 
familieleden van Adjunct-chef Ch. A. cle Roy van Zuydewijn en de Hoofdemploye's 

F.A. de Lannoy en H. llaas, alsmede van de gezagvoerder H. Schellart. 
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De volgende mntaties vonden de afgelopen maantl plaats. 

VERTROKKEN. 

Per vlicgtuig: 

· Mevr. M.N. Radius· 
Sprey en kind 
H. Twisk 

.J.C. v.d. Elburg 

W. Vader Mzn 
P . van Doorn 
A. Bakker 
R . Frietman 
C.P. van der Mije 
F. Th. van Hove 
W. van der Graaf 
en gezin 
J. Schoneveld 
J .P. v. d . Endt 
M.F.S. v. Zeyl 

A.O.A. Niederer en 
dochter 

gezin 
hoofdempl. 
2e .stm 
3e wtk 

gezagv. 
2e stm 
2e vrlk 
4e wtk 
le stm 
2e wtk 
1e stm 

3e wtk 
hfd. wtk. 
Chef. v. 
Dienst 
hoofdempl. 

8/8 
22/8 RV /SV (rectificatie) 
23/8 einde dienstverband 

(reclifh:atie) 
27/ 8 RV 
29/8 RV/SV 
29/ 8 RV/ SV 
6/ 9 RV 

10/ 9 RV 
12/9 RV/ SV 
13/ 9 RV 

13/ 9 einde dienstverband 
17/9 RV 
20/ 9 RV/ OP 

24/9 EV 

Perms. ,,van Ricmsdijk" I ,,Tegelberg" ddo. 2618: 

Mevr. A.J. van Pesch hoofdempl. EV/OP (ex PZ/ AZ/HKl 

Per ms. ,.Johan van Oldenbarnevelt" ddo. 319: 

A.J. VP.rwayen 
en e:ezin 
]. Foppen 
C .. E . Brake! 

2e stm 

2e stm 
5e wtk 

Per ms. ,Oranje" ddo. 819 : 

Mr. L. ter Braake Chef v. 
en p:ez.i·n Dienst 
C.J.B. Ou{}stein Hoofd v. 

Dienst 
A. Dijkhuizea gezagv. 
J. de Reus hfd . wtk. 
J.J. Teutscher hfd. wtk. 
en gezin 
D,L. To1 gezagv. 

: F.A. de Lannoy hfd. empl. 
' Th. A. Horsten 3e stm 

RV 

(onrslag op verzoek) 
(ontslag op verzoek) 

EV (ex A g. Singapore) 

EV lex 
RV/ OP 

Ag. Surabaja) 

RV/VP 
RV/ VP 

zv 
EV/OP 
(ontdag op verzoekl 

: Perms. ,.van Heutsz" I ms. ,,Ruys". 

D.J. Noov en gezin hoofdempl. 23/9 EV / OP 

. Per ms .. ,Mataram" ddo. 2419 : 

·I.. van Dam en p;ezin Chef v . EV/ OP 
D.it>!'!<l 

' . Goede rcis en behouden aankomst. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

J .G. Pameyer 
S.P.A. Koenen 
E.G. Purvis 
J. v. Oriel 
W. Vn·der Dzn. 
J. Ch. H . KorH 
H. de Vries 

10 

1e stm. 
3e wtk. 
hfd. empl. 
2e stm. 
gezagv. 
1e stm. 
2e stm. 

23/8 ex RV / SV (rectificatie) 
29/8 ex RV / SV 
2/9 ex G.S.V. (naar CD/HKl 
5/9 ex RV/ SV/PV 
8/9 ex RV 

11/9 ex RV 
12/ 9 ex RV/ZV/SV 

J .M. Willemsen hfd . empl. 

J. van Zanen gezagv. 
J . Eerenberg 3P Sill! 
L.A. v. Rijn 3e stm. 

Per ms. ,,Oranje" ddo. 2/9 : 

Mej . S.E.M. Pronk 
van Hoogeveen 
Mevr. M.J.J. von 
Meyenfeldt Bleeker en 
kinder en 
Mevr. ]. Tb. Bolsiu~
Zitter en knd. 
Mevr. E. Gooier· 
Vos 
W.R. Brassem en 
gezin 

dochter 
Directeur 

gezin hfd. 
em pl. 
gezin empl. 

echtg. empl. 

em pl. 

12/ 9 ex GSV (naar Survey-Dienst 
te T~. Priok) 

15/ 9 ex RV 
18/9 ex RV/ SV 
18/9 ex RV/SV 

Welkom! 

NIEUW AANGENOMEN : 

W. Sa-ndburg 
0. de Jong 
K. Raimond 
C.M. v.d. Stam 
G.J. Winkelman 
Ch. J. Hulst 
P. Winkeler 
C.W. van Hummel 
L.J. Feuerberp; 
J. Pol 
A.J.H.J. Rotter 
G. Veenstra 
A.J. Smink 
C.A.W.F. Tumbuan 
A. de Groote 
H.J. v.d. Veer 
J. Kristel 
H. van Veltboven 
W.F. Pereira 
H.A. Pereira 
R.W. Jansen 
H. Stoltenkamp 
J.A. Kaspers 
C.H.P. te Lintelo 
H.J. Thij~sens 
J. Geerlings 

5e wtk. 

" 
" 
,. 

11. wtk. 

, 
11. •-tm. 

3e ~~tk. 

laan~P-k. per ms. , Oranje" dilo. 2/IJ • 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

(aangek. per vliegtnig drlo . 2/ IJ ) 

Welkom bij onze maatschappij. 

MUTATIE'S: 

I. Gusti Made Bengkel loc. em pl. 

Bachroensjah Raza.k loc. e.mpl. 
Oesman 

J. Meun empl. 

W.E. Brassin~a loc. empl. 

P.W.G. Gout empl. 

E. van IJsseldijk empl. 

D.G.S. Groeneveld II . wtk. 

J.J. Ostreich empl. 

W.J. Dootjes cmpl. 

22/8 van Bali Hotel overgegaan 
naar N.V. N:~etou t· " 

1/ 9 ex PZ/AZ/HK ontslag op 
verzoek 

2/9 va,n CMII/HK naar Ag. 
Palembang 

5/9 van bulp-Ag. Sampit naar 
Ag. Surabaja 

9/9 van Ag. Surabaja naar Ag. 
Tg. Priok 

10/9 van Ag. Tg. Pri{)k naar Afd. 
Vervoer/ HK 

4/9 ontslng 

22 / 9 ex ziekteverlof naar Ag. 
schap Tg. Priok 

23 / 9 van Ag. Surabaja naar afd. 
Pa•sage HK 



·Frans Herman W oHf 
werd op 6 Augustus 
1910 te Kota Radja 
geboren. Na het 
odoorlopen van de 
zeevaartschool en hel 
behalen van zijn derde 
rang voor stnurman 
G.H.V., •trad hij op 17 
October 1931 j11 dieusl 
van ooze muatschap
pij . In Augustus 1931 
JJehaa1de hij te Dja· 
ikarta ziju diploma 
tweede stuurman en in 

F. H . WoLff April 1947 te -den 
Ze Stuurman Haag ziju -diploma 

25 t aar 17 .Oct. 1931 eerste stuurman G.H.· 
V. Op 1 Maart 19H 

werd hij aangesteld als tweede, en op 1 Januari 
1951 als eel"Ste stuurman. In deze rang heeft hij 
bij ooze maa·tschappJ gevaren tot 15 Juli 1954 
op welke .datum hij als eerste stuunnan in 
dienst van de Nederlaoose TBnk en Paketvaart 
Maatschappij overging. 

Lee Yew Meng 
toe, empl. 25 ;aar 
17 November 1921 

* 

Lee Yew Meng werd 
22 December 1906 te 
SingSJH)re geboren. Hij 
<trad 17 November 
1921 in dienst van 
onze Maatschappij ·bij 
bet agentscbap Singa· 
pore an de rang van 
Hoofdklerk II. Op I 
Juli 1946 werd hij 
hevorder.d tot Hoofd
klerk I. 1 Jaar later 
volgde zijn :bevorde
ring tot Beamhte 
waarna hij op 1 Janu· 
ari 1952 tot lowal
emiJloye werd aange· 
steld. 

Bevorderingen Amsterdam-kantoor. 
Met ingang van 1 Juli 1956 werd de Adjnncl· 

chef G.A.A. Scholle bevorderd tot Afdelings· 
cheF. 

Wij voegen hieraan nog <toe, dat -de beer 
Scholte op 16 September d e dag he!'dat>ht 
waarop hij voor 40 jaar in d'ienst -trad van de 
K.P.M. Na aall'Vankelijk op deboekhouding te 
zijn · geplaatst, is hij l ater vele jaren belast 
geweest met het zeer omvangrijke werk bij 
het Pensioenfond's. 

In het .najaar van 1954 vertrok ·de heer 
Scholle voor korte tijd naar Engeland in 
vex-band met -de overbreo-ging van de ,Ned· 
ship"-a-dmi-nistratie. 

Op 1 Januari 1947 werd de heer Scholte 
bevorderd tot Sons-chef CM II, per 1 Juli 
1953 tot Adjunct-chef en zoa-ls wij biervoor 
reeds -schreven, voll(-de per 1 Juli 1956 zijn 
benoeming tot A fdelings-chef. 

Lodewijk Frederik von Stein werd 6 Januari 
11J09 te Djakarta geboren. In 1931 behaal de hij 
te Djakarta bet eind
diploma K .W.S. afd. 
werktu.igkunde en tra.d 
hetzelfde jaar op 23 
November als volon· 
taiT in .c}ienst onzet· 
Maatschappij bij de 
werkplaatsen 1e T g. 
Priok. De lOe Mei 
1934 werd hij in)te· 
deeld als EmrlovP. 
Met in~ang van -de
zelfile datum werd h\i 
geplaatst h\i het agent 
schan Panel1, waar hij 
verbleef tot October 
1939, waarna hii tot 
1940 weer te Tu:. Priok 
werd aewerkge•tP.ld. 

L. F . von Stein 
employe 25 jaar 

23 November 1931 

Daarna keerde hij w"er terug naar Paneh tot 
1942. Vanaf 1942 tot 1946 werd hij door de 
]spanners r:;einterneer.d en verbleef in diverse 
kampen. Na afloop van de oorlog werd hij 
!(enlaatst bij de Surveydienst :e Tg. Priok. In 
1954 vol~de zijn overplaatsing naar -de Tech
nisrhP. dienst -te Maknsser waar hi.i tot ;djn 
verlof vel'bleef. Na van verlof te zijn terugge
keerd, werd hij wederom bij de W erkplaatsen 
te T g. Priok geplnatst, waar hij nog s teeds 
werkzaam is. 

* Nieuws van Petamburan. 
Door een commissie, i'llgesteld bij 

besluit van de Djawatan Kesehatan 
Kota, wel'd op 12 September 1956 in 
bet ziekenhuis K.P.M. Petamburan, 
examen afgenomen voor mantriever
pleger(ster). Er werden 7 candidateu 
:reexam:i!neerd en ann alle 7 kon het 
diploma worden uitgereikt. 

De namen van de nieuwe man tries zijn : 

1. Hasan Basri bin Reban 
2. Embu b. Hadji Djuandi 
3. Eno bin Madri 
4. Junus bin Mangundimedjo 
5. F. W. Makakehung 
6. Mej. Suatti Nazar 
7. Wilosoekarto.-

Daar de opleidin11: voor dit diploma 
4 jaren duurt en de lessen in de avond
uren gegeven worden, pleit dit succe5 
we} vo9r het doorzettingsvenno,!!en van 
de iongelui en ook voor de opleiding. 

Wij wensen de nieuwe mantries van 
harte geluk. 

De aardige klant 

,,Ik h en een aardige klant, ik h en 
degene die nooit 1daagt - het geeft 
niet hoe weinig attenti.e men voor mij 
h eeft of hoe m en mij bedient. 

Ik sta h.v. rustig hij de halie wannef"r 
de ea11ployes m et elkaar staan te praten 
en niet de minste haast hebben om te 
uagen wat er van mijn dienst is. 

Als .de betreffende man of juffrouw 
eindelijk naar mU toekomt en dan no~ 
ongeduldig of onhoffelijk is, denkt u 
dat ik dan protesteer? Welnee! Ik duld 
dit allemaal rustig. 

W anneer ik aankom met veel hand
bagage en niemand is mij hehulpzaam, 
wanneer ik een eenvoudige vraag ~tel 
over aanslniting en ik ontvang nauwe
lijks een antwoor-d of een nietszeggend 
antwoord, wanneer het vliegtuig ver· 

· traaA'd is en niemand vertelt mij wat er 
aan de hand is of waar ik op moet 
rekenen , wanneer goederen die ik ver
scheept heh ergen s zijn p:estrand en op 
1nijn vraag: hoe het er mee staat krijg 
ik een knullig antwoord- denkt u dat 
ik mU tot de directie wend om over dit 
'!ehrek aan service te rapporteren ? 
W elnee! Ik duld dit allemaal rustig. 

Ik kanker niet, ik m.aak geen drukte, 
ik kritiseer niet en ik zou er niet aan 
llenken om kahaal te schoppen zoals ik 
.dit anderen wel heh zien doen, want 
dat vind ik iets verschrikkelijks. Nee, 
ik hen 'de aardige klant en - i.k zal u 
verte11en wat ik hovendien nog hen: 
I k ben de klant die nooit meer terug 
komt. 

Dit is nu mijn manier waarop ik u 
een dergelijke hehandeling hetaald zet. 
Daarom duld ik rustig wat men mij ook 
aandoet - per telefoon, op het vlieg
veld of in de lucht. Want ik weet 
itnmers dat ik niet meer terug kom, 
hetgeen veer vernietigender is dan 
heihe] t e gaan maken. 

En dan moogt U zeggen: ,Wat kan 
het ons schelen of u niet meer tentrr 
komt? W~j hebben immers klante~ 
l!enoeg en eeu hoop geld, wij zullen n 
hens niet missen !" Het enige wat ik 
daarop te zeggen heb is dit dat een 
aardige klant zoals ik er ee~ hen -
sam en me t al' die andere pretti"e klan
ten die niet meer terugkom~n, ·uw 
m aatschappij kunnen ruineren. 

Dat is r eeds vaak. vertoond en dit 
gebeurt nog ·dagelijks. Daarom lach ik 
~ij krom a Is ik u als een dolle geld zie 
mtgeven aan dure advertenties om t e 
proberen mij weer terug te kijgen 
terwijl u m ij om te heginnen ala klan~ 
had kunnen hehouden met een paar 
vriendelijke woorden, een glimlach en 
een beetje betere service." 

(Uit de ·,',Wolkenridder'') . 
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Dagboek 
mijner ferugreis van Java naar Nederland 

1870-1871 
ID 

Den l4en October 1870, des morgens 
ten 8¥2 ure kwam ik aan boord van het 
Kampanje-fregatschip, genaamd Eli
sabeth, gezagvoerder IJ. Feenstra, onder 
mijn geleide medenemende 4 manschap· 
pen, te weten: de Kanonn. 2e Kl.: Tietz 
en de fuscliers Simmers, Berkelder 
en Messerli. Dien dag, alsmede den 
daaropvolgenden, hJeven wij op de 
reede ligg~n; Zondags den 16en October 
kwamen er nog een Konstabel, genaamd 
C. Sijne en 10 manschappen der marine 
als passagiers aan boord en des middags 
circa 12¥2 uur , werd het anker geligt 
en verlieten wij Batavia, passeerden de 
eilandjes Onrust, Kuiper en Purmerend, 
alsmede de Duizend-Eilanden en kwa
men 's avonds laat in Straat Sunda. 

Maandag 17 October 
Heden morgen zijn wij Anjer gepas

seerd~ 's namiddags een donkere Jucht 
en regenbuijen, die ons h et uitzigt op 
de kust van Java heletten. De kust van 
Sumatra kunnen wij zien, benevens de 
eilanden Dwars-in-den-weg, Brabands
hoedje, Toppershoedje, Krakatau enz. 

Dingsdag 18 October 
Wij zijn gepasseerde nacht in de 

Indische Zee gekomen. 

W oensdag 19 , t/m Zondag 23 October 
Geen nieuws. Wij lopen weinig voor

nit, wijl de wind bij korte vlagen uit 
aile hoeken waait; dit wordt de ,malle 
passaat" genoemd. 

Maandag 24 October 
Wij zijn in de Z.O. passaat en nevin

den ons op 12° Z. Br. en 96° 0. Len gte. 
Er komt meer vaart in het schip. De 
koers is W .Z.W. 

Dingsdag 25 October t/m Woensdag 
2 November 

Loopen wij stevig door met een vaart, 
afwisselend van 8 tot 10 mijlen in de 
wacht. I November verjaardag van den 
scheepsgezagvoerder. 

Donderdag 3 November 
Koers nog altijd W.Z.W. Wij Ioopen 

circa 6 a 7 mijlen. Mijn lieve Zus viert 
heden haar 27e verjaardag. 

Vrijdag 4 November 
De wind ]oopt eenigszins om en wordt 

slapper. Koers Z .W. met een vaart van 
2- 4 mijlen. 
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Zaturdag 5 November 
Koers weder W.Z.W. ; doch alles 

bladstil. 's Namiddags komt er echter 
een beetje hries door. 's Middags om 
3 uur stierf er een matroos. 

Zondag 6 November 
De matroos, die gisteren overleed, is 

heden ochtend ten 6 ure over hoord 
gezet. 

Maandag 7 November 
's Middags twee schepen in het gezigt; 

een aan lij en een voor den boeg. 
's A vond waren ze vetdwenen. 

Zaturdag 12 November 
Tot heden niets hijzonders. Wij zijn 

op 27o Z. Br. en 52° O.L. Koers West; 
Wind N.O. tot Noord. Vaart van 7- 8 
mijl. 

Maandag 14 November 
Gisteren niets huitengewoons. Heden 

middag zagen wij eene menig te ,Ben
niters'' zwemmen; een werd er gevan· 
gen door den hootsman. Ook zien wij nu 
en dan een alhatros vliegen. 

Dingsdag 15 tjm Donderdag 
17 November 

Stevige hries, zoogenaamde ,bram
zeiiskoelte''. Aanhoudend vliegen er 
zeeen over, te lo{wert en aan den boeg, 
waardoor er veel met een nat pak loo
pen. De vaart is 9-lOVz mijl. 

Vrijdag 18 November 
Geen nieuws. De wind is heel flaauw. 

Koers W.t.Z. 

Znturdag 19 en Zondag 20 Noven:.oer 
De wind nog flaauwer dan den l8en. 

V a art + 2 mijl. Wind variabel. We ont
waarden een zwart vlekje op de zon, 
ter halver hoogte en aan den linkerkant. 
Op den middag zigthaar door de octant 
en tegen het vallen van den avond ook 
voor het ongewapend oog te aanschou• 
wen . 

Wij zijn heden (20 November 's mid
dags) op 33o Zuider Br. en 32° Ooster 
Lcngte. 

VVoensdag 23 November 
Wij zijn op l1et Kaapsche Rif. De 

kleur van het water is hier groen in-

stede van blaanw. Nog geen land in bet 
gezigt. 

Donde:rdag 24 November 

Nog geen land in ·zigL Koers N.W.t.W. 
en N.W. Veel albatrossen m de 
nabijheid. 

Vrijdag 25 November 
Geheele ~charen van aUJatrossen en 

groote visschen zien wij hij het schi{l. 
Dezen morgen ten li ure ongeveer 
raakte er land in zigt, hetgeen wij nu 
nog (7 ure 's avonds) kunnen zien. 

De kust is hergachtig en toont een 
hoog zandig strand, blijkhaar aan den 
Iangen witten streep, die er lang5 1oopt; 
het is Kaap Agulhas, gelegen op 34o 51' 
Z.Br. en 20° 2' O.L. 

Onze koers is N. W.t. W.; waarschijn
lijk zullen wij dus de Kaap de Goerle 
hoop, gelegen op 33o 56' Z.Br. en l8o 
24' O.L. niet te zien krijgen. 

Zaturdag 26 November 
Heden ochtend het land even zigt· 

haar door den nevel. Circa 12 a 1 ure 
in den middag vei:lieten wij het Kaap
sche Rif en hevinden ons thans in het 
blaauwe water van den Atlantischen 
Oceaan. 

Op Jaatstgenoemd uur zagen wij veel 
boomen en takken drijven, die zeker 
van den vasten wai van Afrika afgeno
men zijn. De wind wakkert a an; wij 
loopen 8Vz tot 9 ¥2 mijl. Koers N.t.W. 

Gisteren avond omstreeks 9 tot 11 uur 
zagen wij eene ontelbare menigte vis
schen in onze n ahijheid, .die door bruin. 
visschen achtervolgd worden. Overal 
zag men lichtstralen door h et water 
schieten, waar die zeemonsters zich he
wogen; h et was inderdaad een prachtig 
schouwspel. 

Zondag 27 November 
Heel sti] weder met nevel'achti~e 

Iuebt. Te loevert aan den horizont, 
's middags ten 4 ure een schip in zil!t, 
doch door den verren afstand niet t e 
onderscheiden. 

Maandag 28 November 
Heden weder een schip te loevert 

in zigt, hetwelk met ons ge1ijke koers . 
houdt; het kan echter door den verren 
afstand niet gepraaid worden. Een out· 
zettend groote menigte hruiuvisschen 
(de zoogenaaru.de ,Boer met varkens") 
zwom he den middag langs het schip; 
een dier monsters werd door den hoots· 
man geharpoeneerd, doch door zUn 
h evig spartelen rukte de harpoen los en 
ontkwam hij. 

Zatu:rdag 3 December 
Wij zijn op 22 • 56' Zr.Br. en 4 o Oos· 

ter Lengle. 



Dingsdag 6 December 
De ankers zijn huiten hoord gebragt, 

ten einde St. Helena aan te doen, het
welk wij naderen. 

Donderdag 8 December ('s middags 
ten 5 ure) 

De rotswanden van Sint Helena 
komen door de kimmen opdniken. Alles 
is op 't -dek om naar het land te zien. 

.I -=~ ~ 

Vrijdag 9 December 
Gisteren avond Waren wij tot op 5 a 6 

mijlen van St. Helena genaderd; daar 
wij echter in den avond niet ten anker 
konden komen, werd er zeil geminderd 
en in den voornacht tegengehrast. Na 
alzoo een paar uren bijgedraaid te heh· 
hen, liet de kapitein, die den geheelen 
nacl1t aan dek bleef, weder langzaam 
opzeilen, maar veronderstellende dat wij 
nog te vroeg zonden komen, liet hij om 
3 uur weder hijdraaijen, tot wij eindelijk 
tegen 4lfz uur voor goed op het eilanrl 
aanhielden. Ik was reeds ten 2 ure mijn 
kooi nit gekropen en op het dek gaan kij
ken, tevens van de gelegenheid gehruik 
makende om aan den Kapitein te ver
zoekcn dat hij mij en den konstahel 
Sijne permissie mogt geven om aan war 
te gaan, hetgeen hij gereedelijk toestond. 
Omstreeks half zes, he(len ochtend, 
waren wij kort aan de Z.O. punt gena· 
derd en konden wij de zwartgraauwe 
rotsen, die hijna loodregt uit zee op
rijsden, meer van nahij beschouwen. 
Langzaam gleed het schip voorwaarts 
en hield zoo digt onder den wal aan, 
{1at wij alles op om gemak konden zien. 
Verscheidene diepc holen hevinden 
zich in den rots wand: de branding 
stoof er met een donderend geweld in 
en jaagde het schuim tot hoven tegeu 
de gewelven. Op aile punten zag men 
oude maar sterke fortificatien, met 
zwaar geschut heplant, die de toegan
gen bestrijken. Tegen half zeven waren 
w~i aan een vooruitstekende punt, waar 
ecn scinpost op geplaatst is, omgezeiid en 
nu zagen wij een 8 a 10-tal schepen op 
de recde ii{!;gen, kort bij de Eltad James
town, die in een vallei vbk aan zee 
gehouwd is, en Iandwaarts in steeds 
hooger oploopt. Die ~tad zag er precies 
uit als of men een Neurenhurger doos 
met huisjes had nitgepakt. Ook treft 
men een berg aan, die vee! op een 
suikerhrood gelijkt; daar hoven op i:; 
weder een seinpost, en aan den voet 
zijn rlrie sterkten, alle op k1eine a£
standen van elkander: de karnemelks· 
hattel'ij, de onder· en de hovenhatterij. 

Verderop ligt een fort in de St. Ru
pertsvallei, hetwelk naar deze vlakte 
den naam van St. Rupertshatterij 
dra?gt; het is met een zwaren steen en 
wa1 omgeven en met zwaar geschut he
plant. Deze vallei is door een uitsteken-

den punt, de Munderspunt genaamd, 
gescheiden van de J amesvallei, waarin 
de stad Jamestown ligt. Op die Mun
derspunt ligt weder een sterkte die uit 
de rots gehouwen en met stukken van 
zeer zwaar kaliber voorzien is. - Aan 
de overzijde der J amesvallei verheft 
zich een rots, die, zooals men zegt, 240 
ellen hoog is, waarop zich ook een ge
duchte sterkte hevl.ndt. Behalve den rij
weg, kan men ook nog naar dat fort gaan 
met een trap die in de rots is uitgehon
wen, aau weel'Szijden van leuningen 
voorz1en is en 365 treden moet tellen. 
Op een afstand schijnt bet een ontzagge
lijk lange ladder te zijn die tegen de 
rots staat. 

· Omstreeks 7 uur viel het anker, en 
nadat 'kort daarop een doctor van den 
wal was gekomen en informl:ltie te doen 
of er ook -besmettelijke ziekten aan 
hoord heerschten, waren wij spoedig 
omgeven van eene menigte sloepen, 
waarin zich mulatten en Afrikanen 
bevonden, die terstond allerlei eetwaren 
hij ons op het dek ui~talden ~ brood, 
visch, peren, braambessen enz. Ook 
'<.lrie zoogenaamde waschmeisjes kwa· 
men aan boord, doch vertrokken 
spoedig weder, toen zij vernamen dar 
wij dienzelfden middag wederom onder 

zeil gingen, als wij water hadden inge
nomeu. Die dames waren gekleed in 
japon, crinoline, mantille en laag 
hoedje, maar wat niet heel prachtig 
stond . . . .. .. . . . .. . . . zij liepen op hloote 
hajonetten. 

Tegen half negen ging de kapitein 
in de sloep, waarhij zich voegden de 
heer Daseur met diens vrouw en kin· 
deren en de jongeheren Jacques en 
Andre Taunsij, die als passagiers bij 
ons aan boord zijn. De overige pas
sagiers (de Resident van OphuizP.n met 
vrouw en twee dochters) waren in een 
andere sloep naar wal gegaan en wijl 
er in die van den kapitein nog ruimte 
genoeg overhleef, had hij de goedheid 
den konstahel en mij mede te nemen, 
zoodat wij kosteloos aan wal kwamen. 
Een ruwe steenen trap waos de plaat.s 
waar wij uit moesten stijgen, dat echter 
door -de branding niet heel gemakkelijk 
ging. Nu gingen wij (de konatabel en 
ik) van het overige gezelschap af, liepen 
Yangs de haven, die regts en langs een 
steile rots die links van ons was, en 
kwamen door een poort op een p1ein, 
hetwelk ons in de hoofdstraat van 
Jamestown voerde. Hier zagen wij nette 
steenen gehouwen, ter regter zijde een 
klcinc 'kerk met een torentje en Jinks 

Gezicht op Tg. Perak van uit een patrijspoort van de ,,Plancius" 
(toto: empl. 11. v. Overhagen a/d-. C.D./H.K.) 
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hct postkantoor, de Consulaten van 
Nd. Amerika, Noord-Duitsch]and en 
Nederland, en eenige logementen. Het 
overige deel van Jamestown ziet er min
der fraai uit : oude vervallen huizen 
van klipsteen, met een enorme massa 
gehroken glasruiten zouden iemand op 
het idee hrengen, dat er pas een wind
boos doorheen was gemarscheerd. 
A11een het hospitaal, aan het boven
einde der stad, zag er goed uit. 

Na een groot eind weeg'!l hoven de 
stad te hebhen afgel'egd tusschen dorre, 
met mos begroeide rotswanden en groe
ne valleijen, maakten wij regtsomkeert, 
om in de stad een verfrissching te ne
men. Tot nu toe hadden ·w~i trouw 
p:eklommen tot de tong ons b~ina uit 
den mond hing; than~ ging het afwaarts 
en spoedig zaten wij in het koffijhuif,, 
oo een hoek der hoofdstraat gelegen en 
.,Rijal Standard" genaamd, onder een 
heerlij'ke flesch K aapsche- of Constan
tiawijn. V ervol gens gingen wij weder de 
stad in, dronken later nog een tweede 
flesch en daarna werd het langzamer
hand tijd, naar de haven terug te kee· 
ren, ten einde de sloep des kapiteins 
niet mis te Ioopen, die ons geze~!d had 
dat wij omstreeks I uur of half twee 
n aar boord moesten. In de reeds ge· 
noemde hoofdstraat kwamen wij weder 
bij h et gezelschap aan; wij rukten ge
zamenlijk de poort nit, langs de haven 
naar de landin~piaats, van waar wij 
(}nze schoone Elizabeth konden zien 
liggen, die zich dien dag met de drie
kleur getooid had en zich waarlijk over 
haar voorkomen niet behoefde te scha
men ; zij m aakte een prachtig effect 
tusschen d e andere schepen. Omstreeks 
2 uur waren wij allen weder aan 
boord, alwaar tijdens ons afzijn een 25 ii 
26-tal der vele op St. Helena wonende 

Afscheid van de ,Thedens". 
9 September j.l. is het ss. , Thedens" 

uit Surahaja vertrokken voor h aar 
laatste reis. Via Borneo-havens gaat het 
schi p naar Singapore, teneinde daar 
voor de sloop verkocht te worden. Weer 
gaat een oudgediemde onoze maatschappij 
verlaten. 

De , Thedens" werd in de jare.n 
1927/1928 bij de werf ,lntermaas" te 
Slikkerveer gebouwd en is in April 1928 
in lrndonesie in de vaart gekomen. 

Het schip heeft een lemgte van 
95,15 meter, een draagvermogen van 
1664 Eng. ton en een snelheid van II 
mijl. Gedurende de oorlogsjaren heeft 
het schip buiten de l'lldonesio;chl! 
watere.n doorgevaren en keerde daarna 
!\::rug om hier weder dienst te floen 
Nu is de ,Thedens" dan op haar 
laatste reios, nadat haar, naar wij ver
namen te Surahaja een groote afscheid 
is. bereid. 
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waschmeisjes (?) zich vermaakt had. 
Aan het voorkomen van matrozen en 
soldaten kon men zien dat er ook een 
vrij groote hoeveelheid wijn aan boord 
verkocht was geworden. 

Zingende werd het anker geligt en 
tegen 3 nur heden middag lieten wij de 
plek achter ons, waar Napoleon I zijn 
laatstc levensjaren in gevangenschap 
heeft doorgebr agt. Zijn graf te L(}ng
wood konden wij niet hezigtigen, om 
1·eden ons verhlijf op het eiland van 
te korten duur was. Ook is de afostand 
te ver en de steeds klimmende weg over 
de rotsen te moeilijk om er te voet 
heen te gaan en per rijtuig kost het 
niet minder dan 3 pond sterling of 36 
gulden; hetgeen onze heurs volstrekt 
niet gelegen kwam. Wij hehoeven er 
trouwens ook geen spij.t van te hehhen, 
want sints in 1840 het lijk van.Napoleon 
naar Parijs is overgehragt, is er niet 
anders op St. Helena te zien dan een 
ledige vervallen kuil met afgehrokkelde 
wanden, door een ijzeren hek omgeven, 
en een paar boomen in de nahijheid. 

Thans is Sint-Helena nog maar even 
door den never zigtbaar, en loopen wij 
met eeu redelijken hries op het eiland 
Ascension aan, hetgeen wij echter wei 
niet t e zien zullen krijgen. 
--- - -------·-- -

Biizonder tankschip. 
Op een scheepswerf te Gorichem werd 

een schip van bijzondere conBtructie te 
water gelaten. H et schip, de Marian P. 
Billups, is beatemd voor het vervocr 
van vloeihaar propaangas en watervrije 
ammoniak. 

De gassen worden onder hoge druk in 
vloeihare toestand vervoerd in negen
tien cilindrische tanks, die een hoogte 
ht!bbe•n van 8.7 m en een diameter van 

JA, HALLO? 
Telefoneren doet een ieder, 
Daar is niks bijzonders aan, 
' t Is zo makkelijk : , Zeg ben JIJ 

daar? 
Kom je mee- je zou toch gaan?" 
Prompt komt dan het vlugge 

antwoord 
Langs de draad zo in je oor: 
,'k Zal er zijn - kom je me halen? 
Hoe laat rijdt je wagen voor ?" 

• 
Wist U dat hij 't telefoneren 
een etiquette wordt gebruikt ? 
Ja, wat dacht U - het is nodig, 
Voor uw tong zich heeft verstuikt! 
,.J a, hallo, H ALLO, hier hen ik .. 
Wie hen jij zeg, hee, hallo ! 
Bent U wei het goeie nummer? 
Spreek wat zachter scbreeuw 

niet zo ! 

Maar dat is fout, ' t moet heel 
anders, 

Rinkelt plotseling dan Uw bel, 
Begin m aar eerst Uw naam te 

noen1en, 
't Gesprek gaat vlotter - geeft 

geen rei. 
Krijs voora1 niet - spreek ook 

langzaam, 
Laat een ander ook aan het woord, 
Als U zich daaraan gaat houden, 
Telefoneert U zoals het behoort ! 

Oscar. 
! __________________ __ 

4.2 m. Elkt tank heeft een inhoud van 
107 m 3 en weegt leeg ongeveer 33 ton. 
Het laden en lossen geschiedt d.oor sp e
ciaal geconstrueerde compreasore.n em 
pomp en. 



toto J. H . C. Vermeulen opname in Hotel Goolland 

Voor het ,Oostschip" waren aamcezig de familieleden van opvarenden van het ss. ,Tasman". 

16 Augustus j.l. vond een niet vaak voorkomende gebeurtenis plaats, toen tijdens 
de uitzending: P.C.J. roept het schip van de week, zowel voor het ,Oostschip" 
als voor het ,Westschip" de K.P.M. aan de beurt was. Weliswaar geschiedt de 
uitzendi.ng van Oost- en Westschip op geheel verschillende tijdstippen) doch 
de opnamen vinden in een ,zitting" plaats. Als gasten Waren verder aanwezig 
Gezagvoerder C. van den Berg en famili~. 

Voor het ,W estschip" war en aantcezig de familieleden van opvarenden van het ms. ,Houtman". 
fato J . H . C. Vermeulen opname in Hot el Gooilancl 

Een staien eiland. 
De Zuid-Cbimese Zee heeft er een 

nieuw eiland hij gekregen, dat voorlopig 
nog op geen enkele kaart te vinden zal 
zijn. Het is bet kunstmatige eiland 
Ampa Patches, dat geheel van staal is 
em in de afgelopen maanden in het water 
werd opgetrokkeu door een dochter
maati'chappij van de Koninklijke Shell 
G1·oep, om vanaf dit ,steunpnnt" olie
horirlgen te kunnem verrichten. 

Ampa Patches, zo genoemd naar het 
koraalrif, dat negen meter onder bet 
wateroppervlak het fundament vormt 
voor de vier stalen pijlers, waarop het 
eiland rust, ligt ongeveer 32 'kilometer 
uit de kust Vaut Brunei (Brits Borneo). 
Het heeft een woon-oppervlakte van 18 
hij 15 meter. Het dak van dit woonge
deelte zal tevens kunnen dienen als 
landi'llgsplaats voor helikopters. 

Op het eiland is accommodatie voor 
34 man: twee hoorploegen, een zieken
verpleger, een radio-telegrafist, een 
werktuigkundige en koks. Aile verhlij
ven zijn voorzien van air-conditioning. 
En zal' worden gewerkt met een twee
ploegenstelsel, twaalf uur op, twaalf uur 
af. Iedere ploeg zal acht dagen werken 
en dan vier dagen ,landverlof" krijgetn. 
Zij zullen met helikopters naar het 
vasteland van Borneo worden gehracht. 
Overigens zullen deze helikopters een 
grote rol gaatn spelen in het dagelijks 
Ieven op dit eiland; m en denkt zelfs 
aan een dagelijkse luchtbusverbinding 
voor aanvoer van vers voedsel, post, enz. 
Amp a Patches werd gehouwd aan de wal. 

Toen het stalem onderstel eenmaal 
gereed was, werd het tussen twee drij. 
vende hokken naar de plaats van 
hestemming gehraeht en daar op de 
zeehodem geplaatst, nadat moo eerst, op 
vaderlandse wijze, had ,geheid". Naast 
het woongedeelte ligt, hereik.haar. via 
een 27 meter lange loophrug, het ,werk
gedeelte" van het eiland, van waar af 
men gemakkelijk naar olie zal kunnen 
horetn. Een indrukwekkend staaltje van 
ruoderne techniek, dit kun.stmatige 
eiland, dat werd ontworpen door de 
B.P.M. te Den Haag en werd gebouwd 
door twee Nederlandse finn.a's, die 
ginds hebhen hewezen, dat wij niet 
allee;n land kunnen droogmalen, maar 

< ook kunnen ,maken" als het moet. 

(Vervolg van hlz. 9) 

Hij kalt van de boot em zou gaarne 
scheep zijn- hij spreekt maar een klein 
gedeelte van zijn wensen uit. Eerst in 
de boot, de keur van de riemen - wie 
't eerst komt, beeft de eerste keus. 
Scheep gaan in de huwelijksboot 
trouwen. 

Bot is h et einde van een touw; hot
vieren de vr ije teugel Iaten aan h arts
tochten, neigingen. Iemand te veel bot 
geven - te veel veroorloven. 
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Uit ,le grijsgroene oneindighei<'l wnter 
dook daar gisterenmiddag die stalen, 
gestroomlijnde romp op van een onder
zeeer, volkomen nietig t emidden van 
de uitgestrektheden zee en lucht. En 
toch wekte deze verschijning van die 
hoot dadelijk de gedachte: in deu 
romp manifesteert zich een geniaal 
stuk mensenwerk, dat wind en water de 
haas is, dat zich van haven naar. haven 
ploegt, dat de enorme natnurkrachten 
tart. En de hemanning, die de hoot 
hel:ltuurt en leidt, hestaat uit kerels met 
durf en pit, die hun angst-instincten 
heheersen en onder alle omstandig
heden weten wat hun te doen staat. 

De taak van een onderzeeboot moge 
dan in de oorlogvoering geniepig en· 
vals zijn, zij stelt zich toch ook in 
dienst der verdediging onzer cultuu.r 
en democr.atie. En die dienen wei met 
hand en tand verdedigd te worden! 

Gisterenavond na bet eten stond ik 
met de 2de machinist aan de reling. 

begon een zware van de Weduwe te 
draaien. Een paar minuten later werd 
het luik opengeklapt en er kroop een 
nogal vieze vent uit in een vettig over· 
hempje en een smoezelige hroek. H~j 
veegde zijn handen schoon aan een dot 
twist, kwam erhij zitten, keek me aan 
en zei: , Morgen". 

, Ook goeie morgen", zei ik, ,mot je 
een saffie?" 

,Graag!" 
Hij draaide, ik gaf hem vuur ; hij 

rookte. 
,Wat kom je hier doen?", vroeg hU. 
,De crew completeren", zei ik -

,,zonder mij kunnen jullie niet varen, 
maar ik voel er geen pest voor". 

,Best getroffen", zei hij. 
Ik vond dit een mooie gelegenheid 

om inlichtingen te krijgen over. het 
ieven op een onderzeeboot en gelukkio 
hleek hij nogal mededeelzaam. 

0 

,Waar halen juilie de Iucht om 
te ademen vandaan onder water?", 

doe niet mee met duikenH. 
,Mooie vent voor de onderzeedienat 

hen jij", zei hij, ,kunnen we best wat 
a an hebben! Wat doe je in de burger· 
maatschappij?" 

,Machinist grote vaart". 
,0", zei hij, ,dan weet je zeker ook 

niet wat een ontsnappingslnik is ?" 
,Mis", zei ik, ,daar heh ik toevallig 

over gelezen. ' t Is een zeildoekse koker 
vol water, die onder een luik in het 
dek hangt. Je uuikt eronder, maakt 
het luik open en je schict fioep ! de 
hoot uit. Leuk !'' 

,,Van zo'n. uitleg snapt geen ster· 
veling iets", zei hij. 

Die opmerking maakte me kriegel 
en ik zei nogal kortaf: 

,Ik leg het je ook niet uit, ik laat 
j e aileen maar horen dat ik weet wat 
bet is !" 

,0", .zei hij weer. Ik vroeg verder: 
, Hebben jullie daar heneden nogal 

hehoorlijke log.iezen en kooien ?" 
Natuurlijk kregen 
we het weer over 
de submarine en 
het hleek, dat hij 
bij de Nederland.se 

lk niet op een . onderzeeer .... ! 
,Een klein logiel:l; 

er wordt ook in 
gekookt". 
,Fris !", zei ik. 
Hij grinnikte vals 

onderzeedienst had gediend, toen hij 
voor. zijn nummer onder de wapenen was. 

,Eerst was ik matroos in Nieuwediep 
hij de mijnen.vegers", vertelde hij, 
,maar op een dag werd ik hij de com· 
mandant geroepen." 

,,Je gaat naar de 0-zoveel", zei hij. 
,Het spijt me, commandant, maar 

daar heh ik ernstige bezwaren tegen". 
Hij snoof. ,,Dat is dienstweigering, 

jongeman." 
,Pardon, commandant, dat kan ik 

niet helemaal met u eens zijn. Als pik
ker. .. als milicien bedael ik, beu ik 
niet verplicht naar. de onderzeedienst 
te gaan; aileen. als ik er zelf accoord 
mee ga". 

,Dan ga jeer zelf maar mee accoord. 
Meld je morgen om 8 uur op de 0· 
zoveel". 

,Commandant, neem me niet kwalijk, 
maar ik voel er heel weinig voor". 

Hij keek verveeld naar me en zei: 
,Zanik nou niet Ianger; die boot gaat 
een dag uit en de hemanning is in· 
compleet. J e hoeft niet in je rikketik te 
zitten, je vaart aileen hoven water., er 
wordt niet gedoken. Ik dacht dat een 
machinist van de grote vaart niet zo 
kinderachtig was". 

Dus stapte ik de vol'gende morgen, 
een warme zomerdag, met mijn plunje· 
:Da:k naar de 0-zoveel. Hij lag langs een 
steiger gemeerd en ik keek 'em wan
trouwig aan, maar hij gaf geen draadje. 
Er was niemand te zien: ik klom aan 
boord, riep een keer of wat ,vollek!" 
,zonder merkhaar resultaat. T oen ging 
ik maar zolang in de kuip zitten en 
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vroeg ik. 
,0, dat is tegenwoordig geen pro· 

hleem meer", zei hij . ,Weet je wat een 
snuiver is?" 

,Nee", zei :i'k, 
hoord." 

,nog nooit van ge-

Hij snoof minachtend : ,Dat n eernt 
dienst hij de marine en dat heeft nog 
nooit van een snuiver gehoord! Nou, 
dan zal ik het je vertellen: 'tis een 
huis die precies hoven water uitsteekt. 
De afgewerkte gassen worden erdoor 
weggehlazen en verse lucht naar hinnen 
gezogen." 

.,Dus n et zo'n ding als het Spook van 
de Opera gehruikte", zei ik. 

Maar die vondst negeerde hij straal. 
Dus vroeg ik verder : 

,En als je dieper duikt?" 
,,Nee, dan kun je hem niet gehruiken, 

alleen als je op periscoopdiepte vaart. 
't Mooie is dat daardoor ook de diesel· 
motoren door kunnen draaien; vroeger 
kon je onder water aileen op accu's 
varcn en dat duurt nooit zo lang". 

,, W aar staat jullie roerganger ei rren-
I '"k ?" 'k 

0 

IJ • , vroeg 1 • 

,In ·de centrale en als we onder water 
varen hehhen we zelfs drie roer
gangers, de eerste voor de koers en 
twee duikroergangers, een Voor het 
voorschip en een voor 't achterschip. 
Samen zorgen ze voor. de goede trim 
van de hoot". 

,Leg maar zolang in bet dressoir", 
zei ik. ,'k Snap er geen lor van." 

,Zul je wei zien in de praktijk''. 
,Merci, an mijn lijf geen praktijk, ik 

en vertelde verder: 
,Er ·zijn geen kooien genoeg voor 

de hele crew, maar dat hindert niet 
,Maar de commandant heeft natuur

lijk een eigen hut met een kooi", 
sneerde ik. 

,NHtuurlijk, dat spreekt vanzelf". 
,Vind ik helemaal niet vanzelfspre

kend!" Ik wond me op: 
,Waarom moet die knaap het aileen 

heter hehben dan ieder ander?" 
,Omdat-ie commandant is," zei h~j, 

.,Is dat hier nogal een gel:lchikte 
orang?", vroeg ik. 

,.Gaat wei", zei hij, ,zolang-ie ten
minste geen pesthui heeft !'' 

,En dat heeft-ie natuurlijk geregelU, 
daar is-ie commandant voor!", zei ik 
heminnelijk. 

,Valt m isschien wei mee", zei hij. 
,Maar 't is wei een vent die de puntjes 
op de i zet, tot vervelens toe". 

,,0, daar weet ik wel wat op", zei ik, 
,je gaat in de houding staan en zegt: 
tot uw orders, commandant, maar je 
d~nkt : och stik vent ! ! Tussen twee 
haakjes, wat doe jij hier eigenlijk aan 
hoord?" 

,lk hen de commandant", zei hij. 

Ik sprong in de houding ·en snlueerde, 
maar dat wuifde hij weg: ,Blijf zitten, 
stel je niet aan en doe gewoon!" 

Gedurende de rest van mijn dienst· 
tijd ben ik aan boord van de 0-zoveel 
gebleven. Ik wilde er niet meer af. Ook 
niet hij klaar· voor onderwater! 

( •• de Blauwe Wimpel"J 



Liberia heeft vloot van 
vier milioen ton 

De verhazingwe'kkende groei van de 
Liherjaanse koopvaardijvloot, die op 
het ogenhlik op drie na de grootste tcr 
werel<.l is ( ongeveer 4 miljoen ton) , 
heeft de heJangsteUing gewekt van 
scheepvaartkringen in vele lan<.len. Een 
verklaring van dit verschijnsel is thans 
gegeven in een rapport over de econo
mi.sche toestand van de Afrikaanse 
neger-republiek, dat is gepuhliceerd 
door het Amerikaanse departement van 
handel. 

, De populariteit van de Libetiaanse 
vlag wordt veroorzaakt door de lage 
registratie-heffingen en de Jage tonnage
helasting (die slechts $ 1.20 en 10 dol
larceuts per netto ton bedragen), door 
de gorantie dat deze heffingen gedu
rende 20 jaar na de registratie niet zul
len worden verhoogd, en door de effi
ciency waarmede de lntemational Trust 
Company of Liberia - een regerings
instantie - de registratiehelangen b e
h artigt. De Liberiaanse regering ver
hoogt met deze maatregelen niet alleen 
haar prestige buitenslands, doch trekt 
tcvens een aanzienlijke opbrengst uit rle 
koopvaardij-regi&tralie : in 1955 zeven 
percent van h et totale staatsinkomen", 
aldus het rapport. 

De Liberiaanse koopvaardijvloot is de 
jong5te ter wereld. Ongeveer 93 percent 
der schepen is minder dan 15 jaar oud. 
In 1954 voegde Liberia 196 schepen met 
eeu gezamenlijke tonnage van 1.531.685 
ton aan zijn lijst toe. Aanvankelijk 
waren de registraties in Liberia hoofd
zakelijk overschrijvingen van tot dan 
toe onder andere vlag varende schepen . 
De laatste tijd is dat niet meer het 
geval. In 1955 werden 14 nieuwe sche
pen met een tonnage van 188.494 ton 
onmiddellijk in Liberia ingeschreven. 

(U1t het .,Alg. Handelsblad") 

Record sleepreis 

Kapitein P .L . K alman en zijn heman
'lling zullen dezer dagen m et de Loire 
van L. Smit & Co's iLternationale sleep · 
dicnst in de haven van Antwerpen vast
maken op de slijkopzuiger Rupel en 
daarmee de langste sleepreis ter wereld 
he~i01nen. De verste sleeprcis was tot 
dusver het rukje van de Tyne uaar Wel
lington, m aar de opvarenden van de 
Loire gooien er nog een schep je op: zij 
zijn voornemens die slijkopzuiger van 
Antwerpen naar Bluff in Nieuw-Zee
land te slcpen. Een Belgische maat
schappij is daar doende met het graven 
van een oliehaven en hij dat karwei 
kan de Rupe1 niet worden gemist. 
Binnen ooze Iandsgren-zen verrichtte 
deze slijkopzuiger goed werk hij de 
wederophouw van WaJcheren. 

J· 

1 

l 

Ooze maandelijkse foto-prijsvraag 

Nevenstaande foto van een 
,gebakken ei" is de oploeaing 
van de maandelijkse foto-prijs
vraag, voorkomende in het Au
gustus-m.unmer van ,de Uit-
1aat' '. 

Er zijn vele goede oplossin
..,eon hij ons hinnengekomen. 
" De prijs van Rp. 15,- ging 
naar Mej. Que Djok Soan Steno
typiste llj HKII PZ/ AZ/HK. 

Onze gelukwensen. 

* 

Ook met de aevenstaa'llde 
foto-puzzle zult U weiuig moei
te hebhen. 

Mocht U er achter zijn, zend 
da•n Uw oplossing in aan: de 
redactie van ,de Uitlaat" c/o 
n.v. K.P.M. - Medan Merdeka 
Timur no. 5 Djakarta en U 
heeft kans om de uitgeloofdc 
Rp. 15,- te winnen. lnzendin
gen moeten uiterlijk 20 No
vember a.s. hij ons binnen zijn. 

~---------------------J 
- - --------~------

K.P.M. Reclame-kalender 
1957. 

Evenals bet vorige jaar zal 
ecn beperkt aantal van de voor 
1957 uit te geven K.P.M. reclame
lmJenders beschikbaar kunnen 
worden gesteld voor leden van 
ons personeel, ditmaal tegen 
betaling van Rp. 20.- per exem
plaar. 

Deze 1957 -kalender zal, evenals 
de 1956-kalender, van aantrekke
lijke foto-reproducties zijn voor
zien. 

Bestellingen dienen uiterlijk 
1 December bij de Afd. Passage/ 
P.T. van het Hoofdk.antoor te 
worden ingediend. 
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De JUl&te oplossing van de puzzle: 
Ronde woorden met een _ spreekwoord, · 
voorkomende in het Augustus-nummer 
van ,de Uitlaat", Iuidt als volgt: 
Horizontaal; 
4--5 samen, 6--7 : vlerk, 8----9 getal, 
10-13 poo.rters, 14--17 stoornis, 19-20 
ploeg, 21- 22 molen, 23-24 kapem. 
Verticaal: 
1 en- 3. Iemand knollen voor citroenen 
verkopen. 2 -teerkost, 18 stamelen. 
In de cirkels: . 
Bovemste helft: · 
4-5 sluipen, 6- 7 vertrek, 8-9 gescl1il 
10-11 parkiet, 12,-15 ressort, 16-17 
omineus, 19- 20 penning, 21-22 mor
moon, 23- 24 klakken. 
Onderste helft: 
4--5 spannem~ 6--7 verkoop, 8----9 ge
popel, lO:_ll perliet, 12- 15 restant, 
16- 17 oliebus, 19-20 porring, 21- 22 
maanoen, 23- 24 krenten. 

Slechts ccn oplossing kwam bij OilS 

hinncn en die _ was nog onjuist. 
Blijkbaar is deze puzzle te moeilijk 

geweest. Deze keer dus geen prijswin
·.uaars. ·--- ·· 

Dit keer eens een gekruist kruiswoord
taadsel. De oplossing hiervan moet ons 
uiterlijk 20 November a .s. hehben 
hereikt. · 

Om.schrijvingen huitenkar.t: 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 
1. lnzendingen, Welke duidelijk va·n naam en adre• 

zijn voorzien, te rich ten aan: 
de Redactie van .,de Uitlaat" 
p / a n.v, K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beuhik
baar gesteld: 
1 prijo van Rp. 25,-
1 Rp. 15,-
1 .. ., Rp. 10,-

4. Over oplouingen en/ of loekenning der prij;n~ 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 

* 
Bernard 

Een jonge Fransman .duwde in het park een 
kinderwagen voort, waarin eell' baby verschrik
kelijk lag -te huilen. ,.Kalm, Bernar.d, kalm 
toch", zei .de jonge vader sussend. ,Rustig toch, 
beheers je toch wat". 

,Gefeli'citeerd, monsieur", zei een d·ame, die 
het toneeltje had gezien. ,U weet hoe u met 
kind'eren om moet gaan". En zich over de 
wag en huigend, zei zij: ,Zo, .de klei-ne peuter 
heet dus Bernard, :niet? 

,.Nee, madame", zei de vader. , Hij heet 
Andre. Jk ben Bernard ... 

1-6 stuk stof; 1-8 pb.atG in h et Gooi; 2- ll overwelfde deurin
gang; 2-9 Europesc staat; 3-8 gaa'll roepen; 3_:10- graag willen; 
4--:-9 owinge.n, aansporen; ~14 op geen enkele 'plaats; 5- 10 groot 
gehouw; 5-7 insect; 6- 12 schoenruakersgereedschap; 7- 13 wer
kelijk; ll--.16 hrandstof ; 12-15 fijn maken; 13- 18 · hoomscheut 
(n1eervoud); 14--17 duivel ; 15-20 !Dimmer; 16-:-19 windr.ichting; 
17~22 getal; 18-21 deel van een vinger; 19- 29 getal; 20- 26leven 
op kosten van; 21- 27 taille; 22-31 geen m.ens; 23- 28 lichaams· 
orgaan; 23- 30 buis van karton; 24-29 eten bereiden; 24--31 
gevlochte.n snoer; 25--30 ferro; 25-32 klappen geven; 26--:28 
gevangenis; 27--:-32 vat. 

Omschrijvingen hirnnenfiguur: . 
1- 12 afheelding; 2- 5 -d.rinkgerei; 2- 8 · jongens-naam; · 3-:-7 

militair hoofddeksel; 3-6 snavel; 4--9 deel van een huis ;· 5- 11 -_ 
vogel; 6- 10 vent ; 7~11 moi~Hmt; . 8- 11 ,deel V81ll het oor. 

De b.este {oto van de maand 

Hiern.aast de · beste foto ~an -de rnaand 
voorstellende: Kreekje te Telok Dalam (Nias) 
met op de achtergron-d bet ms. , Karnton". 

Deze foto wer9 gemaakt · door Gezagvoerder 
H. Zeyhtra, die li:erntede de pdjs van Rp. 50,
heefl gewonnen. 

Vlicggenot 

De · vliegtuigpassagier zat heerlijk in de 
kussens voor bet raampje te genieten van het 
wisselen·de spel van wolkcn en zon. Plotseling 
kwam er een man aan een parachute voorbij
drij\"eD. 

, Korn j e mee!" riep de parachutespringer .. 
,Nee, dank · je", :mtwoordde d'e pa·: sagier. 

, Ik voel me best, waar i-k op hel ogenblik ben". 
,Je rnoet bet zelf weten", schreeuwde de 

parachutespringer terug. , Ik hen ·de piloot van 
je toestel". 





,, . 
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