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De Protector. 
Nicuwe methode om het aangrocien 

van schepen tegen te gaa11. 

' De~oor~~ak van een nieuw:e ontwikke
ling op het gebied van scheepsaangroei
ing is een artikel geweest in het Franse 
tijrlschrift ,La Nature" van Januari 
1950, waarin de physologische effecten 
van supers-onische (hove>n de mense
lijke ~ehoorgrens liggende) trillingen op 
verschillende dieren WDrden heschreven. 

In dit artikel wordt ondermeer uit
eemgezet, dat deze trilliugen op minder 
ontwikkelde organismeu cen afbrekende 
werking hebben, vaak met dodelijke 
afloop. 

Dit heeft een·verffabrick in Birming
ham - Postwns Limited ~ op het idee 
gchracht, hiervan gebruik te maken om 
de aangroeiing van scheepshuiden onder 
water tegen tc gaan, omdat deze aan
groeii;ng voor een groot gedeelte hestaat 
nit levend organisme. 

Sloepenlrwds F aun de u;eslergrucht (Tg. Priok ) met wkele reddingboten en laa.Jboten. 
Aan de over:ijde: ~ezicht op de ... <loorbnwk" Jiaar de "coaster harbour'' 

In samenwerking met ,Marconi Wi
reless Telegraph Company", die later. 
de rechten van Postans overnam, wer
den een aantal proefapparaten vervaar
digd en op verschillende schepen ge
plaatst. 

Deze proefnemingen werden aan het 
begin van dit jaar als geslaagd he· 
schonwd, toen het 10.000 ton metende 
vrachtschip van de ,P & 0 Line" de 
SOUDAN, na verschillende perioden 
van een half jaar, nagenoeg geen aan-

p:roeiing ver.toondc tijdens de dokperio
den. 

Dit was voor Marconi de aanleiuing 
om meer ruchthaarheid aan dezc vi."l
ding te geven. Behalve de Eugelse 
sdwcpscigenaren werden ook de hui
tenlandse reders via de geas!:mciecnle 
maatschappijen voor deze installatie 
ge!n teresseerd. 

In Nederla-nd wcrd m April door 
Rarlio-Holland, zijndc de Nedcrlandse 

In memoriam 

Hiermede vervullen wij de drocve plicht kennis te geven van het 
plotseling overlijden op 1 Februari vaon de heet· 

J. C. Huffenreuter · 

In Ieven Lncaal Hoofdemploye van de afdeling comptabiliteit van 
het Hoofdkantoor .. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Mogem 
zij troost en kracht vinden in de wetenschap, dat zijn nagedachtenis 
bij ons in ere hlijft. 

(f oto: W!!ly van Boggelenl 

geassocieerde maatschappij, een anti·· 
aangroei ii.stallatie - Protector -
genaamd, gei'nstalleerd op het nieuwe 
n1s BANDA van de Mij Nederland. 

Het apparaat bestaat in zijn huidige 
\ orm uit een 200 Watt zender, geplaatst 
in de machinekamer, die ee>n trilling 
met een freqnentie van ongeveer 16.500 
H erz afgecft aan ecn op de scheepshuid 
gelaste projector, met het gevolg dat de 
scheepsh uid in langsrichti>ng gaat trill en. 

In tegenstelling tot het echolood dat, 
7.ij het met veel minder vermogen, op 
ongeveer dezelfde frequentie werkt, is 
het hij rle Protector de bedoeling de 
trillbg over te dragen op h et schip zelf 
en niet aan het water. Daarom wordt 
de trilling Dok niet loodrecht op de 
schcepshuid opgewekt, maar in langs
richting. 

Inmiddels hebheu Nederlandse rede
rijen interesse gekregen voor de Pro
tector. 

Het ms. SENEGALKUST van de 
NTPM en hct ms. STRAAT MADURA 
van de KPM W{)rden van een Protector 
voorzieu. 

\Vij hopen, dat onzc met ,Protector" 
uitgeruste -schepen het hewijs zullen 
lcveren dat gemiddelde vaarsnelheid 
en bra,ndstofverbruik gunstiger worden 
en dok- en verfkosten omlaag gehracht. 

(Gedeeltelijk overg•momen uit: PDRHJ 
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\Vanneer men van iemand zegt, dat 
hij een duhbel !even leidt, bedoelt :men 
daar zelden iets gunstigs mee. Maar 
voor, de moderrie mens is er een moge
lijkheid weggelegd om van tijd tot "tijd 
een dubhe! leven. te leiden z001der dat 
men hem daar onmiddellijk op aanziet. 
De film stelt hem in staat het gewone 
leven een tijdlang te vergeteu en over t e 
stappen in een andere wereld, waar hij 
deel kan hebben aan de heleve<nissen 
van andere n1ensen, in andere omstan
digheden, op andere plaalsen van de 
wereld. 

Ret behoort tot de ,mag:ische" macht 
van bet bewegend heeld, dat het de 
toeschouwer, die n1stig gezeten in zijn 
bioscoopfauteuil een . filmvoorstelling 
volgt, verplaat;>.t in een ,twe:~de" wereld 
en hem persocmlijk betrekt in het Ieven 
dat zich daarin afspeelt. Dank zij de 
film beschikt ieder mens tegenwoordig 
over ,,het tweede gezicht": via het 
beeldraam van het witte doek kan hij, 
ruimte en tijd overhruggend, een hlik 
werpen in hct leven van andere mensen. 

In hetzclfue jaar telde West-Europa 
omstreeks 6 miljoeon televisie-toestellen 
en de V erenigde Staten aileen al 50 mil. 
jo~n. Hoeveel uren de bezitters van een 
televisie-apparaat voor hun televisie
toestellen zoek brengen, valt niet tc 
scbatten, maar de min of meer betrouw. 
bare rapporten die daarover in de V er
enigde State<n zijn uitgebracht, spreken 
·- ahhans wat de jeugd hetreft - van 
30 uren per week! En daarh\j valt te 
hedenken dat de televisie nog slechts 
aan het begin staat va•n zijn zegetocht 
over de wereld. ~Tat de technische mo
gelijkheden aangaat •schijut het nog 
maar. ccn kwestic van tijd te zijn, al
voreons men op elk deel van de wereld 
een groot deel van de rest van 
de wcreld in het beeldvenster van zijn 
televisietoestel kan opvange~1. I'll dit 
perspectief he,zien is het zeker niet ge. 
waagd te verondcrstellen dat het hele
ven van de wereld via het bewegende 
beeld mettertijd 'll.agenoeg voor ieder 
,,beschaafd mens" een vrijwel tlagelijkse 
aangelegenheid zal zijn! Zoals 'llll cle 
kr,ant en de radio al behoren tot de 
dingen waarmee men elk'e dag opnieuw 
te maken heeft. Reeds nu zijn er duide-

lijke aamvlJZt,ngeu dat deze vervisuali
sering in twee richtingen verloopt. De 
massa maakt niet aileen gebruik van 
het door anileren gereprnrluceeru'.! 
beeld: zij maakt de heelden zclf ook. 
Het zelf fotograferen .r.1et name heeft 
1a•ngzamerlland eeu zodanige omvang 
aangeuomen, dat welhaast elk men>o
r.abel feit uit ons dagelijks leven in het 
familie-alhum of in portretlijstjes in 
onze huiskamer zijn fotografisch dnhbel 
heeft. 

Bij het modcme toerisme - waarvau 
de enonne uitbreiding op h et eerste ge· 
zicht scliijnt aan te tonen dat het hele
veu van de wereld via het film- of 
televisiebeeld de mens toch niet vol
doende kan hoeien - lijkt het steeds 
mi•nder te gaan om het hezichtigen van 
de ,hczienswaardigheden" dan om het 
fotograferen ervan. Ret maken van 
foto's is de toeristische activitcit bij 
uitstek geworden en wat 'IlU nog het zelf 
fotograferen is, zal straks het zelf fil. 
nH'n zijn. 

Zo zal dns het hecld rcceptief en 
creatief het middel worden om zich de 
wereld te veroveren .. . .. . 

Bij de pedagoog, en bij iedereen die 
op cnige wijze met de opvoeding van de 
jeugd te maken heeft, moet zich nu wei 
de vraag opdringe'Il. of deze hceldcultuur 
geen belangrijke verschuivingen teweeg 
brengt in de ,pedagogische situatie". 
in het milieu waarbinnen zich de op
voeding van de jonge mens voltrekt. 

Een veertig of vijftig jaar geleden 
wer.d deze situatie nog vool"'lamelijk 

Jn het verlengde van de film ligt de 
televisie. De televisie maakt het nu nog 
slechts wekelijkse of maandelijkse uit
stapje na~r de ,tweede wereld" tot een 
dagelijkse aangelegenheid. De televisie 
schiJnt het voorlopige eindpunt te zUn 
in de ontwikkeling van ·het vervisuali
seringsproces aat onze cultuur aan ·het 
doo~maken is. 

Nog een nagekomen foto van de Sint en zijn P~eten te Singapore. 

Dit vervisualiseringsproces i1s onmis
kenhaar. In aile vormen van communi
carle en recreatie gaat het heeld de 
voornaamste rol spelen. Foto-reportage, 
beeldreclame, heeldroman, stripverhaal, 
film en televisie zijn de massa-communi
catie- en massa-r.ecreatiemiddelen hij 
uitstek. J.n 1955 hezochten 4700 miljoen 
.illensen in West-Europa de hioscoop. 
Telt men hierbij het aantal hezoeken 
aan filmvoorstellingen buiten de offi
ciele bioscopen, dan zal men zeer waar
schijnlijk wei op het duhhele aantal 
uitkomen. 
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heir.vloed door het gezinsleven, de kerk, 
de schoo l (toen nog grotendeels verhaal 
ingesteld), de straat met sport en spel, 
het hoek en de kra:nt. Jntussen zijn daar 
het geillustreerde tijdschrift, de heeld
roman, de heeldreclame, de hio-scoop 
en de radio, die straks wellicht door de 
televisie verdrongen zal zijn, hij geko
men. Een reeks van visuele facto1·en 
werkt dus tegenwoordig op de pedago
gische situ a tie in. De · eerste helangrijke 
cousequentie hiervan j,s, dat de isolatie 
van l1et individu in ruimte en tijd nagc
'lloeg volledig is opgeheven. De geogra
fis.!lle, sociale en culturele isolatie. Zelfs 
de verst-afwonende voor wie de werelol 
nu nog ophoudt bij de gre>nzen van ZIJn 
woonplaats, zal mettertijd door de tele· 
VIste ult zij•n eenzaamlleid wor.den ver· 
lost - of, als men het minder optlmis
w;ch wil stellen, in zijn vrede en vrijheHl 
gestoord .worden. Hij zal ,de vlucht uit 
ue werk.enjk.heid" waartoe de bwscoop 
en de te1ev1sie hem de mogclijkhe1d 
b1edt, zel!a in zijn lmisk.amer 'lltet meer 
kunnen ontvlucllten! 

Uok voor het opgroeiende ki'lld houdt 
dit een vervroegue en meer directe kem.
nismaking met l1et leven buiten z1ju 
dagelljkse gezicht.skring in. !Je zakelijke 
en iuee1e , waarden" van dat !even gaan 
eer.der ueel uitmaken van z1jn ge&lteUJk. 
bezit of zijn geestelijke ballast dan vroe
ger het geval was. AJ.s hij zichzelf nog 
niet volledig ontdekt heel t en de ken
nismaking met de eigen persoonlij'kheid 
nog niet volledig heeft afgesloten, heeft 

het al in ruime mate kennis gemaakt 

met het leven van de ,ander". Het heeft 
via de heeldtaal al deel gehad aan en 
meegeleefd met de levensomstandighe
den van andere mensen, het heeft al een 
groot deel van de wereld hereisd, 
ideeen vernomen en gevoelens ervaren, 
die een halve eeuw geleden eerst op 
oudere leeftijd, en dan nog slechts via 
de moeilijk te hewandelen weg van het 
woor.d, ervaren konden worden. Huiten 
de straat, de kerk, de school en het 
gezin om, ontwikkelt zich het waame
nllJl~svermogen vau !let kmu, worut zijn 
verbeeidi'llg gevoetl en Krijgt Z!Jn Ver• 
stand. en gevoe1 gelegeuheH.I om Z1cil tc 
OUtplOOlen. 

lJe opvoeder en de leraar krijgen tegen
wuot·uig al vaaK te doen met Junlleren, 
w1er !evenshonzon reeds lang niet meez: 
samenvan met de grenzen vaH de dage
lljkse omgeving. .lietgeen de vraag doet 
nJzen oL ue heersenue onuerWIJS· eu 
opvoeumgsmethoden, de leerstot en de 
genrwkellJke leermiddelen nog wel 
pa8sen b1j de jeugd van de televisie
eeuwt hn vinut deze jeugd voor de 
vraagstukkeal, die de ver.vroegde en meer 
directe kennismak.iing met het leven van 
,,de ander." bij haar oproept, wel een 
bevredigend antwoord in een school of 
gezin, die vaon. deze wijdere leve~ 
hori'Zon geen weet hehhen? 

Zoals de opvoeding heoogt de jeugd 
te leren leven in de wereid, die hnn 
·dagelijkse omgeving vormt, z.o client ze 
zich evenzeer tot taak te stellen de jeugd 
te leren !even in de ,tweede wereld", 

Ret St. Nicolaas feest dat in Singapore voor circa 50 K.P.M. en R.l.L. lilinderen 
werd gegeven 

waarin ze door film en televisie wordt 
binnea1gevoerd. 

Wanneer het opgroeiende kind in 
deze tweede wereld ander.e mensen Ot!lt

moet in andere milieus, jn andere om
standigheden terecht komt en van 
andere opvattingen kennis nt>emt, dan 
moet het V8!D. de opvoeder leren hoc het 
:t.ich in deze wereld te gedragen heeft. 
De opvoeder moet de jeugd m de hlm
wereld leren or.tdekken wat haar 
iucalcn kan voeden en versterken cu 
leren vermijden wat schijnoplossmgeon 
ZlJn en wat haar in verwarrmg .kan 

brcngen. Onder een dergehjk.e 1e1uiug 
k.an ue film een middel worden waar· 
aan men ZlJn e1gen karakter en z u per
sooulljkheld kan .spiegelen. Ue e1gen 
leveLJopt·oblematte k.nJgt dan eenrueuwe 
belic11ling 'va•nult ue filmervaring. 
Uaarmee wordt de film een middel om 
mcer bewust te leren !even, om ZlchzeH 
aan de hand van het lilmvoorneelll te 
corngereu en op te trekken. 

.Een derde verandering, die veroor
zaakt wordt door ue VIsuele cultuur en 
u1e wellicht het diepst ingnJpt m tle 
opvoedkwiilige prob!ematiek, 11eeft b e
u·ek.k.ing op de w1jze van waarnemen en 
denken van ue jeugd, d1e met de Vlsuele 
taa1 l1l gerege1<1 contact komt • .tlet zten· 
in-beewtaal is r.iet zonder meer een 
loui.er receptief proces, uat geen enk.ele 
acuvtteit Vaal de toeGchouwer vergt. 
,Z1en" is hij de film: verbantlen leggen 
en associaties stichten, telk.eus van 
waameru.ilngsstandpunt veranderen en 
vi.sueel meenanuelen met de personen 
in het heel d. ,Z1en'' is b1j de bee!utaai: 
zich hennneren wat reeds waargenomen 
is en vooruitzien wat komen gaat. 
,Zien'' is aanvullen wat in llet heeld 
outbreekt, ,ziea1." is concluderen tot 
verbar.den van oorzaak-en-gevolg, sub
ject-en-object, opeenvolgmg·in-tle-hjtl 
en bijeem.horen-in-de-ruimte. 

Dat deze wijze van ,zien" als een 
hijzondere nia.nier. van waarnemen en 
dem.ken, die we in de hioscoop toepassen, 
geen invloed zou hehben op .onze 
manier van waamemen en denken hui
ten de bioscoop, kan men zich moeilijk 
voorstellen. We hezietn de huitenwereld 
met andere ogen, omdat de film en de 
televisie ons · met andere ogen hehhen 
leren kijken! En opnieuw moet hier nu 
de vraag gesteld -\vorden, of het onder
wijs en de opvoeding met deze verande
r.ingen in de wijze van waarne.moo en 
denken wei voldoende rekening houdt. 

(V ervolg op blz. 13) 
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Niet ten onrechte wordt Amerika 
vaak hetland van de onbegrcnsde moge
lijkhedCill genoemd. Er is wellicht geen 
under land ter wer.eld, waar het uit
vindet·sgilde zo talrijk is. V oor eeu deel 
ligt hierin de verklaring voor het 
feit , dat juist in dit land zulk een 
menigte opzienbaremde uitvindingen op 
technisch gebied is gedaan in de loop 
der jaren. Maar ook i•n Amerika zijn 
het niet allen koks, die lange messen 
dragen. Ook daar vermeldt de historic 
de namen van uitvinders, die schoon
klinkende ideeen hebbeh geopperd, 
maar die tenslotte niets van praktische 
waarde voor de maatschappij heb
hen voortgebracht. 

W at bijvoorbeeld te denken van de 
accountant Peter Nissen, die, be
halve ken'llis van hoekhoudingen, 
ook nog aanleg voor tecbnische ex
perimenten meende te hehhen ? Hij 
had zich in het hoofd gesteld, een 
reis met cen auto 111aar de Noord
pool te maken. Die auto moest VOQr
zien worden van reusachtige Iucht
banden, om aile oneffenheden m de 
ijsvlakten te kunnen opnemelll. Ge
zegd kan wor.den, dat hij i'll het begin 
van ·deze eeuw een van de eersten is 
geweest, -die gedacht hehben a an de 
vervaardiging van hallonhanden. Maar 
het zonderlinge aan he.m was, dat hij 
steeds maar grotere handen tekende. 
Tenslotte scheen de auto hem i'll het 
geheel niet meer te interesseren, wat er 
op zijn tekeninge~ overhleef, waren 
aileen maar handen van een fantastische 
·omvang. Dit deed hem in een helder -
of is het juister te spreken van een 
noodlottig ? - ogenhlik denken aan 
een rnieuw water.-voertuig. Hij ver-

vaardigde uit waterdicht linnen een 
zak, pompte die vol met Iucht en 
liet zich toen, voortgedreven door 
de wind, over meren Cl1l rivieren rol
len. Bij het zien van deze experimen
ten schudden de mensen meewarig 
het hoofd en noe.rnden Nissen een
voudigweg, maar heel kenllllerkend, 
een dwaas, W aarop de uitvinder re
ageerde door zijn ,schip'' de ,D'wa
zen~doder" te noemen. 

Hij liet zich dus door de kritiek van 
zijn medeschepselen niet uit het veld 
shan. lntegendeel. In de laatste 
dagen va'll November 1905 vers~heen 
hij aan de oevers varn het Michigan
meer om cen grote proef te nC'lllen 
met zijn ,Fool~Killer nr. 3". De 
luchtzak had een lengte van tien en 
een hreedte van zeven meter. In op
gehlazen toestand had zij eCill hoog
te van een huis met enige verdiepin·· 
gen. Het experiment werd uitgevoerd 
onder de meest ongunstige omstandig
heden, die .men zich kan denken. Er 
stond een krachtige storm, die in de 
rnacht aanwa'kkerde tot orkaansterkte. 
Het was er hovendien zeer koud hij. 
Passagiers van hinnenkomende schepcn 
vertelden, dat zij het ongC'\vone vaartuig 
met grote snelheid over de woeste 
haren van het meer hadden zien 
rol1en. Maar nadien hoorde moo 
niets meer van de uitvinder en diens 
zonderlinge schip . Pas drie dagen 
later werd op de oostelijke &ever zij•n 
lijk gevonden. Naast hem ~ag de in
eengeschrompelde 'Zak. In zijn zak
ken vond men · een geschreven mede
deling: ,Luchtleiding gehro'ken 
NiS'Sen". Hieruit viel a£ te leidcn, 
dat de 'Zak gedurende de r.eis was 
leeggelopen en dat de uitvinder zich 
met hehulp van zijn mes uit de op 
hem drukkende linnCillll1assa had 
;weten te hevrijden. W ate:r en koude 
waren he.m noodlottig geworden. 

Minder fataal, ,doch eveueens in 
hoge mate farntastisch, was het denk
'heeld van die Amerikaanse advo
caat, die een stalen roterende tram
mel liet maken om daarmee de 
wate1:en te hevaren. Voor de voortstu
wing zorgden kleine stoomlocomo
tieven, die in de drie-en~dertig 
meter lange cylinder op gesloten rails 
reden en aldus het . ,vat-schip" een 
voorwaartse beweging verleenden. 
Na in 1906 met dit vaartuig van 
Toronto, over het Ontario-meer en de 
St. Laurens, naar de stad Prescott -
een afistand van meer, dan driehon-
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derd kilometer - te zijn gevaren, 
·wilde de uitvinder een soortgelijk 
schip voor de vaart op de Oceaarn 
laten houwen. Doch dit p•lan is altijd 
in portefeuille hlijven rusten. 

Ziedaar enkele voorheelden van mis. 
lukte expcrimenten op scheepshouw
kwndig gehied in Amerika. 

Stellen wij hier tegen(}ver het suc
ces ·van de volk>Omen gestroomlijnde 
veerhoot ,Kalakala" een lnd1aans 
woor.d, dat zoveel wil zeggen ab 
,de vogel, · die vliegt". Alie dekken 
van dit schip vertonen gchogen lijntm; 
tevergeefs zal men naar rechte 
hoeken zoeken. De COIDilllandohrug 
heeft aan weerskanten uitlopers, 
die wel enigs·zins doen denken aan 
v liegtuigv leugels. 

Alles aan en om dit schip mag zon
der enige overdrijving ultra-.modern 
worden genoemd. Natuurlijk is het 
gelast ·en niet ge'klonken. De red~ 
ding.shoten zijn :ingebouwd en knn
nen op een gehele aparte marnier 
naar huiten worden gedr.aaid. Ret 
koken voor de passagiers geschiedt 
elektl·isch. In de passagiersverhlij
ven .staan vijfhonderd stoelen en 
onder iedere stoel ligt etm reddings
gordel. -Deze stroomlijn-veerb()ot kan twee-
duizend passagiers en 110 auto's 
vervoeren. Haar lengte hedraagt 276-
en haar hreedte ruim 55 voet. De 
machines hehhtm een vermogen van 
drieduizeud paardekrachtCill, waar
door het schip een snelheid bereikt 
van ongeveer twintig mijl per uur. 
Het aantal passagiers is inderdaad 
hehoorlijk, maar zodr.a de snelheid 
genoemd wordt, ·blijkt de indruk
wekkende stroomlijn wel een heetje 
humbug te zijn. _ 



In ieder. geval is het een goede 
reclame. En daarom zal de Kalakala 
zeer aantrekkelijk zijn voor het puhliek. 

Toch hehoeft stroomlij.n van een 
schip niet altijd aileen het oog te 
dienen. Deze vorm •kan wel degelij'k 
nuttig zijn, zo niet uitslnitend voor 
de luchtweer.stand te vermindenm, 
dan toch om het water gelegenheid 
te geven snel weg tc vloeien. 

Op de Noord-Amerikaanse meren, 
eigenlijk grote hinnenzeeen, kan het 
bij slecht weer hehoorlijk spoken. 
In de regel kunnen -de schepen 
die er op varen, de vergelijking met 
zeevrachtschepen gla'llsrijk doorstaan, 
zowel wat het formaat als wat 
de sterkte en snelheid betreft. 
Toch zien deze · schepen er door hun 
hovenhouw geheel anders uit. Zij 
hehhen namelijk meestal geen mas
too, terwijl de hrug voor op het 
schip gehouwd is. De voortstuwings
i'll.stallaties plegen zich, evenals hij 
een tanker, in het achterschip te be
vinden. De tussengelegen ruimte 
wordt geheel e'll. al door ruimen 
ingenomen. Dit model en deze uitrus
ting zijn ontstaan op grond van de 
ervar.ingen in de praktijk. De schepem 
plegen immers m et grote snelhl:'id 
van de wal af gelost en gelade•n 
te worden, zodat eigen laadbomen 
overhodig zijn. 

Voordat men tot dit type schip is 
gekomen, h eeft men nogal geexperi
menteerd. Een van de meest i'llte
ressante schepen, voor dit doel ge
bouwd, was stellig het walvissen
schip, dat, gelijk aile andere sche
pen op de meren, een brug -op het 
voor- en de voortstuwi'llgsmiddelen 
in het achterschip had. Het dek van 
dit schip was echter niet recht of 
zelfs maar licht gehogen, neen, het 
liep geheel rond, zoals dat hij een 
walvisrug het geval is. De voot·
steven rees enigszim schuin op nit 
het water en was niet scherp, maar 
eveneens gebogen. De boeg hestond 
uit een r-onde bol, waarop het ronde 
-dek en de gehogen steven uitkwa
men. Voor de hedien:ing van de 
ankerwinches was een .rond dekhuis 
gebouwd. 

Er waren geen luikhoofden op het 
schip, inplaats daarvan ontgrendel
dc men e'll.ige dekplaten om langs 
deze weg in -de ruimen te kunnen 
komen. Op die ;manier. stonden er geen 
ohstakels op het dek, het water kO'll er 
vrij overheen spoelen. 

(Uit: ,,de Schelde") 

GJJe wijze raad 
lndien m en de Reisgids voor Nedcr

l andsch-Indie, samengesteld op uit
'll.oodiging der Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij in 1896, door Dr. J. F. van 
Bemm.elen en G. B. Hooyer eens door
leest dan ontkoont men 'll.iet aan den 
indruk, .dat de K.P.M. van oudsher een 
waarclevolle hron van inlichtinl!:en moet 
zij!Il geweest voor hare passagiers. 

Op een -der eel"ste bladzijden we~d 
mijn oog getroffen door het .woord ,Uit
rusting". 

Ontroerd werd ik eerst bij de wijze 
raad ,Men zij aanbevolen om vooral 
•niet teveel, doch uitsluitend doelmatige 
1kleedingstukken mede te nemen" waar
na dan een lijstje volgt van het aller
noodzakelijkste. 
Uitrusting voor een heer alleen. 
Overhemden zonder hoorden of 
manchetten 18 
linnen hoorden 24 
Jionnen manchetten 24 
witte hroeken van drill of Russisch 

linn en (.minstens) 12 
witte jassen met opstaand kraagje 6 
witte ja:ssen met omgeslagen kraag 

(met of zonder vesten naar ver-
kiezing) 6 

wit pique vesten 3 a 6 
c•nderhroeken (Indische, 't best van 

zeer dun flanel ) 12 
onderhemden ('t best van zeer dun 

flMcl ) M 
zakdoeken 24 
sok'ken ('t best zeer dunne wol of 

j aeger) paar. 36 
kehaja's (katoen , Chineesch model ) 12 
slaaphroeken (katoen, 't best ge-

batikte patronen 12 
flaneUen kehaja's voor de bergen 3 
flanellen slaapbroeken voor de bergen 3 
zwart lustre jassen naar verkiezingmeer 
dan 1 

eru hlauw serge of cheviotpak (Atjeh
jas en pantalon) 

een zwarte jas en vest met fantasie
broek voor bezoeken 

een r.olk, vest en broek voor officieele 
aanrrele~ooheden. 

Hm"dschoenen in een droogflesch met 
chloorcalcium in den stop, daar zij 
anders vlekken. 

Schoenen naar verkiezing. In de 
bergen heeft men van zeer stevip;e, 
waterdichte rijglaarzen veel dienst, in 
kuststeden zijn linnen schoenen voor 
's-morgens en verlakte v-oor 's-avonds 
aanhevelenswaardig. Muilen of sloffen 
koopt moo het beste van Chineesche 
klontongs (11andeJaars) in de hotels. 

Regenjas in de her.gen zeer nuttig. 
Een helmhoed koopt men het b este 

in Port-Said, Batavia of Singapore. 
's-Avonds worden in de hoofdplaatsoo 

In memoriam 

Op 29 December 1956 is op 
53-jarige leeftijd ten gevolge van 
eem. hem overkomen ongeval over
leden de heer 

H. R. A. Landeweerd 
in leven gepensionncerd le stuur
man van onze maatscl:api' U· 

Op 1 Januari 1957 is in de 
ouderdom va•n 69 jaar te Laren 
(N.H.) overleden de heer 

P. C. Ockers 

in !even gepensionneerd Employe 
T. D. van onze maatschappij. 

Op 5 Januari 1957 is in de leef
tijd van 65 jaar te 's-Gravenhage 
overleden de heer 
A. E. van Goor den Oosterlingh 

in leven gepensionneerd Gezag
voerder bij O'li.Ze maatschappij. 

Op 11 J anuari 1957 is in de 
leeftijd van 81 jaar te Heemstede 
overleden de heer 

W. J. Verdoorn 

in !even gepensionneer.d agent van 
d e K.P.M. 

Zij rusten in vrede 

tegenwoordig Europeesche hoofddeksels 
gedragen. 

Koffers liefst van metaal, tegen vocht 
en kakkerlakken. 

Ik wil U besparen wat aanhevoloo 
werd voor een ,dame alleen". 

Woorden als nachtjapormen, nacht
hemd~n, 'llachtflanelleu alsmede witte 
onderlijfjes vloeien mij moeilijk uit de 
pen, aangezien ik mij niet kan voor
stellen, dat men een 6 dece'll.llia geleden 
het Iiefste wat men bezat (dame alleen) 
in dergelijke ,textiel" wikkelde. 

Met tact wordt de opgave voor ,dame 
aileen" besloten met: 
,Veel eau de cologne en haarwater is 
vooral aan te radoo'', hetgeen in 1956 
vertaald a1s volgt zoude kunnen lui den: 
,Baadt U zich ~oo mogelijk 3 maal per 
dag en vergeet niet op geregelde tijden 
Uw kapster te hezoeken". 

BULL. 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

OJ. Stumpf 
J.J . Hazelhoff 
J. van de Molen 
N H.M. Engels 
F.H. V3!11 der Roest 
J. Schriemer 
Wv.d. Graaf 
D.C. Claus 
B. Claasz Coockson 
(~ .R. Hommes 
H. Schellart 
B H. Niessen 
E.H.J. Corten 

3e stuurman 
gezagvoerder 
em.pJoye 
Hfd. empl. 
I'Inploye 
2e wtk. 
1e 5tm. 
hi-d. wtk 
2e wtk. 
2e wtk. 
Gezagv. 
Geza.gv. 
2e ~-

Per ms. ,,Oranje" ddo. 10/1 : 

25/12 
5/1 
6/1 
8/1 
8/ 1 
8/1 
8/1 
9/ 1 
9/ 1 

10/1 
12/1 
12/l 
16/ l 

ex: RV/SV 
ex: RV 

ex: EV {naar OM"/HK.) 
ex: EV {IDaar Singwpore) 
ex: EV (naa~:" VZ/HK) 
ex RV 
ex RV 
ex RV 
ex: RV/ SV 
ex RV 
ex RV 
ex RV/SV 
ex RV/SV 

P.J.M. v.d'. Berg 
en gezirn Hfdwtk. ex RV 

J.F. Kiepe en gezin le sliD. ex RV 
l\1evr. A.M.P.v. 

Rs-ders-Strotmann echtg., 3e -stm. Gezinshereniging 
Mevr. M.v. Doornum 
Ovink cchtg. em.pl. gezinshereniging 
Mevr. J. Wijnand's-de 
Groot cchtg. 2e wtk. gezlnshereniging 
Mevr. N.C. van Os-
J{ eesmaat eehitg. 3e wtk. gezinshereniging 
Mevr. Ph.M.v.d. 

Sand·e-Charter e.·htg. ihfd'em~pl. g('zinshereniging {n. Singapore) 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

A .L.v. Raemdonck 
H. Masdorp 
R. Verspuy 
JJ.F. de Vos 
F.L. Visser 
J. Keuvelaar 
C. Gardenier 

en gezin 
E. Timmer 
P.J. Bolijn 
R.H. K~k 
R.A. Corten 
E.J. Douma 
F. Feddes 
A.F. Roilbol 
W. Winkelman 
A. van Zee 
J.A. Smook 
C.W. Radius 

Welkom! 

lffdwt.k. 
Se wt.k. 
Se wtk. 
Se wtk. 
Hfdlwtk. 
Se wtk. 

2e 6tm. 
4e wtk. 
te wlik. 
4~ wtk. 
2e stm. 
3e~. 
3e 6bn. 
3e stm. 
em pl. 
kv. 3e wtk. 
'.:e wtk. 
Hfd. empl. 

22/12 
24/12 
24/12 
24/12 
26/12 
27/12 

27/12 
7/1 
9/1 
9/1 
9/1 
9/1 

14/ 1 
16/ 1 
16/ 1 
16/ 1 
17/ 1 
17/1 

RVJVP 
RV/ SV 
RV/ SV 
RV/SV 
RV/VP 
RV/SV 

RV/ SV 
RV/ SV 
RV/SV 
RV/SV 
RV 
RV 

RV 
RV/SV 
EV 
eindte .dienstv:erband· 
ontslag op verzoek 
EV 

Per ms. ,Joh. van Oldenbamevelt" ddo. 28/12 : 

A.J. SaaltLnk 
M.H. Loos 
J . Zandstra 
H. Midderham 

3c :stm. 
3e stm. 
11. st:m. 
11. stm. 

Per ms. ,Tjinegara'' ddo. 16/1: 

.T . Biever 

eervol onltslag 
eervol ~ntslag 
stu-die 3e rang 
beeindi"ging opleid'ings 

overeen·komst 

RV 

Per ms. ,Oranje" ddo. 17/1: 

O.H. Ritsema Chef v, 
Dienst EY/ OP 

II.Oh. Hart en 
;gezi.n ,A.,dj. CheF EV/ OP 

A. Straml'()Ood' gezagvoerder RV/OP 
L.W. Bense en 

gezin Hfd. Wtk. RV/VP 
R.V. Bmuwer en 

Jgezin empl. EV 
H. Jl()nkman 2e ~. RV/ SV 
A.E. Schnitzler 

err echtg. 3e wtk. RV 

Goede reis en behouden aankomst l 

Nieuw aangenomen : 

J .C. van Dun 
Sj. Spoelstra 

MUTATIES 

lmran 

A.F. Laneker 

t'lmpl. 
lv. 3e wtk. 

dd(}, 1/1 naar CM2/ HK 
d~do. 8/ 1 per vligtuig 

aangekomen 

Welkom bij ooze Maatschappij! 

loc. empl. ddo. 24/12 eind'e BV DDar 
Pad an~: 

em pl. ddo. 31/ 12 van VRV IRK 

Agt, 

naar Ag. Pangkal-
pinane 

Ch. D. van Ginikel hf.d. empl. dd'o. 3/ 1 van CM2 / HK 
naar VRV / NRB 

G.J. Koper o;dj. chef ddo. 6/ 1 van Ag. Tg. Priok 
naar .Ag. Palembang 

Mak Tjin Koon Ioc. empl. il:a'.o. 8/1 met ont·slng (}P 
verzoek 

J.A. Zandveld' hfd'. empl. dd-o. 9/1 van Ag. Makasser 
naat Ag. Medan 

G.J. Verhoeven cmpl. d:Oo. 31/ 1 ged'etacheerd Agt. 
Surabaia (Sura.baia 
Veem) 

NAGEKOMEN PROMOTIES 

Met ingang van 17 Januari is de heet· A. J . J. de Feyter, 
adiunct-C'hef van de af-d. N.D. henoemd tot chef van dienst. 

Voorts werd door de Directie hesloten om de beer 
R.P. Disse, tot voor kort Chef-Belawan-kantoor, met speciale 
werkzaamheden te hela~ten, te weten het geregeld vanuit 
Djakarta maken van dienstreizen naar de agentschappen. 

In verhand daarmede werd de heer Disse met ingang 
van 1 Januari j.l. de persoonlijke titel van adjunct-chef" 
toegekend. · ': 

PROMOTIE'S AMSTERDA.l\1-KANTOOR 

Per 1 Januari jl. hehhen op bet Amsterdam-kantoor de 
volgende prom.otie's plaatsgevonden: 
Bevorderd tot Hootdemploye de eimploye's: 
J. C: Strebe (Afd. Inko'op/Materieel) 
F. R. A. Nolles (Afd. Inkoop/Materieel) 
tot Employe 'de heamhte J. F. Lezer (Afd. Financien) 
Per 1-11- 1956 werd de gepensionneer:d Chef van Dienst 
A. Velifhoom als Afde1'ingsc·hef aan de Afdeling Compta
hiliteit verbonden. 

Ooze gelukwensen! 



Johan Frederik Hendrik Willem J,srael 
werd op 2 April 1910 te fuarlem gehoren. 

Fokk{) Ludwik Hoffman werd op 5 Seplm. 
1910 t e Batavia ge
lboren. Na ·in 1930 de 
1\'Iulo B te Ba-tavia 
Joorlopen te hebben, 
trad hij in 1932 als 
klerk :bij onze 1)1aat
schaPpij in dienst. In 
1946 wer.d hij bevor
odero tot hoofdkler'k ~e 
kL waama bij in 194 7 
op ons Hoofdkantfror 
bij ·d.'e Aid'. Claims 

J.F.H.W. Israel 
Hoofd.employe 

eur. verl. 
25 jaar 

10 Maart 1957. 

Tjan Hoa1';. Gie wer.d 

op 9 Sept~ber 1891 

te Batavia ireboren. 
~ 

Op 18-3-'57 her.d'enkt 

hij het feit .dat hij 

voor 25 jaar . als 

Kassier in -dienst trad 

bij onze maatschappij. 

Hij ,doorllep eer&l 
-de 3-jarige H.B.S. en 
vervolgens {\e Zee
vaartschoo1 -te Sche
veningen. 
Op 29/4-'31 w~OO. 
hetn te .a·en H ang het 
diploma 3e stuun:nan 
Grote Va:u<t uitgereikt 
en bet. daarop vol
gende jaar tra-d' h ij 
als 4c stm. bij onze 
maatschappij in iliens·t. 
In het jaar 1935 we!'d 

* 

hij als Employe aan 
de wal geplaatst en in 
1953 hevo11der.d tot 
RooM-Employe. Op 
dit og.erublik vert{)eft 
de beer Israel met 
verlof <in Nederland·. 

F.L. Hoffman 
Loc. Employe 

Claims 
25 jaar 

14 Maart 1957 

Evert Hetharia wer-d' 
op 19 November 1895 
te AmbOD geboren. 
Op 21 Maart 1922 
IJra.d! hij als Goedang
Jrutndoer bij ons 
Agentschap te Ma'
kasser in d~enst. In 
het janr 194 7 werd 
hij aangesteld als 
Pakhui,smeeser 3e ld. 

* 

kwam. Op 1-1-'51 
werd d'e heer Hoff.man 
bev{)rdierd .tot Beamb
te en precies 4 jaar 
btcr tot Loc. Em
ploye. 

1 en' vervolgens in 1956 l 
tot 2e klerk hevordevd. A 

* 

Tjan Hoay Gie 
Maandgelder 

Passage 
25 jaar 

18 Maflrt 1957 

Moel<ammad 
Serang 

di Perwakilan K .P.M . 
Pane/!. (Laboean-Bili k) 

(tldak tersedia potretnja) 

* 

E .• Hetharia 
2e klerk 

Ag. Mak{lsser 
35 jaar 

21 Maart 1957 

Pad'a ta.nggal 15 Maret jang akan tdatang Saudara Moehnmmaod· akan mempe
dngati hariulang tahun dinasn,ia jang ke-25 .di Pemsalman kami'. 

Saudara Moeharumad .dilahh,kan didalam tahun 1910, .dan mulai masuk dines 
kami pa-da tanggal 15 Maret 1')32. 

Di Sungai-Penai jang terkenal indah dipantai timur pulau Sumatera disalllala.h 
tempatnja Saudara· Moehammad mendjalall!kan .kewadjihannja seoori'-hari, d'an 
sr~mpa,i pada in~' waktu ,dengan memangku djabata.n sebagai jang disebUttkan 
diatas. 

Pada waktu mem.peringati hari ulang-tahun dines ioi kami menjampai·kan t>a• 
lam ·dan babagia kepada Saudara MoehamllUld beserta rkeluarganjQ. 

'C.och nog 
Mijn vriend was het niet, ons door 

de oorlog te snel tot eem. machtspositie 
gekomen Havencommandantje. - Als 
Gezagvoerder van de 'kusthDot gehruik
te ik mijn lunch thuis en 's avonds 
waren alleen de stuurman - en machi
nist van de wacht aan hoord. Gefuifd 
werd hij ons aan hoord niet, althans 
hier in de thuishaven niet. 

De gevolgem. hleven niet uit. Op een 
Maandagmorgen, toen hij al in een 
hijzonder slechte hui was, moest ik op 
het matje 'komen. Er had Zondagavond, 
toen het echip op stroom lag, een lichr 
op miJn achterdek gehrand ( een klein 
lampje afgeschermd door een leeg 
conservenhlik, waarhij de stuurman had 
zitten lezen). Niettegenstaand allom op 
de rivier verlichte inlandse prauwen 
voerem., kon die lamp van mij kwaad 
en ·zou hij hem uit Iaten schieten, al& 
het weer geheurde. 

Niet op elk schip was hij zo onvrien
delijk. Hoewel Holland reeds meer 
dan een jaar hezet was, kreeg mijn 
collega op de mailhoot steeds Amstel 
ge.suppleerd. 

Wij van de huitenlUnen b chielpen 
ons met eeu locaal hrouwsel. Van dit 
vocht werd heweerd, dat iemand eens 
een fles 's avonds niet he]emaal had 
leeggedr001ken. De volgende morgen 
goot hij het restaut over in een medi
cijnflesje en stunrde het naar een laho
ratorium voor onderzoek, waar gecon
statecrd werd: , Uw paard stierf aa·n 
suikerziekte". 

Deze haven was een z.g.n. l!etijhaven. 
Dus open voor eh en vloed. Toen onze 
kleine zeeheld eens met een aantal 
andere autoriteiten aan hoord van de 
mailhoot kwam voor de lunch, was het 
eh en lag het eerste 'klasse dek gelijk 
met de steiger. Aan hoord komen gaf 
dus geem. moei1Ukheden. Hoewel ze zich 
die graag hadden ·w:i1len getroosten, 
want dit schip had Amstel aan boord 
en daar doe j e wat voor. 
T~jdens bet horreluur en de uitge

hreide rijsttafel, royaal hesproeid met 
Amstelhier, steeg het water. 

Toem. men zich, aanmerkelijk ver
sterkt, opmaakte om het feest verder 
in de Societeit voor t te zetten, toren
de het schip hoog hoven de steiger en 
stond de gangplank onder een steile 
hoek. 

Of de klei<nc commandant dit niet in 
de gaten heeft gehad, hoe dan ook, 
uauwelijks op de plank maakte h~i 
ineens een schuiver, schoot tussen het 
heschermend touw van de pla'llk, de 
heschoeiingshalk en de steiger door 
en kwam, zonder iets te rakeon, vol
'komen onheschadigd in de kali terecht. 

(Vervolg op blz. 14) 



Het is treurig maar waar, dat de 
mcnsheirl vecl nieuwsgieriger is maar 

ikattekwaad dan naar daden, welke ge
tuigen van braafheid ern altrulsme. Een 
halve eeuw geleden wist de Copenickse 
sd10enmaker Voigt zich onverganke
lijke hekendheid en zelfs roem te 
verwcrvt:'D. door als Pruisisch kapi
tein verkleed met een paar. toe
vallig door hem op straat ontmoette 
en door heun meegecommandeerde 
soldaten het raadhuis van die stad 
te be-.~:etten en vervolgens ·de gemeente
kas in heslag en mee te nemern. En om 
hij h et heden te blijven: geen Neder
lander varn welke kunne of 1eeftijd ook, 
zal u niet van antwoord kurnnen dienen 
indicn u hem of haar vraagt naar de 
per.son alia en prestaties van Toon de 
Soep. Dank zij de zozcer versnelde be
richtgevi!ng en h et feit, dat een ieder 
tegenwoordig de courant leest en een 
radioapparaat bezit, is de gehele ge
m eenschap thans onmiddellijk op de 
hoogte van de hoogst afkeurenswaar
dige daden van dcrgelijke figurern. 

lu het verleden echter kwam het nog 
wel eens voor .dat misdrijven en andere 
onoorbaarheden vrijwel alleem in de 
kleine kring van de rechtstree'ks he
tro'kkenen bekend werden, waar.door 
dergelijke oogepastheden al snel in 
's werelds ver.geetboek geraakten. Zo·zijn 
er thans nog slec·hts zeer weinigen, die 
weten hoe door de weThaast aan mis
iadighei.d grenzernde onhczonnenheid 
van een officier 's Lands Zeemagt (toen 
nog met een g geschreven) hijna eern 
harer bodcms aan iich heeft zien ont
glippen. 

Dit verhaal moet wei uit een 
voor ons reeds grij:s verleden en dus 
ten aninste uit het laatste deel van de 
vorige eeuw stammen. 

Het schip waarover ik u ga spre'kern 
zal ik gemakshalve hier Zijner Majes
teits ,Meikever" noemen. Ret was een 
diet stokoude tot hydrografisch op
nemingsvaartuig ingerichte ,vierde 
klassers", welke de Koninklijke Marine 
toen bezat ern waarmede men in die 
dagen naarstig de zeeen en wateren in 
en rondom de Nederlands Oost-Indische 
archipei irn kaart bracht. Deze opnemer 
was in de huurt van het schiereilarnd 
Malakka met dit vredelievende werk 
bezig en omdat de hoog ook voor. kaar
tenmakers niet altijd gespannen karn 
hlijvcn, was men om eens even uit te 
hlazen op een av001d ter rede van Singa
pore ten an'ker gekoonen. Wie de wal 
op kon en wilde, liet zich na het ver-
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~eemacbt telt 
dwijnen van de zonnehitte en dus hij 
het vallen van de avond per sampang 
naar het reeds met zijn lichtjes verlok 
kend twinkelernde Singapore pagaaien 
teneinde daar enige ontspanning en 
verner te zoeken. Dat had ook de ge
mee'lllijk met secretaris of kortweg 'taris 
hetitelde officier van administratie van 
deze oorJ.ogsbodem gedaan, waarbij ge 
rnu niet direct argwanend moet gaan 
vermoeden dat deze betaalmeester op 
zijn speurtocht !Ilaar vermaak gemaks
ha]ve de scheepskas maar hij zich had 
gestoken. Dat was namelijk in het ge
heei niet het geval, want toen hij de 
statietrap afdaalde had hij slechts de 
weinige geldstukken in zijn zak. die 
hem 'llog van zijn karige sala:ris waren 
overgehleven. Bovend'ien had hij zich 
netjes in het voorgeschreven uitgaans
uniform gesto"ken hetgeen toch in het 
algemeem niet Iicht zal wor.den gedaan 
door iemand, die van plan is met de 
hem door het rijk toevertrouwde gelden 
de bloemetjes eens geducht huiten te 
zetten. De geringe omvang van het door 
hem medegenomern kapitaai deden hem 
afzien van een bezoek aan een der toen 
nog zeer schaarse doch toch ook al dure 
vermaaksgelegenheden, -die door het 
westers puhliek werden gefrequenteerd, 
en zo zat hij na enige tijd te hebhen 
rondged'renteld in een klein restaurant 
achter een glaasje met bet cen 
of arnder. Wellicht mislei"d door de 

uiterlijke schijn van zoveel zilver op 
kraag en manchetten onthulde de 
eigenaar van het etablisseanent de ma
rim.eman alras en onder leep grijns
lachen, dater. hem in de achterzaal van 
het eet- en ·drinkhuis gouden bergen te 
wachtern stonden. In dat vertrek werd 
namclijk gelegenheid gehoden tot kaart
en ander hazardspel en een zo eenzaam 
achter zijn glas zittend man llls de 
toean Kap'ten zou daar. veel plezier aan 
kunnen heleven. . . . Kort en goed; het 
duurde niet lang of de secretaris zat in 
de door de herhergier aangeduide lo
kaliteit anet een aanvankelijk niet onhe
duidoode winst op zijn zakcenten voor 
zich. In de steeds groeiende hitte van 
atmosfeer en spel viel het hem echter 
niet op dat hij daama tot de gestadige 
v• rliezers gi'llg hehoren. Het is mij 
niet bekend of men daar hombre of 
whist speelde of ecartee~de dan wei 
pokerde of wellicht het in aziatische 
kringen zo geliefde main keplek beoe
fende en even'min weet ik of onze 
vriend enige ervaring in dit genre van 
denksporten en een goede hand van 
spelen hezat. Wei echter staat vast, dat 
hij in vrij snel tempo zijn eerste winst 
plus al de door hem medegedragen 
duiten en meer dan dat aan zijrn speel
genoten verloren had. De restaurateur, 
die b elangstellend stond toe 'ie kijke.a 
hoe zijn gasten het wei maakten en het 
er af hrachten, was echter steeds hereid 

• • • ... r;estadise verllezer ...••• 
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de zich klaarhlijkelijk gaame geplukt 
ziende Nederlandse mijnheer telken· 
male van dienst te zijn door hem wat 
dollars te leneu. V enuoedelijk dacht hij 
dat :iemaud, die zo'n fraai uniform 
droeg, aan hoord toch wei een tikkel
tje meer achter de hand had dan het 
hetrekkelijk geringe hedrag aan con· 
tanten, dat uit portemonnaie en porte
feuille was tevoorschijn gekomen. 

Toen na vele uren vol spanning en 
veelvuldige teleurstelling de speelduivel 
zijn greep op de in ieder opzicht uit
geput geraakte secretaris verslapte en 
deze wilde opstappen, werd hij door de 
vriendelijk grijnzende gastheer gecon
fronteerd met een stapel inderhaast 
dQOr hem OOJ.dertekende honnetjes voor 
geleende geldmiddelen. Voor iemand, 
die zijn dagen slijt met het invullen en 
optellen van betaalstaten en salarislijs
ten, was het <Ondanks venuoeienis en 
hoofdpijnen geen moeite om met een 
oogopslag te zien dat hij in totaal een 
hedrag van voor een anne marineman 
astronomische omvang bij elkaar had 
zitten lenen. Ook al zou hij van stonde 
aan zijn hele traktement en zijn na 
langdurige trouwe dienst te ver.werven 
pensi<Oen tot zijn laatste adem!illik aan 
de eigenaar van het ibedrijf :hehben 
gedelegeerd, dan nog ·zou hij bij hem 

~ -----~----------~ -----~ 

in het krijt zij•n hlijven staan. 
Speelsclmlden zijn echter ereschul
den, hetgeen inhoudt dat ·zij on
verwijld moeten worden afgedaan en 
een levemslange delegatic van in
komsten zou hier dus toch geen uit· 
komst hehhen gegeven. De sccretariB 
begreep dus ·dat tot onver\vWde delt,ring 
van deze ereschuld andere wegen be
wandeld dienden te worden. In zijn 
verslagenheid werd hij desperaat en in 
zijn desperaatheid koelbloedig. Nie
mand .denkt zo snel en helder als de 
maon, die zij~ keel door de strop voelt 
dichtsnoeren, zo heeft eens dr. Jolmson 
geschreven, en deze woor.den van die 
vermaarde Engelse denker bleken ook 
ten voile van toepassing te zijn op onze 
marineman. Als een verhelderende 
blikst-"lll.Schicht zo kliefde een grandioos 
idee de zich in de loop van deze avond 
in zijn brein verzamelde nevelen en 
aangezien, zoals ik in mijn verhalen al 
meer h_eh hetoogd, hij de aan storm en 
ontij gewend geraakte zeema•n denken 
en ·doen een zijn, 'ZO stak de geheeJ hlut 
geslagen officier uiterlijk volmaakt 
kalm de laatste hem nog resterende 
sigaar op. V erv.olgens glimlachte hij de 
hem vol verwachting aanziende geld. 
schietende cafehouder minzaam toe, 
klopte de man een.s bemoedigend op de 

smalle schouder en verklaarde dat hij 
natuurlijk zijn schulden zou voldoen 
doch dat hij momenteel zowel hier ter 
plaatse als aan hoord van zijn sc:hip 
ietwat kort bij kas was. Dat behoefde 
echter geen onr.ust te haren, want in 
ruil voor al die honn~tjes zou hij per 
schriftelijk en plechtig ondertekende 
verklaring zijn daar op de rede liggend 
schip aan de restaurateur afstaan. 
Mooier schulddelging kon toch moeilijk 
bedacht worden! 

Daar er in die tijden in de Wild 
Ea3t en dus ook in Singapore wei meer 
dingen gebeurden, die <Ons thans vreemd 
voorkomen, en het i<n die contreien 
nogal eell3 voorkwam dat kapitcin
eigenaars hun scheepjes hij handslag en 
vodjc papier aan een ander overdeden, 
vond de restaurateur dit zo zelfverzekerd 
tot hem gerichte voorstel niet zo erg 
raar of verdacht. Hij had bij het avond
gl-oren de ,Meikever" op de rede zien 
komen en daar het witgeschilderde 
scheepje er in de verte hclemaal IIliet 
uitzag als een marinevaartuig hevroedde 
hij niet, ·dat hem hier een van Zijner 
Majesteits oorlogbodems in rnil voor 
een aantal prive-schuldhckentenissen 
werd '!langeboden. Misschien had hij 
reeds van zijn prille jeugd af de liefde 
tot het zeemansheroep in zich gedragen, 
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of wellicht zag hij m het redersheclrijf 
toch meer dan in het herbergierschap 
en het kan ook, dat hem de gedachte 
toelonkte om nog ee>ns per eigen sch.ip 
naar. zijn moederland te kunnen terug
keren. Hoe dan ook, hij greep de hem 
gul toegestoken hand van -de secretaris 
en daarmede :was -de koop gesloten. 
Men ging weer aan tafel zitten en onder 
het genot van eem nattigheidje schreef 
de zich zelf tot koopvaardijkapitein·· 
eigenaar gehombardeerd hebhende of
ficier van administratie een verklaring, 
waarhij hij het eigendomsrecht op het 
goede schip ,Meikever" overdroeg 
aan de heer X. Y. Z., welk plechtig 
ondertekend papier vervolgens werd 
ingew.isseld tegen de stapel schuldhe
k,~nt( nissen. Na nog enige glaasjes en 
een af.:spraak dat de nieuwe eigenaar. de 
volgende dag zijn bezit zou komen in
specterem en overnemen, ging een ieder 
z~jons weegs. Dat wil zeggen, de nieuw
hakken reder sloot de deuren en luiken 
van zijn eet- en speelhuis oom vervolgens 
de leden te strekken op zijn bamhoe
legerstee, terwijl de secretaris na een 
lange sampangtoeht over de rede in aile 
staten v~n vermoeidheid en slaperig
heid eindelijk zijn kooi op de in diepe 
rust verzonken Zr. Ms. , Meikever" wist 
te hereiken. 

Te.r:wijl hij nog volledig en onhekom
merd in dromenland toefde kwam er hij 
het kriek€121 van ,de oc!Jtend reeds van de 
wal een prauwtje naar de oorlogshodem 
gerocid. Daarin was een keudg in witte 
feestkahaai en een even feestelij'ke 
zwarte slohherhroek gestoken Chinees 
gezeten, die na:dat hij het dek van de 
oorlogshodcm betreden had, de 'hem 
vragend aanziende kwartiermeester van 
de wacht breed gr.ijnzend in het Maleis 
verklaarde, dat hij zijn schip kwam 
bezichtigen. De kwartiermeester be
greep dat niet zo -direct en wellicht was 
hij ook niet zo sterk in de Maleise taal, 
maar toen de Chinees op zij.n in het 
Ned~rlands uitgesproken wederwoord: 
,Nee, nu nog geen wasbaze an hoord" 
geen aanstalten .maakte om weer. maar 
het prauwtje af te J.alen doch hem een 
papil'r onder de neus hield, waar de 
overclracht van de ,Meikevcr" aan den 
Welec1elen Here X. Y. Z. op vermeld 
>tond, achtte hij het raadzaam de 
hootsman erhij te halen. Die vond 
llet ook maar een rare zaak temeer 
omdat hij onder dat papier de handte
kening va'll. de secretaris herkende, zodat 
hij de leerling de officier van de 
wacht liet porren om aan deze het op
knappen van dit vuiltje te kunnen 
endosseren. 

Deze laatste meende met het in ·lc 
Oost jegens rekeninglopers gehruike
lijke ,Besok komhali" oftewel ,kom 
morgen maar terug" een voorlopige 
oplossing aan het hem door de boots-
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Deze foto werd cemaakt tijdens de opname van !tet Groetenprogramma "PCJ roept het schip 
van de week'' np 3 ]a.nuari j.l. in Hotel Gooiland te Hilversum. Aanwezig waren de familie
leden van de opvarenden van het ms. "Sabang" en ms. ''Musil'; terwijl als gast a.anwezig was 

ite heer Niederer (redacteur van "de Uitlaat") met zijn echtgeno/Je:. 

man voorgelegde raadsel te kmmen ge
ven, doch daarmede had hij geen succes. 
De nieuwe eigenaar wenste nit en niet 
mo:rgen tot inspectie en daadwerkelijke 
inhezitneming van zijn schip over tc 
gaan en 210 zat er m:iet anders op dan 
-de officier van administratie uit het 
voornoemde dromenlaud te rukken. Zo 
ruw gewekt door een scheeps.makker, 
die hem terstond de vraag had gesteld 
of hij nou helemaal gek was gewordem, 
wist de goede mah aanvankelijk niet 
precies wat er wel gaande was en :waar
van hij heticht werd. Onder. het aan
trekken VMl hroek, hem-d -en schoenen 
hegon echter allengs het mechaniek in 
zijn hersenpan toch weer te draaien. 
Hij hesefte, dat hij door de verkoop 
va'll een van's Lands schepen van oorlog 
een daad had verricht welke hem door 
commandant respectievelijk krijgsraad 
en Hoog Militair Gerechtshof op zijn 
minst als halshedrijf zou worden aan
gerekend, en zag zich al aan de hoogste 
ra opgeknoopt hemgelen. Als herouwvol 
en tevens moedig officier hesloot hij 
echter de consequentiea van die dolle 
nacht ten volle on-der de ogen te zien e<n 
dus te hegin.nen naar dek te gaan ten
einde de heer X. Y. Z. te vertellen, dat 
de koop niet kon doorgaan. 

Toen hij echter met ietwat lome 
schreden bij de valreep verscheen, was 
daar geen meneer X.Y.Z. meer aanwezig. 
Die zat weer in zijn samparng, welk 
vaartuig zich met grote snelheid van de 

toto: J. H . C. Vermeulen 

,Meikever" verwijderde. De heer 
X. Y. Z. had al wachtende en aan 
dek rondkijkoode allerlei details ont
waard, die hem zekerheid verschaften 
zich niet op een 'koopvaardertje te he
vinden doch op een door .rilllitairen 
hemand en van karnonnen voorzien 
schip. Deze aanhlik, gepaard met her
inneringen uit zijn sedert . lang niet 
meer . hra,ndschoon verleden alsmede 
het feit, dat de gisterennacht hij hem 
ver.schenen 'meneer zich zo direct en 
.willig had laten plukken, hadden op
eens de vrees hij hem doen 001twaken 
dat hij in een politionele val was gelokt 
en gelopen en de'Ze gedachte had ge
maakt, dat ook hij hem denken 
en doen een waren geworden. Als een 
haas was hij over de valreep en langs 
de statietrap in het langszij wachtende 
prauwtje geschote<n en had de schipper 
daarvan toegesist als de drommel weg 
en naar de veilige wal terug te roeien. 
Men heeft hem hij de Koninklijke 
Marine ni.mmer weergezien. 

Het is niet onmogelijk, dat heden 
ten dage nog in een eethuis te Singapore 
in een lijstje een keurig geschreven en 
ondertekende ver.klaring llangt, waaruit 
hlijkt dat de grootvader van de huidige 
1·estaurateur eigenaar is geweest van het 
gocdc schip ,Meikever". Zij h et dan 
slechts voor; een nacht .... . 

Twiele van de Baarn 

(Uit: Onze Vloot) 



.(Vervolg van blz. 5) 

Intussen is ook de film zelf een 
nieuwe ,waarde" gewor.dem. in bet !even 
van cle rijpere jeugd. Naast de sport, 
de muziek, de hobby en het hoek neemt 
de film een helangrijke plaats in in de 
belangstelling em. de gedachtenwereld 
van de jeugd. Slechts zelden echter 
vindt de techniJSche en artistieke belang. 
stelling van de jeugd voor de film hulp 
bij de 1eraren of inspiratie nit de 
leerstof, die op de scholen hehandeld 
wordt. Maar zou men een dergelijke 
interesse niet even serieus moesten ne
men als bij voorbeeld de sportieve, 
literaire of muzikale bela'llgstelling? 
Terwijl geen moderne .school de ont
wikkeling van de esthetischc expressie 
en gevoeligheid van de jeugd nog zou 
willen tegenhoudem, ontbreekt bet ten 
aanzien van de vonning van h et film
e.sthetische appreciatie- en expressie-ver
mogen nog maar al te vaak aan enige he
lang{'>telling hij verreweg de meeste leet·.
krachten. Nog treft men in ver:reweg de 
meeste standaardwerken over estheti
sche vo:rming vaak geffil enkel woord 
aan over de filmkunst. 

Moet men nu langzamerhand ni et de 
conclusie gaan trekke•n dat het tij1l 
wordt, dat men in onder.wijs en opvoe
ding rekeuing ~aat houden met het ver
schij'llSel ,film"'? 

W anneer men ·zich zorgen maakt over 
de oppervlakkighcid en passiviteit 
waarmee de ,verovering" Va'll .de wereld 
door middd van h et heeld gepaard gaat, 
dan moet men •nagaan op welke manier 
deze oppervlakkigheid en passiviteit 
kan worden ver.vangen door een meer 
geinteresseerde actieve hooding van de 
jeugd bij het gehruilk maken van het 
beeld. Vreest IDC'll dat de persoonlijk
heidso.ntwikkeling eerder geschaad dan 
gediend wordt door een. regelmatig con
tact met de wereld van fihn en televisie, . 
dan zal men bet onderScheidingsver
mogen en de kritische zin VU'll de jeugd 
juist ten opzichte van deze wereld moe
ten vormen. Op de uitdaging van de 
vi&uele cultuur. zal slechts geantwoord 
kUJnnen worden met een positieve stel
lingname tegenover deze visuele cul
tuur. En dit antwoord luidt: fiJmonder
wUs, opvoedi!ng tot de film! 

Bij de organisaties en instelli~gen, 
die zich - in Nederland en andere 
landen met de kwestie ,film en 
jeugd" bezighoudoo, leeft deze prohle
matiek al sedert enkele jaren. In Neder
land hehhen o.m. de Katholieke Film
actie, bet Filmcentrum van de hervorm
de kerken, bet Instituut Film en Jeugd, · 
het Nederla121ds Filmmuseum en het 
Nederlands Filminstituut op dit gebied 
al verdienstelijk werk verricht, met 
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Onze maandelijkse foto•prijsvraag 

Ncvenslaand ziet u d e opl{)ssing 
van de foto-prijsvraag, voorko
mende in het December-nllmlJler 
van , de U irtlaat" nl. paperclips. 
De uitgeloofd·e Rp. 15,- gaan ·diL 
m aal naar: 

Ch. M.J.R. lluffenreuter 
A/d. C .D. lJsfabriek 

Tg. Priok. 

* 

Hiernaast ~aal .de O·pgave voo r 
deze maand. Het zijn . . . . . . Ziet 
u het al, lezer? Het is heslist 
niet moeilijk hoor. Even aan

·daehtig •kijken. naa·r ode· foto en 
we weten zek er dat u lJCt 
vfndt! 
Als u er achter ;bent, zen~d dan 
uw oplossing aan de Redactie 
van ,ode Uidaat" - p / a n .v. 
K.P.M. - Medan Mer.deka Ti
m ur 5 - Djakarta. 

Uiler~le .datum "an inzending: 
20 Maart a-s. 

~-------· 
name door het opleiden van opvoede-rs 
en leraren voor het filmonderwijs. Maar 
van eem. systematische h estudering, laat 
staan van een methodische aanpak van 
dit prohleem, is nog maar ternauwer
nood sprake. Om dit nu ook op i'llter
nationaal terrein te bevorderen heeft de 
Unesco - de opvoed'kundige, weten
schappelijke en culturele orga'llisatie 
van de Verenigde Naties - opdracht 
gegeven t e onderzoeken wat er op dit 
gehied in verschillendc Ianden al ge
heurt, wat deze filmopvoedi'llg moet in
houden, welke middelen en methoden 
erbij kunnen worden toegepast en welke 
taak vooral de school in deze zou kll'll· 
nen vervullen. 

De r.esultaten van di t onderzoek zul-· 
len worden neergelegd in een rapport, 
dat eerlang door de Unesco zal worden 
gepubliceerd. 

(U it Kunst & Kultuur ) 

------- --
GEEN BEDIENDEN! 

Als er een hijzond're dag is, 
dat er. geen hedienden zijn, 
Kan de huisvrouw zelf ploeteren, 
In :haa.r huisje, groot of klein. 
Voor haar is 't dan geen feestdag, 
Niks hoor - 't tegC'lldeel is waar, 
W assen -strijken - ko'ken . stoffen, 
Hoe komt ze er zo gauw mee 

klaar. 
* 

We mopperen wei eens op de 
haboe, 

De :w·asmeid o:p haar plaats gezet, 
Maar moet je zelf vegen., hoenen, 
St ap j e 's avQnds dood i'll bed ! 
Dan maar liever 'n heetje nrinder 
net je huis, wat minder schoon, 
't Zal ook altijd wei zo blijven: 
On dank is toch 's wer.elds loon ? 

Oscar. 
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De eerstvolgemle puzzle waarvan wij 
de op]ossing en de 'llamen ~ler prijs
winnaars kmmen puhliceren is rle 
Kcrstpuzzle. Aangezien de uiterste 
dattm1 van i'llZending hiervan is vast
gesteld o p 20 Febrnar i a.s., zullen rl<> 
namen der gelnkkigen eerst i'll het 
Maart-nummer won1en opgenomen. 

Wij vragen dus meteen uw aa'lldacht 
voor een nieuwe puzzle, waarvan u de 
opgave hieronder. aantreft. Uiterst e 
datum van inzC~nding : 20 Maart a.s. 

Voor inzenders ge lden de volgende voorw aa rden: 
1. lnzending1m, welke duidelijk van naam en adres 

zijn voorzien, 1e richten a.an: 
de Redaktie van .. de Uitlaat" 
p/ a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossinge n .worden zon
der meer ter zijde gelegd. 

3. Voor !uiste inzendingen zijn 3 geldpr ijzen beschik-
baar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 ,. ,. Rp. 15 ,-
1 ,. .. Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toekenning der prijzen 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 

Fiin vlechtwerk 
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Omschijvingen ; 
1 - 6 speel goed ; 1 - 8 ·drinkgerei ; 2 - l l Lot beter.e gedach ten ·komen of •brengcn ; 
2 - 9 oul>ebouwd; 3 - 8 ·helder ; 3 - 10 zuidvr.ucht ; 4 - 9 .g.ehrok en ;plaats ; 
4 - 14 kalm; 5 - 10 aangezien ; 5 - 7 eveneens; 6 - 12 plaats i n het Gooi ; 
7 - 13 vaste begunstiger ; 11-16 edel ; 12 - 15 rijkaar d·; 13 - 18 anti ; 
14 - 17 wap en.; 15-20 hewuStzijn ; 16-19 werptouw; 17 - 22 onhedekt ; 

18 - 21 voorzetsel; 19 - 29 oproer; 20 - 26 s amensmelting; 21-27 
54 ad i n It-alie ;. 22-31 wervelstorm ; 23 - 28 heiwerktui g; 23 - 30 gil ; 
24 - 29 wijd, uitvoerig; 24-31 gewichl met .de verpnkking; 2S - 30 
krachtprestatie; 25 - 32 toestand ; 26 - 28 getal ; 27 - 32 :keurig. 
De rnidd'elste figuur (horizo!:aaal en verticaal .dezelfde woonlcn ). 

l. octrooibr ief ; 2. wclig gro.eien; 3. hetr ouwhaar; 4. l>ra ndslof opnemen. 

(Vervolg van blz. 9) 
Zijn vrienden , waaronder tle veearts, 
allen groter en zwaarder van postuur, 
konden zich -d.eze gmiStige afloop echtcr 
niet inden.ken en toen ze hem, volko.mcn 
bewusteloos van schrik en het te vele 
genotcne, op de steiger hadJen getjurkt, 
achtte de veearts opname in cen hos
pitanl noodznkelijk. 

H et volgende hedrijf speelde zich af 
in een R. K. Ziekeninrichting in de 
butut, waar vijf geagiteerde heren 
himnenkwamen, met in hun midden 
een zielige totaal versufte doorweekte 
fignur. 

Spoedoopuame, verordineerde de vee
ar ts. 

De znstcr gcloofdc het nit't erg, maar 
aangezicn er plaats genoeg was en ze 
de hercu kendc, stemde ze toe en onLe 
vcr vau wakker e cmnmandant werd in 
een kamer tje onldaan van zijn natte 
plunje en te bed bezorgd. 

Voor de vrienden het ziekenhuis ver
lietcn plaatste de mailbootkapitei'll 
een ijskoude flcs Amstel met opener 
naa:5t het glas ·op het nachtkastje hij 
hc t hoofd van cle .nog steerls bewuste
loze patient. 

En nu de rest van hct verhaal, zoah 
de Havenco.mmandant het later ver
telde : - ,Het laatste wat ik mij her
innerde was, -d.at ik van die plank af 
duvelclc. Ik dacht, dat wordt het einde 
en doorleefde, als in dergelijkc geval
len gebmikelij k, al mijn zonden nog
eens. Een verontrustende reeks. V eel 
hoop , op cen prettig hievnamaals gaf 
ik mijzelf niet. 

Tocn ik weer. tot bewustziju kwam 
lag ik in een heerlijk zacht bed in ·een 
wittc eel, aan de wand een Madonna
hecld beschencn door een Jampje, vlak 
naast mij een enorme fles koel Amstel
bier . Plotseling werd alles mij duidelijk 
en met een gev·Del van oprechte dank
baarheid constateerde ik: , Hoe h estaat 
Iiet, nu ben ik toch nog in de hemel 
terecht gekomen". 

Ben Pocder. 

( Uit : , ,K.JP") 

RECTIFICATIE 

In de puzzle : Vijf componis ten en 
hun eompooities, i'll ons Ker.stnummer, 
is helaas een fout geslo pen. 

No.3 van deze puzzle moet zijn: 

Bhctsreu - tlndvieoooo 

De oplossiugen van deze puzzle zo 
oo'k ·die van de Kerstpuxzle moeten 
uiterlijk 20 F ehmari i'll ons bezit zijn. 
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De beste fo to van de maand voorstellc>nde: Ec>n aantal sampan{!.~· iil de lzavc>n van Hongkong. 

J1Pt deze foto wist 3e st,rn. Ch. A. de WildP. lwslag t('. lPggl'n op cle l!itgt?loofde prijs van Rp. 50.--· 
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