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Op 19 November 1956 hoopt de heer Dirk Frederik de Koe, President-Directeur 

onzer Maatschappii, de dag te herdenken, dat hii als iong employe 25 iaar geleden 

te Tg. Priok voet aan wal zette. 

Geboortig ult een notarisgezin m het 
Noorden van ons land, waar de hewo
ners h eken d staan om hun grote ge
bon(l~uheid aan de gwnd, getuigt zijn 
be..lui t om zich in het Verre Oostcn 
een werkkring te verschaffen reeds van 
de dadendrang, welke l1em later tot (!e 
hoog:He fnnctie bij onze Maatechappij 
zon hrengen. 

Geplaatet op de toemmalige Afd. A.D.3, 
beter bekend onder de benaming 
,zout-kolen", een afdeling, welke het · 
emp!ooi regelde van eetn hele vloot z.g. 
extra sch epen, ondervond hij in de aan
vang dezelfde moeilijkheden als zovelc 
waJmensen onder. 001s: binnengeleid te 
worden in een volkomen onhekende · 
wereltl met als enige ken'Ilis op scheep
vaart-gehied, de ervaring opgedaan op 
de mailhoot-reis. Dejonge de Koe sloeg 
zich er echter goed doorheen en nadat 
hij gedurende enige jaren de 'Ilodige 
practischc ervaring in het bedrijf had 
opgedaan, besloot de toenmalige Direc
tie meer gehruik te maken van ziju 
juridisch e ken'Ilis. Hij werd in 1933 
geplaatst op de J uridische Afdeling van 
het Hoofdkantoor. Naderhand klom hij 
op tot hoofd van die Afdeling. De 
onderen onder ons zullen zich kunnen 

l\fr. D. A. Delprat, oudste dir.ecteur 
van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 
,Nederland", en ziju echtgenote hrach
ten van 22 October tot 3 November een 
hezoek ann Indonesie. Dit hezoek vond 
in de eerste plaats zijn oorzaak in het 
feit, dat de heer Delprat aan het eindc 
van dit jaar z·al aftreden als directeur 
van de S.M.N. en als zo'danig gold he l 1 

dus een afscheidsbezoek. 
Daarnaast is de heet: Delprat evenwel, 

zoals vele lezers bekend zal zijn, voor
zitter van de R aad van Bestuur van de 
K.P.lVI. en van de K.J.C.P.L. In deze 
functie had zijn hezoek derhalve ook 
grote b etekenis voor onze Maatschappij 
en de heer en mcvrouw Delprat werden 
hij hun aankomst in Tg. Priok uit 
Hangkong per. ms. ,Tjiluwah" van
zelfsprekend dan ook door de voltallige 
directie verwelkomd. 

Nevenstaande foto's geven daarva'!l 
een heeld. 
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h erinneren dat in die dagem, onder lei· 
ding van de heer de Koe, veelomvatten· 
de vervoerscontracten werden afgesloten 
met grote afschepers als Lie Boem Y at, 
Po K eng Ho en zovele anderen. 

Weer later zien wij de heer de l\..oc 
de l'ichting in slaa'll, welke hij gedurende 
een groot deel van zijn verdere loop· 
baan zou blijven volge~ n.l. die ligge••· 
de in het persO'lleels-vlak. 

He t zou te ver voeren om zijn carriere 
stap voor stap te volgen, doch onder. 
l:itaande ·data mogen voor zich zelf 
svreken 
In dioost getreden 
Bevorderd tot H. E. 
Bcvorderd tot A. C. 
Bevorderd tot D. C. 
Benoemd totDirecteur 
Bcnocmd tot Pres. Dir. 

19Nov.1931 
1 Jan. 193H 
1 Jan. 1946 
1Mei 1947 
1 Jan. 1949 
1 Jan. 195.5 

Onder aarnhaling van het hekende 
~preekwoord: ,,goede wijn behoeft geen 
krans" zouden wij het hierhij kunneu 
latC'll, doch dan zouden wij hem te kort 
doen. 

Want het zijn nict zijn capaciteiten 
alleen, die hem voor onze Maatschappij 
zo waardevol maken, ·doch het is de 

mens in hem, welke nog het meest tot 
ons allen spreekt. 

Zijn eenvoud, zijn O'llVerwoestbaax 
goede humeur onder welke omstandig
heden ook, zijn zin voor humor, we!ke 
hem i-n staat 1Ste1t met een kwinksla~? 
t,panningen te hreken, zijn vermogen um 

aan elke wolk eem lichtende rand tt• 
zien, zijn even zovele karaktereigen· 
schappen, welke onder de huid1ge, 
dikwijls moeilijke omstandigheden. 
waaronder gewerkt ruoet worden, niet 
hoog genoeg kunnen worden aange
&lagen. 

Het zijn deze eigenschappen, door 
hem !llaar huiten uitgedragen, welke 'bel 
personee~ de toekomst van de K . P . M. 
met vertrouwen doet tegemoet zicn. 

Deze 1evenshouding zou de heer de 
Koe niet kllll'nen ophrengen, indien hU 
uiet in de schoot van een goed gezin, 
dat hem al deze jaren met liefde om
ri'llgde, de ontspanning zou vindeu, 
welke hem over de .dagelijkse beslom
meringeu heenzet. 

'Vij wensen de heer. de Koe namens 
het geh ele persoueel hartelijk geluk met 
7-~j'll 25-jarig dienstjuhileum. 

d. G. 

Van Fnks nanr recllts mevrouw van Lennep ( echtg. vert. S.M.N.), m evrouw Delprat, de heer 
de Koe, mevrouw Brand, mevrouw Schreuder ( echtg, vert. K.J.C.P.L.) , de heer Pronk van 

Hoogeveen. 



Vakantie 

Het is altijd moeilijk de hetekeni.s van 
iemand voor een ibepaald hedrijf vast 
te stellen. Zelf hehben we natuurlijk 
het gevoel onmisbaar te zijn. Als we 
menen tekort te worden gedaan neigen 
we naar. dezelfde rea'ktie, die we van de 
jeugd kennen. Als vader, tot het uite~te 
getergd, zoonlief over de knie heeft ge
lel!d, ·zal zijn telg denken of zeggem : 
W acht maar, ik loop Iekker weg en dan 
zal je er spijt van hebhen. Of we nu 
jong zijn of oud, we zien onszelf nu 
emnnaal altijd als het middelpunt waar 
de aarde omheen wentelt. Het hezwaar 
van op die wijze middelpunt te zijn i~ 
dat we de dingen altijd uit dezelfde 
hoek zien. We zien niet de wer.eld, 
maar onze wereld. Zo 'Zien w~j ook het 
hedrijf waarin wij werken vanuit onze 
eigen gezichtshoek, dat kan niet ander.s. 
Daardoor ontstaat de neiging te menen 
dat dat de enige manier is om ·de din· 
gen te zien. Daarom is vakantie zo 
nuttig, zowel voor het hedrijf als voor 
de mens zelf. Voor het hedrijf omdat 
niets zo schadelijk is voor een goede 
gang van zaken als om medewerkers 
te hebbem, die automaten zijn geworden, 
die geen nieuwe mogel'i;j'kheden mee-r 
zien en hun wereld aanvaarden zoals zij 
is. W at de mens voor.al van het dier 
onderscheidt is zijn vermogen mn o·p 
grond van zijn denken nieuwe wegen in 
te slaan. De mens kan scheppend den
ken, nieuwe samenhangen ontdekken, 
veranderen. A1s iets gedurende tien 
jaren op een hepaalde manier. is ge-

heurd wil dat niet zeggen, -dat die werk
wijze ooJi vandaag nog de heste is. We 
gaan er maar al te vaak vanuit, dat als 
er iets veranderd moet worden een 
ander dat wei zal zeggen. Als het een
maal zover is gekomen, is het de dood 
in de pot. Op dat ogenhlik is de mens 
tot machine geworden. De vakantie 
hiedt ons de mogelijkheid uit die sleur 
vandaan te komen. Dat is ook voor 
onszelf helangrij'k, want werkelijk ge
nieten van het leven kunrnen we a1leen 
als we plezier in ons werk hehben, en 
sleur en dat plezier gaan nu eemmaal 
niet rsamen. V akantie is daarom dienst 
en het is llUttig die zo goed mogelijk 
te vervullen. Niemand knn eem ander 
vertellen op welke w~jze hij zijn vakan
tie ltet best kan doorhrengen. Dat 
hangt helemaal af van persoonlijke ge
uardheid, helang6telling en van de 
omstandigheden. De grondslag voor 
iedere goede vakantiehesteding is ver
andering. We moeten oms losmaken 
nit on-ze dagel\j'kse omgeving. De een 
zal het heerlijk vin'den om thuis te 
hiUven omdat zijn werk meehrengt dat 
hij zelden tlmis is. Terwille varn zijn 
vrouw en kinderen verplaatst hij zijn 
thuis misschien naar een huitenhuisje 
of naar een kampeer.terrein, maar het 
sam€'IJ.Zijn met hen geeft hem de ver
andering die hij nodig heeft. De ander 
zal willen zw·erven, een autotocht 
maken of op de fiets bet eigen land 
doorkruisen omdat hij zich wil bevrij
den vau de hesl'otenheid, die zijn dage
lijkse werk keiUUerkt. De derde zal er in 
zijn vakantie eindel~jk toe komen de 

Va~ links Mar rechts de heer Brand, mevrouw de Geus, de heer Delprut, mevrouw de Koe, 
de heer de Geus. 

{!oto•s w. v. Boggelenl 

boekeo te lezen, die a l zo lang onge
lezen hlevem door gehre'k a~n tijd of hij 
zal zijn tnin in ortle maken, een 
konijuenhok timmer.en of gaan visseu, 
Maar altijd zal er veraradering moeten 
zijn, ·wil de mens werkelijk profiteren 
van de vacantie. Deze verandering werkt 
als het ontspannen van een hoog, als tle 
revisie van een draaibank of motor. Ook 
cle mens heeft die ontspanni•ng nodig 
om p:ezond te blijven. Er hestaat op het 
ogenJ>lik ~1et misverstand dat voor. een 
goede ontspannirn~ het maken van verre 
reizen noodzakelijk h. De mensen Iatcn 
zir.h ilaartoe als sardines in Jmssen en 
trei•nen verpakken en gaan de wereld 
zien, terwijl ze l1et slenteltje van hi.m 
hlik in handen van een rei~leider heb
hcn gegeven. In feite !Ilemen ze hnn 
wereld mee. Men leert vreemde la'!lden 
niet 'kennen door. een week of tien 
dagem door Europa te toeren. Men 
neemt aileen waar zonder door te drin
gen in het wezen van die Janden. De 
lmizen zijn soms wat anders da•n in het 
eigen land,. de mensen verschillen h'j 
oppervlakk1ge beoordeling n'iet zo heel 
veel van ons, bioscopen zijrn overal even 
Ie1ijk, kerken even mooi als hier. Een 
vreemd land werkt aJleen als een ver
frissing als we er werkelijk mee kennis 
kunrnen maken door tc praten m et zijn 
hewoners, door. ons op de hoogte te 
stellen van hun aardighedcn en eiaen· 
aardi{!:heden. Dat geeft de mens., de 
mogelijkheid zich los te inaken uit het 
middelpm1t waari'll hij hij de heschou
wing van zijn eigen wereld jg vastgeroest. 
Maar daarvoor. hoeft men niet naat' 
Frankrijk, Italie of Spanje te gaan. Dat 
kan de stadsmens ook door met de boer 
i'll de Achterhoek, Zeeland of in de 
Noord-Oost-Polder, met '(le visser in 
Umuiden of Katwijk te ·praten. Dat kan 
de boer door op de tram in A~sterdam 
te gaan staan. Dat kan zeJfs als je met 
je hunrman gaat praten en voor een 
keer, omdat het vakantie is, bereiod hemt 
naar hem te 1uisteren, zodat je de 
wereld op zijn wijze kunt zien. De 
moeilijkheid met de mensen is, dat ze 
wel ktmnen praten en veel pratoo, maar 
dat 'Ze zo sl ecl1t naar elkaar kunnen 
luisteren. Ze Jijken wei hang hun wereld 
te verliezen. Eigenlijk moest iedere dag 
een vakantiedag zijn, in die zin, dat we 
ons los konde'll. maken van de eigen· 
wereldheid. Dat kunnem we nu eenmaal 
niet en daarom is het zo goed als we 
dat tenmi.nste een keer per jaar doen 
in onze vakantie, maar dan ook goed. 

G.C. Soeters Arts. 
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De belevenissen aan hoord van een 
passagiersschip zijn van z6 verschillende 
aard, dat ervaringen van e eli reeks jaren 
een heel boekdeel zouden kunnen vul
leu. 

Onze ,Grand Old Lady", die meer 
dan een generatie lang, slechts met 
onderhreking van de tweerle oorlogs
periode, passagiers heeft zien komen en 
gaan zou, indien zij hiertoe in staat 
was, veel kunne'n verhal-en, hetgecn 
zeker zo~ boeien en in vele gevallen 
zelfs ter lering zou kunnen dienen. 

Van al de verkregen indrukken zullen 
er \vel zijn die wei heel zeldzaam voor
ko.men aan boord van een varend schip. 

Zo he:rinneren wij ons ruim 1% jaar 
geleden een .avond-uitvoering op onze 
Plancius op het traject Buleleng naar 
Makasser van het voltallig Philhar
monisch J engd orkest van Docja, in 
totaal ntim 80 jongens en meisjes. R et 
was tijdens ons Commando de eerst e 
maal, da t de Muze op h ezock was en 
wij heleefden toen een wonderschone 
avond, vooral omdat de iuspiratie werd 
gebracht door jonge enthousiaste Indo
nesische nmsici, die met zoveel over
gave een goede vertolking van wesrerse 
klassieke muziek ·wist€n te brengen. 

Lang hleef deze nmziekavond in onz·e 
heritmering, want op cen schip valt er 
in dat opzicht · in fei te weinig tte ge
nieten en tc heleven. Slechts radio en 

pick -up en het hezit van een collectie 
klassieke en semi klassieke platen kan 
dit gemis voor illlUziekliefhehhers aan 
hoord euigszins vergoeden. 

Hoe weini ... verstaat men buiten de 
scheepsgeme:'nschap deze hehoefte, die 
zo vaak juist opkomt ua een drukke 
dagtaak aan een rommeHge, lawaaierige 
kade of stomend op een lang en eentonig 
zeetraject. Dan juist is het verlangen 
aan hoord sterker dan men zou ver
moeden om rustig te luisteren n aar 
goede muziek, welke niet aileen .aflei
ding geeft maar ons ook herinnert aan 
hogere waarden van dit bestaan. 

In d'e bepru·kingen van het zeeruaJts
heroep zijn het dan ook het goede 
hoek en de muziek genietingen, die de 
geest hlijven vermimen en nuttige af
wisseling brengen in de dagelijks-e sleur. 

Toch hestaat er tussen de g~amofoon
plaat en het rechtstreeks aauhoren van 
muziek-uitv-oeringen, waarbij de expres
sies van de vertolkers ook :kunnen wor
den waargenomen, een groot verschil. 
Dit Jaatste is inderdaad aan hoord van 
een schi11 een groot gemis, het kost ons 
dan ook meer insparming en moeite dan 
hen die aan de wal wonei1 en leven om 
enig cultnreel contact te verkt·ijgen en 
te hehouden. 

Ret was dan ook llcpaald verheugend 
tocn wij vcrnamen, dat in de 2de helft 
van September '56 een gezel'Schap der 

B et ku·urtl'l Laurens R vgtnwn, alit meerl!i~de m et OilS 1."lllggeschip .t:tln Sura.baja no~r Makus~IIT 
en terug. J·'an l111ks uu(rr redlts Laurens Bogtman, Armctte de la BrJe, Aafje lleynrs en Ar1an 

lJlanken. Zittend de pianist ) an de Man. 
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zangkunst voor het geven van een twee
tal concerten voor de Kunstkring te 
Makasser, door ons van Sur.abaia naar 
Makasser en terug zouden worden ver
voerd. 

H et gezelschap, bestaande nit 5 per
sonen, stond onder leiding van de be
kende grote Nederlandse zanger Laurens 
Bogtman. Bij olll3 Planciadoo hracht 
dit re·eds grote verwachtingen voor de 
dagen die zouden komen. 

De kenuismaking kwam op de ver
trekdag te Surahaia bij de lunch. Wij 
herkenden direct on'ze has-bariton de 
Heer Laurens . Bogtman, die wij ver
schillende malen in het Concertgebouw 
van Amste1·dam in de Mattheus passion 
hadden gehoord. De anderen van het 
gezdschap kenden wij nog slechts v~n 
naam uit de recensies der kunstxuhne
ken van d·e kranten. 

Wij drukten de hand van Aafje Hey
nis, alt, Annette de Ia BiJe, sopraan, 
Arjan. Blanken, tenor, en Jan de Man, 
pianist. 

Reeds spoedig was het onderlinge 
contact gevonden, niet in een soort ple
zierst,emming, maar in de sfeer van on
derling begrijpen en aanvoelen. 

Kunst te dienen en te beoefenen 
schept vaak mensen, die weinig b egrip 
tonen voor de realiteit van b et leven, 
doch h ier vonden wij een groep kunst
heoefenaars, die blijk gaven met beide 
henen op de grond te staan en die 
voorts in staat hleken zich goed aan te 
}Jasssen aan hun omgeving. 

Behalve Laurens Bo~tma•n waren 
illlen voor h et eerst in dit land. R et 
zangprogramma zou hen hren gen naar 
hijna allc vooruaamste plaatsen en 
centra van Indonesie. 

Voor al het nieuwe, dat hen omring
de was prettige belaugstelling, geen 
spoor van veroordeling noch directe 
beoordeling, wanneer het ging om a~
dere vormen en normen dan men 111 

eigen kring gewend was. 
Aandachti" werd geluisterd naar onze 

indrukken, ~ver bet schone macbtige 
h er «land en ander natuurschoon van 

" clit grote eilandenrijk, over de vele ve:r-
schillende zeden en gewoonten van bet 
lnd-onesische volk. Nu wij op weg 'Waren ~ 
naar Makasser en onze artisten daar 
enirre darren zoudC'll verblijven, hadden " " wij voorts het genoegen h en t e kunnen 
inleiden in de' verhoudingen van de 
Makassaarse gemeen schap en in een 
beetje geschiedenis van deze oude 
koopmansstad'. 

Wij wisselden echter ook van gedach
ten over h et artisteuberoep en Ieerden 
van deze aparte wereld de enorme in
spannin"', hard werken en doorzettings-" . vermogen kennen om emge hoogte t e 
bereiken. 



Daarnaast kregen wij ook inzicht in 
de problemen, moeilijkhcden en teleur
stellingen, die het typische werk van 
de artist met zich meebrengt. 
· Voor ons die maar a1 te vaak een 
horizon hebben, die niet verder reik:t 
dan de eigen kring, was het nuttig te 
constateren hoe overal, in welke ver
houdingen en beroepen dan ook, pro· 
blemen en moeilijkheden te overwinnen 
zijn. 

Het blijkt dan ook steeds weer, dat 
het er in feite maar om gaat om onder 
aile omstandigheden de levenskunst op 
te brengen van blijmoedigheid en veer
kracht en niet door grauwheid, onte
vredenheid en somberheid, eigen om
geving en die van anderen te verstikken. 

Deze veerkracht en opgeruimdheid 
vonden wij terug in dit gezelschap Ne
detlandse zangers die enige dagen aan 
onze zorgen waren toevertrouwd. 

Samen hebhen wij O(}k genoten van 
prachtige zonopkomsten en ondergan
gen en van het aanlopen van het steeds 
weer fascinerende eiland Bali. op een 
vroege Zondagochtend. Wij waren open 
voor al het schorie rondom ons, omdat 
wij in een gezelschap verkeerden, dat 
zonder enige aanstellerij het goede wist 
te zien en te behouden en het minder 
prettige wist te incasseren, zonder ge
lamenteer en zelfbeklag. 

Bij aankomst Makasser deed het ons 
genoegen een artistengroep mee te 
hrengen monter en vol goede moed, 
d:ie reed's spoedig vrienschapsb.a!ll.den 
wist te sluiten met de veloe kunstlief
hebbers van deze zo .mooi gelegen 
hoofdplaats van Zuid Sulawesi. 

Twee avonden werd in onze ligtijd 
voor de Makassaarse Kunstkring een 
concert gegeven. Beide avonden konden 
wij Planciaden mee maken. 

Op de eerste avond wer.den in hoofd. 
zaak opera-fragmenten gezongen, de 
tweede avond: was aan het ,lied" gewijd. 

Het geheel was voor ons een open· 
baring en eerst t6en gingen wij goed 
beseffen, welk een ,gouden stemmen" 
de Plancius had overgehracht. 

Makassetr was enthousiast en terecht, 
want er werd niet alleen fraai gezo'llgen, 
maar in de voordrachten werd zoveel 
war.ms en menselijks gehracht, dat juist 
in deze tijden zo nodi.g is om zich zelf 
even weer terug te vinden. 

. De concel'tavonden in de M;akassaarse 
Club zijn onvergetelijk, een dankbaar 
publiek zal vaak er aan terug denken, 
omdat het na lange jaren weer eens 
kon genieten van kunstuiting met geest
drift en bezieling gebracht. 

De terugreis ging wederom met onze 
Plancius via Buleleng naar Surabaia. 

Het tweede persoonlijk contact bracht 
het gevoel van jaren vriendschap, waar
hij niets geforceoerds. Bij elkaar te zijn, 
van ged'achten te wisselen, gaf binding 
en onderlinge waardering. 

Tijdens de ligtijd te Bulelengmochten 
wij samen uog genieten va'll een autotocht 
in het prachtige Balinese landschap. 
Honderden meters hoog in het bergla'I.ld
sdhap gezeten hadden wij een niet te 
heschrijven uitzicht op de zee en de 
laagvlakte. Als blije kinuerem. waren wij 
daar. hij elkaar, los uit conventie en 
sleurheknelling, met als omgeving de 
,grandeur" van Balisch bergenweelde. 

. Op de avond van deze dag op weg 
naar Surabaia kwam het afscheid. Een 
diner dJ'adieu en daarna een spontaan 
gegeven concert, waarvan wij het pro· 
gramma mochten samenstellen. 

De helangstelling was groot, wij zaten 
in de rooksalon le klas met onze offi
cieren en passagiers van verschillende 
landaard in een stemming van vol ver~ 
wachting klopt ons hart. 

De avond te mogen inluiden was een 
voorrecllt voor de functie van de ,Schip
per". Toen werd het programma gezoo. 
gen met een overgave, waarin zo goed 
voelbaar was opgesloten de vriendschap 
en waardering voor ons opvarenden. 
Daardoor had deze .avond een aparte 
sfeer die nimmer tijdens officii:He con
cert-avonden aanwezig kan zijn. Het was 
echt onze avond. 

Geboeid hebben wij geluisterd naar 
het Kwartet van. Martha (Fr. v. Flotow), 
'het Duet Cosi fan tutte voor. sopraan 
en tenor (W. A. Mozart) en toen ·naar· 
het Duet La finta amante voor alt;.; 
bariton (G. Paisiello) om te eind!igen 
met het fraaie kwartei van .Rigoletto 
van G. Verdi. De prachtige zang. vond! 
een grootse omlijsting in de begeleiding 
van de pianist Jan de Man. 

Na afloop kon het spontane applaus 
slechts oppervlakkig weergeven de be
tekenis voor ons allen van ·deze avond 
varend in Straat Madura. 

He t dankwoord bracht grote erkente
Hjkheid voor dit zangfestijn aan ·hoord 
van onze Plancius. 

Nu zijn onze w~geo. w-eer gescheiden. 
Het gezelschap Laurens Bogtmans ver~ 
volgt haar tournee voor del Kunstkring 
alvorens in begin November huiswaarts 
te keren. Wij varen verder, een heriri
nering en ervaring rijker geworden. 

.. De Muze bezocht in nog geen an~«?r
haif j aar · tijd . de ,Grand Old ~ady" . 
twee keer, moge zij, die zoveel te hie
den heeft, spoedig weer terugkeren. 

- H.A.C.-

De directeur der zeevaartschool 
te Vlissingen de heer P. Vi in 

met pensioen. 

Wegens overschrijding van de peu
sioengerechtigde leeftijd heeft de heer 
P. Vijn zijn hetrekking neergelegd als 
Directeur, eenst van -de ,De Ruyter· 
school" en sinds recente datum van .de 
afdeling Zeevaartschool en School voor 
Scheepswerktuigkuudigen ter Koop
vaardij van deze school. 

Gehoren op 8 J anuari 1889 hegon de 
jonge Fries op 14-jarige leeftijd zijn 
vooropleiding aan de Kweeksc'hool voor 
de Zeevaart te Amsterdam. 

Na het beeindigen van deze voorop
leiding kwam hifin 1906 als Stuurmans
leerling bij de Stoomvaart Maatschappij 
,Nederl'and". Gedurende 13 jaar heeft 
de beer Vijn i'll verschillende rangen, 
waarvan de laatste vijf jaren als 1e Offi
cier bij deze Maatschappij, gevaren. 

Achteraf is wei gehieken, dat ·de heer 
Vijn bizonder geschikte karaktereigen
schappen hezat voor paedagoog. Dn 
zal wei een der redene'll geweest zijn, 
dat hij bet varen er aan beeft gegeven 
om in 1919 een betrekking a]s leraar 
aan de Zeevaartschool te Texel te aall
vaarden. 

Tot 1924 is hij aan deze onderwijs
instelling werkzaam geweest, waarna 
hij, wonende in Heemstede, gedur.ende 
J jaar les heeft gegeven in de wis- en 
?.eevaartkunde aan de Visserijschool te 
IJmuiden en de Zeevaartscllool te D.en 
Helder. 
De~e periode hecft de heer Vijn henut 

om zich verder te hekwamen, teneindc 
de hem nog onthreke'llde akten, yereist · 
voor d~ betrekking van Directeur aan 
een der Zeevaartscholen, ·te behalen. 
. In 1927 keerde de heer. Vijn naar de 
Zeevaartschoo.J. te Tex'el terug, doch·nu 
als Directeur. Deze betrekkirig lhe.eft 
hij waargenomen tot 1931, in welk jaar 
hij met ingang van 1 September he· 
r1oemd werd tot Directeur. van -de ,De 
Ruyter-school" te VlissingC'll. · 

Zodoe'llde viel zijn 25-jarig juhilemn 
uls Directeur van deze school op 1 Sep
tember 1956 tesamen met het neerleg-_ 
gen van deoze boge pqst. 

Gedur.ende deze 25 jaren is onder -de 
bekwame leiding van de heer Vijn de 
,De Ruyterscbool" geworden tot een 
der beste insteUingen op het gehied 
va•n zeevaartktmdig- en scheepstech
nisch onderwijs. 

Oud-leerlingen, vrienden en relaties 
werj:{en op een recepHe op 13 October 
j.I. in Restaurant ,Brittania" te· Vlis
Sfngen gehouden, in de gelegenheid 
gesteld, af~cheid van de heer Vijn te 
nemen. 
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Wtu kinbrrtn in ~ollanb. 
Hoewel onderstaand artikel geschreven is in een blad voor de binncn

scheepvaart en er meer speciaal over schipt>erskinderen wordt gesproken, is 
het in dit artikcl te berde gebrachte belangrijk voor een icder van ons, die 
zijn kindereu voor studie op een internaat heeft of het plan heeft dit in de 
toekomst te doen. 

Een goed gezin lijkt mij in hijna alle 
gevallen te verkiezen hoven een in
ternaat. 

Maar onthoud u dan dat we daarondP.t 
verstaan: ecn goed gezin dat speciaal 
voor uw kind gescb ikt is. Het is hijna 
altij d zo dat een opgrociend kind zich 
in een klein 'vel'band V'eiliger voelt; 
meer individuele zorg en aandacht kan 
krijgen, zich winder vermoeit door hct 
veel geringere aantal coutacten dage
lij·ks, meer geconcentreerd kan spelen, 
er worden minder eisen aan hun aan
passingsvermogen gesteld enz., enz. 

Doorgaans zal ook het contact tmscn 
pleeggezin en ouders veelvuldig zijn, 
wat ook zeer helangrijk is. 
· Moeten nu die ouders die hun kind in 

eeu internaat geplaatst h e1Jhen , sch rik
ken en denken wat komt mijn kind dan 
toch veel te kort. Soms k an dit in
derd aad h et geval zijn. 

H et gevaar is er m.i. voox de schippen· 
kinderen die gewend zijn zich overal 
t e hewegen, dat ~ij zich schijnhaar 
overal, dus ook wei in internaten aan
p assen . 

Hoe zij h et werkelijk do-ormaken, en 
wat h en dit inwendig doet, .gaat voo1· 
hun omgeving, o Dk zelfs voor vader en 
moeder vaak verloren. Er zijn vee! k in-: 
deren die zich in de internaten volko
Jnen thuis voelen en er graag zij~. 

H et al of niet zich thuis voelen in 
internaat of plecggezin kan van zoveel 
factoreu afhangen. 

\Vat hetreft de interna ten, h et is 
mogelijk d at de oorzaak daar zit. Aan 
.het kind zelf ligt het ju de meeste 
gevallen niet. 

H et kan ook zijn dat de o-orzaak van 
het misgaan in de interuaten te vinden 
is bij de ouders zelf of volwassen ge
zinsledeJi en verdere familie. 

Is de oorzaak in het internaat te viu 
den, merkt u dat uw ·kind h et claar, 
naar uw idee, niet goed theeft, niet 
,aarden". kan, gaat u dan toch voora1 
praten met degenen die de leiding h eh
hen daar, dus bij degenen die dit aan
gaa~ en wellicht komt de zaak dan in 
or de. 

Als bij u de aardappelen aanbranden, 
gaat u toch ook geen vaseline op uw 
radio smeren om die aangehrande aard
appclen goed te krijgen ? 
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Nee, u doe t iets aan die aardappelen of 
aan het vuur dat er onder is. En als bij 
u h.v. iets aan de motor hapert, gaat u 
daar dan een boom over opzetten op de 
hem·s en denkt u dan dat daar die 
motor wel weer van zal gaan draaicn ? 

Ik denk zo, datu wei heter weet.\V aar ·· 
mee ik m aar wil zeggen : als u werke
lijk graag uw eigen kind wilt h elpen, 
ga dan n aax degene die uw kind- ver
zorgt toe en prohecr elkaar te Ieren 
kennen en te hcgrijpen. 

Besr.treek de moeilijkheden open en 
eerlijk me t degenc die dit aangaat, in 
h eel vee! gevallen komt hct dan wei 
goed. 

H ebt u zich wel eens ingedacht hot> 
moeilijk h et moet zijn kinderen van een 
ander te verzorgen en op tc voeden? 
Kinderen die een volkomen gesloten 
hoek voor je zijn als ze komen? Die 
je ~andacht en zorg moeten delen m et 
veie andere kinderen, terwijl er ouders 
zijn die je h et gevoel soms geven dat 
zij van de veronderstelling uitgaan dat 
de hele h evolking van het internaat 
bes taat uit een kind: . n.l. h et hunne! 

Ik meen te mogen zeggen dat het in
derdaad een moeilijk werk is, waarbij 
de kans van fonten maken h eel groot 
is. Maar dat di t werk grote hekoring 
h eeft en de moeilijkheden enorm ver
licht worden door een wil van samen
werking en een ~feer van wederzijds 
ver trouwen tussen ouders en internaat. 
I n een goed gezin is h et toch ook de 
gewoonte dat vader en moeder samen 
pra ten over hun kinderen . I s dat dan 
uiet des te meer nodig als u uw kind 
in ander e h anden heht moeten ovcr
geven ? 

Er zullen onders zijn die h etgeen ik 
mt ga zeggen h aast niet kunnen ge
loven, m aar het komt toch nog wei voor 
dat ouders een kind op een internaat 
brengen zonder oo:t eens eerdcr te zijn. 
geweest om zelf maar eens kennis te 
maken. 

En da t terwijl het om een kind gaat. 

Er kunncn en er worden fouten ge
""laakt, in pleeggezin en internaat. Soms 
door onbegrip, soms door een tekort 
aan verantwoordelijkheidsgevoel. 

De fouten kunnen soms h aast onver
mijdelijk zijn door een tekort aan per
soncel (een h eel moeilijke kwestie in 

onze tijd), ' t kan ook gebrek aan liefdc 
zijn. 

Maar waar die fouten nu ook vandaan 
mogen komen, ze kumwn en moeten 
op de juiste pl aats h esproken worden. 
Daar alleen varen uw kindcren wei bij. 
De ouders moeten ook wel proberen 
zich in te stellen op het nuchtere feit, 
da t h et in een internaat andcrs moet 
toe!!aan dan aan hom·d. 

•t Hoeft hens niet slechter te zijn {wat 
de verzorging h etreft zeker niet ) , maar 
wei anders. Als u zich dat te voren goed 
realiseert en er zich werkelijk goed op
instelt, zal u dit veel onnodige zorgjes 
hesparen. En als u eens gaat praten 
over uw kind dat op een internaat 
woont, zult u er dan wei aan denken, 
dat een. vlek in een jurkje wei slordig 
staat, m aar denkt u er dan vooral aan 
dat h et heiangrijker is te weten te 
komen of uw kind naar lichaam en ziel , 
zover het in menselijk vermogen ligt, 
het goecl heeft. Spreek er eens over hoe 
de vrije tijd besteed wordt. Een zeer 
helangrijke zaak, veel belangrijker dan 
vaak wei wordt ingezien. 

Nu komt het ook nogal eens voor dat 
ouders of andere familieleden zonder 
clit nu hewust te willen en zonder h et 
te heseffen er zelf de oorzaak van zijn 
dat hun kind het aan de wal niet !W 

prottig heeft of zelfs hel emaal rniet 
wennen kan of er misschien vreselijk 
tegenop ziet om van boord te gaan. 

R et zou eigenlijk zo moeten zijn dat 
vader en w oeder qr ee1·st volkomen 
vrede m ee zien te k rijgen en vertrou
wen hebben in de omgeving waarin 
hun kind komt, v66r er met het kind 
zelf over of waar h e t kind hij is over 
gesproken wordt. 

H et moet voor een kind immer.s wei 
ontzettend moeilijk zijn om van de 
onde vertrouwde omgeving weg t e gaan 
naar een totaal nieuw.e en vreemde. 

En als het dan soms maanden iaug aan 
hoord op een afkeurende wanicr llOort 
praten over verschillende internaten en 
Ilet merkt aan vader en moeder dat ze 
hun ·kind met een h ezwaard hart Iaten 
vertrekken, wat cen weerstanden zijn 
er dan van de kant van de internaten 
te overwinnen om zo'n kind zich toch ~ 
veilig te doen gevoelen. Verloren 
weken of soms maanden die -h et kind 
ot~nodig onrusti.g maken en het leren 
op school m ees tal onguns tig h ei'n
vloeden. 

En dat h et de ouders verdriet kost hun 
kind te moeten laten gaan, dat zal men 
h eus in aile internaten wel begrijpen. 
Maar. .... . mogen de ouders dit ver
driet aan de kinderen laten nierken? 

H et zal voor velen een geweldi:re 
inspanning kosten, hun kind niet t e 
laten voelen hoe zwaar h et valt h et te 



laten gaan. En toch: het zou voor de 
kinderen zoveel beter zijn. Er zijn ook 
wel ouders die hun kinderen als ze 
ondeugentl zijn a an )word dreigen m e t: 
, pas op, of ik stuur je naar een inter
naat", of: wacht maar, als je eenmaal 
daar hent, zullen ze jon wcl eens andcrs 
aanpakken, enz. en~ 

Dac ht u dat zo'n kind met een pl<>
zierig gevoel naar , die tuchtsch ool" 
toegaat? We weten wel h eter. 

Dat onders dolgraag weten hoe hun 
kind het in hct intemaat heeft, is te 
hegrijpen. Het is zelfs hun plicht dit 
te weteu te komcn. 

Maar nict moet dit geheurcu door het 
kind ,uit tc )wren". Als 11 gezorgd 
heeft de vertt·ouwde van uw kind te 
z~jn, vertellen ze u nit zichzelf alles 
wcl. \Vordt een kind , uitgehoord", dan 
voelt h et h eel goed dat er h.ij u het ver
trouwen onthreekt. Ze gaan zich in het 
internaat onzeker en onveilig voelen en 
cen van de eerste dingen waar iemand 
die zich voor kinderen verantwoorde-

lijk weet, voor moet zorgen, is da t het 
kind zich veilig en gehorgen weet. 

Nogmaals: een goed en een prettig 
contact tussen ouders en opvoeders js 
absohmt noodzakelijk, wilt u de tijd 
die uw kind aan de wal is, zo prettig 
en vruchthaar ruogelijk doen zijn. 

Evenzo moet het contact tussen ouders 
en kinderen zo hech t mogclijk h lijven. 
Het komt nl. nogal eens voor dat er 
ouders zijn die in wcken niet aan hun 
kindere n schrijven. Zulke kinderen 
gaan ,zich door hun ouders verlaten 
voelen. Knnt u zich voor een kind iets 
ergers voot·stellen? 

Als zo'n kind dan op school moeite 
heeft m et leren, of h et is in het inter
Ilaat landerig, ruzieachtig of op een an
dere manier opvallen d van gedrag, 
waar komt clit dan door? 

U mocst hen elke avond en ochtend 
eens in de lmun van de hrievenbus 
zien rondscharrelen en hen ontmoedigd 
lwren zel!gen: ,,al weer niks voor mij", 
om hen even la ter in een hevig gevecht 

gewikkeld te zien met een of andere 
jongen die misschien alleen maar tegen 
hem aanliep. Hnn teleurstelling moest 
toch ergens een uitweg vinden? 

W eet n wat ook zo bclangrijk is voor 
uw kind? Dat is dit, dat u hct op een 
prettige, gezellige m anier voorbereid 
om van u weg te gaan en zich aan te 
passen aan de nienwe omgeving. \Ve 
zeiden het al, gaat n als u enigszins 
kunt, te voren met uw kind eens een 
paar maal kijken. Hij moet er zich in 
geclachten al een heetje thuis voelcn 
voor hij e1· i!'<, 

Voed t uw kind r eeds h eel jong op tot 
zelfs tandigheid, ook ten opzicltte van 
z:cb zelf help en. W assen, kammen, 
tan den p oetsen, schoenen rijgen, klercn 
opvouwen enz. Als u w kind het ge
wend is dit zelf te doen heeft hij cen 
grote voorspron g op de kinderen die 
dit in de internaten nog moeten l eren. 
De eerste weken van gewenning zijn e r 
vecl gemakkelijker door. 

(Uit Damco Nienws) 

Kijkje op de ]akop·steiger met op de achtergrond de tveg naar Goro1Ualo. 
(foto C. P, Sorgedtager) 
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Dagboek 
mijner ferugreis van Java naar Nederland 

1870-1871 
slot. 

Zondag 11 December 

Heden ochtend zwom er in de nah~j
heid van het schip een monsterachtig 
groote visch, die sommigen voor een 
haai hiehlen, terwUl daarentegen an
deren verk1aarden (lat het cen cachelot 
(een soort van wa]visch) moest zijn. • 
Hij schoot voor den boeg langs, zwom 
hezijden en achter het schip om, kwam 
een paar maal terug en liet om b~j af
wisseling zUn hreede donkerhruine rug 
of spierwitte huik zien. Zulk een ko
lossaal <lier had ik nog nimmer onder 
de oogen gehad; wU keken er dar. ook 
al1en met groote h elangstellinl-!,' n aa:-. 

Woensdag 14 December 

Nadat wij :van a£ St. Helena steetls 
met een gemiddelde vaart van 6 tot 7 
mijlen hehhen geloopen, krijgen wij 
tegen mijne verwachting heden nacht 
ten 1 ure ongeveer , het eiland Ascen
sion in h e t gezig t. Dezen morgen tus
schen 5 en 7 nur was het nog goed tc 
zien, m aar daarna verdween het laJJg
zamerhand achter de wol'ken. 

Er valt niets anders van te ze:rgen, 
dan dat het er even rotsachtig en vol 
klippen is als op St. Helena. 

Ascension ligt op 7• 55' 30" Z.Br. en 
14o 25' 30" W. Lengte. 

Zondag 18 December 
Sedert wij Ascencion gepasseerd z'jn, 

is het dagelijks hijna niet uit te honden 
van de hitte, Wij loopen gemiddeld 4Yz 
a 5 mijlen met koers Noord ten Westen 
half West, en zullen denkelijk niet ve;r 
meer van de Linie verwijderd zijn. 

Maandag 19 December 
Heden middag circa h alf vier zijn wU 

de Linie gepasseerd. 

Dingsda.g 20 December 

Heden middag hrak om 2 uur een 
stevige hui los nit h et Noord-Oosten, 
vergezeld van 1·egen. Wij zeilen tham 
hij .den win,.J en h open nu den N.O. 
passaat op te loopen. 

Woensdag 21 December 
H et weder is den geheeleu dag huijig. 

Wind blijft N.O. , 

Donderdag 22 December 
Wij zeilen den geheele dag scherp 

hij den wind en loopen 6- 7 mijl. Elisa-
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he th wascht dikwijls haar hoofd mf't 
zeewater. Heden morgen ten 6 ure zagen 
wij twee schepen, ten 7 ure een schip, 
ten 11 ure wcder een en tns3chen 3 en 
5 ure heden midrlag, nogmaals tweP. 
schepen, die allen koers naar de Linic 
zetten. Geen lnmner h gepraaid gc· 
worden. 

P.S. Terwijl ik het hovcnslaanrle 
schreef, werden aanstalten gemaakt om 
h et laatste schip te praaijen. Hel was 
de fransche hrik Caritrel. 

Woensdag 28 December 
Sedert den 22en iezer loopen wij ge

middeld 7 - 10 mijl. Elken dag: m eN 
en heviger huijen. - Gisteren avond 
was een schip in h et gezigt ; kon niel 
gepraaid worden. 

Donderdag 29 December 
Zware huijen heloopen ons. Bm·en· 

hram- en bramzeilen zijn gegeid en 'lee! 
water krijgen we over het dek. B e t is 
een stijve marszcilskoelte. 

Vrijdag 30 December 
Gepasseerden nacht tegen 3 ure vloo1! 

cle buitenkluiver aan flarden en kort 
daarop de fok. T en half zes heden mor· 
gen ondergingen het ~rootstengestagzei! 
en het p;rootzeil h etzelfde lot. - Circa 
1 uur daarna p as.;eerde ons een h ark 
( walvischvaarder ) op korte dis tantie; 
het was echter nog t~ donker om te 
praaijen. V oor de gescheurde zeilen zijn 
in den loop van den dag anderen in de 
plaats gekomeu. 

's Namirldags half zes. De hevige 
wind wakkert tot oen storm aan en 
zware zeeen rollen over het schip, zoo· 
da t men hijna nergens veilig staat. Aile 
zeilen worden gehorgen, met uitzon· 
derin6 der stormfok, der voor- en 
groottopszeilen, kruistopzcil en een 
paar kleine stagzeilen. 

Zaturdag 31 December. 
's Middags 12 uur. Het weder i·s nog 

ever,als gisteren avond; de buijen loopen 
uit h et N.O. en voeren zware zeeen aan. 
H eden 'morgen ifen 10 ure ongeveer 
kwamen er kort achter elkander. twee 
zeeen over, die zelfs het voortopzeil 
hereikten en juist op dit ooggenhlik 
dat ik, zoo goed en zoo kwaad het kan, 
zit te schrijven, komt er een zoo gewel
dige breker over h et schip dat het in al 
zijne ingewanden kraakt en het dek 

overstroomd is van water, dat door de 
spuigaten hijna geen voldoende lozing 
vindt. De kok drijft met het pas ge
slagte varken en eene menigte andere 
voorwerptm over het dek en zij, die 
hij het slagten stonden te kijken, hehhen 
ook geen drooge draad meer aan het 
lijf. Dat onoemt men op zec: ,,Oudejuars
llag vieren". 

Wij zijn op 27° 16' ~.Br.; en IJlaar 
mijne gissing op 33 a 34° Wester Lengte. 

's Namiddag;·3 21 uur. \Ver.l er een 
gruwelijk zwar.e zee; de salon loopt 
onder en ook in onze hut stroomt het 
water hinonen. De deur van de hnt vun 
den hootsman is stnk gesla{!en door 1lc 
geweldige kracht van dien golf. De 
ge:schutpoorten zijn open:rezet om he t 
water af t e voeren. 

Hcden middag ten l ure passeenle ons 
een hark; er is niet {!epraaid gcworden. 

Zondag 1 Januarij 1871. 
De wind is veel verminderd, maar de 

zee s ta.al hoi en hct schip neem t l"•OI-( 

steeds water over. Wij zijn dit maal 
lctterlijk va•n he t Oude- in het Nieuwe 
jaar geslingerd. 

Maandag 2 Januarij. 
Wij slingeren nog een wcinig, maar 

de zee is vrij kalm en het weJer is 
!:lchoon. De nog staande passa atzeilen 
zijn h eden door andere mee r stevigc 
zeilen vervangen. 

Seder t eergis teren zijn wij in dr. 
Kroeszee. 

Woensdag 4 Januarij. 
Heden middag ten 4 ure is door ons 

gepr aaid het Engelsche fregat Beij :ud 
(Het Br uintje), va·n San-Francisco nm:u 
Liverpool; het had 117 dagen reis. 

Onze 'k.oers is O.N.O.lf2 0. miswi~zend. 

Donderdag 5 Januarij. 
Wij zijn op 38° 8' Noorder Bt·eedte en 

3lt 19' Wester lengte; koers O.N.O. % 
0 . tot O.N.O. Gepraaid de Engelsche 
Bad;: Cassa-Blancha, van Islaij (?) 
naar ..... . ? - had 84 dagen reis. 

Maandag 9 Januarij. 
Mijn reisgenoot Sijne is heden 33 jaar. 
Wij loopen sedert eergisteren gemid

deld 7-9 mijlen, na een enkelen dag 
hijr.a geheel stil te hehhen gelegen. 
Koers 0. 1/2 Z. min de miswijzing van 
het kompas. (= 0 1/ 2 Z. misw. ) . 

Gisteren ochtend lwee schepen in 
zigt; doch rniet gepraaicl, wegens den 
verren afstand. 

Vrijdag 13 Januarij. 
Twee schepen achter ons in zigt, doch 

te ver weg om te praaijen. H et is de 
laatstc dagen zeer koud en buijig weer; 
wij loopen hedtm gemiddeld 6- 8 m~j
len en bevinden ons op 45 o 22' 
N. Breedte. De Wester Lengte is mij 
onhekend. 



14 Januarij, 
12 ure des middags. Wij zijn op 46 ~ 

N.Br. en 17° W.L.: zijnde van Kaap 
Lezard N.O.t.O. 3/4 0. 142% mijl af
s tand. Wind west; koers Oost, miswij
zend. Gemiddelde vaart 6- 7 mijlen; 
zeilPnde met volle marszeils en fok. 

Zondag 15 Januarij. 
·s Middags 2 ure. De hevige wind is 

tot een storm aaugewakkerd ; de zee 
loopt zeer hoog en doet het schip sterk 
sli·n!!eren. De lucht is graauw'ach tig 
zwart en ziet er niet gunstig uit. Wij 
loopen voor den wind een 7 a 3 mijls 
vaart, met enkele stormfok en voor- en 
~root topzeil. 

In den afgeloopoo nacht is er hagt"l 
:revallen en was het St. E!mnsvuur zigt
haar op 1lc toppen der ma~ten. 

Dingsdag 17 Januarij. 
De storm nam eergisten•n zeer in he

vigheid toe, dat het schip 's micldags ten 
3\/z ure moest ,bijleggen" I clat is: met 
alle zei1en vastgemaakt, ui tgezonderd 
de stonnfok en stormhezaan en groot
topzeil, het schip zoover oploeven dnt 
het met den boeg bijna regt tegen de 
!!olven in komt te liggen en alsdan op 
de golven te drijven). Bergen van water 
rolden voortdurend over het dek, sloe
gcn een geschutpoort, een trap der 
kampanje en drie vaten met drinkwater 
aan stukken en overstroO'mden de salO'n. 
ons logies eon dat der matrozen. Zwar~ 
regen- en hagelbuien, vergezeld van 
weerlicht, vermeerderden de ellende 
en ongemakken. De nacht was vreese· 
1ijk donker, het St. Elmusvuhr schitter
de op de masten, de ra's en kluiver
boom; de wind gierde en huilde door 
het want en maakte een geweld dat 
hooren en zien verging. Gisteren (den 
l6en) was de storm r.og even hevig, doch 
verminderde tegen den avond een 
we:nig, zoodat de kapitein tegen 6 ure 
's avonds het schip weder Jiet afvallen 
(dat is: zijn koers hernemcn). 

Thans is bet veel bedaarcl, ofschoon er 
nog hooge zeeen loopen. 

De kapitein verklaarde ons dat hij 
nog nimmer de har.ometer zoo la·ag had 
zieu dalen, als bij deze storm het geval 
is geweest; het was dan ook gcweldig 
boos weer en het zou or.s niets ver
wonderen als wij boo~.:den dat er onge
lukken op zee hadden plaats gehad, 
voor.al in het Engelsche Kanaal, waar 
wij niet ver a£ zijn; ( wij bevinden ons 
op de Gronden). - Ecn 4-tal .schepen 
ts thans in zigt. 

VVoensdag 18 Januarij. 
's Namiddags 1% unr. Heden ochtend 

zijn ons voorbijgedreven een stnk va•n 
een mast en een onderlij zeilsspier; dit 
zijn reeds zigtbare gevolgcn van den 
s torm, die gewoed heeft. 

Op dit oogenhlik raakt Kaap Lezard 
in zigt; ook zijn er nog elf schepen en 
een met ons koersende stoomboot ge
cleeltelijk van het dek, gecleeltelijk van 
<len top der groote mast zigtbaar. 

Het is helder en goed weer, maar fijrn 
koucl. - De zee heeft hicr een ligt
groene kleur; wij zullen het blaauwe 
water dus wel voor goed achter den rug 
hebben. - Gisteren middag ten 12 ure 
waren wij op 48" 36' N.Br. en 9" 42' 
W.L.; en gisteren avo•nd ten 8 ure be
vonden we ons op 48" 57' Noorder 
breedte en 80° 42' Wester Lengte. 

De ankers zijn hcder. morgen buiten 
boord gebragt. 

Donderdag 19 Januarij. 
Gisteren avoncl zagen wij de vuren 

vrun de \Volfrots en van Kaap Lezard; 
het eer.ste cen draaijend ·wit en roo•l 
licht, en het tweede twee staande witte 
lichten. 

Heden middag ten l ure, ter hoogte 
van Goudstaart (Startpoint) in zigt het 
Nederl. Barkschip Christin, Kapitein 
Visser, van Java naar Amsterdam, 
toebehoorende aan de H. H. Sanders 
& Co. ter laatstgenoemde plaatse, had 
99 dagen rcis. Circa een uur later pas
seerde ons de Fransche hark met stoom
vermcgen ,La Fontaine", va'll Havre de 
Grace. Heden avond zien wij de vnren 
( twee staande witte lichten) van Purl· 
land. 

Vrijdag 20 Januarij. 
Heden morgen vroeg passeerden wij 

de vuurtoren van St. Cathadnapunt 
(Oos-thoek van 't Eiland Wight). Of
schoon wij eerst een redelijke vaart 
hadden, ging de wind later bijna geheel 

liggen en kwamen wij !Diets vooruit. 
Dezen middag circa 3 ure zagen wij 
onder meer andere schepen, ook een 
stoomboot te loeve rt van ons aan de 
kimmen opdagen, die van de zijde der 
Fransche 'kust kwam, en regelr.egt op 
ons aanhield. Aan zijn netjes vierkant 
~ taand tuig konden wij merken, dat het 
een oorlogsschip moest zijn, en daar 
elkeen van ons nieuwsgierig is, keken 
wij allen over de verschansing. Tegen 4 
nre was hij kort hij ons, zoodat wij dui
dclijk de Fransche vlag zagen waaijw 
en aan de menigte volk en geschut ons 
vermoeden bcvestigd vonden, clat het 
ecn oor1ogsschip was. R et stoomde vlak 
achter Oils la•ngs, zwenkte toen aan onze 
bakboordszijde en hleef daarop stillig
gen. N u wercl er ecn sToep gestreken; 
een officier en 4 a 5 matrozen namen 
claarin plaats en roeidcn naar OilS toe. 
Bij ons was intusschen de vlag gehe
schen en het schip bijgedraaid om dien 
officier af te wach ten, die kort daarop 
bij on.s aan boord kwam, om schip en 
!adimg te visiteren. 

Warem wij Pruissen gewecs t, dan had 
men ons dadelijk voor goeden prijs ver
klaard, want wij vernamen nu dat de 
oorlog nog niet geeindigcl is. Op het 
Fransche schip was achterdocht ont· 
staa'll, omdat ze bij ons marinevolk en 
militairen hadden ~ezien en waarschijn
l~jk daaruit opgemaakt dat het een 
Duitsch schip was, h etwelk troepen tot 
dckking had. 

Zaturclag 21 Januarij. 
Gisteren avond krcgen wij een Ooste

wind, zoodat wij tot hedcn middag 2 
ure hehben gekrnist; waarna de wind 
eenigzins naar het Zuiden gedraaijd is 

Ge:icht ap de kade van de ,.Kali Melli'' met eert gedeelle der werkplaatsen. 
(foto w, van Bol{v,elenl 
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en wij weer (hjj den wind) de goede 
k ocrs hehben hernomem. Op genoemd 
uur waren wij weder hij het eiland 
Wight - dezelfde plaats waar wU gis
tereno~:htend waren. Tha.ns (6 ure 
's avouds) zien wij ·de vuurtoren van 
Bevezier. (Bcachij-Head) . 

Zondag 22 Januarij. 
He den och teml waren wij in de 

nahijheid van Dungeness, ( Cingels) en 
tegen ll ure kre~?:eu wij de Texelsche 
loods aan boord. Ten l ure 's namiddags 
pas~eerden wij Douver en thans zijn wU 
in de Noordzee, alwaar ous heden mid
dag I.og clric F ra nschc oorlogsstoom
.schepcm gepasscerd zUn, zonder ons aan 
t e houden, waarschij•nlijk omdat wij 
terstond de H ollandsche vlag h esch('n. 

Dingsdag 24 J anuarij. 
8\12 nur '.savonds. Van af Zond.arr 

hebben wij in de Noordzee moeten kr uf. 
sen , tengevolge va•n den fcllen Ooste
wind, waardoor. we hovenclicn schrikkc· 
lijk vee} koude uitstaan. H edcn morgen 
ten ll ure waren wij ter hoogte van 
Egmond aa•n Zee, passeerden daarn a 
de Hondsbosschedijk ( tussen Camp en 
Petten) alwaar wij een gestrandde h 1·ik 
zagen liggen, en kwamcn heden mi<ldag 
circa half vier ten anker in h et gezigt 
der vuurtoren van Kijkduin, en een 
wejn.ig b ezuidcn de Haaks. Door het 
vele drijfijs kunncn wij niet b innen 
komen. 

VVocnsdag 25 Januarij. 
Nog liggen wij op dezelfde plants, 

waar wij gisteren h et anker lieten val· 
len, zonder hoop hier. spoedig va•ndaan 
te komen. Loopt de wind naar het 
Noordwesten, dan moeten wij weder zee 

kiezen, om tusschcn de menigvuldige 
bankon uit te raken, die ons hier om
dngcn en waar eeu Nootdwester storm 
ons spocdig op zou doen stranden. De 
R esident van Oplmijzen en z'jne familie 
zijn heden middag met een loodskotter 
van boord gegaan en te Calandsoog aan 
land gestapt, met achterlati1ng hunner 
gocdereu . Zij konclen de hevige koude, 
die wij hier uits taan, niet lang:er ver
uureu. 

Er drijven grote ijsschollen langs het 
schip. 

Vrijdag 27 Januarij. 
Nadat gi.steren hct frcgat de ,Flevo", 

die kort bij QlllS ten ankcr lag, door de 
sleepboot ,Arch imedes" naar de h aven 
is gcbragt, kwam die zclfde hoot ons 
hcden ochtend ten 11% uur van onze 
niet k nijdc.nswaar.dige positie verlosscn. 
Laongzaam werd en wij gesleept door 
ecne groote menigte rlrijf~js, lungs de 
zwaar gewapende forten Kijktluin en 
Erfprins, de nieuw opgeworpen kust· 
batterijen en den H elder. T egen 4 uur 
· s namiddags k wamen wij a an cle haven, 
waar een huitengewoon groot aantal 
schepen ligt, en tcgen 5 unr lagen wij 
achter in de haven ten anker, vlak 
naast een monitor. 

Zaturdag 28 Januarij. 
Nadat het schip verhaald was en naas~ 

de , Aurota" lag, 2ijn wij circa ll uur 
h eden ochten d van boord gegaan en 
clien dag ingekwartienl bij van Wijn
gaarden. 

Zondag 29 Januarij, 
Per spoor van het Nieuwedi ep over 

Amsterdam 111aar Harderwijk vertrok
ken; te Amsterdam vertoefd van 's mid
tla~ 12\12 tot 2 uur. 

Een gedeelte van de , Kali Mati" gezien vanaf de overzijde. 
(toto W, van Boggelen) 
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Dingsdag 31 Januarij. 
IIedcn ochtend gepasporteerc.l en on· 

middellijk per spoor naar Amsterdam 
vertrokken, alwaar ik dezen middag 
ten 5 nre h en geardveercl. 

Radar langs waterweg 
Het ligt in de b edoeling op 31 Oct. 

l1et radarproject langs de Nieuwe 
Watcrweg in bedrijf te stellen . Volgens 
desknndigen i.s het van die datum af 
voor ali t> sch l?pen mogelijk om zdfs 
tijdens zeer zware mist de haven Rot
terdam te bereiken . Langs de vaarweg: 
H oek van Hollanc.l-Rottenlam zullen 
ilau zeven radarposten hun waar· 
nemingen doorgevcn aan dP. loods, die 
onder dergelijke omstandigheden niPt 
op eigen visuelP waamemi•ngen kan 
varen. Bij het onverhoopt voorkomc-m 
van scheepsr.ampen zal de juiste posit.ie 
van de vaartuigen snei' en nauwkenrig 
kmmcn worden vaslgcs telc.l. 

Merkwaardige vangst 

De ongetwijfeld meest merkwaard ige 
vangst uit haar loopbaan deed enirre 
tijd gele:c.len de bemanning van de 
Amerikaanse treiler , Jenny", toen dit 
schip ongeveer tweehonderd mijl ten 
zuidoosten van New York op bot viste. 
Verre van bot te vangen wcrc.l het 
scheep je bijna het slachtoff er van een 
aa~nvan'kelijk onbekend zeCinonster, dat 
h e t net met zuJk een kracht mcetrok, 
dat de achtersteven van de .. J enny" 
geheel onder water raakte. H et dek 
werd omlaag getrokken tot het vrijwel 
gelijk l ag aan de zeespiegel, doch op 
'het moment dat het water het dek zou 
overspoclen, brak de treilkahel en 
r ichtte de treiler - e•n de beven(]e be
manning - zich weer op. 

Eerst gernime tijd l ater werd officiecl 
bekend gem aakt dat het onbekende 
zeewezen de Amerikaanse atoomonder
zeeer ,Nautilus" was geweest, welke met 
een bemanni•ng van zeventig koppen 
van K ey West op weg was naar New 
Lonc.lon, via het net van de ,Jenny" . ,. 
Op een diepte va•n ongeveer vijftig 
meter varend sneed de dnikhoot, n a er 
eenmaal haar neus in te hcbben ge· 

13 token, hetrekkelijk gemakkeJijk door 
het net hccn, zo verklaanl en de op· 
van:onden. 

De ,Nautilus" verspeclde bij dit 
avontuur slechts een der zijlichten, de 
, J enny" eeu compleet net ter waarde 
van bijna vijf tig duizend dollar; de 
Amerikaan.~e Marine heeft de eigemaar 
van de treiler aangeraden een eis t ot 
schadevergoeding in te dienen. 



Spreekwoorden en zegswijzen 
aon de scheepvoart ontleend. 

Als aardigheid wordt wei ~ezegd : Dat 
valt mee, zei de bottelier en hij viel met 
het varkenshok gelijk in zee. Bekend 
is ook: Als kok en bottelier kijven, weet 
]anmaat waar de boter blijft - als twee 
scbelmen, die het doorgaans eens zijn, 
twist krijgen, dan komen boevenstukken 
aan het Iicht. 

Borenzijde is de windzijde. lets te 
hoven komen - een moeilijkheid over
winncn. 

Een brander aan boord krijgen 
het te kwaad krijp:en. 

Hij is r>en brander; lwu af! - hi,i 
C!eugt niet, Jaat U niet met hem in. 

llij was als een schip zonder roer in 
de branding - was stuurloos, wist niet 
hoe ziju leven te regelem. 

Branding in lij! - in het algemeet! 
als waarschuwing gebruikt. 

Hij sta-at als een rots te midden der 
branding - hij verdedigt moedig zijn 
standpunt, zijn positie, ondanks aan
vaJlen van alle zijden. 

Een wildebras - een wilde jonO'en 
of wild meisje. In eigenlijke zijn: ~en 
los van de ra hangend touw, dat door 
de wind heen en weer wordt gezwiept. 

Mijn vader was geen breeuwer (wei 
verbasterd tot ,geen Bremer") - ik 
geef mijn werk niet uit handen. Hij zal 
het wel breeuwen - (wei klaars11 elen) . 

De Breeveertien is een lange brerle 
zandba'll.k bij Texel. Zij is de Bree. 
veertien op, wordt gezegd van een 
meisje, dat de verkeerde weg op is. 

De Breeveertie:n opvaren - veronge
lukken. Dat gaat over de Breeveertien 
- dat gaat op verkwistende wijze. De 
Breeveertien uithangen - de grote 
heer spelen. 

lemand buitengaats sturen - iemand 
op een gevaarlijke onderneming uit
zenden. 

Bijdrcwien - l'angzamerhand toe<"e
ven; in een conflict een meer tegemo~t
]comend standpunt innemen, niet meer 
stijf op 'zijn stuk hlijven staan. 

I em and charteren - i'll. dienst, te hulp 
nemeu. Ret scheepje kantelde op die 
deining - de -zaak mirslukte door die 
moeilijk1wid. Deining maken om niet.~ 
- drukte maken om niets. 

Hij is al aan dek - hij is al op. Orde 
aan ~ek! - in het algemeen gebruikt 
als mtroep om onle of kahnte te com
manderen. Alle hens (hands) aan dek ! 
- aile aanwezigen te hulp roepen. 

0 pdirken - opschikken, mooi aan
klede•n, feitelij'k te mooi, zonder goede 
smaak. 

0 pdoeken - - doet men zcil'en! Eeu 
zaak opheffen, iets wegdoen. 

Een driedekker - groot schip met 
(1rie dekken - een forse grote vrouw. 

Een driedekker wordt niet op een 
dag gebouwd - voor het uitvoeren van 
een groot werk is tijd nodig. 

Op drift raken - in zaken of in 
andere omsta'll.digheden vaste grond 
onder de voeten verliezen. 

0 p het droge verzeild zijn - in een 
toestand geraken, waan1it men zich 
niet meer kan redden; op 't droge 
zitten in verlegendheid verkeren, 
geen geld meer hebhen. 

Laten drijven - de zaak op ziju he
loop laten; een zftak drijvende lwuden 
- een ·zaak onder moeilijke omstandig· 
heden er hovenop houden. Dwarsdrijven 
- ergens tegen ingaan, iemand tegen
werken; een dwarsdrijver - iemand die 
tegenwerkt. Op dreef zijn - zich ergens 
prettig gevoelen; iemand op dreef hel
pen - iemand op gang helpen. 

Eb aan de beurs - slapte, weinig 
omzet; het komt als ebbe en vloed -
het gaat nu eens beter en dan weer 
slechter; 's werelds goed is eb en vioed 
- in bet Ieven wisselen goede en kwade 
tijden elka>nder af. Zijn Ieven is aan het 
l!bben - hij ligt op sterven; hij is aan 
het ebben - gaat achteruit in zaken; 
n<t ebben komt hebben, na hebben 
komt ebben - na slechte tijden komen 
goede tijden en omgekeerd. 

Eiland wordt overdrachtelijk ge
bruikt voor iets dat op zich ozelf ligt; 
tvij u:one:n hier als op een eiland- wij 
hebhen haast geen verkeer met andere 
mensen; tussen de eilanden doorvaren 
- moeilijkheden vermijden door de 
geit en de kool te sparen. 

Enteren - iemaud op straa.t aanhou
den om hem aan te spreken. 

Fok - wordt gehmikt i'll de be
tekenis van hril: zet je fok op. Men 
moet het zeil naar de wind zettenJ zei 
de man, en hij zette zijn fok op de 
neus. 

lets in de gaten (afkortiug va'll. klnis
gaten) houden - ergens op hlijven 
letteu. 

Ret getij is gunstig - de omstandiO'
heden zijn gu'll.stig; het getij laten ve~
lopen - het juiete moment Iaten voor
bijgaan; het getij kentert - de omstan
digheden keren zicll ten gtmste; het 
getij zol verkeren - de omstandigheden 
znllen gnnstiger worden; alle tij !weft 
zijn weertij - geen geluk zonder onge
lnk, en omgekeerd; wat 't getij ook 
ook doet, houdt goede moe ·l; a is !Jet 

schip stoot, is het te laut mn in Je 
almanak naar het tij te kijl.:cn; het is 
dronkemansgetij wordt wei geLegd, als 
iemand dronken is; het tij wach~ nnar 
niema:nd - men moet ·de gelegenheid 
waarnemeon. Op de sluis te Lemmer 
staat: 't GetU gaat zijnen keer, En 't 
wacht ncutr Prins noch Heer. 

Geen golf komt hem te hoog - hij 
deinst nergelliS voor terug. Men spreekt 
van: golvend koren; het aangolven van 
een mensen-menigte - het onophoude
lijk toestromen van een mensenmassa. 

Die bewering lwudt geen grond 
is niet steekhoudend. Die wist dat hij 
vaste grond had, eer hij het a:nker liet 
vallen, was de slechtste schipper niet. 
V aste grond onder de voeten hebben -
stevig in zijn schoenen staan; aa-n de 
grond lo pen - vastlopen in zaken; 
iets aan de grond zetten - eoo zaak 
zo slecllt J>eheren, dat zij vastloopt; 
aan de grond zitten - in benarde om
standigheden verkeren; grond gevoelen 
- verzadigd zijn; iemand in de grond 
boren - ru!neren; te gronde gaan -
te'll onder gaan. 

W acht U voor de gijp (het overslaan 
van het zeil bij v66r de wind zeilen) -
wees niet zorgeloos in voorspoed; hij 
ligt op 't gijpen - is stervende. 

Een lw.ai - een schrokop; er zijn 
haaien op de kust - er is gevaar dat 
iets weggekaapt wordt; voor (of naar) 
de haaien zijn - verloren zijn; een ge
haaide - iemand die slim zijn voordeel 
weet te doen. 

In geborgen haven zijn ergens 
veili11: terecht gekomen zijn; in behou
den haven aanlanden - betekent het
zelfde; in de huwelijkshaven aanlan
den - lmwen; dit is geen haven om 
11oorbij te zeilen - dit huis of deze 
kroeg moeten wij met voorhijgaan, we 
•zullen het er goed hebhen; hij is op een 
goede haven geweest - ergens geweest 
waar hij he.t goed had; er is geen haven 
met hem te bezeilen - hij is onha'll.del
haar; alle havens schutten geen wind -
niet alles waar men dat van verwacht 
hrengt voordeei aa•n; ik weet geen 
havenJ ik zie geen boot - ik zie geeu 
uitkomst; op een vreemde haven zijn 
geweest met een vreemde vronw 
intiem verkeerd hebben; in elke lw;;en 
een andere vrouw - wordt wei gezegd 
van iemand die met verschillende vrou
wen of meisjes verkeert. 

I ets op de helling nemen - in repa
ratie, ook gezegd van schriftelijke stuk
ken die grondig nagezien en verbetenl 
moeten worden; dat schip moet op de 
helling - van iets dat herste]d moet 
worden, ook van iemand die ziek_ is en 
zich onder dokte1·s han den moet steHen; 
dat scheepje zal eerla:ng van de helling 
lcpen - daar wordt een kindje ver
wacht, ook wei van een ondertrouwd 

(V ervolg op iblz. 15) 
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De v olgende mutaties v onden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN: 

Per vliegtuig : 

K. A. W. Blogg 
A. J. IDks 
1•'. Kleia-n 
S. L. Schot 
W. v.d'. Hage 
T. Zuidema 
H. Bruins 
W. Bol 
Jl. Meyer 
E. G. A. Filarski 

2e wtk. 
2·e ~tm. 
H<>of.dwtk. 
2e. wtk. 
2e stm. 
le stm. 
4e wtk. 
HooMempl. 
Gezagv. 
Je stm· 

23/9 
23/9 
23/9 
26/ 9 
30/9 

2/10 
2/10 
7110 

14/10 
14/10 

ex RV/ SV 
ex RV/SV 

ex RV 
ex RV/ SV 
ex RV/SV 
ex ZV/RV 
ex RV 
ex EV naar Ag. Djambi 
ex RV 
ex RV 

Perms. , Willem Ruys" ddo. 4/10: 

R. Edsen en gezin 2e stm. 
1\'Iej. M. F. Bilrreman vcrpleegster 

Mevr. J. E . Esselman-
Abels en kinderen gcz.in 1e ~tm. 

Mevr. E. E. de Beer-
Bont cchtg. 2e stm· 

Mevr. H. Hoppenbrou-
wers·van der Palm e<'htg. 2e stm· 

ex RV /SV (delb. S'pore) 
ex GSV naar ziekenhuis 

Petamhur:m 

We l ko m 

VERTROKKEN: 

Per vliegtuig: 

Til. J. P. Verberne Employe 19/9 EV 
J. J. Hazelhoff Gezagv. 24/9 RV 
C. P. v.d. Heijden 1e stm. 24/9 RV 
H . J . de Gra~lf 2e stm. 26/9 RV/SV 
B. H. Niessen 1e ~;tm. 1/ 10 RV 
J. Maan 1t.> stm. 1/10 RV (naar Austl'alie) 
J. F. W. Benz Employe 1/10 EV 
J. C. Th. Moelands 4c wtk. 1/10 RV/ SV 
P. Starkenburg 1e stm. 3/10 RV 
C. D. de Jong 2e wtk. 3/10 RV/SV 
F. A. Moerdijk Adj. Chef 8/19 EV/ontslng op verzoek 
G. R. Hommes 2e wt!k· 8/10 RV 
A. M. Bijl 4e wtk. 8/10 RV/SV 
E. Sinke 4e wtk. 8/10 RV/ SV 
T. Bronsvoort 4o wtk. 8/10 RV/SV 
II. Schellart Gezagv. 12/10 RV 
J. B. v.d. Bliorrk 1e stm. 15/10 RV 
C. J. ·die Nies 3e stm. 15/ 10 RV 
W. C. v.•d. Hoed 3e wtk. 17!10 einde dienstverhand 
F. Scheen 3e wtk. 17/ 10 

" " F. J. den Ouden Hooidempl. 20/10 EV ex Agt. Hollandia· 
G.H. de Jong · 3e stm. 22/10 RV/ SV 
W. c. Mulder 1e stm. 22/10 RV 
J. C. H. Wimmers 3e stm. 22/10 RV/SV 
S. Nanta 3e wt.k. 22/ 10 RV 
H. J. van Dijk Gezngv. 29/10 RV 

Per ms. ,,Willem Ruys" ddo. 10/ 10 : 

B. d~ Blank en eehtg. Gezagv. 
E. C. C. Barnaart 

en echtg. Hoo£dempl. 
W. Bourgeois 611 echtg. Hoo.lidempl. 
A. J . Janssen en .gezin Empl. 
J. Meylink en gezin le stm. 
F. G. v. A.menfoilrth 

en gez.in 2e stm. 
J. J. Bouma So wtk. 
J · Hu'isenga en gezin 3 e stm. 

RV 

EV/ OP 
EV/ OP 
EV 
zv 
RV/SV 
ontslag op verzoek 
ontslag 

Goede reis en bchouden aankomst. 
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Nieuw aangenomen : 

R. Hoetojo 
J . Kruiden.ier 

Th. J . Mulder 
R. K. K. Lie 
C. U. Topp 
H. E. van Haastert 
G. E. iM. Roumi'Illper 
D. J. Lansink 
R. H. P. Pluis 
R. M. L . .die Rozario 
J. R. de Woli 
l\1. E. van Dissel 
R. P. J . Nenhof 
H . C. van Mourik 
Th. G. van Bnssel 
T. Camminga 
R. M. 0. Small 

lee. empl. 111aar Ag. Palemb!tllg 
Se wtk. (o831lgek. per ms. ,Willem Ruys'' 

II stm. 
ll wtk. .. 

" 
" .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" , 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" 

ddo. 4/ 10) 

" 
" 
" 
" .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Welkom bij onze maatschappij. 

MUTATIES. 

A. Jans 

R. L. Soei 

E. A. de Bruyn 

W. v.d. Meer 

J . H. Lorijnen 

Ioc. empl. 

loc. empl. 

Ass. Bedrijfsl. 

Ass. Bedrijfsl. 

em pl. 

1/10 van Ag. Tg. Priok naar 
Afd. AAZ/ HK 

2/10 v:I-Ii: Ag. Surabaja naar 
· Surveydienst T g. Priok 

van Surveydienst naa•r 
werkpl. Tg. Prwk 

van Werkpl. Tg. Priok naar 
TD/ HK 

28/ 10 van Ag. Tjirehon naa:r 
Afd. Claims/ HK 

Na uitbreiding P. Z. 
( af geluisterd) 

, .................. .. ... .. .. . ..... .. . llier centrale ... .... ........ ! 
,Juffrouw, kunt u mij verbinden met Afdeling Pemonele 
Zak>en-Oost?" 

* 
Spinnewebben. 

De onderwijzers wilde het ohservatievermogen van haar 
leerlingen en hun reacties eens onderzoeken. Zij vroeg ze 
om op te schrijven wat zij denken zoudcn, wanneer zij een 
kamer ozouden hinnenkomen waar veel spinnewebhen 
hi'llgen. 

De een sebree[ dat de kamer in l ange tijd niet geraagd 
IScheen te zijn, de ander dat hij misschien niet gebrui'kt werd, 
weer een ander dat de vrouw de huizes lui was. Maar bet 
a'lltwoord van kleine Patsy was suhliem van eenvoud: ,Er 
zal een spin zijn geweest," schreef zij. 

Manchester Guard~an 



Tamlbi werd op 
IS Maart 189S te Tg. 
Balei geboren en trad 
op 1 Juli 1911 in 
d!ienst der K.P.M. bij 
het Agentsch.'l-p A'Ml
han. Op 1 October 1947 
verliet hij onze di~usl 
maar keer.de op 1S 
Maart 1948 ibij de 
K.P.M. terug als Hfd. 
Gudang-rnandoer. Op 
1 Juli 19S5 werd Ta m-
hi angesteld tot Hoo£'11-
mandoer/ le Klerk en 
is als' zodanlg nog . 
,steeds bij ons we rk
zaam. IS December 

' t 

Tambi llfd.-gucia.ng
manaoer/Ie Klerk 

45 1aar z JW.~. 1911 

a.s- is hij 45 jaar in. dienst dcr K.PM. 

Imoeng H/d, Oppasscr 
35 tahun 1 Dec. 1921 

* 

* 

Imoeng dilahirkan 

di Dj!lkarta pad!a !a

hun 1909 .dan masuk 

Jdlalam dimas :Maska.

-pai kami pada tgl. 

1 Desember 1921 se

hagai Opas dikantor 

Pusat. Pa•da tg. 1 
Djnnuari 1956 i:a d·i-

hinggn kini masih di· 

-djabatnja-

Heer J. J o com werd 23 October 1898 te 
Amurang (Menado) gehoren. Hij trad 1S De
cember 1916 als i>lll.id 
in dienst bij .d·e Ko
ninklijke Paketvaart 
Maatschappij, aan 
boor-d'. 26 Junr 1926 
hehaalde hij -te 'Sa
bang bet Diploma als 
Machine-Drijver. 

15 December 1941 
wer.d hem een zilve
ren horloge overhnn· 
il!igd als hlijk van 
waar-dering voor zijn 
trouw en ijver gedu
rende 2.5 lm ge jaren 
in dienst ·der K.P.M. 

Het behaagde H.M. 
de Koningin om bij 
Gouvernements ·besluit 

. -:--· 
J. J ocom 

H oot aopzicht er 
40 j aar 

15 D ecember 1916 

van 23 Augustus 1948, Hr. J. ]()com een Brevet 
voor Trouw en verd·ienste toe t e kennen. 

1S December 19S1 heeft -d'e Directie der 
K.P.M. hem een inleg.penning met inscdptie 
ge~chonken als h lijk van waardering voor zijn 
tl'<:uw gedurend'e 35 diem-tjaren doorgehracht 
an dienst Jbij ·de Koninklijke Pakelvaarl 
Maatschappij . 

Tot 15 December 1951 heeft de Hr. J. Jocom 
.doorgevaren. In hetzelFde jaar is hij aan de 
wal geplaatst te Tandjong Priok Afd. Ci-.:,iele 
Dienst (IJ sfabriek). 

1 Juni 1952 werd hij tot HooM-opzichter/ 
Beambte lbev-orderd·, IS Deeem:hcr 1956 a.s. is 
hij 40 jaar in ·d'ienst lbij -onze Maatschappij. 

.. 

* 

:J l I • 

Barma b . Sai min 
D t uragan 

25 tahun 1 Dec. 1931 

* 

Barma hin Saimin 
d:ilahirkan dalam ta
hun 1900 dan mulai 
masuk dlabm ·dinas 
K.P.M. pada tg. I 
Desember 1931 pada 
Prauwen'Veer dJ Tg. 
Prio"' Hingga kini ia 
masih bekerdja disBru~- . 

sebagai Djuragan. 

Petrus Mid1aiH Micka wer.d' 17 J uli 1909 te 
Arnhem geboren. Hij 
doorliep de H.B.S. 
3 jnrige cursus en de 
zeevaartschool en trn-d 
na het behalen van 
zijn diploma als 3e 
-stuurman G.H.V., in 
December 1931 in 
dienst van onze mnat
schappij als 4e ~<tour
man. Ged-urentle de 
tijd dat hij op onze 
vloot voer hehaa·ld'e 
hij zijn 2e au le rang 
als 'Stuurman G.H.V. 
Op 1 J anuar! 1939 
werd hij bevorderd 
tot 3e stuurman en 
vanaf October I941 
tot Januar.i I946 voer 
hij als 2e stuurman . 

P. M . Micka 
Adiun ct- c ltef 

25 taar 
28 December 1931 

In ·de oorlogsjaren heeft ·de •beer Micka door· 
gc,'13ren op het ss•. ,.Blinjoe" in de Aralbiscbe 
Goll en de Golf van Bengalen. Na zijn terug· 
keer <in Indonesie werd de heer Micka op 
1 Februari 1946 aan de wal geplaatst bij bet 
Agentschap Pontianak in d'e rang van em
ploye. Van Apr.H 1948 t ot M.ei 1949 goooot 

(V ervolg van hlz. 13) 
paartje. lJe een staat aan de helmstok, 
de ander aan de boeg - ieder b eeft zijn 
taak, de roerganger s taat aan de helm
stok, de uitkijk aan de hoeg. 

Het lwekje te boven zijn- de IDoei
lijkheden overwonnen hebben. 

't Is een lwndenwacht - een naar 
karwei (de hondenwacht is van midder
nacht tot 's morgens 4 uur, de min;;Le 
wacht). 

Ergens geen hoogte van hebben -
iets niet b egrijpen; zich van de zaak 
op de hoogte stellen- een zaak onder
zoeken; hoogte nemen van iets - idem. 

Een hulk - gebezigd voor het mel 
het menselijk leven vergeleken vaartui1!, 
dat ,,dobbert op de levenszee"; de hulli 
van staat - het staa tsbestuur. 

De huik rw.ar de wind hangen- zjch 
aanpassen naar de omstandigheden. 

Te Kaap vare,n - op stelen nit;raan. 
V uile gronden bederven de kabels - 

verkeer met slechte kennissen schaadt 
de zeden; hij heeft een kabel, maar die 
ligt op zolder wat hij gehruik.en 
moet, heeft hij niet bij de ha-nd; een 
kink in de kabel - tegenslag waarop 
niet was gerekend. 

lk zal de bescheiden funcli(~ van ka · 
belgast vervullen - verbinding tus.'len 
beide partijen tot stand hrengen; hij 
kruipt in het kabelgat hij is een 
hangerd. 

Als het in de kajuit regent, druipt het 
in de hwt - Als de chef m moeilijk
heden zit, hehhe.n ook de ondergeschik
ten er van te lijden. Er komt beweging 
~n de kaju.it - als er ·in een aangren
zende IJ\;amer; b.v. directiekamer bewe
ging komt. 

0 pknlefateren - herstellen, in orde 
hrengen. 

Er is een kaper op de kust - wordt 
b.v. ge2egd wanneer een man eem oogje 
op een meisje heeft en een ander ver
schijnt, ditt het l1em dreigt weg te 
vangen. 

Een mqn zonder vrouw is een schip 
zonder J,iel aan een ongetrouwd 
man 9nthreekt een voornaam deel. 
l emand kielhalen - iemand aan een 
zware beproevim.g ondenverpen. lrt ie-
17'J.(l1Uls kieltlfater varen (zeilen) 
iemands spoor volgen, uit gemakszucht 
of gehrek a·an eigoo kracht een ander 
volgen en vam diens initiatief mede 
profiteren. 

hij van een welverdiiend Europees verlo£, ter
wijl bij op 1 Januari 1949 tot Hoofd·employe 
werd bevorderd. Na onunekeer va·n verlof 
werd' -de beer Micka op het Agentschap Tg. 
Pri-ok gepla~Jst en op 1 Januari 1952 volgde 
zi,]n benoeming tot Adjunct-chef. Op 3 Fe· 
bruari 1954 vertrok hij weer met Europees 
verlof en na terugkeer d•aarvan werkte bij op 
vel'schillende .afdelingen van het Hoofd-kan· 
t1>or waama de beer Mi-cka naar Palembang 
werd over geplaatst om aldaar als Agent op 
te gaan treden. Tot op heden is hij daar nog 
steeds werkzaam. 
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sleepBoten. 
Het type slecphoot worclt bepaald 

door de aarcl van het wcrk, dat er m ee 
moet worden gedaan. Toch wil dit niet 
ze~gen, daL een voor een hepaald docl 
gebouwde sleephoot aileen maar voor 
dat doe] hruikhaar zou zijn. Een derge
lUkc sleephoot zou in onze veelzijdige 
Hollandse hinncnvaart economisch niet 
hruikhaar zijn. 

B~j het ontwerpen van een slcephoot 
wordt daarom steeds getracht een 
compromis te hereiken, hetwelk met de 
nodige zelfbehecrsing zeer zeker mogc
lijk is. Vanzelfsprekend· hetekent dit, 
dat de hoot een hepaald soort werk 
miuder vlot doet dan een andere, waar 
hij het ontwerp het zwaartepuut anders 
gelegen heef t. Deze hoot is hicrdoor 
echter nog niet onhrnikhaar. 

W.ee echter hij, die tracht van een 
sleepboot hm bekende ,,schaap met vijf 
poten" te nwken, want dit schaapje, 
dat geboren is m et de opzet, van idle 
wallen te eten, zal spoedig van honger 
mnkomen. Hierbij komt nog, dat in het 
bijzonder de kapitein van zo'n boot een 
dusdanig veelzijdige ervaring zou 
moeten hebben, dat het onmogelijk 
wordt, dit in een m.('nsenleven re 
bereiken. Wij kwmcn dus gerust 
zeggen, dat diverse typen sleepbot.en 
nodig zijJt en dat d·3 bemanning fmnge
past ·moet zijn aan het werk, dat 
gevraagd wordt. 

Ttul!(! hoofdtypen 

Wanneer wij spreken over typen 
onderscheid-en wij in grote lijnen de 
zgn. ,,Havenboten" en de ,Rivier
boten", waarbij in ibe eerste cCLtegorie 
de botcn voor assistPntie va:n zeeschepen 
wel de belangrijkste zijn. Deze boten 
(niet te verwarrcn met zeeslepers, 
welke bui.um deze beschouwing 1.Jalle1t) 
kumz.cn weer worden gesplitst in boten 
voor stitl tca.ter en boten voor strom.end 
water. Het is i-mmers volkomen begrij
pelijk, dat de slPepboten in de Rotter
damse haven aa,~ andl•re eisen moeten 
voldoen <lan di-e in Amsterdam, hetgeen 
overigens niet wil zeggen, dat de 
A msterdamse boot in Rotterdam vol
komen onbruikbaar zou zijn, verre van 
dat. H et b:evorderen van het werk geeft 
echter moeilijkheden, welke door h et 
gebruik van een aangepaste boot zonder 
meer door de boot ondervangen 
worden. En dit nwg niet worden onder
sclwt, vooral omdat het assister en van 
zccschepen bij gebruih van verkeerd of 
onbetrouwbaar materiaal zeer grote 
risico's met zich br.engt. 

Het hiervoor ·henodigde type sleep
hoot moet naast zijn typische kenmer
ken en ecn extra aan machinever
mogen, heschikken over die reserve
installatics, die het menselijkerw~js 
gesproke,u mog:elijk makcn, hij hape
xing van een vitaal onderdee], zoals b.v. 
de stuunnaohinc, zondex ongehtkkeu 
zijn werk af te maken. 

H et spreekt vanzelf, dat deze hoten 

De Sleepboot , Asta" in de buitenhaven van Tg. Priok. 
(foto W. van Boggelen) 
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<laarom zeer kosthaar zijn in aanschaf 
en dat aan het onderhoud veel aan
dacht hesteed moet worden. 

Meer aandacht 

Het feit, dat de te assistcren zeesche
pen steeds IJ:l'Oter worden en daardoor 
ook onhandelhaarder worden, veroor
zaakt, dat de sleeplJoten hiervoor 
thans m eer aandacht krij~cn, dan voor
heen. Werden deze sleephoten vroeger 
uitsluitend op ervarinp: ~ehouwd, thans 
kan m en spreken van ontwerpen, het
!!een l>etekent. dat de foutcn van jaren 
~erst nu aan hct licht komen. 

Zoals nwt ieder schip, kan natlmrlijk 
ook e<.>n sleevboot niet uitsluitend theo
retisch worden bekek en, integeruleel i s 
N!Jt betrouwbare stem van de practijk
man van zeer grote tVaCLrde. Helaas kan 
de dikwijls nog zeer conscrvatieve 
binrwnvaartman dPze gmt!! van zaken 
niet altijd waarderen. Het bekende 
,alle theorie is onzin" lwef t · al m enig 
uitstekcnd antwerp met een gezonde 
opzet, in de prullemand doen belanden. 
D.e onnatuurlHke afgunst van de zui·ver 
in de practijh ~jevormde, tege1wver 
de ook t1woretisch ontwikkelde, speelt 
hierbij nogal vaak een doorslaggevende 
rol. 

Verstandige redcrs hehben l1et ecl1ter 
gelukkig mogelijk gemaakt, dat de 
laatste jaren veel verhetcringen en 
moderniseringen zUn doorgevoerd. 

En zo heeft de Dieselmotor na veel 
geharrewar haar kans p:ekregen, terwiil 
vcrder nog genoemd kan worden de 
Diesel-electrische-installatie ( welke ech
ter door de zecr hoge kosten wei geen 
gemeen {!:Oed zal worden), de toepas
sing van h et straalhuisroer, het balans
roer, de verstelhare schroef enz. enz. 
Daarnaast h eeft de hydraulische en 
electrische stuurmachine haar plaats 
moeten veroveren en zij heeft dit ook 
kunnen doen, terwijl de sleephaak, 
zijnde een wei h eel vitaal onderdecl 
voor dit type sleephoot, steeds meer 
aandacht krijgt. 

Ofschoon deze h eschrijving nog maar 
zeer oppervlakkig is gehleken, moeten 
wij t h ans overgaan naar een ander type 
sleephoot, nl. de r iviersleephoot. 

Riviersleepboten 

De riviersleephoten kunnen weer wor
den gesplitst in die, welke men op aUe 
watcrwegen van Nederland tegenkomt, 
en die, welk!> uitsluitend worden 
gehruikt voor het slepen op de grote 
rivieren naar Duitsland en Zwitserland, 
de zgn. , Bovenhoten". 

De gewone riviersleepboot, waarvan 
hoze tongen heweren, dat zij gedoemd 
r.ou zijn ui t tc sterveu, als gevolg van 



ue steeds verdergaande motoriscring 
van sleepschepen, kan men gerust de 
hakermat van zeer vele en goede 
hinnenvaartschippers noemen. :Met 
een minimum aan personeel varen deze 
hoteu met zeer wisselvallif!e hesom
min~en van de ene naar de andere 
plaa ts en indien ile kapitein tevens 
eigenaar is, wat vaak h et geval is, woont 
hij met zijn ~ezin aan llOord. Ret ~ezin 
vormt dan tevens de hemanning. Men 
treft op deze lJoten in dit gevai cen 
verhlijf aan, hetwelk men gernst de 
hui skamer kan noemen. 

De technische installatie heperkt zich 
op deze hoten als regel tot het hoogst 
noodzakelijke. Electrisch licht i s zecr 
zeker niet ahemeen en zo dit er is, 
heperkt dit z.ich soms tot een op de 
autosloperij gekochtc dynamo met 
accu en hier en · daar een lichtpunt. 

V eranderi ng<>n 

De <'Jtige verandering in de laatste 
twiittig jarcn, is het oversclwkclcn V(m 

stoom op motor. D, economischc nood
zaak bf•reikte hier, wat de techniek 
nimmer gclukt was. 

In d(• grotere vermogens vindt de toe
passing t:an de direct omkcC'rbare motor 
plaats met de gehele b edif?ning vanuic 
de stu.urhZLt. 

Verdcr .i>' op de mee.ste hoten rlc 
hczetting van J1et aclHel·schip n aar JJCt 
middenschip verhuisd en de stuurhnl, 
welke vroegcr vrijwel al:remeen achter 
de schoorsteen was, is hier thans yoor 
gekomen, hetgce>1 o.dteraard ,ltet uit
zicht naar vot·en wei, maar naar ~let 
te verslepen ohject niet ten gocde 
komt. 

\Vat he ter is, zal wei steeds gcval 
voor geval heoordeeld m oeten worde•J. 

Rest mij no!! te vennelden, dat het 
honwcu van deze hoten een tijd zeer 
popnlair is geweest in Groningen, en 
dat sommi:re werfjes gedurende de kom-

. komme1·tijd deze in voorraad bouwden. 
Een wetenschappelijke studie is in feite 
nooit van deze hoten gem aakt, omdat 
veelal gehouwd werd volgens persoon~ 
lijke inzichten. Dit h eeft soms gelei.fl 
tot de vreemdste prod ucten, waarbU 
men aileen nog aan de heting kon zjen 
dat het een sleepboo t mot"~t voor~ 
stellen. 

En thaus stappen wi.J weer over en 
wel naar de zgn. , hoven hoten " . Ik ge
loof niet, dat et· in de hinnenvaart ceH 
type h estaat, waarhij men naast rie 
meest armoedige, op ui l!!ehongerde 
trekpaarden gelijken de hot en, de 
meest Iuxueuse slecphoten aantreft. 
~' annt'er men in de om~eviu~ van 
lohith enige dagen de verschillende 
sch epen de Rijn op en af ziet vareJl, 
hehoort het niet tot de zeldzaamheden, 

De Slce[Jboot , Holl1mcl" nan het Kerk om de ,Opllir'' bij binltelll•omst 1-•oor hct meren 
180° te dnwicu. 

wanneer men een onderwetse rade:r:hoot 
l angs ziet komen. Op zichzclf is dit e<>n 
hekoorlijk gezicht, mtaar men vraagt 
zich daarhij af, hoc h et mogel~jk is, dat 
rlezc hoten no,!!: steeds vt1rcnde lmnnen 
hlijven. ~ ~aar de leeftijfl moet men dan 
oo-k licver nict vragen. Toch doen uok 
dezc hotcu no)! nuttil! werk, vooral in
dien gedurende tle laa~waterpe:r:iode 
het varen met de door een schroeE 
voortgestnwde hoot zeer moeilijk gnat 
worden. Het str even is daarom ook, bij 
de n ieuwste tvpen, de diepl!ang zo klein 
mog-elijk te hourlen . 

Dit laatste maakt h e t noorlzakelijk 
ook de sclwoefdiameter 1c heperken. 
Men treft daamm vaak nog een tunnel 
hoven de sch roef a an. B ij l!rotere ver~ 
mo~Xens wordt het noodzakelijk over 
te gaan tot dnhhelschroevers, l1etgeen 
de wemlhaarhcid uiteraard ook ten 
gocde is gekomen. 

Op de meeste .hoten onthreekt de 
sleepl)eling. Deze is vervangen door <'en 
lier, de stranl!"enlier en klemmen, welke 
zo uit:revoerd zijn, dat cle sleepdrade!l 
(stl·angen) verend met he t ~chip vcr~ 
honclen zijn. 

De nieuwere sleephoteu :djn als regel 
voor permanente hewouin~ ingericht 
en volrloen dan ook aan aile ei5en, 
weJke men heden ten da~e mag stellen. 
Gezien de enigsziu,~ lmiten lu~t nortna]e 
hegrip vallende afmeting:en en vonn en, 
z~in dcze sleephoten voo!· d e leek dik·· 
wijls zeer moeilijk als sleephoot te on
derkennen. 

(,Ned. Transport Couram" ) 

(foto W . van Bogg;el~l\ l 

In JnentoriaDt 

Uit Amsterdam ontvingen wij b e
r ich t , da t aldaar op 30 September 
j.l. in clc lecftijd van 58 jaar is 
overleden de hecr 

J. D. P. Goedhart 
in leven /!Cpensionnecnl employe 
on zer maatschappij. 

Hij ruste in vrcde. 

5 Millioen extra. 

Iederee>.a weet, clat Neclerland met zijn 
ruim tien millioen ir.woners ovcrhevolkt 
is. Het kon echter nol! veel erger ·zijn. 
want volgens de laatste, zo veelmoge]ijk 
officiele schattiu~en, wo•.aen er hoven~ 
clien .5.380.000 NeclerlanJer s buiten de 
grcnzen. Dat is tins mim de helft van 
hct aantal irtwQoners in Nederland zelf. 
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Agent Medan en chef Belawan 
met Pensioen. 

De maand September stond wat 1wt 
AgP.ntschap Medan hetreft in bet teken 
van het vertrek van de Agent L. van 
Dam en de chef Bclawan F. A. dt
Lanuoy. 

Dat het vertrek van deze beken.ll' 
K.P .M.-figuren niet geruisloos is voor. 
bij gegaan, is vanzelfsprekend. 

Het zon te ver voeren om aile festivi· 
teiten op te sommen. Wij memoreren 
slechts de bijzonder geanimeerde recep
tie in Hotel de Boer, alwaar de heer 
van Dam met zijn echtgenote ddo. ] 3 
September afscheid rnamen van cle 
Medanse zakenwereld. Op 4 Sept. was 
reeds in meer intiemere kring officieel 
afscheid genomen van het Agentschaps· 
personeel, hetgeen plaats vond aan 
boord van bet s.s. ,Ophir". De Gezag
voerder J. A. v.d. Broek Humphrey ont
haalde zijn gasten op een uitstekend 
verzorgd diner, waarna nog lange tij(l 
wenl bijeen gebleven onder het· genot 
van prettig vocht afgewisseld met cen 
dansje. Overiger~;; werd er die avond rniet 
veel gcdanst, aangezien de voorafgaande 
feestelijkheden al veel van het uithon· 
dingsvermogen hadden gevergd. 

Zo h eeft de heer van Dam dus afscheid 
genomen na een diensttijd van 27 jaar. 
Wij hehoeven vanaf deze plaats nict 
meer uit te weiden over zijn verdienstcn 
voor de K.P.M. wij stellen slechts, dat de 
heer van Dam z\jn carriere heeft he
eindigd als Cl1 ef van Dienst, hetgeen 
voor zichzelf spreekt. 

Wij wensen de familie van Dam cen 
bijzonder. prettig verblijf in Holland en 
hopen, dat nog jaren van het verdiende 
pensioen kau worden genoten. 

* De h eer de Lannoy be~indigde zijn 
carriere als chef Belawan na gedurernde 
28 jaren de maatschappij op vele plaat
sen in de Archipel te hebhen gediend. 

'Vat het meest opviel bij de heer d,~ 
Lannoy was zijn gave om steeds een 
harmonische samenwerking te scheppen 
tmsen ·de vloot en de walorganisaties. 
Dat de heer de Lannoy dan ook gewaat·
ileerd werd bij de vloot, moge o.m. blij
ken nit de ronde woorden van de Ka
pitein H. J. G. Sikkes: ,Onwe Pict, 
wij zulJen je missen op cle kaai''. 

Ook de hcer de Lannoy zou het niet 
appreoieeren als wij al zijn goede kwali
teiten zouden gaan opsommen. Wij ver
melilcn aileen, dat weer een h arde, 
onvermoeibare werker de maatschappU 
heeft verlaten. Hij hehoorde tot de cate
goric euergieke ,doorduwers", waarop 
kon worden gerekend en van wie vele 
jongeren heel wat hebben geleerd. 

Op 3 September j.l. nam de heer de 
Lannoy afscheid van zijn vele vriendt>n, 
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waartoe hij te zijnen huize een feest 
aanrichtte, dat ons nog lang zal hen
gen. Ongeveer zestig ger.odigden bleven 
tot diep in de nacln hijeen m een zeer 
opgcwekte stemming. 

Wij hopen, dat beer de Lannoy te
midden van zijn gezin nog lang van 

ziJn welverdiende pensioen kan genie-· 
ten. Het afscheid van dit land, waar. de 
heer de Lannoy zoveel jaren met p lezier 
heeft gewerkt, wcrd vedicht door de 
wetenschap, dat hij in Hollat.d zijn echt
genote, inmiddels volledig hersteld van 
twee zware oo;~operatics, zou terugziern. 

De Heren v . Dam en de Lannoy bij d'e aanvang van de uitgebreidei mnaltijd t en h1tiz e van 
de scheidende r.hel Buiteudienst. 

fJe gezugvoerder J.A. van de Bro ek-Hum phrey, t ijdens zijn toesprunk b ij h~t a/sche"•dselentje 
H.Yn l•oord va:n de te Belawan.-Deli binnenliggen.de , Ophir'' gege-uen t er gelegenheid van het 
t erlrek van de Age11t Medan de heer L. v an Dmn en d e chef Buitendienst· van Belawan
Delt de heer F.A. de Lcmnoy, die beiclen met Europees verlo f en daaraan aansluitend pensioen 

gaan. 
(foto 4e wtk. F . v. d. Linden) 



Flevoland omsloten 
Kraanmachinist J an Schoffe)meer uil 

Schiedam, hooggezeten hoven de zacht~ 
wiegcnde watervlakte van het IJssel· 
meer, haalt een handel over en zet 
vervolgens de zware machine stil. 

Geem gelig water spat meer omhoog 
nn de grijper de hap keileem laat val~ 
len: de Knardijk zit dicht. Vijf-en
vijftig dnizend hectaren l.Jsse1meer.water 
zijn thans omsloten door de zanderige 
ring, die door de routineha'lldeling van 
de machinist is voltooid. Een luid en 
onda11ks de veeltonigheid toch eentonig 
cO<ncert hreekt los: tientallen scheeps~ 
~:<irenes beginnen te loeien, want er is 
een feest hegonnen, daar midden op het 
IJsselmeer - feest omdat een nieuwe 
fase in de Zuiderzeewerken hc t than;; 
mogelijk maakt een stuk land aan het 
water te O'lltfutselen, dat groter. is dan 
onze kleir•ste provincie. Over het zojuist 
door Jan Schoffelmeer uitgestorte leem 
!mellen twee mannen op elkaar toe. 
· De uitvoerders, onder wier toezicht 
twee dijklegeru met een snelheid van zes 
a -twaalf meter per uur f\aar el'kaar 
hehhen toegewerkt. 

Een enorme vloot ligt in een wijde 
en ono.vdelijke krijg om het onaanzien· 
lijke hrokje aarde, dat de oorzaak is 
van de algemene feestvrengde. Uit alle 
hoeken van het IJsselmeer zijn er 
schepen naar dit punt toegekoer.st. 
Salonhoten uit Amsterdam, Kampen en 
Muiden. Snelle scheepjes van de rjjks~ 
politic, zeiljachten, die, voor een keer 
nog uit het botenhuis gehaald, met 
klapperende zeilen een ankerplaats 
hebhen gezocht, zo dicht mogelijk h~j 
rle plaats waar J aoa Schoffelmeer's 
kraa.n, de M.U.Z. KS-6, het rood-wit
blauw en de rood-wit-groene vlag van 
de Maa!'schappij tot Uitvoering vau 
Zuiderzeewerken in cle h oogte stak ten 
teken dat daar het bijz{)lndere geheuren 
zou plaats hehbe>n. 

Al deze schepen hadden een lip;plaats 
gezocht tussen cle nog cijver heen en 
weer varende sleephoten, de al of niet 
van ladi•ngen bagger of zand voorziene 
hakken, de .drijvende kranen, de zancl
zuigers en het overige material, waar
over het dijkleger heschikken kan. 

Koningin Juliana was midden op 
,zee" van de Piet Hein overgestapt op 
de Jan van Hasselt, die af~eladen was 
met autoriteiten en er nit de verte •net 
zo moet hehhen uitgezien als a! die 
andere salonhoten, namelijk als cell 
enorme drijvende mierenhoop. 

Op het grote moment is al1es stil. De 
motoren zijn afgezet, en de vliegtuigjes 
maken net 'lliet zoveellawaai dat zij het 
ratelend geluid van de drijvende kraau 
van Jan Schoffelmeer kunnen overstem
men, op de reuzenarm waarvan een 
moedig fotograaf de laatste zwaaieu 

meemaakt, van aanvoerhak tot dijkmat 
en terug. 

En dan, als Schoffelmeer rruoluut zijn 
machine heeft afgezet, hegint dat 
sireneconcert, een concert dat naar bet 
schijr.t onmogelijk hecindigd kan wor
den, h elgeen echter door een nijdig 
getrompetter van een of ander directie
vaar>uigje - he t protocol mag niet in 
de war kome'll - toch lukt. 

D:;u zet het drijvend muziekkorps het 
Wilhelmus in, dat op ieder schip en 
icder stnkje aarde-in-zee de hoofden 
doet outblote•n en de aanwezigen erhij 
bepaalcl, dat Nederland een levend land 
is, omdat het aan zijn toekomst houwt. 

Met het wegmalen van de door de 
ringdijk omsloten waterma.ssa wordt nog 
dezelfde middag eem begin gemaakt, 
want in het ~emaal Wortman, hij 
Lelystad het grootste van de dde die 
voor de hemaling van oostelijk Flevo
Iand moeten zorgen - s telt Koningin 
Juliana enige uren later acht machtige 
pompen in werki•ng die samen per et
maal de water•3piegel een centimeter kun
neu doen zakken, zodat, naar is uitge
rekt!lnd, over acht maauden Nederlands 
der:de l]sselmeerpolder zal droogvallen. 

Een nieuw schip voor onze 
maatschappij 

Op 14 Juli j.I. is hij de n .v. Scheeps
werf on Machinefahriek ,De Merwede" 
Har.dinxveld het m.s. ,Straat Madura", 
,houwr,ummer 543, door Jnevrouw Van 
der Eyk· Van Salk gedoopt en met goed 
gevolg te water gelaten. Het schip mee t 

7300 · .ton is h et eerste dat de werf 
bouwt voor de n.v. Koninklijke Paket
vaart Mij. en het is hovendien een van 
de grootste schepen ooit hier van stupe] 
gelopen. De ,Straat Ma.dura" is een 
open schutdekschip, vrijwel geheel ge
]ast, 133,80 m . lang over alles, l.t.l. 121,92 
m, hreedte 18,21 m, holte tot C-dek 
10,74 m. en is uitgerust met een enkel· 
werkende 2-takt Stork motor va•n 6500 
apk. De cilindervoeringen werden ge
chroomhard volgens het Porus Krome, 
van der Horst procede. 

Het schip h eeft vier ruimen met onder 
er; hoventussendekken, twee ongestaagde 
masten, zes laadpalen C'll 16 electrisdh 
gedreven lieren voor laden en lossen. 

Op de tussendekken zijn acht vries
ruimen ingehouwd en in ruim IV een 
tank voor latex. De electrische stroom 
voor ue hulpwerktuigen wordt opgewekt 
door drie dynamo's van 200 kw. fa
brikaat Smit, Slikkerveer, aangedre
' 'eu door Storkmotoren van 300 apk. 
De ,,Straat Madura" zal eind December 
naar Rotterdam worden gesleept, waar
toe .een overspanning uit de Baanhoek
brng zal worden gelicht; men hoopt 
nog v66r. Kerstmis de proeftocht te 
kunnen houden. 

De werf ,De Merwede" heeft nog drie 
opurachten voor de samenwerkende 
rederijen de n.v. Kor.i<nklijke Paketvaart 
Mij. en de n.v. Konin:klijke J ava-China 
Paketvaart Lij.nen: op de 'lla de tewater
lating vrijgekomen hel.ling zal de kicl 
wonlen gelegd voor de ,Straat Singa· 
pore", een vrachtschip van 7800 ton d.w. 
voor de K..J .C.P.L. 

(!oto J. H. c, Vermeulen) (pa"Bnoo.o ta~OH at aw\Jado 

Tijdens de uitzending ,PCJ roept het schip van de week" ddo. 13 September werd opgeroe• 
pen het m.s. ,Swartenhondt". Aanwezig waren de familieleden van opvarenden. 
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T oen de eerste ,Auto11 in 
Rotterdam verscheen. 

"· 
In het orgaan t:an de vereniging voor 

Veilig Verku>r te Rotterdam troffen wij 
onderstaand artikeltje aan

1 
dat wij onze 

Lezers niet willen onlhouden. 

De eerete Rotterdammer, die een 
rijvergnr.ning voor een auto aan B. en 
\V. vroe~, wa::; ·de heer August Hoevels, 
direclenr vau 1~c•n bt>kencle s;tomerij en 
ververij. Dat was op ll ~'laart 1898. De 
dag rlaarop volgde de firma A. Bikkes 
en Zoon, die eveneens een antomobic] 
in bestelling ha·d en die van plan was 
zclf auto's tc gaan fabriceren 011 ver
handeJen. De heer Hoevels had het · 
voertnig voor gebruik iu zUn zaak 
hestcmd. 

D<: g;emeente.secretaris .~telde ue aan
naag in handen van de hoofdcommis
saris yan politic, de heer W. Voormole'll, 
die op zijn henrt de inspecteur van het 
bureau Meermanss,traat met eeu onde:r
zoek belastte. Hocvels woonde n.l. op 
het Gonwenburgh~c eiland, da t in die 
hmut lag. 

,In het voertu.ig·' zo rap porteert de 
i•nspecteur, ,i-s plaats voor twee perso
nen, welke onder. de kap naast clkaar 
plaats kunnen nemen. Ac'hter <le kap zit 
een hak, hcstemd tot herging van goe
deren. De wiele•n zijn voorzieu van 
massieve caoutchouc handen. 

De heweeg'kracht voor tle automobiel 
wordt verkregcn door hct in werkin~ 
hrengen van een electrische hatterij, 
waarvan vonken i•n aanruldn~ komen 
Jnet een r.e3ervoir, waarin zich benzine 
hevindt en wei tot een hoeveelheid van 
ten hoog~te clrie liter. 

Daardoor wordt gas or.twikkeld, welk 
gas ee•11 motor in werking brengt, die 
met twee v]ieg;wielen door middel van 
ledereu drijfri~men de achte ras in he
weging hrengt." 

Tot zover het rapport van de inspec
tcur. U ziet wei, dat 'hij het karretje ~oecl 
heeft uekeken! De grootste snelheid die 
het heestje kon halen, was 30 km per 
nur. Doch de heer Hoevels "ond dat wel 
wat bar en wildc, zoals hij iu zijn aan
vraag schreef, in g:een geval snellcr dan 
10 km per unr r~jclen, ,zijnde (1e gewor.e 
gnng van eeq1 r.Utuig". 

Het drukke verkeer ! 

De aanvraag van de firma Bikkers 
wenl nader hestudcenl door de inspec
teur van het politiehurean in de Lan"c 
·r Z" ~ . oreustmat. lJn wagen was groter .. Het 
hoocl plaats aan vUf persn·aen en had 
een totaal gewichr van 900 kg. De 
iw:pecteur voelde zich eigenlijk niet 
ht>voegd om een oordecl te vellen en 
adviseerde Plaatselijke \Verken naar 
een me•ning te vragen, .,daarbij rekeni.ng 
honclende met het drnkke verkeer in 
deze gemeente''. Het zij zo het zU: heide 
aanvragers kregen een voorlopige vex
gunning, in afwachting van een !lefini
tieve verordening, !loch als eis wercl 
gesteld, dat ,de motor re"elmati<Y o-e-e e o 
kcurd moest worden en dat de ,snelheid 
die van een i·n matige draf 1loor paar
den voorthewogen rijtui.g niet mag te 
hoven gaan." 

Er Twrnen nummerborden en rijbe
wijzen. 

De nieuwe ,Verordeonin" op het 
Rijden" trad op 23 September 1898 in 

De lwli-ingang tc Menado bij laag water. 
(foto: Wout Bakker) 
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werking en toen was de tijd daar, dat 
definitieve bepalingen gesteld werden 
voor het rijden met automohielen. 

Prompt daarop, 27 September, kregt:on 
de heren Hoevels en Bikkers een defi
ni t.ieve vergunning, waaraan echter ver
scheidene voorwaarden ver.honden 
waren. De voertuigen moesten voorzien 
zU•n ,van lantaarns, van eeu ren1, van 
een luidklinkende bel of signaalhoorn." 
Vooral met bet lot der paarden was men 
hegaar •. Geen wonder., want Rotteroam 
tclde er in die ·1lagen ruim 3000. Bij hPt 
i•nhalen van paarden nwest de automo
bilist direct snelheid verminderen of 
stop pen, zoclra 'hij bcmerkte, da t de 
d ieren onrustig werden. 

Verder werd hepaald, dat de auto 
dech b ill gehruik genomen mocht wor
den, nadat zij door. de politic was 
p.ekeurd. Tc•n hewijze daarvan wenl er 
een koperen plaatje van 6 X 3,5 em 
uitgereikt, dat op zichtbare wijzc aan 
cle auto hevestigd moest worden. 

Het opschrift luidde: 
KEUR 

ROTTERDAM 
No ..... . 

Elk jaar moest de auto opnienw 
!;ekeurcl worden. Rijhewijzen werden 
al direct ingcvoerd. Als hestuurder 
mochten slechts personen hoven de lB 
jaar optreden, die eerst et:•n vaardigheids
proef moestt:<n afleggen, waarna zij een 
rijhewijs kregen. Ret zag er gewichtig 
uit, dit document en het was van een 
perkamenten omslag voorzien. 

Et· stond te lezen: 
De Hoofdcommissaris van Politie te: 

Rotterdam, G(det op de sub 8 gestelde 
bepaling van het Besluit van B. en W. 
d.d. September 1898 (Gem. Blad 41 van 
1898) verklaart dat . .. ... bewijs g(>gevNt 
!weft) dat hij voldoende geoefend is in 
(;e belwndeling van voertuigen, die door 
meclzanische kracht worden t'Of)rtbe
wogen. 

In 1893 wa·3 Rotterdam zes auto's rijk. 
In 1929 wa1·en het er ruim 800 en nu 
zijn het er meer dan 26.000. De inspec
teur, die in 1898 over het ,drukke ver
kecr" sprak, moest uu zijn ogen nog ee·n~ 
kunner. open doen ! 

TH. VA~ DIJK 

Boek terug 
Bij het heeld va•:1 Erasmus in Rotter· 

dum werd een hriefkaart van 50 bij 
34 em hezorgd, compleet met postzegel. 
De heer Desiderius Erasmus wordt 
daarin al voor .de tweede keer gewaar
schuwd het hoek dat hij reeds meer dan 
200 jaar in z'n handen houdt hinnen 
drie dagen bij de gemeentehihliotheek 
terug te hezorge•n. ,Kosten dezes vijf 
cent." 



De strijd tegen het water 
De Hollanders hebben in de eeuwenlange strijd met het water veel 

ervaring opgedaan. En er wordt daarom altijd aan d~ zeekant veel aan
dacht aan de kustverdediging besteed en wel op zulk een wijze, dat dikwijls 
een al te diep ingrijpen van de Waterwolf in de Nederlandse bodem voor
komen wordt door onderhoudswerken die ,tot en met" zijn uitgekiend door 
de deskundige mensen van de Rijkswaterstaat. 

In de Duitsc hezettingstijd konden 
c.q. mochten veel van die uiterst nood
zakelijke wcr'ken niet worden uitge
voerd. Dat betekende dus, dat de zet: 
vrij spel had en de 1omeloze kracht van 
het water vcrnielde vele der hestaande 
kustverdedigingswerken. 

Een van die vitale punten vormt wel 
de smalle duuinenrij tussen Ca1lantsoog 
en Huisduinen~ ten Zuid-Westen van 
Den Helder. In tien jaar tijds heeft de 
zeestroom hier soms tot vijftig meter 
diep tc de duinen weggc~l agen. V erster
king van deze natuurlijkc verdediging 
was dus zcer. urgent geworden. 

Over ecn afstand van enige honder
den meters heeft de Rijkswatcrstaat 
hier lange stre'kdammen Iaten m.aken, 
teneinde de snelheid van de felle 
stroom te verminderen en zodoende 
tevem zijn krncht tc versnipperen. 

Dat hebben de aldnnr. bestannde 
strekdammen on_getw~jfeld gedaan, 
maar door het tamelijk ver uiteen 
liggen van deze piere'll kon de stroO<m 
toch weer dicht bij de kustlijn komen 
en zijn vemielend werk b1ijven doen, zij 
't dan gehinderd. 

De Rijkswaterstaat heeft toen beslo
teu tussen elkc strektlmn er nog een te 
laten maken en met dit werk is men 
tbans hard bezig. 

I nderdaad : hard h ezig. Want aan de 
zeekant ie elke dag met gunstig weer 
een kosthare dag, die men moet hc
nntten voor het onderhondswerk. 

Een van die ocroude wapenen in de 
s tr~jd tegen het water. is het zinkstuk. 

Dit is .eeu groot vlechtwerk van rijs 
en riet - afko.mstig uit de Biesbo3ch -
dat tot zinken wordt gebracht op de 
plaa:s waar. een s trekdam (ook wei pier 
genoemd) moet worden gelegd. 

H et zinken van dergelijke rijocon
structies in zee brengt veel risico met 
zich: men moet in1mers rekening hou
den met verschillende factoren, zoals 
stroom, wind en getij. 

Een grote groep rijswerkers (pl.m. 
150 man) is druk in de weer. De te zin
ken rijsmat - die 74 meter lang en 50 
meter. breed, en vermoedelijk wei de 
grootste is) die ,buiten" ( d.w.z. in de 
Noordzee) werd gezonken, is door een 
vijftal sleepboten uit de haven van Den 
Helder weggesleept en bevindt zich nu 

op de plaats, waar het naar de bodem 
van de zee zal moeten vcr.hnizen. 

Met een vakterm heet het op de 
juiste plaat::; vastleggen van een zink
stuk h e t ,in de raai" leggen. 

Het grote eiland van rijs en riet met 
$tukken en wiepen doorvlochten, ligt 
met dertig stevige anker.s op zijn plaals. 
Nu komen de hakken met zinksteen, 
die over enige uren het s tuk zoJauig 
znllen hallasten, dat hct zinkt. Veertien 
bakken met s teen zijn er voor nodig. 
Duizendcn en duizenden kilo's. 

De rijswerkers, polige gehruinde ke·· 
reb, met handen, die wei verraden, dat 
zij geen jongedameswcrk docn en voor
zien van waterlaar.zen tot aan hun buik, 
komen in actie. Ieder wee t, wat hem tc 
doen staat. Zij leggen de planken over 
de ·wiepen van het zinkstuk en op ver
schillende plaatsen stellen zij zieh op 
om steuen aan elkaar door te geveu. 
Ze slaan dictn opecn op de smalle plan
ken P-n pakken de stenen van elkaar 
over. ( dit noemt men ,handen" ), tot de 
laatste man van de rij de steen in het 
roosterwerk werpt. De rij..-;werkers zijn 
zodanig opgesleld, dat eer.st het mid
tlengedeeltc van het &tuk hehallast 
wordl en wei zolang, totdat dit onder 
de wateroppervlakte verdwenen is. 

Er wordt volgens 1.ysteem gewcrkt. 
Dat is nootlzakcJijk, . daar. het andcrs 
weleens font :zou kunnen lopen. 

De man, die de ,zinkploeg" comman·· 
deert en voor de uitvoering van di t 
werk verantwoordelijk is, is de zink
baas. N aast veel deskundigheid om trent 
hct 'Zir.ken, moet deze pcrsoon ook een 
grote keel op kunnen zctten, want de 
mannen op het 3700 m 2 grote stnk, 
moeten h em klmnen lwren. 

Steeds meer s tenen komen inmiddels 
op de rijsmat terecht en het stuk ligt 
nu hijna geheel onder water. En nadal 
de laatste stroppen nog wat zijn aange· 
trokken klinlt de hele ploeg op de 
hakken en klinkt het nit des zinkbazen 
keel: 

,Jan Ve th, jij de voorste zinklijn 1 

Aai Stuy: jij de achterste, Dirk Beaten
hnr.g, jij der! ! Allemaal bij de zink
lijnen en in de gangboorde! Los dat 
stuk!" 

De rijswerkers hebhen ondertussen 
hun oliejassen aangeschoten en met aile 
macht worden zinkstenen op het stul~ 

geslingercl. Driehonderd handen makeu 
hier echter. nog gecn licht werk. Oc 
Gtenen zijn behoorlijk ,aan de wicht" 
en soms worden ze gekantclci, omdat 
tillen onmogelijk is. H et is een gespetter 
en cen geplon:; van jewelste en de phis
sen zont water stromen over de olie
jassen. 

De bakken met steen worden nu 
dichter naar. elkaar toe getrokken, 
zodat deze een kring vormen. Er blijft 
echter een opening om een bak me\: 
hele zware s tenen (stortsteen noemt 
men die en dcze wegen van 30 tot 20(1 
kg per stuk) in dit ,haventje" hinnen 
te 1aten varen. En als je dan geen 
oliejas aan hebt - zoals uw verslag
gever. - kun j e op een nat pak re
keuen ...... 

Door de enorme zwaarte van de 
s tenen is h et stuk naar de bodem van 
de zee verdwenen. Er wordt druk ge
peild en gemeten en nog altijd maar 
door plouze11 die zwar.e s teenbrokken 
in het water van de Noordzee. 

De rij.>werkers hebhen honger gekre
gen van dit zware werk en zij duikelen 
hun ,por.egie" hrood op om even te 
hikken. Dat smaakt! Het zilte nat wekt 
de dorst op. Maar dorst hehoeft men 
hier op zee niet te lijden. Op een van 
die bakken bevindt zich een hele grote 
drum m et drinkwatcr en met ecn blikje 
wordt geput. 

Als de sneden brood ver.orherd zijn 
- en dat is gauw genoeg gebeurd -
begint de zinkploeg weer met ,nastor
ten" en dan verdwijnen weer ettelijke 
duizenden kilo's zware stenen in de zee, 
die hier een tiental meters diep is. En 
dan eindelijk is het voor elkaar. 

,Die konu er niet ,meer nit!" 
Dat zeggcn ze tegen elkaar en we 

kunn cn Jat best heamen. De lege bak
ken worden door de motorbootjes en 
een sleepboot naar de haven van Den 
H elder teruggebr.acht en de mannen 
gaan langs het strand terng naar hun 
keten. Daar heeft Wimpie V eth de 
,prak" klaar en geloof maar ger.ust, dat 
het warme etcn aile eer wordt aange-
daan .. ... . 

Ze hehben een welhestedc dag gehad. 
Maar morgen staan dezclfde mannen 

weer vroeg aan. hun stellingen op ,De 
Zaad' " om het rijshout te vlechten tot 
wiepen, welke nodig zijn voor het vol
gende zinkstuk. 

Want klaar komen ze eigenlijk no9it, 
(!.ie taaie ,watergeuzcn", ma~r zij zullen 
de strijd tegen het water toch niet op· 
geven. Zo waken deze mannen met hun 
traditionele middelen voor de hescher
ming van het kleine, dierhar.e stukje 
grond, dat eens uit dras en wier is 
geweld ..... . 

(.,De Merwedestreek·· ) 
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Afsluiteu van zeegaten begonnen. 
Ret eerste zinkstuk ligt op de bodem 

van het Hari'Dgvliet. We stonden op de 
kop van de Oostelijke dam van de 
nieuwe Werkhaven hU Hellevoetslnio 
toen het gevaarte door de ,En Avant II" 
naar open water werd gesleept. 
· Het decor ·was oer-Holland·s. Achter 
ons de dijken va-;1 Putten en voor ons 
het door de zon in een feestelijke gloerl 
gezette Haringv.iet. In cle v~rte blon
ken de duinen van Voorne oo aan <k 
overzijde van het water zagen we de 
huizen van het visser~plaatsje Stellcn
dam. Kleine vr:iendelijke !mizen met 
lache'Dde rode daken. 

Het konvooi. zette koers ·naar het 
westen. V oor9p vier bakken met ~tort
steen, getrokken door kleine kittige 
sleepbootjes. Dan trekkend als een paard 
in de strengen, de ,En Avant" met 
eerst een zwaar geladen hak en daama 
het 1200 mZ grote vlot. Zinkbaas Cees 
Slingers s tond groot en fors als een 
vlootvoogd op de bak en schreeuwde 
wat aa'llwijzingen naar de tientallen 
rijswerkers, die het zich op het 
dei~en~e vlot gemakkelijk hadden 
gemaakt. . . 

In de flanken van het zinkstuk hin
gen de roeibootjes, onohtheerlijk als 
stinks de plaats van bestem.mi'Dg zou 
zijn hereikt en het wilgehouten gevaarte 
zou moeten worden veranker.d. 

Achter de sleep kwam het ,ad
miraalsschip", de ,Urk", met de aan
nemers van het zinkwerk, de heren T. 
en P. de Klerk., evenals hun mann en, 
gehard in de strijd tegen het water. 

Met een roeihoot werden we n aar dit 
drijvende hoofdw.artier gehracht. Er 
was hoegenaamd geen golfslag. De 
enige deining op 11et water werd ver
oorzaa'kt door de b egeleidende schepoo 
van de Rijkswaterstraat, waarvan de 
,Jan Blankert'' de leiders van de Delta
werken aan hoord had. 

Langzaam zetten ·de schepen koers 
naar de uitgezette paleu, o'Dgeveer 
vijf kilometer. hewesten Hellevoetsluis. 
Op l1et zinkstuk heerste een opgewekte 
stemming. Groepjes rijswerkers zaten 
overal verspeid en de ene kwinkslag na 
de a'Ddere schalde over het water. H!er· 
en daar wer!l een touw vastgemaakt. De 
zinkhaas bespra'k met de voormannen 
het komende karwei en gaf zijn laatste 
wenken om straks alles precies op tijd te 
laten verlopoo. · 

Het tijdschema is hij hct afzir..ken 
van een zinkstuk erg helangrijk. Tussen 
een en twee uur zou het tij kenteren en 
in die periode moest het werk worden 
geklaard. 

Om tien uur had het .konvooi Helle
voetsluis verlaten en om en.kele minuten 
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over clven lag het zi'Dkstuk op de juiste 
plaabs. Met meetinstrumenten hadden 
<le opzichters van ·de Waterstaat die 
piaats vastgesteld. en toen men eenmaal 
zeker was werd snel met de verankering 
begO'llllen. De roeihootjes maakten .zich 
van het zinkstuk los en in vier-vijf 
richtingen werden de ar.kel'\3 uitgczet. 

,Die jongens hebhen het niet zo 
zwaar", dachten wij. Maar toen wij 
de roeiers met de ankEm3 aan l~et 
werk zagen eon hoe er geploeter.d moest 
worden om die anker.s weer te lichten, 

• kwamen wij s.nel tot andere gedachten. 
lmniddels waren op de hakken, die 

in carre . rond het zinkstuk lagoo, de 
laatstc voorhereidingen voor · h et hal
lasten van het wilgehouten gevaarte ge
troffen. 

Zi'llkhaas Slingers deelde het werk in 
en de aa'Dnemer~> en de opzichters van 
'V ater.staat controleerden of er n'iets 
meer mis kon gaan. 

Toen iederen zijn taak wist eh het 
zinkstuk muurvast tussen de bakken lag, 
begon het ballasten. Enorme stenen, 
in gewicht varierend van lO tot 80 kf! 
\w~r'den in ·het midden van 'het zinkstuk 
geworpen. In lange rijen gaven de 
maiJlllen de stenen door. Een onmense
lij"k zwaar karwei. V oorai ,degene, die de 
s tortstenen zo'n drie, vier meter moest 
weggooien, had het zwaar. De mannen 
losten elkaar dan ook regelmatig af. 
Voor de Jeek, ·die het ha11asten van een 
zinkstuk voor het eerst ziet, is h et bijna 
niet le hegrijpen, dat een dergelijke 
zware arhei,d in een zo gestaag tempo 
wonlt volgehouden. Gedurende dtie 
kwar.tier rolde de ene steen na de 
andere op de houten mat. W eldra ston .. 
den de rijswerker.s, die het verst van de 
bakker. stonden, tot hun knieen in het 
water . Ieclere steen deed het zinkstuk 
dieper zinken en op het laatst staken 
allet:.tn de randen nog hoven water nit. 
Zinkbaas S1ingers was echter r1og niet 
tevreden . Er moest zo veel ballast op 
het zinkstuk worden gewor.pen, dat h et 
geheel onder water zou verdwijnen. 
Touwen behoeden het gevaarte voor eon 
te sneHe tocht naa:r de hodem. 

E er-st .als 'het commando ,Los overal" 
zou h ebhen geklonken mochten die ton
wen worden losgemaa'kt, Maar dan zou 
het afzinkoo ook zo snel geschieden, 
dat van een mislukking geen sprake 
meer kon zijn. 

E.indelijk. was m en zo ver, dat het 
slothombardement kon heginnoo. Op 
de bakken werden grote hoeveelheden 
stenen klaar gelegd. Iedereen ging van 
het reeds geheel onder water liggC'llde 
vlot af en hegaf zich naar de hakken. 
Slihgers schreeuwde zijn laatste aanwij-

zingen. Op de kopbak verzamelden zich 
de helangstehooden. De spanning steeg. 

Toen klonk een bevel en plotseling 
leek het of iedereen, die direct met het 
werk te maken had, hezeten werd door 
een enorme woede jegoos het zinkstnk. 
Alles wat smijten kon hegon in een 
razend tempo het weerloze reeds half 
verdronken gevaarte te hekogelen m et 
de zwaarste stooen. Het was een 
spektakel, waarbij horen en zien ver
~in~. Het afzinken had zijn h oogtepunt 
hereikt. Molen.wiekende mannC'D werk
in een razood tempo om in de kortst 
mogelijke tijd zo veel hrokken steen op 
het zink8tuk te gooien, dat het loodrecht 
naar de diepte zou zinken . 

E'D tU3sen dat enorme lawaai van 
plonzende ster.en en honkend metaaf, 
van springende, schreeuwende en smij
tende mannen, stond daar de zinkhaas. 
Kal'm en rustig. Even had hij meegehol
pen met h et homhardement, maar toen 
concentreerde hij al ziju aandacht op 
de touwen, die kreunend weerstan{l 
hodf'.n aan de enorme last, die elk 
ogenhlik zwaarder werd. 

Dan om kwart over een: een kort 
b evel. Rappe handen maakten -de tou
wen los en toen waren aile beletseloo 
opgeheven en k.on het zinkstuk ziju weg 
nn.ar de hodem van 'het Haringvliet ver
volgen. Een nieuw commando. Plot
selintr hield het smijten op en viel' er 
een stilte, die aileen maar verstoord 
wevd door het gesprek aa'D hoord van 
cle kopbak. De zinkhaas complimenteer
de de aannemer en de aannemer de 
zinkbaas. De ingenieurs van Rijkswater
staat en de opzichters druktoo de i1eren 
De Kl'erk de hand. De rijswerkers 
namen het er even van. Het karwei was 
1.og niet afgelopen. Op de hakk&n lageu 
honderd&n tonnen steen, die nog op het 
nu afgezonken zinkstuk zouden moeten 
geworpen. In de verte naderde de ,,En 
Avant" met nieuwe ballast. Twee, drie 
hakkoo. Nog enkele uren werk. 

Maar het zwaarste zat erop. De ankers 
werden door lie roeiers weer opge
haald. De staf van W aterstaat ging weer 
aan boord van de ,Jan Blankert". De 
zinkhaas, die de gehele morgen zo ge
concentreerd aa•n het werk was geweest, 
k eek ontspannen om zich h een. 

Maar veelrust werd hem niet gegund. 
Het karwei moest r.og worden voltooid. 

De rijswerkers maakten zich gereed 
voor ·de laatste slag. Aa'D boord van de 
in H ellevoetsluis gestationeerde ,Mer
wede"' voeren wij terug naar de werk
haven. De vlaggen wapperden niet in 
het stadje. Er heer,ste geen opwindi•ng. 
De eeuwenoude geveltjes stonden te 
hlakeren in ·de warme zomerzon. Een 
meeuw scheerde langs de vuurtoren. Eem 
plezierjacbtje gleed over het water. 

(Vervolg op iblz. 24) 



,Vrouwen ...... ", zei Dorus Post, ter-
wijl hij over ·de reling in de oneindige 
verte staar.de, ,vrouwen daar n1ot ik 
niks va'll hehhe...... De enige vrouw, 
waar ik ooit van gehouwe heh, is m'n 
moeclcr geweest en die is non hekans 
vijftien jaar dood ...... " 

\Ve zaten zo'n heetje te luiwammessen 
op de hak van de ,Meerdijk", op een 
warme Zondagmiddag, ergem:s op de 
Oceaan op weg van Zilld-Amerika naar 
Rotterdam. Pol-de-leugenaar had z'n 
harmonica hij ·zich, maar bij had z'n 
hele repertoire al afgespeeld en daarom 
het instnunent, zo zorgvuldig of het 
een baby was, in eem doek gewikkeld 
en naast zich neergelegd. De uitlating 
van Dorus, ,dat-ie van vrouwen niks 
most hehhe", was min of meer eeu 
vervolg op het verhaal van Thijs, de 
lampemist, die al meer. dan tien minuten 
hezig was geweest ons de hekoorlijk
heden te schilderen vail- z'n nieuwste 
,meisie". Die . Iampenist was wat je 
noemt een knappe knul en het is d1is 
niet te verw001deren, ·dat hij direct vlam 
vatte na die ontboezeming van· Dorus 
Post. 

,Kan i'k inkomme", zei-ie ~o langs 
z'lll neus weg, ,as ik zo'n kop had als 
jij, zou ik 66k niks van de vrouwe 
wille wete!. .. !" 

, Dach-ie dat?". Dorus kwam over
cind uit z'n liggende houding, spuwde 
een lange straal tahaksap over de muur 
en kwam wijdheen.s voor Thijs, de lam
penist, staan. 

, Dacb-ie dat?", hed1aalde hij, , la' 
m~jn je da'll vertelle' dat ik zes jaar 
geleje' een vrouw heb kenne' tronwe' 
met 20 rooie rngge' en vier hnisies op 
de Binnerotte ...... !" 

Ons lniclrnchti'g ladhen, dat hierop 
vol'gde, was hegrijpelijk. Als er ooit een 
wedst~jd zou worden nitgeschreven om 
de l eelijkste man, zou Don1s Post zeer 
zeker met de eerste prijs gaan strij'ke.n . 

,AJs tlat waar is", zei Pol-de-Ien
l!:enaar., ,dan is die vrouw Of hardstikke 
blind geweest of ze heeft je alleem maar 
in: het Jonker hcke!J.<e .. . ... " 

Dorns, die zich van z'n gemis aan 
mannelijk schoon vol!J.<omen hewust was, 
toonde zich niet in het minst heledigd. 

,'tWas 'n pr001t vrouwmens", zei hij 
nadrukkelijk, ,en ze heh me meer dan 
eens in het voile daglicht gezien". 

,En :waarom heh-ie d'r dan niet 
genomen?" wHde Thijs weten. ,Twintig 
dnize.nd piek en vier melkkoetjes op 
de Binnerotte . . . . . . . . . . . . .Zeg Mottige, 
ka' je mijn het adres van die griet niet 
's geve' ... ?" 

Het ss. ,.Sidajoc" laadt T.·olen te Telok Bajur. 

lfet recreatlie-centrum van de Steenkolen Maatschappij ,Parapattan" tc Telok Bajur. 
(Jato's ge;:agvoerder Ad. de Best) 

,Ze is non clood ... " Dorns staarcle 
een heetje ,he'dr.oefd naar ·de einder en 
ik geloof zelfs, ·dat z'rn oogjes ,een 
heetje vochtig werden. Als clat zo was, 
dan was het zeer zek~r niet om het 
, erscheiden van dat ,pront vrouwmens", 
want ogenhlikkel~jk Iiet hij er znchtend 
op vo]gen: ,en d'r centjes hC'lllle' alre
maal naar de kerk gegaan ... " 

,Samme _Saaie !", zei Pol, ,wat een 
stomme1ing !" En verwijtencl lk.eek hij 
naar Dorus, die, om onze verhazing 
toch nog , even gli'mlachte. ,W aarom 
heh-ie d'r niet getr.onwd, ezel? !" 

De Mottige haalde z'u schouders op. 
.,Me wasse al 'angetekend", antwoordde 
hij en zweeg weer. 

,Angetekend ... ?" Pol kwam ook 
oYereind en steunde zich op z'n l'i'l.lker 
ellehoog. .,Angetekend ... ? !" ~oeg-ie 
'llog eem ongelovig .. ,Dus wou jij he
weren, dat , jij met je mottige gezicht 
nog de hn1igom geweest hen' ook?" 

,Ja!", 'Zei Dorus ge'decicleerd. ,Veer
tien dage' he'll ik de hruigom geweest!" 
Weer zweeg l1ij en kauwde nadrukke
Jijk op z'n pruim tahak. Ik moet eerlijk 
toegeven, dat nu oolk. mijn nieuwsgierig
heid was gewekt en ik blijkbaar met 

nuSer ontzag naar Dorus keek dan ik 
ooit had geclaan, Wa'llt hij Wendde ·zich 
nu tot mij: 

,J a, Toontje, dat ha'-je niet gedacht 
van Oome Dorus, he ... ?" 

,Maar dan hen j e nog groter stom· 
meling dan ik dacht!", riep Pol-cle
leugenaar verontwaa1·digd nit. ,,Of heh 
ze zelf op ltet laatste ogenh1ikkie tnog 
,nee" gezegd ... ?" 

,Nee man, 'k zal je vertelle' hoe het 
is gegaan. Luister maar. 's !" ,Hij zet
te zich hreednit op de koekoek, ver
sdhoof even z'n pruim van links naar 
rechts en hegon toen z'n verhaal. 

,Het is 'llOU hekant zes jare' geleje .. . 
lk was toen nog matroos op de ,Win
terswijk" van Erhardt en Dekkers, je 
weet wei. Nou, me zouwe Donderdags 
vare' en ik had het zo nitge'knobhelcl, 
dat we de dag daarv66r~ op een Woens
dag .dus, zonwe tronwe' ... Ik heh-ie al 
t~ezegd, centjes had ze genoeg C'll ze 
stong d'r op, dat het een deftige tronwe
rij mos worde'. Dat lheb eerst nog 
effet,ies ruzie gegeve', want ik wou een 
Jan Plezier hehhe~ met aile jonge's van 
de ,Winterswijk" d'r in C'll een vaatje 
bier op de hok, maar claar won ze niet 
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in trappe' ...... Niks d'r van! Ze was 
van deftige komaf, dus het most alle-
maal: netjes weze' ...... Nou, ik denk: .W 
je zin!. ..... J a, waar. of niet? Me wassc 
nog niet getrouw'd, .dus zij was nog de 
haas over de portemonee. Ik denk: dat 
verandert wei asse me maar eerst op 
het s tadhu.is geweest benne' ! Goed, dP. 
koetsies wasse hesteld, vier stuks en 
allemaal met twee paar'de' d'r voor en 
de koetsiers in ponteficaal. De gaste' 
wasse uitgenodigd, de taretjes hesteld ... 
afij'll, de hele hoel was piekfijn in 
orde ... ... " 

,Hoe hestaat het?" ver.zuchtte Pol, 
die net zo aandachtig naar het verhaal 
van de Mottige luisterde als een kin'd 
naar een sprookje. ,Twintig du.i'zend· 
piek en vier hu.isies op de Binnerotte ... !" 

,,V ertel verder, Dorus !", Yerzocht 
Thijs, die dus hlijkhaar ook zeer was 
gei'D.teresseerd. 

,Nou ja, wat zal ik zegge' ... Op die 
Woensdag d.an zou ik m'n hr.uidje om 
tien uur van huis komme' hale om 
naar het stadhuis te gaan. Ik. was een 
heetje vroeg van de zenewe' mot je maar 
rekene' - stond o'm 9 uur al op · het 
stoepje te tanda'kke. Toen ineens grote 
deining! D'r was geen: hruidshoeket! En 
dat schijnt voor een vr.ouwmens al net 
zo onmishaar te zijn bij een trouwerij 
as een maonspersoon! Nou, om kort te 
gaan, ik most •d'r. op uit om zo'n ding 
te hale' ...... M'n a.s. vr.ouw, zal ik niaar 
zegge', g.af me vijf en twintig guide' 
mee, want het most natuurlijk ·van · · 
Hartlieb weze' op de Blaak, dus dat 
kost cente' ...... Nou, ik an 't holle', op 
me paontoffels, want me lakschoene ·deee 
me pijn ·'an me voete', dus die zou ik 
pas op h et laatste ogenhlikkie 'antrek
ke' .... .. Loop ik op de Schiedamse 
Singe! en wie 'kom ik daar tege' ...... ? 
Lange Willem !" 

,,Lange Willem Steenhakkers, van de 
,Orestes?" interru:mpee.rde Poi. 

,Hou' jij toch je kop dicht !" viel Th~js 
tegen de Leugenaar uit, , laat d~ 
Mortige nou verder vertelle'!" 

,Netuurlijk!" zei Dor.us, ,diezelfde 
Lange Willem hedoel ik. Nou ja, en nou 
hen ik gauw uitverteld, he? Je snapt 
het wei. Een horreltje, b ij Tinus op 't 
hoekie, van Willem op mijn hruiloft; 
eentje op me schoonmoeder, ...... af~jn, 
toen eentje omdat Willem pas gemon
sterd was en toen eentje op de hruid, 
eentje op me schoonmoeder, . ..... afijn, 
ik ben de volgeonde morrege wakker 
geworre' in me kooi op de ,., Win-
terswUk" ...... as vrije joonge' ...... !" 

,Verr ...... , wat een kaffer!", sehold 
de leugenaar. 

,,En het meisie?", vroeg Tijs. ,.,Heh.ie 
·die nog gezien na die tijd?" 
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Het ss . .,Tfl$marl' ter rede van Semarang. 
(foto: 2e stm. F . w. Kaptijn) 

De , Camphuys" liggende aan de steiger te T eriUlle. 

,J a ... " zuchtte Dortl!S en spietste 
een straal tahaksap over de reli'llg, 
,toen ik .drie maande' later weer in Rot
terdam 'kwam, heh ik een bruidshoeket 
voor d'r gekocht en b en naar. d'r toe 
gegaan ...... " 

,Wat zei ze wel?", kon ik mijn 
nieuwsgierigheid 'D.iet he<h'lingen. 

,Niks ... ", zei Dorus somber, ,maar 
ik heh drie weke' in het ziekenhuis 
gelege' .. .... 1' 

Toen werd er van de hrug gefloten 
en moes-t de Mottige aan het roer. 

(overgenomen uit ,,De Blauwe 
Wimpel'') . 

(Joto: Jde wkt. c. Sch.oemaker) 

(V ervolg van hlz. 22) 

Nederland was met een nieuw groot 
wer'k hegonnen. Zonder enig officieel 
vertoon, zonder feestgedruis. Eeon een
voudige handdruk, gewisseld aan hoord 
van een ijzeren zolderschu.it, was het 
enige zichthare hewijs gewe~t, dat het 
werk tot ieders tevredenheid was ge
klaard. 

Het eerste zinkstuk voor de afslui
ting van het Hariongvliet lag op de juiste 
plaats en voldoende gehallast op de 
hodem. 

(Uit : ,Trouw") 



Vaders 

Gisteren spraken wij met een letter. 
kundige over zijn jeugd. Hij zei: 
,Mijn vader hestemde me !Ilatuurlijk 
weer voor de handel, of het kantoor. 
Die dacht, daar steekt een kloeke pro
curatiehouder in die jongen. En zo zat 
ik op zestienjarige leeftijd achter een 
oude lessen'aar met rijen cijfers voor 
me waarvwn ik niets hegr.eep. W eet je 
hoeveel ik voor m'n rekenen had, op de 
Lagere School? Een nul Ik. wist niet 
dat tweemaal twee zeven . was. Ik was 
een voikomen mi•slUkkeling." 

De Ietterkundige keek vergenoegd 
voor zich uit. En vervolgde: 

, Ook op het kantoor waarin mijn v~der 
mijri toekomst had. gezien, was ik alras 
heken:d als een grote nul. Terwijl 
mijn collega's zwoegden schreef ik reeds 
veelhelovende versjes op de .rissen der 
coupons, of hoe heten die dingen. W eet 
je wat de baas tegen me zei? Hij zei: 
Jij bent een waardeloze nietsnut." 

Opnieuw keek de letterkundige ver
genoegd voor zich uit. En vervolgde: 

, Toen mijn vader het hoorde, 'Wa.; 

hij razend. Hij ontplofte. Het was de 
eerste keer dat een vader werkelijk 
O!Iltplofte. Het heeft nog in de kraut 
gestaan. Een w·eek later zond hij me 
naar een ander kantoor. Maar het 
was daar van hetzelfde Iaken een 
pal;;:. lk deugde voor niks. Ik liet de 
hoel in de soep lopen. Ik schreef maar 
versjes i!Il het groothoek. Weet je hoe 
de accountant me noemde? Een 
lamstraal." 

En ook voor de laatste maal keek 
de letterkundige vergenoegd voor zich 
uit. 

Wonderlij'k genoeg kwamen we even 
later een hekend pr.ocuratiehouder 
tegen, met wie we spoedig over zijn 
jeugd in gesprek kwamen. 

,Mijn vader wilde, dat ik dichter 
werd," •zei hij peiuzen'd. ,Die zei, je 
gaat maar in cafe's hange,q, en je schrij£1 
maar wat op een papiertje. En zo 
zat ik op zestienjarige leeftijd in een 
oud koffiehuis met jongens met haat
den om me heen die versjes maakten, 
waar ik niets van hegreep. W eet je wat 
ik deed, mtussen? Ik opende een kleiiJl 
tahellru.isch kasboek. Ik wist niet eens 
dat tus3endeur op ogenzwart rijmde. 
Ik WaG een afschuwelijlke hurgerjongen." 

De procuratiehouder keek vergenoegcl 
voor zich uit, en vervolgde: 

,Op .school h ad ik 'D.Ooit een opstel 
kunnen maken. Weet je wat ik voor 
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Ad. de Best gezagvoerder 

ms. ,Banggaai". 

* 

Op nevenstaande fragment 
van een foto ziet U ......... , 
maar dat moet u zelf raden. 
Als U het weet zend U Uw 
oplossing aan: de redactie 
van ,de Uitlaat" c/ () n .v. 
K.P.M. - Medan Merdeka 
Timur 5 Djakarta en U dingt 
mee naar de uitgel-oofde 
prijs van Rp. 15,-. 

Inzendingen moeten uiter
Iijk 20 December a.s. hij ons 
binnen · zijn. 

~--~--------------~-· J 
Nederlandse taal en letterkunde had? 
Een nul. En daar zat ik dan in het 
cafe rentevoeteon uit te rekenen op de 
bierviltjes. H et leek natuurlijk nergens 
naar in die omgeving. W eet je hoe de 
jongens me noemden? Ik zal het maar 
niet zeggen." 

Opnieuw keek de procuratiehouder 
vergenoegd voor zich uit. En vervolgde: 

,Toen mijn vader het hoorde was hij 
razend. :rk zei nog pa, hedaar wat -
maar hij kookte reeds. Hij was niet zo'n 
slcchte ma'll. Maar hij begreep m e niet. 
Hij stuurde me nog naar een ander 
cafe, m aar het hielp niets: ik bleef 
~itten rekenen. Er is nog nooit een fat
soenlijk vers uit miju handen gekomeon. 
Ik dr«>nk gee.n ene horrel, ik zat maar 
wat melk te slobher.en, en pondenreke
ningen te maken. Ik was een geweldige 
nul." 

En vergenoegd nam de procuratie
h ouder afacheid van ons. Het was een 
merkwaardige dag. 

Uit ,.bet Handlelsblad" 

SNIPVERKOUDEN .. .... 

Ach, wat heh ik het te pakken, 
Ik heh op de tocht gestaan, 
M'n ogen dik, m'n horst gevoelig, 
Het is niks met me gedaan! 
Ik hoest en niest de hele d'ag al, · · 
V oel me lamlendig - hegrijpt U 

het? 
HA TSJIE! ! , daar komt ;weer een 

niesbui, ·1·. 
Bah, vervelend, 'k ga naar m'n 

bed. 

* 
lk zal e-erst een stoomhad n emen, 
W arme groc is best misschien, 
'k W rij£ me in - ga onder de 

de ken. 
Waar is m'n tube aspirien? 
M'n smaak is radicaal verdwenen, 
lk ruik niks geen etensgeur, 
Laat ik maar niet Ianger klagen, 
' k Word straks nog een ouwe 

zeur! . 
Oscar. 
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In het September nummer van ,de
Uitlaat" kwa.m de puzzle Spreekwoord
ban:en vo01:. Zeer veel goede oplossin
gen kwamen hiervan bij ons binnen . 

Pe oplossing luidt als volgt: 

1. desperado; 2. gelijkenis; 3. cham
pagne; 4. kopiegeld ; 5. dierkunde; 6. 
genodig!le; · 1.- indociele; a. sleurwerk; 
9. p_ekhJ.~~_de; ·10. k1a.ss~ren-; 11. mate
riaal; 12. dj!tonat.i~; . 13. ·kJeurstof; 14. 
geni~perd; :15. opvarende: . . . 
i Het · spre~kwo?rd hiidt: Slapende kat
ten v"ngen_ geen_ ratten. · · 

Na 1oting:ging .de prijs :van -Rp. 25,
naar de 'heer A. de Vries, Hoofdwerk
tuigkuncli"ge a/h v~n het ss. ,Blinjoe"; 
de pdjs van . Rp. '15,- ging naar de 
heer ·E. A. · Munster 2e stuurman a/h 
van· her nis-. .. ,K~liangei .. en · de . prijs 
van Rp. 10,- was vooi: de heer J. ·A. 
Houtinan . gezagvoerder van het m s. 
,Sidajoe·". 

- ' • I .. , : 

-
Deze maand weer een ander genre. 

Anagranp:n:en. 

Ieder in te vullcn woord bestaat uit 
. . 

Voor in~enders gelden de vo·lgende voorwaarden: 

1. ln~endingen, we1ke duidelijk va·n naam 111n adres 
~ijn voorzien, te •ichten aan : 
de Redactie van ,.de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

·2 Onduidelijk geschreven oplossingen worden ~on
der -meer ter zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik· 
baar geste!d : 

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

4. Over oplossingen en/ of toekenning der priizen 
kan N1 ET worden gecorrespondeerd. 

De oplossingen van de puzzle van 
tleze maand moeten uiterlijk 20 Dec. a-s. 
in ons bezi t zijn. V eel succes m aar weer! 

* 

2 . 

3 

~ 

de letters van het voor-

15 ·_ 

gaande woord vermeerderd of verminderd m et een letter. 7 

Omschrijvingen: 1. het ruien, 2. paard, 3. gedeelte . van het 
8 

hoofd, 4. geur verspreiden, 5. ~renen fles (meervoud), 6. elas-
ticiteit, 7. grafsteen, 8. gewis, 9. onderdeel van een fototoestel, ~ 

10. onbesiist, 11. bo~je, dicht. op elkaar groe:i~nde planten, 12 .. · To 
stilstaand water, 13. '~eversklos, 14. iemands mening uitvorsen, 
·15. nauwe steeg (me·ervoud), 16. w.ater doorlatend, 17. oninge-

12 
-\vijde, 18. lichaamsdee}, 19. snor, 20. v.aneen do en gaan, 21. 

·lering, 22. paar, 23. taille, 24. on;wettig toeeigenen, 25. dunne 3 

platte Ja.tten, 26. S!Oot wat~r, 27. aanwijzend voornaamwoord, 14 

28 . . gewoonte (meervoud} , 29. niet veel v.oorkomend,. 30 . . pro- r --vincie. 

"26 

6 

11 

De beste foto van de maand 

Hiemaast ~et u ile beste Ioto van de maarui. 

Het m s." ,Ka·r.aton" ter rede van Meulaboh. 
b eze foto wetd· gen.omen. door Hoofdwerktu.ig

kundige· L . van Dijk, die hiermede d·e nitge· 

loofd~ Rp. 50,- heeft gewonnen. 

De papier~n liggen ·all~maal in die 

hlikken t~o.inmel-, met de .~erzekering. 
zul je geeO:. iast h ehbeh . en wat Je .Diet 

begrijp"t vraag . je ~e advocaat maar . .. 

16 . . -
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