


de Uitlaat 
personeelsorgaan van de 

u.v. l{oninklijke Pakctvaart
Maatschappij 

12de jaargang no. 5 

Mei 1957 

* 
Aile stukkeu ,,de Uitlaat" 

hetreffende te a·dressenm a:111: 
de Red·actie van , d'e Uitlaat" 

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

Op de voorpagir11z: 
SchelfJellzoekeu op het struml van 
Pormzgtritis (Zcl. kust Midden· 

l ava) 

Op de aclzlerpagiua: 
Prauwen b ij Sal.:erum (Bali ) 

(foto·s: Frank Bodmer Studio's) 

Druk : n. v. VIsser & Co. 

Djakarta. 

( 

Grote schoonmaal£ op de loode v11n Priok's r.ersle 1zaven 
(!oto : Willy van Boggelen) 



~ 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
I 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
L 

I' an de Reductie 

Een woord van dank 
Redactie weer overgenomen 

Na op 31 Maart j.l. per I<LM·superconstellation van Eutopees verlof te Djakarta te zijn 
teruggekeerd, heb ik daags daarna de hoofdredatlie van ons personeelsorgaan ,de Uittaar• 
weer overgenomen van de lnterim-redactie, bestaande uit mevrouw C. D. W. vatt Menxet en 
Mr. G. van Voorthuizen. 

Toen ik begin Augustus van het vorige jaar, daartoe als gevolg van een motorongeluk, 
gedwongen was enige weken rust te houden in het Ziekenhuis Petamburan, werd de Redactie 
van ons blad overgenomen door de heer Hazebroek, die, plotseling voor deze voor hem 
onbekende taak geplaatst, hier tot ult. 1956 op keurige wijze voor heeft gezorgd.' Eind! 
December moest hij zijn eigen werk bij de Tandheelkundige Dienst weer opnemen en de~ 
Redactie ging toen in handen over van Mevrouw Van Menxel. 

''fll 

Voor de wijze waarop de heer Hazebroek en mevrou·w Van Menxel, onder supervisie 
van Mr. Van Voorthuizen, de redatlie van het orgaan hebben gevoerd, heb ik niets dan Jof1 
lk wil hier gaarne een woord van dank uitspreken voor de bereidwi\ligheid, waarmede zij 
begin Augustus a. p. mijn taak overnamen en hebben voortgezet. 

Dit Mei-nummer van ,,de Uitlaat" is dan weer door mij geredigeerd en ik vertrouw dat 
het contact tussen Jezers. en m~dewerkers met de Redactie weer even prettig moge zijn als 
dit nu toe steeds is geweest. 

Met frisse moed gaan we verder ! 

a. n. 

1 
( 
I 
? 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 

Onlangs wercl de C~ntrale lnkoop Dienst op het Hoofd·kantoor gevestigd en betroTt 
de ruimte, die voordien werd ingenom'l!n door de PZ-disrtibutie Toko. Hoe onze 

toko than.~ is gehuisvest, topnt U bovenstaande foto. 
(!oto: D. Pard!e/CM II/ dlv,) 

M.C. Koning Studiefonds 

Uit het J(Ulrvcrslag over 1956. 

Het Bestuur van het M.C. Koning 
Studief.Oillds hracht op 14 maart 1957 · 
zijn verslag uit over h et jaar 1956. 
H~eruit blijkt dat in l95o een bedrag 

ad f 33.938.11 beschikhaar wcrd gesteld 
voor studiebeurzen, t erwijl tevens de 
tegenwaarde van Rp. 6.110.- werd 
betaald voor studieheurzen in lndonesie 
en als bijdrage in de cor.tributie van 
de Stichting Nederlands Onderwijs in 
Indonesie. 

In 1956 hchben 9 pupillen van het 
Studiefotnds hun studie met succes 
heeindiO'd; wegens onvoldoende studie-

t> k . a.-esul:taten twer.d ,de tegemoet omtng 
aan een drietal pupillen gestaakt. 

Op 1 jatnuari 1957 volgden 67 pupil
len hun >Opleiding met een tegemoet
koming uit het Fonds en wei: 

8 aan een Universiteit 
2 aan .Ue Techn.hsche Hogeschool 
2 aan een Economische Hogeschool 
5 aan een Zeevaartschool 
2 voor Radio-telegrafist 
5 a an een M. T.S. 
1 aan een Ambachtsschool 
7 aan een Kweek school voor Onder· 

wijzers 
1 voor Acte M.O. Nederlands 
1 aan een Academie voor Lichame

lijke Opvoeding 
1 aan een Academie voor Beeldende 

Kunsten 
2 aan een Kunstnijverheidsschool 
2 aun een Muziekschool 
2 aan eetn Balletschool 
3 voor Secretaresse 
1 voor Verplecgster · 
l voor Apothe;kersassistente 
5 aan een Hnishoudschool 
l voor het T extielbrevet 
1 voor Bedrijfsassistent ( eindexanwn 

U.T.S.) 

53, 
terw,jl fitnanciele steun verleenJ 
werd bij aanschaf van leermid
delen, extra-lessen of reiskosten aan 

11 pupillen die het Middelbaar of · 
het Voorbereidend Hoger Onder
wijs volgden, aan 

2 pupillen , die een school voo·r 
Uitgebreid Lager Onderwijs he
z.ochten en aan 

1 pupil, die Buitengewoon lager 
Onderwijs volgde. 

67 
In ZIJn vergadering van 25 maar! 

1957 kende de Raad van Bestuur een 
ex.tra-hijdrage toe voor het jaar 1957 ten 
hcdrage van f 30.000.- , daannede het 
Bestuur in staat stellend, zijn taak op 
de tot dusverre gevolgde wijze voor t te 
zetten. 
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~ f~cl~ti~~lrtC!'ICfi:bi~ ~ ~ 
"Unu ~e beer en lll .tlHOlt'lU ;at ~tt~ ~ . 

Ltstem~ 'lH10l' l1d ¥n-.:.11ntel 

Op 25 Maart j.l. werd het varend 
personeel van onze Maatschappij aan 
boord van het te Tg. Priok binnen
liggende ss. ,Plancius" in de gelegen
heid gesteld afscheid te nemen van de 
scheidende President-Directeur en · 
mevrouw De Koe. 

Mevmuw De Koe neemt afscheid van 
de hcer Sidik, hoofdbottelier van het 
ms, ,Camphuys". 

De oudst-aanwezende gezagvoerder, 
de heer W. F. Huiding sprak namens 
het varend pcrsoneel de heren De Koe 
en De Geu.s toe, 

Z elfs op deze zeer genof'gelijkc avond 
werd nog even tijd get:onden voor een 
em stig gespre/i.. 



Daartoe uitgenodigd door de heer 
De Geus speldt mevrouw De Koe Ttaar 
echtgt>noot de kleine versierselen op 
behorende bij h et Ridderschap in de 
Orde van. de Nederlandse Leeuw 

Op 28 Maart j .l. werd het wal· 
personeel van onze Maatschappij in de 
boven:uwl van Hotel des lndes te Dja· 
karta in de gelegenlreid gesteld afsclwid 
te nemen van de famili e De Koe. 

De heer De Geus mem.oreerde in zijn 
tol'spnutk de speciale verdienstett van 
de heer De Koe en kon tevens de ver· 
heugende meded<>ling doen dat het 
Hare Mctjesteit de Koningin had 
behaagd de scheidende President· 
Directeur te benoemen tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 

De heer R . •Soerodjo, locaal-hoofd
employe bij de Afd. Vrachtzaken en 
nestor van lwt Indonesische personeel 
onzer Maatschappij, neemt afscheid van 
de heer De Koe. 



HENK 

Vanochtend om ze~S uur· l!inp: de 
telefoo,n, en tocn de brozc gelukstoe
stand die men slaap noemt nan flar<lcn 
wa.s _ gerinkeld, bleef er weinig anders 
over .dan hallo te roepen door het ver· 
ziekende apparaat. 

,.Zeg Henk", riep een wakkere 
mwnnenstem. met het timbre dat Leo 
Riemens mooi vindt, ,non sta ik hier 
in de Albert Cnyp, en dat mens zegt 
dat ze er niks van af weet. Ik zeg, nou 
moeie boel, :i!k zeg, u bent toch aangt)
schreven, we gaan d·r toch hoop ik 
geen kommetje soep van maken, maar 
d'r was niks mee a an te vangen, en i k 
had m'n kaart niet bij me, en z~ 
zegt, dan koon je straks maar tcnlg." 

,Dit is Henk llliet", zeiJen we 
eindelijk. 

Er Wa5 een stilte. Toen zei hij: ,Non, 
ik hep me daggie wei", en hrak a£. 

Waar waren Morfeus' armen ? Onder 
het bed gevallen, misschiem, maar 
daar helde het al weer, en die vent riep: 

.,Het J.oopt allemaal mis, Henk. Eerst 
krijg ik honje in de Albert Cnyp, en 
dan bel ik een vCIIlt die zegt dat je het 
niet bent> maar wat kan ik nou doen ?" 

,Ophangen", adviseerden we, het
geen hij zwijgend deed. 

Maar ergens in die eel leidde Freud 
of de duivel zijn knoestige vinger Iangs 
de schijf, want hij was meteet11 terug: 

,Met Henk?" 
,Nee." 
,,'Dat ken niet. Ik. })en niet achterlijk." 
,,Maar u spreekt niet met Henk." 
.,K<-'n u Hcnk dan nie.t rocpen ?" 
, Er is hier geen Henk bckend." 
\Veer die stilte, maar nu geladen met 

drift. E<n door de elektrische dra1kn 
snelde toen de verschrikkt-Fjke hoo ~l 
schap: 

,Zeg u dan maar tegen Henk rlat-ie 
mag doodvallen. Van mijn." 

\Vaarvan akte, He-11k. 

ult: .,Algemeen Handelsblad" 

Rectificatie 

In het April-nummer van ,de Uit1aat" 
kwam op pag. 9 een foto voor, waarbij 
als onderschrift werd opgenomen: De 
,Batavia" in de haven van Tg Priok. 
De opmerkzame lezer (we hebbein geen 
andere) zal hebben gezien dat het niet 
de ,Batavia" was maar de ,Blinjoe". 

6 

l 'ijdens de afscheidsreceptie voor lwt gehele personeel in de bovenzaal 
van Hotel des lndes op 28 Maart j.l. sprak de heer A. H. Knoppien, oudste 
chef van dienst, de lwer en metJrouw De Koe toe en bood nanwns het gelude 
persoueel, van Two:~ tot laag, zou:el vctn de vloot als vnn de wal, een afscheids
cadeau aan, best®nde uit een schilderij van de be ken de schilder Adolfs alsmede 
een zilveren koffie- en theestel. 

De hcer en mevrouw De Koe naast de aangeboden cadeaux. 



Maandag 1 April j.l. ·vertrok de familie De Koe m et 
het .ms. , Baud'' 1war Singapore, op doorreis naar Hong 
K ong. Van daar zal de terugreis naar Singapore worden 
gemaakt, waarna de familie z ich met het ms. ,,Willem 
Ruys" naar Nederland zal begeven . 

Geh eellinks: de lwer en mevrouw De Koe, staande op 
de brug van d.e , Baud", werpen rwg een laatste blik op 
de talloze wegbrengers. 
R echts : de heer De Koe neemt afscheid van Directeur 
Mr. L. ter Braake. 

Een laatste toast aan boord van de 
, Baud''. 

W iJ wensen , namens het gehele per· 
soneel, de fam ilie De Koe een goede reis 
en een behouden amtkomst straks in 
Nederland. 

7 
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Wij hehben onze President-Directeur 
en retraite en Mevrouw De Koe op 
26, 27 en 28 Februari j.l. hij ons in 
Makassar op bezoek gehad. 

De meesten van <lUlS kenden de heer 
De Koe 111og niet. Wij kenJen hem. 
aileen maar nit enkele hrievcn, die 
zijn handtekening droegen en niet zon
der angst en vreze werden gelezen. 

Het is dan ook een hele opluchting 
geweest d.e familie zich vrij en onge
dwoogen te zien bewegen in de kring 
van onze KPM-samenleviug, hartelijk 
en vol begrip voor zakelijke en per
soonlijke omstandighede111 en vraagstuk
ken. 

De kennisma'king met onze V ereni
ging ,de Ontspall!llings-V ereniging 
K .P .M", h eeft vooral het accent gelegd 
op dit hezoek. 

Wij hehhen ervaren, dat de heer 
De Koe niet verwacht heeft, hij de vele 
huruhkwe.sties, welke ons Agentschap 
in de vorige jaren op eeu1 bijzondel'e 
wijze hebben doen afsteken, een een
drachtige en homogene KPM-gem een
schap aan te treffen, die op gezette 
tijden aile levensproblemen van zich af 
kan zettem en zich kan uitleven in sport 
en spel en andel'e geneugten, waarvoor 
de O.V. K.P.M. gelegenheid hiedt. 

De heer en mevrouw De Koe hehben 
zich ook kunnen ovel'tnigen van de uit
stekende prestaties van ooze jongelui 
van de Badminton- en Tafeltennis-sectie, 
verder va111 d.'e Voetbal-afdeling en ten
slotte van de ongeevenaar.dheid van 
onze KPM-hand, de ,Royal Packet 
Merry Malkel's". 

Wij hebhen de prijsuitl'eikiug meege
maakt dom: de heer De Koe aan de 
winnaars van 01nze iuter-KPM Pincr
Pong- en Badminton-wedstrijden. 

0 

Wij hehheu1 hem zien ghmderen 
en popelen hij het modderballet, dat 
ten heste werd gegeven door het KPM
elftal - dat er tussendoor gezegd in de 
Kantoor.voetbalbond: uitkomt en. het 
vorige j aar nummer 2 in de competitie 
is geeindigd - met het elftal van de 
,Tjiluwah" van de R.I.L., met welk 
scbip de familie De Koe is aekomen en 
vertrokken. "' 

Wij hehben de 'heer De Koe tenslotte 
verwonderd zien staan over d"e virtuo
siteit, het rythme en h et elan van de 
,Royal P acket Merry Makers" en zich 
onbeschroomd, met ~olle over gave aan 
de dans zien wijden, daarmede alle 
beperkeu1de grenzen van -zijn standing 
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ill. de 

van 

"terzijde schuivend in de algemenc 
vreugde en jolijt van de avond, bij gele
genheid va111 de door de Agent en 
Mevrouw L:1gem gegeven receptie voor 
het pemoneel. Ret moet gezegd worden, 
dat de stemming in de overvolle tot 
dansvloer gemetamorfoseerde, overigeu1s 
beperkte lniiskamer van het agenten
hu.is, er heel goed in heeft gezeteu. 

Hoe heeft de heer De Koe zich n iet 
genit iUl dankbare hewoordingen over 
de goede geest -onder de Makassaarse 
KPM-ers, over zijn kennismaking met 
de hand en over zijn prettige ervaringen 
in Makru;sar, welke hij vanaf zijn aan
komst had opgedaan. 

De Chinese h a111delswereld liet zich 
evenmin onbetuigd en hood .de heer 
en mevrouw De Koe een lunch alll!l met 
heerlijke ,,Ch-ow" en veel ., Yam Seng". 
• Tenslotte is daar oolk nog de receptie 
geweest aan boom van de ,Tjiluah", 
waar autm::iteiten en particuliere rela
ties uit scheepvaart- en handelskrin· 
gen waren genodigd in een feestelijke 
sfeer van gulle gastvrijheid, jolijt en 
vertier. Ook •bier hebben de Merry
makers kleur en fleur gegeven aan de 
av.ond, d ie onlterroepelijk 'heeft ge
resulteerd in een dansje-na. 

Zo is het afscheid van de h eer en 
mevrouw De Koe, reeds lang we·er 
achter de rug. De familie heeft een 

laatste blik kunnen werpen op de toe
wijdilllg en · laaiende geestkracht van 
omr.e KPM l!:emeenschap en bewaart 
ontcgenzeggelijk prettige herinneringe~n 
aan haar kort verhlijf te Makassar. 

Ook voor 001s is dit bezoek van blij
v<mde waarde, omdat wij daan1it 
hebben geleerd, dat een Directie, hoe 
hoog zij ook hoven ons troont en hoe 
vaak onhegrijpelijk haar hesli.ssingoo 
zijn, evenals wij, alle menselijke eigen
schappen h eeft, welke wij, typerend 
voor Ql1lS, vaak miskennen. 

Wij wensen de heer De Koe geluk 
met de hoge onderscheiding tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
en besluitCUI, met een ,vaarwel en goo1l 
luck in der Heimat" voor h eiden. 

A. J. W. 

OVER AFSCHEID NEMEN 

Het Ieven is een voortdnrend afs<'hei!l 
ne'Dlen. 

Elise von Heykin~ 

* ALs mannen scheiden, zeggen ze 
,tot weerziens" ; als vrouwen scheiden, 
hlijven ze nog een hele tijd staan praten. 

* Scheiden is een wei•nig stervcn, 
sterven voor wie men hemint; in ieder 
uur en op iedere plaats laat men iets 
van zichzelf achter. 

Edm{)nd' Hauncom-t 

De stemming zta er goed in. 



Heldhaftige redding 

Het ms. 11Senegalkust11 redde 
23 drenkelingen van brandende coaster 

Moedig optreden van bemanning 

Door het ms. ,Senegalkust" (ex ,Van Spilbergen") werd op 26 Februari 
j.l. ten Westen van Afrika, ter boogte van de Golf van Guinea, de Liberiaanse 
coaster ,Fer" brandende aangetroffen. Na verschillende reddingspogingen 
mocht het de bemanning van de ,Senegalkust" gelukken 23 drenkelingen van 
het brandende scheepje te redden. 

De ,Senegalkust", onder commando 
van gezagvoerdet· T. 1\!I. Kuipers, toehe
horende aan de Nederlandse Tank en 
Paketvaart Maatschappij en varende 
voor de Holland \Ves t Afrika Lijn, was 
op 24 Fehruari j.I. vertrokken van Ta
koradi ( Goudkust) met hestemming 
Grand Bassa (Liherie). De volgende 
dag werd op de eerste wacht door de 
3de stuurman een niet na:der te identi~ 
ficeren lichtschijnsel waargeno.men. Tij
d:ens de Rond'enwacht van de 26.ste con
stateerde de 2de stuurman dat het 
waargenomen licht afkomstig was van 
een brandend vaartuig. Onmiddellijk 
werd de gezagvoerder gewaarschuwd en 
direct werden de nodige maatregelen 
getroffen. De mac<hinekamer wer.d ilnge
licht, brandslangen, extincteurs enz. 
aan dek klaargezet. 

Toen men dichterhij was gekomen, 
hleek het vaartuig een kleine coaster te 
zijn die in lichterlaaie stond. Het was 
kennelijk een oliehrand en aan de voort
durende ontploffingen was te zien dat 
er drums .met benzine aan hoord waren. 
De ,Senegalkust" hegon te manoeuvre
reo en draaide zeer langzaam op een 
afstand van een ~ tot % mijl naar de 
loefzijde van h et hrandende scbeepje. 
Op het eerste gezicht leek het dat er 
zich onmogelijk nog levende wezens aan 
ho01·d zouden kunnen hevinden. Kort 
daarna hoorde m en geschreeuw van in 
h et water ronddrijvende .mensen; toe
vaHlgerwijze bleek de ,Senegalkust" 
terecht gekomen te zijn temidden van 
een l2~tal drenkelingen, die zich had
den vastgeklampt aan drijvende }uik
planken en ledige drums. 

De kapitein van het hrandende schip 
kwam langs een neerhangend touw het 
eerst aan boord. Direct werd de, voor 
het laden te Grand Bassa buitenhoord 
gereedhangende, barkas gevierd en werd 
begonnen met het oppikken der drenke
~ngen. IDe 3de stuurman Doeksen~ :die 
het commando had over genoemde har
kas, zag kans om ll mensen ·uit zee op 
t e pikken. 

lnmiddels was ook de motorredding~ 
hoot gevierd die, onder commando va~ 
de 2de stuur.man Stausehach kans zag 
een drenkeling op te pikken alsmede de 

deerlijk met hrandwonden overdekte 
Spaanse hoofdwerktuigkundige aan 
boord te halen. Deze laatste werd op 
een brancard aan boord van de ,Sene
galkust" gehesen, waarna hem direct 
dnor de 1e stuurman Rage eerste hulp 
werd verleend. Teneinde aan deze ge
wonde aile mogelijke zorg te klmnen 
hesteden, werd lat.!~ r.a~iotelefonische 
weg aan Radio Medical Scheveningen 
advies gevraagd over de te volgen me~ 
dische behandeling. 

Ondertussen waren de aan hoord van 
de ,Senegalkust' genomen geredden in 
de eetsalon ondergebracht en van al het 
noodzakelijke voorzien. 

Gezagvoerder Kuipers vernam van de 
geredde kapitein dat het hrandende 
v.aartuigje de Liberiaanse coaster ,Fer" 
was, op weg van Sinu naar Cape Palmas, 
geladen met gasoline, gasolie en stuk
goederen. Het scheepje was 88 BRT en 
had 90 ton lading aan hoord, terwijl er 
ook nog een aantal passagiers aan hoord 
was. De brand was de vorige avond om 
haH 10 uitgebroken en had zeer snel 
om zich heen gegrepen. De kapitein 
had de bemanning en de passagiers des 
avonds om 11 uur aangeraden om het 
schip te verlaten, aan welk verzoek het 
grootst e deel der opvarenden gevolg had 
gegeven. De aan boord genomen gered
den hestonden dan ook uit de gehele 
hemanning plus nog enkele passagiers. 
Aangezien er volgens de kapitein zich 
in totaal 26 mensen aan ho-ord hadden 
h evonden, werden er nog 12 vermist, 
onder welk aantal zich nog enige vr ou
wen en kinderen moesten hevinden. 

Ondertussen werd het zoekcn naar 
nog meer overlevenden onvermoeid 
voortgezet. De 3de stuurman Doeksen, 
die zich ondanks de zeer felle brand en 
de steeds plaatsvindende ontploffingen 
zo dicht mogelijk hij het brandende 
wrak waagde, k.wam tot de ontstellende 
ontdekking dat er zich aan boord nog 
mensen bevonden. Nog dichter werd 
langs de ,Fer" geva.ren, zodat hij hen 
'kon toeroepen in h et water te springen. 
Men scheen dit niet te durven, waarna 
stuurman Doeksen zich niet !anger be
dacht en zich met de barkas langszij 
het hrandende schip hegaf en de in 

doodsangst verkerende slachtoffers aan 
boord nam. Toen deze groep vcilig en 
wei door de ,Senegalkust" was overge~ 
noon.en, werd door stuurman Doeksen 
een tweede poging ondcrnomen, doch 
aan bo01·d trof hij gecn leveude wezens 
meer aau. 

lnmiddels was het Iicht geworden, 
doch ook de verschillende uitkijken die 
aan boord van de ,Senegalkust" waren 
uitgezet, zagen geen verdere drenke
lingen meer. 

Om kwart over 8 die morgen werd 
h esloten het verdere zoeken naar even
tuele slachtoffers te staken, daar reder
lijkerwijze mnest worden aangenomen 
dat er zich geen overlevenden meer in 
de nabijheid hevonden, terwijl ook de 
toestand van de gewonden het noodza
kelijk maakte dat zo snel mogelijk m e· 
dische hulp moest worden verleend, 
temeer nog daar de toestand van de ge
wonde hoofdwerktuigkundige kritiek 
was. 

Een kwartier later werd, nadat de 
heide hoten weer aan boord waren ge
nomen, vertrokken met heste.mming 
Monrovia (Liberie) , alwaar de yoJgcude 
ochtend om 1 uur ten anker kon worden 
gegaan. Helaas was het de hoofdw·erk
tnigkundige nict mcer gegevcn Mon~ 
rovia te hereiken; vlak voor het midder
nachtelijk uur is hij aan de bekomen 
brandwonden hezwekeu. 

In totaal werden 23 personen gered, 
waaronder 5 vrouwen en 2 kinderen 
( een jongetje van 6 jaar en een baby 
van 2 maanden). 

Een woord van lof komt toe aan de 
gehele bemanning van de ,Senegal-
1-:ust", die niets heeft nagelaten dat 
kon bijdragen tot het redden der over
kwenden en die alles heeft gedaan wat 
in haar vennogen lag om de geredden 
terwille te zijn. 

Speciale vermelding verdient bier 
ongetwij feld het moedige optreden van 
3de stuurman Doeksen, die, met vol
komen terzijdestelling van 1·isico's tot 
tweemaal toe langszijde van bet als een 
fakkel brandende w1·ak van de ,Fer" 
ging en er in mocht slagen drie 
vrouwen, twee kinderen en vier 
mannen van een afschuwelijke ver
brandingsdood te redden. 

Onze diepe bewondering ! 

'flet rnoedige optreden van stzmrman 
Doeksen is voor de Minister van Ver• 
k eer en Waterstaat aanleiding geweest 
h em voor te dragen t'oor toeke.wning 
van de ,D~ Ruytermedaille" in zilver, 
10elke hem bij Koninklijk Besluit van 
30 M'aart j.l. is verleend~ Deze Konink· 
lijke onderscheiding zal door Hare 
Majesteit de Koningin persoon lijk aan 
stuurman Doeksen worden uitgereikt op 
Zaterdag 15 ]uni a.s. .ten paleize 
Soestdijk. 
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ffiadio 0lede"Lfand ~toeyf: 

~cfiiy vn.n de Wee~ 
Voor de scheepvaart is de uitzending van Radio Nederland wereld

omroep ,Schip van de Week" een begrip geworden. ledere week wordt dit 
programma gebracht en wij opvarenden weten al bijna niet anders of het 
is aJtijd zo geweest. Toch is het slechts 10 jaar geleden, dat een groep zee
lieden ve.r van huis, varend ergens op de wijde oceaan, voor bet eerst luister· 
den naar de groetendienst van de toenmalige P .C.J. Tien jaar is voor ons 
ruensen reeds een vrij lange periode, wat kan er n.l. in zo'n tijdsbestek bij 
ons en onze omgeving niet veranderen. Uit te weten en te doodeven brengt 
ons er toe terug te blikken en jubilea e.d. te vieren en te herdenken. 

Voor de groetenuitzending van ,Schip 
vau de Week" was het op Woensdag, 
6 Maart, een dergelijke herdenk.ing, 
want h et was dien .dag juist 10 jaat 
geleden , dat het eerste groetenprogram
ma werd uitgezonden. 

H et verheugde ons dan ook iJn het 
bijzonder, dat m ijn echtgenote eiil i:k 
voor dien dag uitgenodigd waren de 
min of meer. feestelijke uitzending van 
h et Oost- en W est-sc·hip te Hilversum 
bij te won en. In de j aren, dat wij gere
geld luisterden l!laar het Koopvaardij
program.ma van Radio Nederland, was 
het ons steeda weer opgevallen, hoe in 
de studio te Hilver,smn steeds kans 
werd gezien, de deelnemers aan de 
groeten-dienst het gevoel te geven, dat 
zij zelf mede de uitzending verzorgden. 
Uit brieven van huis bleek telkens 
weer hoe de gezinnen v~n de op.varen
·den, die een g:roetenprogramma mee
m aaktel!l, een onver getelijke dag heleef
den. 

Op grond van de luisterindrukken 
hadden wij ons van de medewerkers 
van Radio Nederland el!1 alles wat met 
de uitzending t e maken heeft een be
paalde voorstelling gCIDl.aakt. Nu zouden 
wij door persoonlijk COllltact onze in
drulkken aan de werkelijkheid kunnen 
toetsen. 

In opgewekte stemming maakten wij 
o()P' W oensdag 6 Maart de reis van onze 
woonplaats Rotterdam naar Hilversum. 
Tegen ongeveer 11 v.m. werd:en wij in 
Hotel Gooilan d: verwacht. V anaf het 
moment van onze p ersoonlijke aan
r.aking m et de Nederlandse Wereldom
roep tot ons vertrek op de late namiddag 
op die W oensdag van 6 Maart zijn wij 
geboeid geweest door alles wat wij 
h ebben meegemaakt en heleefd. 

De spontane ontvangst, de sfeerwaar
iln het samenzijn van de groeten .wordt 
gebracht, geeft onmiddellijk het gevoel 
dat men niet bezig is gewone routine 
af te doen. De entourage ziet er feeste
lijk uit, de bedrijvigheid is ongedwon
gel!l en blijmoedig. Met verbazing 
vraagt men zich af of de Nederlandse 
W er.eldomroep deze wijze van ontvan-
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gen clke week 10 jaar lang z6 heeft 
kunnon. opbrengen en volhouden. Op 
'zich zelf is rut reeds een pre;;tatie, waar 
voor men bew-ondering d ient te hebhen. 

Door tus,senkomst van onze K.P .M.
vertegenwoordigster., mevr. Hohma
Glnstra, werden wij voorgesteld aan de 
organisator en samensteller in de groe
tenprogramma's, de heer Godard Kal. 
Deze kennismaking was direkt al een 
winstpunt in het voordeel van onze 
koop vaardij-groetendienst. Vlot en 
vriendelij•k beweegt de heer Kal zich 
tussen zijn gasten, weet een ieder op zijn 
gemak te stellen zonder echter een 
moment de Ieiding, die hij geven moet, 
uil handen te geven. 

N aast de goede verzorging wordt 
zakelijk alles geregeld om de uitzen
ding die komen gaat goed te doen 
slagen. 

Unze belangstelling ging uiteraard ook 
uil uaar al de voorhereidingen, die ge
t roffen dienen te worden, voordat een 
groetcnuitzending voor de Koop.vaardij 
in de aether komt. 

Op enthousiaste en overzichtelijke 
wijze vertelde mevrouw Hohma hierover 
het e.e.a. : 

De W ereldomr:oep stuurt jaarlijks een 
indeling3schema, waarhij de K.P .M. 
11 a 12 beurten per jaar krijgt toege
wezen voor een groet awn een: z.g.n. 
Oostschip. Onze afdeling Personeel 
Djakarta wij.st de ,schepen aan en stuurt 
een lijst n aar Amsterdam met namen en 
adressen van familieleden der opvaren
den. 

Het Am:sterdam~kantoor regelt de uit
nodigingen n aar h etrokkenen en geeft 
de namen door aan Radio Nederland 
Wereldomroep (11 families per uit
nodiging). De W ereldomroep. verstuurt 
aan deze familieleden formulieren met 
aanwijzingen omtr:ent de uit te spreken 
groet. Voor de uitzending wordt over 
Cl!1 weer vergeleken of ieder, die ver
wacht wordt, gereageerd heeft. 

De Wereldomroep ontvangt de con
cept . ,,speechea" , waarin de nodige 
correeties worden aangebracht. Aan de 
·hand van ·de uit te sp:teken teksten 

wordt een werkschema opgesteld door 
de h eer Kal. Op de dag van de opname 
komen de r esp. families om die beurt 
bij de heer K al, die dan nog even de 
tekst doorneen1t eiil zonodig verande
ringen aanhrengt. Dan gaat de tekst 
lllaar een typiste, die hem in 3-vond 
maakt, 1 exemplaar voor de omroep, 
1 voor de assistente en 1 voor de spreker 
(ster). Met interesse volgden wij het 
slot van dit werk in Hotel Gooilmd, 
waar in een van .de feestzalen de studio 
is gei:mproviseerd voor d e uitzending 
van de groetetndienst. Als het z.g. draai
boek gereed is, kan het ,.Schip van 
de Week" van .w•al stelken. 

Op grond van de jarenlange er.varil!l
gen. loopt alles op wieltje s. H et Oost
schip was dit maal onze ,,van Riebeeck" 
onder Kapitein J. L . Jonker en het 
Westschip de , Stentor" van de K .N .S.M. 
onder Kapitein E. J. Kant. 

In t wee groepen gezeten wachten de 
dames, kinderen en familieleden in 
goede stemming op de dingen, die zullen 
ko.m.en. De tafeltjes van de families van 
het Oostschip waren aangegeven met 
K.P.M. Maatsch appij vlaggetjes, terwijl 
de familieleden valll de K.N.S.M ge
zeten waren aau tafels, waarop de 
Kroonvlag van d e K.N.S.M. prijkte. 

Voor de inwendige m ens werd keurig 
gezorgd ; in een uitstekerrde bediening 
werd een koele drank, gebak en koffie 
geserveerd. 

Tussen de hedrijven door maakten 
,wij ook kennis m et de vertegenwoor
diger van d e K.N.S.M., de heer Bosman, 
een sympathiek man, die zichtbaar in 
de blij dschap deelde van het dames- en 
k inderen-gezelschap, die op het pUlllt 
stonden contact te maken middels de 
microfoon m et hun schip. V oor de 
Wereldomroep en de K.N.S.M. was 
deze uitzendiJng een heel hijzondere. 
Op 6 Maart was het n.l. juist 10 jaar 
geleden, dat voor h et eerst zo'n groeten· 
programma de lucht inging naar het 
K.N.S.M. schip de ,Pericles". Dit schip 
werd in 1950 omgebouwd tot passagiers
schip en vaart thans als , Oranjestad" 
voor .de K.N.S.M. in ·de Caribische 
passagiersdien:st. Aangezien de , Oranje
stad" juist in Amsterdam in de haven 
lag, werdel!l enkele leden van de etat
m ajor voor deze uitzending uitgeno
digd. V oorts waren in de studio aan
wezi g twee gezagvoerders, die indertijd 
op d e ,Pericles" dienst dedelll als 
respectievelijk derde en tweede stuur
m an. Als eregast was ook in ons mid'den 
de heer Hudig, oud-directeur van de 
K.N.S.M. en 1de Chef Personeel van 
deze Maatschappij, de heer Vermeulen. 
Het was naar men ons mededeelde de 
heer Hudlig, die tien jaar geleden als 
directeur van de K.N.S.M. er direkt mee 
accoord ging, dat een K.N.S.M. schip 
al3 eerste bij een groetenuitzel!lding zou 



worden betrokken, een uitzending die 
uitgr.oeide tot het thans zo populaire 
,Schip van de Week". 

Omstreeks 12.30 namettt wij met d'e 
families van het Oost- en W estschip dee I 
aan een gezameiijke lunch. De stemming 
was na de spontane ontvangst perfect, 
het was de opgewektheid, die hoort bij 
e&n gr.ote familie. Als de lunch afgelo
pen is, terwijl nog wat wordt nagepraat, 
houdt de heer Kal nog een explicatie 
dat in hoofdzaak er op gericht is h et 
puhliek op haar gemak te stellen en die 
last van plankenkoorts mochten hebben 
dit te doen vergeten . Enkele deelneem
sters wordettt dan nog aangewezen hun 
tekst voor te lezen, waarna de uitno
diging volgt te verzamelen in de lobby 
om op het sein van de heer Kal in rijen 
van twee naar de stndio t e wandelen. 

In de studio was ond'ertussen alles in 
gereedheid gebracht voor de uitzendmg. 
Bij onze aankomst in de zaal was aan 
de voorkalllt het scheepsorkest onder 
Ieiding van de bekend'e pianist Tom 
Erich reeds opgesteld. De echtgenoten, 
kinderen, familieleden en gem.odigden 
van het Oostschip namen r echta plaat~, 
d'e genodigden dames en familie van het 
W estschip waren a an de litnkerkant van 
de zaal gezeten. 

Eerst kregen wij gelegelllheid' kennis 
te maken met de omroeper van ,Radio 
Nederland" Gnus Weitzel. Dikwijls 
hadden wij ziju stem gehoord varend in 
het Y erre Qogten en mochte'Il. hem nu 
de hand reiken. 

Met veel elan en zwier kwijt Guus 
Weitzel zich van zijn taak. Hij is onder
houdend en geestig, sch ept zichtbaar 
genoegen in zijn· werk als verbindings
ruan tussen schip en wal. 

Ret duo Kal-Weitzel denkt letterlijk 
aan alles. Ondermeer worden aile leden 
van het scheepsorkest voorgesteld, ter
wijl ook de heren Huysinga en Henk 
Dorel respectievelijk muziekprogram
ma-leider en zanger van het scheeps· 
orkcst met ons kennis m aakten. Men 
krijgt voorts advies hoe t e spreken, hoe 
en wanneer te applaudiseren. De lied
jes worden vooraf gezamelijk gezongen 
en het ,slot", dat moet eindigen met 
een enthousiast en langgerekt daaaaag 
enige malen beoefend. 

Dan vangt de uitzending aan. De 
voortreffelijke inleiding, adviezen en 
instructies doen het ,Schip van de 
Week" zonder verdere moeilijkheden 
de reis aanvangen. Dan gaat de bek ende 
stem van Guus Weitzel de microfoon in: 

, Schip van de Week in de Oostelijke 
,sector is vandaag het motorschip 
,van Riebeeck,., deel uitmakend van 
,de vloot varende voor de Konin.k· 
, lijke Paketvaart-Maatschappij. Wij 
, treffen Kapitein Jonker en zijn 
,,mede-opvarenden momenteel te 
11D jakarta of reeds op de kustreis, 

(!oto: J. H. c. Venneulen) (opname 1n Hotel G oolland) 

Op W oensckzg 10 Maart j,l. was het precies 10 jaar geleden dat Radio Nederland - W ereld
omroep het eerste uSchip-van-de-week" _programma de aether uu;tuurde. Op deze herdem. 
kingsdag was het zo populaire Groetenprograma bestem.d voor de opvarenden van ons 
m.s. uvan Riebeeck". Als gasten. waren bij deze uitzending o.m. aanwezig onze meck
t.:erker en schijver van bijgaan.d artikrel Commodore H.A . Carsten en z ijn echtgenote 

(staande in. het midden). 

, Voor U allen en natzturlijk ook voor 
, alle K.P.M.'ers overzee en op zee 
,,allereerst een groet van het Amster
, dam-kantoor van Mevrouw Hobma, 
,die hier weer Uw maatschappij ver~ 
, tegenwoordigt. Ons Schip van de 
,Week is vandaag gepavoiseerd en wij 
,varen de Commodore vlag · van de 
, K.P.M. In ons midden hebben wij 
,als gast de gezagvoerder van het 
,s.s. ,,Plancius", zo vaak aangediend 
, in de ,Uitlaat" als de ,gra"'d old 
, lady'', hier is dan Kapitein Carsten 
,met echtgenote deze reis bij ons 
,aan boord. En verder zijn er vele 
,gasten bij de K.N.S.M. families, die 
,in een tienjarig ,.Schip van de 
,We_ek" groP.ten gaan brengen aan 
,ons W estschip m.s. ,Stento~'. Voor 
,iedereen op zee onze wens: een 
,goede ontvangst en een genoeglijk 
, half uurtje". 

Toen kwamen de groeten van de 
echtgenoten en kinderen in een vlot
programma gebracht, afgewisseld met 
muziek en zang. 

Dit ·deel van de uitzending bracht 
ontroerende momenten wanneer inner
lijke gevoelens van een zeemansvrouw 
even geroerd naar voren kwamen of 
een kind zo hartelijk en open een daaag 
riep aan Pappie daar ergens ver op zee. 

Dat aalll alles gedacht wordt, kwam 
treffend naar voren aan het slot van de 
groetermi~e:q.~in~, tQell Guus Weitzel 

m et het schip van de week koerste naar 
de K .P .M.'ers in het Logeerp;ebouw, 
Ziekenhuis P etamhuran , de .,Kali Mati" 
of eMers op de vloot en aan de wal. 
R et afscheid kwam met een spontaan 
en welgemeend daaaag, n adat de zee
varenden vrienden een goede reis en 
steeds behonden aankomst was toege
wenst. Wij luisterden daama n aar de 
groetenuitzen ding van h et W estschip, 
het m s. ,Stentor" van de K.N.S.M. Ook 
dit prof!:ramma werd in vlot tempo afge
werkt. Toen kwam in een reportage en 
vraaggesprek de herdenking van de 
eerste groetenuitzendinl!: naar de ,.Peri
cles" in 1947, juist op dez.e dag 10 jaar 
geleden. 

De initiefnemers kunnen met voldoe
ning op hun werk t erng zien, ten~jl de 
medewerkers steeds voorspoedige reizen 
maakten met het ,Schip van de Week". 
De bekendheid van dit aether schip is 
onder de Nederlandse zeelieden n et zo 
algemeen als in oude t~iden de vermaar
de , Flying Dutchman". 

Nu eC'hter. geen vrees voor het spook
schip der zee maar steed's vreu~?:devolle 
ontmoetingen van echip tot schip met 
de kla'llk en en stemmen van huis en 
thnis. De uitg:estippelde koers is in de 
af~elopen 10 jaar juist p;ehleken, het 
CD'mlnando in goede en bekwame han
den, teamgeest en t eamspirit on-der alle 
m edewerkers uitstekend. Dit alles ver
dient :lle'ker een ere saluut. 
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l?ersoonlijk hehhen wij voorts kunnen 
constateren, wat zo'n dag illl Hilversum 
de zeemansvrouw heeft te hieden, 
VO!)ral vanwege de persoonlijke belang
stelling van buitelll. 

Hoe eporadisch kan n.l. de zeemans
vrouw door lwar levensomstandigheden 
naar voren treden. Zij leeft feitelijk 
maar een hescheiden en min of meer 
eenzaam hcstaan. In de dagelijkse taak, 
bij opvoeding dcr ki.ndcren en oplossing 
van moeilijkheden en problcmen staat 
zij prachtisch alleen. 

Van de genoeglijke zijde, die ook de 
werkkring van haar man meebrengt, 
merkt zij in het algemeen weinig. Als 
gast van de Nederlandse Wereldom
roep is zij dan plotseling het stralende 
middelpunt. De dames kr~jgen het ge
voel, dat voor haar en om haar deze 
dag zo feestelijk wordt doorgebracht ~n 
zij blijkbaar ook betekenis heeft in de 
wereld van de zee. Hieraan mee te 
wogen werken moet de schoonste com
pensatie zijn voor aile inspanning, 
waarbij ook erkentelijkheid moet 
worden uitgesproken voor de royale 
stE:.un in ieder opzicht gegeven door de 
N ederlandse Reders. 

Het schi1> van de week vaart thans 
verder naar de volgende mijlpaal. De 
omstandingheden waren op de reizen 
van de eerste 10 jaar in het algemeen 
gunstig, de bedrijfsresultaten verheu
gend. 

V ertrouwen in de toekomst is dan 
ook alleszins gewettigd, daarbij ge
steund door de oprechte belangstelling 
en dankbaarheid van heel zeevarend 
Nederlana. 

H. A. C. 

lnternationale samenwerking 

Een gocdc samenwerking in en tussen 
hedrijven hevordert de productiviteit. 
Dit gelclt eveneens voor een samenwer
king tusscn landen. Een goed voorheeld 
hien·an hehhen de Europese spoorwegen 
gcgcven. Sinds korte tijd namelijk rijdt 
t ussen Kcnlen en Bt·atmschweig een 
procftrein met Duitse, F1·anse, Deense, 
Zwitserse en Nederlandse sneltrein
rijtuigen van het modernste type. Het 
doel van dit gezamenlijke onderzoek is, 
vast te stcllen, welke elementen hij de 
rijtuighouw een rustige loop der 
rijtuigen zullen waarborgen. 

De proeftrein rijdt eerst 50.000 km 
tussen Keulen en Braunschweig vice
versa. Daarna worden de rijtuigen op 
speciale test-trajeeten in Westfalen 
nanwkcurig onderzocht. Na deze test 
zul1cn de rijtuigen een tweede rit van 
50.000 km moeten maken. Tot slot 
zullen zij worden onderzocht door een 
Europese eommissie, gevormd door 
experts uit negen Ianden. 
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Bed'rijvigheid op de kade te Tg. Priok na mmkomst van cen schip. 

Vissen kriigen een paspo~nt 

Het proefstation voor de visserij te 
Hamburg geeft thans vele vissen op 
verschillende plaatsen in de Atlantische 
Ocea::m een paspoort! De dieren worden 

· daartoe eerst gevangen en in een leefnet 
gedaan, waarna met hehulp van een 
chirurgische naald een draadje perlon 
van slechts 0,6 millimeter dikte door de 
staart wordt gehaald. Daaraan maakt 
men een genummerd, rond plaatje van 
plastic vast, de draad wordt afgesneden, 
de uiteinden aan elkaar geknoopt en 
de vis hecft een soort paspoort gekre
gcn. De hedoeling is, dat later elke vis 
die van een plaatje is voorzien, zo snel 
mogelijk na de vangst zal worden op
gezonden naar het proefstation t e 
Hamburg. Dit wordt a an de achterzij de 
van het plaatje verzoeht. Op die mauier 
hoop·t men te kunnen nagaan wat de 
,gehrandmerkten" in hun Ieven over
komt en waar ze heengaan. 

(foto: W. van Boggelen} 



9)Cl telc~ni:;cRe .rloefvnn'tt van Relt 

m~. "~hnat £ont.go~" 

Een Bestuurslid van de V ereniging 
van Dud-employe's der K.P.M. schreef 
ons het volgende verslag over de gehou
den prnefvaart van het ms. ,Straat 
Lombok" op 3 April j.l.: 

,Plaatselijke mistvlagoo. in de kust
streek, helder weer in h et hinnenland", 
dat was de voorspelling van het KNMI 
te de Bilt voor 3 April j.l. Nu, dat 
,plaatJSelijke" had die dag wei een zeer 
rnime betekenis, want we hebben de 
gehele d:ag g:een zon gezien, wei uren 
lang de misthoorn hor.en blazen, wat 
misschien voor het uitproberoo. van dit 
instrument op deze proefvaart nuttig 
was, maar voor DDS· passagiers niet aan
gena.am in de oren klonk. 

Zo begon dan ,de technische proef
vaart va:n 1het ms. ,Straat Lombok", 
waarvDor o.m. ook het Be.:;tuur van de 
V ereniging van Dud-employe's der 
KPM een uitnodiging had ontvangen, 
met een ruime vertr.aging, waardoor 
wij gelegenheid hadden kennis te 
maken met vele andere genodigden. WU 
schrijven ,veie" en U zult het met ons 
eens zij.n dat zulks juist is, als wij er 
U nog bijvertellen dat er zo ongeveer 
een 225 gasten en officials geembar
keer<l! werden. Bij het aan boord komen 
kreeg iedereen een soort ,passagiers-
1ijot" alsmede een programma van het
geen er die dag te heleven zou zijn. Nu, 
voor zo'n pasaagierslijst zou cen behoor
lijk grDot passagiersschip rich heus niet 
hehoeven te schamen; het enige vreem
de enran was misschien dat er geen 
enkele passagieresse Dp voorkwam. 

Hoc dit groot aantai passagiers op 
een sclup, dat vr.ijwil geen passagiel:\S· 
accomodatie heeft, zich op een mistige, 
!kille dag toch zonder enige ernstige 
hinder over het schip heeft kunnen he
wegen, is ons m:r no{!; steeds een raadsel, 
al zal de equipage (inwendig) wei eens 
gemopperd h ehhen over al die mensen, 
waaronder zeer vele oud KPM-ers en 
technici, die zich overal mee hemoeiden 
en uitle{!; wilden hehhen van ai die 
lllieuwie:heden die op dit mooie schip te 
bewonderen waren. En dat nog wei op 
een varend schip ... 

We hebhe:n. het geduld van dek- en 
machinekamerpersoneel die 3de April 
extra hewonderd. Heren GezagvQerders, 
stelt U zich eens voor ·dat U een hele 
dag ·de hrug vol heht Iope:n. met allerlei 
mensen, die van alles willen zien en 
uitgelegd willen hehhen! 

En 'ZO was het toch op de 3de April 
op de ,Straat Lombok". Wij hadoen 

respect voor kapitein Sikkee, dat hij dit 
alles maar zo kalm opnam en zijn 
nieuwe .schip toch zo precies, over de 
in het begin erg heiige zee en later nog 
·door de steeds toenemende mist, zijn 
weg kon doe:n. vinden. Daartussendoor 
moesten de diverse technische proeven 
worden genomen met stuurmach1ne, 
handstuurialrich ting, manoeu vreerh aar
heid, ankerproeven etc. H~j zal onge
twijfeld gedacht hehhen dat het 
gelukkig aHeen maar op deze eerste dag 
zo druk en vol aan hoord was en het 
zal de voigende drie dagen dat deze 
proefvaart duurde, wei heduidend 
rustiger. zijn geweest. 

Er Waren o.a. zo'n vijftig· Ieerlingen 
met hun leeraren, van verschille:n.de 
zeevaartschQlen afkom.stig, aan hoord. 
W at hebhen deze jongens genoten die 
dag en wat is er een praktijk opgedaan ! 
Betere reclaJlle voor on<Ze zeevaart en 
speciaai voor onze Maat.schappij is 
nauwelijks den!khaar. Wij hopen dat 
ve]e van d'eze jonge mannoo. op die dag 
hesloten hehhen hun uiterste best te 
doen om na hwn schoolopleiding op 
eeu dergelijk sclup een plaatsje te 
krijgen. 

Wij ouderen hadden volop gelege'n
heid het schip van voor tot achter te 
hezichtigen en het versc'hil op te 
merken tussen de inrichting en vol
maaktheid van dit schip en de schepen 
(en scheepjes), w.aarop wij een goed 
deel vrun ons !even sleten. Toch hoorden 
wij menigmaal de opmerking maken 
dat wij op die eenvoudig ingerichte 
schepen toch maar geworden zijn ,de" 
grote KPM-familie; men sprak drun ook 
de hoop uit dat ook de opvarenden van 
deze comfo:rtahele sohepen zich ,een" 
zullen gaan voelen. 

De KPM-gastvrijheid op deze dag 
Ollltbr.ak uiteraard niet en wij ]worden 
nu en dan zelfs mompelen dat het wel
letjes kon zijn met het als maar aau
voeren van schalem. en plateaux met aile 
mogelijke lek!kernijen en drankjes. AI 
was de zitnrimte voor een derjrelijk 
groot aantal personem ontoereikend, 
weinig hinder werd daarvan ondervon· 
d'en, daar doorlDpend verschillCIUde 
groepen zich over. het sciup verspreid
den. 

Toen tegen het einde van de middag, 
toen vele wat vennoeid en uitgekeken 
raakten en het weer niet toeliet om 
buiten te verhlijven, door de radio een 
oop;getuigeverslag hegon van de voet
balwedstrijd Duitsla~nd-Nederland1 was 

In memoriam 

Te Terneuzen overleed op 
20 Maar.t j.l. in de ouderdDm van 
58 jaar, de heer 

P. V. A. Galle 

in Ieven gepe1lSiom1eerd hoofd
werktuigkullldige van onoze Maat
schappij. 

* 
Van h et Amsterdam·kautoor 

ontvi:ngen wij h ericht dat in de 
leeftijd: van 49 jaar op 23 Maart j.l. 
employe 

C. Altink 

werkzaam op de Afdeling P er
soneel, is overleden. 

Wijlen de heer Altink, die 
sedert 1 September 1938 in dienst 
was van onze Maatschappij, was 
de Iaat ste jaren onder meer helast 
met de administratie van de Jeer
lingen van de , De Ruyter-school", 
hun uitzending na het hehalen 
van het diplom a en de aanname 
van Kortverhanders. Hierdoor is 
hij voora} hij vele jouge officieren 
een hekende persoonlijkheid, wiens 
heen~aan zeker zal worden he
treurd. 

B~j de hegrafenis van de heer 
Altink, die med'e door zijn he
scheidenheid en oprechtheid veie 
vrienden hezat, ·waren een 40-tai 
collega's van het Amsterdam
kantoor aanwezig. Namens de 
Directie en zijn collega's werd 
het woord gevoerd door Jhr. 
S. G. van Weede. 

Zij •·u~en in vrede 

dat eigenlijk gezegd wei. een uit de 
t<Xln vallem.d ·hesluit van deze zeer in
tere.s~ante da:r, maar geheel en al on
welkom was het niet. 

Alles verliep met de bektmde KPM
viotheid en stiptheid, tot ·het dehar
kement met ·d'e Spidobootjes en hus
vervoer naar het Centraalstation te 
Rotterdam toe. 

Ong-etwijfeld zullen aile genodil!'den 
een hijzonder interessante dag hebben 
gehad en speciaai wij, oud-KPM-ers 
z~in onze Dire~tie ten zeerste erkente
lijk dat wi.j tot de genodigden waren 
uitverkoren. 

L.V. 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig: 

H. A. Co11sten 
J . Maan 
Hi. Boorsma 
A. 0 . A. Niederer 
A. A. Dekker 
M. J. ·de La.nge 
Tan: Tjoen Hoat 

C. van ·d·e W-atering 

gezagv. 
1e stm. 
gezagv. 
hld. empl. 
gezagv. 
bfd. empl. 
hoofdbaas 

hoofdlbaas 

R. Severien le stm. 
E. Tb. w. Verkouteroo 3de mn. 
P. B. Nieland 2d'e stm. 
P. Starkenlburg 1e s tm. 
J. H. Smi'th 2dewtk. 
P. J. M. B. van Md. wtk. 

Wieringen 
A. V. Ferwer.cla 
H. Hiollebrandt 
R. E. P. le Clercq 

3.d·e wtk. 
Md. wtk. 
gezagv. 

25 /3 ex RV 
25/3 ex RV 
f!S/ 3 ex RV 
31/ 3 ex EV (naar afd. PZ/HKl 
114 ex RV 
1/4 ex EV (mar dd. ND/ HK) 
7/4 ex EV (nnar Werkpl./ Tg. 

Prioik) 
10/4 ex EV (ll'aar Werkpl./ Tg. 

10/ 4 ex RV / SV 
10/ 4 ex RV / SV 
10/ 4 ex RV / SV 
20/ 4 ex RV 
23/4 ex RV / SV 
24/4 ex RV 

24/ 4 ex RV / SV 
25/4 ex RV 
27/ 4 ex RV 

Priok) 

Perms. ,Willem Ruys" ddo. 22/4: 

Mev.r. C.M. Willemsen-Schuurman echtg. hi.d'. em~pl. 

Welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig: 

C. A. Pold'erman 4de wtk. 25/3 RV 
J, W. A. Berends 4de wtk. 25/ 3 RV 
R. B. Sc'habracq 3d-e stm. 25/ 3 RV/ SV 
J. F. Verhoeckx 3<le stm. 25/ 3 RV/SV 
J. J . Dijkstra 3d-e stm. 26/ 3 RV 
B. Tijmstra gezag:v. 26/3 RV 
A. F. J. van: Riet 3de wtk. 27/3 RV/SV 
J. Hakkers 4de wtk. 27/3 RV 
W. Nieboer 4de wtk. 27/ 3 RV/SV 
A. Strunk 3de wtk. 28/ 3 RV/ SV 
J. Casteleijn 3de wtk. 28/ 3 RV/ SV 
H. H . D. Iken 5d'e wtk. 28/3 RVJSV 
G. W. de Bruyn gezagv. 29/3· RV 
P. F. Albrecht gezagv. 29/3 RV 
G. H. Sebagen empl . 1/4 EV (ex ag. Pen:mg) 
R. L. Raak hfdl. wtk. 1/4 RV/ VP 
A. P . BeliDe 3de wtk. 114 RV/ SV 
E. Oeben 3de wt.k. 1/ 4 ontslag op verzo·ek 
H . .d'e Wolff 3de wtk. 3/ 4 'RV/ SV 
Jhr. J. W. o. van 00.~. chef 4/4 EV (ex af.d.. iDoorvoer/ 

den Bosch HK) 
L. van Dijk hfd. ·w!X. S./'4 RV/VP 
D. Ha11man hfd. wtk. 6/ 4 RV 
J. W. Lnymes adj. chef 6/ 4 EV (ex ag. Medan) 
J. H. G. Mestel'IS gezagv. 7/ 4 RV 
K. WdnteM 3de wtk. 7/4 RV/SV 
A. de Bruijn kv. 3de wtk. 8/ 4 einil'e dienstverhan.d 
V . W. Ot¢b hfd. w:tik.. 10/4 RV/VP 
G. H. Schurink 5de wtk. 15/ 4 RV/ SV 
J. G. Onnel 3-de stm. 15/4 RV/ SV 
H. -de Geest 2il'e stm. 1714 RV/ SV 
J. van d~r Walle 3de stm. 17/~ RV/ SV 
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C. P. Sorgedrager 
~'.de Wilde 
A. J. Mannlllputy 
J . Langbroek 
J. Aldcwereld! 

ad j. chef 
!ide wtk. 
2de stm· 
3de stm. 
3de stm. 

Per ms. ,Oranje" ddo. 5/ 4: 

A. P. Krul en gezin 
D. van Santen 
W. C. Korvirug en 

echtg. 
S. J. Krijt en ~ezin 
H . Boeree en gezin 
J. G. J. Borger 
14. H. v :d:. W.al 
H. C. VerHJIJdc e:n 
gezin 
]'. H. Beumer 
A. Kwik en ecbtg. 
F. L. J. Schornrock 
v,d'. Waag en gezin 

diemtchef 
gezagv. 
gezagv. 

gezagv. 
le t~ tnl-
3de stm. 
3de stm. 
2de w1:k. 

1/,de ""lk. 
kv. 3de wtk. 
3de w:tk. 

21/·1 
22/ 4 
22/ 4 
22/-1 
22/ 4 

EV (ex ag. l\lenado) 
RV/SV 
RV/ SV 
RV/ SV 
RV/SV 

EV (ex oafd. CM/ IIK) 
RV/ OP 
RV 

RV 
RV 
'()Dtslag op verzoek 
RV/ SV 
RV 

RV 
eindc d'ienslvcrband. 
RV 

Per ms. ,Johan van Oldenbarnevelt" ddo. 5/4 van S'baia: 

C. Bood le ;;tm. RV/SV 

Per ms. ,Utrecht'' ddo. 25/4: 

P. ]. Pll'QSe en cchtg. d iengthoof.dr EV (ex Med'. d~enst/Petam'burnn ) 

Een goede reis ! ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

]. ] . Oenema 
R. S. PrawO!too 

Kiswojo 
M. L. J. ode Zeeuw 
G. A. cla Costa 

.T. Vries 
W. B. H. Strubbe 

MUTATIES: 

C. Schouten 

3de stm. 
loc. empl. 

kv. 3d'e wtk. 
loc. -empl. 

3ile Sltm. 
kv. )!ezagv. 

ddo. 3/•1 aangek. per vliegt. 
ddo. 7/4 geplaatst .aid. PZ/ HK 

Mo. 10/ 4 aangek. per vliegt, 
ddo. 10/4 geplaatst I. & M.

~dienst/Tg. Priok 
dillo. 2-1/4 aan gdk. per vliegt. 
r(Mo. 25/ 4 ~a·ngelk. per vliegt. 

W elk om bij onze Maatschappij ! 

empl. 

F. H. van .der Roost empl. 

ddo. 25/3 van a;g. S'po;r.e naa.r 
Surveydien&t/ Tg. Priok 

ddo. 30/ 3 'l'an ilfd'. VZ/ HK naar 
ag. Med'an 

J. J. Ostre'ig 

Ch. R. W eenas 

C. de Rood'e 

M. L. <le W.it 

W. Snel 

J. E. Larnleweer 

C. A. Schonevel<l, 

loc. empl. 

em pl. 

hfd. empl. 

empl. 

llfd. empl. 

3dc st.m. 

drdo. 30/3 v·an a.g. T g. Priok 
nan ag. Palembnng 

d·do. 1/ 4 Qntslag op verzoek 
(ex I. & M . ..,dien.st/ Tg. 
Pr'iork) 

tdd'O. 15/4 van Survey.dlienst/ T g. 
P riok mar TD /HK 

d\lo. 15/tl. van TD/HK ·naar Sur
veydlienst/Tg. Priok. 

d-do. 16/4 va~ SMP/Berouw nraaJr 
W erkpl./Tg. P l'iok. 

·dd·o. 19/ 4 van ag. S'pore naar 
VRV/ HK 

·dldo. 2614 ontsLt.g op verzoek. 



Hamid tet·lahir pada tgl. 3 Djuli 1895 d'i 
Djakarta. Sebagati penmdu jaug 1ID1Ur 17 

Hamlet 
mandor kepala
binder Mag. van 

Gedrukten 
2 Djuni 1957 

45 tanun 

tnhun i:a pUJdb· tgl. 2 
Dj.unli 1912 masuk 
ker.dja pa.da Perusa
haan ;kami _,;eha.gai 
pesu-ruh. Dalam bulan 
Septe!l1llber 1914 ia: d1· 
tundljuk mendjadi tu

lmng stempel, .dan 
-dalam huhn Pebruari 
1923 diangkat men
djacDi hinder. Pa·da 
tgl. 1 Djanuari 1952 

i~ d1naik~a~ paongt~at· 
'llaa menitJad~ man.d'()r
hinder idan pada ltgl. 
1 D:juli 1955 lberlang
sung peng.a:n.gkatannja 
mendjaili maruil'oc 
kepala hlnkler (klerok 
I) pad'a Magazijn 
van Ged'nlk-ten. 

Kami mengutjatpkan 5clmnat .setulusnja 
kepada Hami'd dengwn perajaannja peringa·tan 
dinas 45 tahun p3Jdla tgl. 2 Djuni j.a.d·. 

* 
Fl!>tarud1n glr. St. Bandaharo werd 31 Augustus 

1900 te Pa·dang gehoreu. Hij trn.dl 1 Juni: 1922 
als tallyklerk in dierrst 
van de KPM. 1 
Janmari 1946 werd hij 
aangesteld tot 3·de 
klerk. waJarna hij op 
1 Janll).ltri 1948 tot 
2de klerk werd bevor· 
dercf. Zijn benoemin,; 
tot 1e klerk kwam af 
<>P 1 Januari 1950 
en 1 ApriJ 1951 wer.d 
hij tot hoofil'klel1k II 
aan;esteld. 

* 

Fataruciin glr. 
St. Banclah.a.ro 
nootciklerk II 

ag. Pactang 
35 ;aar 

1 Juni 1957 

Abdul Gani nootctklerk I ag. Samartncia 
35 ;aar 

1 Juni 1957 
(geen toto bescltikbaar) 

Abdul Gani: we11d 7 Sep•tember 1903 te 
Bandjarmasin geb-oren. 1 Juni 1922 tr.~d hij als 
3d'e 1klerk in ·d'ienst van ·onze maatschappij 
In 1936 wer!l hi,i to~ ~d·ll Jd,erk bevorderd en 

op 1 Januwril 1946 we~dl hij a~gesteld tot 
lt. klerk. Zij hevo~dlel'ing tot hoofdklerk II 
kwam a£ op l J anuari 1947. 1 Jmuari 1952 
volgde zijn henoeaning tot ·hoofd:kl611k I 

* 
Christiaan Johannes Bertus Oudsteyn werd 

21 Jll!lli 1903 te Semarang geboren. Na in 
Surabafi:a. de K.E.S. te 
hebhen doorlopen, 
wadl hlj op 8 Jum '22 
aJ.s assi•stent wel\k tuig
kurudi•ge in dien•st Vllllll 

die K.P.M. In AUJgustus 
1923 vol~doe zijn aan
steUimg t~t 4e werk-

tuigkund[ge. I-n oot zelf· 
de jaar behaaltlli hij 
te Djakarta zijn d'iplo
ma A. In 1924 weru 
hij <tot 3die werktui·g· 
kundtlge hev-order-d. .i 
ln. November '26 werd, 
eveneens te Djll'karta 
bet B-di~p~loana ·scheeps
werktnig:Jmnd'ige he-

haa1d. In 1928 werd 
d'e heer Owdiste}'il 
bffitoemd• tot 2de wtk. 

Cit. J .B . Oudsteyn 
ciienstnootd. Teen. 

dienst ag. Surabaia 
35 jaar 

8 Jttni 1957 

ln 1931 werd het C-d!iplom~ heha<J~ld: en i n -dat 
.telfde jaa~r werd d:e heer Oud'Steyn !llaOJ de 
wal gepL1atst als surveyor (hfd-. employe). 1 
Janu~a!l'i 1947 vol!(·d'e zijn. bevo11d!erin.g tot 
~djun~t-chef bi-d Techn.ilsohe D1enst en op 1 
Ju1i vmt h et vorige jaar werd hij aangesteM 
tot Diensthoofd. 

Wij wensen de heer Oudsteyn, die nog 
steeds aan d!e Technisclte Dienst te Surahaia 
is verholllden, van harte geluk met zijn a.s. 
35-jadge d'i>enstjubileum. 

* 
J . Tama~la ladingklerk 

35 ;aar 
24 Jttni 1957 

(gUn toto beschtkbaar) 

Joel Tama>ela werd 10 JuH 1,901 ·le Amahei 
gehoren. Op 17 Augustus 1921 ttrn.d hij als 
leerHng-ladingklerk in KPM.,dienst. Op 1 
Januarr 1925 wtm:l hij tot lad'inwklerk hevord'e11d. 
Gedm·end'e de Tweed'e Wereld!oorlog heeft de 
beer Tnmnela -d'()orgevarren, o.a. op d'e "Van 
SwoH" en de "Varu Slpilbergen" Wij 'YI'>!I.s~n 
hem met zij111 35-jarig .d\ienstjuhiHeum op rle 
Z1 ste Juni R•li, va'll h~e ¥elu·k. 

DE RUYTERMEDAILLE 

Bij K. B. is ter gelegenheid van de her
denking van de gehoorte van: Michlel 
Adriaanszoon de Ruyter, een ereteken 
ingesteld voor schlppers, stuurlieden en 
verderc leden der hemanning van koop
vaardijschepen en vissersvaartuigeu en 
voor a11 derc personen, die zich door ver
dienstelijke d:aden voor de Nederlandsc 
sch eepvaart hehhen onderscheiden. 

D'eze m edaille is bij K.B. aau de vol
:gend'e )pe'rsonen toegekendl : 

In goud aan de heer W. H . de 
Monchy te Hu1shorst, O'lldste direct~ur 

van d!ei N.V. Neiferlanflsclh-Amer'ikaan
sche scheepvaart maatschappij Holland
Amerika Lijn; prof. mr. J. Offerhaus 
te Amste}veen, voorzitter van de Raad 
voor de Scheepvaart ; prof. dr. ir. W. 
P . A. van I .ammeren te Wageningen, 
directeur van het Nederlandsch Scheeps• 
honwkundig Proefstation. 

Tn zilver aan de h eer C. van flen Blink 
tP. Rotterdam, gezagvoerder hij cle N.V. 
V Prcmil:rde Nederland~che Scheepvaart 
Maat~chappij; de heer A. Haitsma te 
Haarlem, gezagvoerder hij de N.V. 
Stoomvaart maatschappij Nederland; 
dr. L. B. J. Stuyt, te 's-Gravenhage; 
pater P. G. A. Koevoets, S. C. ]., direc
tenr-havenaa1moezeni e-:.- van het haven
district Rotterdam; mevrouw C. R . 
Schokkin!r·de Vissel", te Rotterdam; de 
heer J. Th. ".' erstelle, te 's-Gravenhage, 
cartol!raa£-hoofdambtenaar bij het mi
nisterie van Marine; cle h eer A. W. Ph. 
Weitzel. te Hilversum, v-erhonden aan 
R adio Nederland en Wereldomroep. 

In hrons aan de heer J. Dijkhuizen, 
te Katw~jk aan Zee, schipper ter zee
visvaart. 

DANKBETUIGING 

Aan allen, die hehhen doen hl~iken 
bij het heengaan van onze lieve Man 
en Vader, de heer 

R. D. WASTERVAL 

hetnigen wij hierbij onze oprechte dank. 

Wed. Th. F. Wasterval-Singal 
Robby 
Charles 

Zwaneniburf,!, April 1957 
lJWilll' 133 B 
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Archipel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga 
XXII 

Hct laat zich hegrijpen, dat ook de 
Inheetme prauwenvoerders zich t<>t een 
vri}e haven aangetrokken gevoe1de , 
waar «een formaliteiten waren te ver· 
vttllen: l!ee·1 rechten werden gchevcn 
en ,tre·en vragen wcl'(l en gcst·eld. Gedu
rcnde rlc c>P.rs tl' 2% jaar van de vesti
zin,tr van Singapore wcrden er reeds 
2506 aangckomen Inheem!le prauwen 
rretcld: in 1822 arriv~erden er 1434 eu 
~en jaar later waren dit er 1519 (20.193 
ton). 

Ret warcn meest aile Bocginezen, die 
in die jaren de vrachtvaarders van de 
Maleise Archipel werden ~enoemd. In 
Octoher/ Novemher kwamen er hele 
vloten hin'·enzeilen met stofgoud, hout, 
kamfer, tin, paarlemoer, diamanten 
(van Borneo). was, tripang, specerijen 
Pnz. enz. Dit hiunenlopen werd als een 
van de !!rootste ever ementen van bet 
jaar l>e~·chom1r"u. Op het Rtrand werd 
dan een soort fair ~eorganiseerd waar 
saron2:s, Inheem:>e stoffen, mooie vo~els 
en andere medegebrachte luxe artike
len ten toon werden gesteld en waar 
men zrcti?e kopers vond. De han.d.els
artikel~m ging:en meestal dh·ect naar de 
opkoper~ van de plaatselijke hande
laren. 

Voor het jaar 1R33 vinden we reeds 
ecn m eer gespecificeerde statistiek. In 
dat jaqr a;Tiveerdcn er in totaal 1599 
lJrauwen (34.927 ton), w.o. 
van Borneo 138 prauwen 3096 ton 

, Celebes 55 , 1345 , 
, Bali 63 , 1566 , 
, Java 72 , 2Q86 , 
, Sumatra 514 , 3744 , 
,. Riouw 251 , 3613 . , 
In 1841 zien we 2548 (65.792 ~on) 

nrauwen de haven van Sin:z;anore 
binnenzeilen. De in een vorig artikel 
reeds l!eSi~Xnaleerde verplichte Port
Clearance en manifest-en voor de Rep;i
stratie der Tm- c>n Exnort voor de Euro
ne~e vaart in 1843 '~nren ook voor de 
prauwcnvoerders van kracht. doch dan 
in een meer ee''Voudi rrer vo1~m. De v66r 
dat iaar g~>noemde ciifers moeten dus 
nhiid norr als Pen rrloll ale taxatie worden 
aanrreme;·kt. Voor l1et jaar 1R42 vinden 
we no\! 2490 m-auwen . (69.268 ton) . 

Dat de handel der urauwenvoerders 
die helan~stellin!! had clie deze ver· 
diende, mol!e bli.iken nit het ondervol
:z;ende krautenartikeltje nit 1843, ge
oubliceerd onder h et hoofrl: ,The 
Bu!!;is Txade1·s". 

,ln het markt-rapport vin<len wij bij 
enige artikelen vermeld staan: om

zetten gering en voorraden groter". 
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. I 
! In het ]anuari-nummer '56 van ; 
? ,de Uitlaat•• publiceerden wij ~ 
! toen voorlopig h et laatste vervolg ; 
~ van de serie ,Archipelvaart in het ( 
? verleden" van de hand van de ~ 
~ heer G. Knijpenga. ~ 
! H et zal U ongetwijfeld duide- ; l lijk zijn dat het schrijven vcm ee~t ~ 
! dergelijke ged.ocumenteerde artt· ; 
~ kelenreeks zeer veel ( vrije) tijd i 
. i 
I kost. Dit u;a;s de reden waarom op . 
i ! · de eer.stvolgende a/levering ge- 1 

/ wacht moest worden. ? 
I ~ 
i H et is de Redactie dan ook een ! 
~ genoegen mede te delen de schrij· ~ 
· ver bereid te hebben gevonden om i 
! i ! genoemde serie in dit nummer i 
! van ons blad te continueren. i ! . 
! ! 
-·-·-·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

De afwezigheid der Boeginese han
d elaren heeft een belangrijke invloed 
op de vraag. Wij vernamen, dat door 
de vroege wijziging van de moesson 
het grootste deel der Boeginese prau
wen Singapore dit seizoen niet heeft 
kunnen bereiken; slechts ongeveer 
50 arriveerden er in de haven. De 
rest. een 200-tal. ging overstag en liep 
Surabaia binnen. Daar werden ze met 
niet verwachte vriendel~ikheid en de 
nodige gunsten door de autoriteiten 
aldaar ontvangen. Hun werd toege· 
staan de goederen aan wal te brengen 
en, evenals te Singapore, vrij van 
rechten te verkopen. Al het mogel#ke 
werd gedaan om hun bezoek jaarlijk.s 
te doen herhalen. Tripctng e\.'1- andere 
Boeginese producten hebben reeds 
hun wg gevonden naar China middels 
Nederlandse vaartuigen en werden 
voor goede prijzen verkocht. Wij be-

- groeten met genoegen elk verlaten 
van de e.'tclusieve en onvrijzinnige 
koloniale politiek der N ederlanders'' 

Gezien deze ,hegroeting" schijnt het 
de handel van Singapore dus niet vee] 
schade te hebben berokkend, anders zou 
men wei op te nemen maatregelen heh
hen aaugedxongen. Nu is het natuurlijk 
heel goed mogelijk, dat enige prauwen
voerders door bet vroegtijdig d<>orko
men van de W estmoesson de steven u aar 
Sura·baia hebben moeten wenden. Zij 
zullen er ongetwijfeld welkom zijn ge
weest; men ziet nu eenmaal niet gaarne 
de neriug voorbij gaan, doch van enige 
bijzondere, v<>or deze gelegenheid gel
dende, faciliteiten hebben wij nergens 
bevestiging of nadere verm.elding gezien. 

Trouwens in 1844 kwamen er even 
goed 2404 prauwen (69.689 ton) te Sin
gapore aan, w.o.: 
van Borneo 141 prauwen 4.734 ton 

, Celebes 94 , 3.459 , 
, Bali 80 , 2.433 , 
, Java 42 , 2.767 , 
, Sumatra 573 , 6.371 , 
, Riouw 332 , 6.405 , 
In 1886 om nu maar meteen een grote 

sprong te maken, was het totaal aantal 
opgelopen tot 5.657 prauwen (172.102 
ton) . Daarvan kwamen er 873 van Su
matra, 258 van Riouw en 752 uit de 
Oostelijke Archipel. Wel een bewijs dus 
dat de handel van Singapore en de prau
wenvoerders elkaar hadden gevonden. 

De Engelsman Dalton maakte in 1827 
een reis met een Boeginese prau'w van 
Singapore naar Samarinda. Zijn erva
ringen geven wij hier verkort weer. De 
prauw, waar hij als passagier aau boord 
was, m.at <>ngeveer 30 ton en daar er 
een veertigtal mensen aan hoord waren, 
bad h~j weinig bewegingsm<>gelijkheden. 
Zijn slaapplaats aan dek bedroeg 7 bij 
3 voet, afgedekt met kadjangmatten, die 
hem tegen zon en regen moesten be
schermen. Met b et oog op eventuele 
zeerovers, werd.inkonvooi van 20 zeilen 
gevaren, doch na het passeren van de 
in die dagen beruchte Lingga-archipel 
en zonder gem<>lesteerd t.e zijn, ver· 
spreidden de prJ~.uwen zich en er bleven 
er temslotte sledhts een vijftallbij elkaar. 
Ofschoon er geen kaart of kompas aan 
boord was, maakte Dalton zich over de 
navigatie niet bezor~rd, daar hij weldta 
bemerkte, o 'at .Je Boeginezen over een 
zeldzame landkennis beschikten en zich 
reeds op verre afstand wisten te orien· 
teren. Na een week <>p zee te hebben 
gezeten, praaiden zij een Europees ge
tuigd schip, dat bleek te behoren aan 
de Arabier Said Hoesin te Riouw en 
vroeger welbekend was te Pekalongan. 
De enige Euro-peaan aan boord was de 
Engelse kapitein. De Arabieren za!!:en 
er e en voordeel in om een groot vierkant 
getui~~;d schip te varen, doch zjj wisten 
er niet mee om te gaan, waardoor zij 
genoodzaakt waren een Europese gezap:
v·oerder in d"ienst te nemen. Deze werd 
echter zo slecht behandeld en betaald 
(als ze tenminste ooit iets in handen 
kregen door all~rlei chicanes na afloop 
van de reis), dat dezelfde kapitein 
meestal geen tweede reis maakte. Ret 
·kwam voor, aldus Dalton, dat een kapi
tein. uit pure wraak opzettelijk het niet 
verassureerde schip en de ladin!!.' ver
J.oor! {Wij moe ten deze opmerkinr:en 
uiteraard voor rekening van de schrijver 
]a ten- Kn.) . 

De prauw W3.S intussen niet vee} op
geschoten, doch eindelijk kwam er een 
flinke bries doorzetten, waardoor ze 8 
mijl .maakten. (Dalton vertelt niets om· 
trent de tuigage van het vaartuig, doch 
we mogen wei aannemen, dat deze on-



geveer hetzelfde zal zijn geweest als op 
de huidige dag). Toen kwam er een 
zware regenval en alle opvarenden raak
ten doorweekt, waardoor er velen ziek 
werden. Ofschoon hij geregeld medi
cijnen en pr.esentjes aan de Boeginezen 
uitdeelde, werd hem een v.ers visje, die 
in voldoende hoeveelhede·1 werden ge
vangen, gew£>igerd. Ondanks zijn waak
zaamheid miste hij geregdd allerlei 
artikelen nit zijn bagage. Hij kreeg 
aileen zoute vis en rijst t e eten en had 
dan ook steeds honge r. W"ater kreeg 
me·1 elke dag een pintje per man toe
bedeeld, doch, en hierbij liet Dalton 
zich ook al niet van zijn gunstigste zijd:e 
kennen, zoals hij triomfantelijk opmerk
te, zij hadden eens moeten weten dat 
iedere nacht zijn vei·dfles werd gevnld, 
door de wacht 1Jij het water, die hij had 
omgekocht. 

Zeilschepen aan de Kleine Boom in het toenm-alige Batavia. 

Bij zware regenval ware11 de Boegi
nezen te lui om water op te vangen. Of 
hij dit zelf d-eed, vertelt hij niet. Er 
waren zoveel zieken aan boord, dat werd 
hesloten Bagatta of P-ergottan op de 
Z.O.-punt van Borneo ])innen te lopen. 
Op weg daarheen passeerden ze een zee
roversvloot, doch die respecteerden d-e 
vlag van de Sultan van Koetei en lieten 
de prauw dan ook ongehinderd gaan. 
Door windstilte duurde het no~ enige 
dagen voordat ze verder konden 'komen, 
maar eindelijk kwam er in de nacht 
een stevige hries opzetten, die hen 1-and
inwaarts voerde. Zelfs zodanig, dat 
Dalton hevreesd raakte t e zuHen stran
den en de djoeragan wekte, daar iedcr
een aan hoord sliep. Tussen vele eiland
jes en kreekjes d~or, waar ieder ander 
de weg zou verliezen, arriveerdem zij 24 
dagen na vertrek van. Singapore te Pe
gotan. Zij hleven daar vijf weken en 
daar een journalist zijn verhalen altij d 
min of meer interessant moet maken, 
zuHen wij Dalton's wonderlijke fantas-

tische helevenissen aan de wal, die hier 
minder terzake zijn, niet navertellen. 

Met gunstig-e wind werd weer uitge
zeild en reeds na drie .Oagen zagen zij 
de Palaug Papan, een hoge berg ten 
N.W. van de Koetei-rivier. Op de bar 
zaten ze herhaaldelijk aan de grond, 
zodat het nogmaals drie dagen dum·de 
om Semerindan (Samarinda) te herei~ 
ken, alwaar Dalton door de shabander 
als afgevaardigde van de Sultan werd 
ontvangen. 

Uit de V ers}agen van Handel en 
Scheepvaart zien we, .Oat op Java en 
Madura in 1827 vanuit de Oosterse 
Archipel intotaal 1155 Inheemse vaar
tuigen aankwamen. Dit· aantal wijzigde 
zich in de loop der jaren niet veel, waar
van de hierhoven geschetste zuigkracht 
van Singapore w_el de voornaamste oor· 
zaak zal zijn geweest. W el trachtte de 
Regering de trek naar Java te hevor
deren, door in 1830 te hepalen, dat 
goederen van Nederlaudse hezettingen, 

Bet bouwen ·oon een Buginese handelsprauw op het strand van Kra. 
(!otoafcllie! Kon. Inat. v/ d Tropen-opname C. v. d. Kappel) 

(ult de fotovcrzamellng van G. L. TlchelmA-n) 

alwaar de rechten waren voldaan, aan
gl·hraeht met Nc-clerl.md;,e !;Chepen en 
daannede ge1ijkgestelde Inheemse vaar
tuigen, voor de hetnling van inkomende 
rechten op Java, wcrden vrijgesteld. Dit 
iHtd uiteraard aileen hetrekking op 
geLmporteerde artikelen en sorteerde 
dan ook :weinig effect. 

In 1860 liepen 1466 prauwen de J :wa
havens hinnen. Aileen de plaatsen van 
herkomst ondergingen enige wijziging. 
In 1827 van Riouw 102 vaartuigen; 

verminderde in 1860 tot 3-1. 
van Celebes 68 vaartuigen; 
hleef gelijk in 1860 : 70 
van Borneo 244 vaartuigen; 
liep terug tot 160 
van W. Sumatra 21 vaartuigen ; 
vermeerderde tot 508 
van Palembang 45 vaartuigen; 
vermeerderde tot 85 
van Banka 9 vaartuigen; ver· 
~eerderde tot 59 
van Bali 373 vaartuigen; ver
merderde tot 568 

De aard van de lading bestond meestal 
uit voortbrengselen -der eilanden, zoals 
gambir, koffie, klapperoli-e, tripang, enz. 

In het toenmalige Batavia werden in 
1866 hijvoorheeld .aangehracht van de 
Lampongs per prauw 
, Lantja": 100 pic. damar 
,Schuit": 40 , damar 

5 , peper 
3 , koffie 

,Tje.mplong": 10.000 rottan stokken 

,Toop": 

,Boekasta"~ 

ISO hsn. rotting 
100 planken 
27 pic. gommelastiek 

332 , peper 
27 , koffie 

200 planken 
525 pic. peper 

40 , damar 
10 , gommelastiek 

noo bsn. rotting 

(wordt vervolgd) 
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Uit het Vacantieboek van een onzer collega's. 

qointervacantie 1957 
Na veel wikken en wegen, wat wel en 

wat -niet mee te nemen op_ reis, waren 
dan Vrijdag.avond 8 FebrUari 1957 de 
koffers gepakt. Twee van het grootste 
formaat, die nog wei te tillen, maar niet 
lang te dragen waren. Daamaast nog 
een normaal kleintje met toilet-be
nodigdheden voor de nacht in de trein. 

Het doel van de reis was Seefeld in 
Tirol, een op ± 1200 M. hoven zee, en 
op 26 km. afstand van lnnsbriick, gele
gen plaatsj e, dat de laatste paar jaar 
ook als wintersport-oord erg in trek is. 

De reis was georganiseerd door het 
HotelplaJn en het hotel dat voor ons 
besproken 1vas, zou min of meer aan de 
buitenkant van het dorp liggen. 

Wanneer men een plaats niet kent. is 
het -moeilijk een keuze uit de v-ele hotel'S 
te doen, en men kiest dikwijls zonder 
de voor- en nadelen te weten. Ret Kur
hotel h ad v.olgens collega's een goede 
naam, dus lkozen we dit hotel voor 
onze vacantie. 

Zater.dag 9 Februari om4uurzoueen 
taxi voou~jden, maar wie er verscheen, 
Driet onze trouwe chauffeur. Na een 
telefoontje hleek , dat men de opdracht 
h ad verp:eten, maar er zou direct iemand 
komen. En inderdaad er kwam een auto, 
maar nog voor de koffers waren inge
laden, bleek dat de motor niet meer op . 
gang was t e krijgen. Opnieuw moest er 
een telefoontje aan gespendeerd worden, 
om nog op tijd aan de trein te zijn. 
Natuurlijk sloeg auto no. 1 aan, toen 
zijn collega om de hoek verscheen. 

Aile reishescheiden waren ons toege
stuurd, zodat we verder zonder inciden
ten in de tre in naar Utrecht helandden. 

De zwaarte van de koffers· .had ons 
er toe doen besluiten van t e voren eetn 
kruier te bestellen, maar :wie er stond, 
geen witkie~. Ook hij verder onderzoek 
was er niemand te krijgen, aangezien 
de toevloed van v:a-cantiegangers voor d-e 
Hotelplan-trein zo groot was, dat we 
een spoorweg-heambte moesten vragen 
de koffers naar h et 3e perron te bren
,!!;en , hetge<en ook prompt werd gedaan. 
Jam mer voor de man, dat bij zo onge
met.kt verdween, ander s had hij een 
fooi gehad, maar een kmier zag h em 
sjouwen en n am de vracht aan h et eind 
van het perron over. 

P.l"ecies op tijd reed de Hotelplan
trein voor op bet voile perron. De wa
gons waren duidelijk genummerd, even· 
eens de compartimenten , zodat ieder 
zijn plaats, die voor h em of haar was 
gereserveerd, spoedig vond. Ons com
partiment no. 566 was nog niet hezet 
en er kw&m in Urecht Qok, niemand bij, 
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een voordeel, want dan h eeft men de 
gelegenbeid zich rustig t-e installeren, 
sl-offen t e voorscbijn te halen, broodjes 
voor de avondmaaltijd klaar te zetten 
enz., wnnt de ervaring van V'Orige reizen 
heeft ons geleerd liev:er zelf voor alles 
te zorgen, dan te r ekenen op de moge
l~jkheden, die er in de trein aanwezig 
zijn. Ret is mogelijk een diner te bestel
len, maar het kan gebeuren dat men 
pas om 10 uur aan tafel kan gaan, en 
dan is de meeste eetlust als regel voorbij. 
Ook kan men koffie, thee, limonade 
etc. bestellen, maar wanneer m en zijn 
zitplaats in- h et achterste rijtuig heeft, 
bestaat de kans dat de bediende die 
hierme<e komt, als regel reeds is nitver
kocht v66r h~i de laatste wagen bereikt. 
We hadden dus voor 't eerst een ther
mosfles met koffie meegenomen, maar 
zoals m eestal het geval is, kwam er deze 
keer wel iemand langs om dranken te 
vcrkopen. 

Vol verwachting wie onze mede-com· 
partimentgenoten zouden worden, reis
den we naar het Zuiden. De eerste halte 
was 's-Hertogenbosch, -waar een dame 
en h eer, die zich voorstelden als de 
familie Kok, in stapten. Mijnheer, een 
kl ein drukdoend mannetje in gewoon 
colbert, m evrouw, een- wat rustiger 
Brabant.. type in sportkledin~ (skibroek 
met tmitje) van ongeveer 35 jaar, in
stalleerden zich aan de deurkant, daar 
ons de raamplaatsen op verzoek waren 
toe,!!ewezen. 

H et bleek al gauw dat mijnheer naar 
Oostenrijk ging om er de tijd hoofdza
kelijk met studie door te hrengen ter· 
wUl mevrouw voor h et eetst skil~en 
wilde nemen. Het waren prettige vlotte 
mensen met :weinig pret enties. 

In Eindhoven, waar de trein weer 
stopte, kregen we de laatste 2 plaatsen 
niet bezet, zodat er een stille hoop werd 
gekoesterd, dat deze situatie gedurende 
de hele reis zo ~ou blijven. Deze ver· 
wachting werd niet bewaarheid want . v ' m enlo kwamen twee jonge m eisjes de 
coupe binnen v.an + 20 jaar, waarsclrijn
lijk jonge verpleegsters of typistes, die 
voor het eerst naar het buitenlan-d 
reisden . 

W anneer men enigszins aan elkaar is 
gewend, komt al gamv de vraag: , waar 
gaat U naar toe" ? De fa.milie Kok hleek 
ook naar Seefeld, eveneens n aar h et 
Kurhotel te gaan , terwijl de twee meis
jes Mayerhofen als vacantie-oord bad
den gekozen. 

lnmicddels was de Hollands-Duitse 
grens bereikt en na een vrij slappe con· 
trole, verlieten de heambteni al spoedig 

weer de trein. Blijkhaar heeft men de 
ervaring opgedaan, dat er weinig onge
rechtigs door dit soort reizigers wordt 
hedreven, en het controler-en van pas· 
poorten strekt zich in Duitsland hoofd
za.kelijk nit tot de vraag: ,AHe Hoi
Hinder"? 

Met wat uitwisselingen over vr.oegere 
reizen naar het buitenland, verliep de 
tiju, zodat Keuletn al spoediigwas bereikt. 
Dit laatste oponthoud v66r de nacht was 
aanleiding de bedden maar op te zetten 
en de boel nachtklaar te maken. De 
jonge meisjes waren op jacht gegaan 
naar de z.g. , lolwagen", waar gedanst 
wordt, zodat zich 4 personen ter ruste 
konden begeven, dat dan ook spoedi.,. 

' ek t::> na vertr geheurde. 
In tegensteUing met :reizen in de 

zomer, waar velen zich in pyama steken, 
~erden er nu weinig kledingstukken 
mtgetrokken, hoewel de ene deken m eer 
dan voldoende z.ou zijn geweest om ook 
nu in pyama n aar bed te gaan. De ver
warming werd nl. in de nacht goed ge
stookt. 

Van de komst van de twee meisjes 
h eeft geen van ons iets ge.merkt, wei 
een teken dus, dat we geslapen hebhen, 
natuurliik ook dat de m eisjes het er.,. 
stil l1ebhen gedaan. 

0 

Om 6 uur Zonda·gmorgen 10 Februari, 
kwamen we te Au~sburg aan, waar een 
gedeelte van de reizigers de trein moest 
verlaten om over te stappen voor de 
vacantie-oorden in Zuid-Beieren. Aller· 
wege was er dus al- wat bedqjvigheid in 
ue wagoos, maar ioo'er was het er over 
cens, dat -de bed'den goed l agen en dat 
het bUzonder rustig was geweest ge· 
clurende de nacht. 

Een uitzonderilng op de 256 p assa
giers, vormde een groepje m ensen , die 
het presteerden 2 £lessen jenevoer soldaat 
te maken v66r de n acht. D aar h ad men 
de st ewardess erbij geh a·ald om wat 
nachtrust te veroveren. Maar verder liep 
alles vlot en ieder was zeer tevreden. 

Ret ontbijt om 9 nur was al op Oosten
rijks gebied, want om 8.20 was de grens 
gepasseerd. R et bestond vanwege de 
Zondag niet nit de bekende knusprige 
Brotchen, waar de meeste Hollanders 
zo dol op zijn, maar uit gewoon brood 
+ beschmt meteeUJmlin.iatuurpotje jam. 
Koffie of thee werd er 3 X geserveer,dl, ~ 
zodat iedereen wei ge}aafd verder kon. 

Waren we gedurende het Dnitse tra
ject w.at achter geraakt op het rijschema, 
hoe dichter we Iinnsb-riick UJaderd-en hoe 
meer we op h et tijdschema inliepen , en 
precies op tijd wero het ein·dtdoel van 
deze treinreis: !IIlllSbriick, bereikt, nl. 
om 10.30 uur. 

Er was een half uur om over te stap
pen naar h et bergbaantje naar Seefeld, 
dat over h et a£ te leggen traject van 26 
km., waarbij men ongeveer 400 lQeter 
stijgt, 57 minuten rijdt, 



Innshriick was hij aank.omst sneeuw
loos. V er hoven in de bergen had men 
gedurende het laatste traject iets wits 
gezien, maar veel was het niet. Ook ge
durende de tocht in het bergbaantje 
was er gcen sueeuw te bespeuren, zodat 
de verwachtingen wisselden van pessi
mistisch tot matig optimistisch. Maar 
op het einddoel aangekomen kregen de 
pessimisten gelijk, er lag geen sne&w! 

W anueer men per trein in een Oosten
rijks plaatsje aa~omt, en vooral wan
neer dit op een dag is, dat grote reis
organisaties hun .klanten stnren (Zon:
dag), dan vindt men aan de uitgang 
van het station netjes naast el.kaar, hijna 
in het gelid, het hele korps "Hausdie
ner" van aile hotels opgeste.!:d. Allen 
met een prachtige, meestal groene, pet 
met de naam van hun hotel in gouden 
letters er op, en een keurig groen lakens 
voorschoot voor, wachtende op de gasten 
die zij moeten verzorgen. Sommigen 
hrengen een grote slede mee voor de 
koffers, anderen hehhen een klein 
V olkswagen-busje waarmee ze gaswn + 
koffers vervoeren, en weer anderen doen 
het met een aftal!ldse auto waar alles in 
wordt gestouwd. 

De eerste indruk die men van Seefeld 
kreeg, was een vacantie-oord op Zon
dagmol:gen. V eel kijklustigen op de 
been, die hun tijd misschien liever ge
vuld hadden met het hedrijven van de 
wintersport, maar hij gehrek aan sneeuw 
zich naar het .station hadden hegeven 
om te zien of zich hij de n.ieuw-arunge
komenen en hij de vertrekkenden nog 
goede hek.ende hevonden. 

In eelll, oude Skoda werden we door 
een van de bedienden, in gezelschap van 
twee duitse dames, die zu.sters hleken 
te zijn, maar het hotel geh:racht. We 
waren de eerstaangekomenen van de 
nieuwe groep, en aan de bali kregen ~ 
zeer vlot onze kamer toegewezen, nl. 
op de derde verdieping, Noordzijde, no. 
32. Dit was niet in overeenstelllming met 
onze wensen, dws we11d er pr,otest aan
getekend en zonder veel moeite werd 
dit veranderd in 2e verdieping Zuidzijde 
met halcon. Een h ele verhetering en, 
hoewel deze kamer aaJlllllerkelijk kleiner 
was, waren we er hlij mee. 

Nor.maal zou deze kamer kosten 
126,50 Sh. per dag (1 Sh = 14,75 cent). 
Toen de koffers werden gehl."acht, ver
zocht men ons niet te lang te :wachten 
met aan tafel te gaan voor de lUJnch, 
die ons best smaakte. 

Bij aankomst werd ieder hegroet door 
een nerveusdoend heer met leverkleurig 
vest~ Herr Supan, die de eigenaar of 
heheerder hleek te zijn. Hij was overal 
tegelijk. Hij sprong over de vele koffers, 
en nu eens zag men hem 3 hoog hij de 
nieuwaangekO'lllenen, ·dan weer huiten 
bij h et vertrek van andere gasten. 

Ondanks de zeer comfortahele trein-

Onze maandelijkse foto•prijsvraag 

Hiernaast staat de oplossing 
van de fotoprijsvraag, voor
komende in het Maart
;nummer van ,de Uitlaat": 
de hinnenkant van een 
sloep. 
De uitgeloofde Rp. 15,
gaan naar : Nio Ek Kiat· 
Kassier Afd. Passage - ag. 
Makassar. 

* 

Dit is de 1nieuwe opgave 
voor deze maand. W eet U 
al wat d1et precies moet 
voor.stellen? Als U even 
goed kijkt bent U er zo 
achter. Zendt Uw oplossing 
aan: 
de Redactie van ,,de Uitlaat" 
p/a 10.v. K.P.M. - Medan 
Merdeka Timur 5 - Dja
karta. Zet in de linker
hovenhoek van de envelop: 
foto-prijsvraag. 
Onder de goede inzendem 
verlotoo wij een prijs van 
Rp. 15,-
De uiterste ·datum van in
·zending is: 20 ]uni a.s. 
Good luck! 

~. _______ _) 
reis lokte een middagslaapje, en wat 
zou ons heletten? 

Onder het diner hegon de sneeuw te 
vallen, de eerste na vele weken, hetgeen 
een hele sensatie onder gasten teweeg 
hracht. 

De middagthee, die om half 5 hegint, 
.werd hegeleid door een gezellig muziek~ 
je, door een musicus die alledei instm
menten tegelijk hespeelt. 

Behalve de eigen gasten, ikomen er 
vele uit het dorp, zodat het moeilijk is 
een plaatsje te veroveren wanneer men 
niet tijdig aanwezig is. Later hleek ons, 
dat men op Zondag geen skiles geeft, 
tewninste niet in cluhverhand en ook 
in de hotels wordt er op Zondagavond 
weinig georganiseer.d, wat ook wei 
noodzakelijk is, om het hedienend per
soneel ook eens de gelegenheid te geven 

niet iedere avond tot -+- 2 uur in touw 
te zijn. 

Maandagmorgoo wa'kker wordend, 
was de hele omgeving totaal veranderd. 
Was Zondag alles bruin en grauw mod
derig, nu was alles wit. De liefhebhers 
van -en leerlingen V·oor - de skisport 
trokken er op uit. Ongeveer. 20 minuten 
van het hotel was de Skischule, waar 
men ·zich Ikon Iaten inschrijvi~ng en vlak 
daar achter lag een flink.e heuvel, die 
als de toestand van de sneeuw dit moge
lijk maakte- als Uehungswiese dienst 
clleed. Allerlei borden gaven aan, de ver· 
schillende graden van geoefendheid 
waarhij men zich kon aansluiten, om 
vervolgens met de voor die groep he
stemde }eraar verder te trekken. 

W anneer de sneeuw niet al te dik is 
trekt men naar de Noordhellingen, om
dat de zon de Zuidhellingen spoedig 
onbruikhaar maakt. 
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Voet :ineii inee iian <le iesselll, Jan 1s 
het van 10 tot 12 uur hard werken, want 
aanvliegen doet deze sport je niet en 
zeker niet wanneer men tevoren Uliet 
wat aan gymnastiek heeft gedaan en de 
30 is gepasseerd. Veel leerlingen vallen 
dan ook na de eerste dag al a£. Het naar 
heneden glijden, och dat gaat nog wel, 
maar men moet weer omhoog en dat is 
zwaar werk. 

Doet men niet aan de lessen mee en 
beoefent men ook niet de skisport als 
zodanig, dan nog is er in een winter 
sportplaats heel wat te heleven. De 
meest wonderlijk uitgedoste typen fla· 
neren er in de hoofdstraten en vallen 
dan vaak op door hun wonderlijke ge
dragingen. 

Om 11 uur, het Hollaudse koffieuur· 
tje, ZlJn de Kond!J.torei's en Stuben tlin· .... 
bezet, hoof.dzakelijk met Hollanderci . 
Want het aantal Hollanders was wel erg 
groot in Seefeld. Of dit nu koont door 
de intense propaganda, die het Oosteu
rijkse Verkeersbureau voert, of dat ook 
de vrij grote sneeuw-zekerheid hier een 
woordje meespreekt, ,wie zal het ~eggen. 
Het feit ligt er. Vervolgens is het naast 
het Duits wat men natuurlijk hoort 
(Seefeld ligt maar 18 km. van de DUltse 
grens), de .Franse taal die opvalt. Tevens 
is het merkwaardig dat vee.!! Fransen te 
herkennen zijn aan hun kleding, d.w.z. 
de dames dragen veelal een bontrand 
langs de capuchon van hun kleding, wat 
een effect geeft also£ men met een Es
kimo te doen heeft. De dikwijls donkere 
haren er onderuit onderstrepen deze 
gedachten-associatie. :Engels wordt wei
nig gehoord, hoewel er toch een afdcling 
is gevestigd van de Engelse skivereni
ging met erkende examen-mogdijk· 
he den. 

Het dorp hiedt v.e1·der voor de lief
hebber van wandelen, ongekende moge
lijkheden zelfs in de winter. De m eeste 
wegen zijn begaanbaar en zeer de moeite 
waard. Het ontbreken van wind, met 
daarnaast flinke zonneschijn, tove1·t het 
landschap om in een sprookjeswereld. 

Er valt heel ;wat te fotograferen en 
te filmen, wanneer m en deze hobby be
oefent. 

De eerste drie dagen zijn· we doende 
geweest het dorp met al zijn activiteiten 
te ontdekken. Twee ijshanen, waarvan 
een bijzonder mooi ·gelegen vlak hij een 
hed oud kerkje, en vanui t het dakter· 
ras van Hotel \Vetterotein te overzien, 
ooeide de toeschouwers menig uur. 
Daarnaast waren enige banen om het 
bekende gurling of Eisschiessen t e he· 
oefenen. 

Tussen de rijders vielen de kunstrij
ders- en rijdsters met bijzondere be
gaafdheid spoedig op, en de dames, die 
deze edele sport goed verstonden·, had
den zich vaak gestoken in zeer charman-
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te costuutrtpjes, hetgeen de aanLlik van 
het geheel aanmerkelijk verhoogde. 

Hiei·naast heeft Seefeld de aantrekke· 
lijkheid van twee punten in de omge· 
ving, die per Sessellift te hereiken zijn, 
nl. de Gschwandkopf en de Rosshiitte. 
Beide oorden ·kunnen dienen om er in 
een luie stoel de dag in de zon door te 
hrengen, en verd,er om als uitgangspunt 

· te gehruiken voor een afdaling per ski. 
De Gschwandkopf is + 1500 Meter 

hoog en de Rosshiitte + 1800 Meter. 
Beide tochten zijn door matige skilopers 
te doen. Aan het eindpunt van de Iifteu 
zijn een paar eenvoudige herghutten, 
die als restaurant zijn ingericht, waar 
men Skiwasser, , heisze Zitrone" en 
Erbsensuppe ad f 1..- - per kop aan de 
lopende band serveert. De hediening 
geschiedde vaak door meisjes die de 
drnkte dikwijls niet aan konden en dan 
wel eens over hun toe1'en raakteu, als 
iedereen graag wat te eten of drinken 
wilde h ebben. Maar daar er dikwijls 
dagen zijn, dat een lang verblijf hoven 
door de kou niet aantrekkelijk is, kan 
men moeilijk goed getraiud personeel 
aannemen. Vergeleken met een paar 
jaar geleden, zijn de prijzen voor de 
consumpties aanmerkelijk omhoog ge
gaan en staan deze nu op het niveau 
van een goed hotel in Holland. 

Na drie dageu mooi zonnig weer was 
er van de sneeuw op de Zuidhellingen 
weinig of niets meer over, maar geluk
kig begon er weer wat te vaHen. AI was 
het maar een 15 em., het :was weer ge
noeg om de skilessen voort te zetten en 
h et wandelen door de bossen aange
naarm te maken. Er kwam zelfs zulk 
mooi weer, dat we op een 'dag op de 
GschwaUldkopf ·de heren hun hemdjes 
'Zagen uit doen en de dames in een 
plilstron lagen te zonnem in hun ligstoel, 
zij h et met een lekkere warme deken 
voor de rugzijde, die de zonniet hereikt. 

Wat verder opviel in dit vaeamtie· 
oo1;d was, ·dater zoveel gehuwde dames 
en h er.en aileen op stap zijn. Natuurlijk 
is hierbij een categoric die op <lokters· 
advies hnis en h aaro moet verlatetn. 
maar walll11eer men ontdekt, dat er 
zwaar gezoegd worclt in de skilessen en 
's avonds dapper wordt meegedaan a an 
allerlei amusement, dan won lt {lit 
m{ltief toch wei iu1 twijfel getrokken. 
Ook de lteren skilcrareu hebben daar
mee t e maken, zo zijn er vele cluhs die 
uitslnitend nit dames hestaan, die het 
de leraar lang niet altijd gemakkeHjk 
make111. Ous viel een hoogblonde engels 
sprekend·e op, die hardnekkig beslag 
legde op een zwaar verhrande jonge
m&n, die haar zoon kon :t:ijn. 's Zoodags 
vertrok hij p er trein naar lnnshriick, 
door h aar uitgeleide gedaan. Twee 
dagem later zagen wij dit ,paar" h evig 
gearmd -door lnnshriidk lopetn. Men 
hehoeft dus geen zout water hij de hand 

te hehhen oin toch dezelfde resultaten 
te krijgen. 

Innshriick is een mooie stad, die 
a:eker een hezoek waard is, speciaal op 
oudl1eidkun.dig gebied valt er veel te 
zien. Maar het huis met het ,gouden 
dak" had een groot gedeelte van zij111 
glans verloren. Misschien wordt <lat 
tegen de zomer weer bijgewerkt. 

De winkels zijn er niet zoals m en zou 
verwachten. V elen zijn zeer. ouder:wets 
ingericht eta slechts weinigen smaakvol 
geetaleerd. Ook het hedieneud per
soneel met de glanzende zijden mouw
schorten jn donkerbruin of zwart, 
maken het geheel niet aantrekkelijk. 

Toch ondernemen de meeste gasten 
uit Seefeld mir..stens 1 X eeu tochtje 
naar deze stad, ook dikwijls om in
kopen te doen voor souvenirs, hoewel 
deze in grote getale ook in het dorp te 
kl-ijgen zijn. Maar het tochtje naax 
ben edelll per hergbaan, dat 57 mir;.uten 
duurt, is zeer de moeite waard. 

Toen wij dit dedcn was de snceuw 
weer hijna gesmoltetn. We •zagen onder
weg op ·de zuidhelli.ngen zelfs bloeiende 
Erica, wel een uitzondering in Fe
hruari! 

Een ander uitstapje, dat we maak
ten, was de Duitse grens over naar 
Mittelwald. Een dorpje hekend om de 
vioolbouwerij die daar veel wordt he
oefcnd. R et is in 20 minutelll per. trein 
te b erei'k.en, ligt op 800 m eter •hoogte 
en is ook als wintersport-plaats zeer in 
trek. Veel groter dan Seefeld, doet het 
vriendelijk eJil schilderachtig aan. AI
leen jammer voor de vele gasten, dat 
er ·de laatste tijd bijna geen sneeuw was 
gevallen, zo·dat m en steeds de trcin 
moes t lll.emen naar Seefeld. Ook andere 
dorpcn hadden een groot gebrek aan 
sneeuw. Zo kwaanen de gasten van Igls 
naar: Seefeld voor de lesselll. Men moest 
's-morgens om 7 uur vertrekken ()m op 
tijd in SeefeM te zijn. 

Het viel Olll5 op hoeveel men nog 
voor wiutervacantie-gangers organiseert. 
Autobustochten naar de Dolomieten, 
1naar Rolzano en Garnisch Par.tenkirchen 
staan tegen vrij reldelijke prijzen aange
lkondigd. Veel rijdt men in kleinc 
Volkswagenbusjes van 9 personen, die 
het goed doen . De chauffeurs rijden het 
liefst zonder sneeuwkettingcn en in bet 
slippen op gladde weggedeelten zijn zij 
ware acrohaten. 

Zo maakten we een tochtje met zo'n 
buoj e naar een dOI·pje genaarmd Ober 
L entasch. De sensatie hiervan wa.s, dat 
men het voelderen van herten zou kwt
n en zietn, dat een oude baas op een 
b epaald uur tegen ·donker worden 
dagelijks doet. N aar gelan g het bos 
reeds lang of minder lan g geleclelll is 
ondergesneeuw.d, komen er. meer of 
minder h erten . naar de voederplaats . 
De man beweer.t ze allemaal te keumen 



en heeft ze allemaal namen gegeven. Is 
het een winter met veel sneeuw, dan 
komen er .soms wei 80 herten naar be
neden. Deze winter, nu er af en toe 
voldoende voedsel te vinden is voor de 
dicrefll, kwamen er weinig naar het hooi 
dat voor hen wer:d 11eergezet. Wij waren 
zo gelukk.ig er nog 8 te zien. 

Het hele uitstapje, dat om half 4 
begon en ·om 6 uur werd heeindigd, was 
zeer de moeite waard. 

In de theetijd, die meta in een lande
lijk hotelletje heeft, hadden we de ge
legenheid dit pas gemoderniseerde 
gehouw eens goed te bekijken. Het was 
geheel in de oude stijl gehouden, maar 
met een smaak, die men niet zou ver
wachten in rlit stille dal. Gasthof ,Zur 
Miihle", 'ZO heet dit hotelletje, neemt 
in de zomer gastcn op tegen 60 shilling 
per dag. De koffie was er prima en 
de koek, opgespoten met veel slagroom, 
UJiet dunr. Aanmer.kelijk goedkoper 
dan in Seefeld. 

Op_ Zondag komen de nieuwe gasten, 
meestal afkomstig van de Hotelplan
orga~nisatie of van .de Tourropa. Daar 
lie aankoml!>t ?.?.1-nenvalt met l1et luuw.h
mu·, zitten de oude gasten dikwijls in 
de lobby, nieuwsgierig of er hekenden 
zullen aankometn. De nieuw-aangeko. 
menen worden da!ll getaxeerd op nationa
liteit en een paar dagcn later, wannee.~.· 
men wat i!;; ingeburgerd, !wort men of 
men .direct w~l of niet als Hollander 
was herkend. Bij deze nieuw-aauge
komene~n was een heer, die de volgende 
dag, nauwelijks een kwartier op de ski's, 
al zijn been hr-ak. We !worden toen rlat 
hU het 78e gcval nm dit seiz.oen was. 
De toesta!lld van de sneeuw was wei 
mede de oorzaak, dat het er zo veel 
waren. De meeste .slachtotters vielen 
niet onder de leerlingen van de .ski
cursusseu, maar hoof dzakelijk onder 
de zelfst~u1digen. 

W at ons verder van de skilessen op
viel, was, tlat men zo seriellil les kreeg, 
iet~ wat ik in Engelberg in Zwitserlaml 
anders ha-d oondervouden. ...Wen begon 
met te leren lopen op de ski's, daarna 
moest men leren vaHen en opstaan, ook 
iets wat ik illl de les nooit had geleerd. 
Nu staat deze Seefclder school onde r 
Ieiding van de hckende Toni Seelos, 
een beken.dc figuur nit ·de skiwereld. 

's-Middags na afloop van de lessem 
wordt vaak een tochtje georganiseerd 
naar het een of ander hotel aan de 
buitenkant van het dorp, waar men 
gezellig kan theedrinketn en .waar ver
der geda1nst wor:dt. Soms zelfs organi· 
seert de leraar een uitstapje in de 
avond, zodat alleenreizenden gemak
kelijk aansluiting vindem. 

In ons hotel, waar om de andere 
avoud een ,speciale avond" was, steeds 
cmder een andere naam - Bunter 

De St. Nicolaaskerk en Schrekrstoren te Amsterdam. 

Abend, Candle Lightevt:~ning, Tiroler 
Abend - met dezelfde inhoud, nl. 
•dansen, werd aan de Hollanders vcel 
Gliihwein ge~Schonken. Een soort warmc 
wijn, punch, die lekker smaakte. Op 
een Zater.dagavond, toen we het wat 
feesteJijker wilden doem, raadde de 
ober ons aan Kalte Ente te nemen. Dit 
zijn een paar flessen witte wij1n, die met 
het halve aantal flessen sect worden 
gemengd. Men client het koud op in een 
glazen bowlpot met een soeplepel er 
in. Het s.maakt uitstekend en men 
heeft niet door, d.at het vrij koppig is. 

De huitenlanders zijn beter voor
bereid op het nnttigen van allerlei 
dran'kjes. Zowel aan de lu111ch als aan 
het diner zagen we veel mclk drinken, 
en aanvankelijk hadden we niet door 
wat het nut hiervan was, maar wanneer 
men deze gasten later i•n de avond 
ohserveert, wor.dt het duidelijk, dat 
deze melk moet die111en om wat Ianger 
het drinken van allerlei rrezellirre 

" c drankjes te kmmen volhouden. 
Natuurlijk zijn overal uitzon-

Jeringen te vi•nden. Zo ontmoette ik 
Zondagmorgen half zevem een heer. op 
de gang, die juist thuiskwam van een 
gezellige avond, maar over het alge
mcen maakt men het 's nachts 111jet al 
te laat, .men wil de volgende dag weer 
fit zijn om te kunnen ski en of schaatsen. 

De laatste week bracht nogal wat 
constematie in de Hollandse 'kololllie 
van het Kurhotel. Onder hen was een 
foto~;1:aaf van Life, die voo-r ilioost op 
stap was. Hij had als taak foto's te 
maken bij ee!ll, serie artikelen, die r.eeds 
ge~Schreven waren. Op een avond komt 

(!oto: Mr. K. J. Krlek) 

hij thuis, legt ziju jas + camera op 
zij.n bed en gaat aan tafel. Nu komen 
de kamermeisjes onder dinertijd de 
kamers opruimen en de bedden klaar
maken voor de nacht. De jas en camera 
behoren l!latuurlijk niet op het bed, en 
dns lcgt het meisje deze er af. W at er 
precies is gebeurd zal, wel altijd een 
raadsel blijven, maar de fotograaf ont
dekt .dat er een ongeluk wa.> gebeur.d. 
Zijn geelfllter ligt aan stukjes en hij 
111acler onderzoek hlijkt zijn camera 
totaal ontzet te · zijn en nict meer 
bruikhaar, t er wijl hij een opdracht 
heeft de volgende dag in Italii~ foto's 
te maken. Wat te doen? 

De eigenaar, Herr Supan, ontkent 
-schuld van hel kamermeisJe. Vele te1e· 
ioontjes met Holland ziju 1.octig gewee:;t 
om de fotograaf 's-nach ts om a uur een 
nieuwe cameTa in lnu1shrllck te he· 
zorgen. 

.Een volgende schok, was de out
deklang van een der a~tdere gaaten, 
dat zijn p-ortefeuiJ.le met al/c papieren 
en geid zoek was. 1\a alies in de k.amer 
overhoop gehaald te hebbeu, werd ge
ini-ormeerd aru1 de bali of het verdlllste 
misschien gevonden was, en Jawel het 
wa~:o in de stoe1 hlijven liggen en door 
een van de andere Ho0llanders aan de 
bali afgedragen. De hele mlwud was 
nog aanweZig, tot grote opluchtmg van 
de eigenaar, die door de sclmk JJijna 
een h artaa111val had opgelopen. 

Samen met het gebroken been van de 
heer ·Munnik, waren. d~ze ongelukk~n 
.we! genoeg voor die week. 

~ '""'~-~~ 

( vervolg op [Jag. 22). 
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Rotterdamse haven sloo.t 1956 
af met nieuw record 

De traditionele oudejaarsmiddag
bijeenkormst van de Havenvereeniging 
Rotterdam in de Burgerzaal van het 
Rotte1damse stadhills heeft ditmaal 
geheel gestaa!Il in het teken van het 
nieuwe r.ecol'd, dat de haven van Rot· 
terdam in 1956, met een totaal van 
21.237 schepen (in 1955: 20.357), heeft 
geboekt. 

Rotterdam heeft :iln 1956, ondanks 
Suez, zijn positie behouden en in verge
lijking met het jaar 1955 zelfs nog 
enigermate verbeterd~ aldus burge
meester mr G. E. van W alsu:m in zijn 
uitvoerige rede voor de leden dezer 
vereniging. 

Oischoon er onder de invloed van de 
ver.wikkeliillgen in het Nabije Oosten in 
de maanden November en December 
enige verslapping van de activiteit in de 
haven viel waar te nemen, kwam het 
20.000ste schip op 11 December binnen 
en op 27 December volgde het 2l.OOOste. 
Bedroeg de gezamoolijke inhoud in 1955 
39,7 miljoen n.r.t., over 1956 zal deze 
ca. 43,5 miljoen n .r.t. belopen en dat 
wijst op een stijging van het gemi,ddelde 
van 1950 n.r.t. tot + 2060 n .r.t. 

Zoals b ekeml, wer.den in 1955 ruim 

(1,ervolg v an pag. 21) 

De vacantie liep ten einde, met de 
clag zagen we de gastetn bruiner wor· 
den, maar toch haal je de s:kileraren er 
uit, die haast zwart- verbrand waren. 
W at deze mensen in .de zomer voor. 
heroep uitoefenen weet ik niet, wel 
zagen we vele huizen in aanbouw. 
V elen zelfs zo goed als afgebouwd, 
maar in geen ervan werd gewerkt, 
zodat we .de cotnclusie trokken, dat 
velen van hen in .de bouwvakken werk
zaam moeten zijn. 

Tenslotte gingen we de bijzotnder 
mooie plekjes nog eens bezoeken, om 
de laatste foto's en stukjes fiLm op te 
maken, zodat we nog jaren eem. bli} 
vende herinnering zullen hebhen aa!Il 
deze heerlijke vacantie. 

Tvouwens het mooie weer was voor· 
lopig hlijkbaar weer op. Sneeuwde het 
flink in de nMht van Zaterdag op 
Zondag, toen het VC11:rekuur ~naderde, 
veranderde de sneeuw in regen. Op deze 
wijze valt het afscheid minder zwaar. 
We hadden 10 dagen zotn van de 14 
vacantiedagen, iets wat een mens goed 
doet na een zonloze zo.mer. 

Behoorlijk gebruind keerden we iJn 
Holland terug. 
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66 mlljooo ton goederen aan- en afge· 
voerd. In 1956 mag op gr.ond van de 
cijfers, waarover men tot dusver he
schikt, zeker op 74 miljoen ton worden 
gerekend!. 

In het verstre'ken jaar is er nog al eens 
melding van gemaakt, dat Rotterdam 
th:ms onder de wereldhavens de tweede 
plaats inneemt etn het is ook wel voorge
komen, dlat dit in twijfel werd getrok
ken. Daarom is het interessant, de laatste 
jaarcijfers van Louden, Rotterdams ri
vaal om de tweede plaats, betreffende 
het goederenverkeer, die over de 
periode van Maart 1955 tot Maart 1956 
!open, te plaatsen naast die van Rotter· 
dam over het overeemk:mrustige tijdvak. 
Te Louden bedroeg het in die periode 
53,9 miljoen ton en te Rotterdam 68,2 
miljoen. Elimineert men Va!Il heide 
havens het olievervoer, dan behoudt 
Rotterdam nog een voorsprong van 10 
.miljoetn ton. 

In 1956 is een 'kentering gekomeu in 
het aantal Hjnetn en afvaarten. B edroeg 
het aantallijnen in 1955 nog 226 en het 
aau1tal afvaarten 7800, in 1956 waren 
er 7100 afvaar.ten van 212 lijnen. 

Verder zei mr Van Walsum o.m., dat 
voor het ogenhlik het gebrek aan mau
kr.acht het voolnaa:m.ste knelpunt is. 
Zou daarin voorzien kunnen worden, 
dan zou de outillage · inte:nsiever ge· 

NIET ROKEN 

Niet hedoeld als anti-rookcampag>ne 
m!lar meer als bewijs dat de hedtmdaag
se jeugd toch uiet zo futloos is als 
vaak beweerd wordt, heeft de redactie 
van de Philips Koerier, het personeels
blad' van ·de Philipsfabrieken in Eimd
hoven., zijn 62.000 lezers opgeroepen 
een maand lang het roken te staken. 

De redactie heeft zich met dit experi
ment vooral tot de jongere werknemers 
van het bedrijf gericht naar aanleiding 
van het rapport over het verband tussen 
roken en kanker van de Gezondheids
raad. Wie in die maand geexL. enkel 
sigaretje h eeft opgestoken, komt in 
aanmerking voor een prijs. De deelne
mers moeten hun naam opgevcn. De 
lijst van deelnemers wordt in het hlad 
gepubliceerd, zodat vrienden en 
collega's d!e niet roker kunnen contro
leren. Uit een onlangs gehouden enquete 
is gebleken dat negentig procent van 
de oudere werknemers bij het bedrijf 
zegt het roken niet meer rte kunnen 
laten. De oproep tot het jonger perso
n eel van het Philipsconcem om een 
maand lang niet Jf:e roken heeft in Eind~ 
hoven en geheel Oost-Brabant veel 
rcacties uitgelokt. Op de redactie van 
het personeelsblad, dat de wedstrijd 
uitschreef, kwamen tientallen bij
valsbetuigingen binne~n, maar ook ver
schillende protesten. In kringen van 

hrnikt en de behande]ing der schepen 
versneld kurmen worden, terwijl het 
mogelijk zou zijn aan de kaden meer 
8chepen te behandelen. 

Over de uitbreid:ilng van de haven
outillage zei Rotterdams burgemee.oter, 
dat hieraan voortdurend wordt gewerkt. 
Hct kranenpark werd uitgebreid met 
32 stuks; thans zijn , 311 walkranen 
be.schikbaar. Dit jaar zulletn daar nog 
22 hijkomen alsmede 2 laadbruggen, De 
kade]engte werd belangrijk uitgebreid, 
terwijl in 1957 nog eens meer dan 2 km 
kade gereed zal kometn. 

·-·-----·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' ! I 
( ; 
~ Geld gevonden ! 
I ( 

~ Tijdens de afgelopen Paasdagen ~ 
; heeft een onzer collega's in ons ! . I 
~ Verlofcentrum te Tjipajong een ! 
; bedrag aan geld gevonden, dat ( 
~ door hem aan de Afd. Personele ~ 
~ Zaken op het Hoofdkantoor is af- ~ 
l gedragen. · ! 
~ Indien een onzer lezers meent ( 
; op dit geld aanspraak te kunnen ( 
~ maken wordt hij of zij verzocht i 
? zich met PZ (de heer Den Exter) ~ 
~ in verbinding te willen stellen. ( 
• I 
~ i 
~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

sigaren- en sigarettenfabrikanten over
weegt men op .de actie te antwoorden 
door voor de winnaars rokertjes ter 
beschikking te stellen. Een fabrikant 
zint op een puhlikatie, die moet 
suggereren .dat de ,,futloosheid" van 
de jeugd rte wijten is aan h et kijken 
naar TV-uitzetnd!ingen. Hij acht tele
visietoestellen- een Philipsprodukt de 
grootste bedreiging voor de zelfwerk
zaamheid van de jeugd. 

Vele duizenden nemen de actie ,een 
maand niet roken" zeer serieus op. 
Zij spiegelen zich aan het voorbeeld 
van ir. F. Philips, die sinds vij£ jaar het 
roken heeft afgezworen. Ook .de hoofd
redacteur van het personeelshlad, die 
met de niet-rook-actie op de proppen 
kwam, heeft besloten aan de wedstrijd 
mee te doen. W aar ze hem ontmoetten 
hliezen zijn vrienden hem vandaag de 
rook al in het gezicht. Een .medisch 
deskundige van het concern die ter 
stimulering van de karakterproef in het 
personeelsblad een aantal artikelen zal 
schrijven over het veronderstelde ver
hand tussen roken en longkanker, heeft 
definitief het roken gestaakt. Andere 
,tahakkers" meenden dat het ver
standiger zou zijn een anti-drank
campagne op rtouw te zetten. Van een 
sigarettenfabrikant ontving de redactie 
van het personeelsorgaan een slof beste 
sigaretten ,om de heren tot andere 
gedachten te brengen". 
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Overxicht van de belangrijkste scheepsbouwcenlra ter we ··eld. 

Zoals te verwachten was, is het totaal 
aan tewatergelaten tonnage in de gehele 
wereld in het jaar 1956 door de enorme 
vraag naar meer en steeds grotere 
schepeut weer helangrijk geste~?:en ten 
opzichte van het daarvoorliggende jaar. 
Ge.,.evens betreffem!e Rusland, China t:> 
en Polen zijn tniet bekend en worden 
dus in dit overzicht huiten beschouwing 
gel a ten. · t 

In onderstaa111de grafiek is op een
voudige wijze de ontwikkeling van rle 
naoorlogse schepenproductie ten op
zichte van die iln 1938 te zien. 

'4.396.000 

"" 6.500.000 

B.R.T. 

i938 19"19 1952. 1953 195'1 1955 1956 

In tabel I is !le productic van tle 
leidende scheepsbonw'-naties ten op
zichte van het jaar 1938 aangegeven. 

De grote vooruitgmng ten opzichte van 
1955 komt voor het groot.ste deel op 
naum van Japan, waar men kans heeft 
gezien om, ·zoals uit de tabel hlijkt, in 
1955 twee keer zoveel te produceren 
als in 19Sf4 eu1 <lit in 1956 nog eens te 
hezha1en. Hiermede is Groot Brittarlliie, 
aitijd 'bet scheepshouwende land hij 
uitnemendheid, door Nippon va111 de 
eerste plaats verstoten. 

Ook Duitsland, Nederland, ltalii~ en 

Noorwegen wi;;t<>u 1111 1956 hnn pro· 
ductie niet onaam:ienlijk op tc voeren. 

Zweden, Frankrijk, Dru1emarken, 
Groot Brittam.ii.; en de Verenigde 
Staten bleven a lie achter bij het voor
gaamle jaar. 

Wij zien, dat Groot Brittannie en 
Duitsland in 1955 tie eerste en tweede 
plaats :in-nemende, heide door J ap an 
voorbij ~estreefd zijn. Zweden en 
Nederlau1-d behielden resp. de vierde 
en vijfde plaats, terwijl lta1ie, vorig jaar 
achtste, thans zesde is geworden. 

De grote vooruitgrung in de tewatcr
gelaten tonna~?:e as illl hoofdzaak }Jet 
gevolg van -de grote hehoeftc aan 
nieuwe schepen en het feit, dat de af
m etiUl.gen van de tankschepen stel'rls 
J>roter worden. Was er.ige jaren geledeu 
de tewaterlating van een tanker tn,.;;e'n 
de 30.000 er. 40.000 ton deadweight r.og 
een zeluzaa.mheid, tcgenwnordig i ~ dP 
houw van .a·C'ze z.g. ,snyH•rtanker~" in 
cle meeste landen al een normaal v<'r· 
schij<n~el en is men in "f''-~"hi liP\lllc ' 
Ianden al over.gel!aan of hc·zig mc:>t df' 
voorb ereiding tot dt> hon w van z.g. 
, mammouth-tan'kers", schepeu van nog 
veel grotere afmetingen. 

Tahel 2 geeft de producties en pr.o
centen van het totaal in de jaren 195S 
en 1956. 

De grote activiteit iu Japan k omt tot 
uiting in de tewaterlatin:r van 121 
tank-, vracht- en erts3chepen hoven de 
7000 Brt van de 13 grootste werven. 
Hieronder hevinden zich 15 tankers van 
ongeveer 31.000 ton deadweight, 11 
stuks van Qlngeveer .)9.000 ton dead
weight en de allergrootste tot nu toe 

· gehouwde tanker , ·de ,Universe Leader" 
(83.900 t.d.w.), gehouwd hij de werf 
National Bulk Carriers, Kure, welk 
schip inmi!l.d.elsin diCillJS~ · gesteld is. De 

kans is groot, dat Japan haar eerstc 
plaats de eer.stkomende jaren zal he
hondt' n met een opdrachtenporlefeuille 
va'll ongeveer 3.500.000 Brt., waarvan 
ongeveer 3.000.000 ton voor export 
bestemd is. 

In Groot Br ittaunie wenl in verschil
lcnde gebieden de productie aanzienl,jk 
geschaad door stakingen en andere 
m eningsverschillcu1. Aileen al aan de 
Clyde wcrrl 68.000 ton minder gepro· 
duceer:d dan in 1955. Een tweetal grote 
pa~sagiersschepen gingen hier te water, 
n.l. .de Empress of England, 26.000 
BRT (Vick ers Armstrong) en Sylvania, 
21.640 BRT (John Browm & Co.) en 
een t ier,tal tankers tussen de 30.000 en 
40.000 t . deadweight. In het afgelopen 
jaar begofilnen buiten1andse reder; 
m N·r helangstdlir.g Yoor de Engelse 
wen· en te toner.; dezc konden dan ook 
in 1956 Yoor hir;ncn- ea bniteuland~P. 
rekcning voor 2.000.000 ton aan op
drachten boeken, waardoor cle totale in 
opdracht z~jncle tonna~e aan het ei.acle 
van het Yorige jaar ongeveer 6.000.000 
BRT heliep ter v;aardc van 
f: IJUO. 000.000. 

In Duitsland hercikte m en de 
l.\100.000 ton (1955 - 929.000 ton). 
V oor een groot gedeelte werd gewerkt 
voor huitenlandse oprlraehtgevers, zoals 
Noorwegen, Rusland, Griekemland, Pa
nama -eu lndonesie. Hct grootste schip, 
dat hier tewater ging was een ertsschip 
van 22.700 BRT V·oor P a,nama, gebouwd 
bij Deutsche W erft, Hamburg Opmer
kelijk is de gang van zaken hij <le Kieler 
Howa1dswerke, waar de eerste 9 maan
den Hn het jaar iedere 2 maanden 5 
schepen Werden tewatergelaten niet een 
tonnage van ongeveer 100.000 ton. Door 
stakin gen jn deze streek kon·. in. het 
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lantste kwartaal slechts voor. 13.000 ton 
worden tcwatergelatf'n. 

Zoals reeds in taheJ I te zien is, blcvCJn 
de Zwedcn ongeveer 7~·;. heneden hun 
produktie van 1955, voornamelijk ver
oorzaakt door moeilijkhed'en met de 
pers001eels- en materiaalvoorzienill!!. 
Ret grootste schip werd door Gotave~
kea gebouwd, n.l. 'de turhinetanker 
Huga Hammar. (32.000 t.d.w) voor 
Noorwegem. Dezclfde werf is bezig et>n 
belling te vergrotoo om de houw van 
60.000 t .d.w. tanke1·s mogelijk te maken 
en hij h et nevenhedrijf van -deze werf 
doet men hetzelfd'e om schepen tot 
80.000 t.d.w. te kwnnen construeren. 

In Italie werd in 1956 de activiteit 
helangrijk vergroot. De grootste tanker, 
hier tewatergelaten, was de ,Esso Chile" 
(36.000 t.d.w., l!:ehouwd in Triest). 
Ansaldo, Genua, houwde 3 stuks 31.000 
t .d.w. tankschepen en 'het passagiersschip 
,Gripsholm'~ (23.500 BRT), een zuster
schip van de in Ne-derland gehouwd'e 
,Krmgsholm". Deze ·zelf de werf kl-eecr 
ook de opdracht voor het houwen va~ 
een 29.000 BRT passagiersschip ter ver
vrunging van de onlangs vergane 
,Anldrea Doria". Het op een na l!:lOOtste 
tankschip in .de ~ehele wereld ~ehouw{l, 
was de ,George F. Getty", 52.000 t.d.w., 
dat hij Penhocet in Frankrijk tewater.
gelaten werd. Dezelf.de werf heeft de 
opdracht voor het houwetn van het 
nicuwe> reuze passagiersschip ,France" 
(166.200 BRT). 

In ·de V e~enigde Staten ·w-erden 
enkele 31.000 tons tankers gehouwd. 

Voor de Mari111e werd hij de Newport 
Nf)w~ Comp. een vliegdekschip, de 
.,Hanner'', tcwalerg:elateu. Dit sclri p 
heeft een waterver.plaatsing van 60.000 
ton. De opdracht voor de houw van 
een zusterschip vwn de 11 Uuited States", 
·reeds lang in de pen, i.s nog- steeds niet 
gegeven. V erder is men in de V crenigd~ 
Staten druk bezig met plannen voor 
door atoomkracht voortbewogen krui
sers en koopvaardijschepen. 
Tt~bel 3 toont de namen vau een 20-tal 
wcrven in de v·ol:wrde van .Ue door deze 
wer.ve~n in 1956 tewatergelatcn tonnage. 
Wij zien, dat de N.D.S.M. als enige 
Nederlandse werf h~j de eerste 20 de 
14e plaats inneemt (vorig jaar de 9e) 
en ·d~t op de le t/ m de 8e plaats maar 
liefst 6 J apanse werven staan. 

Intcressant is ook de leildende Neder
land&e werven onder de Ioupe te nemen 
(zie tabel IV). 

Op 86 Nederlandse werven werden 
iu totaal 292 schepen tewatergelaten 
onder te verdelen in: 

1 passagiersschip . 
34 vrachtschepen . 
8 tankers 

89 coasters 
9 marinevaartuigen 
I er6t/olieschip 

42 :stuks haggermateriaal 
11 1hinnetnvaarttankers 
37 slcephoten 
18 visseravaartu:il!:en 
25 hinnelllvaartschepen 
I7 andere vaartuigen. 

Zoals hekend Iiet de N.D.S.M. als 

gr()Ot&te scldp de ,Naess Commander'' 
aan het einde van het jaar te water 
(39.000 t.d.w.) . Andere gr.otc schept~ltl 
waren de tanker ,Northern Gulf" 
(37.000 t.d.w.), de ,Albv" 131.000 
t.d.w.), , Astri.d Naess" (24800 t.d.w. ) 
en ,Koningswaat<d" (18.500) t.d.w) en 
het vrachtschip ,Ommcnkerk". 

Wilton Fijenoord liet het passal!ier~
schip ,Statendam" tewater (23.000 
BRT), cen .der 4 over de hele werelrl 
gebouwde passagiersschepen hoven de 
20.000 BRT. Bij -dezeli.de werf gingen 
het vracht- en passagiersschip ,,Din
teldUk" en de taJnker. ,Caltex Rotter: 
dam" (32.000 t.d.w.) tewater. 

Vander Giessen liet een viertal vracht~ 
schepen en de 18.000 tons N.T.P.l\1.
tanker ,Munttoroo" tewater. .~ 

Vier vrachtschepen werden gebouw~; 
hij P. Smit Jr .• Rotterdam, drie vracht~ 
schepen hij De Schelde, Vlissingen~ 
twee vrachtschepen e~n een 18.000 tons 
tanker bij de R.D.M., Rotterdam, een 
vrachtschip en een erts-olieschip hij 
Jan Smit Czn. te Alblasser.dam. 

Interessant zal •zijn ·de verdere ontwik
keling van de wereldscheepsbouw te 
volgen in het jaar 1957. Zoa1s hier
voor reeds gememoreerd zijn meerdere 
werven hun outillage awn het gereed
maken om in staat te zUn de houw van 
z.~. ,Mammonthtankers" uit t e voeren. 
· De opdrachtemportefeuilles van de 
werven in aanmer.king genomen, liJkt 
het niet onwaarschij1~jk, dat de pro
ductie in 1957 die van 1956 weer zal 
o,·ertreffen. 

H.L. 
Tewatcrgelaten Bruto Register tonlllage in de jaren 1938, 1949, 1952-1956. 

T.TA:::-B_EL_I_. ___ _______ 1938 1949 1952 1953 - - ---- -
Japan ................................. 442]06 ___ 148.000 - 608.000--SS7~000 
Gr. Brittanr:ic en Ierland 1 030 000 I 26 00 1 ...... . . . J7. 0 .303.000 1.317.000 
Duitsland ....... · .. ·............ .... 481.000 7.000 520.000 818.000 
Zweden · .... · .. .. .. . .. . .. .. .. . .. ... .. 166.000 323.000 454.000 485.000 
Nederland · · .. · · · ... ·... .... . .. . .. . .. 240.000 169.000 296.000 341.000 
Italie .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . 94.000 99.000 132.000 263.000 
Frankrijk ........ ... .... ...... .. .... 47 000 155 000 2B 000 23~ 000 
Ver. Statet.J.. ........................ . 201 :ooo 633:ooo 46s:ooo s2~·.ooo 
Noorwegen .. .. .. ........ ....... .. . 55.000 :>9.000 80.000 118.000 
Denemarken . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . 1~8 000 86 0 

_:> __ : • ~-- _ . _oo _____ I04.:..ooo __ 14~ooo .. _ 
\Verel'd: 3 0 > · · .................. · .... ·.... · . :,4.000 3.B2.000 4.396 000 5.096.000 

1954 1955 1956 
413.000 829.000 1.650.000 

1.409.000 l.-174.000 1.410.000 
963.000 92Q.OOO 1.000.000 
544.000 ;)26.000 490.000 
411.000 :J97.000 460.000 
162.000 lll7.000 :{00.000 
267.000 326.000 280.000 
477.000 :ns.ooo 280.000 
138.000 141.000 168.000 
1.30.000 1:>4.000 128.000 --- ·---

5.253.000 5.317.000 6,500.000 

TABEL II. 
Tewater 1956 Tewater- V ermeerdering 

1955 gelaten 7'o gelatem % of 
B.R.T. van l1et B .R.T .. van het vermindering 

totaal totaal 
Totaal ·---------

.. ·········· ········· .... 5.317 .. 000 100 6.500.000 100 Japan + 1.183.000 
···· ·· ··· ··············· ······ 829.000 1.5.5 1.650.000 25.5 + 821.000 Gr. Brittannic en I erJand ... 1.474.000 27.5 1.410.000 21.5 64.000 Duitslan·d ················· ·· ····· 929.000 17.5 1.000.000 15.5 + 71.000 Zweden ··· ······················· · 526.000 10 490.000 7.5 36.000 Nederland ··· ··········· ·········· 397.000 7'.5 460.000 7.- + 63.000 Ita lie ···· ····· ········· ·· ······· ··· 167.000 3 360.000 5.5 + 193.000 Frankrijk ························ 326.000 6 280.000 4.5 46.000 Ver. Stateu1 ············· ·· ······ 315.000 6 280.000 4.5 35.000 Noorwege~n ····················· 141.000 2.5 168.000 2.5 + 27.000 Denemark en ·········· ········ ·· · 154.000 3.· 128.000 2.· 26.000 
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TABEL III. BRT Tankers Vracht- And. Vaart Totaal 
schepen 

Mitsuhishl, Nagasaki, Japan ......... ..... .. ... .. . .. ............. .. l9a.ooo 9 9 
143.779 l 13 1 15 
131.900 2 8 2 12 

Deutsche \V erft, Hamburg, Duitsland .. ........ .. .. .. . ... .. ....... . 
Nippon, Ko'kan, Japan . .. . .. .. ........ ....... .................... . .. . . 

129.540 4 4 s 
124.130 4 5 9 

Mitsuhushi, Y.okohama, Japan . ........ .... .. ......... .. .. ......... .. 
Harima, Aioi, Japan ... ..... .... . .. ..... ... .. ... .. .. ... ........ .. ... . . . 

l2:U80 2 () 1 9 
120.157 4 7 1 12 
119.269 •) 8 JO ... 
117.936 6 2 1 9 
113.507 ]0 13 23 
110.569 4 4 8 
108.822 2 2 4 
108.000 3 3 1 7 
107.860 5 1 6 
105.240 4 4 8 
10!.913 4 3 2 9 

Kawasaki, Kobe, Japan .. ............ . ..... .. ....... .. .. .. ..... .. .. ... . 
l!:nksherg, Gothenburg, Zwcdeu . ... .. .. .. .. ... . .. . . .. .. .. . ..... .. . . 
Mitsuhushi, Kobe, J apalll .. .. .. .......... .. ... ... . ..... . ....... .... . . . 
Gotaverken, Gothenburg, Zweden ... .. ............. .. .... .. .... .. . 
Howaldt-werke, Kiel, Duitsland ... .. ........ .................... . .. 
Hitachi, Iromoshima, Japan .... . ..... .. ......... .... . ......... .. .. . . . 
National Bulk Carriers, Kure, Japan ....... ...... .. .............. . 
Alnsaldo, Genua, ltalii~ .. ... . .. .. . ... ................ ............. .... . 
N.D.S.M., Amsterdam, Nederland ................... ............ . . 
Swan Hunter, Tyne, Gr. Brittannie ... .......... .. .. .. ......... .. 
Harland Wolff, Belfast, Gr. Brittannie ........ .. .. . .. ... .... .. .. . 

97.780 12 12 
94.519 2 6 1 9 

Howaldt-werke, Hamburg, Duitsland .. .... . . .... .. .... .. . . . ... .. . . 
Mitsui, Tamano, Japan .............. ... ............................. .. 
Kockum, Malmo, Zweden .. ....... ....... .... .................. .. .... . 92.291 7 8 
A/G Weser, .Bremen, Dnit:;;i.a~Hl ...... ... ......... ... ............ . .. 83.470 1 10 1 ll 

···--- ------
TABEL IV. BRT 

--------------------------------------------------
N.D.S.l\1., Antsterda1n . .................. ... . .. .. ....... ... . ...... ... . 107.860 5 tankers, 1 vracht.schip 
Wiltor.-Fijenoor.<l, Schiedam .. .. ... . .......... . .. . . ........ . .......... . 55.392 1 tanker, l passagiersschip 

l vracbt- en passagiersscl1ip 
43.000 4 vrachtschepen, l tanker 
34.862 4 vrachtschepen 
31.<>33 2 vrachtschepen, I tanker 
24.418 1 vrachtschip, l erst-olieschi 1; 
23.100 3 vrachtschepen. 

v. d. Giesse~u, Kri.mpen aan de Usel .......... . .. ... ... .. .......... .. 
P. Smit Jr., Rotterdam .. ..... .. . .. ....... ....... . ................ . . .. . 
Rott. Droogdok Mij, Rotterdam .. .. ................ .... . ... ...... . . 
J. Sn1it, A lhlasserdam ...... .. .. ... ... . .... .. .. .... . .... . .. ............. . 
De Scheldc, V hssingen .. . ..... ... .. ... ... .. ...... . .. ....... ... ...... . . 

(uit de ,.Werfbode" - personeelsorgaan NDSM) 
--------- ----------------------~ 

ZONDERLINGE GASTEN IN 'S WERELDS 
DRUKSTE HOTEL 

Mecr dan een miljoen hezoekers tr-ok 
het algelopen jaar het clr.ukste hotel 
van de wereld en daarmede zijn alleen 
de jongste gasten geteld : de gasten van 
een dag oud. De oudste gast was 
overigeLs driehonderd jaar, wat ook 

weer een record hetekent. Op topdagen 
werden l'Ond tienduizend hezoekers in
geschreven; er waren ook dagen, dat 
men er maar twee had, maar die ver.· 
tegenwoordigden dan ·weer een waarde 

valll vele duizenden gulden. 
Voordat men do tel helcmaal kwijt 

raakt: het hotel in kwestie is het die
renhotel op Schiphol. De gasten van 
een dag oud waren eendagskuikens, op 
weg van Amerika naar W enen, Rome 
of Madrid, soms met vijfduizend 
tegelijk. De 300-jarige hezoeker was 

een eerhiedwaardigi schildpa-d en de 
loge's, die getwee~n een waarde vertegen· 
woondigen van vele duizenden, waren 
de hefaamde chi.mpalllsee's van circus 

Knie. 
De inventarisatie van het dierenhotel, 

dat de K .L.M. op Schiphol ten gerieve 
van haar uitgebreide dierenulllllSport 

hceft ingerieht~ leverde, over het jaar 
1956 genomen, onder andere op drie· 
duizend llO'nden tegen ,slechts" drie
honderd 'katten. AJs de meest uitheemse 
gasten wer.den genoteerd kangaroe's, 
leeuwenwelpe!n, panters, poema a, zee
hohaen, hyena·s eu bosvarkens. De 
zwaa£.8le gasl was een bulltl, He Jneestbe· 
loveutie ee~n nijt_paardJJaJJy, u e gezei-

ligste gasten waren een berenechtpaar, 
de me~::st gcdtstu.geerae cen pingu:un
tamllle~ ae o~enaakbaansle twee 
S[el\..elvarkens en ue ZW1jg'taa:Illste een 

blik oestcrs. 
J:huteu de cencli•gskuikens deden pe1· 

maava nog num '*<>.UlJU andere vogeu; 
lle t ulel·eunowt aan. 1Jaaro1<der wa1~en 
evcngoeu spreeuwLm als neus.hoorn
voge1~, vink.en a.IJ3 llamu:..go·s, .lnppen 
a1s kraanvogels. De chldllpansee's van 
cucus K.1ue waren lang met tle enige 
vertegen,woor-d.igers van deze kostbare 
apens-oort: het dterenhotel van de K.LM 
herbergde er. in 1Y.J6 rond de veer tig. 

Ret totaal aantal dieran, dat, met de 
K.L.M. op doorreis, in het dierenhotel 
overnachtte~ hleek :niet nauwkeurig 
vast te stellen, aangezien zich onder 
de gasten ook talrijke zendingen 
konijnen en muizen bevanden ••• 

BOEKENWURM 

Kijk, daar staan ze - deel ua 
deeltje, 

Keurig netjes op ee~n rij, 
Rood, groen, hlauw, geel en oranje, 
Aile kleuren z.ijn e1· bij. 
W oordenhoekromanverhalen, 
Pocketdetectivehoek, 
Bncydopaedielogien, 
Bij mij r.aakt geen hoekje zoek. 
Elke ,hookshop" ken ik grondig, 
' kK0t1n er wekelijks - dat 's vast, 
't Resultaat kunt U hcwonderen, 
Kijk maar in m'n hoekenkast! 

* 
Als U misschie.n iets wilt weten, 
Over kunst, hond of een kat, 
Kom maar thuis hoor - 'k zal U 

helpen, 
'k Grijp wei in m'n hoekenschat. 
Zo heeft iedereen -z'111 hobby: 
l'iet spa art zegels - Jan telt geld, 
Kees is hlij met n_10nsterflesja'!, 
Niemand staat er van versteld. 
Ben ik jarig - is het Kerstmis, 
Neem het aan voor zoete ko~k, 
Wilt U mij heslist iefls geven? 
Leuk zeg - gee£ mij dan 'n hoek! 

Oscar 
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. -De oplossing van de Hondedans-
pnzzle, voorkomende in ,de Uitlaat" 
van J\.faart, luidt als volgt: 

1 t/ m 8. ka.meraad; 7 t/m 17. advertentie; 
15 t/ m 25. Tiengemeten; 23 t/m 30. len
tamen; 28 t/m 37. rnensenetf'l'; 35 t / m 
49. terechtstelling; .f7 .t/m 55. ingetogen; 
54 tim 60. Engad·i11; 59 t/m 70. invalidi
teit; 69 t/ m 76. Italiaan; 7-l t/ m 82 . 
aangen.aam; 81 t/m G9. Amsterdam; 88 t /rn 
95. ammon·iak; 94 t / m 99. nkolei ; 97 t/ m 105. 
Leimuiden; 104 t /m 112. endeld·arm; llO t/ m 
116. nrmoede; 115 t / m 125. degenet·erem; 
123 .t/ m 129. rendier ; 127 L/ m 133. Ierlan.d; 
131 t/ m 137: andijvie; 135 t / m J:t2. vierkant: 
140 l/m 149. a-tlltecedent; H7 t/m ' 157: 
en~omologie; 156 t/ m 163. iedereen; 161 t/m 
167. eenmaal; 165 t/ m 175. •aalscholver ; 171 
t/m 183. erva·ringen ; 181 t/m 191. gencgenheid ; 
190 t/ m 195. i.deaal; 194 t/ m 204. a.Hmentatie; 
20~ t/ m 210. Tierceren; 208 t/ m 220. ren1tabili
teJt; 219 t/ m 224. haliiL 

De eerste prUs \'an Rp. 2S,--:- ~aat 
naa~ H. J. Vodegel --, Beamhte Uitg. 
Ladmg: te Tg. Perak (Surahaia); 
de tweede prijs van Rp. 15,- aa•n: 
R. R. Schell - 1e klerk Afd. PZ/TD 
Hoofdkantoor KPM, en 
de d~rde pr ijs van Rp. 10,- aan : 
A. N . Kloots - l e stuurman a/h 
ans. ,Paloh". 

* 
Yoor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 
:tijn voor.lien, te richten aan: 

de Redactie van ,.de Uitlaal" 
p/a n.v. K.P.M. 

Medan Merdeka Timur 5 - Djakarla, 

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijren beschik
baar gestefd: 

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

4. Over oplossingen en/ of toe kenning der prijzen 

kan NI ET worden gecorrespondeerd . 

. 26 

Deze maanrl komen wij met een 
Spreekwool.'draadsel, waarvan de oplos
singen ons uiterl~jk 20 ]uni a.s. moeten 
hehhen hereikt. Veel JSlH'ccs maar weer. 

Spreekwoordraadsel 

De in te vnllen woorden heginnen 
in het genummerde hokje en gaan via 
·de verbilnding.slijntj es van hokje naar 
hokje. Bij juiste invulling ontstaat er 
op . de horizontale lijnen A, B, C, D en 
E het spreekwoord. 

Umschrijt,ingen : 
l. lichaamsdee] ; 2. verf rissm g; 3. 

schoeisel; 4. mensa a p; ;> . ooicvaar; 6. 
vrouwelijk persoon; 7. claghladen; 8, 
raanpspoed; 9. vervoermiddel; 10. een
tonig; ll. slot ; 12. vaatwerk; 13. ge
neesmiddel ; 14. ste.nen !1es; 15. out
kenning. 

De t e gehruiken letters zijn: a.a,a,a, 
a,a, b,h, c,d,d,d,d,e,e;e,e,e,e,e,e,e,e,e,e;e, 
e,e,e,e, h, i,i,i ,i,i ,i,k,k,k,k,l,l.l,l ,m ,m,m, 
n,n ,n,n,n,,n,n,n.n,n,n ,n,o,o,o,o,p,p,r',r,r .r, 
s,s,s,t, I ,t,t,u,v ,ij. 

A 

8 

·C{-EJ-' 
E[}-D--{J 

Op nevenstaande pagina: ~ 

De beste foto van de maand, voorstel
lendc het s.s. ,Van dcr LijUl" aan de 
steiger te Telok Bajur. 

Deze foto werd gemaakt door Gezag
voerder Ad. de Best a j b ms. ,S-ina
hang'", die hiermede de uitgeloofde 
prijs van Rp. 50,-- heeft verdiend. 

Dieren of versvoeten 

Op een poes: 

Een poes uit Soest zat bij H9ogsoeren 
op een rinoceros te loeren. 

Doch deze is, nog ongekrenkt, 
in richting Arnhem afgezwenkt, 
,,Ziezo," spr.ak toen die poes <mtr()erd, 
,ik heh bet heest een draai geloerd." 

Op een aal: 

Een aal die hij diverse hieren 
het oude jaar bad zitten vieren 
werd, toen hij na een warme prak 
d-e hoofdverkeersweg ovcrstak 
om daar het nienwe in te halen 
opeens verdeeld in vier kwart-alen . 

Op een worm: 

Een worm u it Worms hi eld hij 
Renswoude 

Uit schaamte voor. een Iichte fraude 
Zijn kop verborgen in een kuil. 
,.Waarschijnlijk zal'', zo sprak -een uil, 
en sta'k de stakker in zijn mehhe, 

. , d! t staartje wei ee~1 mnisje hehhen". 
Trijntje Fop in .. De Volkskrant" 
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