


de Uitlaat 
personeelsorgaan van de 

n. v. Koninklijke Paketvaart
Maatschappij 

12de jaargang no. 1. 

Januari 1957 

* 
..\lie stukken ,.de Uitlaat" 

betreffende te adresseren aan: 
Jc Redactie van , de Uitlaat" 

p/a n.v. K.P.M. 
~Iedan Merdeka Timur 5 Djakarta 

Op de /rontpagirUI. 
Prauwen te Gresik. 

Op cle achterzijcle van de omslag 
in cle haven van Soerabaia. 

(tot o's: Frank Bodmer Studio's) 

Oruk : n . v. VIsser & Co. 
Djakarta 

---

Het naderende einde van dit jaar is voor mii een dankbaar 

aanvaarde aan.leiding om aile lezers van ons personeelsorgaan een 

gelukkig en voorspoedig 1957 toe te wensen . 
lk doe dit van ganser harte, doch hoe gaarne had ik mij van deze 

taak gekwet.e n in een wereld, welke meer uitzicht biedt op een duu r
zame vrede door een vermindering van tegenstellingen dan de 
huidige. 

Deze tegenstellingen zijn in ·het afgelopen jaar niet aileen tot 
uiting gekomen daar, waar volkeren elkaar ontmoetten, doch zij 
waren ook hier en daar aanwezig in het eigen bedrijf. En evenzeer 
als het bestaan van spanningen tussen de volkeren de economische 
ontwikkeling van de mensheid belemmert, evenzeer zullen onopge
loste meningsverschillen tussen de bedrijfsleiding en vertegenwoor
digers van groepen bedrijfsgenoten binnen de K.P.M.-ge meenschap, 
een bron blijven vormen van arbeidsonrust en daardoor een op het 
gezamenlijk belang van de werkers en van het bedrijf gerichte 

activiteit van de Maatschappij in de weg staan. Het doel moet dus 
gericht zijn op een w egneming van de tegenstellinge n en dat doel 
is bereikbaar, indien van weerszijden bereidheid bestaat tot begrip 
en waarde ring voor ell<anders argumenten, tot het intomen van 
sentimenten en hartstochten en tot het aanvaarden van een com
promis tussen hetgeen gewenst wordt en hetgee n mogelijk is. 

AI i'; dan, zoals in het hierbovengeschrevene aangeduid, het jaar 

1956 geenszins een onbewogen jaar geweest voor de K.P.M. - ook 
verschille nde omstandigheden buite n het bedrijf droe gen daartoe bij 
- niettemin is er voor de bedri!fsleiding ve el reden tot dankbaarheid 

en wei in de allereerste plaats jegens die talloze leden van het 
personeel, die gedure nde de afgelopen twaalf maanden met al hun 
kennis en kracht de K.P .M. he bben voortgestuwd. 

Zij hebben daardoor niet aileen belangrijk bijgedragen tot de 
materiEHe resultaten over 1956, maar bovendien grond gegeven aan 
hoopvolle verwachtingen ten aanzien van op samenwerking en team
geest gebaseerde activiteiten van de Maatschappij in het voor ons 

liggende jaar. 



Er. is gecu tijdstip in het jaar dat de 
mensheid meer geoonfronteerd wordt 
met de majesteit van de tijd dan Oud 
en Nieuw. 

Driehonderd vijf en zestig keer draai
de Moeder Aarcle om haar as en door
liep ze tevens haar baan om onze 
levensslagader de Zon. 

Als men alle h-anjes van het naar 
onze gevoeleus zo gecompliccerde leven 
wegdenkt, blijft de natuurwet van de 
, i'llstandhouding" slechts over. Wij 
moeteu eten, drinken en slapen en zor
gen voor onszelf, gezin ern nageslacht. 
Hiervoor is inspanning nodig door het 
volbrengen va•n arbeid in allerlei vorm 
en schakering. Als denkende wezens 
doen wij dat geheel anders dan in de 
dicrenwereld, waar slechts de wet geldt 
van de sterkste, de wet van "to be or not 
to be". 

Wij mensen proberen 'llamelijk inhoud 
te geven aan het l eveu ·door vast tc hou
den aan religieuze beginselen, opbren
gen van saamhorigheidsgevoel, h ct 
handhaven van een bepaalde levens
stijl met als ondergrond Ievens- en 
arbeidsvreugd. 

Aan h et eind va'll een jaar is het 
goed hlerover de gedachten te laten 
gaan. 

Oude-J aarsviering doet oos even 
stilstaan en temgblikkoo. Wij hereik
tcn een eindpunt en moeten ons voor
bereiden om nieuwe hindernissen te 
nemen in een toekomst .die wij niet in 
de hand hebben, noch kunnen voorspel
len of beinvloeden. 

Dit te weten geeft aan de Oudejaars
viering een apar.te stenuni.ngssfeer om
dat de mens in zijn gevoelen.s dan ge
heel is gelij'kgeschakeld. 

Allen brengen wij goe1le wensge
J.achten naar voren voor de tijd die nog 
komen moet. Het betrekkelijke van alles 
staat da.n in voile realiteit voor ons. 
Op het -schaakbord van het Ieven kan in 
een jaar tijd alles veranderen, wie l'~ik 
is kan verarmen, gezondheid kan ver
loren gaan, positie en macht k\.mneu 
tanc.n en aile bctekenis verliezen, de 
levens-ein.Ustrcep kan wor.clen bereikt. 

Wij zijn ons dit alles innerlijk wei 
hcwust, ook al luiden wij in de regel 
met vee! aedruis en lawaai het Nieuwe 
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J aar in, ter camouflering van de emst1ge 
gedachten die de jaarwisseling in ons 
doet opkomen. 

Voor de meest en. van QllS blijft ue 
Oudejaarsviering uit de kinderjaren 
een herinnering die 'llimmer wo:x:dt ver
geten. Het ouderlijk huis gaf de natnur
lijke h esch craning tegen al het kwade, 
hij va der en moeder voelden wij on~ 
nooit hedreigd. Het gezamenl,jk inlui
den van het Nieuwe Jaar liet ons mP.~r 
dan op andere ogenblikken, de onder 
lingc sterke gezinsband gevoelen omdat 
wij dan met onze ouders de beloften 
ui tspraken voor de toekomst het ,goede" 
na t e streven en het verkeerde in ons 
te onderdrukken. 

Twaalf uur middernacht was het 
grote moment: moeder ontroerd, vader 
ook zichtbaar aangedaan en wij kin
deren met hem in hartelijke en warme 
omhelzing. Wij leerden dan dankbaar 
te zijn voor <le gezond'heid en welstanu 
van het ge:z:in in het afgelopen jaar, 
gingen - onder gewor-den - ook be
grijpen dat daarnaast leed en teleurstel
l ing niet konclen wordern outlopen. Het 
waren O'nze eer.ste ervaringen op •le 
levensweg afgebakend door , de lach en 
de traan" en wij beseften reeds spoedig 
dat geen mense,nkind hier vrij van :raat. 

Het jaar, dat ons gaatverlatenbeelden 
wij af als een oude man, terwijl in de 
wieg ligt als een belofte ,de Nieuwjaars 
baby", k emgezond en blakend va'll 
jeugdige energie. 

Als wij momenteel rondom ons het 
wereldbeeld bekijken, geloven wij niet 
dat -de gr.ijsa.ard die 1956 symboliseert 
er rauwig om 2al zijn heen te gaan. Hij 
is door QID.S vreselijk toegetakeld en zelfs 
op ·zijn levensavond hebben wij hem 
geen moment 111St gegeven. 

Terugschakelen naar het verleden is 
niet mogelijk, wij zullen moeten tonen 
dat wij in 1957 het beter en anders zul
len aanpakken. 

Het resultant van aile goede wensen 
over en weer zo blijmoedig gedaa'll bij 
de intrede va.n. het nieuwe jaar zal 
strak.g in de routine van de -dag moeten 
blijken. Op hoogtijmomenten is het 
zo gemakkelijk zich met elkaar te ver
br.oederen en zijn beste 'kant te doen 
zien. 

H et getuigt echter van meer karakter, 
wanneer wij gewoon van dag tot dag 
trachten elkander wat meer vriendelijk
heid te brengen en ooze medemens te 
hehandelen zoals ·wij zelf gaarne be
handelcl willen worden. 

In het nieuwe jaar zullen -de uroo, 
dagen , wcken en maanden weer als een 
schaduw voorbij vliegen. Wij zullen i'll 
onze modcrne samenleving wederom 
voortdur.end in tijdnood verkereu, 
slechts bij een enkele adempauze ver
zuchtend dat wij oud zijn voor wij het 
weten. 

Voor 1956 is h et leve.neboek weer af
gesloten, ieder van ons h eeft daarin een 
credit- en debewijde. Wij weten voor 
ons zelf het best hoe wij ervoor staan 
en waarin wij te kort zijn geschoten. 

De schone lei is er weer voor het 
n it·uwe jaar. Onze planeet hegi'llt weer 
als millioeneu jaren tevor.en haar ja:~r
to<'ht om .de zon in de grootsheid van 
het heelal. De m en'3 speelt hij dat al!es 
geoo enkele rol, met zijn allen zijn wU 
in dat verband volkomen onhelaugrijk. 
De ons af:z;em eten tijd is slechts een kort 
flitsje in de eenwigheid. Elke dag h.ier
aan een momernt te denken, zal ons vrij
waren van elke vorm van zelfgenoeg · 
zaamheid, onverdraagzaamheid, haat 
en nijd. 

1957 is uet aangeva'llgen en onze 
h eilwensen zijn uitgesproken. Van harte 
hehouden koer.s en vaart op hct stukje 
af te leggen levensweg in dit jaar 
in goede gezondheid met ,vreugd 
en deugd" . 

- H.A.C. -
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Leonard ter Braake werd op 12 
Februari 1912 te Delft geboren. Hij 
behaalde in Juni 1930 het einddiploma 
gymnasium A te Rotterdaan en begon 
in September .d.a.v. zijn studie in de 
Rechten aa~ de Rijksuuiversiteit te 
Leiden. Op 14 December 1934 legde hij 
met goed gevo)g l~et doctoraal-examen 
a£. 

De beer ter Braake ving zijn car
riere in Augustus 1935 aan als volontair 
op de afdeling VrachtzakeaJ van ons 
Amsterdam-kantoor en wer.d het 
volgende jaar naar Indonesie uitgezon
UeaJ. Na 2 maanden op de afd. PZ/WP 
te hehben doorgehracht, volgde zijn 
overplaatsing naar de afdeling Secre
tarie en wei bij het bureau Juridische 
Zaken. Va~af Januari 1940 werkte de 
heer ter Bmake vervolgens op verscbil
lende afdelingen van ons :Singapore· 
kantoor, vamvaar hij in Februari 1942 
naar 1 ava vertrok en tenslotte krijgsge
vangen werd gemaakt. 

Na de oorlog kwam hij op l Decem· 
her 1945 weer in actieve dienst en wei 
op de afd. Secr./Rechtsku'lldige afd. 
van de NISO, laterwerd hij waamemend 
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secretaris van de Dircctie. Na per 

1 Januari 1946 tot Ho-ofdeJnploye te 

zijn hevordcrd vergczelde hij in 1947 

onze toenmalige President-Directeur, de 
Heer A. F. Vas Dias, op een dienstreis 
naar. Zuid-Afrika en gi~g van daaruit 
met Europees verlof. Na terugkomst in 
lndonesie werd de heer ter Braake per 
5 April 1943 geplaatst op ae afdeling 
Peruonele Zaken, waarna op 1 Januari 
1949 zijn bevol.'dering tot adjunct-chef 
afkwam. Reeds 1% jaar later, per 1 Juli 
1950, bereikte hij als Chef van de Af
deling Personele Zaken de rang van 
Chef van Dienst. 

Na een Europees verlof in. 1952 zien 

we de heer ter Braake de afdeling Per· 

sonele Zaken verlaten om in November 

van dat jaar als Agent de belangetn van 

onze maatschappij te Meaan te gaan 

hehartigen. Twee jaar later, in Novem

ber 1954, nam hij de leiding va~ ons 

agE'ntschap te Singapore over van de heer 

J. W. Brand. Per m.s. ,Oranje" vertrok 

hij op 9 September 1956 wederom met 

Europees verlof. In Maart a.s. wordt de 

nieuw-benoemde Directeur te Djakarta 

temg verwacht. 

De Raad van 
N.V. Koninklijke 
Maatschappij heeft 

Bestuur der 
Paketvaart-

de heer Mr. D. F. de Koe 

op diens verzoek, ontheffing ver· 
leend nit de functie van president· 
directeur per I April 1957. 

Met inga111g van dezelfde datum 
benoemde de Raad van Bestuur 

de heer ]. F. P. de Geus 

tot president~directeur. 

In .de door. het aanstaand ver
trek van de heer De Koe open· 
vallende plaats i'll de directie 
buiten Europa der K.P.M. werd 
door de Raad van Bestuur voor· 
zien door de beuoeming, met 
ingang van 1 April 1957, van 

de heer Mr. L. ter Braake 

N amens het gehele per.soneel 
wensen wij cle heer De Geus en 
de h eer Ter Braake va'll harte 
geluk met hun benoeming. 



Op Dinsdc.g 1 ]cmuari 1957 namen de heer en JTI!etlrouw de Koe, de heer en mevrouw de Ge~ts; 
de heer en mevrouw Pronk van Hoogeveen en de heer en mevrouw Brand ter gelegenheid 
Vl11t de intrede van het Nieuwe jaar gelukwensen in ontvangst van een groot aantal leden 
vml ons personeel en hun dames. 
Rijgaande foto's geven een beeld van de geanimeerde receptie in het Logeergebouw. 

- --- ···--- --

Op 22 December jl. verzond 

onze Directie het volgende tele

gram aan de V oorzitter van de 

Raad van Bestuur: 

W ij wens en u en de led en 

van de Raad mede namens het 

gehele person eel prettige Kerst

dagen en een gelukkig en vonr· 

spoedig 1957 toe en hopen dat 

de KP M in een wereld van 
vrede het volgend jaar haar 

gedachte ontwikkelingslijn zal 

kunnen volgen. 

Dekoe Degeus 

Pronkvanhoogeveen Brand 

De volgende dag werd daarop 

onderstaand antwoord ont-

vangen: 

Raad van B estuur is u mede 

na mijn mondelinge toelichtin· 

gen na miin bezoek aan u 

erkenteliik voor de wijze waar· 

ov door u met het gehele per· 

soneel op de vloot en aan de 

wal in het. aflovende iaar de 

belangen van onze vennoot

schav onder vaak mo~ilijke 
omstandigheden met toewijding 

ziin beharti!!,d stop de Rand 

wenst u en l{ehele versoneel 

met familie prettige Kerstdagen 

en in het komende iaar het 

allerbeste toe 

Delprat V oorzitter 



Op 15 December j.l. was het, dat een 
tweede personee1slid van de K.P.M. ee.n 
dergelijk groot aa~1tal dienstjaren had 
volbr.acht. Ditmaal was het de h eer 
Tamhi van het agentGchap te Asahan. 
Daar dit agemtschap zo ver. afgelegen is, 
h esloot de Directie om in dit geval de 
juhilaris met zijn gezin naar Djakarta 
te la teu overkomen, teneinde ook deze 
k eer in staat te zijn hem persoonlijk 
de zilverem gedenkpenning nit te reiken. 

T e.n elf uur op 15 December j.l. vond 
in de werkkamer van de President
Dhecteur de hulcliging van de h eer. 
Tamhi plaats. Ter bijwoning daarvan 
waren een aa,:~tal personeelsleden uit
genodigd, die allf'n meer dan ·10 j aren 
die113t bij de K.P .M. hadden volhracht, 
onder wie de hee~: J ocom, die op 
dezelfde datum z~jn 40-jarig diemst
jubil<'um herdacht. 

De heer de Koe met de heer ]ocom, die op 15 December j.l. zijll 40-jarig dienstjubileum 
herdacht en de echtgenote van de jubilaris. 

De h eer de Koe sprak de juhilaris toe, 
waarhij ZEd. -onder meer wees op de 

(i\ a-
~jl ...J,~e<!d~ 4·5-ja"~ij~ 

J.iQ.nbtju8ifa7.\~ e~; '"'3e 

9Jl aul'~cf.uyytj 
Op 1 Ju li 1953 ·deed zich voor de 

eerste maal in de geschiedenis van O'llze 
maatsch appij, het geval voor, dat een 
personeelslid 45 dienstjaren had vol
bracht. Dit betr·of toen de l1eer Tjia 
Djie Liong van het agentschap te Pale.rn
ha'llg. Bij die gelegenheid werd voor de 
eerste maal de speciaal in Nederland 
geslagen ~ilveren K .P.M.-gedenkpenning 
nitgereikt en onze Pre6ident-Directeur, 
de h eer Mr. D. F . de Koe, reisde destijds 
speciaal !llaar Pale.mbang teneinde de 
penning p ersoonlijk aan de jnhilaris 
te overhandigen. 

J I 

.t .·· 

De heer de Ko e wenst, na het opspelden van de gedenkpenning, de heer Tambi gelztk met 
zijn jubileum. 

grote ver anderir.ge•n welke sinds de 
indiensttr.eding van de h eer Tamhi in 
ae soor t en vor.m van schepen en de 
stn tctuur Va'Il de maa:schappij pla.tts 
vorrden, al smede op de zeldzaamheid 
van een zo lange verhondenheid met cle 
K.P.M. Nadat de heer de Koe de heer 
T ambi de gedenkpenning had opge
speld, deelde ZE d. hem voorts mede, 
dat h em een extra maand salaris was 
toegekend, alsmede dat hij in rang was 
lJevordera. 

Nadat aile aanwezigen Je jubilaris 
en zijn echtgenote en beide <lochtel's 
hadden gefeliciteer:d, bleef men nog 
geruime tijd onder het genot van koele 
dra,nken en versnaperingen in de werk
kamer van de President-Directeur, 
waarin on der andere bloem;;tukken van 
Directie em P ersoneel en van de Agent 
en P ersoneel van het agentschap 
Asahan stonden, hijeen waarbij vele 
oude herinneringen werden opgehaald. 

De heer de Koe met de heer Tambi, echtgenotP 
en ttvee dochters. 



Niet minder dan 400 K.P .M.-kinderen 
waren op Woens~ag 5 December 1956 
iln het Logeergebouw te Djakarta bij 
elkaax gekomen om gezamenlijk de ver
j aardag van Sint Nicolaus te vieren. Na 
het zingen van enkele. toepasselijkc 
liederen was om 5 uur het gr.ote ogen
blik aa'llgebroken waarop de goede 
Sint zelf arriveerde onder een luidkeels 
gezongen , Dag Sinterklaasje". De Com
missie van ontvangst, bestaande uit de 
Directeuren de Geus en Pronk van 
Hoogeveen, de Heer van Swoll, Gezag
v·oerder Co1·sten en Hoofdwer.ktuigkun
dige Het:tdrik.s, leidde de Bisschop 'llaa.c 
zijn zetel, waarna de Heer de Geus 
namens allen een welko.mstwoord 
sprak. De Sint toonde zich zeer getrof~ 
fen door de hartelijke ontvangst, maar 
niettemin kwam al spoedig het grote 
hoek te voorschijn en werden vele kin
cleren ,op het matje" geroepen. 

Dank zij het voorbercidende en 
uitvoerende wer.k van vele K.P.M.-ers 
(onder wie speciaal vermeld mogen 
worden Mevronw van den Dool en de 

Heer Sikking) verliep het feest nit
stekend en tegen 6 unr kon een tevreden 
Sint Nicolaas afscheid nemen, na voor 
aile ki'llderen een mandje met lekker
nijen te hebhen achtergelaten. 
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+let ss. 

Nadat in April 1944 twee van haar 
zusterschepen tss. ,Generaal van de.c 
Heyden'' en ss. ,Generaal van Swieten") 
tengevolge van een explosie 1e Bombay 
venoreon gegaan waren, terwijl het derde 
t.ss . .,t;e1.1eraal V erspiJCk") in J uli 1956 
naar de sloper ging, zal nu ook het 

ss. ,Generaal Mwhiels" in Januari 1957 
- n a vanaf :i December . 19~8 dienst te 
hebnen gedaan - van de vloot worden 
algevoeru. Va!ll de vijf ,Generaal"
ho(en, U.1e in de jaren 19~tl-1Y~Y in 
d1enst geswld weruen blijft het ss. ,Ge
neraal van Geen" eenzaam achter. 

Ret ss. ,,Gcneraal Michiels" is eoo 
van de weinige K.P.M.-schepen, waar
van geen hijzondere geheurtenissen of 
lotgevallen le vertellen zijn. Zelfs in de 
oorlogsjaren heeft het schip - eerst 
als bergmgsvaartuig hij de ·.,,f1eetsal
vage" op Ceylon, later in het militair 
vervoer tuSGen India en Birma - een 
betrekkelijk rustig hestaan geleid. 

Na omstreek.s 1112· jaar op de lijn 52 
te hebben gevaren voltooide het 
ss. ,.Generaal .Michiels" op 27 December 
haar laatste reis op deze dienst en 
verliet nog voor het einde van 1956 de 
Indonesische wateren om i!ll Singapore 
aan de kopers te worden overgedragen. 
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Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van de Nom·der K weekschool voor de 
Zeevaart ,Ahel Tasman'' te Delfzijl
waarover wij u reeds in ons Septemher 
nummer een uitvoerige heschrijving ga· 
ven -onthulde H . K. H. Prinses Beatrix 
een fraai monument ter nagedachtenis 
aan .de tijdens de om·log 1940-1945 ge
vallen oudleedingen der school. 



Xederfandse 

De bouw van Nederlandse snelzeilers 
in de tweede helft der negentiende eeuw 
moet worden gezien als resultaat van 
het gunstig gevolg der reizen van de 
:.<\.merikaanse clippers. 

Onze zeilschepen die door bemid
deling van de Nederlandse Handelmaat-· 
schappij min of meer het monopolie 
fUn de vaart op Nederland~·lnclie had
,1len, hebben nooit meegedaan aan races 
'ran de snelle theeclippers die van China 
haar London werden bevracht. Ook 
later hebhen wij geen deel gehad aan 
de woolraces van Australie. Snelle clip
pel'IS werden in Nederland gebouwd hij 
J an Smit te Slikkerveer, G. Gips en 
Zonen te Dordiecht, Fop Smit, K.inder
dijk en A. H. Meursing te Amsterdam, 
Jan Smit houwde hoofdzakelijk de 
heroemde Noach clippers; de ,,Kosmo
poliet", ,Lichtstraal", ,Dageraad", 
,,Industrie" en ,Thorbecke" werden op 
andere werven gehouwd. 

zn de Xe~entiende Geuw 

Elk jaar drinken wij eenmaal koffie 
bij m ejuffrouw Dubbelaar, wanneer zij 
jarig is. Zij is namelijk de enige overge
bleven ·dochter van wijlen Je heer Dub
belaar, die 001der Kapitein P. Wierikx 
als stuurmau op de ,Noach II'' voer. 
Haar vader, die aanvankelijk bet com
mando over deze snelle clipper van 
Kapitein Wierikx moest overnemen, 
stierf acht Jagem na zijn laatste aau
komst te Brouwershave.n. Het schip 
was toen in 71 dagen van Batavia naar 
Brouwershaven ovcrgelopen. 

De reis langs Je ,zeiltr.ek" van Neder
lands-Indie rood Kaap .de Goede Hoop 
tot Brouwershaven kan naar mij'll 
mening weinig minder dan 14000 
zeemijlen hebbem bedragen, zodat .het 
schip een gemiddelde snelheid over het 
gehele traject van circa 8 mijl per uur 
behield. V ergelijken wij deze · snelle 
overtocht m et die van Je theejagerl:! 
,,Ariel", ,,Marco Polo" eu audefen, die 

nooit minder .dan 90 dagen gehruikten 
om van Foochow naar L001don te zeilen, 
dan zou het niet geheel denkheeldig 
zijn, dat een race van de ,Noach" m et 
een dezer theejagers, im. het voordee1 
van ooze clipper zou uitvalien. 

De clipper dankte zijn lijnen voor
namelijk aan de Fr.anse logger en de 
Baltimore-schoener, die heiden de naam 
hadden van huitengewoon snel te kwn
nen zeilen. Het Suezkanaal werd de 
doodsteek voor ooze clippers op Neder
lanc1s-Indie, meer nog dan het Panama
kanaal dit werd, voor de 111itraatzeilers 
naar Chili. De slecht geoutilleerde 
h avens en open reed en aan de W estkust 
van Zuid-Amerika waren hij de stoom
vaart weinig in trek. De werkkrachten 
waren schaars en traag. Men moest 
voortdurend stoom ophouden om hij 
opkomend slecht weer zee te kunnen 
kiezen, daar men anders de kans liep 
om or) lager wal te komen. De Duitse 

(V ervols op blz. llJ 



Het is te hegrijpen, dat er veel Schie
dammers zijn, wie het een beetje b egint 
te vervelen, dat hun stad nog steeds 
over de gehele wereld bekend staat als 
de ,jeneverstad" . . Niet dat die wrevel 
over deze naam voortkomt uit een af
keer va:;1 het vloeibare Schiedamse pro
dukt, maar men voelt er een misken
ning in voor de andere industrieen die 
tegenwomdig voor het algehele econo
mische Ieven van de stad van grotere 
betekenis zijn dan de branderijen en 
stokerijen. 

Tot het eind van de vorige eeuw was 
Schiedam inderdaad ,de zw'arte stad 
met de brandende erven", maar de ge
wddige hoeveelheid branderijen en sto· 
kerijen, in sommige tijden wei 3 tot 
400 stuks, nam daarna sterk af en 
thans zijn er nog een 30- tot 35-tal 
over. Daarentegen kwam na 1900 de 
scheepshouw sterk naar voren, terwijl 
ook d'e nevenhedrijven, zoals die voor 
de fabricage van ankers, kettingen, 
klinknagels enz. zich steeds meer uit
hreidden en in belangrijkheid toena
men. Thans is de situatie zo, dat vrijwel 
aile Schiedamse terreinen langs de Nieu
we waterweg hezet zijn door de grote 
scheepswerven als Gusto, Wilton-Fijen
oord, Gehrs. de J ong en de ,Nieuwe 
W aterweg" en door nevenhedrijven, 
waaronder de nieuwe Tank Cleaning 
van vee} betekenis voor de stad zal 
worden. 

Hierdoor is Schiedam thans een zeer 
helangrijke scheepshonwstad geworden 
en heeft ze weer de plaats heroverd, die 
ze ook in vroegere jaren heeft hezeten. 

Want reeds eeuwen geleden werden 
hicr reeds aan de oevers van de Maas 
,coopvaardiebooten'' getimmerd en 
werd reeds druk aan de export van 
schepen gedaan. Zo 'Werd h.v. in Maart 
1668 ten overstaan van notaris Bollaert 
te Schiedam een akte verleden tussen 
een schipper, die in Liet in Schotland 
woonde, en de scheepstimmerman Hen· 
drick Semelaer te Scyedam, over de 
houw van een zeeschip. Die kostte to:en 
3650 gulden ,ende daereuhoven twee 
rosenobels voor zijn vrou ende noch 
een nieuwen hoet voor sijn kint, daer
mede h~j eer inleght". Hel-aas worden 
in deze van aile romantiek l!espeende 
tijd geen rosenohels en kinderhoeden 
meer bij de houwprijs van een cutter-
zuiger of een kruiser inbegrepen . ... . . 

Het Schiedamse scheepstimmermans
gilde St. Noach, dat in 1794 werd op-
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geheven, zoals aile gilden in ons land, 
heeft in Schiedam steecls een belang
rijke rol gespeeld en al heeft Schiedam 
nooit een kamer van de Vereenigde 
Oo8t-Ind ische Compagnie hezeten, toch 
is de scheepvaart voor de stad steeds 
van groot helang geweest. De Schie
da.mmers hielden zich vooral hezig met 
de aloude Ommelandvaart en de Straet
vaart, dus de heurtvaart in West-Euro
pa. Uit de Oostzee namen ze naast an
dere produkten ook graan mee en de 
mogelijkheid is dan ook groot, dat juist 
.de hraudewijnstokerijen tengevolge van 
die graanaanv:oer zijn ontstaan. Deze 
aauvoer werd steeds helangrijker, zodat 
de schepen tenslotte nog uitsluitend 
voor d'e alcoholindustrie voeren. 

Na de Franse tijd werd de situatie 
echter totaai anders. Amerika, eens t>.en 
belangrijke afneemster van de hrande
wijn, was zel£ hegonnen te stoken; na 
1813 wHde de handel op Engeland ook 
niet herleven en zodoende leed de Schie
damse industrie een noodlijdend he
staan. Groot waren de armoede en de 
werkloosheid en ook de scheepvaart, die 
geheel op de eigen industrie was aange
wezen, lag vrijwel stil. Er was nog 
sl,echts een kleine wer£ van hinnen
schepen en vissersvaartuigjes, voor de 
rest leek bet er op, dat Schiedam als 
scheepsbouw- en scheepvaartstad had 
afgedaan. 

Tot in 1835 een aantal Schied:~m
mers de hoofden bij elkaar stak en he
sloot een grootscheepse poging te doen 
de stad weer 11ieuwe welvaart te geven. 
Zij richtten de Schiedamsche Scheeps
reederij op, die niet aileen ten doel had 
schepen in de grot,e vaart te brengen, 
maar deze ook op een eigen werf, ,,De 
Nijverheid", te bouwen. Van de 
scheepsbouw wisten ze weliswaar vrijwel 
niets, maar ze namen contact op met de 
hekende Dordtse scheepsbouwfirma C. 
Gips en Zn.. die de jonge, maar zeer 
deskundige llingeman Gips naar Schie
dam: stuurde om de Ieiding van de wer£ 
op zich te nemen. 

Het was de hedoeling van de oprich
ters van werf en rederij de hele stad 
van de voordelen van de herlevende 
scheepshouw en scheepvaart te doen 
profiteren. Want in tegenstelling tot 
de meeste werven en rederijen in die 
tijd kwamen de aandelen niet in han
den van een kleine groep kapitaalkrach
ti~ren, maar werden ze onder~rehracht 
bij een groot aantal middenstanders. Zo 
waren de 300 aandeJen van de werf 
verdeeld over meer dan 100 aandeel
houders, terwijl de oprichters, die te
vens de directie voerden, er niet me<>r 
dan 10 tot 12 per persoon hadden. Ook 
de schepen, die door d'e rederij werde•1 
gehouwd, waren eil!"endom van een zeer 
groot aantal deelhebhers. Bovendien 
was vastgesteld, dat de sch eepsbeno
digdheden in de stad gekocht moesten 
worden, terwijl de he.manningen hij 
voorkeur uit Schiedammers moesten he
staan. In dat opzicht stond Schiedam 
voor hij vele andere steden die zich met 
de scheepvaart bezi~rhielden, zoals ]).V. 
Zierikzee en Middelhurg. 

Nog eien foto van De ,,Munttoren" waarover wij U reeds in ons vorig nuntmer een beschrij. 
ving gaven. 



De kiellegging van het eerste schip 
dat op ,De Nijverheid" werd gehouwd, 
ging met grote feestelijkheden gepaard. 
De stad vlagde, iedereen was naar de 
Maaskant getrokken om dit feit mede 
te maken en aile stadsrijmelaars hadden 
zich uitgesloofd om lofliederen te dich
ten op de directieleden van de werf, op 
Gips, op het schip, de stad en de hur
gemeester. Die fraaie liederen werden 
samen gezong-en op de wijs van toen he
ken de volksdeuntjes, zoals ,Flip Snip
wick heeft een fraaije vr{)uw" en ,De 
mooije meisjes van de stad". 

De eerste jaren ging het uitstekend 
met de scheepsbouw en de scheepvaart, 
vooral ook door de hescher.mende maat
regelen van de Ned. Handel Mij. en de 
bouwpremie die deze verstrekte. Schip 
na schip gleed van de hellingen, eerst 
aileen voor de Schiedamsche Scheeps
reederij, later ook voor andere, zoals 
B{)nke & Co. te Rotterdam, de 's-Gra
venhaagsche Scheepsreederij, De Groot, 
Roelants & Co. te Schiedam en voor A. 
Prins & Co. te Schiedam. Tientallen 
fraaie harken, fregatten, brikken en 
schoeners werden door Gips op de werf 
gebouwd. Na 1850 kwam er nog een 
~rote sleephelling hij en vooral veel 
Rotterdamse schepen kwamen naar 
Schiedam {)lll e1· te worden gerepareerd. 

Maar Gips was een zeer conservatief 
scheepsbouwer, die niet wilde begrijpen, 
dat de doodsklok over de zeilvaart en 
over de houten scheepsbouw luidde. Hij 
hleef star volhouden aan zijn oude 
methodes en moest op de duur daarvoor 
natuurlijk b{)eten. In 1867 was hij er 
nog z6 van overtuigd, dat de zeilvaart 

slechts een tijd>elijke periode van neer
gang doormaakte e.n straks weer zou 
opbloeien, dat hij een grote hark op 
stapel zette, zonder hiervoor een op
drachtgever te hebben. Zeven jaar stond 
het schip half afgebouwd op de hel
ling, toen slaagde Gips er eindclijk in 
het te verkopen en kon het worden af
getimmerd. Met de sleephellii1g hield 
hij het nog enkele tientallen jaren vol, 
doch tenslotte moest ook die worden 
opgegeven. De bouwvalligc gehouwen 
van ,De Nijverheid'' werden gesloopt, 
enkele jaren later werden er de funda
.menten gelegd voor de loodsen van de 
werf Gusto der firma Smulders. 

Gedurende een tiental jaren heeft' 
Schiedam nog een tweede werf van zee
schepen gehad, nl. ,De Lelie", die vrij
wel uitsluitend houwde voor de rederij 
J. H. van Gent. Deze rederij vormd-e 
een unicum in ons land wat hetreft de 
namen van haar schepen, die ontleend 
waren aan de Rooms-Katholieke Kerk, 
zoals Stella Maris, St. }an, Heilige Wil
lebrordus, enz. Doch ook deze werf en 
rederij hebben het in de strijd tege.n de 
stoom en de staalbouw niet kunnen hol
werken. 

Slechts enkele jaren heeft Schiedam 
het daarna zonder scheepsbO'Uw en 
~cheepvaart moeten stellen. Daarna 
kwamen de nu nog bestaande grore 
werven zich hier vestigen en de schee-ps
bouw is er thans van meer helang dan 
hij in vroegere jaren ooit voor de stad 
is ~eweest. Ruim tienduizend mensen 
werken •er thans op de werven en neven
hedr~jvcn en een groot deel hiervan 
woont in Schiedam. 

Een voorraa.d dolken op de , Kali Mati" wachterul om b-ewerkt te worden. 
toto . Willy van Boggelen 

l 

t 

Schiedam is daardoor tegenwoordig 
allereerst een scheepsbouw en scheep
vaartstad en daarom ook worden de 
Schiedammers weleens een beetje obsti
naat als ahijd en ovreral allereerst wordt 
gelikkehaard bij het horen van de naam 
van hun stad. 

(uit: ,,Schip en Werf'}. 

(T' ervolg ·van blz. 9) 

zeilschipredcr. Laeisz te Hamburg had 
echter eigeu lichtermateriaal en opslag
phatsen aau de W estkust. Er was nog 
geen sprake van kum.stmeststoffen die het 
natuurlijke produkt op de wereldmarkt 
zonden verdringe.n. De Laeiszschepen 
werden Slllel gelost en geladcn, hun 
gemiddelde snelheid over de gehele reis 
van 7Yz mijl per uur door storm en 
tegenwind heen, was in die dagen groter 
dan de hehouden vaart van een stoom· 
schip. 

Wij heri!nneren ons nog uit onze 
tramp-tijd dat de , Potosi" van Laeisz; 
ons onder vol zeil voorhijstoof alSo£ wij 
stil lagen. V eel later .nog werden wij mel 
ccn 12 mijl•s stoomboot door de ,Pamir" 
vun Laeisz in het Engelse kanaal ge
slagen. 

Geen wonder dat wij wei eens aan 
het denkcn slaaon wanneer wij de fahel
achtige prijzen van vloeibare hrandstof 
onder de ogen krijgen, terwijl wij weten 
dat de , Preusen", voorthewogen door 
een kosteloos natuurprodukt dat ,wind" 
h eet, tweemaal per jaar een voile 
lading stukgoederem. naar de Weskust 
bracht eon tweemaal per jaar 8000 ton 
salpeter van de Chilihavens naar Ham~ 
burg vervoerde. 

Naar mijn weten bereikten deze sche· 
pen een snelheid vrun 17Yz mijl per. uur 
bij een windkracht 8 die achterlijker 
dan .Jwars in kwam. Onze Noach's die 
op Nederlandse ~vervem. werde.n ge
houwd, hebhen niets minder gelopen, 
doch zij waren niet gehouwd voor het 
vervoer van zulke e.norme ladi!ngen als 
de beroemde P-line zeiler.s van Laeisz. 
Toen de doodsklok luidde hoven de 
zwanezang van de Nederlallldse clipper 
waren er nog enkele optimisten die de 
traditie van .de Nederlandse zeilvaart 
wildem voortzetten .met plompe harken 
als de , Jeannette Francois", ,Geertrui· 
da Gerarda" e.a. Zij waren niet door het 
water te hrande.n. Zij waren de enkeli'll· 
gen <lie nog deel hebhen ge.nomen aaon 
de Kaap Hoorn vaart. Reeds lang voor 
de eerste Wereldoorlog uithrak was het 
diepzee-zeilscl!ip onder Nederlandse 
vlag vaon de Oceane.n verdwenen. Maar 
onze clippers .Jeden in hun tijd niet 
onder voor snelzeilers onder buiten
landse vlag. 

(Uit: , V.N.S.-nieuws") 
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Walpersoneel 

TOT CHEF VAN DIENST DE ADJUNCT- CHEF: 
P.M. Micka. 

TOT DIENSTHOOFD DE ADJUNCT-CHEF: 
P. J. Prose. 

TOT ADJUNCT-CHEF DE HOOFDEMPLOYE'S : 
~- Mi'ddelkoop; P. Riem; G. J. Koper; Mr. F. H. von Meyenfeldit; 
Mr. G. van Voorthllizen; R. Koopmans. 

TOT HOOFDEMPLOYE'S: 
A. F. Lancker; R. A. A. van Dale; J . Smet; W. A. A. Voeten; 
P . van .d'er Molen; L. W. F. Rugehr.egt; W. Dam; T. Velthuysen; 
G. M .. L. Laaper; p. 0 . A. H. van (fer Abe; Ch. Cuperus ; E. ]. van 
Eyk; ]. G. de Hal'de; R. Bregman ; N. H. M. Engels; J . Ferkranus. 

TOT LOCAAL HOOFDEMPLOYE DE LOCAAL EMPLOYE'S: 
R. J . Vol!; ]. H. Ch. de Frank J. C. Huffenreuter; D. M. Gerungan; 
F. H. Sigarlaki; S. Nento. 

TOT LOCAAL EMPLOYE DE BEAMBTEN: 
E. F. Lugten; Djiem Seng Kie; Tan Pek Tjoan; Djid Siong Tan; 
l\[ . P. van ode Hoff; D. Lumi; C. A. Laquais; K. F. T. Wener: 
Mangamdja Pane; R. Nelwa-n; Mo-h. Saleh; Hartojo; Lee Kok 
Liang. 

TOT ONDERBAAS A!BEAMBTE DE ONDERBAAS B1BE
AMBTE: 
Woei Tjoei Tek. 

TOT BEAMBTE DE HOOFDKLERKEN le KLASSE: 
Khoe Kang Liang; Tio Yeng Mong; J. Wena1;; D. W. Frans; 
E. A. Manuputty; A. Eman ; J . Pattikawa; M. Oli-i; Kho Toang 
Sioe; J . Ch. Mamesa•h; Tjia Foen Lie; W. Mar:paoeng; D. S. 
l\lokalu ; Moh. Hasan; H. J. Voo'egel ; C. Nelligan; Lim Tjoei 
Kim; M. Pasarihoe. 

TOT HOOFDKLERK I DE HOOFDKLERKEN II : 
Boein; S. Laya ; Ahd'. Moetalih; M,oh. Effendi; 0. J. Ngion; 
Oen Tek Kiam; J. Kaaroehi; S. A. Zachat'ias; Moortanto; Sic 
Hwat Bing; K. Hoetagaloeng; M. Soetria; B. J . van Bolhuis ; 
Wisman Boechari; Sudarno ; Cheah Thye Hin ; Lee Ah Guew; 
A. Iho.p; Moh. Noeh. 

HER-I NGEDEELD TOT HOOFDKLERKE I DE HOOFDTIK
STER I!HOOFDKLERK II. 
Mevr. Ali lmbran. 

TOT HOOFDKLERK II DE le KLERKEN: 
B. Soetoro; J, Maeare; Amat; W. H. Wauran; Amir Sjah; Mevr
H. M. C. Turang; Ang Tjiat Tik; Moh. Rifai; w. A. Sitompoel; 
F. Assegaff; Amban Lorianus; J, Ibra-him; Had'ji M. Soebed; Oey 
Ong Kwie; R. Koesmihadi; P. D. A•roeboesman; Boerhano.ed~n; 
H. Ticoalu; Looi Tak Sang; J a.tim Kati·dj-o; J. Mariani ; Suknd1i•s b 
hk:mdar; J. M. Kumendong; Rd'. S. Kamidi•; A. S. v. d·. Werf; 
Tato Soewarto; Tan Kim Yam; Tan Huck Gheow; Tan Siew 
Chwee; W. H. Krah!rn~; L. Baier. 

TOT l e KLERK DE 2e KLERKEN: 
Djaafar Loehis; Ab.d'. Hamid: III; Sartani; Noersnim; Sarip; M. 
Ismaoen; W. A. Semen; Moh. Ali Lilik; D. W. Matitawa·er; 
Soewarjo; Sangjanan Anton; Moeid; P. M. Jansz; Mohd'. Iljas 
LoeMs;· Alw:is gelar Radjo Suatn; G. Messak:h; Matanwar; Achmad 
Budin; Soetarman; Ji>esoef; Hamzah; 'M. Moa·ssie ; M,oerdin Lie; 
Abdullah Hamid; Agustjik; Marzuki· Gaur; Achma!P 'b. Dar~ja ; 
J. Dumais; N. B. N. Harahap; D. Lampoeng; H. Mozin; A· A. 
Salassa; H. Marzuki; Ba·hnrll'din ib. Gaui; C. F. Rumokoy; P. 
R1l1ltu; E. 'F. Matulandi; G. Kawengia·n; Ahubakar ib. Ibrahim; 
Kwee Tiong Han; Sudjito; H. Mambu; •lng Ti Teck; Mevr. S. 
M. de Pauw Dreier Gligoor; S. Soeharto; Tan Chwee Gek; N. 
K. Wangke ; P. Talahatu; I. Saip1; J . Koa; M, Suak; Ch. 0 . 
Philips. 

TOT 2e KLERK DE 3e KLERKEN: 
Snpri; M.ain; Aspr; Saoemin; Daud Ahai•; Safi- ie; Misran; Moch· 
tar b. Oe-oen; Moh. Roeslan b- Ka-d~ri-; Djapri II; Mian. b. Mioen; 
M. Agus Sahnan Amin; Lamat; Soedlewo; Mochtar 'b. Kumis; 
J . Moehoe; Sala·moen; Ma-sroh; Sotedjo; S. Sumitra; Ohi b. M.. 
Toha; Jacoeb III; S. Pasanea; Hariman b. Martodimedjo; Ab:Jul
lah; D. BisiHsin; Mej. G. Vezhoog; Moelj!rdi•; Mashoed· b. Lewan: 
Tajnn; J . N. Pasanea; Moh. Saleh; Supardi: 'b. Sardi; Jakuoh b . H. 
Ali; Abu Rusin; Bakarusin: Ilj&s b. Mob. Dirdjo; D. Pariama; 
Mej. J. R. Latung ; E . E. v. Li.gten; D. ode Bruin Vermeer; Moh. 
Naiman ib. Mo>h. Sarii; Zainal Arifin; Djokosoeroeto; Abd'llllah; 
Samiikoen h . Hard!jomartOJlo; Leg>imin; H. J. Vermeeren; Djoe
nadi; Gan Tiong Sieuw; Wee Sieuw Soon; Thong Keng Choy; 
Loo Kok Ann; R. Baron; Tan Ban Choon; Choong Kim Jee ; E . 
W. Jo1;eph; R. E- Sp~an ; Oemar II h. K1)tjen.g; Soendoesin; 
Sarikoen b. Hem:i; I . Pendjol; M.ej. Chcwh A·h Leng. 

TOT STENOTYP I/BEAMBTE DE STENOTYP 1/ HOOFD
KLERK 1: 
Mej. E. J. Muller-

TOT HOOFD KASSlER I/BEAMBTE DE HOOFD KASSlER II/ 
HOOFDKLERK I: 
Leong Lek Lum; Foo Kim Han. 

TOT HOOFD VOORMAN/ BEAMBTE 
HOOFDKLERK I: 
Ch. H. D. Hekker. 

DE VO~RMAN II 

Aan aile bevorderden on%e 1 
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~nder genoegen de volgende bevorderingen 

~nen bekend maken : 

TOT STENOTYP 1/H.K.I. DE STENOTYP 11/H.K. II: 
Mej. F. v.d. Putten; Mevr. Djie Han Lok. 

TOT HOOFDKASSIER 11/H.K. I DE KASSIERS 1/H.K. Il: 
Gouw Gim Lo; Oei Moek Fang; Wee Chwee Sieuw. 

TOT HOOFDMANTRI VERPLEGER II/ H.K. I DE MANTRI 
VERPLEGER 1/ H.K. II: 
D. Pieter. 

TOT OPZ. 1/H.K. I. DE OPZ. 11/R.K. II: 
J.L.B. Pontoh. 

TOT VOORM.AN 1/H.K. I DE VOORMAN 11/H.K. 11: 
Saad. 

TOT STENOTYP 11/H.K. II DE STENOTYP 11/ le KLERK: 
L. Favacho. 

T.OT STENOTYP 11/ H.K. II DE HOOFDTIKSTER 11/ le KLERKE : 
Mej. E. Eggert. 

TOT HOOFDTIKKER 1/ H.K. II DE HOOFDTIKK.ERS 11/ le 
KLERK: 
Djohari Riicin; Moechtar ; Zuwaili; Ahmad· Marzuki; E. F. Smith ; 
Mevr. C. L. Comelissen. 

TOT KASSlER 1/H. K. II DE KASSlER 11/ le llERK· 
W. Z. Liknmaihua. 

TOT PAKHUISMEESTER II/H. K. II DE PAKHUISMEESTER 
11/ le KLERK: 
Ismail bin Jahja. 

TOT PAKHUISMEESTER 11/ R . K. II DE P AKHUISMEESTER 
111/ le KLERK: 
C. E. Daerden. 

[I TOT VOORMAN 11/H.K. II DE VOORMAN 11/ le KLERK: 

jr 
Sarnnin; Mob. Sjarif. 

TOT HOOFDTIKKER Il/ l e KLERK DE TIKKERS l / 2e KLERK : 
Marzliki; Mevr. J . A. Ariffin Kana ; R. Birin; S. Wahani ; Rosip. 

TOT PAKHUISMEESTER 11/ l e KLERK DE PAKHUISMEESTER 
III/ 2e KLERK: 
Tan Tjiauw Pa. 

TOT TIKKER 1!2e KLERK DE TIKKERS Il/ 3e KLERK: 
_Sjofjan Mansur; Mattai~; K.hoo Hock Soon. 

hurtelijke gelukwetasen! 

per 

Nautisch varend personeel 
TOT GEZAGVOFRDER DE le STUFRLIEDEN: 
B. H. Niessen; A. A. Dekker; J . H. G. Mesters; H. P. Valk; 
C. Tjebbes. 

TOT le STUUB._l\-!AN DE 2c STUURMAN: Th. lL Rap-pard·. 

TOT 2e STUURllAN DE 3e STUURLIEDEN: 
] . Eere®erg; E. J. Robijns; L. C. Groeneveld; P. Foppema; 
c. J . .die Nies; 0 . ]. Stumpf; R. Groent>meijer; W. Flach; W. Hiske
muller; G. R. v d. Haagen; R. v. d. Palm; G. H . de]tong; 
A. Ca'l'haat; J . C. H. Wimmers; F. ]. Klllbi:nek; R. A. Corten. 

TOT STUURMAN I.K.V. DE STUURLIEDEN-LOCAAL VAART: 
]. Sihasale; J. A. Pantow. 

TOT STUURMAN LOCAAL VAART DE WND. STUURLIEDEN 
I.OCAAL VAART: 
R-d. J . Sukasah; J. E. Kamhey; C. Speksnijders; W. Kalalo; J . J. 
A. Lim. 

TOT LADINGKLERK DE LEERLINGEN- LADINGKLERK: 
L Ticoalu; Th. Pattiserlihun; W. Oppier. 

Te~Jutisch varend person eel 
TOT HOOFDWERKTUIGKUNDIGE 
K.UNDIGEN: 

DE 2e WERKTUIG-

G. JaD>Sen; N. Eneie; A. Bakker; F. H. NiiH; A. Haack v/d. Goes. 

TOT 2e WERKTUIGKUNDIGE DE 3e WERKTUIGKUNDIGEN: 
J. •den Rooyen ; J. H. Smith; P . van Os; C. van VerseveM; B.le 
Roy ;, J. M. Vrolijk B. Th· Kreefft; W. H. vlii Poel; Th. B. F. 
Leydekkers; D. C. W esterbeek. 

TOT 3e WERKTUIGKUNDIGE DE 4e WERKTUIGKUNDIGEN: 
J. A. Claassen; J. C. Th. Moelands; Kwa Song Tiauw; F. Thielsch; 
J. E. Hartzuiker ; E. N. van Don,; W. G. Karhof; J. W. Stnrtelers; 
J . M. van .de Kiehoom; Th. G. Raterink; A. V. Ferwet'da; H. J, van 
Koppenhagen; J. F. Rutten; A. F. J. Vll'D Riet; A. p. Bel de; A. 
Strunk; T. Briln~voort; H. do Wollf ; ]. Casteleijn; .A. C. Cantrijn; 
G. D. Salamink; C. P. de Jager J. W. Verwey; W. van Nek; 
B. Peeters· 

TOT 4e WERKTUIGKUNDIGE DE Se WERKTUIGKUNDIGEN: 
J. Keuvelaar; A. J. W. Bovendeert; H . G. Nahapiet; J. ] . F. de 
Vos; J . S. Clee; B. Verspuy; T . Engelsm!l' P. A. C. M. Adriaan
sens; J . C. van Dintercn; H. A. Th. Steens; J. N. Becker ; A. ]. 
K-ooman~; R. lf. Kok; W. J, Boom ; L. J. Muller; D. Pieters; 
P . Bakker; P . .T. Bolijn; J. N. van Wengerden; J. W. A. Berends; 
B. J. F. Overbe->..i;.; H. Hooybd-g; T. van der Li'lllde ; E. T . Lemett?.; 
M. Verwoest; F. W. Dohn.e; A. ]. A. Janssen; A. B. Oxfoort; G. 
H. Bijen; J. van den A.k:ker. 
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J~han Arie Zandveld 

J. A. Zandveld 
Hoofd-emptoye 
Ag. Makasser 

25 iaar 
1 Februari 1957 

* 

werd op 22 Dec- I909 
te Soerahaia gehoren. 
Hij .doorliep de 5 j. 
H.B.S. en trad o:p 
I Fehr:uari 1932 als 
heambte in dienst van 
onze maatschaprpij. I 
Januari 1939 wer.d 
hij lbevorderd· tot 
Employe. Na in d~ 

oorlogsjaren gei:nter
neerd te zijn geweest, 
kwam de beer Zand
veB eind 1947 weer 
hij onze maatschappij 
terug. 

Op l Januari 1952 
volgd·e zijn mtmtelling 
tot Hoofd-em.ploye. 

Alhel't }ohannes Antonius Bolsius werd op 
·1. Setpte>nber 1912 te Rotter•dam gehoren. 
Na in 11131 d'e Mulo B odoorlop.en te hehfben 
trad bij op 1 Februa·ri 
1932 lte Cberibon bij 
onze maatscbappij in 
'(Hen st. 

Op 1-1-'38 werd l1ij 
gesplaatst te Lahoean 
Had'ji' en <op I -1-'41 
bevor.derd tot Beamlb
te, waarna bij wel'ld 
overgeplaatst naar Tg. 
Perak - Soerabaia. 

Op 1-1-'48 werd hij 
hevorderd tot Emplo
ye en geplaatst op bet 
agentscbap Cheribon 
en vervolgens in Apr il 
1950 werd de heer 
Bolsius geplaatst te 
Manokwari . 

* 

• 
I f 

T an Boon PolL 
Bean~bte 

Ag. Singapore 
40 j aar 

4 Februari 1957 
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A . J. A. Bolsius 
employ~ 

Ag. Man okwari 
25 iaar 

1 Febru ari 1957 

Tan Boon Poh 
werd O<p 25-6-'96 te 
Singapore gehoren- Na 
de Raffles School 
doorlopen te h eblben, 
tmd hij voor 1 jaar 
a.ls klerk in d!ienst 
bij: Messrs. Straits 
Lumber & Co. Op 4 
Fe'hruari 1917 kwam 
hij als klerk bij onze 
maalschappij en O}J 

1 Januari 1956 werd 
hij tot Beambte he· 

vorderd. 

P. F . A l brecht 
Gczagvoerder 

25 j aar 
4 Februari 1957 

Theod'ore Henri W ey
gers werd" o.p 20 Fe
;bruari 1909 te Soera
·hni•at geboren. Na de 
Mulo in 1928 en d·c 
Handels-Vaxschool in 
1930 doorl~en te 
hethhen, tra 11 hij in 
dien'st :bij de N~d. Ind. 
Handelshank te Soera· 
raia. 
In het jaar 1932 kwam 
de beer W eyger s als. 
klerk ·bij onze rnaat· 
schppij. In h et jaar 
1947 werd hij !bevor
d'el'it tot heambte en in 
1954 tot Loc.mnploye. 

* 

Pieter F reder ik Al
brecht werd op 19 
Augustus 1910 te 
Batavia·C ge;boren. Hij 
d'()orliep de Zeevaart· 
school , B" Delhijl. 
Hij tmd op 4 Februari 
1932 als 4de Sltnu rman 
in dienst van onze 
1\faa•tschappij . In 1934 
en 1939 behaalde hij 
in Djakar ta zijn d'i 
plorna's 2de en l ste 
stnunnan G.H .V. en 
werd op 1-1-'48 tot 2·de 
strn. en op 1-1-'51 tot 
lste Mm . bevorderod. 

In )anuari 1956 
volgd•e ziju henoeming 
tot gezagvoerder. 

Th. H . W eygers 
Loc. Employe 
Bandtarmasin 

25 taar 
11 Februari 1957 

P ada tanggal 16 P ehruari jang akan datang, 
rnaka tiba pnlalah gilirannja h agi Saudara Rai·d 

Rats b in Said 
Pcgau>ai-Bulanan 

pad a Prov . M agz. 
D ienst 

d i Tandiung-Priuk 
35 Tahun 

I6 Februari 1957 

Sandara Amal b in 
dalam t.1hun l!JIO. 

Pada tanggal 25 
Pebruari jang akan 
-datang, genaplah 25 
tahun lamanJa Man· 
dur jang tangkas ini 
menodj alankan kewa
d'jibannja di P erusa
haan kami. 

Berkenaan dengan 
i'tu maka bersam a iru 
kami menjampaikan 
utjapan: ,Mudah-n1U
£r.ahatn selama melan
tjar'kan kewadjiban
n ja pada N.V. Koni nk
lijke P a:ketvaar t-Maal-
5chappij., sd·r· A1na.t 
b in Achma•if di-dalam 
sehat-wal'fiat sad:jalah 
hendaiknja . 

bin Said untuk m em· 
p eringati' ' harj ulang 
t ahun.dinesnja jang 
ke-35 pada N.V. 
KoninUijke P aket-
vaar t-1\:laatschappij. 

Saudarn R ais bin 
Said dilaohirkan di 
Djakarta didalam ta· 
hun 1904- Dengan dja
lan inr pada tnnggal 
jang ters ebut diatas, 
kepad'a saudara2 he
ser<ta k enalan2 jang 
lain dipersilakan iku t 
ibersama-sama dengan 
kami untuk m engu
tjapkan salam dan 
bahagia ke;pada Sdr. 
R ai•s bin Said. 

* 

Arhmad dilah irkan di-

* 

.4mat bin Achm.ad 
Mandur di I nkoap & 

M auaziJn-dienst 
Tanarung-Priuk 

25 T ahun 
25 F et.ruari 1957 

fT[N . kL t'Ns 
~E'GCPT j[S 
kohr;~ u AHVSG:FZtM ~-" 



De v olgende mntaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig: 
H . J. van den Tempel 
L. J. Gillessen 
J. W. Stortelers 
D. van Noort 
J. v.d. Horst 
J. R· Holman 
W. Vader-Mzn 
C. v. Verseveld 
J G. Rombeek 
W. F. Huyding 
C. W. van Mannen 

em·pl. 
3de wtk. 
4de wtk. 
3de wtk. 
2de stm. 
2-de w~k. 
gezagv. 
3de wtk. 
3·de wtk. 
gezagv. 
lste stm. 

25/ 11 ex E. V. (naar Ag. Sorong) 
25 /11 ex RV /SV 
25/ 11 ex RV /SV 
27/11 ex RV / SV 
27/ 11 ex RV / SV 

3/ 12 ex RV /SV 
4/ 12 ex RV 
4/12 ex RV / SV 
5/12 ex RV / SV 
8/ 12 ex RV 
9112 ex RV / SV 

Per ms. ,Willem Ruys": 
J. E. Landeweer en gezin hfd. empl. 2/ 12 ex EV (naar Ag. 

F. ]. Wondstra en gezin gezagv. 
Singapore) 

2/12 ex RV 
N.J. de Mol empl. 3/12 ex EV (naar Ag. 

Tj. J. Reijinga en gezin 
L. Boonstra en gezin 
M. M. Sybesma en gezin 
Mevr. H. J. H. Maas-

Haanraa•dt-s en kinderen 
Mevr. M. H. Kortekaas

Vakkers en kind 
Mevr. M.P . Zeegers-Plooy 

Mevr. A. D. Anlhonijsz
Anthonio en kind 

M.evr· L- F. Blogg
Pietersen 

Mevr. C.A. Timmermans
Yagoupoff 

VERTROKKEN 
Per vliegtnig : 
J. W. Caviet 
H. J. Edelenbos 

0. L. de Sera 
J. va•n Zeumeren 
P J. M. B. v. Wieringen 
C. van Huizen 
J. A. van Rhee 
R. Bregmarn 
W. van d·er Meer 

C. van de W etering 

D. D. Minnema 
A. Carbaat 
G. A. H. Schoenmakers 
] . Kok 
B. G. L. van Os 
G J. de Vries 
A. Dijkstra 
F. W. Muller 
J. w. Mensingh 
]. F. Rutten 
W. L. M. van Troost 
A. C. Bijl 
J . H. Dikker 
J. Kok 
F. W. Bonsen 
H . J . van Moppes 
A. C. Cuntrijn 
H. A. Cor6ten 

Palembang) 
adj . chef 
hfd. empl. 
2d•e wtk. 
gezin 

4/ 12 ex EV 
4/12 ex EV 
4/12 ex RV / SV 

1ste s-tm. 
gezin 

4112 Gezin~herenig·ing 

2-d·e stm. 
echtg. 

4/12 Gezin.shereniging 

3de stm. 
gezin 

4/12 Gezinsherenig·ing 

2de wtk. 
echtg. 

4/ 12 Gezinsherenig·j.ng 
4/12 GeziMhereni~ing 

2de wtk. 
echtg. M12 Gezinsherenig·ing 
em pl. 

Welkom 

hid. empl. 26/11 
hfdbaas 26/11 

kv- 3de wtk. 26/ 11 
kv. 3de wtk. 26/11 
hfdwtk. 30/11 
hfdwtk. 4/12 
hfd. empl. 4/12 
empl. 4/12 
Ass. Be·dr. 4/12 

hfdbaas 4/12 

gezagv. 4/ 12 
3de stm. 5/ 12 
gezagv. 6/ 12 
hfd. empl. 6/12 
2de wtk. 6/ 12 
4de wtk. 6/12 
hfdwtk. 13/ 12 
hfdwtk. 17/ 12 
hfdwtk. 17/ 12 
4de wtk. 17/ 12 
2de stm. 17 /12 
3de stm. 17/12 
4de wtk. 19/ 12 
kv. 3de wtk. 19/ 12 
hf.d. em pl. 19/12 
2de stm. 19/ 12 
4de wtk- 20/ 12 
gezagv. 20/ 12 

EV (ex VRV / HK) 
EV (ex Werikpl. 

Tg. Priok) 
e1nde dienstverban:d 
einde dienstver1band 
RV 
RV 
GSV (ex Ag. Palembaug) 
EV (ex Ag. Sorong) 
Zi-ekteverlof (ex Techn. 

Diens-1/HKl 
GSV (ex Werkpl. 

RV 
RV 
RV 

Tg. P riokl 

EV (ex Ba·li-Hotell 
RV 
RV/ SV 
RV 
RV 
RV 
RV 
RV /SV 
RV 
RV/ SV 
eind'e ·dienstverband 
EV (ex Vervoer/ HK) 
RV 
RV/ SV 
RV 

A. A. Dekker 
w. F. Klute 
J. Z~ven-bergen 

l ste stm. 
2de stm· 
3de &tm. 

20/12 RV 
20/ 12 RV / SV 
20/ 12 RV/ SV 

Perms. ,Willem R uys" ddo. 10/12: 
J. Plug·ge en Gezin g·ezagv· RV 
J. J. C. Jansen 1•ste stm. RV / VP 
H. J. St~k en Gezin gezagv. RV 
H. H. W. Groot adj. Chef EV (ex Techn. Dienst/ HK) 
W. F. R. Muyderman hfdibaas EV (ex Wcrkpl. Tg. Priok) 
A. Sok hfd,vtk. RV / OP 
H. R. M.eyjes 3de wtk. RV / SV 

Een goede reis ! 
Nieuw aangenomen : 
R. F. Gagliardi 
E. Ch. Johannes 
C. Schouten 

3de stm- c' leer!. stuurman 
3de stm. aangek. p er vliegtnig 28/11 
empl. 18/12 geplaatst TD/ Singapore 

W. Veen kv. 2de s\m. aangek. per vliegtuig 19/12 
Welkom bij onze Maatschappij! 

MUTATIES 
W. L. Ziniiomee~>ter hf.d. empl. 30/ 11 (van Ag. Singapore 

naar Techn. Dienst /HK) 
Knoe Ie Kiem loc. empl· 16/ll (met ontslag 

ex CM 3/HK) 
E. W. E. Meyer loc. em pl. 1/ 12 ontslag op verzoek 
P . W.G. Gout em pl. 1/12 (van Ag. Tg. Priok 

naar VRV/ HKJ 
H. Hazehroek em pl. 4/12 (van PZ/WP / RK naar 

Tandheelk. Polikliniek 
Gadja Mad·a 14) 

J. M. Dekker hfd. em pl. 17/ 12 van Vervoer/ HK naar 

Ch. D. van Ginkel hfd. em pl. 
Ag. Tg. Proiok 

lll/ 12 van SMP / Berouw naar 
CM./HK 

G. J. Verhoeven em pl. 18 112 van I.M.D.-Tg. Priok 
naar CM/ HK 

In memoriam 

Uit Amsterdam ontvingen 
wi.j bericht, dat dd. 22-11-'56 
op 69-jarige leeftijd te Den 
Haag is overleden de heer 

P . G. J. Muller 

in leven H oofdemploye van 
ooze maatschappij. 

Te 's-Gr.avenhage overleed 
dd. 1-12-1956 in de lecftijd 
van 55 jaar de beer 

F. N. 0. Satoor de Rootas 

in leveu gepeusionneerd 
Hoofdwerktuigkundige onzex: 
maatschappij. 

Zij rusten in vred e 
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In .de Noordoostpolder is niet aile 
verworven grond geschikt voor land
bouw. In de hoek bij Vollenhove is een 
keileemplaat drooggekomen, waar het 
Staatsbosbeheer enkele kavels tot hos
gwnd heeft ingericht. 

In dit jonge bos is in 1951 door de 
Stichtiug Het Waterloopkundig Labo
ratorium te Delft een begin gemaakt 
met een z.g . . openluchtlahoratorium. Dit 
werd noodzakelijk door de steeds gro
tere uitgestrektheid van de te 001der
zoeken projecten enerzijds en de wens 
om de modellen gedurende zeer lange 
tiju intact te houden a'll.derzijds. 

Dit hos, waarvan de grond uit zand 
en keileem hestaat, is bij uitstek ge
schikt voor dit doel. De keileemlaag is 
uiteraard volkomen waterdicht en daar 
waar de bodem uit zand bestaat, zijn 
voldoende leemlaagjes aamvezig, zodat 
bet waterverlies in de modellen tot een 
minimum b eperkt blijft. Belangrijker 
is nog het feit, dat het gebied een uit
loper is van het heuvelachtige Ambt 
V ollenhove, waar tijdens de ijstijd een 
eindmorene van een gletscher_ lag. Deze 
gletscher heeft de bode}ll sterk samen
geperst. Enige zetting m de modellen 
wordt hierdoor volkomC'll uitgesloten, 
betgeen uiteraar.d een vereiste voor 
modelbouw is. Water wordt door mid
del van een inlaat verkregen uit het 
randmeer (Vollenhovensekanaal), dat 
een peil heeit va'll 0,20 tot 0,40 m -
N.A.P. en door een stelsel van aanvoer
leidingen wordt geleid naar de verschil
lende modellen, welke - verspreid in 
het bos - in het maaiveld op plm. 1,50 
- N.A.P. zijn aangelegd. 

Afvoerleidingen lozen het water in de 
Zwolse V aart, een van ·de hoofdkanalen 
in de Noord-oostpolder., dat eC'll peil 
van 4,50 - N.A.P. heeft. 

De watertoe- en afvoereu van de mo
dellen worden geregeld met Romein
schuiven, al naar gelang van het vereiste 
debiet i'll het betrokken model. Als op 
het terrein van, het laboratorium op een 
gegeven ogenblik meer of minder water 
wordt afgenomen door de modellen, 
wordt door middel van eC'll vlotterinstal
latie de aanvoer door de inlaatduiker 
aa'll het Vollenhovensekanaal autmna
tisch geregeld. 

Het laboratorium, thans Laborato
rium ,de Voorst" te Marknesse geheten, 
heeft reeds 86 h a va'll het boscomplex 
in gebruik, welk oppervlak ter gek
gener tijd nog kan worden uitgebreid 
met 36 ha. 

In dit complex nu liggen twee delen 
van ·de Rotterdamse W ater.weg in model, 
waadn de onderzoekingen reeds in voile 
gang zijn. 
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De aanleiding tot de houw van deze 
modellen vindt haar grondslag deels in 
het realiseron van de havenu..ithreiding 
van de gemeente Rotterdam in het z.g. 
Botlekplan en, dcels in het verbeteren 
van de oeververbinding tussen noord en 
zuid van Rotterdam, nahij het Noorder
eiland. 

~"'-- ~~~-
~~ ~--· ~$ ~ 

~~' 
' ~ L 

Siluatie der beULe modellen met het systeem 
van aa.n. en afvoerleidingen. 

Het modeloonderzoek betreffende de 
havenuitbreiding omvat de juiste vorm
geving van de mond van de 3e Petro
leumhaven, opdat een minimum aan 
slibbezwaar en eC'll maximum aan nau
ti:sche veiligheid verkregen wordt. De 
Rijkswaterstaat koesterde reeds geruime 
tijd plannen tot verbetering van de 
Nieuwe Wate:rweg heneden de Westgeul. 
Het lag dus voor de hand, dat beide 
instaonties gezamenlijk de bouw van een 
model zouden bekostigen, omdat wijzi
gingen in het rivierregime door de een , 
repercussies op de projecten van de 
ander met uitsluiten. 

Zodoende werd door het arrondisse
ment Rotterdamse W aterweg van de 
Rijkswaterstaat en de Dienst van Ge
meentewerken van Rotter.dam aa'll het 
Waterloopkundig Laboratorium te Delft 
gemeenschappelijk opdracht verleend 
tot de houw van een model van deze 
scheepvaartweg tussen 'kmm 1012 en 
1024. 

De te onderzoeken problemen om
trent de waterbeweging en het zand- en 
slibtransport wordC'll in de natuur sterk 
bei:nvloed door hct zoute water, dat 
bij vloed over. de bodem de Waterweg 
optrekt. Het werd dus noodzakelijk 
geacht dit fenomeen in het model na te 
bootsen. Hiertoe moest de schaal van 
h et model niet te klein gekozC'll worden, 
mede door de wens om ook op nautisch 
gebied met behulp van bestuurbare 
scheepsmodellen een goed inzicht te 
krijgen in het stroomr~gime op rivier 
en i'll havenmond. 

De schalen werden tenslotte vastge
steld op horizontaal 1~75 en verticaal 
1:37¥2. De waterbreedte van het model 
is d.us daardoor een meter. of zes, de 
diepte ongeveer 32 em. 

Daar tegelijkertijd de Gemeente Rot
terdam zich een i'llZicht dien de te ver
werveu in de wijzigingen in het stroom
beeld van -de Nieuwe Maas, zowel tij
dens als na de uitvoering van werkzaam
hedC'll ter verhetering van de oever
verbindingen hij het Noordereiland, 
wcrd over.wogen in hetzelfde Iaborato· 
rium dit riviergedeelte te doen houwen 
en wei op gelijke schaal als het hene
denstroomse model. Hierbij gold tevens 
de overweging, dat de uitvoering 

Grondverzet ten behoeve van de bouw van het vercleeltverk ter pl(l(ltse van de W aalhaven. 



van de Deltaplannen uiteindelijk haar 
invloed op de waterhuishouding van 
beide riviergedeelten zal doen gelden, 
waarbij ook de kwestie van de afsluiting 
van de Oude Maas niet onderschat 
diende te wordem. De Gemeente Rotter
dam gaf derhalve tevens opdracht tot 
de bouw van een model van de rivier 
van kmnr 997 tot 1002. 

In tweede instantie werd dit model
gedeelte uitgebreid tot kmr 994, waar
door de uitmonding van .de Hollandse 
IJ ssel in het model betrokken werd, 
terwijl mede enige aanliggende binnen
havens met nog te makem spoel- en 
keersluizen ten hehoeve van de reali
sering van de Maashoulevard werden 
ingebouwd, daar voorzien werd, dat dit 
model, waarin bet getij em .de zout-zoet
beweging nagebootJSt zullen wor.den, 
tenslotte moet uitgroeien tot een totaal 
van IJsselmonde tot eem kilometer of 
vijf in zee. 

De uitbreiding stroomopwaarts was 
hovendien gewenst, in verhand met het 
onderzoek van de zout•zoet-prohlemffi, 
tot een punt op de Rotter.damse W aterweg 
waar geen zout water meer doordringt. 

Het tussenstuk kmiiil 1002 tot 1012 
wordt inmiddels gehouwd met volledige 
medewerking van de a!l'llliggende ge
meenten emhedrijven, die alshelangheh
benden in elke verbetering van het aan
slihhingsbezwaar de houw van dit modt- l
gedeel~e hebhen mogelijk gemaakt door 
hij te dragen in de houwkosten. 

Tussen het Rijk en de Gemeen te 
Rotterdam zijn hesprekingen gaande 
omtrent de houw van het nog onthre
kende gedeelte van kmr 1022 naar zee. 
Verwacht mag worden, dat eind 1956 

de Rotterdamse W aterweg geheel in 
model gereed zal komen. 

De houw van cen dergelijk groot 
model vergt een hehoorlijk grondvernet, 
niet zozeer aileen om de loop van d.! 
rivier in het maaiveld uit te graven. 
doch ook om de h~jkomende werken te 
realiscren i.e. bet aanleggen van rui.m 
1000 m aan- t-n afvoerleidingen met de 
hijhehorende verdeelwerken. 

Omdat ·de modellen voor de oever· 
verhindingcn en voor de 3e Pelr.oleum
haven voorlopig onafhankelijk van d
kaar moeten kunnen werken, wa~ h P.t 
nodig een verdeelwerk zoJa•nig in tc 
richten, dat het bovenstrommmodel met 
cb en het henedenstroomsmodel met 
vloed kan stromen of omgekeerd of in 
andere comhi'llaties met elk gewenst eb
en vloed-dehiet. Dit verdeelwerk werd 
tijdelijk ter plaatse van de Waalhaven 
gehouwd, zodat deze put later voor dit 
havenbasin gehr.uikt kan worden als in 
hct totale model de zout-zoet-heweging 
zal worden onderzoeht. 

In het algemeen moet na de houw 
van een model worden nagegaan, of 
het voldoet aan de werkelijkheid. 

Ter hepaling va'll de randvoorwaar
den, waaraan het model dient te vol
doen, werden op een ozondag voor het 
hovenstroomsmodel simultaanmetingen 
gedaan in een raai ter hoogte van het 
IJsselmondse Hoofd (kmr 994) en in een 
raai ter hoogte va'Il de Parkkade (kmr 
1002). Gedur.ende een volledig getij 
werden op vier punten in iedere raai 
stroomsne1heids- en stroomrichtings
metingen verricht en zoutmonsters gew 
nomen op elke meter in een verticaal. 
Eenzelfde serie metingen werd eveneenil 

W aarnemingen in de mond van de 3e Petroleumhaven. 

gedaan op kmrn 1013 en 102350° voor 
het henedensti·oomsmodel, waaraan oo'k 
nog een derde raai op de Oude Maas 
moest worden toegevoegd. 

De bouw van het henedeustrooms
model kwam het cerste ger.eed, zodat 
hierin de TO werd gemeten. Hieronder 
wordt verstaan het zoeken naar het 
verhang en de dehietC'll in het model, 
waarhij omgerekend volgens de ver
schillende schalen voldaan wordt aan de 
randvoorwaarden, welke op de rivier 
zclf g;emeten ware'll. 

Dit ijken van het model, waarbij 
uiteindelijk ook de tijdsschaal worJt 
bepaald, geschiedt sleehts hij vliegende 
eh- en vliegende vloedstroom, daar deze 
hcpalend zijn voor de mate van uitwis
seling va'll rivierwater in de mond van 
een haven. H et model stroomt dus nog 
niet volgens een getijkr-omme. Het 
wordt pas een getijmodel, als het voile
dig is afgehouwd en als de versehillende 
projecten met homogeem water en maxi
mum eh- en vloedstroom zijn onder
zocht. 

De ijking voor het henedeDJStroomse 
deel is tevens hepalend voor. het hoven
stroomsgedeelte, gezien de overeenkom
stige horizontale en v'erticale schaal, 
he1wudens enkele geringe modeltechni
sche correcties. 

Het onderzoek naar de juiste vorm
geving van de mond van de 3e Petro
leumhaven is thans in voile gang. Als 
cisen worden hier gesteld, dat de aan
slibbing in mond en haven zo gering 
mogelijk is en dat op de rivier geen 
stroomverlamming ontstaat tengevolge 
van een vergr.oting van het natte profiel, 
opdat de seheepvaartgeul in stand ge
houden wordt. 

Ten slotte wordt verlangd, dat de 
grootste tanker_, eventueel zonder sleep
hoothulp de haven in en uit kunncn 
varen. Op het moment, dat dit 
artikel geschr.even wordt, wordt het 
n egende•stromingsbeeld T9 onderzocht. 

Nog steeds woidt gezoeht naar die 
situat.~e, waarbij de horizontale uitwis
seling tussen rivier en haven zo klein 
mogelijk .lli. Dit geheurt met de vertrok
ken modelschaal, met homogeC'll ( dus 
niet met zout en zoet) water en hij vlie
gende eh- en vloedstromen, dus zonder 
getijwerking. Deze situatie is hiervoor 
uiteraard maatgevend. 

Om de uitwisseli'llg te hei:nvloeden 
werd henedenstrooms van de mond een 
kleine krih uitgebouwd al of niet met 
daarop aansluitood een geleidelijk ver
lopende oeverlijn en werd de landtong 
tussen W estgeul en havenmond zelfs 
ruim 200 meter. ingekort. Was de uitwis
seli'llg hij de Tl-vloed 10%, waarmee he
doeld wordt dat 10% van het rivier
dehiet gemeten heneden de mond, de 
havea in- en weer uitrok, hij T9-vloed 
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was deze uitwisseling reeds gereduceerd 
tot 3 a 47o. 

Is de heste vorm, wat de nitwisseling 
betreft, tenslotte hepaald, da•n wordt er 
overgegaan t ot waarnemingen om deze 
vorm op de nautische uH~rites te onder
zoeken. Hier.t.oe worden met een model 
van e!!lll 40.000 tons tanker vaarproeven 
genomen, waa·rhij het evenwel noodza
kelijk is om de verticale schaal tot 1:75 
terug t e hrengen door de hodem van 
het model voor zover nodig op te vnl
len, opdat de scl1alen van het rivier- en 
het scheepsmodel me t elkaar overeen
ste.mmen. 

T e voorzien is dat tegenstrijdige- hy
dranlisch e eisen zullen voortv loeien uit 
het gestelcle van een zo gering mogelijke 
aanslibhing en eeu veiligc in- en ui t
vaart der sch epen. 

Indien het m ocht blijken, dat hier· 
voor geen aanvaa1·clhare oplossing te 
vinden is, zal overwogen moeten worden 
aan welke eis in de grootste mate tege
moet gekomen moet worden. 

In het hover.stroomsmodel zijn tevems 
de · hinner.havens, welke i•n open ver
bincling staan me t de rivier, opgenomen. 
Het is n amelijk noodzakelijk gehlekc'll, 
dat een modelonderzoek werd ingestdd 
naar de doorstroming in de Sc1Ieep.rna
kershaven, h et Haringvliet en het Boe
rengat. I·n verhand met het realiseren 
van de Maashoulevard l angs de noord
zijde van de Nieuwe Maas, welke boule
vard te 'Zijner tijd hoofdwaterkecing 
worclt, zullen twee keersluizen en een 
spoelsluis gehouwd moeten wordem, i.e. 
de Leuvekeersluis, de Boerengatkeer
sluis en een spoelsluis .n ahij het zieken
huis Bethesda. 

De afmetingen van de Boerengatsluis 
en de spoelsluis moetoo zodanig hc
paald worden, dat de doorstroming hij 
eb en vloed door de havens nagenoeg 
gelijk is aan· de huidige, omdat gehleken 
is, clat l1ierbij geen aanslibhi'llg van deze 
hinnenhavens plaa ts vindt, d·och tevcns, 
dat er in de Boerengatkeersluis geen 
h~nderlijke stroom loopt, welke last 
voor ue hinnensclJeepvaart oplevert. 

Hierbij moet tevens onderzocht wor
den, welke maatregelen genomen moe
ten worden, opdat h .v. een kempenaar 
door de Boerengatkeersluis komende, 
slaags voor de (nieuw te houwen) 
Nienwe Oosthrug ko.rnt te liggen. 
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Tijdens de proefuemingen bleek, dat 
de pijlers voor de Maasbruggen m et 
hun puinhestortingen verantwoordelijk 
waren voor de stromi,ngstoestancl in de 
binnenhavelliS. Met andere woorden, de 
pij1ers gaven hovenstrooms een zodanige 
op~tuwi•ng, dat er tussen h et oude Boe
rengat en de huidige mond van cle Leu
vchaven voldoende verhang ontstond 
om de doorstr-oming te veroorzaken. 

Daiu·na wer.d onclerzocht, in hoeverre 
het vervangen van deze pijlers door 
tunnelhuizen invloecl op dit verhang 
zou hehhen. Overduidelijk hleek, dat 
hier geen r.oemenswaardige wijziging iu 
optrad, zodat het cloorstromingsbeeld 
van de hinnenhavens door de houw van 
tunnels in de toekomst 1.iet zou wor
den heinvloed. De pijlers met hun puin
hestortingen veroon:aken ongeveer cen 
even gr·ote weerstand in het atromings
heeld van de :rivier als een drempel i'n het 
rivierhed, welke een tunnelhuis met zijn 
hestorting toch in wezen vormt oo welke 
tlrempelnamelijk dwars door. -de huidige 
zeer diepe stromingsgeul loopt. 

Het onderzoek van deze hinuenhavene 
met de hijbehorende sluizen is thaus 
heeindigu, zodat nu volledig wordt over
gegaan tot het doen van waarnemi'llgen 
van het algemeen -s tromingsheeld van 
de rivier, van stroomsnelheclen ter 
plaatse van tunnels in verhand met out· 
grondingsverschijnselen en van water
loopklmdige prohlemen ten aanzien va'll 
de verschillende uitvoeringsstadia van 
de houw van een tun'llel. 

Onderwijl heeft in het afgelopeu jaar 
in het Watedoopkundig Lahoratorium 
te Delft het elementaire onderzoek 
plaa ts gevonde>n om in het model een 
r.1.::dium te vinden, dat het zoute water 
kau vervangen. Toepa:ssing van zout 
water in het toekomstige getijmodel zou 
de aanvoer van tO'llnen zout vergen, 
welke in de hoezem van de Noordoost
polder en uiteindelijk op het IJsselmeer 
zouden worden gespuid, hetgeen u it de 
aard der zaak ontoelaathaar is. Gezocht 
diende te worcltm naar een vervangend 
materiaal, dat weer teruggewonnen kan 
worden. Zonder dieper hierop' in te gaan 
zij vermeld, dat door heel fijn kleislib 
in zoetwater. te suspooderen zoulwater 
geimiteerd kan worden . 

De zout-'Zoet heweging in de rivier is 
in hoofdzaak een gevolg van de verschil
Ien in soortgelijke gewichter. va'n zoet-
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en van :r.outwater van diverse percen
tages. Afhankelijk van de hoeveelheid 
toegevoegd kleislih wordt het s.g. van 
het zoete water grater dan 1, zodat zoot
wa ter va·n elk percentage nagehootst 
kan worden. N a het doorstromen van 
het model tij dens de proeven wor.dt het 
water opgevangen en het slih terugge· 
wonnen. Uit de proeven in Delft is ge
bleken, ila t .met een voldoende nauw
keurigheid het fenomeen van de zoet
zout-beweging is na t e boot.soo. 

Rest r.og dit onderzoek uit te hreitlen 
tot waarnemingen op een schaal gelijk 
aan die in h et grote model in het Laho
ratorium ,de Voorst" en hiervoor de 
nodige gegevens te verzamelen. 

Toepassing van dit kleislib in een zo 
groot model als dat van de Rotterdamse 
\Vaterweg vraagt uiter.aard eoo grate 
installatie van tanks, reservoirs, pompen 
en pijpleidingeu. Reeds he t ontwerpen 
en houwen va'll deze slihfabriek is een 
werk op zichzelf. 

Als er met ,zout-zoet" gestroomd zal 
worden , moeten er nog twee voorzie
ningen getroffen worden. 

Het m odel moet dan ononderhroken 
van de Hollandse Ussel tot in zee gerecd 
liggen. 

Alle verdeelwerken, welke tussen deze 
Lwee uitersten zijn, of nog worden aan
gehracht, moeten dan gesloopt worden 
en de onderhroken gedeelten aaneen ge
sloten worden. 

De tweede voorziening hestaat uit het 
houwen van een getijmachine om de 
verzilting in haar beloop op de rivier 
ten voile te kunnen volgen. 

R eeds sinds 1951 worden door samen
werking van het Rijk en verschillenue 
diensten van de gemeenten langs de 
Rotter.damse W aterweg zoveel als moge
l~jk is ·dagelijks ten tijde van kentering 
H.W. en kentering L.W. watermonsters 
genomen aan de oppervlakte en op de 
hodem in de scheepvaartgeul. Van al 
deze monsters wordt door titratie het 
chloorgehalte hepaald. Een beeld van 
de mate van verzilting is thans reeds 
verworven. Niet aileen de 300 mgr Clj 
L-grens, welk~ H)o r 1951 sled1t3 op de 
rivier werd opgespoord en welke steeds 
als de index voor de verzilting gold, 
doch ook de hogere chloorgehalten 
henedenstrooms werden hierdoor vast
gesteld en getoetst aan de si.multaan op
tredende opperwaterafvoeren, H .W.
en L.W.-standen, windkrachten en 
windrichtingen. Doch hoe zal de ver
zilting zich gedragen, als de vele Delta
werken hun heslag h ebhen gekregen? 
Voor. h et verkrijgen van enig inzicht 
hierin zal dit mod el ook dienstig kun-
nen zijn. 

Ir. W. F. TiemeUcr. 

(Met toestemming overgern>men wit: ,,Publie
k e W erken, of/icieel orgaan van de V ereni
ging van DirPcteuren van Gemeentewerken"). 



De opkomst van de stoomvaart. 

Als men ]angs de rivieren en kanalen 
·kijkt, worden verreweg de meeste sche
pen m echanil;ch voortbewogen. De 
laatste jaren wordt zelfs stoom weer 
verdrongen door de motor. Het is nog 
niet zo vreseiijk la'llg geleden, dat het 
eerste Nederlandse stoomschip zijn 
eerste zeereis maakte. De eerste trans· 
atlantische reis wen] ondernomen door 
het s.s. ,Cura~ao" i'll het jaar 1827 onder 
commando van de Luitenant ter Zee 
le klasse J. W. Moll. Hc t schip vertrok 
de 26e April 1827 van Hellevoetsluis 
met hcstemming Suriuame en Cura~ao. 
Het schip had niet Je gehele reis stoom 
hijgehad. Bij gun.sti~e wind maakte het 
gebruik van de zcilen. 

' Schroefschepen bestouden er nog 'Zli.et. 
Het schip werd voorthewogen door 
'~chepraderen . Alles ging nog zeer pri
bitief en men moet de opvarenden vaa1 
het schip bewonderen, zoals diverse 
moeilijkheden overwO'llnen werJen. 
O.a. hadclen ze veel te kampen met lek
kage va•n cl e ketel. Ook de as waaraan de 
schepraderen bevcstigtl waren, vertoon
de ruimte, zodat hi.erin tijuens de reis 
moest wortlen voorzien. De heenreis en 
terugreis wertlen echtcr goed volbracht. 
Dit was voor Nederland het begin van 
de s toomvaart. De ,Cnra~ao" had een 
.draagvermogen van 438 ton en had 2 
stoomwerktuigen \':t•n elk 50 pk. Andere 
landen waren ot.s echter reeds voor. 
In 1811 verscheen op de Mississippi de 
eer.ste stoomhoot genaamd ,New Or
leans". Dit schip was fei telijk voor de 
rivier gebouwd. De kapitei•n was Nic·hol 
J. Roosevelt, van afkomst een Hollan
der. De Amerikanen , legdeu zich ecb
ter ook toe op de stoomzeevaart. Zo 
legde de ,Savannah" in 1818 de Oceaan
reis in Oostelijke richting af. Ook de 
Engelsen lieten zich niet oubetuigd. In 
het jaar 1816 werd de eerste Engelse 
zeereis onder s toom onrlernomeu, men 
arrivecrdr. in Rotterdam en waatr(le zich 
een eindweegs op de Rijn. 

Hoe was het geste}tl op onze binnen
wateren ? Men mocht maar. niet zonder 
meer met een stoomschip op onze bin
nenwateren varen. Van regeringswege 
moest toestemming ved eentl worden. 

In Juli 1815 trachtte de heer Bruyant 
Barret aan Z.M: Koning Wi1lem I het 
nut aan t e tonen van het in de vaart 
hr.engen van stoomschepeu en verzocht 
een Brevet voor 20 jaren. Van aile kan
ten werd ·dit verzoek h ekeken; meerderc 
verzoeken kwamen hinnen . Er waren 
vele hezwaren. O.a. was destijds onze 
regeri'llg bang, dat dergelijke vaar.tuigen 
vee} schade zouden berokkenen nan 
kunstwerken, beschoeiingen, enz. Ook 

had m en reker.·ing tc lwuden met de 
bestaande ,trekbeurtvaarten" . De rege· 
ri'llg was beangst, Jat cleze tlicr.sten door 
s toomvaart vee! schade zouden onder
vindeon en de m ensen, welke hun broorl 
bij genoemde diensten verdienden, wel 
eens brodeloos gemaakt konden worden. 

Ook was m en bang voor ontploffin
gen. R et toezicht op de stoomketels 
hestond in die dagen nog niet. Zoals 
men weet, wordt het toezicht nu uit
gevoerd door het Stoomwezen. Ieder jaar 
wordt een stoom'ketel gekeurd. 

Het toezicht blijkt wel zeer goed te 
zijn, want spor.adisch }wort men van 
ketelontploffinge.n. U zult misschien 
kwmen denken: vreemd, dat onze rege· 
ring zo twijfelachtig tegenover het in· 
voeren van de stoomvaart stond. Dat is 
werkelijk niet zo vreemtl, als het wei 
lijkt. Zoals wij nooit hadden kunnen 
vermoeden, dat wij eens vaste lucht
vaartlijnen zouden krijgen van Neder
land naar aile delen der wer.eld, zo kon 
men in die tijd ook niet ·denken, dat de 
stoomvaart zo'n vlucht zou nemen. Ik 
kan mij nog heel goed h erim1eren, toen 
de eers te vliegmachine zou opstijgen 
onder commando van Jan Olyslager 
nabij Groningen, dat het practisch 
winds til moest zijn. W at zeiden w~ 
toen? , Waaghalzerij !" Levensgevaar
lijk!" , Het wordt toch nooit wat!" En 
nu v.irnden we h et heel gewoon. De 
eel\Ste s toomschepen op de binnenwa· 
ter.en waren de sleephote.n. Hoe kwam 
dat? In mij<n jeugd woonde i'k te Gro
ningen, omgeving Oosterhaven-Win· 
schoterdiep. AJles was practisch zeil en 
vele sch epen werden getrokken Of door 
.de scl1ippersvrouwen, Of door meisjes, 
Of door paar.den. Bij de Bontebrug, de 
eerste hrug over h et Winschoterdiep, 
kon men ee.n ,scheepsjager" huren. 
Deze m ensen hadden toestemming van 
de gemeente of provincie dit jagen uit 
te oefemm. Ze .droegen dar. ook op hun 
jas een ,penning". H et waren over h et 
algemeen ruwe klanten . Dra'llkmisbruik 
kwam veel voor. Ze trachtten dikwijls 
de Schippers af te zetten. Vele ,snik· 
ken" hadden meestal vaste scheepsja
gers. Deze , snikken" waren ijzeren pun· 
tige vaartuigen, welke gemeenlijk eeu 
vaste .dienst onderhielden tu.ssen de dor
pen iJn de provincie m et de stad Gro· 
ningen. Dicht voor de IStad gekomen 
nabij de Bontebrug wer.d de ,liene" }{)s. 
gegooid. De schipper blies dan ee<n 
vrolijk deuntje op de hoorn. Sommige 
waren ware vir tuozen . V ele particuliere 
schippers konden niet altijd een 
scheepsjager betalen. Het s chip werd 
dan bij ongunstige wind voortgetrokkt>n 
door vrouw en kincleren. Het was soms 

era om aan te zieal. Kilometers moeslen 
"' deze mensen soms ir. de ,licne'' !open. 

Van •s moq;ens zeer vroeg tot soms 
's avonds laa t i'll de nacht. Het geld wcrd 
wel zeer zwa~u: verdier.d. Zoals U zt~.l t 
begrijpen kwnm dit jag:en en trekkcn 
niet aileen op het Winschoterdiep voor, 
m aar vrijwel op alle vaarwaters. Ook op 
de Bove<n. Rijn van Mainz tot Straatsburg 
werd gejaagd. 

Dan eens was het jaagpad aan de lin· 
keroever dan aan de rechteroever, zodat 
de paarden en mensen overgezet moes
ten worden. U zult begrijpen met welke 
mocilijkheden tlit gepaard ging. In de 
bochten van de kanalen had men z.g. 
,rolpalen" staan. Hier kon de iijn dan 
lan~· lopen, an dens zou deze te veel over 
de weg scl1eren e'll het verkeer, dat toen 
nog wel niet zo intensief was als nn, 
hinderen. 

Vee} ruzies tusstu scheepsjagers f"D 

schippers kwamen voor, waarb ij soms 
m essen te p as kwamen. Er was in die 
tijd, waar ik nu over schrijf, nu onge· 
veer 40 j aar geleden, veel vaart op de 
kanalen, welke naar de stad Groningen 
leidde. Vrijwel alle ladingen, zoals graan, 
turf, str.o, werden per schip vervoerd : 
vrachtauto's be3tonden toen vrijwel 
nog niet. Ook langs het 1-Ioendiep was 
'Zeer veel vaa.rt. De beurt.schepen, welkc 
dit Iaat.ste vaarwater bevoeren, vonden 
hun Jigplaats in h et Westen der stad. 
Het is hegrijpelijk, dat toen de eerste 
sleepboten ten tonele verschenen, de 
schippers er. toe overgingen gebruik te 
maken van deze boten. Het ging vlugger 
en hun vrouwen en kinderen werd het 
zware werk hespaard. Zoals ik jn ' t he
gin va'll mijn sch rijven opmerkte, zijn de 
zeilvaart en de jaagpaarden vrijwel ver.· 
dwenen en dat a!les in een 40 jaar tijds. 

W ordcn de schepen nie t voortgedre
ven .door een motor in het schip, dan 
is er m eestal r.og een hnlpmotor in de 
vorm van een opduwer of zijschroef. 
Deze laat.ste schepc::m, voortgedreven door 
genoemde manier, blijf ik zeer gevaar
IUke vaartnigen vinden. AJ.s er plotseling 
gestopt moet worden, kunnen verreweg 
de m eesten dit niet en zijn op hnn 
ankers aangewezen, welke echter niet 
altijd overal gebrnik t ku1men worden, 
vanwege k abels of te ondiep water. In-

(Vervolg op blz. 21) 
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Op 1!1 November j.l. had in de A.V.R.O.- Studio een opname plaats van groeten Jkstemd 
voor walemploye's. 

Foto: J. H . C. Vermeulen 

.. 

Op 22 November j.l. had in Hotel Gooiland een opname plaats van familiegroeten bestemd 
1;oor de schepen ,Kaimana" ,,sambas" en ,,[angsa". Als gust waren aanwezig de Hoofdemplo

ye's L. 1. Bos en M. J. de Lange, boeiden met. verlof in Nederland. 

l"Oto: J . H . c. Vermeulen 
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ROOKGENOT 

,Rookt U ? ?"- ,Nee, mag 'k U 
bedanken? 

't Is aan mij heus IJliet besteed, 
'k Zie het nut niet in van roken, 
V oor U 'n vraag - voor mij 'n 

weet! 
Het kan toch immers heus niet 

goed zij'll, 

AI die rook komt in je keel ! 
Trouwens : 'k vind er toch geen 

lol aan, 

Zelfs je vingers worden geel ! ! 

* 

E'scort, Lancer., Thames, een 
strootje, 

Lucky, Pall Mall, Chesterfield, 

Ritmeester, Karel I of Willem II 
dan, 

1k.Sna:p niet wat de mens hezielt! !" 

* 

,,'t Spijt me dat ik 't niet eens ben, 
met die klacht door U geuit, 
Ro'k.en geeft me inspiratie, 
't Werk vlot heter-'tkomteruit! 
Ik weet het wel - niet 

overdrijven, 

Teveel roken schaadt i111isschien, 
Maar zo'n CIJlkel sigaretje, 
'k Rook er maar een stuk of tien! 

* 

Maar: wees slim, zoek thuis geen 
her.rie, 

Doe ~.ecies wat vrouwlief zegt! 

Roken in bed - 't is uit den hoze, 
Voor het slapen is het slecht ! 

* 

' n Klein sigaartje - of eeiJl pijp 
soms, 

't Is zo prettig - daar niet van, 
U kent toch het Hollands 

spreekwoord: 
't Is geen man, die niet roken krun! 
Schei nou uit met al uw klachten, 
Geen gezeur meer, toe nou, stop ... 
K.om, laat mij U overhalen, 
W ees 'n 'k.erel - steek eens op! !" 

Oscar. 

I 
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JL.lJCIHITIPO.§'f V1JO!R lDlllEJRIBN 

Op een lcinuari dan sturen de mensen 
elklror mooie kaarten met groeten en 
wens en 
m®r ook alle dieren, ' t is werkelijk 
WlroT, 
die wenscn elkander Gelukkig Nieuw
jaar: 

De vink schrijft een brief 
aan Juwr zoetelief 
en Kareltje Mus 
stzwrt cen brief aan zijn zus 
en twee jonge roeken 
cen brief aan hun moekc. 

Dat alles gaat dan met de luchtpost 
mce 
naar Overflakkee, of naar Heiligerlee. 

De luchtpost st®t klaar. Over veer
lien seconden 
vertrcl,:t hij naar Kaapstad of Zutphen 
of Lcmdcn. 

Die post is een pikzwarte kraai moet 
jl' weten, 
lzij rocpt: Kra) kra, kra! Hebt u niets 
t:crgeten? 
Hceft soms het konijn 
nog een brief voor Berlijn? 
En jullie, fazanten, 
een 1..-aart voor je tante? 
Een bri.cf naar je ome 
in Brussel of Rome? 

Gcen bricven m eer verder, dan zal 
iJ.. maar gaan. 

.Waar net als hij weg wil, daar komt 
iemand aan ... 

·tis Simon Kabouter, hij roept erg 
geschrokken: 
Gclu/.:kig de post is nog net niet 
vcrtrokkcn ! 
Er liggen nog dcrtig brieven in 't rond 
van allerlei dieren, dccarginds op de 
grond: 
Een brief van de muis 
aan haar ouderlijk huis, 
cen brief van twee mollen 
aan i(•mand in Zwolle, 
een brief van de spin 
aan zijn hele gezin. 
ecn brief van de specht en een brief 
van de sijs, 
een brief voor Zaltbommel en een voor 
Parijs. 

Oke, zegt de kraai, stop het m®r in 
myn tas. 

Dan gaat hij vertrekken, dan geeft 
hij t·ol gas 
en dan krijgt ieder dier (het hindert 
niet waar) 
een brief in zijn bus met: Gelukkig 
Nieuwjaar! 

(Uit ,,het fluitketelt je"). 

van Annie M. G. Schmidt) 

Onze maantlelijkse foto-prijsvraag 

I 
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(Vervolg van blz. 19) 

dien er. onder U lezers. zijn, welke gaar
ne iets meer over de opkomst van de 
stoomvaart willen wetoo, zou ik de 
voigende ·boeken ·willen aanbevelen, n.I. 
, Lekko", geschreven door de heer L. 
J. W. H . Goedkoop en ,De eerste Ne
derlalll.dse Transatlantische Stoomvaart" 
uitgegeven door de Linschoten-Veree
niging te Den Haag. Het zijn leerzame 
hoeken. en mesn krijgt een goed beeld 
van de moeilijkheden, waarmede onze 
voorvacleren te 'kampen hadden en die 
door noeste vlijt overwoomen zijn. Het is 
een lust ze te zien de prachtige moderne 
binnenschepen, dikwijls uitgerust met 
ste1.1ke motoren.. De schepen bevaren 
niet aileen de Nederlandse vaarwateren, 
m.1ar onderhouden een i'lltemationaal 
verkeer te water. Dit brengt mede, dat 
er heel wat meer kennis vau onze bin· 
'llenschippers verlangd wordt. Aileen 
practische kennis is tegenwoordig niet 
voldoende. Daarom is h et voor de jonge-

In het November-'Uummer 
van ,de Uitlaat" was als 
foto-puzzle opgenomen een 
gedeelte van een kroonkurk. 

Er kwamen deze keer zeer 
weinig goede oplossingoo 
b.inncn. 

De uitgeloofde Rp. 15,
ga.au naar: 
Mevr. G. M. Pronk-Strijland 
echtgeat. lste stuur:man 
Djalan Djambi 55 Surahaia. 

* 
Dit is de opgave voor deze 

maand. We geloven echtniet 
dat u met de oplossing veel 
.moeite zn.lt hebben. Bent u 
er achter, zend dan uw op
lossing aan de Redactie van 
,de Uitlaat" - pi a n.v. 
K.P.M. - Medan Mer:deka 
Timur 5 - Djakarta. 

Zet in de linker-hoven hoek 
van de envelop : foto-prijs-

. vraag en controleer evoo of 
uw naam en adres op uw 
inzending staan vermeld, dat 
wordt nl. nog wei eens ver
geter.n! 

De uiterste datum van 
inzend.ing: 20 Fcbruari a.s • .J 

lui een ver.eiste de Binnenvaartscholen 
te hezoeken, waar hun kennis wordt 
bijgcbracht die hun in hu'Ll vak te pas 
komt. Ook de Aardrijkskundige kennis 
wordt wei eens dikwijls al's een hijvak 
aangezien, evenals de Nederlandse taal. 
Gelukkig zien velen de noodzaak va'Ll de 
stu die in. V ele rederijen eisen reeds 
gediplomcer.de schippers en motordrij
ver.s. De t egenwoor dige modeme sche
pen eisen ook bekwame mensen, temeer 
daar -deze schepen geen vaart meer 
hehbe<n van 5 a 6 km per uur, maar van 
20 km per uur en soms meer. 
Gebeurt er met .dit soort schepen 
een aanvaring, da'Ll zijn de gevol
gen en de schade veelal van gro
tere omvang, dan wan'lleer de sche
pen een vaart van 5 a 6 km per uur 
lopen. Kennis van de uitwijkbepalingem. 
is dlllS nu ook van veel groter helang 
gewordem. 

C. M. TUNTLER. · 
(in ,Damco,nieuws") 

21 



In het November-nummer van ,de 
Uitlaat" kwam een puzzle voor, waar
van de oplossing a1s volgt luidt! 

1. rui; 2. ruin; 3. krui.n; 4. ruiken; 5. 
kruiken; 6. rek; 7. zerk; 8. zeker; 9. zoeker; 
10. onzeker; 11. pol; 12. poel; 13. spoel ; 14. 

polsen; 15. sloppen; 16. lek; 17. leek; 18. 

enkel; 19. knevel; 20. 'klieven; 21. les; 22. 

stel; 23, leest; 24. ·&telen; 25. tengels; 26. zee; 
27 .. deze; 28. zed·en; 29. zelden; 30. Zeeland· 

De drie prijzen gaan deze maand nnar: 

1. lste stuurman F. Verhur.g a/h ms 
,.1\Hnjak" (Rp. 25.- ) 

2. Gezagvoerder H. Zeylstra - a/h ms 
,Kasimbar" (Rp. 15.-) 

3. Mevr. C. V· Koevering·e·Somer'S - Panta.i 
Laut 22 Tg. Priok (Rp. 10.-). 
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Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

l. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 
zijn voorzien, le rich~en aan : 
de Redactie van ,de Uitlaal" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

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

3. Voor juiste inzendingen zi jn 3 geldpri jzen besch ik
baar gesteld : 
1 prijs van Rp. 25,

Rp. 15,
Rp. 10,-

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

De oplossingen van onderstaa'l.lde 
puzzle moeten ons uiterlijk 20 Fehruari 
a.s. hebben bereikt. 

Nieuws van de Postzegel 

Verdeel commissie 

Het ligt in de hedoeling weder
om eeu verdeling van de in de 
loop va'll. 1955 vergaarde postzegels 
te houden. 

Liefhehbers voor deze post
zegels wordt verzocht hun aan
vraag v66r 15 Februari a.s. in te 
dienen; aile .aanvragen welke de 
P.V.C. na 15 Februari a.s. berei
ken, zullen terzijde wordC'll gelegd. 
lndicn het aantal aanvragen de 
hoeveelheid beschikbare envelop
pen overtreft, zullen de envelop
petn. onder de inschrijvers worden 
verloot. 

De prijs dex enveloppen zal 
eerst na de loting bekend worden 
gemaakt. 

Men wordt vooral verzocht bij 
de aanvraag geen geld in te sluiten. 

De Postzegel Verdeel Commissie. 

Het raadsel van deze maan-d is een Cirkel
raadsel. 

Van huiten naar hinnen woonl.en invullen 
van onderstaande betekenis. Bij juiste invulling 
ontslaat er in <le huitenste rand vakjes van 
1 t/ m 23 een spreekwoord. 

1. getal 
2. vertier zoeken 
3. meetkundige term 
:t. a anstoot geven 
5. zijn fi.ets in bewaring geven 
6. vrucht 
7. stof gevormd <:loor klieren met inwendige 

secretie 
8. troepenafdeling, die zelfstandig optreedt 
1). baas 

10. gelijk maken 
n. in hezit nemen 
12. een aalmoes vragen 
13. vazal 
14· rusteloos op en neer lopen 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19· 
20. 
21. 
22. 
23. 

"reg van 
een vijandelijk ,schip 
dichterbij komen 
afstand, overgave 
achter.docht 
iets niet doen 
tegenzin 
,gerechtshof in Belgie 
verzaohten. 

vastklampell 

Het AntjolkaJUJal _...,. 

F'oto Willy van Boggelen 
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