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V 11:11 de Reductie 

Kunt U schri iven, schriif dan mee . . 

We hebhen er in ui t reJactie-hoekje al zo vaak over gesproken, dat 
we eeht niet precies weten hoe wij er weer bij U over moeten heginnen. 
En toch moet het .... .. 

U zult het alwel hehhen hegrepen, het gaat over eventuele hijdragen 
voor ons blad, die wij in zo geringe mate ontvangen. Het moet ons (op· 
nieuw) van het hart dat het met de pennevruchten van onze }ezer;; zeer 
sl echt is gesteld. U kuut ons niet wijsmaken dat U tijdoos de uitoe£ening 
van Uw dagelijkse KPM-arbeid niet eens iets leuks meemaakt dat het 
vertellen aan ons waard is. U zult ziendat, als U eenmaal met schrijven 
hent bego-,nnoo, het allemaa} ]Jest meev3lt. 

Wij horen ook zo bitter weinig van , buiten"; wat zou het niet prettig 
z~jn om regelmatig eens iets te publiccren van onze Agentsehappen. Het 
is niet zo moeilijk, lezer, iedere maand met een ,Uitlaat" van 28 of 32 
pagin;a's te verschijnen, daar zien we best 'kans voor, maar het is daaren
tegen een grote kunst om maandelijks met een blad te 'komen <!at vol 
staat met nieuws van en over onze maatschappij. 

Zegt u nu niet: m'n stijl deugt niet, want die komt er minder op aan. 
Het gaat om de inhoud. Als Uw Redactie zo'n bijdrage maar eenmaal 
heeft, is de zaak verder eenvoudig genoeg. Maar schrijf.. .... niet alleen 
voor ons, maar ook voor uw collcga's, die uw verhaal met genoegen 
zullen lezen. 

Kunt U schrijven, toe, schrijf dan mee ...... 

Bovenstaande foto werd gerna.akt tijdens het recente bezoek van ik heren De Koe en 
De Geus aan de Directie der K.].C.P.L. te Hongkong in April j.l. Van links naar rechts 
rle heren Veltman, De Geus, Warning, De Koe en Van Osselen. 
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Wat is en doet de Noeski? 

Een nuttige instelling. 

De Noeski is een afkorting van de 
,Nederlandse Onderwijs- en Studiekas 
voor lndoncsic" e:en vercniging die zich 
v.olrrens haar st atutcn ten doel stelt de 
stu~he te bevorderen en te vergemakke
lijken van jongelieden, zonder onder
scheicl van }andaard, leeftijd en kunne, 
die zich uit Indonesie I ook 'llit Singa
pore en Nienw Guinea) hinnen Neder
land tot enige wcrkkring bekwamen of 
aldaar enigerlei opvoeding genieten. 

De Noeski is gevestigd in het Konink~ 
lijk lnstituut voor de Tropen, J .. iu
naeusstraat 2a te Amsterdam en bclast 
zich desgewellBt met .de voogdijschap, 
de algchele verzorging en het toezirht 
op de studie van deze jongelui. Zij 
hrengt hen onder hij families en JJlijft 
voortdurend · in contact .met de ouders 
in Indone-sie en de families waar zij 
ondergebracht zijn . AHe betalingen, die 
uit het verblij£ in Nederland voort
vloe~en, worden door haar geregeld. 

De Noeski treedt voor de ouders op 
in aile voorkomende aangelegenheden, 
geeft advies betreffende studie-mogelijk
heden, regelt desgewenst .de vacanties 
enz. cnz. Tot haar zorg hehoort thaus 
ee.n 60-tal pupihlen, 'die over geheel Ne
derland allerlei ·soorten opleidingen 
volgen en geplaatst zijn vanaf de lagere 
school tot en met de nniversiteit. 

De V ereniging is opgericht op 1 J a
nuari 1914 en bestaat dus thans maar 
He£st 43 jaar. De uitvoering der werk
zaamheden van de Noe&ki is in zeer 
JJevoegde handen gel!egd en wei in die 
van de heren L. D. Kurtz en J. Appel
doorn, die beide jarenlange Indische 
onderwijservaringen h ebben. 

Wij kunnen hier nog aan toevoegen 
dat de heer M. C. Koning, ex Voorzitter 
en Lid van de Raad van Bestuur der 
K.P.M. gedurende 35 jaar lid is geweest 
van het Bestuur (ook als Voorzitter ) 
en thans a]s Erelid is benoemd. In h ct 
huidige Bestnur heeft een onzer Direc
tieleden in Europa, Jhr. S. G. van ~'eede 
zitting. 

* 
Koninklijke onderscheiding 

Het j,g ons een bijzonder genoegen te 
kunnen me dedele:n, dat het Hare Majes
teit Koningin Juliwna <Ier Nederlanden 
heeft behaagd om op 30 April j.I. de 
heer J . H . Warning, Directeu r van de 
K. J . C. P . L. te Hong Kong te benoe
men tot Ridder in de Orde van de Ne
derlandse Leeuw. 

Wij hied en hierbij de heer Warning 
met deze hoge koninklijke onderschei
ding onze hartelijke gelukwetnsen aan. 



Het onderzoek van de zee geniet · tegenwoordig een levendige belang
stelling. Toen Prins Albert de Eerste, prins van Monaco, destijds zijn oceano
grafisch instituut met het inmiddels beroemd geworden aquarium stichtte en 
met behulp van zijn speciaal daartoe uitgeruste expeditievaartuig het zee
onderzoek ter hand nam, kon hij zeer zeker een pionier worden genoemd, 
een ontdekkingsreiziger, bezield door een aiiesbeheersend ideaal een nieuwe, 
volkomen onbekende wereld te ontdekken. · 

Wij kunnen niet anders zeggen dan 
dat hij daarin volkomen is ~esilaagd. 
W anneer men tegenwoordig het zee
aquarium te Monaco bezoekt en in de 
dionkere zalen een indruk krijgt van het 
alleszins merkwaardig:e, diel"l~jke en 
planrtaardige Ieven, zoals dit zich onaf
gebroken afspeelt in de Mauwe diepten 
van de Midde1Iandse zee; wanneer men 
bovendien een rondgang maakt door het 
uitgebreidc museum, waar de vergaarde 
schatten op overzichtelijke wijze in de 
vitrines liggen opgestc:;ld als een vrijwel 
onuitputtelijk studiemateria"al V'OOr de 
wetenschapP'elijke onderzoekers ; en 
wanneer men ten siiotte de resultaten 
van die onderzoekingen nagaat in het 
iuternationale tijdschrift, dat door het 
instituut. :wordt uitgegeven , d'an moet 
men wei ong'emerkt een grote bewonde
ring krijgen v-oor deze vout, die liever 
over de zee dan over het land· regeerde. 

De invloed van prins Albert is zeer 
groot geweest. Tegenwoordig wordt im
mers h et praktische en zuiver weten
schappelijke h elang allerwegen ingezien 
en men ·heeft or verschiUende plaatsen 
instituten opgericht. Wij behoeven hier
op natuurlUk niet uitvoerig in te gaan, 
maar willeu toch in dit verband het 
zoal'Ogisch station te Napels noemen, als 
een zeer h~kend institnut, :waarin onder
zoekers uit de ~ehele wereld htm re
searchwerk hehb"en verricht, en dan in 
Nederland het zoolof!iSc11 statio,n in de 
marin·ebasis Den H eMer. En nu heeft 
ook Cura~ao, het l!rootste en helang
riikste eiland van de Nederlandse An
tillen, zijn Marien-Biologiseh Instituut 
gekregen. 

Het fraaie, L-vormige· gehouw, dat 
door een nauwe samenwerkinrr van ver
schillen dte ins tan ties tot stand is geko
men en waarvan de eerste steen op 19 
Oktober 1955 werd gele::rd d-oor prius 
Bernhard, h evindt zich hii de ingang 
van de bekende Piscaderabaai en aan 
de voet van de 131 meter hoge Veeris
berg. Ge1egen op een historisch belang
wekkend punt, geeft het speciaaJ: van 
de bib1ioth~ek uit een uniek uitzicht op 
rle baai ten voorts op de ~ogenaamde 
Drie Gebroeders, namelijk de Jack 
Evertzherg, de Veerisherg en de Seroe 
Pretae. Bij de bouw werd een dankbaar 
gehrni.k. gemaakt van de natuurlijke 
hodemgesteldheid. Zo werd de heneden~ 

verdieping opgetrokken op een puinwal, 
die in de loop der tijden op een uit 
kalksteeu hestaand terras w·erd opge
worpcn, t erwiJ11 de hovenverdieping met 
een over de hcnedenverdieping uitste
kend gedeelrte op een hoger gelegeu 
t-erras rust. 

De lJenedenverdieping hevat de acht
hoekige aquariumzaal, -die te zamen met 
de o.p de boV!enverdieping gel·egen bi
bliotheekkamer, welke eveneens acht
hoeki.g van vorm is, de centrale plaats 
in het gebouw inneemt. Behalve de 
aquaria en de 15 centimeter hred·e goot 
langs de gehele binnenwand, waarin 
verschiillende zeedieren zoals mosselen 
en zeeanemonen kunnen }even, treft 
men hier ook nog een ondiepe hak aan, 
die als een zandstranil. kan worden in
~ericht en zeer geschikt is om bo.dem
dieren te kunnen houden en onder zo 
natuurlijk mogelijke omstandigheden te 
hestuderen. Bovendien treft men in de 
henedenverdieping aan een van micros
copiseertafe1s voorzien lahoratorium, 
waarin plaats is voor tien personen, en 
voorts enige werkkamers, bergruimten, 
toilet en douchegelegenheid. 

W at de hovenverdiepill•g betreft, hier 
vinden wij hehalve de bihliotheek met 
air-conditioning, de directeurskamer en 
drie werkkamers, die ieder aan twee 
personen ruimte bieden , bovendien norr 
•een gehoorzaall voor het geven van en; 
sussen, bet l1ouden van tentoonsteHingen 
en dergelijke. Voorts is nog vermeldens
waard op deze verdieping een ronde 
demonstratiekast, waarin een coUectie 
van in h et gebied van. de Antillen voor
komende organismen is tentoongesteld. 

Het zeewater wordt regelrecht opf§e
pomnt 1nit de Piscadera}Jaai en wel door 
midden van twee ell.tektrische centrifu
gaalpompen. Dit ·w'ater wor.O.t getrans· 
porteerd .O.'oor buizen van poly-ethyleen 
en komt uergens in aanraking met 
metaaldelen. 

Met hetr.ekking tot lie produktiviteit 
van het water kan. worden opgemerkt, 
dat dit tropische water vermoedelijk 
vrij rijk is aan plantaardige en dierlijke 
ovganism-en. W~jlen professor Boeke, in 
leven hoo g>leraar in dte weefseHeer nan 
de rijksuniversiteit te Utrecht, heeft in 
de periode 1904 tot 1905 een collectie 
vissen bijeengebracht, waarhij door 
l ater onderzoek 337 soorten werden 

Ol:·derscheiden. Dit aautalli~t hoven dat 
van de Noordzee, waarin het aantal vis
soorten op iets meer dan 200 wordt 2:e-
steld. ~ 

Voor diepzeeonderzock hlijkt d-e Cari
hisohe zee een grote gcschiktheid te 
hezitten. Het ligt dan o.ok zeer zeker 
jn de bed-oeling om in de toekomst, wLJn
neer het instituut weJlicht de heschik
king zal lrehben over een zeewaardi!! 
vaartuig, dat voor dergelijk werk is in,~ 
g-ericht, ook dit deel van het zeeonder
zoek actief ter han d te nemen. 

V erder vraagt de directeur van het 
instituut, dr. Zaneveld, aan wiens over
zi<'llt in het Vakblad voor Biologen ·wj,j 
versohillende gegevem hehben ontleend, 
zich af ,of hier geen taak Hgt voor bet 
Koninkrijk der Nederlanden •om te 
trachten ook naar dit gebied, waar zo
vCtle eeuwen Ian~! reeds de Nederlandse 
driekleur wapperde, een goed toegeruste 
cxpeditie uit te zen:den. Zoweil op ma
rien-biologisch als op oceanografisch, 
meteorologiseh en sub- marien geolo
gisch gebied z~jn in de Caribische zee 
waard-evolle resultaten te lJoeken". 

De kustzone blijkt eveneem belan«
r~jke aspectcn te bieden voor een bij 
mtstek vmchtbaar, wetensohappe'lijk 
o.nderzoek. Men treft hier immers zowel 
steile rotskusten aan als kusten met een 
zachte glooiing, voorts za.ndstranden, 
modderbanken, koraalriffen, mangrove· 
hoss:en, lagunes, kalkterrassen, getijde
poeltjets, grottenentenslotte kusten waar 
een branding vrijwel wordt gemist. Het 
spreekt wei vanzd.f, dat deze verschil
Iende milieus van invloed zuUen zijn op 
de Ievensgemeenschappen. De o.rganis
men, die in -deze milieus worden rrevon
d:en, zijn voor het grootste gedeei~e nog 
onbekend en ook met betrekking tot de 
faktoren, die hlm verspreiding he'in
vloeden, tast men vrijwel volledig in het 
duister. 

Het water bezit een grote helderheid, 
zo.d'at men op een vr~i eenvoudige wijze 
met behnlp van de dui1kbril en de snor
kel of de ;qua~Iong het onderzoek kan 
ve~richten. Tevens bestaat de mogelijk
heJd om gedurende b et gehele jnar 
waarnemin.gen te doen en onderzoe
kingen te verrichten aangezien de or
ganismen een onderbroken activiteit 
vert on en. 

Het marien-hiologisch instituut op 
Curaf;ao blijkt ongetwijfeld in een be
hoefte te voorzien, ~en behoefte, die 
zowel op het terrein van de praktijk 
als op dat van de zuivere wetenschap 
is gelegen, en men kan dan ook onge
twijfeld met vertrouwen de toekomst 
tegemoet gaan. Wij wi11en het daarbij 
onze beste wensen niet onthouden. 

(Uit: ,De Nleuwe R.otterdamse Cou.rant") 
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Woensdagmidclag 10 April j.l. h•eeft H.K.H. Prinses Margriet in Rotterdam h et Nationaal Monwnent voor de Koopvaardjj ,,De Boeg" onthuld. 
De /ot·o gee/t een overzicht van het monnment en de Nieuwe Maas tUdcns de omhulling :van , de Boelf'. 

Anpfoto 

n €€R l anbs hu l b e aan b € ko op vaaRbD 

In een donkere regenachtige nacht 
enige dagen v66r het Kerstfeest 1942 
bevond ons konvooi zich ten Oost en van 
de Braziliaanse kust. Wij waren met een 
groot aantal tankers op weg van Kaap
stad naar Cura4_<ao, heschermd door 
enkele Amerikaanse korvetten. 

Nu de bestemming naderde werd het 
duikbootgevaar groter en steeg aan 
boord van de schepen de spanning 
zichtbaar. De nacht, die normaal rust 
moest geven, gaf onder deze omstandig
heden slechts heklemming en on
zekerheid. 

Hoewel niemand zich hierover 
rechtstreeks uitliet, ondervond iedereen 
in zijn binnenste angst om wat er zou 
kunnen gebeuren. Dapperheid ontstaat 
n.l. nimmer wanneer min of meer 
gelaten het noodlot moet worden af
gewacht, maar komt eerst naar voren 
als het lot heeft toegeslagen en weer
stand kan worden gehoden. 
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Deze harde, vaak zo wrede werkelijk
h eid, maakte he t varen in oorlogstijd 
vooral voor de Koopvaardij zenuw
slopend. De zee_ trots haar grilligheid en 
onherekenbaarheid toch z6 vertrouwd 
aan de zeeman was nu, door krijgs
geweld en sluipmoord van onder-water , 
een hel en verschrikking. . 

Met een Marine-detachement op een 
tankschip van dit naar de Nederlandse 
Antillen stomende konvooi werden wij · 
met dit alles geconfronteerd om nimmer 
meer te vergeten. 

Onze , Ouwe" herinneren wij ons als 
een doortastend man die de indruk gaf 
zich zelf volkomen in <le hand <te heb
hen, hoe groot zijn verantwoordelijkheid 
en zorgen ook konden zijn. Op zijn 
schrijftafel stond een foto van zijn 
vrouw en drie kinderen en voor ons was 
hij dan eerst zich zelf wanneer hij 
gelegenheid kreeg over zijn gezin te 
spreken . Bij de twinkellng in z'jn ogen 

kwam dan goed een lichte nerveuse 
trek op zijn gezicht, de weerspiegeling 
van zijn innerlijke gevoelens. Optimis
tisch te blijven hij omstandigheden als 
varen in oorlogstijd, was voor velen een 
hijna bovenmenselijke krachtinsp an
ning. Hoe hewonderingsw.aar.dig was het 
clan toch te kunnen constateren, dat de 
zeeman in de dagelijkse routine nog 
humor wist op te brengen voor behoud 
van veerkracht en moed. 

Wij voeren verder in de donkere 
nacht met rondom ons de silhouetten 
van de zigzaggende onverlichte sch epen . 
Uren stonden wij t e turen aan de 
railing. · Hier , in de ruimte van de 
Oceaan, waren een grote groep mensen 
bij elkaar, ieder met zijn eigen zorgen 
en voorts met de spanning van het 
gemeen schappelijk gevaar. 

T egen de vroege ochtenduren was' er 
op de sch epen, uiterlijk althans, de 
volledige nachtelijke 1·ust. SleC'hts de 



Bovenstaande /oto [a<(lt zien hoe Prinses Margriet de he/boom van een 5cheepstelegraaf op ,voile kracht voorrtit'' :Dette, tvaardoor zij de op 
de sokkel va·n het beeld uitgehouwen spreuk ,Zij hielden koers" onthulde. Anpfoto 

wacht op de hrug, de uitkijk en 
geschutsbemanning op post en machine
kamerpersoneel, zorgden in goed team
work voor de veiligheid van schip en 
bemanning. 

Plotseling, het zal drie uur in de 
ochtend zijn geweest, werd de stilte 
verscheurd door de geweldige ont
ploffing van een inslaande torpedo. 
Direct daarop brak het inferno los. Een 
tanker uit ons kimvooi was getroffen .... 
brandde en ontplofte in een gigantisch 
vuurwerk. De zee was hel verlicht also£ 
het .dag was, kor~etten stoomden in 
hoge vann tussen ons door, wierpen in 
razend tempo dieptebommen op de 
belager. Het geheel was adembenemend, 
groots, wreed en verschrikkelijk. 

Geen schip uit het konvooi mocht 
hulp verlenen, voort moesten wij, onzc 
makke1'S op het brandende schip 
achterlatend, ter eigen beveiliging en 
het verzekeren van de kostbare lading 
die wij naar de hestemmingsplaats 
moesten hrengen. Slechts een der 
korvetten diende te trachten drenke
lingen, zo die er waren, t e redden. 

Met het ochtendgloren was alles 
voorbij, een schip minder, het meren
deel van haar bemanning afschuwelijk 
omgekomen in vuur en brandende olie, 

enkelen gered, de meesten echter 
onherkenbaar verhrand. 

De reaotie op de schepen was goed 
t e merken, geen enkel spoor van enige 
opgewektheid, zichtbaar hedruktheid, 
want men hesefte :il te goed het ,,heden 
ik maar morgen gij". Dit voorgevoel, 
was wel het mees.t enerverende dat de 
opvarenden der Koopvaardij moesten 
verwerken om hun plicht op zec in 
oorlogstiJd te hlijven doen. Trots dirt 
alles ,,hielden zij koers", maar betaalden 
een hoge tol. 

Duizende opvarenden keerden niet 
terug - 2134 Nederlandse en 1414 niet
Nederlandse zeelieden kwamen op onze 
schepen om het Ieven. Bijna vierhonderd 
Nederlandse zeelieden bleven invalide. 
Vierhonderdnegentig schepen onder 
Nederlandse vlag, meer dan de helft 
van de tonnage onzer koopvaardijvloot, 
gingen verloren. 

Men kan niet beschrijven doch wel 
vermoeden wat het betekende voor de 
hemanningen, die jarenlang gescheiden 
van huis en haard hun plicht volbrach
t en in het aangezicht van onophoudelijk 
gevaar. Evenmin kan men doorgronden 
wat de echtgenoten en familie-leden 
van onze zeelieden hebben doorstaan 

om zonder hericht en in voortdurende 
onzekerheid te moeten l even. 

De vrede kwam en bracht voor velen 
<le vrcugde van het weerzien, voor 
duizende gezinncn kon er geen weer
zien zijn. De wooden waren toen nog 
vers, de leegte in talloze gezinnen 
schrijnend. Het Ieven gaat echter voort 
en herneemt haar r ochten, leed wordt 
nu eemnaal vcrzacht door de tijd. 

De zeemansvrouweu die alleeu waren 
:'4chtergebleven moesten, mede om de 
kinderen, weer trachten levensvreugdc 
op te brengen en eigen verdriet ver
hergen. 

Ret Nederlandse volk vernam reeds 
spoedig na de oorlog hoe groats de ver
richtingen van de Koopvaardij waren 
geweest en welke smartelijke verliezen 
er waren geleden. Toen ging men eerst 
ten volle heseffen dat onze Koopvaardij 
eeu van de mee~t helangrijke Neder
landse hijdragen heeft geleverd, waar
door bevrijding en herleving van ons 
land mogelijk is geworden. 

De gednchte tot oprichting van een 
Koopvaardij-monumcnt kwam reeds 
spoedig na de bevrijding uit aile kringen 
van de Nederlandse samenleving 
spontaan n aar voren. 
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Een comite werd gevormd, later op
gegaan in de Stichting Nationaal Monu
ment voor de Koopvaardij. De Neder
landse Regering hctuig-de haar instem
minog met dit voornemen. In overleg 
met de Nntionale Monumcnten Com
missie voor oorlogsgedenktekens, werd 
hesloten dit nationale monument op te 
richten te Rotterdam, als helangrijk 
centrum van de Nederlandse Koop
vaardij. 

De gemeente Rotterdam verleende 
volledige steun door het o.m. ter he
schikking stellen van een gunstig 
gelegen terrein aan de Nieuwe Maas. Er 
is moeiHjk een waardiger plaats te 
vinden voor eerbetoon aan onze Koop
vaardij dan aan de , Rivier", de hartslag 
van Nederlands eerste havenstad. 

Geruime tijd ging gemoeid met de 
voorhereidingen tot verkrijgen van een 
ontwerp. Door regeling met de 
Nationale Monumenten Commissie, die 
de oprichting zou toelaten van een 
monument van grote afmetingeu. Derge
lijke afmetingen werden vei:eist in een 
omg~jving van ruimte in de grootse 
havenoutillage en hruggen, de machtige 
rivier met de markante omlijsting van 
zeeschepen. 

Een jury werd henoemd van heeld
houwers en architecten. In overleg m et 
de jury werd hesloten een zestal 
architecten en b eeldhouwers uit te 
nodigen tot een hesloten prijsvraag 
welke op 8 December 1950 werd 
geopend. De eerste inzendingen volde
den volgens de jury niet aan de gestelde 
eisen en werd op 10 M.aart 1952 aan 
de inzenders gevraagd gewijzigde of 
nieuwe voorstellen in te dienen. De 
jury kende ·bij de tweede inzendingen 
de eerste plaats toe aan het ontwerp 
,Ruggegraat" van de heer W. L. Reyers. 

De Stichting meende echter, dat 
ondanks erkenning vwn het hekroonde 
ontwcrp .e.e.a. niet voor verwezenlijking 
kon worden aanvaard. N a rijp hera ad 
hesloot de Stichting v.oor uitvoering 
a a.n te wijzen het ontwerp ,Boeg" van 
de heer Carasso. 

Bij de practische uitvoering moe.sten 
u-tog ve.ie proble.men en moeilijkheden 
worden overwoillllen, zoals de houwwijze 
van dat hijkans 45 .l\1 hoge monum.ent, 
.de keuze van materiaal voor de slank 
rijzende Boeg en de weggevaagde golven 
en massieve sokkel. Ernstige vertraging 
werd voorts ondervonden door de storm
r amp in 1953, doch de gemeente Rot
terdam en uitvoerders wisten tenslotte 
aile hindernissen te n emen. 

Op 29 Augustus 1956 werd de op het 
Wf'rkterrein gebrachte massale in 
alluminium uitgevoerde Boeg, met een 
da~r vertraidn~~; wegens stormweer, in 
verticale stand gehracht. In de eerste 
drie m aanden van dit jaar zijn wU in 
de gelegenheid geweest, de voltooiing 
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Perekind van de Koopvaardij Prinses Margriet onthulcle ,,De Boeg" in Rotterdam· Boven· 
stmmde /oto laat :z:ien hoe de Prinses na de onthullingsplechtigheid met een gevolg van 

autoriteiten het monument 1J!erliet door een erehaag van zeecadetten. 

van dit grootse monument, op de hoek
van de Leuvehaven en de Boompjes, 
van nabij gade te slaan. 

De plaats waar dit huldehetoon voor 
de Koopvaardij is gebouwd werd wei 
hijzonder goed gekozen , omdat het als 
't ware n auw verbondeu is met het 
element der scheepvaart en het water. 
H et verleden en het heden practisch 
naast elkaar liggend. Bedrijvigheid op 
de Maas also£ er nooi·t neergang en 
destructie is geweest, op haar rechter
oever ala een , Momento Mori" het 
nationaal monument voor de Koop
vaa:rdij, opdat wij niet zullen vergeten. 

Op 10 April j.l. heeft het petekind 
der Nederlandse Koopvaardij, Prinses 
Margriet, h('t Boeg-monument onthuld. 
Omstreeks 3 uur in de namiddag van 

die dag, arriveerde h et ~rezelschap van 
de Prinses aan het gebouw van de 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging de 
Maas aan de V eerdam, om zich daar 
een half uur later aan boord te b e"'even 
van de ,Erasmus" waarmee naa~ h et 
monument zou worden gevaren. 

Bij het betreden van het gebouw werd 
de jonge Prinses, die o.m. begeleid 
werd door Burgemeester Mr. G. E. van 
W alsum van Rotterdam, begroet door 
Dr. W. Drees, .Minister President en 
Mr. J. Alger a, Minister van V erkeer 
en W aterstaat. 

De vaart van de veerhaven naar de 
plaats, waar h et monument is opgericht 
nam vijfentwintig minuten in b esl ag. 
Aan boord bevonden zich vele hurge
Iijke en militaire hoogwaardigheids-



heklerlers en prominenten uit handel en 
scheepvaart. 

Onder de velen die aan Prinses 
Margriet we:rden voorgeste1d hevond 
zich de Voorzitter van het Uitvoerend 
Comite der Stichting Nationaal Monu
ment Koopvaardij de heer A. VedPr en 
de ontwerper van het monument Prof. 
T . A. Carasso. Voorts werd de Prinses 
voorl!'estel d a an de beer C. J . Brouwer~ . 
die de Nederlandse Handelsvloot heeft 
verte~enwocrdigd toen de Prinses op 
29 Juni 1943 in de Preshiteriaan;.e kt>rk 
Saint Andrew te Ottawa werd gedoopt. 
Zoals bekend waren b'i de doop
plech tigheid de peetouders Presitlcnt 
Roosevelt. Koningin Mary van Enj.>;e
land, de Hertog van Athlone (inmiddels 
allemaal overleden) en de Nederlandse 
Koopvaardij. 

Vocr ooze Maatschappij, die in de 
jongste werelrlworsteling zware offers 
aan mensenlevens en matedeel in de 
watcren in en rondom h et verre Oosten 
heeft l!ebracb t, had deze onthullings
da!! we} hijzondere hetekenis. 

Als eerbctoon aan onze doden van de 
vloot warer, van de Directie · aanwezig 
de heren Lucas en Jhr. van Weede, t er
wijl het · varend person eel der K.P.M. 
wcrd verte:renwoordigd door: geza~
voerder G. W. de Bruyn ; hfd. wtk. 
E. Hen driks; 2 de stuurman R. E . J. van 
Dijk en 3de stuurman B. Bobeldijk en 
een deputatie van de N. T. P .M. 
bestaande u it : gezagvoerder W. A. G. 
Dopheidc; 2de stuurman J. H. T. 
St:msebach en 2de werktuigkundige 
R. Evertse. 

De eigenlijke plechtigheid begon met 
h et spelen van "The last Pos-t" door de 
harmonic kapel van de Kon. Rotter
damsche Llovd. Na de in]eidende toe
spraak van .de hcer Veder, voorzitter 
van het Comite, begaf Prinscs 1\Iar:rriet 
zich over een speciaal gebouwd plankier 
naar h et monument waar z\i de ant
hulling verrichtte door de hefhoom van 
een sch ecpr,telegraaf op ,volle kracht 
vooruit" te zetten. Door deze handeling 
schoof een doek opzij en kwam de 
spreuk zichtbaar: ,Zij hiclden koers". 

Het belgerinkel tijdens het overhalen 
van de telegraaf was tevens h et sein 
voor de Ieerlin!!en van Amsterdamse- en 
Rotterdamse ~pleidingsschepcn om de 
vlaggen - de nationale dtiekleur en de 
vla~:ren van aile Nederlandse rederijen 
- in top te hijsen. 

Daarna volgde een korte rede van de 
Minister van V erkeer en W aterstaat 
Mr. J . Algera en van Burgemeester van 
W alsum, die namens het Rotterdams 
Gemeentehestuur h et monument in 
dankhaarheid aanvaardde. 

Prinses Margriet · was na deze toe
spraken de eerste die namens haar 
ouders een krans aan de voet van het 

Singapore gezien VOila/ de rede, 

monument Iegde, gevolgd door t ailoze 
kransen van organisaties en bedrijven. 

De plechtigheid eindigde met het 
spelen van h et Wilhelm us; direct daar
op hieven de stoomfluiten van alle 
schepen een loeiend concert aan. Ret 
mijmeren ovet· een droef verledcn was 
gecindigd, het leven had haar r echten 
hernomen. 

De Koopvaardij in oorlogstijd is 
wederom historic, de Koopvaardij in 
vredestijd koerst verder. Het Boeg
monument gceft aan de tranen van het 
verleden die het ons mogelijk hebben 
gemaakt de vreugd en lach van bet 
hedcn te kunnen opbrengen. 

Treffend heeft men hulde en respect 
betuigd aan de zeeman in oorlogstijd, 
men geve hem thans in minder specta
culaire tijd oprechte belangstelling, 
waardering en medeleven die hij vaak 
maar al te zecr moet missen. 

Men vergete daarbij nooit de zee
mansvrouwen die blijk hebben ge~even 
onder de moeilijkste omstandigheden 
kracht en bezieling te kunnen op
brengen om eenzaamheid te dragen en 
steun te zijn vooor hun mannen op zee. 

Ten volle geldt dan ook voor hen de 
spreuk van ons Nationaal Koopvaardij 
Monument: 

,ZIJ HIELDEN KOERS" 

-.H. A. C.-

(!oto: A. van Weeren) 

Conferentie te Monaco over hydrografie 

Van 7 tot 18 Mei a.s. werd de zevende 
conferentie gehouden van het lnterna
tivnaal Hydrografisch Bureau, te Mo
naco. Op deze conferentie werden door 
vertegenwoordigets van meer dan dertig 
b ij dit bureau aangesloten landen, af
gevaardigden van verschillende interna
tionale wetenschappelijke organisaties 
op nautisch gebied, alsmede vertegen
woordigers van landen met maritieme 
belangen, die nog niet als lid waren 
toegetreden , hydrografische onderwer
p.en besproken en gegevens uitgewisseld. 

De bcsprekingen hadden o.m. ten doel 
de voor de zeevarenden van belang 
zijnde publicaties te verbeteren en 
uniformiteit te btengen in de door de 
ver schillende landen uitgegeven zee
kaarten, zeemansgidsen, berichten aan 
zeevarenden en hijbehorende boek
werken. 

Nederland werd op deze conferentie 
vertegenwoordigd door een delegatie, 
bestaande uit de chef der afdeling 
hydrografie van het Ministerie van Ma
rine, schout-bij-nacht Th. K. baron van 
Asbeck, tevens }eider van de dele~atie, 
kapitein ter zee W. F . van Vreeswijk 
en kapitein-luitenant ter zee lr. W. 
Langeraar: 
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Cup aan de boom. 

YT:f v Ja_Q..P 

In de overscheephaven was de lossing 
van het doorvoerrubber aanbrengende 
schip in voHe gang. Gestadig aan wer· 
.den, op m erk, de partijen voor de Golf· 
havens, Nor.th Atlantic, Japan en Eu
ropa met stalen netten gelost. De huru.hs 
aan de wal st·ortten zich op de balen, 
trokken deze van het net af; op steek
wagentjes verdwenen de no kg. wegen
lle blokken in de gapende ruimten der 
gudangs, alwaar gewacht moest worden 
op doorverscheping per on-carrier. 

Een der buru:hs i.lll het rui.m wilde zijn 
bootwerkershaak gebruiken om een b aal 
aan te vatten, doch het alziend oog van 
de luikstuurman ontdekte deze euvele 
poging en cle onmiddellijk geattendeerde 
mandur berispte de bootwerker. De 
buruh, zijn fout inziende, borg d.e h aak 
onmid'dellijk en gewillig op onder zijn 
riem. 

Aan de wal st()nd de voortvarende b.d. 
employe het waarnemen langszij gade 
te slaan. Onderuit hieuwen was er niet 
bij ( wiens gezicht gleed er uit? V.R. U.). 

Maar wat is rubber .eigenlijk, waar
over zoveel waken de ogen gaan? Het 
eerste contact, dat de , beschaafde" we· 
reid met dit product had, dateert van 
+ 1495 toen Columbus in Haiti de in· 
hoorlingen zag spelen met rubber ballen 
en hun boten met ru])b erlatex dichten. 

R et vat op tveg naa.r de fabriek. 

Het ver:amelvat wordt aan de kabelbaan 
gehange11. 

0 0 0 

Eigenwaardig genoeg hegon eerst in 
de 18e eeuw de wetenschap belangstel
ling te toncn voor de latex - de natuur. 
rubber - maar men zag hierin toch 
meer een cnriosum d an een grondstof. 

Toen een zeker.e Edward Naire me t 
een stukje opgedroogde l atex potlood
schrift wegveegde werd m eteen de hni· 
dige soort naa:m ,rubber" ingevoerd (to 
rub = uitw1ijven). 

In 1820 werd door toedoen van Tho· 
mas Hancock een begin gemaakt m et 
de eigenlijke rubberindustrie. Hij had 
n.l. een m ethode uitgevonden om de 
rubber te plasticeren. Later werkte 
Hancock samen met 1\fc Intosh, en toen 
breidde de industrie zich snel uit. Voor· 
al wierp men zich op h et vervaardigen 
v.an waterdichte ldeding, doch letterlijk 
k1eefde aan deze kleding h et bezwaar 
dat ze in de (zomer-) warmte kleverig 
werd en in de (winter·) koude stijf. 

Bijna twintig jaren later - in 1839 -
vond Charles Goodyear het vulcanisatie 
proces uit en sindsdien was de ontwik
keling ni•et meer te stuiten. 

De ook in die tijd zich snel ontlui
kende industrien op electrotechnisch 
gebied vroegen grote hoeveelheden 
isolatie materiaal-, waartoe het rubber 
zich bij uitstek loonde. 

H et coagulaat wordt in repen gesneden ... 

Even meelopen om het z:rvaaien van het vqt 
te voorkomen. 

De spoorweg, rijwiel- en autoin· 
dustrie, later nog de vligtuigindustrie, 
zij allen hadden de rubber hard nodig. 
De naan;t van de uitvinder Goodyear 
rolt nog heden ten dage voort om de 
velgen van millioenen fiets-, auto- en 
vliegtuigwielen. 

De grondstof, caoutchouc of latex, 
wordt gew()nnen uit bomen die de 
weidse naam dragen van Havea Brazi
liensis. De naam zegt. ons reeds dat 
deze bomen oorspronkelijk in het hui
dige Brazilie grooiden. Maar Brazilie 
leverdc niet genoeg om aan de wereld
vraag te kunnen voldoen. 

Henry Wicknam deed in 1876 een 
poging de bomen elders te lat en groeien 
en hracht daartoe 70.000 zaden over 
naar de b()tanische tuin van Kew. 
Slechts 2000 kwamen tot ontkieming, 
en deze werden naar Ceylon en Malakka 
vervoerd, alwaa1· :De de stamplanten 
werden van de gehele plantagerubber
industrie in Zuid Oost Azie. 

Door aansnijding van de hast der 
rubberboom siepelt uit de ,wonde" een 
wit kleverig vocht: de latex. Latex is 
een suspensie van rubberbolletj es in een 
waterig senrm. (Onder. susp ensie ver
staan wij h et zeer fijn verdeeld zijn van 

. .... . en de repen weer in hompen ~sneclen op 
stenen tafels. 



De hompen gaw,· door de u:alsen ( tevens 
wasmachines) · 

een sto£ in een vloeisto£; dus geen op· 
J.ossing. Zo is melk een suspensie van 
vet in water). De l-atex wordt opge
vangen in aan· de boom onder de tap 
aangebrachte hakjes of kopjes en deze 
worden regelmatig geleegd in grote 
bussen. Uitgestrekte plantages maken 
voor het vervoer van deze verzamelhus
sen naar de fabriek vaak gebruik van 
een kabelbaa!ll. In de fabriek wordt de 
concentratie van de latex d<Oor verduu
nen met water in de men!!hakkeu temg
gebracht tot circa 15%. 'Dan wordt er 
1-percenti~ mierenzuur aan toegevoegd, 
en wei ruim 60 cc. voor elke lite.r ver
dunde latex. 

Het mierenzuur heeft op de latex een 
stollende uitwerking. Dit procee heet 
coagule ren. Na de coagu1atie drijft in 
d·e mengbakken een dikke witte laa~ 
van een massa die aanvoelt als jon)!e 
kaas; alleen de geur hiervan is enigszins 
and:ers! 

Het coap:nlaat - dat is de dikke witte 
Iaag · -- wordt nu in stukken 2;esneden 
en ·deze stnkken door eetn 4 a 5 was
machines gehaald, waarvan de walsen 
met gelijkc snelheid draaien. 

TUdens het wringen door de walsen 
worden de ste>eds platter, Ianger en bre
der geworJen stuk~ over.vloedig he
sproeid met water. Na doordraaiing 
door de 3e <Of 4e machi!lle is Je homp 
coagulant reeds aardig op een ,sheet" 
gaan gelijk;en. De laatste machine heeft 
een ruitpatroon in de walsen, en drukt 
dit bekende patroon in de sheets. De 
sheets worden nogmaals nagespoeld en 
in de wind oppervlakkig te drogen ge
hangen over rondhout. En dan gaan ze 
de laatst bewerking - als grondproduct 
wel te verstaan - tegemoet. In ver.die
pingshoge rookhuizen komen ze te 
hangen. Ondlerin hevinden >zich de ovens, 
~evoed door hont. De temperatuur in 
de. rookhokken is niet eens zo hoog, 
hoogstens 50°C. Als je door het Iuikje 
ill'l de deur van de rookkast kijkt kan ,le 
de rook langzaam zien opstijgen. Na 
enige dagen roken zUn de sheet.;; , gaar". 

Uitgedropen en kluar voor de rookkamer. 

De vuilwitte kleur is dan veranderd in 
een mooie diephruinzwarte. 

Is zo'n ~beet egaal van 'kleur en zitten 
er geen ongerechtigdheden in, zoals 
stukjes hout of andere afvalproducte;n, 
dan hebben wij te maken met een 1e 
kwaliteit. De Ianden die rubber uit 
Indon!8Sie hetre'kken zoals Amerika, di
verse landen in Europa, J apan etc. ziju 
er erg kien op dat de sheets schoon en 
onbeschadigd worden ontvangen. 

Na het roken worden de sheets dus 
eerst op kwaliteit gekeurd en gesorteerd. 

Het staperen en bundelen tot halen 
dient ook met d·e nodige zorgvuldigheid 
te geschieden. Elke haal weegt ruim 
no kg. of juister '!!) t<On. 

Het buitenste vel van een baal hestaat 
uit een sheet van lagere !kwaliteit, en 
dient aileen .maar om de hoog-waardige 
sheets te beschermen. De balen worden 
nu nog eens lekker ingesmeerd met 
talkpoeder om plakken te voorkomen. 
Soms zelfs zo overvloedig dat .de aan
gehrachte merken en hestemmingshaven 
niet meer leesbaar zijn. 

Bij aanlevering ter verscheping, over
scheep of aflevering, aan wal en schip 
d'e taak uit te zoe'ken waar de merk
en h avenloze balen thui~ horen. Maar 
dat is ·hen wel toevertrouwd! 

V. R. Uytmaer. 

Opmerkeliike sleepreis 

de Oceaan over met een 

half schip 

Schepen koruen er iedere dag bij 
tientallen de Nieuwe W aterweg hinnen, 
maar ... een half schip, :ils dat voor wat 
de Rotter.damse haven hetreft ooit ge
beur.d? Kapitein L. Westdijk (de. oude) 
heeft het eind jallluari 1.1. met de 
"Thames'' van L. Smit & Co.'s Interna
tionale Sle.epdienst klaargespeeldl om 
meer dan 5000 mijlen. met dit wrak
stuk - want meer was het niet·- af t e 
J!eggeu, van ·Rio de Janeiro over r1e 

De toegauger~ tot de rookkamers in het 
rookhuis. 

oceaan, hij stonn en ontij en met een 
onverwacht intermezzo hij Lissabon. 

'fwee maanden tevoren beg001 d·e reis. 
Een Franse sleepdienst had voor het 
karwei bed·ankt. Het betrof de resten 
van het vrachtschip "Farrapo" van de 
Braziliaanse Lloyd', dat daar op de kust 
op de rotsen was gelopen en dloor de 
eicmooten vemielJ. 

Het halve schip moest naar Europa 
woiiden gesleept, want al was een deel 
naar de hodem van de zee verhuisd, 
het restant werd !llog een nieuwe andere 
helft waardig gekeurd. Boele in Bolnes 
zou er. weer een heel schip van moeten 
maken en daa:rom werd alles wat nodig 
was dichtgetimmerd. 

Men was al o0nder de kust van Por
tugal gekomen, toen 'kapitein W estdijk 
een noodsein opving van het Noorse 
tankschip " Janina", dat in brand stond. 
Hij legde zijn sleep voor een poosje in 
de haven Vall'l Lissahon neer en stoomde 
op naar de hrandende "Janina". Doch 
daar aangekomen., mocht hij er niet 
aan te pas komen, omdat een Pool 
l'eeds ·had vastgemaakt en zijn , buit" 
ni·et wilde afstaalll. Niettemin verdween 
de "Janina" in -de diepte en het wr.ange 
resultaat vool' de Pool :woas, ·dat enige 
leden. van zijn bemanning verdronken. 
De halv<e "Farrapo" is tenslotte op Je 
werf in Bolnes gearriveerd. Nadat de 
"Thames" voor het hinnenbrengen in 
de Nieuwe W aterweg had . gezorgd, 
namen havensleephoten -de taak over. 

Maar al is he t reeds tweemaal voor
~?:e'komen, dat sleephoten van L. Smit 
& Co. wn half schip op sleeptouw 
lllamen en veilig overhrachten, deze 
reit<: van twee maand·en over ruim 5000 
mijlen zal toch lang in de geschiedenis 
van de zeeslee.pvaart hlijven voortleven. 

Over fouten en gebreken 

W·ic niet in slaat is een fout te maiken, i:s tot 
llliets in ;,taat. 

Abraham T.in coln 

Geibreiken valleu de meeste meliJOOn eerder op 
dan deug.den. 

PclP.r S irius 
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Opvoeding 

Onze maanllelijkse foto-prijsvraag 

De oplossing van .de foto-puzzle, 
voorkomende in het April-num
mer van , .de Uitlaat" slaM 
hiernaast afgebeeld: rem-hefhoom 
en zadelstang van een hetja. 
De uitgeloofde prijs van R-p. 15,
viel ten dee! aan de heer J. Maapi 
- l e klerk - Ink. & Mag. dlienst 
te Tg. PriC}k. 

* 
Hiernaast •starut de opgave van 

deze maand. Wij geloven niet dlt 
.deze foto-puzzle erg moeilijk is 
en we verwachtcn doan ook weer 
~alloze oplossiugen. Zellld't uw 
oplossing aan de Redactie van 
, de Uitlaat"-p/a n.v. K.P.M. -
Med.an Merdeka Timur 5 Dja
karta. Zet in de linker-hoven
hoek van de envelop : !oto
pt"ij svraag. De uiLP.rsle ·datum van 
inzending is 20 } uli a.s. 

Er zijn streken in Nederland waar 
men, vaak in boerderijtjes, een stel 
ongetronwde broers en zusters van 
gevorderde leeftij d aantreft. Iu die 
huizen heersen meestal een koele rust 
en stilte omdat alles wat gezegd kon 
worden al gezegd is en ·h et gesprek zich 
bepaalt tot de zakelijke mededelingen, 
die het gemeenschappelijke heclrijf 
hetreffen. Alle karakteruitsteeksels zijn 
in de loop cler jaren afgesleten en men 
kent elkaar te lang en te goed om nog 
te twist en. V aak vraagt men zich ver
wonderd af waarom die vrouwen en 
mannen, die er even aantrekkelijk of 
onaantrekkelijk uitzien als andere 
mensen, de weg naar bet huwelijk niet 
hehhen gevonden. Zoals men zich ook 
steeds weer afvraagt waarcloor zovel e 
hnwelijken stranden en eindigen in een 
echtscheiding of in een volledig n aast 
elkaar voortleven van de echtgenoten. 
De hroers en znsters blijven hij elkaar 
omdat ze niet huiten de heslotenheid 
van het gezin durven treden. Zij zijn 
in zo sterke mate in afhankelijkheid 
groot gehracht, dat ze niet op eigen 
benen durven staan. Na de dood van 
de ouders blijven ze onhewust hij elkaar \ _) 

de steun zoeken die ze nodig hebben "-,------------------------·------
om overeind te hlijven in bet leven. 

De huwel~jken mislukken omdat zo· 
velen er niet in sl agen onafhankel~ik 
te worden , zelfstandig te denken en t e 
handelen. Beide verschiin•elen zijn 
,revolg van een verkeerde opvoed;ng. 
De meesten onzer schieten in ernsti~re 
mate tekort als opvoeders. We leren 
onze kinderen weliswaar met twee 
woorden spreken, met vork en rues 
eten, hun voeten ve!!en en gehoorzanm 
ziin, maar we verzuimen veela] juist 
dat!!ene waar het on aan komt, namel~jk 
hun te leren op ei!!en henen te staan. 
Te weinie; ouders slal!en erin hun kin
deren aileen t e laten op hun Ievensweg. 

Ze willen er zelf zolang mo!!eliik bij 
zijn omdat zij met de heste hedoelin!!en 
overil!ens, menen dat hun raad en hun 
levenservaring onmisbaar zijn bij deze 
reis. In bet ergste ~teval ontstaat de 
kla~sieke schoonmoeder, die proheert 
in het ]even van l1aar zoon of dochter, 
haar eigen ,reschiedenis te herhalen, 
meestal met de fouten , die zij zelf in 
haar eigen }even maakte. 

Een en ander hangt samen met het 
feit, dat we onszelf te slecht kennen. 
We weten niet voldoende van de hin
derlagen, die door onze eigen fouten , 
t ekortkomill{;en en zwakte worden 
gelegd. 
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We h eseffen niet genoeg, dat het niet 
toevallig is, dat de vaders meestal het 
best met de dochters en de moeders met 
de zonen overweg kunnen. Onze moraal 
verbiedt ons in te zien, dat een deel 
van ons gedrag ten opzichte van ooze 
kinderen wordt bepaald door de aan
trekkingskracht en de afstoting die 
gevolg zijn van bet mannetie en 
vrouwtje zijn. We menen in alle op
rechtheid dat de liefde voor onze kin
deren een onbaatzuchtige liefde is, 
terwijl we in werkelijkheid onhewust 
vaak het beste voor onszelf nastreven 
in de veronderstelling dat ook het beste 
voor onze k.inderen zal zijn. 

De moeilijkheid waarvoor we als 
mensen ook, maar niet uitsluitend, ten 
opzichte van onze kinderen steeds weer 
staan is, dat we de hehoefte hebben bet 
!even van anderen in te richten op de 
wijze zoals wij menen dat goed voor die 
ander(m zou zijn. We verge ten daarbij 
dat niemand in st aat is voor een ander 
te !even. Ieder mens is een wezen zoals 
nog nooit eerder h eeft bestaan en 
bestaan zal. W at de mens bij zijn ge
boorte als erfmassa van zijn ouders 
meekreeg is uniek en wat hij daama 
heeft meegemaakt, heeft zich nooit hij 
een ander op precies dezelfde manier 
voorgedaan. De weg die ieder mens in 
zijn leven ailegt is zijn eigen weg, die 

niemand anclers dan hij kan gaan. De 
verantwoordelijkheid voor deze gang 
berust uitsluitend bij hemzelf. Het is 
de taak van de ouders hun kinderen 
op deze eenzame gang voor te bereiden, 
hen zelfs tandig en onafh ankelijk te 
maken, zodat ze die weg zonder steun 
kunnen gaan. Daarbij is het niet vol· 
doende dat wordt gezorgd voor mate
r i€He onafhankelijkheid, g-eestelijke zelf
standigheid is van veel groter betekenis. 
Onze taak dient te hestaan in het lang
zaam slaken van de banden, die in de 
vroege jeua:d met onze k inderen zijn 
ontstaan. We moeten ons daarbij los
maken van de gedachte, dat kinderen 
onze hulp niet kunnen ontberen, want 
dat kunncn ze wei als wij het hun leren. 

We moeten onszelf overbodi g m aken. 
Pas als we daarin zijn geslaagd, kunnen 
we met enige trots op ons opvoedkundig 
werk terug zien. 

Kinderen verlaten ons als b et goed 
is niet op het moment, dat ze trouwen 
of om andere reden het huis verlaten. 
Ze verlaten ons iedere dag, ie~er uur, 
dn.t hun onafhankelijkheid toeneemt. 
De troost is dat ze hij ons terugkeren 
als zelfstandige, gelukkige volwassenen, 
die onze gelijken geworden zijn. 

G. C. Soeters, arts. 



·• 

De beste foto van de maand: Het ms. ,,Larantoeka". gezien vana/ de Clifford Pier te Singapore. Deze foto werd gemaakt door gezagvoertler 
H. Meyer, alb van 1vet m.to ,.Siaotl', die hiermede de uitgeloofde prijs van Rp. 50,- heeft verdiend. 



De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

J. de Jong 
G. H. Groenhof 
JJ. Lyklema 
W. C. v.d. Hoed 
J, W. Me:rrsingh 
J . C. S. v. Bijsterveld 
J, P. van oder Endt 
H. J. Wijtenihurg 
A. H. Hoeksel 

S. W. Oost Lievcn,se 
J. M. Kievjts 
H. J. Edelenhos 

lo stm. 
l e s tm. 
hfd. wtk. 
kv. 2de wtk. 
hfd. wtk. 
2de wtk. 
hfd. wtk. 
hfd·. wtk. 
baas B 

a1dj. chef 
bf.d. empl. 
hoofdhaas 

30/4 
1/5 
1/5 
1/5 
7/5 
715 
7/ 5 
7/5 

].2/5 

20/5 
21/5 
26/5 

ex RV/SV 
ex RV 
ex RV 

heruitzendli!ng. 
ex RV 
ex RV/SV 
ex RV 
ex RV 
ex EV (naar Werkpl./ 

Tg. Priok) 
ex EV (naar ag. B'masin) 
ex EV (naar ag, S'pO'rel 

ex EV (JJnar W erk;p]./ 
Tg. Pl"i~) 

Welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

A. Daud'ey 
F. v.d. Linden 
T. Bouma 
N. J. Akkerman 
W. F. Schaefer 

P. S. Kalfsbeek 
H. Haas 

le 'Stm. 
3d:e 'Stm. 
ikv. 3 d'e wtk. 
em pl. 
hldt haas 

ltfd. wtk. 
hfd. empl. 

1/5 RV 
1/5 RV/SV 
2/ 5 einJe <iienstverhand! 
215 TV (ex Art. P'·~l 
7/5 EV (ex Werkp1./ -Tg. 

Priok) 
I0/5 RV 
12/ 5 GSV (ex Survevdienst/ 

P. J. ·de Kruyff hfcl). ernpl. 13/5 EV (ex ald. 
D. G. Bloemel's p:ezagv. 13/ 5 RV 

Tg. Prinl<\ 
CM 3/HK) 

T. N. BeckE't" 4de wtk:. 14/5 RV / SV 
P. C. 1Jsselin41: 3'de ·stm. 16/5 RV/ SV 
L S. v.d. Meti.len hf.d'. wtk. 1715 RV 
.T. C. van Boxel Zde stm. 20/5 RV / SV 
W. A. M'. v.d•. Br~mde 5-d'e wtk'. 20/ 5 RV /SV 
R. Hooer empl. :21/5 EV (ex ag. Tg. PrJok) 

Perms. ,Willem Ruys" ddo. 29/4: 

S. Mi{ld1Plkoop 
en J!ezin 

H. Zevhtrn en- ~~:ezin 
A. ~·e Vries en ?ezin 
H. T. Koa en echtg. 
C. SchavPmaker 

en gezin 
H. Berkhont 

en echtg. 

a.dj. chef 

1!1'7agv. 
hr.d. wtk. 
hfd . wtk 
hf.IJ. wtk. 

gt>zagv. 

EV (ex a.fd. TD I ll A/I-lK) 

RV 
RV 
RV/ OP 
RV/ SV 

OP 

Mevr. W. ZimTel-.de geZ'in hf.d. wtk. 
Graaf en kindi 

C. C. Kal'Sseboom 
en echtg. 

hfd. empl. 

G. Takken en j!:P.zin hfd. em-pl. 
G. H. K. Wertenhroek empl. 

en echt2. 
A. C. Je Kubber 2de sttn. 

err j:ezin 
J. M. Meinen 2d.e wtk. 

en gezin 
C. F. v. Beukeringen 3d'e wtk. 

en gezin 
Th. G. Raterfuk 3do wtk. 

en echtg. 
J. A. Claassen en gezin 3de wtk. 

EV (ex aid. VZ/HK) 

EV (ex Survevd'ienst/T~. Pr~k) 
EV (ex Ink. & Mag. dienst/ TJt. 

RV/ SV 

RV/SV 

!R.V/SV 

RV 

RV/ SV 

Priok) 

Een goede reis en behouden aankomst ! 
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NIEUW AANGENOMEN: 

Cit. Osepbius kv. 3de wtk. dido. 29/4 aangek. per vli~gt. 

J. A. Kraeger 3de st.m. d.do. 1!5 " " " Liong A T}oeDI loc. -empl. ddlo. 4/5 gepla.atst af.d·. VZ/HK 
G. Ch. C. Schuiten- !l.oc. etn~pl. .ddro •. 5/5 

" 
PZ!HK 

maker 
H. A. M. P. K()ppens 3die Slllti. ddlo. 5/ 5 aangek. per vliegt. 
A. J . v. Hartingsveldi 3-de •S'tJn.. ddlo. 7/ 5 " .. 
P. J. A. Buchner kv. gezagv. dido. 8/ 5 

" ,; 
L. B. Veenman kv. 2-d'e wllk . . dkfu. 8/ 5 " " " 

Welkom bij onze Maatschappij! 

MUTATIES: 

R. V. Beetz cmpl. 

A. Timmermans empl. 

A. Dj.od!hy Wir()koe-- loc. empl. 
ISoemo 

Ch. A. de Roy van o-dlj. ch~f 
Z11ydlerwijn 

P. J. Eekhout hld. empl. 

J . C. va1111 NoO'rdenn.e a-dj. chef 

M. M. Sybesma. 2de wtk. 
J. van Ca-ipel empl. 

G. J. Verhoeven empl. 

R · J. Th . . d'e Wijs omp!. 

C. W. Klr>oOIIl Md. empl. 

'\'i'. A. M()raux loc. empl. 

dd~ 30/ 4 van afd. Claims/ HK 
naar a-g. Pontianak 

dlifo. 30/4 van I & M-.dienst/ 
Tg. Pri<>'k naar ng. S'port! 

-ddo. 1/5 van afdl. PZ/HK 
naar C.I.D./ HK 

.dido. 1/ 5 van SMP/ Berouw naar 
afd. VRV/ SMP/ HK 

•dido. 1/ 5 van SMP/ Berouw 
nanr aid. CM IRK 

<Mo 9/5 van a·fd. VRV / HK. 
naa-r ag. Maka-ssar 

d'dlo. 9/5 ~ntslag o-p verzoek 
<did'(). 20/ 5 van :>2- P:mgkalpinan.g 
noar Afd'. VRVt HK 
ddo. 20/5 v:tn Sn~a:haia-Veem 
naa•r 11fd1

• CM 3/ HK 
~lifo. 23/5 v:an ag. Pontiaoak 
lila ali' a a. P"ha.n.g 
iddo. 24/~ vau ag. Meda-n naar 
a~. Tg. Priok 

.dld'o. 24 /5 V'3lTl ~~~· Dongga1a 
na.ar Aid. VZ/HK 

, Die van mij, die zei toen . . . . " 
Eens in die week zendrt .de Nen'eriamJ.se ra~d~()-omroep een k&rt 

urol!ramana• uirt d81t 1·s getitel>&: ,1dlie van mij. ,(liie zei to en ......... " 
P11acti•""h iedere toestelbezi<tter 1ui5tert naa.r d'eze nijzondn aaiJ"dige 
uitze111dimg, wnarbij de samenstel:ler een aanw~ lwke :kinderolJIII1er
kin!!en de aether instttlll't. De clou is -dan no.g <dnt bi.i met e~ 'killldler
stemm-etje d'e omnerl<inl!'en v-a.n bet kind nJaverrtel·t. ·hetJ!een d·eze uit
zendi-og nog verlever~tdli~t. V()or (}DS -ligt een buJ11del van kmdt'!rbaihbel
ties. >Samengestelid' dO'Or .(Jie geestelijke vad'er v~n deze ruhriek: Peter 
Neko•s. 

La!en wij eens eell tweetal van deze kin,derverbaaltjes a-an U na
vertellen: 

Yroliik h111ppelend liep kleine Ht'lnik aan d·e halbd van OJDa in bet 
nark. Bet ~ezicht vwn Oma WU15 •net zo walend' al s d'e zomer'Se d'al\'. 
llenik·s Jtehalihel klotik v,rolijik tnssen ld'e bmn611'. slechts af en toe 
onderbroken .&or .de 'r'U5Stige stem van grO'Otmoed'er. OpeelbS zn,~ bij. 
mbdJen in de ootkvijver, een ooievaar o.p zijn ,n,est staan. Vetiba.<t~d 
keek hij ·naoc de mo()ie vogel, rukrte z.ich 'I'Qen aos van Oma, rende 
naoc offu rand van d!e vijv-er en I>iep, met beide ha·nd:jes na-n z'n mood: 
, Ooievoar, ooievaar, ken je me nog? lk ben: Henkie!"' 

Ret viel de j.uffrouw op sl'hool d•i-rect op dst er met Gijsje iet~ 
b~jzonders aal!ll d,c hm)jd! wa.s. Hij was :dan o<>'k vreselijk vvolijk en 
uitgcbten. Ze hoefd'c echter ndet Iango te 1vnchten om te weten te 
komeu wat de .oorzaak van deze bl\j.dlschap was. walllt ()peen-s stak 
de lk:lein_e haas z'n vin:gertje :in ·de lucht l'irl zcil met een1 juicben<l 
slemanet)e: 

,Jnf. mijn papa i-s v«ndn:tg jaril(' "11> 1111 m:lg ik vnnnvond ()-phlijvon 
tot ik na-ar heitl moet". 



Maurhs John Ed"; n v~rn .(!er Roest werd 
14 November 1896 te BataV'ia geboren. Hij 

M .J .E . van der Roest 
maan dgel.cler 

I nk. & Mag. dienst 
35 jaar 

18 Juli 1957 

volgde zijn ·studie ann 
od'e K.W.S. (afd. werk
tutgkurude) en trad 20 
Fehruari 1922 als 
tekenaar 2d'e kl. in 
dienst van de K .P .M. 

Op 1 J an.uari 1940 
volg.d'e zijn aanstelling 
tot t ekenaaor le klasse/ 
employe, in welko 
functie h ij in Novem
ber 1953 de dienst 
det· KPM met pensi 
oen verHet. In April 
1954 wendl hij op eigen 
verzoek weer in dtienst 
gesteld als maand
geld'er en geplaat•st 
bij .de I'Ilkoop en 
Magnzijnd!ienst te Tg. 

Priok, alwaar hij op 18 Juli a.'S. zijn 35-jari.g 
dienstjuhileum hoop·t te her.den:ken. Wij wen
sen de beer Van der Roest op .die dhg van 
harte geluk. 

* 
Lahema Latontii 

d jurumudi perahu 
p erw. Donggata. 

25 ta.hun 
1 D1uli 1951 

(tidak ada potret) 

Lahema L aton tji t erlahir ·dalam tahun 1909 
d'i D()nggala. Pa.dn tgl. 1 DjuH 1932 ia mulai 
hekendja seb~gai: kulii da lam dinas K .P.M . .d'an 
d 'alam bulan Agustus 1953 .diangkat men.d:jadi 
dju.rumnd'i perahu, diln .dlalam djahatan oi.nii in 
masih •SeMnriasa hekerdja pa:da Perusahaan 
ikami iH Donggala hingga anemuask:m sepenuJt
nja fihak atasannja. 

* 
Lapai Laruki 

diurumudi perahu 
11erw. Donggala 

25 t ahun 
1 Djuli 1957 

(tidak ada potret) 

Lnpai Lasuki tcrlal1ir dalam •tahun 1906 .di 
Donggala. P a-d:a tgl. 1 Djuli 1932 da masuk 
ker.dja seb agni kuli pada K.P.M. ·disan.a dan 
p~·da tgl. 1 Agu~tuos 1953 ia {}iangkat mendjadi 
dJuru.mudi perahu, .d'alam .d'jnbatan mana ia 
masih .senan tiasa hekerolja lringga memuaskan 
sepenuihnja. 

M . Pit t ers 
hoojdklerk I 
ag. Makassar 

25 jitar 
1 Jttli 1957 

(geen toto beschik baar) 

24 Ap ril 1910 werd1 Marinus Pitters te Sura
bnia gehoren. ffij .U'OOl'liep ode Mulo ahFaar en 
tr l5d! 1 Juli 1932 .als lclerk lbij de Civ'ielc Dienst 
OJl het ag. S urahaia in KPM-.dl'enst. 

Na .d.e tweede W ereldoorlog werd de iheer 
P itters p er 1 J anru.ari 1946 h ev()r.d'erd tot h oofd
k.lerk II en o.p I Jauua.ri 1953 wer.d hij aan
gesteld' to-t oooEdrrclerk I. Sind~ Jan'llar i 1946 
!Ps ihij werkzanm op bet Maka&sat·-agentsehap. 

* I . Pooe 
Beam bt e 

ag. G orontalo 
25 j aar 

1 J1lli 1957 

(geen toto besch ik baa.r) 

lb11ablim Pooe wer.d 29 Februari 1908 <te Go
rontalo geboren. Na eerst a ls volontll'ir b ij het 
Binnenlands Bestuur t e hehbelll gewerkt en 
d'aal"'la werkzaam ·te zijn geweest als commies 
bij .de PTT, tNJd hij op 1 Juli 1932 a.Is kler.k 
in KPM~d'ienst. Na r espect. t~t 2de en 1e klerk 
te zijn Jbevoooer.d', wend bij ()P 1 Janoori· 1946 
beno61Dld t ot hoofdiklerk II. 

Na eerst de ·helang;en Valll .ome Maatschappij 
nls agent t e Gocontalo te hehben behartigd', 
w.el'Trll hij in dleze zelfde f unctie Ia·ter overge
p laatst naa:r P are-Par.e. Op 1 Janua'l1i 1950 werd 
tEe heer Pooe b evord'erd tot Hooidklerk I en 
op 1 J annari 1953 vf)lgJd'e zijn nanstelling tot 
heamibte. Wa.ar het a,gerut'Scharp te Pare-Pare op 
1 A·pri·l j.I. wer.d gesloten, werd! d'e heer Pooe 
met ingang van dezeH.de datum overgeplaatst 
naar het Goro·ntalo-ar;entscha,p. 

* 
Zainudin billl Sidjin terla.hir daiam tahuu 1909 

Zainudi n bin Sidiin 
pemakal perw. 

Sinkawang 
25 t ahun 

l Djuli 1957 

di Sam bas. Ia masuk 
kerdja p!l'da 1gl. 1 
Djuli 1932 se:OO.gai 
d'dur umu'll!i pada P e
I'Usahamt kam.i: d·i 
Singkawaong. KemUJdi
an. ia ldi.ang.kat men
d jadi pemnkal, dalam 
ldja:batan m 2na ia 
hingga osekaran~ masih 
senantiasa hekerdja. 
Pada ·~1. 1 Djuli j.n•d. 
Zainudlin .di Si;d'jin 
me rnperin.ga·ti .haJ, 
bnhwa ia 25 tahun 
jan.g l alu masuk ker
,J~a pa1ln K.P .M. 

28 Janu.ari 1907 werdl Tan Kim Liong in 
hct toenmalli.ge Batavia 
geboren. Na d•e Mulo 
t e hebben d oorlopen. 
tr a<d' hij 0<p 6 J u li 1932 
a.Js lklerk i n KPM
odiemt en werd ge
plaat'St bij Je af d'. 
StaotiS'Iiek t>p b et 
Hooidkantoor. In Juli 
1937 werd hij ovet·
gep laatst naa·r d e l n
k·oo-p en Ma.gazijn
•d'ienst ~e T g. Priok, 
alwanr hij ook tha n~ 
110g werkzaam i <S. 

1 Juli 19.49 werd <lc 
heer Tan K im Lion~ 
bevo~e'l'd tot hoofli
klerk II en ()p 1 J uli 

Tan K im Liong 
ltootdklerk I 

I nk, & Mag. dienst 
25 j aa.r 

6 Juli 1957 

1952 V()lgde zij n. aamtelling tot hoofillklerk I. 

Limericks 

Ecn wcthouder stond in Stavoren 
()p zijn hoofd op d'e haan vnu ·de toren. 

Nou, het was geen gezictht 
wanot zijn vest zat n:iet .dlich t 
en hij wa•s l>ovendien ongeschoren. 

Frans de Clercct Jr. 

Er was eens cen kaa·sboer dn Gf)UJda 

Die zat om die tafel zijn vrouw na, 
Maa r zij riep heel vie£: 

'A-lles d~ relaltief : 
Als ik iets l1ar·der loop, zilt ik j()U na! 

Alex van der Heiden 

1!7r Ieefde een g·rijsa.aro i n Dover, 
D ie haod n'og nmar twee tand'en over. 
'Maar ·ik ·klaag niet ', zei' hij, 
' ll,. .beill bnkbaar en hlij 
d 'at ze -staan aan clk{lar tegenover'. 

Een jager in 't lanidl van odie Regge 
\Vist steedls met succes aa.I~J ·te leggen. 
ZeUs een hans , die hij schoot 
Sprak nog kort voor z'n dood~ 

X 

' t Was een prach~sc'hot, moor kan itk met zeggen'. 

K . van het Reve 

E en er g odeftig heerschap ui·t Vleuten 
H i•eld zeer veel va n verse bescheute. 
'Maa.r', zei hij, 'hoe ' t oo-k osmaekt, 

l·~ lbeheers mij volmaekt'. 
Want bet mangelde hem aan de d'eme. 

X. 

n OfHcier, d·iP. nooit Zf)llder k anon slieo, 
5<-hoot b et af, al s een mug h ngs ' t .plafondl liep. 
P it onibelteer.st 'Vtlll"en 
Onits tJ"C'htte de lburen , 
Hoewel hij I"' rre~t s teeds ~p:tl'lhm' riep. 

'f • w as een ;; een :me1s')e in Zuilen 
7.t\ zin d~eHik - '.t was '()In t e huilen ! 
'Want '•$ ochteniJls hU \ o-postaan: 
Gin~ zij op .ham· k'Ol'l staan 
Om haar voetzoloo n iet te bevuilen, 

Stegrelf 

Alex van der lieldotn .. - . .... . __ ..... ~- .. ' .. 



Archipel-vaart • 
1n het verleden 

door 
G. Knijpenga 

xxm 

Doch ook andere goederen werden 
aangebracht, zoals moge blijken uit de 
volgende advertentie in de Bataviasche 
Courant van 1819: 

,Op de hoek van de Lepelstraat 
zijn te bekomen bij ]uragan Simioen 
p.y,s aangebracht tegen contante beta
ling ]aparasche stoelen, ledikanten, 
rustbanken etc." 

* 
In de havens van de hoofdplaatsen 

op Java nl. Batavia, Semarang en Soera· 
baia, liepen in 1827 slechts een klein 
aantal, na·melijk l'esp. 64, 54 en 99 In
heems getuigde vaarluigen binnen. Daar
naast kunnen we het jaartal 1900 plant
sen met resp. 229, 155 en 85 vaartuigen. 
Van veel betekenis was de prauwvaart 
op de hoofdhavens dus niet. Deze con
centreerde zich het meest op Banjoe~ 
wau~ie, namelUk 694 prauwen, voorna
mel~jk afkom!'tig van Bali en Lombok. 

De statistieken van de zgn. buiten~ 
hezittingen werden niet eerder dan van 
1857 a£ g:epuhliceerd; pas in 1868 waren 
ze voHedig. Uit dit laatste jaar nemen 
wij hier een paar cij£ers over betre££ende 
de prauwenheweging. 
Pontianak 379 prauwen 

(meest van Borneo's Westkust) 
Amboina 72 prauwen 

(van diverse kleine havens in de 
omgeving) 

Bandjennasin 83 prauwen 
(voornamelijk van Oost-Borneo) 

Banda 398 prauwen 
(uit de Oostelijke Archipel) 

Menado 118 prauwen 
(meest van de Sangir eilanden) 

Palembang 503 -prauwen 
(voornamelijk Oostelijke Archipel) 

Padang 250 prauwen 
(voornamelijk Oostelijke Archipel) 

Muntok 282 prauwen 
(voornamelijk Oostelijke Archipel) 

Telok Betong: 288 prauwen 
(meest J ava-overwal) 

Makassar 786 prauwen 
(Oostelijke Archipel en Bali). 

Dit zijn de cijfers va~ het aantal 
aangeko.men Inheemse vaartuigen. De 
vertrekdjfers maken daannede meestal 
niet zoveel verschil, alhoewel Makassar. 
daarou ee"'l uitzondering maakt, name
lijk ] 016 vaartuigen. De havenmeester 
meende dit als volgt te moeten toelich· 
ten: --, 
1e. Enige prauwen komen leeg aan. 
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Van hun aankomst wordt geen 
aangifte l!edaan. Bij hun vertre.k, 
als zij ladil'·g innemen, krijgt men 
daarvan opgave; 

2e. J aarlijks wordt te Makassar en 
omstreken een vrij aanzienl~ik ann
tal prauwen nieuw gebouwd; 

3e. V ele prauwen vertrekken van hier 
(Makassar) en kereu nimmer weer; 
enige vero";gelukken en weer an· 
deren bl~jven varen tnssen de Key~, 
Aroe- en Papoeaeilanden en nemen 
nieuwe jaarpassen -op de plaats, 
gelegen in de Molukken. 

* 
0-.0ervol•gende publicatie uit 18ll 

(Sprokkelmaand) ·kregen wij onder het 
oog: 

,Dat de passen voor vaartuigen naar 
Batavia, Semarang, Soerabaia, Cheri
bon en Bantam, dan wel naar plaat
sen onder dier ressort, wanneer zij 
derwaarts vertrekken van eene der 
aange~even plaatsen, die niet tot 
hetzelfde ressort behooren, zull(>.n 
moeten zijn f{eschreven. V oor va.ar
tuigen van v#f last l?n daar beneden 
op een zegel van 24 stuiver, tege."'~
betalinc: van e.en rijksdaalder zilver
f!eld. Voor vaartUJigen hoven de vijf 
lasten op een zegel van een rijksdaal
dP.T, tegen betaling vcrn een drie~ 
vierde rijksda.alder zilvergeli£'. 

Daar dit telkens voor een reis opnieuw 
aanvragen van een pas blijkbaar wel 
wat lasti,g; werd gevonden, werd in 1818 
afgekondig:d dat: 

,Aan lnheemse niet op Europese 
w~jze getuigde vaartuigen zullen geen 
zeebrieven noch passl?n v_oor elke 
bijzondere reis worden afgegeven, 
doch zij zullen gehouden zijn zich 
t\.m een jaarlijkse pas te voorzil?n". 

Onder Inheemse vaartuig:en moet 
worden verstaan, die vaartuigen die op 
Jnheemse wijze zijn getuigd en die toe
behoren aan InheemFen en door In
heemsen • gevoerd. lnheemse, niet op 
EuroTJese wiize getuiQ'de vaart,,iqen, 
waarvan de eigenaars of voerders Euro
peanen zijn of afstammelivgen van 
Euro-peanen, zullen geen jaarpassen 
worden verleend. 

In 1827 werd hiero-p nog eens de 
nadmk p:ele!!.'d door middel van de vol· 
geode pnbHcatie: 

,Dat elke gezaghebber of eige"laar 
van een Tnheems vaartui[{. onvf>r~chil
lig op welke plaats in Ned. lndie hij 

zich op den lsten ]anu-ari van elk 
jaar met zijn vaartuig bevinden zal, 
gehouden i$ zich voor zijn vertrek bij 
de autoriteiten dier plaatse, tegen 
afgifte van den ouden jaarpas, van 
een nieuwen jaarpas voor dat loopen
de jaar te voorzien op een boete van 
f. 100". 

Zo'n jaarpas zag er noga1 zwaarwich
tig uit en luidde in 1818 als volgt: 

,In naam van Z. M. den Koning 
der N ederlanden enz. enz. enz. Alzo 
ons door (naam van de gezaghebber), 
gezac:hebber van het inlandsch ge~ 
tuigde vaartuig, genaamd .... , wo
nende te ...... , vertoond is dat hij 
zich ernere-de met de vaart en han
del op lndische wateren, en gaarne 
wenschte met eenen jaarlijksch.en pas 
voorzien te zijn, tenei.nde ongehin
derd van e"'l- naar alle plaatsen in de 
l ndische zeeiin gelegen, met zijn in
hebbende lading te varen; zoo is het, 
dat Wij hem bij deze den jaar· 
lijkschen pas verleenen, teneinde hij 
met zijn o:derhebbend vaartuig, 
groot ...... lasten of koyangs, bemand 
met ...... manschappen en gewapend 
met ...... (soort van wapenen) zijnen 
handel zou kunne~ voortietten, ver~ 
zoekende Wij de Vorstenen en Over
heden der p.laatsen, werwaarts hij 
zich zozr.de mogen begeven, of le 
bevelhebbers der oorlogs- en andere 
vaartuigen, wclke hij zoude mogen 
ontrnoeten, dezelven gezaghebber als 
ingezctene vtrn Nedcrkmdsch lndie 
met zijn onderhebbend vaartuig te 
willen laten ongehi.nderd heen en 
weder varen, hetwelk Wij genegen 
zijn te reciproceeren. 

Ontbiedende en bevelende voorts 
allc onze onderhoorige Gouverneurs, 
Reside'lten en Komma.ndanten van 
plaatsen of oorlogsvaartuigen, deze 
onze pas te respecteeren en aan voor
noemden gezaghebber alle protectie 
te verleenen". 

Hoeveel van deze jaarpassen werden 
uitgeschreven hebben we niet kunnen 
ontdekken. In 1829 wordt het vennoe
den geuit, dat sommige Inheemse eu 
Chinese vaartuigen ook in vreemde 
bezittingen, in de Archipel gelegen, zijn 
geregistreerd en dus naar !l:e}ang hun 
helang dit meebrengt en onder Neder· 
landae en onder vreemde vlag varen. 
Dit· ga£ aan.leiding tot de instelling van 
een verordening, waarbij werd bepaald, 
dat aile eigenaars of gezagvoerders vau 
Jnheemse vaartuigen, die een ver~n
ning hehben gekregen om onder N eder
landse vlag te varen en, daardoor be
voorrecht zijn met gewone rechten, 
gehuuden zullen zijn om wanneer z~j 
van een vreemde haven, in de Archipd 
gelegen, naar een Ned. lndische haven 



uitklaren, hun Nederlandse zeebrief of 
jaarpas door de autoriteit van die 
vreemde plaats hebben te doen viseren, 
dan wel zich te voorzien van een uit
k laring, behoorlijk door een autoriteit 
getekencl o:~der vermelding onder welke 
vlag zij uitklaren, zonder welke zij in 
de Ned. Indische havens zull:en worden 
beschouwd als varende onder vreemde 
vlag en onderhevig aan de rechten voor 
vreemde schepen vastgesteld. 

* 
De meest voorkome:--,de Inheemse 

vaartuigen, op Java in gehruik, waren: 
de ]avase Toop - gewoonlijk 16 tot 35 
koy., hemanning 16 t>Ot 22 personen -
gezaghebber jura~an of anachoda, door· 
:raans eigenaar. Bewapening: 4 tot 6 
lilla's va•1 lh tot 2 pond kaliher, gewe
ren, donderbussen, etc. Geen harde 
zeiler. 
de Pan.tjallin g R embangan - horen in 
h et R embangse thuis of werden aldaar 
:rebouwd. 6 tot 9 koyangs - bemanning 
7 tot 8 J avanen. Bewapening 1 of 2 
Ella's van 1f4 tot 1 pond kaliber, gewe· 
r en, etc. Harde zeilers, hevaren meest 
de J ava-kust. 
de Maya.ng, feitelijk gehouwd voor de 
visvangst, 1 tot 2 koyangs - 5 man. 
r•iet bewapend, harde zeilers - trans
port op de kust. 
de Bessie - als de Mayang, doch iets 
kJeiner. 
de Radoeang hoort thuis op Madoera, 
3 tot 5 koyangs, hemanning 6 tot 8 per
sonen. 

Er waren en er zijn nog vele soorten 
prnuwen of ze hPhbe"\ in andere streken 
andere namen. De padjala en de sopeh 
zijn open vaartuigcn met een mast. Ook 
de lamboh hehoort tot bet kleinere 
soort. Een andere soort, die meer in de 
lH olukken voorkwam, is de rorehe met 
een bema".ning van ongeveer 30 perso· 
nen. Te Ternate noe.mt men deze 
kora-kora. 

De Boeginese pmuw doet met haar 
hoog opgehouwd achterschip sterk den
ken aan de oude galjoenen der O.I.C. 
H t>t is zelfs niet onwaarsch\in1ijk, dat 
de bevolking dit model voor hun prau
wen heeft overgenomen. 

Ongeveer hetzelfde zijn de padewak
kang en de iets kJ einere prauw palari 
met een klein verschil in de hovenhouw. 
Genoemde vaartuigen zijn p;etuigd met 
twre ste-.gmasten en een boegsnriet en 
I~jkrn dus enigermate on de Europees 
getui l!de schoeners. De hemanning va
rieert van 10 tot 20 personen. 

De nachoda h eeft de alg-emene lei· 
din~; op lang ere rei zen is er nog een 
tweede, de f'achoda-laoet, die voor de 
navi~ratie zorgt, terwm de nachoda-darat 
rle: zorzen en administratie van de 
lading op zich neemt. De roerganger is 

(foto-archlef K•on. Inst. v .d. Tropen) 

Een handelsvaareuig op Europese wijze getuigd. l nheemse naam is pa.dewctkang of paduwakang. 

de djoeroe.moedi, tcrwijl de djoero.e· 
hatoe dienst doe t als uitkijk. De rest 
van de hemanning is -de anak-sawi of 
matrozen. 

Diverse vaartuigen hebben zich wat 
de bouw en de tuigage hetreft, onge· 
twijfeld aan de geest des tijds aangepast. 
Zo zagen wij in een reisverhaal uit 1824 
cen paduakcm heschrijven als een vaar
tuig, getuigd met een mast in de vorm 
van een clriepaal bok, waaraan een 
langwerpig zeil van biezen gevlochten; 
deze paduakans zijn meestal ter grootte 
van 10, 30 tot 50 lasten, hehhcn weinig 
hout onder water en zijn hoog en wijd 
uitgebouwd, waardoor zij hijzonder 
ra·-:ok zijn. Ze worden gestuurd door 
2 losse roer en , die worden gelicht, zodra 
zij ten anke:r liggen of over ondiepten 
zeHen. 

Naast de Boeginese prauwen vormen 
de Madoe1·ese prauwen, voor wat op 
grote afstand varen hetreft, een voor· 
name groep. In, vorm en tuig hebben 
deze prauwen evenwel mecr eigen 
karakter hewaard. Aan .e'en korte onder· 
mast wordt een driehoekig zeil gehesen, 
gesteund door bamboes. Zowel de Ma
doerese als de Boeginese prauwen 
voeren meestal twee ro.eren, bestaande 
uit een vrij la1'•ge plank, hoven versmald 
en van een h elmstok voorzien. Men 
hehoeft dan hij overstag gaan niet te l· 
kens te wisselen, daar aileen het lijroer 
wordt gehruikt. 

Van Madoera :worden voornamelijk 
sappies vervoerd. Als men dan op de 
Westkust van Borneo zo'n prauw ziet 
l ossen, staat men verhaasd over wat 

· daar al uit te voorschijn -komt. Voor een 
20-tal sappies .moet toch ook voer en 
water aan boord zijn. Op h et voordekje 
ziet men zelfs m eubelen en daarhissen 
en er o ... der stapels vruchten; waar de 
hemanning en zelf de passagiers, die 
ook nog ondergebracht worden, een 
onderkomen moeten zoeken, is helemaalo 
een raadsd. 

H et vaargebied der Boeginese prau
wen strekte zich uit tot Sir.gapore en 
soms vel'd.er, waarbij een zo gunstig 
mogelijk gebru.ik van de moessons werd 
g-emaakt. Begin October werd, gebruik 
makende van cle laatste dagen der Oost
moesson, naar Singapore vertrokken. 
Daar wcrden de producten verhandeld 
en diverse goeder-en zoals lijnwaden, 
gereedsch appen, ijzen\;erk etc. inge· 
kocht. Met h et doorsta8)1 van de West
moe~son zeilden ze weer terug en verder 
werd de grote reis naar de Oost-Moluk- . 
ken tot Banda en Ternate aanvaard. 
Ieder lid der hemanning dr:eef ee11 han
deltje. De prauwhuur was vastgesteld op 
5% der verkoopprijs. Van deze huur 
ontvingen de naco da dioeroemoedi en 
d joeroehatoe gezamenlijk 1fs gedeehe. 

Op verschiUende plaatsen hadden de · 
handelaren een zn. a" akoda, vertegcn
woordiger zou .men hem kunnen noe· . 
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men, achtergelaten, Dew verruildede di
verse artikelen. Van muntspecie wer{l 
zeMen gebruikt gemaa.kt. Door deze 
vestigingen m et -de daarbij behorende 
opslagplaatsen etc. ontstondcn dikwijls 
diverse hande~splaatsen. De Boeginczen 
vermen gd en Zich zeld.en met de bevol
king waardoor men thans norr in de 

"' mee&t;e havenplaatsen de zgn. kam-
pong-boegis vindt. Ook plaatselijk had 
men diverse zeilpranwen. Zo hrachten 
die van Gorong en Ceram meestal met 
8-'tal paduakans jaarl~jks een hezoek aan 
Bali, vanwaar ze rijst haa1den na er zwa
vel van Nila t e hebhen "'ebracht 

In 1827 was bepaald, "dat ·d·e . pran
wen, toehehorende aan ingezetenen van 
de Moluk>keiii, vrijelek van het ene ei
land naar het andere mochten gaan, 
Of re ·het zonder <lie toestemming niet 
gedaan zouden hehhen, men.en wij te 
mogen hetwijfele n. 

He! was op de eilanden gehruikelijk, 
dat hg- en ankergelden moesten wor
den ·betaald, hetgeen dikwijls in natura 
geschiedde. Een negorijv~rst kon de 
scheepvaart aanlokken door de tarie
ven la~er te steUen dan zijn hnmwan. 
De beffingen voor prauwen, die niet 
ter plaatse thuis hoorden, waren soms 
zeer hoog. Nog in 1863 werden bedra
gen genoemd van f. 35.- tot f. 50.-, 
waarover dan nog we i eens te pra ten 
vie}, doch die toch de ·h andel afschrikte 
en de h edrijvigheid allesb ehalve t en 
gcrede kwam. 

De vorst van Bima had omstreeks 
1850 zelf enige paduak ans, waarmede 
hii paarden naar Java verscheepte, ter
wiil h~j tevens over de bark ,Gouverneur 
Schaap' ' (110 L.) en een uaar iaar later 
over de hark , Ze eprauw" (123 L.) be
schikte. 

Yan F.ndah uit werd omstreeks 1830/ 
90 jaarl~iks 20.000 pic. copra -met padua
kans van 300 tot 400 picols naar Singa
pore ver$cheept. 

De padua.kans, die soms wel 75 ko
yane:s groo-t waren. werden m eest op 
Celebes, vooral t e Boe}ekomba en Bon
thailli v:ehouwd. De homY"er!;, die e~n af
:wnderlii-ke kaste vor mden, werclen li~ 
mo-limo's ~enoemd. E en schaaf kwam 
er niet aan t e pas. zelfs de dunste plan
k en werden met de disscil bewerkt. 

De Gorammers, zo l aze111 we in een 
reisversla·g van 1860, gingen jaarlijks 
met onderscheidene prau.wen naar de 
Key-, A roe- en ander Zui doostereilan
den ; hun reizen naa.t Bonthain, Saleve1-, 
Timor en Bali waren dan ook niet z~M
zaam. Naar Aroe en K ey hrachten zij 
sap:o en kochten daar enige lijnwaden, 
ook wel tripan~, <loch voornameliik ook 
K eyse jonk,en, die door hun .deug:dzaam
heid vermaardheid hezaten. E lk jaar 
we1•den er gemidde1<1 een 50-tal K ey!'e 
prauweu op Aroe verk och t; zonrler oe 
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(foto-a rchlc! Koon. Inst. v.d . Tropen) (foto : P ro!. Harrison Smith) 

Madurese prauwen te Surabaia. 

van K ey aangehrachte prauwen zouden 
de Gorammers hun handel op B ali en 
andere plaatsen niet hehben kunnen vol
houden. Op Aroe verhuurden vele Keyse 
Alfoeren zich als roeiers op de jonken 
der handelaren of als timmerlieden voor 
het herstellen van de prauwen. 

De overvloed viln goed: ti.mmerhout 
maakt e, dat m enige houtsoort hij bet 
b{}uwen der vaartuigen werd gehezigd. 
H et djatihout hekleed:de hieronder een 
vo01name plaats, zulks in v>erhand m et 
het gemak waarmede bet zich laat b e· 
werken, alsm ede ook dat het niet ge
m akkelijk aan h ederf onderhevig is. 

Buiten , zeiil en treil" kostte zo'n vaar
tuig f. 2000.- tot f. 2500.-. Complete 
paduakrt:ns werden door de eigenaren 
soms t egen een vaste charterprijs ver 
huurd. Van Celehes heen en t erug n.aar 
Batavia heliep de huurpl'ijs f. 1600.-, 
n aar Semarang f. 1400,- en naar Su
rahaia f. 1200.-. 

In 1843 (schrij£1: h et T . v, N .I. inl864) 
hestO'Ild .de M e.r thuishorende handels
vloot trit 243 vaartuigen, t .w.: 3 stomers, 
29 volschep en, 89 harken, 35 brikkr.n , 
82 schoeners en lO kotters, toops en 
paontjallangs, tesameu metendeo 21 .579 
last en en gevo erd door 51 Europese-, 
79 Chinese- en 113 Arabische of In
hee.msche (!l€rt.agvoerders. 

Begin 1363 (·dus 20 jaar later) waren 
deze c~jfers : 332 vaartuigem, . w.o. 15 
stoomschepen, 11 volschepen, 153 bar· 
k en , 39 brikken, 125 schoeners, 39 
lkotters, toops en pantjallatngG, in tot aal 
metende 38.379 lasten en gevoerd: door 
fi2 E nropese- {w.o. 15 op rle s toom-

sch epen), 101 Chinese en 221 Arahische 
en lnheemse gezagvoerders, hetgeen 
clus een vermeerd.ering rte zien gaf van 
139 vaartuigen, nl. 12 stomeru, 64 har
k en, 4 brikkem, 43 schooner s en 29 
kleinere vaartuigen ; slechts he t aantal 
volsch ep en vel'lll.inderde m et 18. (V ele 
daarvan zulletn ongetwijfeld in de loop 
der jaren tot h arken zijn getr.ansfor
meerd). 

De inhou d der gezamenlijke schep6D 
in dit tijdvak vermeerderde met 16.800 
lasten of ruim 77 o/o, een toename die 
vee! aanzienlUker was dan h et aanta] 
schepen, n.l. 57o/o . Deze venneerdering, 
uitgezonderd d,e, st()()mschepen. komt 
echter voomamelijk op rekening van de 
Buitenbezittingen. Op Java nam het 
aantal vaactu.igen toe Vattl 184 tot 193 
en d e inhoud der lasteJ;t van 16.647 
tot 26.714, waarvan bijkalllS 2000 last en 
komen op rekening der stoomschepen. 

De h andelsvloot van Sumatra werd 
zowel wat bet aoa.ntal bodems als de 
g.ezamenlijke inhoud hetreft, verdub
h e1d. Van Banka werden in 1843 nog 
gec•n handelsvaartui!!en vermeld, terwijl 
wij iu 186.3 voor genoemu eiland het 
cijier 10 vinden , t .w. I hark, 1 hrik en 
8 schoe:ners. Riouw had in 1843 sl echts 
2 en in 1863 8 schepen . De W estkust 
van Bor.neo st eeg van 10 ion 1843 tot 15 
in 1863. He t aantal voor Bandjermasin 
steeg va.n 4 in 18M tot 34 vaartuigen , 
p:otendeels hark en . Van Makassar wex
den in 1843 sl echtls 2 harken vermeld, 
terw~i~ deze st ad in 1863 hezat: 3 har
ken, 2 hrikken en 6 schoen ers. 

(wol)dlt verv~lgu) 



sent u alttJO €€Rl1Jk? 
Mijn grootvader placht te zeggen: 

,Eerhjk duurt ltet langst". In onze 
famihe gaat het verhaal, dat een van 
mijn ooms dan steevast antwoordde : 
.J a.wel, vader, maar wat lang duurt, 
verveelt. Maakt U zich niet on;gerust : 
die oom van me is toch nog goed terecht 
gekomen en hij m eende het ook zo erg 
niet. 

Bent U eedijk? 
I __ ._. __ __ .-.J 

Gekkc vraag, zult U zeggcn, Mag ik 
haar h eantwoorden? Neen, U bent niet 
e erlijk. lk ook niet. Niemand is name
lijk aLtijd .en o nder aile o.mstandigheden 
eerlijk. Dat kan ook niet, de maat
schappij maakt dat nu eenmaal onmo-
gelijk. . 

W anneer U ergens bij vrienden op 
bezoek komt en de vrouw des huizes 
·zegt: ,Kees, hoe v.i.nd je onze nieuwe 
schemedamp?" en U vindt h et een lor, 
een prul, een monster, een klap in het 
gezicht, wat zegt U dan? 

,Nou . ..... eh ...... Mien, fleurig, he, 
en zo bont van kleur .. ... . en ..... . eh ... .. . 
het ding past goed bij jullie vloerkleed" . 
(Oat zal dan wei dat vloerkleed zijn 
waarvan U al enige malen na een 
bezoek tegen Uw vrouw, veilig huiten 
op straat h ebt gezegd : , Begrijp jij J10e 
ze het in hun hersens halen, zo'n wan
produkt te kopen" ?) 

Was U ntl oneerlijk? 
Ja. 
Maar, om het eens gewichtig te zeg

gen: Uw oneerlijkheid was gerechtvaar
digd door de nu eenmaal algemeen 
aanvaarde spelregcls van ·de maat
scha:ppelijke omgaug. Want wanneer U 
had gezegd : . ,Mten, kind, ])en je h ele
maal op j•e achterhoofd gevallen? Hoe 
kun je zo'n hrok prullaria kopen?" dan 
was dat gezellige bridge-avondje al 
meteen d efinitief naar de knoppen 
geweest. 

De maatschappij ge doogt geen absolu
te eerlijk heid. lk ken wel mensen die er 
prat op gaan, zo eerlijk te zijn. Ond•er 
ons gezegd : zij maken m et vrucht 
aa.nspraak op de titel kampioen-plei
zierhederver. Oat zijn de mensen die, 
zogenaamd · onbevooroordeeld, open en 
oprecht, het pleizier van anderen 
verknoeien waru.· ze d e kans krijgen. 
Is hun buurvrouw trots op haar nieuwe 
hoedje, dan geven ze een commentaar 
dat buurvrouw een diep ·gevoel van 
verdriet geeft. Is hun collega blij met 
zijn promotie, dan zeggen zij : , Dat 
kt-ijg je in een tijd van personeels
schaarste, ze hadden veel liever een 
ande;r gehad, maar ik weet dat niemand 
op die advertentie heeft geschreven". 
Enzovoorts, enzovoorts .. . .... . . . ... .. . ... . . . 

Moeten we dan alle.maal altijd oneer
Iijk zijn? 

Neen, zo is het ook oiet. lk zou h et 
zo willen st ellen : we mooeten altijd 
cerlijk zijn, behalve in d1e gevallen <J.at 
werkelijke eerlijkheid anderen aileen 
maar zou grieven, kwetsen, verdrietig 
maken of in oagerustheid brengen, 
t erwiJ"l daar ueen enke l pos.itief resultant 

~ . 
mee wordt hereikt. U voedt Uw vrien-
den helemaal niet op tot hetere smaak 
lis dat : Uw smaakl bent U daar zo 
zeker van?) wanneer U haar vreugde 
bededt door te ze.,.aen : ,Meid, wat eeu. 

e~ " y -
eJilendiue lamp heb je non gekocht . d 
maakt i•emand aileen maar ongdukkig 
en hereikt niets wanneer U, oh, onge~ 
twijfeM uit de grond van Uw gemoed, 
tegen -hem zegt : , lk b egrijp m et .l~oe 
je oudste zoon zich m et dat vreseliJkC 
kind kon verloven". Wat drommel, U 
hehoeft toch niet nnet haar v.erloofd te 
zijn? U bereikt toch niet dat die verlo
vin" or> "'rond van Uw uitspraak (en 

~ b u ·k d eerlljk : wat weet U eigen J van at 
meisje af?) wordt vcrbroken? En wat 
gaat U dat aan? r- . 

Dit soort zogehete·n ,N1ets ontZten·de 
cerlijkheid" van m.ensen die zo graag 
Ze uf7'en . ik wil .dat een ander weet 

eo .. " ~ 
wat-ie aan. me heeft", is in :wezen me t 
anders dan een vorm van ·de meest 
stupide arroganti'e en ijd~lheid. 

berlijkheid is een artikel dat per 
milligram moet worden gedoseerd. 

U weet voor Uzelf heel ·goed wanneer 
U wei eerlijk moet zijn. (J weet heel 
n·oed, wanneer U zich niet moogt laten 
~eiden door sym- e111 antipath.ieen en 
eerlijk, ronduit, moet zeggen waar het 
op staat. Dan zal men trouwens ook 
respect voor U hebben. Men he~ft al
tijd respect voor de zakenroan d~e eer
lijk en openhartig optreedt, d1e een 
ander ueen cent te kor t do,et. Men 
heeft r:spect voor de man die een por
tefeuille met geld vindt en die t erug· 
brengt. ,Men", dat is ook : de man zelf. 
Want eerJijkheid verhoogt het zelfres
pect. lemand die liegt en h edriegt en 
kuipt en overal o.mheen praat, h eeft 
geen 1.·espect voor zichzelf. 

U kunt dat laatste niet zo erg be
langrijk vinden. .... . totdat U het kwijt 
raakt. Dan hemerkt U pas wat U bent 
verl~H·en. H et is zo et·g als het ve:r~lies 
van een heel goede vriend, van een 
nabije bloedvenvant. 

Eerlijkheid is, zoals zovele abstracte 
begrippen, ,variabel" . Wat onder he
paalde omstandigheden eerlijk kan zijn 
is onder andere omstandigheden een
voudig niet verantwoord. Denkt U 
maar eens aan de geestelijke moeilijk-

heden waarvoor een arts lean kop1en te 
staan als hij ecn h opeloos-zieke patient 
heeft. Moet hij cerlijk zeggen: , U is 
niet meer te genezen ?" Moet hij zeggen: 
, Waar ]even i s, is hoop?", terwiJl hij 
weet dat er , n aar de m ens gesproken, 
niets meer te verwachten is? 

Dit is ccn extreero voorheeld. Maar 
ie'dereen ontmoet in zijn dagelijksc 
Ieven zo. vele ·gevallen waarin; hij zid1 
zon moeten afvragen: ,Wat m oet ik 
docn? E erlijk zijn"!" 

J a, natuurlijk, eerlijk zijn. Altijd. En 
van .ganser hartJe. Altijd pogen de waar
heid en niets dan de .waarheid te 
zcggen . 

Als . ..... als U weet datU i n dat geva} 
(}ok te.,enover U zelf absoluut eerlijk 
bent . Dus als U weet dat die ,waarheid 
en niets dan de w aarheid" inderdaad 
de waarheid is en dat U haar aileen om 
waarheids wille zegt. En niet iets waar· 
van U wUeen maar veronderstelt .dat het 
de .waarheid i s. 

En niet iets waanran U weet dat het 
ceil! ander nodeloos kwetst t erwijl het, 
zoals in h et ueval van -die schemerla.mp, 
er ' in wezen ~iet toe do:et of U dat ding 
lelijk vindt of mooi. Want dat is, en 
d-aar komt de conclusie: suhjectieve 
waarheid. 

Ohjectieve waarheid is: , Jawe_l, edel
aohthare, die fietser kwam van hnks en 
had geen achterlicht". 

SuJJjectieve waarheid is: ,,Mien~. ik 
vind die sch emerlamp een verschnk
king". 

De Statendam maakt wereldreis 

Het passagiersschip Statendam van 
de Holland-Amerika Lijn zal van 
7 januari 1958 tim 26 april 1958 een 
reis om de wereld maken. Deze round 
the world cruise begint en eindigt in 
New York. Tijdens de 110 dagen. duren
de reis worden 27 h avens aangedaan, 
de evenaar wor.dt tweemaal gepasseerd 
en de datumgrens eenmaal. De af t e 
leggen afstand bedraagt 32.000 mijl. 

- Hoe is de biefstuk, menoor? 
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Romance aan boord van 
,Het Schip van de Week''. 

Dat een boottocht de aanieiding kan 
zijn tot eet:l ingrijpende beslissing in 
een mensenleven, daar hehhen we alle.
maal wei eens van gehoord en zeker 
ook wei vaiil geiezen. Bijna in iedere 
bihliotheek is wei een hoek te vinden 
over zoutwaterliefde of over een 
romance, die haar oorsprong vond 
tijdens een hootreis. 

Zelfs ,de tocht met de ,Erasmus" 
waarmee eeiil 400 K.P.M.-ers een dagje 
uit waren, was aanleiding, dat een 
jongmens van 16 jaar late:c kwam iiil
formeren (serieus), hoe toch wei dat 
aardige meiske heette~ waarmee hij de 
hele dag had doorgehracht euJ. waarvan 
hij aileen maar wist, dat haar Pa daar 
en daar gep1aatst was en toen en toen 
met \'erlof was geweest. Hij had de 
naam niet goed verstaan, aileen haar 
school, waar die zich bev·ond was hem 
ook nog bekend, maar of een van de 
leden vaiil het personeei Amstenlam
kantoor dit nu eens voor hem kon uit
vi.ssen! De enige nadere aanduidiiilg 
luiddt, dat ze lief was .....• 

De theorieen over de oorsprong van 
zoutwateriiefde in het algcmeen zU1n 
legio en het is niet onze bedoeling 
daar dieper op in te gaan. Of het nu 
het schip, de lucht va:n het zilte nat, 
of de vele vrije tijd is, die hier een 
woordje meespreken, wie zal het 
zegl!en, maar er is toch in al deze 
geschiedenissen een schip, water en een 
OIIltmoeting! 

Dit alles is er bij ,het Schip van de 
Week" niet. We zitten in een studio, 
moeten zelfs stil zijn, mogen aileen 
maar dat zeggen, water op ons papiertje 
staat en we spreken tegen ie.mand, die 
we niet aileen niet zien, maar die ons 
op dat ogel.llhlik ook niet hoort. En toch 
is het mogel~ik, dat ook bij dit ,schip 
op het dl'oge" contacten worden geiegd 
voor het leven . . En de volgende ware 
geschiedenis, die ons onla:~gs ter ore 
kwam, meen nen wU U niet te mogen 
onthmH1en. AlleeJn z~i vooroogesteld, dat 
natum1iik niet hij ieder schip onzicht· 
hare ilraden gesponnen wordCIIl met 
dem<>liike resu1taten. 

Zoals gewoonlijk, werden ook enige 
mnandem geleden hU de pntvang-st in 
Hilvcrsum voor. ,het Schip van de 
Week" de families, die met hun groet 
voor eenze1fde schip kwamen, met e1-
kaar in kennis gehl'acht. Dit is nodirr, 
omdat meiil van half elf tot half vUf, 
.dus zE>s volle nren, met elkaar in een 
betrekkeJiik kleine ruimte doorhrenl!t. 

Zo WE>rn rlan een moeder met doC''hter 
voorgesteld aan een hPPr, die ITlaa!lt hPn 
·plaats nam. Eerst vlotte het !!Psprek 
niet zo heel erg, maar. toch, van liever~ 
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.toto: J. H. c. Vermeulen opname In Hotel Goolland 

Bovenstaande foto werd gemaakt tijdens !vet ''Schip~van de·wook"-programma op 14 Maart j.l. 
in Hotel Gooiland te Hilversum. Aanwezig waren de familieleden van opvarenden van het · ss. 
"]apara". De 2e stuurman F.W. Ka.ptijn, met verlof in Nederland, maakte als gast met zijn 

verloofde, deze opname mee, l!erwijl mevrouw Hobma·Glastra de KPlH vertegenwoordigde. 

lede ging het beter, vooral toen een 
onderwerp werd aangeroerd, waarin 
ook de overigc aanwezigen werden be
trokkcn. Men werd meer zichzelf, 
vergat de zenuwen over het spreken 
straks voor de micr.ofooo en na een 
uurtje was bet ijs geheel gebroken. Ilet 
jonge meiske liet zich kennen als een 
gezellig vlot ding, hetgeen bij de beer 
aanleidilng werd om haar te gaan zieu 
als eventuele aspirant-echtgenote voor 
zijn vriend, die in Vene2uela op een 
o1ndememing zat en die van daaruit 
zo moeilUk contact met meisjes had 
kunnen vinden. In de loop van de dag 
vroeg hij haar, of zij zin had met 
iemaiild in Zuid·Amerika te correspon· 
deren. Maar daar. ging deze jongedame 
niet op in. Wat had zij er aan iemand, 
die ·ze niet kende, te gaaJn schrijven ? 
Nee hoor, daar dacht ze niet over! 

De beer zal even teleurgesteld zijn 
gewee10t, maar hoe Ianger hij deze jon:re 
vronw ohserveerde, hoe meer hU tot cle 
ontdekking kwam, dat .dit de echt~ 
p:emote voor zUn .ionge vriend zou z~jn. 
Toen het gezelschap aan het eind van 
de opname afscheid nam, was zijn 
vraag: ,.Maar ik mag toch Uw adres 
wei hebhen ?" - J a, je kon moeilijk 
nee zeggen, dus voornit dan maar -
en het adres werd gegeven. 

Niet lanp:e tijd hierna kwam er een 
brief uit V enezue1a en er kwamen 
meer. En er werd ook teruggeschreven. 
Toen werden er. foto'~ uitgewisseld en 
de hrieven kregen steeds meer inhoud 
en hetekenis voor beide partijel!l. 

De jonge :man nam het hesluit het 

melSJe persoonlijk te willen {)ntmoeten 
CIIl als alles was, zoals hij zich voor
stelde, haar dan na een verlof van 5 
W'3ken ais zijn vrouwtje mee terug te 
nemen. Dit geheurde! Het paar trouwde 
en leeft IIlU, misschien lang, in ieder 
geval gelukkig, samen in Zuid-Amerika, 

Weer is een gebcurtenis toegevoegd 
aan het journaal van ,het Schip Val!l 

de Week". 

Nieuwe stukgoedhaven 

De voor.tdurCIIlde groei van het goe
derenverkeer in de Amsterdamse haven 
brengt met zich mede, dat men thans 
een tekm.1: krijgt aan kadelengte. 

Ten zuiden van de Coenhaven heeft 
men nu een nieuwe stukgoederenhaven 
ontworpen. Deze zal ongeveer 4200 m 
kademuur krijgen en op het haventer
rein zuUen twintig loodsen worden ge
bouwd. 

Voor het aanleggen van een gedeelte 
van de kade, ter Iengte van 830 meter 
en het op hoogte brengen van het kade
terrein vragen B. en W. de gemeente
raad een bedrag van f. 10.655.000 be· 
schikb aar te stellen. 

Spreuk 

Eetn gezin is als een koninkrijk. De 
man is sohijnbaar de koning, de vrouw 
de denkbeeldige koninp:i,n, bet kind de 
heimelijke maar werkelijke heerser~ 

Joseph Rom: 



(toto; J . H. C. Vermeulen\ (opname ln Hotel Goo!land) 
Op 11 April j.l. vond in Hotel Gooiland te llilversum de opname plaats van het Schip-van
cle-week programma. Aanwezig waren de familieleden van opvarenden van de mss. ,,Siaoe", 
, Leksula" en ,,Larat". Onze Maatschappij werd t•ertegenwoordigd .door onze sociale-werkster, 

mevrouw T. Y. Hobma-Glastra. 

'TRUE MOTION' 

Nieuwe oruwikkeling op Radargebied 

MEER VEILIGHEID VOOR DE 

SCHEEPVAART 

Een nieuwe vinding, die in scheep
vaartkr.iJngen veel opzien heeft gebaard, 
maakt het thans mogelijk de ware be
wegingen - koers en snelheid - van 
eigen schip en vaartuigen in de om
gevi'Ilg v·oortduremd te volgen op het 
radarscherm, hetgeen een aanmerkelijke 
verbetering van de tot nu toe gebruike
Iijke apparatuur en een niet geringe 
verhoging va'll. de v~iligheid voor de 
scheepvaar.t betekent. 

Deze nieuwigheid op het gebied van 
de hnlpmiddelen voor de navigatie is 
ontwi.l&:eld door experts van Decca een 
niet alleen op radargebied bek:mde 
naam. Men noemt het , True Motion 
Radar", scheepsradar m et ware bewe
ging. T .M.-radar waarmee eind Novem
ber werd gedemonstreerd voor Rotter.
damse r.eders - en hun Amsterdam~e 
collega's kwamen begin December. aan 
de b eurt - geeft het eigen schip niet 
Ianger weer aLl het vaste middelpUIIlt 
van een cirkelvormig beeld, maar als 

een z.ich over het scherm h ewegend 
object, waarvan de koern aangegeven 
wordt .terwijl h et lcielzog zich evem
eens manif esteert. 

Alle bewegende objecten zijn direct 
waarneembaar .door een fosforisercnde 
nagloeiing, die de schepen op het 
scherm het aaiJlZien van kometen geeft, 
terwijl vaste o bjecten, zoals hakens en 
kustlijnen, deze nagloeiing missen en 
dus eveneens als zoda,nig zijn te ooder· 
scheiden. 

Het bezwaar van de tot dusverre be~ 
staande scheep sradarinstallaties is, dat 
het beeld zeer onvolledig is. Men ziet 
wei alle oh.stakels, maar kan er 111iet 
uit opmaken ·welke 8llelheid zij hebben 
en welke koers zij volgen. Daarom is 
het juist interpreteren van het beeld 
bijzonder moeilijk. Om koers en vaar· 
snelheid van andere schepeit te bepalen 
zijn cr ingewikkelde driehoe'ksbereke
ningen nodig, waaraan men in druk 
vaarwater ·onmogelijk kan toekomem, 
althans lang llliet in voldoende mate. 

Een nieuwe methode, waarbij het 
mogelijk wordt .de werkelljke bewegin· 
gen V8111 aile op het scherm zichthare 
voorwerpen a£ te lezen, betekent dus 

een bijzO'lldere aanw1nst. Hierin nu is 
het Decca-conceM geslaagd. Men is 
daar overigens niet over ijs van ecn 
nacht gegaan. Een jaar la'llg is T.M.
radar heproefd op het Britse s.s. ,Em
pire Baltic" , een V(}ormalig tank
la~ndingsschip, dat thans dienst doet als 
autoveerhoot tussen Londem en Antwer
pen. H et experjment verliep z6 gunstig, 
dat Decca onlangs besloot de nieuwe 
apparatuur in omloop te hrengen. 

Zeven Engelse en Duitse schepen 
zouden e1· in Maart mee worden uit
gerust en een vijftig-tal bestellingen voor 
latei:e afleveringoo zijn er ook reeds 
geboekt; hieronder h evindt zich ook 
een order van de Holland-Amerika Lijn 
voor het s.s. ,Appingedyk". 

T .M.-radar. geeft het ware heeld van 
een schip en omgevitng elk 3 seconden 
in vogelvlucht weer. Het is, atsof men 
uit een helikopter van een zekere hoogte 
op het eigen schip neerkijkt. In het 
radartoestel, een z.g.n. ,traclunaster", IS 

een ingenieus apparaat aaugebracht, 
waaritn de snelhe1d en koers van het 
eigen schip W'orden opgooomen en 
,doorgegeven" aan net door de katho
destraalbuis op het scherm ge-projec
teer.de h eeld van dat vaartrug. 

Voor de leek op scheepvaartgebied is 
het evena.ls voor de zeeman, d.le er voor 
het eers t kennis mee maakt, lascinereud 
op deze wijze de ware bewegwgeu van 
het e1geu schtp ten opziChte vau andere 
vaartu1gen te volgen. Z.oals reeds be
toogu, komen herek.enmgen, die voor de 
tot nu toe gebruikellJk.e radartypen 
nodig zijn, bij 'f.M. te vervallen . .l:Soeten, 
wal en varende of stilligende schepe.tl 
kunuen itn. de werkelijk.e onderlu.ge 
verhoudmgen van elk.aar worden onder
sch eiden. Voor aanvaringsgevaren wordt 
men dientengevolge ruimschoots op tijd 
gewuarschuwd. 

(Ult .,Onze Vloot") 

-Nee, fll'B 1XJ4k komt m(in mtm nile: cum see. 
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Turk van de ,,Japara'' 

Turk in de armen van 1e stuurman ]. G. Pameyer. 

Het is ons bekend, dat er vele KPM
er., zijn, die de populair.e herdershond 
Turk van ·de ,J a para" kennen, die 
destijds in 1944 als pup in Sydney aan 
boord kwam en tot op vandaag 111og 
steeds als oudste ,hemanurings1id" aan 
hoord van genoemd' schip rneevaart. 
Het was ongetwijfeld een aarclig idee 
van gezagvoerder S. H. Gerritsen, com
rnallldan.t van de ,,Japara", OiiU ons een 

- krantenknipsel uit de toe D.ur.ban uit
gegeven "Natal Daily News" van 
8 Maart 1957 toe te zenden, waarvan de 
vertaling als volgt luidt: 

Het ,bemarmingslid" met de langste 
diensttijd aan boord van het kleine 
Nederlandse tnu.:htschip ,]apara", dat 
TJU)menteel in Durban lading lost af
komstig van Au.stralie, is een hond. 
Het is de 14-jarige herderslwnd, Turk, 
die in 1944 te Sydney aan boord kwam. 

De toenmalige crew van de ,] a para" 
heeft dit schip reeds lang verlaten en 
Turk heeft sinds zijn ,,aanmonstering" 
vele crew--wisselingen meegemaakt. 

Turk is een echte oude ,zeehond" 
die, wanneer men alarm slaat voor de 
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sloepcnrol, op eigen· lwutje naar /war 
plaats op hct dek gaat. En wan•necr z(j 
de wal op is geweest, wcet zij altijd 
precies haar eigen loopplank te vinden. 
Een storm troseert z:,ij ,al{s een oude 

zeerrob. 

Ze heejt echter een complex over· 
gehouden 1Jan haar diensttijd in de 
oorlog. De . .lapara" voer namel~jk 

gedurende de oorlogsjaren tussen Nieuw 
Guinea en arulere oorlogsgebieden in 
de Pacific en was dikwijls het doel van 
de ]apanse Kamikaje zelfmoord-bom
menwerpers. En als cr nu cen meeuw 
of albatros op het schip neerstrijkt, 
rent Turk luid blaffend naar het dek. 

,,lk geloof dat zij alles wat :uit de 
Lucht valt voor een Kamikaje-bommen
werper aanziet'', vertelde stuurman 
J. G. Pameyer ons. De ,Japar<t", die de 
laatste 4 jaar tussen Zuid-Afrika en 
Au.stralie heeft gevaren, wordt na deze 
reis ingelegd op de ]apan- Zuid
Afrika lijn. 

Wij wensen Turk nog talloze voor· 
spoedige reizen aan hoor.d van de 
,;J apara" toe! 

400 PER DAG 

De groei van de Nederlandse hevol
king bedraagt op dit moment ongeveer 
vierhonderd zielen per dag. 

Op de eerste januari van dit jaar 
waren er 10.956.000. H et toenemings
tempo ligt stukken hoger d'ru:1 honderd 
jaar geleden. :Men heeft nu ongeveer 
acht jaar nodig gehad om een miljoen 
te groeien, maar om van drie naar vier 
miljoen te komen was destijds een 
kwart eeuw 1nog niet vo1doende. 

Bij de volkstelling in november 1349 
bleken er 3.053.379 mensen in Neder· 
land te wonen. De volgende telling (in 
1879) liet er 4.412.693 noteren. Het 
tempo werd allengs opgevoerd. Twintig 
j aar later waren het er ruim vijf 
miljoen, in 19ll kwam de zesmiljoens:e, 
in 1920 was de stand 6.865. 314, op 
31 december 1930 waren het er ruim 
7.935.000. Bij de t elling op 31 mei 1947 
was de hevolking aangegroeid tot 
9.625.499 zielen en twee jaar later werd 
de tienmiljoenste geboekt. 

In memoria1n 

Op 58-jarige leeftijd overleed 
5 Mei j.l. te Hilversum de heer 

A. van de V elde 

in Ieven gepensionneerd hoofd
employe van onze Maatschappij. 

* 
Te Amsterdam ovedeed in de 

leefrtijd van 59 jaar op 8 Mei j.l. 
de heer 

W. F. H. Hennanus 

m leven gepensionneerd employe 
onzer Maatschappij. 

Zij rusten in vrede 



Parlevinkers in de bani van Goronuclo. 

(foto: Frank BOdmer Stuctio"s) 



Jrcheologen spenren in de bodem van bet Flevomeer 
Tussen de huizen eu barakken op Lelystad heerst in deze tijd van het 

jaar een weldadige rust, merkwaardig contrast met de drukte van de zomer
maanden van het afgelopen jaar, toen tienduizenden toeristen uit binnen
t:n buitenland per auto of per roudvaartboot een kijk:je kwamen nemen op 
Lelystad. En....... wellicht enigszins teleurgesteld de terugreis aanvaardden, 
omdat er in deze ,stad" zo weinig te zicn was ..... . 

Ruim vecrtil!duizend hezoekcrs echter 
hehhen een bijzondere hcrinr.ering aan 
hun uitstapje naar het gebied van de 
nieuwe pdlder mee naar huis genomen: 
de herinncring aan een leerzame rond
J!;anl/: door l1et museum van Lelystad. 
Sinds de vorige zomer is L elvstad name
lijk in het he~it van e-en eig~n museum, 
dat ressorteert onder de directie van de 
Wiering:ermeer (N oordoostpol der:wer
ke·•) en dat i s ondergehracht in bet 
n ·-eds door zee~· velen bezochte excursie· 
!!elJotnv, waarin aan de hand van foto's, 
kaarten en maquettes een heeld wordt 
geaeven van de inpolderingswerkzaam
heden. 

AI moest het museum van Lel'Ystad 
zich tot h eden verp:enoegen met een zrer 
hescheiden nlaats onder de zon - in d·e 
toekom~t zxl het waarschijnl~ik wat rui
mer aehni~vest worden, als de polder 
Oosteliik F levol<and eenmaal .,hewoon
haar" is 2emaakt - het ])evat niettemin 
een g:root aantal interessar>·te voorwer· 
pen en g:egevens met hetrekking tot ile 
voorg:eschiedenis. alsmede -de latere his
toric va.n onze 10ude hinnen-zee. die g:e
dm·em!le een 1an!!e ree'ks van eeuwen 
een helan~n·ijk water is ~eweest en zich 
al ve~e iaren mag verheug:en in de 
l1elnngsteliin~r van tal van geschied
kund.ip:en. Het museum jg onder de 
~<upervisie van de heer G. D. van d'er 
Heide. arcl1eoloo!! bii de Wieringer
meerdirectie te Sclwkland. door 'een 
staf van toegewiide m edewerkers inp:e· 
1·icht tot een hiizond·er interessant en 
overzichteliik geheel. waarin meer e~1 
minner hehn!!rijke hodemvondsten. in 
h oofdzaak afkomstip: nit de pold·er 
0o!'.te1ijk Flevoland en !!eplaatst op 
moderne stalen tafells 10f in kleuri~re 
vitrines, nitstekend tot h un recht 

komen. 
Vondsteo"' al~ het :rewei van een edel

hert, het dijheen van een ma.mmoet of 
rle wervels van hct voorthestaan van een 
uit!!ehr·eirle fauna in deze streek in h et 
~rijze verleden, toen deze hinnenzee 
ee11 vve1 ¥eringere omvang moet hehben 
!!ehad dan tot voor kmt het l!eval was. 
VrUw-el al deze beenderen ziin hij het 
zandzuil!en en ·ba:rgeren in de nieuwe 
polder voor de dag- :rekomen, waarnit 
kan worden afgei1eid. dat er - gezien 
de hoeveelhed·en die hij deze werkzaam
h ed·en verloren moetJen zijn gegaan -
in dit gelJied zeer veel beend,eren aan
wezig mocten zijn. Het is zeker niet uit· 
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:resl'Oten, dat er na het droogvallen van 
Oostelijk Flevoland nog meer intet·es
sante vondsten zullen worden gedaan. 
Bij de tot nog toe langs ,mechanische" 
weg opgehaalde beenderen is het merk
waardig, dat al deze vondsten voor
kwamen op slechts enkele plaatsen in 
het gehele- gebied. Men vermoedt, d·at 
dit een geV'olg is van het feit, dat vele 
van de prehistoriscl1e dieren als de 
mammoet, de bison en de volharige 
neushoorn, wellicht ten gevolge van een 
overstroming zijn o.mgekomen en ver
volgens in grote aanta1len zijn samen;!;e· 
dreven in de boc:ht van een stroom. Het 
landschap vertoonde illl die tijd (plm. 
20.000 jaar voor Chr.) wd een heel 
under heeld dan tegenwoordig. Toen 
was er spra'ke van een toendralandschap 
met dwergstruiken en andere lage flora, 
een omgeving, waarin heden ten dage 
in Zweden en Laplar.·d h et rendier zich 
nog ophoudt ...... 

Vuurstenen werktuigjes, die eveneens 
na een rust van eeuwen uit de zeehodem 
worden gehaald, herinneren aan mense
lij-k leven jn dit n og:al grimmige land
!<chap, in het PaleoHthicum. Vondsten 
als bijlen en speerpunten, die even eens 
hij bet zandzuigen aan de oppervlakte 
kwamen, vormen een aanw~jzing, dat 
ook in b et neollithische tijdvak (plm. 
2000 voor Chr.) en in de vroegere brons
tijd memen moeten hehllen gewoond 
langJS de oevers van het Flevomeer, 
welks juiste Jigging men nog nimmer 
h eeft kunnen vaststeUen, omdat de Ro
meinsc schrijvers noch de middel
eeuwers - die spraken van h et Almer~ 
(Groot Meer) - !!emoeg ~egevens heb-

hen nag.elaten. waaruit men zich thans 
een enigszim juist beeld zou kunnen 
vormen van de p[aats en de omvang van 
dit meer, waarop in bet hegin van onze 
jaar~elling Romeinse vloten ,,zee" ko
zen om langs bet W add·engebied naar 
Germania te varen ...... In oude te'ksten 
wordt ook .meMing gemaakt van het he
staan van h et eiland Flevo. maar ook 
dit heeft men tot h eden niet k nnnen 
lokaliseren. Sommige 10nderzoekers zijn 
van mening, dat het eiland Vlietland h et 
vroegere eiland Flevo zou kunnen zijn. 
Anderen spreken dit t egen en menen, 
dat Urk en Schokland vroeger een ge
heel hehhen gevormd en dat dit ei1and 
indertij d de naam Flevo zou h ehben 
gedragen. 

Zal de sluier, die dus nog altijd over 

het myster:ieuse Flevomeer hangt, enigs
zjns kunuen worden opgelicht~ wanneer 
straks de polder Oostelijk Flevoland is 
drooggeval:len en in cultuur wordt ge-
bracht? . 

,Die kans hestaat inderdaacl. ..... " zo 
luidt de mening van de hcer Van der 
H eide. ,We hopen in de nahije toekomst 
bij opgravingen, te verrichten rloor de 
ar:cheologische afdeling van de din~c:tie 
van de Wier:ingermeer, wat meer over
Mijfselen te vinden uit de RomE'inse tijd, 
VlOlt<dsten, die wellicht zouden kunncn 
hijdrap:en tot de oplossing van het raad
sel ,Flevomeer". 

De Ro.meinse ,ergenis" in het Zuidcr
zeegehied heeft tot heden nog geen 
aanleiding tot juichen gegeven. Een 
olielampje, een gehavend kru.ikje en ee.n 
scherf van een amphora vormen al het 

-vondstmater:iaal uit de N.O.-polder. Dan 
js er nog een tamellijk heschadigde For
tunakop uit de tweede eeuw, die bij Urk 
werd aangetroffen en waarvan bet hele
maal niet vaststaat, dat zij afkomstig is 
van een Romeins houwwerk ter plaatse. 
De kop kan ook dienst hehhen ~edaan 
als scheepsballast en overboord zijn ~e
gooid. Daarom js het te begrijpen, dat 
de beer Van der Heide met spanning 
wacht op het moment, waa:rop de hodem. 
van de ni1euwe polder aan eelli nader 
onderzoek kan ;vorden onderworpen. 
Die hodem is nog vol<komen ,terra jn
dognita" voor de areh0ologen. 0£ er ooit 
dorpen op zijn voorgekomen, is uiet he
kend. De na.men van de dorpen, die er 
in de toekomst zullen ven-ijzen, zijn 
ontleend aan bestaande zandplaten e.d. 

Het zijn dus niet aileen land.houwers 
en toeristen, die m et he1angstelling uit
zien naar de mogeiijkheden, die de PQl
der Oostel~ik Flevoland te hieden heeft: 
ook de oudheidkundigen hehben zo hun 
wensdromen..... . Ails er van bet ge
schiedkundig zo weinig hekende ,hart 
van Nederland" meer gegevens aan h et 
Iicht zoud·en komen, zou dat niet in de 
laatste plaats van helang zijn voor de 
onderzoekers, die de hist,orie van de 
rond het JJselmeer :ze1egen provincies 
wiHen beschrijven of die een nadere 
studie willen maken van de ontwikke
lin~ van het landscha!? in deze gebieclen. 

Het opgraven en onderzoeken van 
scheepswrakken op de bodem van de 
polders is een ander, niet minder be
langrijk facet van de arbeid der archeo
logisehe afdeling. die daarbij ook aan
dacht aau de sedimentatiegeschiedenis 
schenkt. In de loop der eeuwen zijn ook 
op de Zuiderzee v~le schepen ten onder 
gegaan. Vel'e - soms vrij gaa£ geb1eve11 
- rompen zijn hij de inpolderingswerk
zaarnhed·en weer a an het licht gekomen; 
tot nu toe zijn 156 wrakken aangetroffen, 
waarvan reeds een aanzienl~fk percen
tag'e is 10pgegraven en in tekening ge· 
bracht voor nadere hestuder:ing. 



Evenals in het merkwaardige, in een 
oud kerkje onuergebracht museum te 
Schokland, vin·dt men in het museum 
op Lelystad een groot aantal voorwer
pen, die herinneren aau de scheepvaart 
·op de Zuiderzee in lang vervlqgen 
eeuwen. Gebruiksvoorwerpen in aHe'rlei 
variaties, die niet slechts van belang zijn 
hij de datcring van het wrak., waarin ze 
werden aangetroffen, IIllaar die in vele 
gevalllen L()Ok een treffend heehl a:eveu 
van het leven aan boord in die tijd. 

l.mme.rs, wi·e in een museum geexpo
seerde scheepsonderdelcn hekijkt, ~s 
spoedig geneigd te ve rgeten, dat die 
sch epen in hun ,glorietijd" door men
sen van vlees en hloe<l werden ?:ehruikt 
en.. ... . hewoond. 

Vissersvaartuigen leverden aan vond
sten als regel niet m eer op dan wat de 
visserman met een o£ meer knechts voor 
dagelijks geh~ik nodig h ad. 

Binnenvaartuigen, waarop in de regel 
een heel gezin werkte en woonde, he· 
vatten veelal een grotere inventaris, die 
varieerde van schoeisel en vaatwerk tot 
diverse gereedeehappen en zelfs ..... . 
sieraden, welke laatste wijzen op de 
aanwezigheid van vrouwen aan hoord. 

De heer Van der Heide heeft ons een 
aantal voorwerpen nit zijn collectie ge
toond : keulse potten, kruikjes, kam.mcn, 
een peperstrooie r, een gladde steen, die 
de middeleeuwse huisvrouW' gebruikte 
hij het strijken van wasgoed, broches, 
heslagpotten en zelfs een .metalen hril
montuur. 

Vondsten, die als het ware een , mo
ment-opname" vormen uit h et leven van 
een schippersgezin uit vroeger eeuwen, 
maar die een tragische achtergrond 
krijgen als m en bedenkt, welke taferelen 
zich op de r ampzalige dag aan boord 
moeten h ebben afgespeeld ...... Merk· 
waardig is daarbij, dat het tijdstip van 
de catastrofe vaak moet worden gesteld 
op honderd of meer j aren na dat van 
de bouw van h et vaartuig. Zo'n lan@ll 
levensduur h ehoeft geen ver:wondering 
t e wekken, uls men let op de degelijke 
en zware constructie van deze oude 
schepen. 

Het onderzoek naar sch eepswrakken 
in de hodem van Oostelijk Flevolaud 
zal straks eveneens met kracht t er h and 
worden genom en. V erwacht mag worden, 
dat odk d:aar b da'llgwekkende vondsten 
zullen wor-den gedaan, die dan weer kun
nen worden toegevoegd: a an de hestaande 
collectie iS<'hepen , scheepsw-erktuigen en 
gehruiksvoorwerpen uit vele eeuwen, 
die \miek in de wereld m ag heten. 

Een reden t e meer om er eens een 
tochtje naar het , nieuwe land" aan t e 
wagen en d e in Lel}'IStad ondergeb1·achte 
verzamelhtg t e 'hezichtigen. En dan 
mal! u eigenlijk ook de collcctie in bet 
Scboklandse .museum niet vergeten. 

(ult: .,Trouw .. ) 

Dagelijks komen er in het Logeergebouw, voo1· het koelen van spijs en drank der gasten, 
tnlloze slaven ijs van het Koel·Vrieslmis te Tg. Priok. 

DE KLM BESTELT 

De totde beroepsbevolking van Ne
derland bestaat uit ruim vier miljoen 
mensen; aau 10.400 daarvan geeft de 
KLM werkgelegenheid. De loom;om, die 
de Nederlandse luchtvaartmaatschappij 
in 1956 (exclusief de sociale lasten) aan 
haar p ersoneel in Nederland uitkeerde, 
bedroeg 66 miljoen gulden. 

Tot het nationale inkomen droeg zij 
in 1956 r echtstreeks ongeveer 120 mil
jo,en guilden bij, zo blijkt uit een artike~ 
in het jongste nummer van het perso
neelsorgaan van de maatschappij ,,De 
Wolkenridder". Verder wordt opge· 
merkt, dat de KLM al vel e jaren een 
deviezenoverschot heeft. In 1956 be
droeg dit overschot (het verschil tussen 
inko.msten en uitgaven aan . deviezen , 
voor afschrijvingen) 105 miljoen gulden, 
waarvan een groot deeil in dollars. De 
totale deviezenopbrengst van de KLM 
was in 1952 51 miljoen gulden, in 1953 
82 miljoen, in 1954 91 miljoen en in 
1955 95 miljoen. 

De dienst passagiersverzorging ver
zorgt per j aar 110.000 kg vlees, 225.000 
kg aardappel'ell. en 715.000 kg eieren. 

(foto : Fronk Bodmer Studio's) 

Per j aar bestelt de maatschappij in Ne
derland een miljoen pakjes kauwgom 
en 1.6 m i[joen zakjes suiker. E r worden 
241.000 tijdschriften, waaronder vele 
Nederlandse, aan hoord van de vlieg-

. tuigen verspreid. 

Voorts worden per j aar op Neder· 
landse dru.kkerijen circa twee miljoen 
dienstregelingen voor de KLM gedrukt, 
een 'kwart miljoen kalenders, 625.000 
vrachthrieven, driekwart miljoen pas
sagehiljette.n, 150.000 tot 200.000 route
gidsjes, folders tot een oplage van soms 
een kwart miljoen. 
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Hier volgt de oplo,ssing van bet k ruis
woordraadsel', voorkomende in h et 
ApJ:il-nummer van ,de Uitlaat": 

KmAONTERIIUIISUL TANF 
AC8FERMIMUGWKEESIKR 
LAKILOIKARAMIDUIBOA 
AMORIGARDIRIGAITORN 
HELFTIREEIALEIVLERK 
ARKIHAME~GENIEIIER 
RAIJUNOIARffiiROEMILY 
IIPANEEUIKIBENGEUIK 
~OSIIIASIPAIIIROS. 
NIKORTOMIPIKOFFER~ 
OBINAADISASIMEELIWE 
OORIAPERTIAMBERISEN 
REESTIOERIMEEIMATIG 
DRILIANNOIBERKILENA 
ZINIDRISOORTIEBIPIL 
ENIMAILIKOEISPATIGE 
EISIGAARIMISTILETIN 

· De prijs van Rp. 25,- gaat naar de 
h eer D.P .A. Siegers c/ o Afd. Equip age 
te Surahaia; 
de prijs van Rp. 15,- n aar Mevrouw 
Th. M.-G. Kal - Kwitan g no. 8 -
Djakarta, en 

~6 

de prijs van Rp. 10,- naar: 
Makaampoh - c/ o Nautische 
te Tg. Priok. 

* 

W.M. 
Dien st 

Deze m aand komen wij m et een 
Anaarammen-raadsel', waarvan de op-., 
"ave ons niet te moeilijk voorkomt. 
" Oplossingen moeten ons uiterlijk 20 
]uli a.s. hebhen hereikt. Wij wensen U 
veel succes ! 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 
1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 

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

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik-

baar gesteld: 

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

4. Over oplossingen en/of toekenning der prijze n 
kan NIET worden gecorrespondee_rd. 

Tussen Schore en Goes 

Tussen Sohore en Goes 
woont een Cyperse poes 
.die n auwk eurig de jaa1·tallen k ent 
v a•n Philip s d e Tweede, 
Christin a van Zweden 
en de pacificatie van Gent. 

En vraagt moo die kat: 
V ertel ons eens wat 
o:ver Dante, dan doet ze ' t direct, 
en a ls je h aar vraagt: 
W an111eer l eefde de m a:agd 
van Orleans, weet ze 't perfect. 

Maar vr aag je een f eit 
uit een vroegere tij d 
zo bijvoorb ecld u it Hellas en R ome, 
dan weet ze h et 111iet, 
zodat j e .dus ziet: 
Haar ontwikkeling i s onvolkomen . 

Het is knap van -die poes 
tussen Schore en Goes -
0 st elllg, daar gaat h et niet om, 
maar vraag je : Citeer 's 
een vers van Hmnerus, 
d:an kan ze het niet. D at is UQIDl. 

Annie M. G. Schmidt 

Anagrammen-raadsel 

I eder in te vullen woord h estaat u it de letters van h et 
voorgaande woord, vermeerderd of venninderd met een 

!letter. 

Omschrijvingen: 

1. klinker; 2. ]idlwoond; 3. pLants op & Veluwe; 4. Europeaan; 
5. -in parten snij·den; 6. gr-oep voorname :person en; 7. verhnal dat 
op v-ol'kSIOverlevering henist ; 8. getal; 9. d'eel van ·een ~rap; 10. 
naar beneden-; 11. -toespraak; 12. <r-endi er ; 13. bijwoord ; 14. kliniker ; 
15. ktinker; 16. ;;oort onderwijs; 17. vod:; 18. g-rap ; 19. glans ; 20. 
tegen:stelling va·n wede; 21. voor.rooe; 22. kenteken; 23. waar

nemen; 24. omd~r~~aien ; ·25. naar lbeneden ; 26. getaJ.; 27. voegwoor:l; 
zs. klilllker ; 29. klinker ; 30. ooot; 31. h itter vocht ; 32. gemene; 
33. - hoevoe1be'i.d; 34~ erfstelling; 35. k lein1.gheid; 36. sl01t; 37. 
puntige uitwa11; 38. · hai:rd:vatsel ; 39. paar; 40. Euro.peaan ; 41. 
lengte:maat; 42. kliniker. 



Het ms • .,Baud" loopt de haven vnn Tg. Priok binnen. 

(foto: Willy van Boggel en) 
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