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9'\~ de~t&e 45-ja~ti~e 

ju£ifa~ti~ £~ de X.tf.9Jl. 

Twtee J uni j.l. was het precies 45 jaar 
.,.eleden dat de heer Hamid, H oof d-o 
mandoer Binder (Hoofdklerk 2de 
klasse), bij on~e Maatschappij in dienst 
trad. Daar 2 Juni op een Zondag viel, 
werd dit heuglijkc feit de volgendc 
dag her.dacht, waartoe de heer en me
vrouw Hamid werden uitgenodigd om 
in de werkkamer van onze Presid~nt· 
Directeur te komen, t eneinde ·de zil· 
ve1·en Paketvaart-'llledaille in ontvangst 
te nemen. 

Op die Maandagmorgen werd :de jubi
laris en cliens echtgenote door de 
Directie ontvangen, waar.hij tevens een 
aantal ·oudgediooden onzer Maatschap· 
pij en hunne dames waren uitgenodigd. 

De heer De Geus spr.ak de jubiJaris 
toe, waarbij spreker in het kort diens 
carriere bij de KPM sch etste en hem 
tot voorbeeld stelde v~or de jongeren. 
V ervolgens werd de heer Hamid mede
gecleeld dat :hij in verband met zijn 
45-jarige jubil eum met ingang van 
1 Juni in rang was ver!hoogd. 

Nadat President~Directeur De Geus 
de juhilaris de zHveren Pak.etvaart· 
medaille had opgespeld, en een enve
Ioppe met inhoud had overhandigd, 
werden de aanwezigen in de gelegenheid 
f!;esteld om de heer en mevrouw Hamid 
geluk te weDJSen. Hierna bleef men nog 
enige tijd, onder het genot van een 
koele dronk en versnaperingen, bijeen. 

H. M. de Koningin reikte twaalf 

De Ruytermedailles uit 

Plechtigheid ten Paleize Soestdijk 

H .M. de Kooningin heeft in het paleis 
Socstdijk aan twaalf Nederlanders, die 
zich door verdienstelijke daden voor 
de NC!derland:se scheepvaart h ebben 
onderscheiden, de De Ruytermedaille 
uitgereikt. De plechtigheid werd o.m. 

President-Directeur De Geus speldt di! heer IIamid, die op 2 ]uni j.l. :tijn 45-jari.ge dienst
jubileum bij onze Maatscltappij vierde, de zilveT'en Paketvaartmedaille op. 

hijgewooml ·door de 1mms ter van ver
keer en waterstaat, mr. J. Alger a, de 
directeur-generaal van de scheepvanr t, 
de heer W. L. de Vries, de secretaris
generaal van het ministerie van verkeer 
en waterstaat, mr. A. H . C. Gieben, 
alsmede door leden van het erecomite 
en van h et Nationale Comite De Ruyter
herdenking. Onder de genodigde,n he
vonden zich voorts 36 dragers van de 
De Ruyteranedaille en vertegenwoor
ldigers van de raad va!ll de sch eepvaart 

en .scheepvaartmaatschappijen. 

(foto: W. van Boggelen}. 

In de stuckzaal van het paleis Soest·
dijk hegroetten H. M. de Koningin en· 
Z.K.H. Prins Berru1ard h et gezelschap,. 
waama H.M. de Koningi!n een. kort. 
welkomstwoord sprak. Nadat steeds• 
eerst het desbetreffende K.B. was voor .. 
ge,lezen door de adjudant van H.M. de 
Koningin, kapitein-luitenant ter zee 
J. S. de J ong, reikte H.M. de onder
scheidingen uit. 

De medaille in goud ontvingen de 
heer W.H. <le Monchy te Hulshorst, 
oudste directeur van de Holland-Ame-



rikalijn, prof. mr. J . Offerhaus Le 
Amstelveen, voorzitter van de raad voor 
de scheepvaart en prof. dr. ir. W. P. A. 
van Lammere.n te Wageningen, direc
teur van het Nederlands scheephonw
kundig proefstation. 

De zilveren medaille ontvingen d~ 
heer C. van detn Blink te Rotterdam, 
gezagvoerder hij de N.V. Vereenigde 
Nederlandsche Sc-heepvaartmaatschap
pij, en mevrouw H aitsema te H aar
lem, die de :medaille in ontvangst nam 
11amens haar man, die thans als geza~t
voerder bij de N.V. Stoomvaartmaat
schappij Nederland, huite'ngaats iS. 
Voorts reikte H .M. de Koningin aan 
dr. L. B. L. Stuyt, scheepsarts te 
's-Gravenhage, pater P. G. A. Koevoet'l, 
direeteurchavenaalmoezenier van het 
havendistrict Rotterdam, mevronw C. E. 
Sohokking _.:._ de Visser te Rotterdam, de 
heer J. Th. Verstelle te 's-Gravcnhage, 
cartograaf-hoofJamhte~1aar hij h et nn
nisterie van marine, de h eer A. 'V. Ph. 
'V eitzel te Hilversuin, verbonden a an 
Radio Nederland en W ereldomroep e11 

, PET AiUBURAN"-IMPRESSIE 

PUN GUT 

Hij was die ·dag in het Zieketllhuis 
opgetllomen en scheen wei senang te ziju 
met het plaatsje h em toehedacht. B~i 
het sluiten der klamhu's wenste hij dan 
ook de verpleger een monter ,selamat 
djaga", waarna Pungut niet meer wenl 
gehoord. 

Nadat de lampen waren gedoofd em 
allen zich ter. ru.ste hadden hegeven, 
moet hij z'n hoge bed uitgeklauterd 
zijn om met kussen en deken de oudc 
benen te nemen, regelrecht op het doel 
af. Spoedig werd er alarm geslagen en 
hleek hij opgemerkt te zijn door he
•woners van onze attractieve , Kalver
:straat'·. 

Hier had Pungut zieh in een hoekje 
op de grond genesteld, onder d:e dekeon, 
behaaglijk een zwerverspoes tegen zich 
aangev lij d ... 

Slechts ua vcel gcsoebat liet Ptmgut 
·.zich o:nder grote helangstellin~ ter.ug
hrengen en in z'u bed tillen, op van de 
doorgestane emotie.s. Nog eenmaal 
kwam hij in opstand, argeloos een 
hroomdrankje slikkend, terwijl hij 
veel meer iets pittigexs gewaardeerd 
zou hebhen. Met de belofte dat dit 
,slokje" hem IDiet zou ontgaan, sliep 
Ptmgut eindelijk in. 
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de l1cer C. Doeksen te West-Tersehel
ling, derde stuurman van het inotor· 
~chip Senegalkust. 

De bronzen medaille ten slotte werd 
uitgerei.l(t aan de h eer J. Dijkhuizen te 
Katwijk aan Zee, schipper ter zee
visvaart. 

Na afloop van de plechtigheid onder
hiclden Konillll!in en Prins zich geruime 
tijrl in de paleistnin met de aanwezigen. 

Ongeveer op hetzelfde moment dat 
ill1 het paleis Soestdijk twaalf De 
Rnytermedailles werden uitgereikt, wa~ 
het feest in l1et Ned. Herv. Rusthuis te 
ColijnBplaat, gemeente Kortgene. Hier 
verblijft namelijk de oudste van -de in 
1eveu zijnll~ 60 dragers vaUl d·e De Ru.~·
termedaille, de 93-jarige M. van d~-n 
Klooster. Als sehipper van de reddin~s
hoot te Burghsluis heeft hij meennalen 
verdimstelUke reddingen gedaan. Jn 
verhand met zijn hoge Jeeflijd kon de 
heer Van den Klooster de pJechliJ!· 
hedeon in het paleis Soestdijk niet hij
wonen, do()ch de Koningin wilJe op 
neze dag ook hem in de huldiging be· 

Lrckken. Burgemeester A. A. Sehuit 
va•n Kortgen e verraste de hewoners van 
het rusthuis met taarten, sigaren en 
bonbons, een geschenk van H .M. de 
Ko•ningin, die zich ook in een persoon
.lij k schrijven tot de h~er Van den 
Klooster had gericht. In de met hloemeo 
versierde recreatiezaal van het rusthuis 
dee,d hm·gemee.st er Schnit voorlezing 
Yan dit sehrijven. 

Resoluut 

Arturo Tloo<"811•ini wilde a:oor niNs woden 
gestootid als hij naar muzie:k lni-sterde. Een pn.~r 
jaar voor de oorlog ha.d h ij de vio li st Yeh1rJi 
MeD!U:hm hij :f ch te g.:l·st, die voor hem zou 
-spelen Zoom Menubin begon, wa;; Tosooni:ni 
als •betover.(r. Hij luisterdc in vervoerion.g. Geen 
audt>r geluitl wa~ in lmis hoorbaar d'an dt
muziek. Plotseling werd' het viool~pel onder
broken door het r inkelen van. de telefoon . 
Menuhin aarzelde, Tosc.aniiJI~ niet. Hij pakte 
een ;;chaa r en kuiplc het •snoer van de telefooa 
door. Daa·rna liet ·de dil'igent zich weer in zijn 
stoel zak.k-en a lso! er n.iets was gebeurd e n 
vcrtliepte zith in d-e muziek. 

VAN DE VLOOTSTERKTE AFGEVOERD 

Op 15 Juni j.l. werd het ms. ,Maras" aan de slopetr te Singapore verkocht. 
Gehouwd in 1930 op eetll der hellingen van de werf De Maas te Slik.ker.veer, 
kwam het sehip naar de. Indonesischc wateren ter vensterking van de toen
malige K. P M.-vloot. 

De hruto-inhoud hedroeg 490 hrt., de lengte ove1· alles 53 m . en de grootste 
hreedte 8.75 m. Het schip kon een snelheid ·ontwikkelen van 6% mijl per uur. 

De , Maros", die de l aatste jaren vaUl haur bestaan lijn 49 hevoer 
(Tg. Priok - Oosthaven v.v.), hood! plaats aan 6 hut- CIIl 218 dekpassagiers. 
Het is dus nu te Singapore opgeleverd en zal hinnenkort onder slopershanden 
vallen. Na 27 jaar trouwc dienst is het thruns definitief van onze vlootsterkte 
::l fgevoenl. 

De ,,Maros" ging op 15 ]ull i j.l. ill sloper$handen over. 



Een . /raaie op11llme van het ms. nStraat Lombok", dat door .de n.11. Be>ele's Scheepswerven en· Machine/abriek te Bolnes, op 24 April j.l. aan 
onze Maatschappij werd overgedragen. A.ls bijzonderheid kunnen wij nog vermelden dat de ,Straat Lombok" het 75ste schip is dat na de oorlog 

· door onze technische die~sten is ontworpen, d.w.z. 66 voor onze Maatschappij en 9 voor de KJ.C.P.L. 

~a·uznd ~c~oofoc~~p ~oo'l oyfeidin~ ofuu'tfied.~Zn en 

mac~iniofcn maa~t ~oede ~ano 

Onder bovenstaande kop lazen wij in bet te Amsterdam verschijnende 
Algemeen Handelsblad van Vrijdag 26 April j.l. een interessant' artikel, dat 
wij menen onze lezers niet te mocten onthouden, zodat wij bet bier in 
onverkorte vorm Iaten volgen : 

Bij het Directoraat Generaal van 
Scheepvaart en het Ministerie van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen 
gaan, naar wij vernemen, de ged·achten 
uit tot grondige wijziging van het vak
onderwijs van de aanstaande stuurlied·en 
en scheepswerktuigkundigen. Het va
rende schoolschip, schepen, die wij op 
de wereldzeeen onder de vla.ggen van 
vele l'anden reeds tientallen jaren ken
nen, doch die bij ons onderwijs nog 
steeds niet worden gebruikt, wens van 
velen, wordt daar .ernstig op zijn moge
lijkheden onderzocht Q:W, wellicht in «l~ 

toekomst een belangrijk aandeel in de 
opleiding te krijgen. 

Het grootste deel van d·e aanstaande 
stuurlieden en allie toekomstige scheeps
werktuigkundigen volgen op onderwijs
inrichtingen cursussen van twee of drie 
jaar en gaan ·pas varen na het verlaten 
van de school, hetzij -als leerling op de 
hrug van een koopvaardijschip, hetzij 
in de machinekamer. 

·De opleiding bijvoorbeeld voor derde 
stuurman neemt in totaal drie jaar in 
heslag: twee -jaar op school en daarna 
een jaar varend als l'eerling, voor zij 

tot het examen van derde stuurman 
worden toegelaten. In de toekomst zou 
men de aanstaande stuurlui en scheeps
werktuigkundigen gedurende drie jaar 
in opleiding willen houden; tijdens die 
opleiding zouden de leerlingen dan een 
half jaar op een schoolschip m oeten 
varen, waar zij naast theoretische lessen 
vooral in de gelegenheid zijn met de 
praktijk kennis te maken. Hebben zij 
die tijd achter de rug dan · zullen zij 
nog een half jaar bij een scheepvaart
maatschappij dienst moeten doen als 
leerli.ng. In totaal zou dus de opleiding 
drie"en-een-hal£ jaar in besl'ag nemen. 

De directeur-gcneraa1 van Schct!p
vaart de· beer W. L. de Vries, heeft ous 
verteld', hoe Scheepvaart en 0., K. en 
W. tegenover d eze gedachte staan. Of
schoon men algemeen van oordeel is 
dat zowel de opleid.ing van aanstaande 
stuurlieden als die van scheepswerktuig
kundi~en in Nederland goed is en de 
vergelijking met het buitenl'alld zeer 
zeker kan doorstaan, begint toch meer 
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Een driewerf hoera werd u.itgebracht toen het ms. ,Straat Lombok" officieel op 24 April j.l. 
door de K .P.M. werd overgenomen. 

Ter gelege11heid van U.e overdracht van het ms. ,,Straat Lonwok" 
tverd o.m. het woord gevoerd door Mr. W. A.]. Lucas, Directeur 
schappij. R eclzts van cle microfoon de hear H. ]. G. Sikkes, 

aan o1zze Maatsclwppij 
in Europa. onzer Maat· 
geza.gvoerder van de 

,Straat Lombok". 

en rueer de gedachte veld te winnen, 
dat een vaartijd tijdens de schooloplei
ding grote voordelen hiedt. De theorie 
zal in de s.cholen tot een veel levendiger 
stof worden dan ·dat thans het geval is. 
De l eerHng is gedurende zijn laatste 
schoolperiode bekend met' ·de praktijk 

en hij zal die t heorie gemakkelijker 
gaau hehecrsen. Daar komt nog hij, al
dus de h eer De Vries, dat het h erhaal
delijk gebeurt, dat leerlingen, die na 
lnm studie met de zee kennis maken, 
tot andere gedachten . komen _wat hun 
toekomst betreft en de zee w~er zo · g~~l.W 

mogelijk vaarwel zeggen. Dat betekent 
voor de j:ongens vedoren jaren, verlorcn 
geld en verloren illusies. En voor de 
gemeenschap weggegooid geld, want de 
opleiding is duur. Op het ogenhlik 
varen de afgestudeerde jongelni een 
jaar een boord van de rederijsch epen als 
leerUng. In de m eeste gevallen doen zij 
in die tijd veel praktijk op, maar er 
zijll' oo.k gevallen bekend, dat de ver
houding tussen de leerling(en) en de 
stuurlieden minder goed is en de aan
staande stuurman betrekkelijk weinig 
opsteekt. 
Varende opleiding. 

De varende opleiding moet mijns in
ziens twee functies hebben: de leerstof 
moet door de praktijk levendig worden 
gemaakt en de korpsgeest, die op zee zo 
nodig is, moet in die maanden groeien 
en aanzienlijk worden verstrekt. Ik 
ben dus, zeide de direeteur-generaal, 
voor de instelling van· een schoolscbip 
en ik· h eh met grote voldoening gecon
stateerd, dat voor deze gedachte ook bij 
0 ., K . en W. steun hestaat. Maar voor 
wij zover zijn - een schoolschip is niet 
goed'koop - zou het wellicht nuttig z~jn 
de jongelui tijd'ens hun studietijd reeds 
than\S enige maanden als l'eerling op een 
rederijschip te Iaten varen. Er kwamen 
jaarlijks ongeveer 350 aanstaande stuur
lieden van de acht opleidingsscholen in 
het land, doch de afgelopen vier jaren 
is dit gemiddelde tot beneden de 2!10 
p:edaald, en ongeveer 340 aanstaande 
leerHngsch eepswerktuig'kundigen van 
d'e acht scholen, die deze opleiding ver~ 
zorgen. Nederland z.ou dus zeker meer 
dan een (}pleidin p:sschip nodig hebben. 
Hoe groot d it schip zou moeten z~jn 
~en of bet eventueel zeilvermogen moet 
hebben, of dat w~j motorschepen moeten 
houwen, is een vraa~rstuk dat pas later 
aan de orde komt. Persoon1ijk voel ik 
meer voor een motorschip. 

De Nationale Vereniging Het Zeilend 
Schoolschip, die al jaren lang, thans 
0;nder aanvoering van admiraal C. E. L. 
H elfrich ten strijde trekt, is uit de aard 
van de zaak - de naam zegt h et reeds 
- voor de aanschaffing van en de op· 
leiding op een zeilschip. Maar daarhij 
zou de praktijk van de aanstaande 
scheepswerktuigkundigen lelijk · in bet 
gedrang ko.men want grote zeilschepen, 
opleidingsschepen, zoals die in sommige 
landen in gebruik zijn, beschikken niet 
over hoofdmotoren; in het b este geval 
slechts 0;ver lmlpmotoren. De vereniging 
zou dan ook naar mijn indruk - aldus 
de heer De Vries- thans al heel tevre
den zijn met de indienststelling van een 
of meer motorsch epen , die voor oefe
ning een . of meer lkleine zeilschepen 
zoud~n kimnen meevoeren. Dit systeem 
zou .dan ·.weer bet .grote voo.rdeel h eb
ben,. dat 4e: .aanstaande ~cheepswer~tuig. 



kundigen ook let'en met zeilschepen 
om te gaan. Op het ogenhlik is het een 
lacune in de opleidi.ng van d·e werktuig
kundi~en, dat zij veelal niet kwmen 
zeilen en roeien, wat hij scheepsrampen 
een grote handicap za.ll zijn. 

Een deel der Nederlandse reders staat 
nog aarzelend tegenover de plannen. 
Men voert wei als hezwaar aan, dat de 
t~tale opleiding met een half jaar wordt 
verlengd, hovendien 'Wijzen zij er op, 
dat de rederijschepen reeds thaus, z~j 
het dan na de schoolopleiding, met 
leerlingen varen. Toch mag men, aldus 
de directeur-generaal, zeker niet t.Iit het 
oog verliezen, uat onze zeescheepvaart 
uiteindelijk wordt gedragen door de 
seamindeness van het Ned·erlandse 
volk. Deze zal zeker aanzienlijk worden 
gestimuleerd doo,r de sfeer rond de 
schoolschepen, . waarmede zeer velen 
als van natw·e actief zullen medeleven. 

Opleiding in Amerika. 
In verhand met deze plannen tot wij

ziging van de opleiding vertelde de di
recteur-generaal ons een en ander ter 
vergelijking over de opleiding in Ame'
ri:ka. Tijdens een dienstverhlijf in New
York had hij een hezoek gebracht aan 
de Merchant Marine Academy in Kings
point, waar de opleiding van stuurlie
den en machinisten voor de handels
vlopt voor een helangrijk ·deel is gecon
centreerd. Kingspoint is een prachtige 
inridhting, gevestigd in! het vroegere 
landgoed van de familie Crysler. De 
opl·eiding, die vier ja.ar duurt, is op 
militaire leest .geschoeid en allround. 
Aan het hoofd van deze geweldi.ge op
leidingssohool, die per jaar een budget 
heeft van anderhalf miljoen dollar, 
staat een schout-hij-nacht. Het tweede 
jaar van de opleiding hrengen de jonge
lui door aan hoord van de Amerikaanse 
handelsschepen. Zij krijgen werk mee 
en ontvangen gedurende hw1 reizen 
van de stuurlui en machinisten een .zeer 
degelijke praktische en ook theoretische 
(}pleiding. In de Amerikaanse hoofd
havens zijn vertegenwoordigende offi
cieren van de school gevestig·d, die, 
wanneer de schepen de haven hinnen
lopen, aan hoord komen en met de 
jongens hun opdrachten en werk he
spreken, nieuwe opdrachten .geven, 
kortom controleren, of zij aan boord 
hun theoretische werk niet verwaar
lozen. Direct na h et vierde leerjaar 
kunnen ·de leedingen gaan varen als 
derde stuurman of derde machinist; zij 
varen dus niet als leerling. 

Een ander voordeel van deze oplei
ding in Kingspoint is, dat de leerlingen 
na hun eindexamen ook hij de Marine 
in dienst kunnen treden. Zij kunnen 
dus een keuze doen. Het einddiploma 
van de school geeft de titel ''haohel.or 
of naval science". De heer De Vries had 

met verscheidene jongens gesproken en 
zij waren over hun vaartijd gedurende 
de studie zonder uitzondering zeer te
vreden. De pra:ktijk had de theoretische 
opleiding zeer veel vergemakkelijkt. De 
aan boord dienst doende officieren 
bleken in het algemeen goede iustruc
teurs te zijm De jongens meenden, dat 
dit in hooNzaak het gevolg '~as van het 
feit, dat de instructeurs (stuurlieden en 
scheepswerktu~gkundigen) zelf ook van 
Kingspoint afkomstig zijn en dus weten 
\lllet ,weJke opd:rachten de leerlingen 
aan boord zijn. 

Tot zoV'er het onderhoud met de 
directeur-generaal van Scheepvaart. Op 
2 maart van het vorige jaar hebben de 
minister van verkeer en waterstaat en 
de staatssecretaris van 0., K. en W. zo
als men weet een staatscommissie inge
steld die de taak heeft o;ver de materie 
van de opleiding tot stuurman of 
scheepswerktuigkundi.ge een rapport 
nit te brengen. Van deze commissie is 
voorzitter mr. H. E. Scheffer, raadad~ 
viseur hij het directoraat-generaal van 
Scheepvaart. Voorts zijn in de commis
sie vertegenwoordigd de saheepvaart
inspectie, het directoraat-generaal van 
Scheepvaart, het nijverheidsonderwijs, 
evenals de ·opleidingsscholen, de exa
mencommissies voor stuurlieden en ma
chinisten, de raad van hestuur van de 
zeevaart en de contactcommissie van 
organisaties van werknemers ter koop
vaardij. Deze commissie zal binnenkort 
haar rapport uitbrengen. 

Commandant Kweekschool. 
Wij hehhen over de 0:pleiding voor 

stuurlieden ook het oordeel gevraagd 
van de beer J. J. Kruisinga, comman
dant van de Kweekschool voor de Zee
vaart te Amsterdam, de grootste onder
wijsinrichting op dit gehied in den 
Iande, die ongeveer een derde van de 
aanstaa:nde stuurlieclen ter ko.opvaardij 
per jaar aflevert. De heer Kruisiuga 
merkte op, dat zijns inziens de thans 
gevolgde opleiding aan ·de eisen, die de 
Nederlandse koopvaardij stelt, voldoet. 
Bezwaar van een schoolschip is, dat de 
aanstaande stuurlieden niet in aanra
king komen met het laden en lossen in 
de haven, een helangrijk onderdeel van 
het werk aan b-oord, waar.mee de stuur
man vee! te maken heeft. W el zou een 
scho,olschip g(}Cde diensten 'kwmen be
wijzen voor de zogenaamde ,jongens 
van de koude grond", dat zijn aanstaan
de stuurlieden, die hun vaartijd voor 
de mast - als matroos - hehhen door
gehra.cht. 

Zij hehhen dus nooit een voet op de 
hrug van een koopvaarder gezet, maar 
na een jaar of wat als matroos te heh
ben .gevaren en de :nodige algemene ont
'Wikkeling te hebhen opgedaan volgen 
zij een cursus voor derde stuurman, 

doen daarna examen en gaan vervolgens 
zonder enige ,,hru~rvaring" als stuur
man varen. V'Oor dit soort leerlingen 
zou een tussentijdse vaartijd: inderdaad 
uitstekend zijn. Het aantal jongelui
dikwijls flinke kerels - dat zich van 
voor de mast llaar de hrug weet op te 
werken, is nog tamelijk groot. 

Soms wordt we] heweerd, dat in de 
tegenwoordige opleiding te geringe he
langstelling voor de zee ligt. Dat :nuder
hand velen het varen (}pgeven, heeft 
andere oorzaken. Gevoeglijk kan als 
voornaamste aanleiding worden ge
noemd de onmogelijkheid een later 
enigszins normaal huwelijks- en gezins
leven te kunnen leiden. Daarnaast 'kan 
ook een trage pr.omotie, vooral in de 
hoge re rangen, een grote rol spelen. In 
de l eerlingentijd, onverschillig, of deze 
op een schoolschip of op een koopvaar
dijschip wordt doorgehracht, spelen 
deze hezwaren nog geen rol. Zij open
baren zich pas in de latere jaren en 
kunnen niet door welke opleiding dan 
ook worden ondervangen. 

Het door de voorstanders van een 
school.schip zo graag gebezigde aTgu
ment, dat slechts op een dergelijk schip 
karaktervorming en het kweken van 
discipline tot hun recht zouden komen, 
houdt naar het oordeel van de heer 
Kruisinga geen steek. De ervaring wijst 
u~t, cl.at deze eigenschappen .evenzc~r 
op ee.n goed internaat kunnen worden 
verkregen terwijl er daarJULaSt talloze 
ltndere manieren zijn om in deze rich
ting werkzaam te zijn. Het zou er 
anders met al de ,walmensen" in ver
antwoordelijke functies maar droevig 
uitzien. 

Voor de dokter. 

Een Ame·ritknanse jonge man moost zich Iaten 
kelllren voor -de militaire .dienst en .daar hij er 
wef:nd.g voor voeldte een paar jaac van zijn heste 
tij d' in het Ieger door te bl'en.gen, zei hij dat 
hij bijna niets kon zien. 

, Ga ·maar eem.s in -dieze stoel ziuen," zei de 
ketH"ingsar.l!s. 

,Welke stoel?," vroeg d'e simullllllt en keek 
hullpeloos om 71ich heen. 

De dokter loodste hean. naar de zetel : 
.. Pr~beer nu eens de hovenste ~rij letters te lezen 
op ·de kaar.t danr tegen de wand". 

,Ik zie geen ka-nT·t", verzekerd·e de jongeman. 
Het oo:tidlerzoek ging voort en de simnlant 

speelde zijn l'·Ol zo goed dat hij werd afgekeurd. 
Hij vrerd:e dit resultnat ·door zichzelf te ollll:· 
halen op een weelderige lunch en ging daarna 
lllllG1' d!e bioscoo,p. Groot was zijn schrik toe1• 
hij zag d'at hij naa<St -de dO'kter ikwarm te zitten 
di'e hem had gekeurd, en •dat die medicijnman 
hem herkend·e. Maar hij was voor ge~m klein 
gernchtj.e vervaard en vroeg .de arts, voor deze 

een woooo kon zeggen: 
, Mevrouw, is odit d·e bus nnar Manhattan?" 

7 



te ~ast ons 

Contacten ge!egd t .. ssen jeugd, schip en zee 

Daartoe in de gelegenheid gesteld door de Dircctie van onze Maatschappij 
werd door Commodore H. A. Corsten, in samenwerking met Directie en 
Schcolbestuur van de Carpentier Alting Stichting een jeugdavond georgani
seerd op Dinsdagavond 18 Juni j.l. aan boord van het ss. ,Plancius", binnen
liggende te Tg. Priok. Ueze avond, bcdoeld om het aangename met het nuttige 
te verenigen, was speciaal georganiseerd voor de Ieerlingen van de hoogste 
klassen van het CAS-Lyceum. 

Het resu.ltaat was dan ook dat op 
die Dinsdagav01nd een groot aantal 
jongens e-n meisjes met glundere ge
zichten aan boord staptcn, vcrgezeld 
van een ~5-tal docenten met hunne 
dames. Voor het organiscren van een 
dergelijke bijeenkomst komt het een en 
ander kijkon, maar dank zij de inge· 
spannen arbeid van vele medewerkers, 
kon ·de avond zodanig wordCill georga
niseerd, dat onomwonden kan worden 
gezegd dat het feitelijke doel, nl. in 
bijzondere s feer vmn jeugd en scheep· 
vaart een avond door te brengen, als 
ge.....Iaagd kan worden beschouwd. 

De CAS-leerlingen verzamelde-n zich 
om half zes op het voorerf van de 
school en met autohussen, daartoe spe
ciaal afgestaan door de Djakartaanse 
zakcnwereld, reed men opgewekt Dlaar 
Priok's eerste haven, waar de , Plancius" 
gemeerd lag. Om half zeven was ieder
een aan boord, waar men werd begroet 
door de gezagvoevder e111 zijn officieren. 
Het was zeker te danken aan het per
soonlijke contact .met de oommodore en 
zijn etat-major, alsmede aan de goede 
iDldeling dcr plaatsen, dat de stemming 

.fil" spoedig in zat. Ret was een aardig 
gezicht om op het grote stmu·hoorddek 
van de ,Plancius" een uitgehreide 
kring van jonge mtmsen te zien, gezellig 
babbdcnd met elkaar en met hun 
lcrareu. 

Nadat men volop gt>-1egen.heid: had 
gehad een koele drank te nuttigen en te 
snoep-m va1n de heerlijke makanan· 
ketjil, werd om kwart voor 8 (het ge
hele programma liep op rolletjes 1) 
het woord gevraagd door gezagvoer-der 
Co:·sten, die voor de aanwezige jongelui 
een causerie hield over het ouderwerp: 
De J eugd en de Scheepvaart. 

Nu is hert :niet gemakkelijk om op eeu 
derge.Hj'ke geanimeel'de jeugavond de 
aandacht te vragen voor een causerie, 
want we weton ons maar al te goerl 
nit onze jeugdjaren t e herinneren dat 
je in de gegeven omstandigheden nn 
niet direct in de juiste stemming ver
keert om t.D.aar een lezing te luisteren. 

Gezagvoerder Co.t'Sten wist echter 
met een kwinkslag en een ernstig woord 
direct ul in het begin de volle alll!ldaeht 
van de jongens en meisjes te trekken. 
Na een illlleliding, daarbij de aandacht 
vestigende op het feit dat op de Ievens-

avo111l van de ,Grand Old Lady'' p~.; 
contact met de jeugd plaatsvoud, me
moreerJp, :>preker de betekenis voor 
·de LScheepvaart van de bekendc Amster
dautse do.minee Petrus .Plancius, naar 
wic ons vlaggeschip is genoemd. In dt> 
tijd dat Petrus Plwncius leefde, was het 
voor de scheepvaart in Europa en ook 
in Nederland cen zee;r belangrijke 
periode, want grote ontdekkiu1gsreizen 
ovt·r -zee wcrden gemaakt. Vlot w·er den 
enige jaartallen genoe.md ·van de he
kende ontddckingsreizigers, hetgeen bij 
de j<ltagelui de nodige bewondering 
vcrwekte. 

Kapitcin Carsten somde daarna 
enige punten van ov~ree.akomst op 
tussen de zee en de jeugd, zoals het 
1hn1isende, onstuimige, ou1herekenbare 
en vaak onhandelbare, maar ook die 
van de romantiek en avontuur, 

.,Dat wil niet zeggeu, dat het h eroep 
op zce uitgeoefend moet worden door 
avonturiers, ilntegendeel, juist in deze 
tijden moeten -de besten onder jullie 
h et beroep op zee kiezen, want er is 
courage1 voor nodig en ondernemiugs
geest. De Jan Salie's moe ten maar 
hij moeders' pappot blijven", aldus 
spreker. 

N a nog enkele ogenblikken te hehhen 
gesproken over het heden en de tOP-· 

komst der jeugd, haalde spreker d~ 
hekende woorden vam. de Nederlandse 
zeeheld Tromp a an, n1.: Ret sal waer
aehtig wei gaen. Hij hesloot zijn toe
spraak met : ,Mogen wij ouderen 

Een gezellig praatje met gezagvoerder Gorst-en. Op weg 1war tle eetsnlon ... .. . 
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Voor 1u!t ,koud buffet" bestond grate belangstelling. Gezagvoerder Carst-en ttam. van iedere leerling persoonlijk afscheid. 

straks van jullie kunnen zeggen: jullic 
zijn nog steeds Hollands' glorie, pot
verdorie!" 

Na deze pakkende toespraak werden 
de jongelui ttitgenodig:d deel te nemeu1 
nan f.'en uitstekeud vcrwrgde , lopende 
tnfel", waarbij alle culinaire geneugten, 
waarl·oe de Civiele Dienst ann de wnl het 
zijne had hijgedragen, met sma:tk 
werdeu verorberd. Aan het einde van 
.deze maaltijd. wcrden nog enkele dank· 
:woorden gesproken tot de organisato
ren van deze avond, waarbij achter
eenvoJgens het woord werd gevoerd 
door de heer A. H. Knoppien, in zijn 

Kattcn en 1·atten onderhouden de 
Simplontunnel 

Het Yorig jaar hebben Zwitserlaml en 
ItalW ons eraan herinnerd dat het 
vijftig jnar geledeon was dat deze lnuden 
t>amen de Simplontunnel tot stand 
hrnch ten, met twintig kilometer d~. 
laugstc tu·nnel van Eur-opa. Officiele 
fceFten cenlen de mens en zijn onder
n.Nlllingll~cest maar er werd niet vcr
m eld, dat tot op heden n-og andere 
wezenR een onmishare rol spelen hij rle 
in<;; tanrlhoudung van het tunnelbedrijf 
Dat zijn de poes, samen met de rat! 

Dat dczc poespas geen mispoes iF, zal 
u dn:delijk z:jn wanneer. u h edenkt, 
cl a l de 1 unnel te larng is om hem behoor
lijk te kunnen schoonhonden. Gedn
rende de dertieu tot vijftien minuten 
die de treinen voor cle doortocht nodig 
hebb<::n, wordt er, hij het drukke ver
keer, heel wat afval in gedeponeerd, 

kwaliteit van Voorzitter van de 
Oudercommissie van de CAS, de heer 
Th. Nass, rector van het CAS-Ly.sewn 
eon door de Voorzitter van de CAS
Club, Andries Knoppieon, die op tref. 
fende wijze het doel van deze hijeen
konlSt, nl. contacten te legg.e!Il tussen 
de jcugd, het schip en ·de zee, naar 
voren hracht. 

Gczagv·oevder Corsten nodigde daar
llla de jongdui uit om weer aan dek 
te komen, waar inmiddels gelcgenhei1l 
was g:eschapen om op -de muziek van 
enkelc vrolijke dansplaatjes een dalilSje 
te docn. 

waarva.u men reeds eukele jaren na tle 
ingebrnikstelling hinder ging ondervin
den. 

Men kwam toen op de gedachte dcze 
binderlijke afval door ratten t f?' Iaten 
op.ruimen en liet midden in de tunnel 
drie panr van deze knaagdieren los. Di t 
hielp heel gocd en jare:nlang was .er in 
dit opzicht geen prohlet~m meer, totdat 
het ra ttem·oJk zich zo hleek te hebben 
uitgehreid dat cr voor hen in de inge
wandt'IJl van de berg onvoldoeud~ 
voedacl was te viuden. De rattcn 
kwamen naar buiten en vcroorzaaktet!l. 
danr gr.o te last. 

Sinusdien heeft men de rattenplaag 
met succe.s hrutredeu1 door aan elk van 
de heide uitgaugen van de tunnel van
wcge de spoorwegen zes katten te statio
illeren, die tot tank hebhen ·de ratten 
hinnen de tnnnd te houden en hun 
aaiiltal te heperken . De katten krUgen 
dan oDk geen nuder voed'-sel, maar wel 

Om kwart voor 11 werd door de 
Commodore het sein gegeven om op te 
hreken. Bij het verlaten van .de ,Plan
cius" kreeg iedere jongen en meisje als 
aandenken aan deze avond een porte
feuille aau1gehoden, waarin een door de 
gezagvoevder gesigneerde foto V31Il de 
,Grand Old Lady" was gestoken. 

De organisatoren kunnen op een zeer 
geslaagde avond terugzien, waarbij de 
jeugd, rector en docenten de stijl en 
sfeer aan boord hogelijk hebben ge· 
waardeerd. 

is voorgescln'cven, tlat ze dagelijks een 
hepaalde h oeveelheid melk als rantsoen 
krijgen, waarvoor de . tunnelwachters 
een ver.goeding ontvan gen. Op deze 
wijze fuuctioneert het systeem volkomoo 
naar wens. 

De enveloppe van Einstein 

De vrouw van de grote Eill>Stein hrarht 
eens . een bezoek a-am. .de bez·oenltde slerren· 
wurht v.:~n Mount Pa J.oma1·. D!! echt~enolt! 
"'an ide heri>emde gelecrde werd plcchtig 
l'ond"eleid en kreeg alle imposante toe5tellen 
en :kljkers t -e zien. Zwijgen:l liep zij naast hanr 
hegeleider. Het w.a'> ·duiddijk dat zij ergens 
over .pciusd•e. P'lotosdin,g hlecf zij staan en 
vroeg: , .Waar hebt u eigenlijk al ·die grott' 
apparaten voot· nod:ig?" De sterrenkundig~ 
,mtwo-o t~d.de: , Om ·de structuur van bet heelal 
na .te ga:m". Ontnuchterd zei toen mevrouw 
Ein!ltein: ,0, mijn man doet .d·a.t :bltijd op de 
achtenkll'll't van een envelop pe!" 
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,~ollanbs ~lorte~~ 
ln de sleeptros, het zo wel verzorgde contactblad van L. Smit en Co's 

lnternationale Sieepdienst en W'. A . van den Tak's Bergingsbedrijf h eeft 
kapitein L. Westdijk jr. het volgende verteld over zijn belevenissen aan boord 
van de Ebro, een onopgesmukt verhaal, dat in ongezouten zeemanstaal, waarin. 
men niettemin de ziltheid van de zee kan proeven, een deugd doend beeld 
geeft van de grote prestaties van de mannen van dit avontuurlijke, dikwijlr, 
iulrde, maar toch zo mooie en echt Nederlandse bedrijf. 

Achter het hoge hrede breakwater 
van Pontadelgada is het goed liggoo. 
Aileen mag je er wel een extra touwtje 
bijzetten, want de lange oceaandeining 
doet :Zich l!log diep in de haven gevoelen 
en zacbtjes ligt het schip tegen de 
speciaal daarvoocr gemaakte gcrote 
drijvers te schuren. 

Kokend en met doii!derend geweld 
slaat de lange deil!ling zich tegen de 
buitenkant van de zware rnuur dood: in 
een waas van watersto0f en zilt dat 
voortkomt nit het bnriseiUdc zeewater. 
Helder wit en geel liggen de huizen 
van de stad in het felle zon1icht te 
hlakeren en ·zij vormel!l een sterk con
trast met het heldere groen van de 
heuvels dichtbij en het zachte blauw 
van de bergen daarginder. Nog verder 
zijlll de toppen der bergen verbor.gen in 
dichte donkerhJauwe eli grijze sluiers 
van zware regenwolken, die zich tegen 
de hellingen leegstorten en dit eiland 
zo vruchthaar maken. Alles is dan ook. 
hegr.oeid en gecultiveerd. Wie op het 
hoge breakwater gaat staan, heeft er 
een fascinerel!ld uitzicht over het mooie 
eiland. Naar. het zuidoo. kijkend zien 
we de oceaan ·zich uitstrekken. Gol'Vel!ld 
en ogenschijnlijk erg rustig. Het reeds 
rz;akkend zonnetje spreidt eel!l waaier 
van s·tralen in oranje en gele kleuren 
nit over het zilverschitterend oppervlak. 

Dat ·de Joods aan hool'ld komt hij 
vertre'k is meer een fonnaliteit, wa.nt 
eenmaal vrij van de kade .is het alechts 
enkele minuten stomen in de ruime 
havel!l en dan heeft men reeds het 
eiland verlaten. De loods groet met 
drie stootjes op de claxon van zijn 
bootje en be.leefdheidshalve geven 
we een trekje aal!l de fluitlijn, 
waarbij behalve een heetwaterdouche 
een schor geluid voortgehracht wordt 
en de schoorsteel!l zich in ee-n 
witte stooonsluier hult. Met het air 
van ,,ik-lhen-deruog-enige-stoomfluit
van-de-maatschappij" hoest het lawaai 
over de haven. ,K.reng", sciheldt de 
telegraaf terug als hij op half werk 
ge'Zet wordt. 

Langzaarn begint de Ebro voort te 
schuiven el!1 als de kleine lichtopstand 
aan het eind van de pier gerond wordt, 
zitten Wl!t er weer midden in. Met eoo 
zekere regelmaat ploft en honkt de 
hoot zieh in de zee, steigert en laat zich 

10 

onwillig op eel!1 kant sli.n.ger.e;n, drukt 
het lage achterdek neer om een zeetje 
scheep te llje;men, dat dan gezellig een 
halve voet hoog heen en weer hlijft 
lopen. De waterpoorten klepperen 
zenuwachtig en nu en dan sniert het 
buiswater ove1· het gehele schip . Als dan 
de telegraaf ,kri:kkrak" naar vol vooruit 
huis wordt onbereikbaar. Zelf.s de 
naden valll de stuurhuis.ramen siepelt 
het water en de vloer staat blank. De 
marconist raakt geisoleerd en de kom
huis wovdt onhereikhaar. · Zelfs de 
machinistel!l hebben last van lekk.age 
door de kappen. 

Langzaam ver.vaagt San Miguel en 
als 1aatste groet pinkt de vuurtoren 
nog op de< westpUillt van het eiland. Op 
de brug wordt uitgekeken door het 
waterfloer.s dat lan.gs de ra~nen stroomt 
en klinkt als enig geluid nog slech ts het 
sisselll van de ZC.Ci door de open deur 
aan lijzijde en het geklokklok van het 
stuurwiel. 

De avond valt en de verlichting 
brandt reed-s. De wel'\e,ld r.ondoon wordt 
kleilller. Er valt een felle lichtstraal uit 
de deuropening van de radiohut, die 
aanduidt, dat de marconist onder:~V\e.g is. 
Heftig gekrakeel klinkt op aan hak
hoordzijde als hij kle.m Ioopt tussen 
de sloep en een luchtkoker en er drin
f¥'11 woorden tot ons door die in eoo 
net plaatsie al-s Soest zeker niet gebezigd 
wot~den. Met een vlaag koude wind etn 

een sezie zilte spetters hreekt hij de 
kaartenkamer in. ,V nile .. . ", maar wat 
er al zo vuil is, wordt door ons schoon 
geveegd met : ~,Wat is er aal!l de hand?", 
O'llldat met zulke Inch ten hij nit;t anders 
dan tot het doen van zeer noodzak.e· 
lijke Yerrichtingoo uit zijn heiligdom te 
hranden is. 

Wij huigen ons over een telegram dat 
kletsnat op de tafel plakt en lezen: 
,Proceed immodiately". Heepoppelepee. 
De kaart komt erbij, de lineaal rilselt 
erover, de passer steekt zich nerveus in 
het papier en klok-klok-klok zegt het 
roer. Meester luister-es-even . ..... en kan 
er nog een klapje bij? Shift de deuren 
maar, daar gaan we, en de Ebro laat 
zich nog eens extra geestig op haar zij 
vall en. 

Een spannende geest woekert zich 
door de boot en vragen bestonnen ons 
als: hoever, hoelang, wanneer en hoe 

groot? De vragen blijven echter vra
gen, voor zover ze voor de kaartenk aroer 
ook nog open vragen blijven. We be
palen ons tot h et radioverkeer dat zich 
in aile frequenties en spanningen uit 
het kleine kastje in het k leine hutje 
wringt, zodat horen en zien j e vergaat. 

N aarmate de avond verloopt, t ekent 
zich de situatie duidelijker af. Nadat 
aanvankelijk bekend was, dat de Liber
tyb oot William H Carruth haar schroef 
had verloren in de positie 89 mijl 220 
graden van Pontadelgada, werd koers 
gezet naar een plaats waar wij -
rekening houdend met drift - het 
schip vermoedelijk zouden kunnen 
ontmoeten, maar al spoedig bleek, dat 
die drift veel groter was. 

Opnieuw werd gekoerst in een rich
ting die de pas van de William moest 
afsnijden. Ret schip kwam bij de dage
raad in zicht en bleek rustig recht voor 
de zee weg t e zeilen. 

De Ebro schuift langs de stuurboord
zijde en doet de vraag rijzen, waarom 
ze op de William nog niet de davits 
hebben uitgedraaid om ons scheep te 
nemen. Captain V asala hangt over de 
horstwering van de brug en roept naar 
beneden of we nog twintig minuten 
willen wachten, daar men op het voor
schip nog niet klaar is. Stuurboordanker 
is uitgesloten op ons verzoek en wij 
zullen op de ankerketting trachten vast 
te maken. 

,Kom, laat ons niet verdrinken", 
gekscheert Vas ala nog naar bene den in 
zuiver Hollandse taal en er klatert 
gelach op van het achterdek, waar de 
14-duimer over ·Ue bogen gekronkeld 
ligt, met de kous demonstratief op de 
kont. Het geluk is met ons want in de 
nanacht is de wind sterk afgenomen en 
een mild zonnetje straalt over de gol
vende zee. Als we aanp assen voor de 
torenhoge steven, knikt deze gestadig 
op en n eer. Een drieduimslijn trekt de 
voorloper op en met een vaartje, ver
gezeld van fla1·den stoom, zien we de 
kous door de kluis verdwijnen en even 
later klinkt het metali{;e geklik van de 

- Frist dit dnn misschien uw geheugen op, 
nHmeer Worms?? 



hamer, die de spic van de sluiting 
openslaat. Een prettig gehoor is dat en 
nog prettiger klinkt het, als hierna de 
ankerketting uit de boegkluis rommelt. 
De telegraaf zegt nu geen , kreng" 
maar ,ting-ting" en - hukken jongens 
- daar gaat de manilla overboord. 

Intussen zetten de weerherichten een 
zuur gezicht. Zij fluisteren 6 en 8 en 
hebben het dreigend over een depressie. 
Pontadelgada is 125 mijl en in de wind 
op, Horta 75 mijl en voor de wind. Het 
draait op Hurta uit. We houden 
's nachts gaande voor Fayal en Pico en 
zakken met het volgend opkomende 
daglicht het straatje tussen deze 
eilanden in. Het wordt hoog tijd want 
de bries steekt Jelijk op. Tegen ver
wachting verloopt het troskorten op 
rolletjes en zeilen we naar bet break
water van Horta. 

De loods komt aan boord met de 
onprettige mededeling, dat de William 
eerst de volgende dag de haven in kan 
en dus komt het schip ten anker voor 
de haven. Plannen kunnen echter gauw 
veranderen en een paar uur later is dan 
ook besloten om de William achteruit 
de haven in te laten slepen. De William 
komt erin en 's avouds tekent Vasala. 
Laat ons er eentje op drinken. 

Horta ligt weer achter ons en de 
koers is om de west naar Philadelphia, 
maar uog geen etmaal verstrijkt of de 
geschiedenis herhaalt zich en het is 
deze keer de Helga Bolten, welke lam
geslagcn op de Noord"-atlantic ronddrijft. 
Drie dagen varen in een hoge noord
westelijke deiuing brengen ons bij deze 
Duitser. Verlaten en als een gevaar 
voor de scheepvaart, wordt dit schip in 
de gaten gehouden door een Ameri
kaanse coastguardcuttor, welke normaal 
dienst doet als weerschip. De Chinco
teague, zoals deze kotter heet, heeft 
radiotelefonie en we komen in verhin
ding met haar. 

W anneer om het middaguur de plaats 
des onheils bereikt wordt, kunnen we 
de zaak pas goed overzien. Stomen een 
paar maal onder de lij door en nemen 
de ravage op het voorschip waar. De 
luiken van 111imen 1 en 2 zijn ingesla
gen en de presennings haugen als vod
den naar beneden, de voorzijde van de 
midscheeps is ingedru.kt en het schip 
hangt twintig graden over bakboord, 
waarbij de zee over het doek spoelt. 
Een motorsloep van Chincoteague 
brengt on.ze vier runners, een pomp 
met slangen, materialen en gereed
schappen en een radio over op het schip 
en in een. tweede reisje ook zes ,vrij
willigers" van de Duitse bemanning. 
Met de kapitein en de 3de machinist, 
die reeds eerder waren overgestapt, 
bevinden zich nu twaalf man aan boord 
van de Helga en deze eerste middag 

Drukte op de kade te Tg. Priok in verband met het vertrek van het ms. , Karaton". 
(foto: td. le stm. J. Lezer ) 

wordt een berg werk verzet. De motor
pomp wordt in werking gesteld en in 
de nacht, nadat de Duitse bemannings
leden weer van boord waren gehaald, 
melden de runners, dat de pomp reuze 
werkt en het water in de machinekamer 
zakt. Het radiootje bewijst uitstekende 
diensten bij het op de hoogte houden 
van de stand; van zaken. 

De Amerikanen kunnen op hun 
radarapparaat de Helga in het duister 
gemakkelijk volgen, de Ebro ook - zij 
het dan op het inderhaast door de 
runners opgezette oliepitje. W anneer 
het regent - en dat doet het met bak
ken - raken we de Helga kwijt en zijn 
dan blij dat we aan lij van het .schip 
een ,teenie-weenie-bit" vlugger zeilen 
dan zijzelf. De verlichting van de kotter 
geeft de positie ten ruwste aan en ale 
de bui over is, zoeken we ons pitje 

maar weer op. De felle straal van ons 
zoeklicht veegt over h et schip om te 
zien of er ook noemenswaardige veran
dering in de Jigging is gekomen, maar 
dat valt mee. 

De Helga hondt zich goed. W anneer 
de ochtendschemering doorbreekt, 
b esluiten we eens een kijkje dichtbij 
te gaan nemen en stampend werkt de 
Ebro zich hoven de wind om dan voor 
de zee a£ te zakken en langs de voor
steven naar de lij van het schip te ver
dagen. Langzaam nadert de kolos en 
juist op het moment dat een beetje 
stuurboord gegeven moet worden om 
veilig vrij van de steven te blijven, 
weigert de stuurmachine en trekt het 
roer om tot h et bakboord aan boord 
ligt, waarna het met geen macht meer 
terug te draaien is. De Ebro ligt in deze 
positie bijna langszij van de Helga. 
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Het kost hijna een broek met 
faecalien om deze op ziju zachtst uit
gedrukt zeer netelige situatie te over
zien. Als er.ig modern navigatiemiddel 
blijft ons slechts de schroef over en 
krampachtig knerpt daartoe de telegraaf 
vooruit en met een bocht vergroot zich 
de afstand tussen de schepeu, doch 
daarna va1t de kop weer voor de zee .. .. 
achteruit .... en zie, met het achterschip 
in de zee op, werkt de Ebro zich met 
doffe slagen achteruit en langzaam, 
maar zeker, wordt nu de afstand 
veiliger. De machinisten zien kans om 
het roer op de hand te zetten en zo 
wordt krahbelend de lijzij van de Helga 
weer bereikt om daax benedenwinds de 
schade op te kunnen nemen. Op het 
meest kritieke moment bleek een pen
netje te zijn losgeschoten, waardoor de 
stuurmachine met stoomkracht het roer 
aan boord ti·ok. 

Deze dag ook werken de runners 
gestaag door en zij bereiken daarmee, 
dat het water in de machinekainer 
steeds zakt. De moeilijkheden daar zijn 
echter ook legio - alles onder de 
stookolie en drijvend vuil voor de 
zuigkorf van de pomp - maar toch 
geeft het de lmrger moed, dat de sl ag
zij wat vermindert. 

Dat het roer van de Ebro toch wei 
een duw gehad h eeft, . bewijzen de 
slappe stuurkettingen. De spanschroeven 
zijn reeds tot het uiterste aangedraaid, 

TWEE EILANDEN 
Nog niet zo lang geleden behoorden 

wij ook tot degenen die in Indonesie 
woonden. Op een van de ver-afgelegen 
eilanden. 

Het was een mooi eiland, met een 
woeste natum· en vrijwel onber:ijdbare 
wegen. Maar er woonden eenvondige 
mensen, die met weinig tevree waren 
en de meesteu bleven onkundig van alles 
wat huiteu hun eiland geheurde. Ze 
Icefden dicht hij de natuur en . had den 
daardoor een henijdenswaardige rust 
over zich. 

Aan de hlauwe baai van dat eiland 
stond ons huis en iedere avond konden 
we genieten van de praehtige tirit"en 
waarin de zon verdween achter een 
eiland dat voor de baai lag. 

W anneer we nu hier in Singapore 
met ons wagentje over een onberis
pelijke weg omhoog naar ,The Gap" 
r:ijden, en we zien daar de zon achter 
de eilanden verdwijnen, gehed: in 
fantastisch gekleurde wolkeu, dan denk 
ik weer terug aan de zonsondergang aan 
de haai van dat stille eiland. Hoe ver
schillend is dit dichtbevolkte, geculti
veerde, .gladgeschorcn Sirigapo:re-eiland; 
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maar midden in de daaropvolgendc 
nacht gebeurt, wat reeds gevreesd werd. 
De kettiogen lopen van het kwadrant 
a£ en wi1loos slaat het roer heen en weer. 
Als in een levende prikkenbak grijpen, 
graaien en klauwen de mensen, onder 
een stortvloe.d van overkomende zeeen, 
die zegevierend zich over de ver~han
sinf( rollen om bruisend uitweg te zoe
ken tussen de obstakels van het achter
schip, daarbij geen droge draad aan 
het lichaam overlatend. 

Feeeriek wordt deze polowedstrijd 
op het achterdek door het zoeklicht 
verlicht en de uitslag is: eeu paar 
stoottalies cp de sleehts passende helm
stok en de kettingen onder protest weer 
op het kwadrant. We gaan liggen steken 
om de kmcht op het roer te vermin
deren maar raken ·daardoor uit het zicht 
van de Helga. De commander van de 
coastguardcutter zegt ons echter toe 
in de nabijheid van het sehip te zullen 
blijven om, als het nodig mocht zijn 
de mensen van hoord te halen. 

Het weer verslechterd meer en meer 
en windhacht is onze enige deelgenoot 
in dit rauwe gebied van de Nooi·d
atlantic. Als eindelijk het weer wat 
matigt, wordt kans gezien om enige 
schalmen· uit .de stuurkettingen te ver
wijderen en het roer is als zodanig weer 
voor 100 procent hetrouwbaar. Volle 
kracht stomen we weer in de richting 
van de Helga Bolten. De runners wor-

Hoe weinigen kuunen genieten van dit 
dagelijkse schouw!>pel. Van de :ruim 1 
millioen inwoners staru1 er slechts een 
tiental op Q.ie heuvel om hewust iets te 
ondergaan . van de ntst . en wijdsh eid 
van de natuur. Ze ·hehben de moeite 
('fenomen naar hoven te xijden en even 
e • I alles achter zich te Iaten; het gejac 1t 
in de strijd om het bestaan. 

Deze stad is een bonk saamgeperste 
hedrijvigheid. E en 1n·ote opeengeveegde 
verzameling van allerlei rasscn, waax 
alles ingeste1d 1ijkt op tijd en geld en 
iedereeu steeds meer en het steeds 
maar beter ~vii hehben. Men heeft geen 
tijd om op de natnnr t e letten. Met 
stoplichten en lichtreclames is men 
meer vet·trouwd, dan met een zons
ondergang. 

De energie van de bevo1king doet 
ueze facinerende stad steeds verder uit
barsten over het eiland. Aile groene 
plekkeu worden opgeslokt. Er verrijz~n 
enorme ladenkastcn van flats, waar m 
icdere ,,la'' een gezin wordt opge
horgen. 

Winkelpanden, het cue nog gxootscr 
en: luxer dan het andere. Kantol'Cll, 
Jianken, - bio$CO}>en ,· fahrieken; hun~ 

den opgerocpen en ook de coastguard 
in kennis gesteld, doeh hoor, midden in 
deze gesprekken stort zich de marconist 
van de Oceaan en met inhegrip van 
reeds herekende b~middelingskosten 
voor een nieuw ,job" wordt ons mel
ding gemaakt, dat het Engelse stoom-· 
schip Alderney met roersehade op twee 
da:ren afstand ligt te waehten op hulp. 

En zo wordt op een 15 mijl afstand 
van de Helga koers veranderd en in de 
richting van dit nieuwe object gestoomd. 
W at op de Ehro geklaard is, schijnt 
echter op ·de Alderney ook te kunnen 
en al ras wordt duidelijk, dat de Engels
man een noodreparatie heeft aan
gebracht en er de sokken in zet naar 
de Azoren, op de hielen achterna
~ezeten door ons. Wanneer lmiten adem 
Pontadelgada op 9 november is hereikt, 
knijpt Alderney suikerzoet een oogje 
dicht: het hijgend hert der jacht ont
komen. 

De Ehro laat zich in een teug vol 
hunkers, licht heleefd b~j het uitvaren 
even de Engelsman de pet en verdwijnt 
als een nietig puntje in het wijde van 
de grote plas, om - na een nogmaals 
loze korte achtervolging van een 10.000 
tons tanker, statig onder de fascinerend 
verlichte boog van de Delaware 
Memorial Bridge door te schuiven en 
zich eindelijk te wijden aan de voor 
haar hestemde sleep. 

g:alow-parken. De hUsmachines beulen 
de en.e paal na d'e andere het eiland in en 
de bulldosers schrapen het glad. Steeds 
meer, steeds heter, steeds sneller. En je 
draaft maar mee, je wordt gedwongen 
mee te renuen; wie blijft staan, wordt 
nitgesehakeld. 

Aileen in zu1ke ogenblikken a1s daar 
hoven op die h euvel aan de rand van 
de stad, schijnt de tijd een moment stil 
te staan. Twee eiland.en, twee werelden. 

Maar in oat ene ogenl1lik gelijk. 

R.V. 
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tot diensthoofd de adjunct-chef: 

C. J. V ennaire 

tot ge2.agvoerder de le stuur
lieden : 

J. B. v.d. Blink; F. Verburg; 
H. P. Ste~gerda; G. H. Groenhof; 
J. P. Haaze; J. F. Kiepe en K. 
Klijn. 

tot le stuurman de 2de stuur
lieden: 

J. J. v.<1. Riet: H. J. Bl'Oins; P. B. 
Nieland; J. W. F. van Hummel en 
Lie Hok Liong. 

tot 2de stuurman de 3de stuur
liedcn: 

t % L. A. van Rijn ; E. Th. W. Ver-
t!> kontcren ; A. C. Bijl; E. J. Don-
i:. ma; J. ·de Jong; B. H . P. Ron-
~ win~; G. A. Lemette; F. Feddes: 
t, J. Labruyere; J F. Verhoecb:; 
+ J. H . WcrnGeu; G. H. de Heer; 
0 F t A. F. Roobol; E. V. 'Jurg; R. . 
>i~ Hutten; D. Bobeldiik; J . v.d. 

van Biisterveld; J. Coers; N. Bar. 
tels; H . Weevers; P . de Frenne ; 
J. A. Gieltjes; W. K. Pie.ters en 
J. lVI. Meiaten . 

tot 2dc werktuigkundige de 3de 
werktnigkundigen : 

S. P . A. Koenen; N. J. Persijn ; 
W. A. van ·den Berg:; J. L. H. 
Osimm; F. Jager; L. Dijkslag; 
J. W. Brinkcrt; Ch. H. Valen
hrcder; J. F. E1mansdorp; A. E. 
Schnitzler; W. J. D. Kluppeil; 
C. Schoemaker; H. van der Wil
Ii!!en; R. Pool; J. Roos; K. Koop
mans; T . van Voorst; J . G. Rom
heck; J. J. Pieterse; G. Reitsma; 
A. D e:kker; H. van de Ridder; 
H. Brockman; Th. F. Rijckaert; 
J . A. G. Joha; I. S. Schaafsma ; 
A. Vogel ; D. van Noort; C. F. 
va•n Beukering ; K . Winters; L. H. 
Bieringa en ]. A. Fal1er. 

tot 3e werktuigkundige de 4e 
werktuigkundigen : 

F. J. Haan; B. van Rif'ssen; 
J . W. Slats; I. Mannot; J. W. A. 
Matthijssen; H. L . Ph. Stibbe; 
L. C. Meh.lbaum; R. van Maarse
veeu; J. de W ep;er; H. Nieuwen
kamp: J. M. Verlare; R. A. 
Behouden; U. F. Kleian; D. 
Meyer; C. Leijendekker; G. J. 
Winkelman; W. Sandburg; Ch. J. 
Hulst ; 0. de Jong; C. M. van der 
Stam; K. Raimond en J. C. Bree. 

tot stuurman I.K.V. 2de klasse de 
stuurman-locaalvaart le ldasse : 

F. Rotinsulu 

tot stuurman I.K.V. 3de klasse de 
wnd. ~tuurman-locaalvaart: 

J. Silahoy. 

tot stnurman-locaalvaart 2de 
k1asse de wnd. stuurman
locaalvaart : 

J. W. Joseph. 

2 Walle; E . A. ter Burg; J. G. R F · t A M n1·J·l,· .J. Ha- tot stuurman-locaalvaart 3de 
.r. G k P C . 11.e man; . . * '1 Ormel; A. van or ·um; · · h ' E T ' A BI klasse de wnd. stuurlieden- + .,.. W I B J mg; . Immer; . oem; Col 
~ I.Tsse!ing: P. . v.1. trrg; · M A c R' t E M' k locaalvaart: ~ 
~,. Aid d D PI J L J • • • van Ie : . rrc ; "'- ' ewere1 ; . ·ooy; . ang- p J B K ' 'vr K * :c h W C '·I B d d . . . mt; w. laassen; + 
0 roek; . . lv. re ero e; J M J E S h' A J J. Saya,· D. Ch. Tuhumena Mas- I 1: Cl A B d I J J D"k . esman; . . c tpper; . . 
~ 1• -'"'-· n ·I e; · · lJ · stra; Flipse en H . Bn:rins. paitel1a; L. J. Logahan; R. Thio; t 
~ F . v.d. Linden: A. Treffers; R E. Kasiuhe.; Hnsin Kasim; J. M. ft.~ 
,, v.d. Schaaf£; R B. Schabracq ; tot 4e werktuigkundige de 5e Eoh; A. Awon.Uatu; J. Kan-
~ P. B. Mierop ; C. A. ·de Wd ilde; werktuigkundigen: tohe; B. Katili; G. Ch. Pua; 
t W. M. Henge~n ; R. Bu ding; B J J S Ph f 
·•c J J E l\"" dl J ,v7 S . . . aerang; arwoto; 
{: L. ·

1 
B. ~a eJ; 

2
· .. '

1
'v · kiegers; E. A. J. ,de Vries,· J. Schotman ,· P. Mandey,· A. M. Jusuf en P. S. 0 

0 . v.c. oon ; . CIJ cma er en -} i F . Creutzburg; W. de Wilde ; Sumampouw. • 
¥ A. M. Haurissa. W J H H D Ik ~ 0 . aarsma; . . . en; ~ 

~ f 1 t . k di d d G. H. Sdmrin'k; H. Pipper; H . tot Iadingklerk de leerlingen-t tot hoo dwer t mg un ge e 2 c Deusien; W. A. M. v.d. Brande; ladingklerk: ~ 
0 werktuigkundigen: S. Merkus; A. P . Hilling; D. Hor- -} i J. B. G. Bakker; J. Pronk; S. ning; A. Terpstra; A. Jager; H. Mailldagi; W. F. Tumbol; f 
1 Dam; B. Claasz Coockson; J,C.S. L. Potappel; P. WCGterhuis; M. Narua ; .J. F. Jocome.n E. Togas. ~ 

¥ ' ~ ~ 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

W.C. Mulder 
A.M. Bijl 
H.J. Riko 
I.S. Schaafsma 
J .W.F. van Hu.mmel 
P.F. Albrecht 
J .M.A. P lante Fbbw·e 

de VH!eneuve 
J .W. Caviet 

P. Foppmna 
L.R. Kreell<Seler 
J. Koops 
F.W. msaneyer 
W . Janssen 
J.J. D{)·gger 

l e stm. 
4d't• wtk. 
h:f-d. wtk. 
3·de w•.tk. 
2Jre &Lm. 
gezagv. 

gezagv. 
Md. emp!. 

2-d'e stm. 
Ue wtk. 
3de wtk. 
gezagv. 
le rStm· 
,gezagv. 

Per ms. , Orauje" ddo. 30/5: 

28/ 5 ex RV 
30/5 ex RV 

l / 6 ex RV 
2/ 6 ex RV/ SV 
2 / 6 ex RV!1SV 
4/ 6 ex RV 

6/ 6 ex RV 
11/ 6 ex EV (naar a.g. 

12/ 6 ~" RV /SV 
16/ 6 ex RV 
16/ 6 ex .RV / SV 
18/ 6 ex RV 
19/ 6 ex RV 
22/ 6 ex RV 

Ma1kassatr\ 

Mevr. L.M. Oost 
Uevense-Clementz 
en kinderen 

gezin 3!dj. chef 

J. TanneniDartlllll Em 

ee.htg. 
J. Kok en ge2lirn 
K. Bareman en gezin 

hfd. empl. 

hf.d. empll. 
2d'c 'Stm· 

ex EV (naar Snrveydienst/ 
Tg. P riok) 

ex EV (naar CD/ Tg. Priok) 
ex RV/SV 

Welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

C.J. Reitsema 
Ch. A. de Roy van 

Zuyd-ewijn 
J .J . Dijkstra 
D. Schipper 
J. Benn'nk 
P.J. v.d. Berg 
P .B. J\{i~rol' 
M.F. Muller 
D.C.R-M. W:evel's 
J .W . V erwey 
T. v.d. Linde 
Ch. A. ·d'e Wilde 
A. van der Meu.len 
H.H. Hartman 
C. V are.'klllll1'P 
O.M. Kayardoe 
P . de Frenne 
A. Spaans 
E.A. rer Blll'g 
D. Horrung 

hfd . empl. 
a·dj. chef 

:lrlle stm. 
g-e~gv. 

gezagv. 
bf<d. wtk. 
3de 'Stln. 
2d·e w1k. 
2·de stm. 
3de wtk. 
4d'c wrk. 
3de sLm. 
¢ezagv. 
kv- 2de wrk. 
7Jde wtk. 
ik-v. 2dei wt!k 
2de wtk. 
geZll (l:V· 
3d'e st:m. 
Sdle Mk. 

Per ms. , Sibajak" ddo. 5/6: 

21 / 5 EV (ex 3!g· Sor ong) 
28/ 5 GSV (ex SMP/ VRV/HK) 

28/ 5 RV/ SV 
29 / 5· RV 
31/ 5 RV 
31/5 RV/ OP 
3/6 RV 
3/ 6 RV 
4/ 6 RV 
5/ 6 RV / SV 
5/ 6 RV/S V 

10/ 6 RV 
12/ 6 RV 
13/ 6 •einde dien5tverband. 
17/6 RV/SV 
17/ 6 emelle dianstveYlbaarud: 
19/ 6 RV/~ 
19/ 6 RV 
19/ 6 RV/ SV 
20/ 6 R V/ SV 

H.J. Gorter en gerin cmpl. EV (ex 3g. Tg. Priokl 
R.P.W . Smuld'ers en 

ge:d.n empl. EV (ex ng. Palembang) 
Mcvr. J .H.H. Maa'S -

Huihel's van Assenraarl 
en !Jdnderen l!f'Z!im. hid'. emipl. 

K . de Nooyer en ge'liin Baas A EV (ex Wer'k<pl./T g. Pri~k) 
H.J. Wulffroat en gezin 2d'ro ~tm. ont-Slag op verzoek. 
R. v.d. Sehaaff 2d1e snn. RV 
A. Dekker en .gezin 3d'e wtk. RV /~ 
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Per ms. , Oranje" ddo. 6/6: 

W. Mesker geza·gv. 
J. v.•d'. Wimlen en gezin ., 
C. <de J ong en .gezin , 
C. Zuid•scherwoude en 

gezin , 
J .M. D ekker en gezin hf.d. empl. 
Ch. C. van Zi;jlll 1de 

Jong en gezin hfd. empl. 
H.O. Willems en gezin h:f<L em.J!l. 
A. van P elt en gEY,~;in empl. 
Mej. M.A.A. Stramrood empl. 
Mej. A.M. Zees'l.ratcn verp1. 
B. Dirrks en gellilll le JSlm. 
I. R:tl'mts 2·de stm. 

RV/OP 
RV 
RV 

RV 
EV (ex ag. Tlg. Priok) 

EY (ex ag. 1)g. Priok) 
EV ·(ex afdt CM/ HK) 
EV (ex afd·. VZ/HK) 
EV (ex afd. Archief/ HK) 
EV (ex Zie'kenh . Petamburan) 
(RV 
ont.s>lag op verzoek 

Eeu goedt" reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

B.H. Verseput 
s. J<~.ski 
A.M. Wessels 
J . Labadie 

3d'e sun . 
1.1. wtk. 
:Me stm. 
kv. 2-de slln· 

(Jrdo . 28/ 5 aaugek. pea· vliegtui·g 
dido. ll / 6 aangek· per vE'eg n ig 
Jdldo. 16/ 6 all't!J!lek. p er vllegtli -g 
ddo. 18/ 6 a31llgek. per vliegtui;; 

Welkom bij onze Maatschappij! 

MUTATIES: 

P.W.G. Gout 

W.E.M. Mulder 

W. Baikker 

em pl. 

em pl. 

empl. 

dido- 13/ 6 van afd. VRV / HK 
naar ag. Oosthaven 

did{). 17/ 6 van Bali Hotel naar 
M& CD/ HK 
d'do. 20/ 6 van ag. P'.hang n-aar 
<a:fd. VRV/ HK 

In memoriam 

Ons bereikte het droeve hericht dat in rde vroege 
morgen van 19 !Juni j .l. t em gevo1ge van een emstige 
ziekte in het Ziekenhuis Peta:mhuran in de leeftijd 
van 25 jaar is overleden de heer 

Rudolf Alfred Mully 

in lev€1Il employe werkzaam op de Afdeling Claims 
van het Hoofd!kantoor. 

Onze Maatschappij verliest. in hem een zeer 
toegewijd en uitstekend medewerker. Hoeve.el te 
meer zal zijn heemgaan een verlies zijn voor zijn 
moeder en jonge hroer. Hun bieden wij onze 
gevoeleus van ilnnige .deelneming aan. 

* Dezelfrde rdag om 4 uur des middags werd het 
stoffelijk ovenschot van de heer Mul1y onder 
grote welangstelling op de1 begraafplaats Laanhof 
t e Peta.niliuran plechtig ter aarde besteld. 

HiJ ruste iJn vrede. 



J u6i la.rissen 
Moh. 'Jlohir bin Nean dilahirkan di Djakarta 

pada tathun 1908. Ia memperoleh id•jazah Sc· 

Moh Tohir bi't Nean 
Manaur kepala werkpl. 

Tg. Pritk 
25 tahun 

1 Agustus 195'1 

kolah PertukangMI 
Amhaclitsleerga.ng lalu 
hekerdja d~ firma Lin· 
deteves selaku montir. 
Setelah 5 tahun bc
kerdja di.C'nna terse
but, ia di1erima mas:uk 
bekerdja d~ Ma~·kapai 

kami dan ·di<tempat· 
kan di Perhengkelan 
Tandjung Prio'k 
(Werkplaatsen) . 

Setebh ditetap-kan 
sehagai tukang pip;.~ 

bet~pangkat Mand•ur, 
pada t:mggal 1 Djann· 
ari 1951 ia dirnaf:kkan 
pula mendjad,i Man
dur-kepala, kini ma· 

sih djuga ia memegang djaha1an itu. 
ltu!ja Allah moga" juhHaris ini dipandjangk:)ll 

uslanja dalam seha<t walafia<t dan dapat me
lakukan tugasnja dalam kea•diaan detnikian pula. 

Chef Technische Dienst Surabaia 
de beer C. J. B. Oudsteyn vierde zijn 

35-jarige dienstjubileum 

Ten katntore van de T.D. te Tg. Pera'k 
werd op 8 )uni dies morgens om 11 uur 
het feit herdacht dat de heer C.J .B. 
Ondtsteyn 35 jaar geleden in dienst 
V'3n onze Maatschappij is getreden. 

Bij deze huldiging en petit comite 
waren als vertegenwoordigers van het 
Agentschap aanwezig de Agetnt, de af
tredende en optredende sub-Agent en 
de Chef H.E., teTwijl voorts van hun 
helaiilg<;telling hlijk gaven d:e gezag
voer-ders enhoof.dw-erktuigknndigen van 
de ,P!ancim;.'', de ,W aibalong", de 
,Batavia", d:e .,Bandjennasin" en Lai
wui", alsmede de Administrateur, 
adjunct-ad'ministrateur en p:rocuratie
houder van de Droogdok Mij. 
,;.Surahaia". Verder waren ook 2 Ver
tegwwoordigens van ,Radio Holland" 
aanwezig. 

Als eerste spreker opetnde onze 
Agent, de heer C. H. Poulus de rij die 
in een .. kernachtige toespraak de' op
me~kehjk snelle carriere van de jubi
larls me.mo'reerde; een carriere die een 

Ooze maandelijkse foto•prijsvraag 

Hiernaast staat de oplossinf! 
van de foto-prijsvrang, voorko· 
mende ::n het Mei-nummer van 
".de Uitlaat". Een ged·eelte van een 
.stenen muur. De uitgeloofde 
Rp. 15,- garu1 naar: Mejuffrouw 
Ong Etjie - Aid. Archie£ -
Hoofdkantoor. 

* 
U moet wel even voorzichtig 

zijn bij de oplosslng van deze 
Qpgave. Wij geven eerlijk ti>e dal 
het niet makkelijk is, maar gezien 
de v:indilngrijkheid van onz~ 
puzzelaars, zijn we niet bang dar" . · 
het .goede antwoord n!et gevonden 
kan worden. Meenot U het juiste 
antwoord gevonden te hebhen, 
zendot d3111 Uw oplossingen in aan: 
de Red1tctie van .,de Uitlaat" -
p / a n.v. K.P.M. - Medan Mer
deka Timur 5 - Djakarta. In de 

1 llmiker-hovenhoek van de envelop 
zet U: foto-prijsvraag. 

De sluitingsdatum voor deze 
puzzle is: 20 Augustus a-s. 

~--------_) 
aansporing mag zijn voor alle jotngeren 
in ons bedrijf. Voorts hood de heer 
Poulus de heer Ou<Lsteyn de bekende 
legpetming aan. 

V ervolgeills namen hm woord de 
Gezagvoerder van het s.s. ,Plancius", 
de heer H. A. Consten, die emge her
inner)ngen uit h{Ot verledetn ophaalde; 
de heer W. Starreveld als oudlste mede
werker; de administrateur van de 
D.M.S., de beer E. J. Jansen Schootn
hoven en tCJnslotte de verte~enwoor
diger van Radio-Holland te Surahaia, 
de heer 1. W. Hunsche. In vele gevallen 
giugeu1 ·cleze woovden vergezeld van de 
aanhieding van een fraai cadeau. 

In zijn daukwoord hracht de heer 
OudsteYill naar voren hoe hij door met 
spirit en enthousiasme te werken ziju 
huidige functie heeft weten te bereik~n. 
Spreker bracht v-e,rder dank arun zijn 
,,leenneester'' ·de ·heer Dee}d:er, Hoof.cl
werktuigkundige aan hoord van de 
,Loudon", op welk schip de heer 
Oudsteyn ~-s Se werktuigkundige zijn 
loophaaJn hiJ onze maatschappij hegon 
en die hem de fijne kneepjes van het 
vak. op. grondige wijze heeft hijgehracht. 
De heer Oudsteyn hesloot met een be
zielende oproep aaln d'e jongeren. 

Onder het genot van ,drinks" en 
".~akanan ketjil" hleef metn nog enige 
tljd op. genoegelijke wijze hijeen. 

* 
Des avonds werd ten huize van de 

Age111t en mevrouw Poulus voor .,.eno
digden een gezellige avond gegev~ die 
zeer geslaag·d mocht heteUI, en eerst 
geruimc tijd na bet middel'\llachtelijk 
uur hesloten werd. · 
. Dat w~j .de heer Oudsteyn nog lang 
m ons m1dden mogetn hehben is de wens 
van velen, waaronder 

Uw correspondent tr 
Surahaia. 

Te laat 
Nadat Francis Waylaod• Parker, een bekend 

A.meri:kaa'liiSe .pedagoog, .een lezing had ge. 
h<l'llden., kwam er een d!ame -n-aar hem -toe

,Hoe vroeg kan ik heginnen mijn kind op 
te voeden"? 

,Wanneer wol:'dt :het gehoren?" 
,G.ebo.ren? Het TS al vijf jaar ()ud." 
,Gr:te goedheid'. Mens, sta bier niet te pra•ten. 

Ga als de weerlicht naar huis! U heht de vijf 
heste jaren voorhij laten gaan." 
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Archipel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga 
XXIV 

In de op!!ave van de Molukken uit 
1843 is sl<.>chts sprake van 1 brik te 
Banda, doch in 1863 hezat Menado 4, 
Amboina 6, Banda 1 en Ternate 7 
vaartui!.!en, het mee~t schoeners, totaal 
metend'e 457 lasten. 

De handelsvloot van Java zag er als 
volgt uit: 
in 1843: 
te Batavia 44 vaart. 5355 lasten 

Cheribon 4 281 , 
Tegal 1 145 , 
Pekalon~tatl 9 628 
Sem:tr wn g 29 2237 
}a para 5 185 
Rembang: 22 ,, 1494 
Soer:tbaja 70 6442 
Pasoero-t'lan 0 .. 0 

tot·aal 18'~ vaart. 16.6!7 bsten 
in 1863: 
te B :1tavi~ 36 vaart. 7014 lasten 

Cheribon 5 ,, 393 
Tegal ·t 453 
Pekalongan 8 

" 
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Semarang 22 3593 
}a para 4 139 
Rembanf( 16 1538 
Soerabaja 92 13477 
Pasoer·Oean 6 79 

totaal 193 vaart. 26.714 lasten 

Men ziet uit hovenstaande over
zichtjes dat de handelsvlo<>t van Batavia 
(de stoomschepen niet meegerekend, 
dit waren er resp. 1 en 10) , wat het 
aantal ·der ;;chepen betrof, achteruit 

liep, evenzo te Semarang. Met hetrek
l.ing tot Soerahaia is een duidelijke 
toename van het aantal hodeJUS waar
neemhaar. De lasteninhond zag er even
wei aamnerkelijk gunstiger uit. 

AI:,; we deze vergelijking nog eeus 
over een voigende periode van 20 jaar 
uitstrckken, dan zien we nit de 
registratie van 1883 een totaal van 366 
vaartuigen genoteerd staan (de prau
wenvloot is hierhij huiten heschouwing 
gelaten), met een tonnage van 75.228 ton, 
w.o. hegrepen 47 st{)omschepen met een 
totaal van 18.700 ton. De zeilvloot 
hestond nog uit l'lechts 5 volschepen, 
84 harken, 23 hrikken, 189 schoeners 
en 18 kot ters. De stoomvaart verdrong 
dus langzamerhand de zeilvaarL Bij de 
zeilvaart telden we nog slechts 26 
Europese gezagvoerders. 

Ret waren in het t{)enmalige Batavia 
vooral de firma's P. Landberg en Zn. eJn 
B. C. de J ong die met 15 gr{)te zeil
schepen (5190 ton), aile gevoerd door 
Europese gezagvoerders, de zeilvaart 
hoog:hielden. 

In totaal war en er geregist.reerd: 
te Batavia 25 zcilsclJepen met 13.53i ~on 
tc Semarang 3 , 697 , 
te Soeratbaia ·18 , 14.760 , 

V erder werdeu er op de diverse 
andere Java-havens nog slechts enkele 
zeilschepcn gcregistreerd, in totaal 17 

lien mollel van een Ambonees' zeilvaartrtig. 

Foto-archief K•nn. Inst. V/d Tropen 
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stnks met een g~zamenlijke inhoud van 
3450 ton. De vaart decentraliseerde 
steeds meer. Oorspronkelijk -van Batavia 
naar de andere Java-havens, later naar 
de huitenplaatsen, alwaar de resteren
de 240 vaartuigen (26.519 ton, dns met 
een gemiddelde van ruim 100 ton pet 
schip) waren ingeschreven. 

De voornaamste registratie-havens 
waren: 
Amhoi'Ila 9 ze.ilschepen 1224 t<ln 
Banida 11 374 , 
Banduerma&in 38 5438 , 
Maka~sar 12 , 1492 , 
l\Ienad'o 9 411 
Pa,d!anll: 4 155 , 
Palembang 29 7013 , 
Pontia.nak 15 U08 , 
Tel'llnte 11 , 557 , 

Staatsblad 1818 bepaaide, dat er zee
hrieven werdeu verstrekt aan op 
Europese wijze getuigde schepcn. 
J aarpassen werden uitgegeven aau op 
Inheemse wijze getuigde vaartuigen. 

De grens tussen Europese- en Iuheem
se getuigde schepen staat nergeus juist 
omschreven en was lJij de opgaven 
waarschijnlijk afhankelijk van het in
zicht der verschillende havenmeesters. 
Stoomschepen waren zelfs in de statis
tiek tot 1873 onder de Europees 
getuigde schepen opgenomen, zodat we 
tot dat jaar niet na kunnen gaan welk 
aandeel zij in het vervoer kregen. 

De laudaard van de reders van de op 
een zeehrief varende schepen was als 
volgt te specificeren: 
1820/ 24: 17 Ink, 37 Chin .. , 26 Arab., 65 Neder1. 

en 25 Eng. 
18!0/44: 27 Iuih., 3i Chin., 69 Ar.aib., 42 Necferl. 

en 13 Eng. 
1860/64: 67 Inh., 116 Chin., 96 Araib., 58 Nederl. 

eu 5 Eng· 

Het aantal Europese reders nam af. 
De verklaring meende Dr. D. W. M. F. 
Mansfeld in een artikel in Kol. Studien 
te moeten zoeken in het feit dat naar 
mate de kustvaart met stoomhoten 
toenam, de rederij van zeilschepen aan 
Europeanen geeu voldoende winst Iiet 
en werd prijsg:egeven. De zeilvloot als 
geheel, dus ook de zuiver EUl'opese 
schepen, raakte hoe Ianger hoe meer in 
handen der Inheemse, Chinese en 
Arahische reders; de concurrentie op 
dit rt:errein hleek wei ten glmste van de 
vreemde Oosterlingen uit tc vallen. 

Dat er steeds meer nieuwe rederijen 
voor de <lag kwamen, valt a£ te leiden 
nit de namen tier reders en de plaatsen 
van domicilie, vermeld in de Regerings 
Almanak. Voer<le aanvankelijk Batavia 
de hoventoon, geleidelijk aan werd Oost 
Java een helangrijker centrum van 
Europees. gehtigde zeilvaartuigen. Ook 
de Buitengewesten gingcn hoe langer 
hoe meer doen aan de interinsulan'e 
vrachtvaart met Europese schepen.; 

W anueer door reorganisatie van de 
J'tatiRtiek van l1andel en scheepvaart in 



1874 het aandeel van de stoomvaart in 
het interinsulaire verkeer voor de eerste 
maal kan worden bepaald, dan blijkt 
h et stoomschip reeds 60% tot zich te 
hehhen getrokken; in 1885 was dit 
ree.ls n ro en ~n 1900 88% . 

Zeebrieven afgegeven voor stoom
schepen maakten in 1860 nit 4,7%, in 
1870 10,73%, in 1880 28,71 ra, in 1890 
35,64% en in 1900 65,09% . 

Het zou niet juist zijn te veronder
stellen dat de lnheemse prauwvaart 
door het stoomschip werd verdrongen. 
Reeds een eeuw tevoren overvleugelden 
cie zeilschep en van JJetere constructie 
de Inheemse prauwen. De Inheemse 
hevolking ?:ing zich eveneens van 
Europese !iCh epen hedienen, doch met 
meer sncces nog deden ·de Chinezen en 
Arahieren hctzelfde. 

Op zijn beurt legde echter het 
Europees getuigde zeilschip, ongeacht 
de landaanl •;an de reder, het af tegen 
de stoomvaart. Op dit ten·ein volgden 
noch de Inhecmse, noch de Chinese en 
Arabisch e Teder het voorheeld van zijn 
Europese collega, zulks in tegenstelliug 
met de toestand te Singapore, alwaar 
een uitgehreifle , muskietenvloot" zich 
in niet-Europesc hanflen Ilevond. 
Numeriek gin:ren de pramven niet 
achteruit, hun aantP.l h edroeg zelfs cen 
veelvoud van da t:ren e dat hier in 
'l'l'oeger ecuwen aan .scheepsmateriaa] 
te zien wa~. Dit laatstc weerspreekt o.i. 
de h ewcrinf! dat de pranw-vaart zou zijn 
overvleu gehl door de zeilschepen van 
b etere constructie. Wij kunnen dit dan 
ook 11iet onderschTijvcn. De grote zeil
schepen bepaalden zich meest tot het 
massa-vervoer (zoals grote zendingen 
rijst, zont en steenkolen etc. voor het 
:rouvernement) . R et aantal prauwen dat 
de havens hinnenliep, hewijst wei dat 
de prauwvaart niet werd overvleugeld. 
Wel i,; ·het een feit dat vooral op de 
lang:ere trajectcn de prauwvaart terug
liep, znlks in verhand met de snellere 
en speciaal de re:relmatiger afvaarten 
hij de opkomst der lijndien sten van de 
stoomvaart. Op de ko~·tere trajecten 
cchter hlee£ hct vervoer p er pranwen 
in het voordeel. Hierhij kon men elkaar, 
en trouwens nog, wederzijdse diensten 
hewijzeu. 

Voor de huitenplaatsen l>eschikken 
we uit het jaar l8(J9 over de vol gende 
cijfers van ile aangekomen schepen, 
waarhij wij aantekenen dat onder de 
Europees getui:gde schepen ook de 
stoomhoten waren hegrepen: 

B•:nkoclen 
Tel. Betong 
Palemhanf( 
l\Iu:tl'a 

52 Eur. ( 94 72 I.) 31 pr. ( 144 1.1 
53 , ( lll98 1.) 347 .. ( 933 1.) 
78 " ( 7317 1.) 456 .. (16321.) 

Kompeh 15 
Mun.tok 70 
Riou w 257 
Ttg. P :mdan 27 

" ( 395 1.) 130 " 
" ( 6289 1.) 410 .. 
" (12390 I.) 433 , 
" ( 10961.) 205 " 

( 950 l .) 
(1744 l.l 
(8883 i.) 
{ 753 1.) 

Foto-archle! Kon. Inst. v/d Tropen 

Zuid Celebes. Ecn model va1~ een vrurrlllig Z..,estemd t•oor veevervoer. 

Pontiunak . 82 Em·. ( 3547 1.) 267 11r. (1470 1.) 
Sambas 2 

" ( 82 ].) 158 .. ( 810 }.) 
Padang 

en omg. 113 (208911.) 225 " ( 772 1.) 
B'mnsin W i 

" 
( 15016 1.) 116" ilUS U 

J\Iakasser 151 
" 

(23856 1.) 863 " 17525 1.) 
Atnhoina 59 " 

( 8263 ] . ) 58 " ( 565 ]. ) 
Banda 31 " ( 5·124 1.) 361) " (1026 1.) 

Men ado 59 
" ( 8534 1.) 186 " { 471 1.) 

Tern.ate 50 
" ( 6713 1.1 33 " ( 148 1. 1 

Timor 
Koepang 36 

" 
( 869i 1. ) 56 " ( 2.:1, i 1.1 

Bovenstaande cijfer;; werden ver
zamel<l naar aanleidin:r van een artikc1, 
voorkomende iu , de Locomotief" van 
1869, a1hoewel d.aarin geen hewijzen 
werden aangeyoerd. H et hcwuste artikel
tje luiddc als volgt: 

,,Het verschijnsel doet zich te Batavia 
voor; dat de kusthwldel in d e laatste 
jaren zeer sterk is afgerwmen en dreigt 
geheel op te houden, zoodat er dan ook 
bijna geen aam;oer meer placrts /weft 
van inheemse proclucten, als p eper, 
damnwr, en::. Dat verloop u.:ordt toege
schreven aan de omslachtigc en tijd
rovende fnrmaliteitim ·w aof1raan de 
prarttvvoerders fUm de Boom aldaar 
worden onderworpen, waarom zij 
oneindig vee! lievcr naar Sinf!apore 
gaan". 

Dat er een grote attractic hij de 
prauwvocr1lcrs voor Singapore hestond, 
h ehhen wij in voorgaande artikelen 
r ee1h aangctoond. Om nu evenwel maar 
te puhlicercn dat er bijna geen aanvoer 
van producten meer p]aats vond, en 
zollller <lit uog met hewijzcn te staven, 
is nie t geh eel jnist. T e Batavia werden 
in genoewd jaar aangevoerd: 

1562 pic. henzoin 
4373 , gambir 

1574R , !rom-damar 
660 , ~om-elastiek 

1050 , gutta percha 
3040 , indigo 
1410 , katoen 
8946 , koffie 
287 , witte peper 

8684 , zwarte peper 
29096 hsn. rotting 

350 pic. rijst 
201 , foelie 
836 , noten 
466 , in1. tahak 

1081 , was 
Dit zijn de tota1e aanvoeren dcr 

archipcl-prodncten met allc vaartui gen 
aanp:ehracht. 

( tvordt 1rervolgcl) 
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De enorme mensenzee op (le kade te 
Bandjermasir~ 

De ,,Toba" ligt voor vertr.ek gereed. 

Ter bedevaart op naar 
Van oudsher heeft het ,Heilige Land'' een dynamische aantrekkings

kracht gehad op de mensheid, die er vcrtrouwen en kracht zocht voor dit 
aarrlse bestaan. De Christenen trokken van heimle en verre naar Palestina, 
de Islamieten evenzo naar Mekkah. Dit beeld is tot op den dag van heden 
hetzelfde gebleven, doch in de wijze van vervoer hebben zich lang:z:amerhand 
in de loop der eeuwen ingrijpende veranderingen voorgedaan. 

In de tijd van de kmisvaarders 
getroostte men zich vele offers voor de 
pelgrimstocbt. In groepsverhand trok 
men vanuit verschillende delen van 
Europa naar bet verre Palestina. Dwars 
door onbekende en vaak vijandige 
gebieden haande men zich met hewon
derenswaardige volharding en moed, 
vaak strijdend·, een weg. Het einddoel 
kon aileen hereikt worden door het 
onuitblushaa~ godsdienstvuur, waar
mede deze pelgrims waren bezield. 

W aar in vroegere tij den alleen 
physieke kracbt en persoonl~jke moed, 
gepaard gaande met de hezieling voor 
het heilige land, de voorwaarden 
waren voo~ bet welslagen der pelgrims
tocbt, liggen deze voorwaarden heden 
ten dage geheel anders. 

Het comfort, dat de moderne pelgrim 
per vliegtuig dan wel per hoot zich kan 
permitteren, stelt zelfs de ouden van 
dagen en invaliden in staat de pelgrims
tocbt te volbrengen. Zoals in zovele 
zaken in deze moderne wereld speelt 
ook weer bier het geld een heslissende 
rol, welke de adspirant hedevaartganger 
i111 staat stelt de pclgrimsvaart te vol
brengen, a1boewel van overbeidswege 
hierop enig:e restricties worden toege. 
past. Een adspirant hadji hehoefde -
afgezien van z'n immigratiebescbdden 
- weleer slechts zijn passage-ticket aan 
de b ali te kopen om ter bedevaart te 
kunncn gaan. TbaUls wordt er t erdege 
van overbeidswege op toegezien of de 
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adspirant pelgrun zijn reisgelde~n niet 
lteeft verkregen door verkoop van huis, 
haard en hezittingen, waar.door ozijn ge
ziln in kommervoolle omstand'igheden 
moet achtet•blijven~JDit en de :in den be
g:i.nne gahrek'kige voodichting der adsp. 
hedevaartgangers waren oorzaak dat 
velen van hen door gewetenloze lieden 
- die onder het mom van hetrouwhare 
tussenpersonen de passagegelden etc. 
ten eigen hate aanwendden - werden 
op-gelicht. Men hegon toen in georgani
seerd verhand de hadji-hedevaart ter 
hand te nemen. De Panitija Hadji 
Indonesia, afgekort de P.H.I. genoemd, 
werd in bet Ieven geroepen, we1ke in
stelling thans over heel lndonesie de 
jaarlijkse hedevaart :in samenwerking 
met het ministerie van Godsdienstzaken 
organiseert. Door de goede voorlichting 
nam het aantal bedevaartgangers dus
danig toe, dat men de laatste jaren 
gedwongen was een bepaald quotum 
voor iedere daerah vast te stellen, aan
gezien vanwep:e de heperkte deviezen
voorraad der Regering, jaarlijks slechts 
een hepaald aantal mensen ter hede
vaart kunnen gaan. 

Het vervoer der pelgrims overzee uit 
de diverse gebiedsdelen van Indonesie 
o.a. naar de boofdhavens Makasser, 
Surahaia en Tg. Priok - va111 waaruit 
de grote oceaanschepen een r echt
streekse afvaart naar Mekkah geven -
komt voor een groot gedeelte de K.P .M. 
toe. Dit is mede te danken aan de vaste 

De meerploeg doet alle moeite om de ,Tobrt" 
te ontmcren; het aantal wegbrengers is 

bijzonder groot. 

tv1ekkah 
K.P.M. lijndiensten, die een zekere 
waarhorg vormen voor de tijdige aau
sluiting op eerdergenoemde oceaan
schepen. 

De .afvaart van een hadji-schip geeft 
elk jaar tegen de tijd van de Ramadhan 
- vasten tijd - o.a. te Bandjermasin 
een grote hedrijvigheid in h et baven
gehied te zieu. Uren voor het vast
gestelde tijdstip van emharkement staat 
reeds een duizendkoppige menigte voor 
de poorten van het havengehied te 
wachten. De poorten worden streng 
bewaakt door politie en C.P.M., die de 
opdracht hehben om voorlopig slechts 
embarkerende passagiers toe te Iaten. 
De belangstelling der weghrengers is 
dusdanig groot, dat met het naderen 
van het embarkementsuur de poort
wachters de ·grootste moeite hebben om 
de spontaan opdringende menigte te 
overtuigen enig geduld te hetrachten. 
Vol ongeduld is het wacbten thans op 
h et sein dat de havenpoorten officieel 
mogen worden opengesteld voor het 
helangstcllend publiek, dat uiteraard 
hier dankhaar gehruik van maakt. 

Ditmaal is het ·de ,Toba", die Qp
dracht heeft gekrege111 voor hiet vervoer 
der hcdevaartgangers van Bandjermasin 
naar Tg. Priok zorg te dragen. 

Kort na het tweede fluitsignaal is bet 
zwart van de mensen op de kade. V anaf 
de hrug van de ,,Toba" - het enige 
vrije plekje van het schip - h eeft 
men een goed uitzicht op de mensenzee 
beneden. 

Een bonte mensenmassa staat 
geduldig in de hlakende zon stijf op
eengeplakt. Daaronder zijn vele vrouwen 
en kinderen in hun resp. dorpskle
derdracht, die speciaal voor deze g~e
genheid, van ver uit het binnenl~ind 



Een prauwtje, dat te Lahewa zakken copra van de omliggende eilanden aanbrengt, wordt gelost. Op de achtergrond !vet m5· ,.Karaton". 
(toto; gezagv. H. Zeylstra) 

in autobussen naar Bandjermasin zijn 
·getrokken. De emotie van het komende 
afscheid van echtgenoot, vader, broeder 
of zoon weerspiegelt zich het meest op 
deze categoric mensen, die zich met 
bontgekleurde zakdoeken de spontaaJn 
opwellende waterlanders van de ogen 
wissen. In de voorste gelederen 
gesticuleert het manvolk druk naar de 
ver over de reling hangende vertrek
kende familieleden en kennissen, terwijl 
men in de achterste rijen middels 
armgezwaai probeert de aandacht der 
vertrekkende familieleden op zich te 
vestigen. 

De luidspreker van de P.H.I. 
ergens in een hoek van de kade opge
steld - onderbreekt af en toe haar 
godsdienstig gezang om met ee:n 
krakende schelle stem de menigte te 
adviseren enige meters langszijde de 
lengte van het schip vrij te maken, ten
einde de meerploeg in de gelegenheid 
te stellen bet schip te ontmeren. De 

aandacht der menigte is echter slechts 
op de vertrekkenden geconcentreerd en 
men voelt er in de voorste gelederen 
niets voor om de net moeizaam ver
overde plaats zo maar vrij te geven, 
terwijl men juist bezig is elkander goede 
wensen en raadgevingen toe te roepen. 

Aan de welgemeende adviezen der 
omroeper wordt wcldra kracht bijgezet 
en de C.P.M. bijgestaan door de Politic 
voegt de daad bij het woord. De men
senmenigte deint gedisciplineerd enige 
meters achteruit en het godsdienstig 
gezang via de luidspreker wordt weer 
hervat. Het sein van vertrek wordt 
gegeven en een door merg en been 
snerpend geloei scheurt zich drie 
achtereenvolgende malen over de men
senmenigte. De laatste halsstarrige af
scheidnemers proberen allen tegelijk 
het schip via de loopplank te verlaten. 
De voortrossen worden losgegooid en 
langzaam duwt het inlopend rivier
water het voorschip van de kant. De 

mensensee is niet meer te stuiten en 
iedereen dringt nu naar voren, met 
zakdoeken zwaaiend naar het feestelijk 
gepavoisseerde schip, dat zich inmiddels 
geheel van de kant heeft vrijgemaakt. 
Als de scheepsschroef een bellenbaan 
door het water trekt laat de Gezag
voerder als groet nog eens de fluit 
loeien, dat van de walkant met heftig 
nrmgezwaai en in de lucht zeilende 
hoeden en zakdoeken wordt beant-
woord. 

De ,Toba" vaart langzaam de 
hochtige Martapura-rivier af, onder 
escorte van een zwerm, met mensen 
volgepropte ,stempels" - lange smalle 
Bandjar.ese varu:tuigen voortgedraven 
door huitenboordmotoren - die het 
schip 5 mijlen ver tot aan de Barito 
rivier uitgeleide doen. 

De ,,hadj"is aangevangen . . . . 

E. A. F. 
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WIJ VAREN 

Een biertje?". De gezagvoer der keek de jong:r.. huitendienst
employc, pas in dienst, vrie'lltlelijk vrag;end aan. Deze keek 
eens op ziju horloge: 7 voor enen. De grijs hetonnen ka·cle lag 
nug mtgestor:YI€1U jn de middagzon te hlakeren. Alleen daar 
waar het schip lag, wail er een diepzwar tc scha :lnw · op ge
worpen. In de poor.t vocht de djaga een zware strijd tegen 
e~Jl opkomende loomheid ; hij geenwclc nadrnkkelijk e n 
luidruchtig. 

,Eh .... .. ... heel graag, kapitein". 
De gezagvoerdcr 'kn iktc; de he

grijpend gl'ijnzeude Chinese hoy hracht 
tlc glazen en schonk tlcze vol. 

Als bctovcrd keek de jongc employe 
naar het goudgele vocht, waarop een 
keurioe witte manchet werd getoverd. 

0 • 
Het glas slocg aan, er vormde ziCh een 
dwppeltje dat eerst langzaam, daarna 
sneller naar benedeu gleed, een 
glinsterend kronkelend spoor achter
latend. 

,Proost jong, laat het hier niet warm 
worden" en de gezagv·oenler nam .eeu 
ferme slok. , Proost, kap' tcin" en een 
lange teug vcrdween in bet jonge keel
gat. ,Mmm". 

,Ja jong, wat zou het leven zijn zonder 
bier, he !? 

lndcrdaad, reeds de onde Bahylonier <' 
en Egyptenaren moeten zich dit hebh~~I 
:!fgevraagd, want cr zijn st erke aam·q)
zi.ngen gevondeu dat er omstreeks 4000 
voor Chr. in Bal)ylonie productie was 
van alcoholischc dr:mken uit graan
soorten; en vnn het oude Egypte is het 

met zcke;·heid hckend tlat et· bier p:e
brouwen wenl. 

Doch ook onze Gcrmaans-Bataafsc 
vool·ouders kcntlcn reeds het haver- en 
ger~tenat. Menige heilwens, uitgespro
ken aau het adres van de naar het 
Walhalla vliedendc ziel van een ver
slagen vijand, ging vergezeld door een 
flinke teug uit diens schcdel. 

Een zekerc Taclms ver8liktc zieh eens 
hij zo'n ce1·emonic doordat een onuit
gekr abt d'och in h et bier losgeweekt 
stuk h crsen in het verkeerde keelga t 
schoot. Dat de heilswens tocn overging 
in cen rochclende verwensing is alles
zins te hegrijpen. Maar voorzover bc
kcnd is h et in de hierdrink-historie hij 
deze enc dissonant gehleven. 

De oude Germanen wonncn het bier 
uit verschillcnde in Noordelijk Europa 
grociendc grannsoorten, voornamelijk 
uit haver. Eerst later is men overgaan 
tot het gehruik van gerst, we1kc nog 
heden ten dage als de helangrijkste 
gmndstof hij de hierbereiding d'ienst 
doet. 

~--- . ·--' t 

-~··· --·""'·-;._,.. 

De bouelarij, waar de /lessen mel een warm e. socla-nplossing schnon· 
gewassen worden in de tt•asmachine, de /lessen met bier gevuld in de 

vulmachine en vlak daarop worclen voorrien t•an cen kroonlwrl.. 
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JJ ier op pallets in de !!'Udang. 

Ook in cle oude tijden wihle mea over 
smaak niet twisten en om aan de diverse 
wensen der drinkers tegemoet te komen, 
werd nan he t hier een spcciale smaak 
gegeveu door toevoeging van verschil
lende renk- en smaak afgevende planten, 
zoals kamillen, jeneverhessen en thym. 
Eerst in de latere middeleeuwen wercl 
he t gehrnik van hop, welke de typische 
aromatische hittere smaak geeft, alge
m een ingevoerd. Gerst is dus de grond
stof voor de lJierhereicling. 

R et uit deze graansoort bereiue wate
rige extra ct hevat echter geen hestand
delen welke rechtstreeks aan een alco
holische gisting kunnen worden onder
worpen. Daartoe dient het gerst ecrst tc 
worden omgezet in mout. Van dit mont 
wordt een waterig extract verkregen d:!t 
na toevoeging van hop door eeu pas
sende gistsoort wordt vergist tot een 
vloeistof welke na nog een paar bewer
kiugen het product , hier" oplevert. 

Hoewel het interessant genoeg is te 
weten waarom een hepaalde bereidings
wijzc wordt toegepast, menen wij hierop 
uiet nader tc moetcn iugaan. Wij 
volt>taan <In~ met de h erciding ze]f. 

De hierhereiding kan in drie 
gedeelten worden onderscheiden. 

a. De moutberciding. 

In de z.g. mouterij worden gerstkor
rels in grote hakken door weken tot 
kieming gehracht. Het kiemingsproces 
wordt in een hepaald. stadium stopgezet 
door de gekiemcle gerst te doen drogen. 
Dit stadium wordt na 7 - 8 dagen he
reikt en is uiterlijk waarneemhaar aan 
rle uittredende wortelkiempjes. Hct 
drogen w,ordt ,e~sten" genoemd en is 
een proces van wateronttrekking door 
verw arming. 

In de laatste fase van de verwannin:r 
wordt de temperatuur opgevoerd to't 
over ·de 85°C, waardoor het aroma ont
staat, Het nu verkregen product heet 
,mout". Door hct moutproces h eeft de 
gei1St ingrijpemle wijzigingen ondergaan. 



Bier op pallets op cle forklift. 

De 1wofdhe.standdelen zetmeel en 
eiwitten zijn te~ dele afgehroken: de 
zetmeel in de suikers ·dextrine en mal~ 
tose, de eiwitten in de afhraakproducten 
peptonen, peptiden en aminozuren ter
wijl daarnaast nog grote hoeveelheden 
amylase en proteolytische enzymen zijn 
g~vormd die in het verdere bierproces 
een grote rol zullen spelen. 

b. De wortbereiding. 

Wort is de vloeistof waaruit na he
handeling met hop door gi&ting bier 
ontstaat. De mont wordt in een molen 
gemalen doch niet zo fijn dat de zeme
len heschadigd worden. Van het gema
len mont wordt in een heslagkuip h eslag 
gemaakt, en van dit heslag :w'Ordt een 
"edeelte in een hrouwketel opgekookt l:l 

en warm hij de rest van het heslag 
teruggevoerd. Deze bewerking wordt 
enicre malen herhaald, totdat de tempe
rat~ur ongeveer 75°C is, waarmede het 
versuikeringsproces is heeindigd. 

Het heslag wordt nu in de klarings
knip o-edaan, een apparaat met dnhhele 
"eperforeerde hodem waar de verschil
lende onopgeloste be;;tanddelen zich als 
residu - hostel geheten - afzetten. De 
heldere vloeistof, die door de hostel-
1aa" en de geperforeerde JJodem afloopt, 

l:l 'k en die de ·dextrimen, moutstu er en 
e.iwitafbraak producten hcvat, heet 
wort. 

De wort wordt gekookt om een teveel 
aau water te doen verdampen en om na 
toevoeging van lwp, hieruit de werk
zame hestadddelen te verkr~jgen. 

c. De eigenlijke bereiding van bier. 

Bier ontstaat door h et vergisten Yan 
de gehopte wort. De wort, na de herei
ding nog warm, wordt eerst afgekoeld 
tot 6 a 7°C. Aan de WOrt wordt nu z g. 
brouwerUgist toegevoegd, welke zich in 
bet wort vermeerdcrt en daarhij de 

hicrin aanwezige malto~e omzet in 
alcohol en koolzuur. 

Het gistingsproces is afhankelijk vrin 
de temperatnur en dnurt l a 2 weken. 
Daarna vindt nagi,;ting plaat<>, onder ecn 
0'-erinO'e overdruk van koolzunr. Deze l:'l 1:' 

na..,istin<Y duurt 2 a 3 maanden, w.aarna 
e "' men - op de vloeistof doelend - ge-

voe..,eli1k van hier kan spreken. Het bier 
1:' ".} • l 

wor!lt tenslotte nog geflltreerd om 1et 
volkomen helder te krijgen. 

Maar daannede staat ons glas nog 
niet vol! In de hottelarij worden de 
flessen gevuld, met hehulp van speciale 
machines, w.o. de flessenvnlmaehine en 
de kroonknrkmachine. Tenslotte krijgt 
de etiketteermachine haar taak te ver

vullen en de flcs staat kant en klaar om 
verpakt en verzonden te worden. 

Elke fles wordt in een strolmls gesto
ken en de «rote flessen per 48, Je 

0 _J_ • k' kleiue flesjes per 72 stl~As, In eeu 1st 
zien. Offideel iln een spijkeryaste kist, 
maar de hrouwerijen hier te Iande 
zitten zwaar te kampen met go,ed hout; 
va1ndaar dat wij nogal eeus een ki~t 
te«enkomen waar met de ]Jlote hand 
spj.jkero; zijn uit te trekken en de ba111d~ 
ijzers slack zittcn. 

,OubekeuHle ongtue elementen" 
(leest U de plunderrapporten er maar 
op na!) we ten er we~ weg mee met de~e 
verpakking eut de mhoud v~n . memg 
met de tanden ont'kurkt flesJe 18 door 
een even , onhekend onguur" keelgat 
O'C"aan. Dat het ve1'Voer vau bier onze 
" "' 1 bli' "rootste aandacht lteeft moge we [J -

'kCIIl uit ·de verschillende daartoe strek
kende instrncties die wij van de Direc
tic ll,ehben ontvrungen. 

Zo nwgen de kisten niet runJers wor
den gestapeld dan op pallets. Ook het 
ver:voer over de kade en <le overname 
door .schepen geschiedt op pallets. 

Maar ondanks deze maatregelen en 
0111danks d,c hewaking JJ1ijven sd1a-den 
door hreltk e11 diefstal niet uit. 

Maar als je thuis zit na eeu hele 
dag geloop op de kade dan deuk je 
daar niet aan. Je ziet alleen het glas 
met het parelende goudeu vocht in jc 
hand en k deukt voor de zoveelste 
keer: ,Het bier is weer best". 

V. R. liytma:er 

flier np pallets irt de sleng. 

Zeer verstrooid 

Een verstrooide professor was met zijn 
vrouw te ·dineren gevraagdJ hij een collega. 
Toen de avcoJJJd vorderde, ·keek de ga~theer 
naar de kJok op d-e schoor::Jleemnantel en de 
ga'Sl nam zijn horloge nit zi.in zak. Er ging 
een uur voorhij en hot gesprek werd al trager 
en Lr.ager. Daarop maakte de g~sthee-.r cen op
merldug over .d'e tijd ·d·ie v:oorbijvloog Wailiilecr 
men in pretb :g I!:CZt"lschap was. De gast b eaam 
d:e d1t. Nad·at er no:; een uur was verlopen, 
onderdrukte de ga~theer een geeuw en zei : 
,Ret is ai !link laat en u moN nog een hele 
~veg afleggen voor u tlmis hem - " , Ik ?" rie-p 
de profes~ or opspringend. ,Allemad1tig, ik 
!h-cht il'at ik thuis was!" 

/ 

-- -

,. 
' 
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Jeugdgt•oeten 1.957 
Omstreeks Pasen stelt Radio Neder

land-W er.eldomroep de ouders i:n 
Indonesie, waar.van de kinderen naar 
Holland gegaan zijn om hun studie 
voort te ·zetten, in de gelege~nheid de 
stemmen van hun kinderen te horen. Dat 
dit een gelegooheid is, waar en oud:ers 
en kinderen lang van te voren naar uit· 
zien, hehoeft geen betoog. Vele VMl 

deze jongelui hebben al zo dikwijls een 
oproep geha,d om voor de microfoon 
hun groeten uit te spreke~n, dat ze van 
plaukenkoorts geen last meer hebben. 
Ze beschouwen het dikwijls als een 
gezellig dagje uit, hetgeoo hun tevens 
in de gelegenheid' stelt oude bekenden 
te ontmoeten, en, wat bovendieu1 
belangrijk is, e.e.a. wordt hun gratis 
aangebodc1n, daar zowel de reiskosten 
als de lunch door de Maatschappij 
worden vergoetl. 

Eve.nals andere jaren moest de 
K.P.M.-groep gesplitst worden in een 
aantal groeten dat 9 Mei j.l. zou worden 
uitgezonden, en ee111 gedeelt~ dat 
11 Mei .d.a.v. voor uitzending in aan
merking kOill komen. 

Daar de zang de begeleiding van een 
koortje vereist, werden de jong:elui 
Boon, Dekker, Klein, Purvis, Van 
Swoll en Verburg (zie nevenstaande 
pagina bovenste foto) uitgekozen om 
met steUIU van de zanger Henk Dorel, 
het reeds populair gewordcn lie.d 
.,Wij in Holland groeten U", ten gehore 
te brengen. 

Hct was een geslaagde dag, waaruit 
wei weer heel wat stof voor correspOIIl
dentie tUSl'len ouders en kinderen zal 
zijn voortgekomen. 

Eigendomsrecht 
James M. Whistler bracht eei1JS met een paar 

vrieoden een bezoek a·an een rijke Londense 
familie. In :het fraaioe •herenhuiJS hing eeon 
schilderij van Whistler ·dlart ihij jaren tevoren ihad 
g.eschilderd. 

De kun;Sttenaar bekeek het emge mimuten met 
duidelijke afkeuring. Hij yond erg.enrs een 
palet en een penseel en :begon met snelle 
stteken ee.n paar Yerarudreringen aan• il:e ibrengen . 

• ,Wat dQet u nu?" vroeg zijn ga5theer Qllltzet . 
• ,Hoe ·d.urft n mijn sohilderij aan rte mken?" 

Uw schild'erij !" :antwo~rdld1e Whi~tler. ,.U 
d'enkt toch ni~t dat het van u ils al1eeon omdat 
u het hebt betaald?" 

-;·-·-·--·-·--·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-· .............................................. ....... 
~ DIRECTEUR BRAND MET E.V. f 
i i 
i Met het ms. ,Oranje" vertrok { 
~ op 6 Juni j.l. Directeur J. W. ~ 
( Brand en zijn echtgenote met ! 
~ verlof naar Nederland. { 
i Wij wensen de heer en me· , 
i B d d . i. i vrouw ran een goe e rets en 1 
i een prettig verblijf in Nederland i 
i . i 
i fu& l 
t ! -·-·--·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·--·----·-·-·--·-·-·,.._ 
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(foto: J. H. C. Vermeulen) (opname in Hotel aoo!land) 

Op 9 M ei j.l. u:erd door Radio Nederland - W ereldomroep het eerste gedeelte van het 
Jeugdgrlreterlprogramma 1957 ltitgezonden. Op bovenstaande foto ziet U de eerste groep 

KP/11-jongeren voor cle micro/oon. 

De tweede groep KPM-kincleren kwam op 11 Mei d.a.v. voor de microfoon van de 
W ereldomrliep. 

(foto: J. H. c. Vermeulen) (opname ln Hotel Goolland) 



(foto: J . li. C. Vermeulen) (opname in Hotel Goolland) 

Het zgn. , koor" uit de groep ,,]eugdgroeters" •dat het groetenlied zingt v oor een speciale 
microfoon. H iervoor war en uitgekozen tk jongelu:~ Boon, Dekker. Klein, Purvis, V (Ill Swoll 
en V erburg. Geheel reclus de heer Huizinga, de mztzikaal leider van de W ereldomroep, 

en de ::anger Henk Dorel, die het k oonje de nodige muzikale steuu gaf. 

Ondersta«nde foto wer<l gemaakt tijdens het ,Schip-van-de-week·programma" op 2 Mei j.l. 
Bij deze uitzending tvaren aanwezig de /amilieleden van de O]J1Jare7Ulen van de ss. ,Karsik" 
en ,,Bontekol!' en cle mss. , Banggaai'' en. ,Toboali". Als gasten tvaren aanwezig ~ze heer en 

mevrouw Luym·es. 

(foto: J . li. C. Vermeulen) (opname in Hotel Gooiland) 

Ons onaanzienlijkste schrijfgerei 

On danks vulpennen, schrijfmachine 
en halpuntpen, hccft het potlood nog 
steoc~ls een .belangrijke plaats in onze 
samenlecing. Daarom. heet het eigen 
lijk potlood, tenvijl er toch geen grein
tje lood in zit? Niet alleen wij noem.:>n 
het zo; de Engelsen spreken van lead 
pencil, de li'rau1sen van mine de plomb 
en de Duitsers van Bleistift, en lead, 
plomb en Blei hetekent steeds maar 
lood. Grafict is echter hlet belrungrijkste 
bestanddee.l van het potlood. Dit mine
raal bestant geheel uit koolstof, even
als diamant, en ie alleteln maar op ge. 
h eel andere wijze ge'kristalliseerd dan 
dez~l edelst cen. Diamant gaat bij zeer 
hoge t emperaturen zelfs over in grafiet, 
maar het omgekeerde is niet mogelijk. 

R -et grafiet werd waarschijnlijk het 
eerst als schrijfmateriaal gehruikt door 
de i1nwoners van)1et Enge.lse graafscbap 
Cmnberland, toen in 1664 te Borrowdale 
een helangrijke grafiletmijn werd mit
dekt. AanvrunkeJijk gebruikten de hoe
reo bet om hun schapen te merken, 
m aar al spoedig zal men het ook voor 
het schrijven op p apier zijn gaan gebrui. 
k en. In 1726 verrees de eerste potlood
fahriok in Duitsland, te J ettenbach .' In 
1760 opeuHII~ K aspar Faber een . fabriek 
te Stein hij Neurenherg, die naderhand 
een wereldnaam lteeft gekregten. Vijf 
jaa1· later werd in Frruukrijk een helang. 
rijke ontdekking gedaan , namelijk d~t · 
m en door het grafiet met klei te 
ver.mengen een beter pot1ood kreeg. 

H et schijnt · dat Nicholas Jacques 
Conte in 1795 pas bet eerst.e 'Wte>rkelUk 
hevredigende pot1ood maakte, een 
mengsel varn grafiet en kllei tot een stift 
geperst. 

'De potloodfabriek hestaat uit twee 
afdelingen, de loodfabriek e.n de 
1IDutfabriek , In de loodfahriek worden 
de k lei en het grafi'et :eerst. afzonderlijk 
en .daarna vern1engd gtm1alen, tot drie 
weken nan een s tnk, want de uiterste 
fijnheid van h et mnteriaal heslist over 
de k\\'aliteit van het potlood. Met water 
v-ennengd wordt de grondstof tot stiften 
gespotcn, die eenst gcdurende soms drie 
wc'ken worden l!:edroo~d en daarna bij 
1200 gradan Celsius genrand. De stiften 
gaan verv.olgens 1naar de houtfabrick , 
waar men al pJankjes Amerikaans ceder
hont, of eventueeJ I hout Van mindere 
kwaliteit, lteeft voorzioo van groeven 
waarin de stiften precies passen. De 
plankjes worden voorzien van lijm, de 
st..iften in ·de groeven gelegd, daar.hoven. 
op een tweede plankje n1et groeven, het 
geheel gaat enige dagen .· onder een 
droogpers en te~n slotte worden uit de 
plankjes de afzondlerlijke potloden 
gcfreesd. Na schnren, polijsten, l akken 
en etempele111 gaan ze naar de winkel. 

<uit .,wereldnr. 



op medisch terrein 

Onze taal is rijk aan kernachtige uit
drukkingen, aan beeldende zegswijzen 
en aan illustratieve uitlatingen. Eeu 
dankbaar gebruik wordt er telkens van 
gemaakt door redenaars, die ,voor de 
vuist weg" spreken, als hun ,het gras 
niet reeds voor de .voeten is weg
gemaaid". 

Ten dele aan het dagelijks Ieven ont
Ieend zoals bovenstaande, zijn er ook 
vele a an de zeevaart ontleend b. v.: ,Het 
over een andere boeg gooien", of ,met 
zijn . goed~ · voornemens schiphreuk 
lijden" en zo meer. 

Ook op medisch ,ebied komen er 
enige vaststaande uitdrukkingen voor, 
die meestal onjuist zijn, hoewel ieder 
er gehruik van maakt. Neem h.v. eens 
de urtdrukking: ,De galloopt mij over". 
Dit hetekent dat op een gegeven mo
ment door een vervelende geheurtenis 
of ·door een lastig mens men zich hevig 
ergert. Meestal spreekt men er later over 
<~Is een soon verontschuldiging dat men 
z6 boos werd, dat men plotseling in 
vrij onparlementaire woorden ging spre
ken. 
· Men zegt dan zo in gesprek: ,Ik werd 

toen toch wel .ro nijdig op die vemt 
dat de gal mij overliep". Een prachtig 
beeld dat ieder uwer begrijpt en soms 
ook wei gehruikt, maar dat medische 
onzin is. 

Ten eerste is het een onomstotelijk 
aangetoond feit dat ergernis aile 
secretie van klieren remt en niet hevor
dert. Het maagsap van een hond dat 
men door een open verhinding van 
maag in de huid gehecht, naar huiten 
kan zien stromen en dat rijkelijk 
stroomt, als men dit heest een lekkere 
kluif laat zien, stopt opeens abrupt, als 
men deze lcluif aan een kat. schenkt. 
Aangezien de gal geproduceerd wordt 
door de lever (een grote klier rechts in 
de huikholte vlak onder het dia
phragma), en welke gal dient om het vet 
in het voedsel te verteren, is het dui
delijk dat, als door ergernis de pro
duktie van aile verteringssappen stil 
staat, ook de galvloed ophoudt. Dus 
van een overproduktie is helemaal geen 
sprake en dat zou er rtoch moeten zijn 
hij: overlopen. 

Vat vol gal? 

Ten tweede: hoe stelt men zich dit 
overlopen voor? Denkt U dat de gal 
ergens in een hoi vat hewaard wordt 
en dat dit dan door ove:rvloed v11n ~al 
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overstroomt? Dit is eveneens onziu. De 
gal die de lever maakt stroomt door 
allerlei kleine kanaaltjes naar grotere 
en tenslotte in een grote uitvoergang 
uaar de 12 vingerige darm. 

Aangezien het darmkanaal + 7 m 
langs is en hovendien zoals U allen 
weet, gelukkig niet afgesloten is, maar 
zich af en toe van zijn vulling ontdoet, 
·zou het wei even duren voordat dit zo 
vol is, d'at het over zou lopen! Ook de 
gaJhlaaiS, die de reservegal hevat d1e zich 
daarin verzamelt, en soms zodanig in
dikt dat er galstenen ontstaan uit neer
geslagen galzouten, is een gesloteu 
systeem dat niet kan overlopen, want 
als de galblaas te vol zou worden gaat 
het in de darm en daar heeft het de 
ruimte. 

W at bedoelt men dan toch wei · met 
deze clwaze uitdrukking die zoals ik 
aangetoond heb geen basis heeft? 

De bedoeling is niet een overlopen, 
maar een teruglopen van de gal; die 
dus inplaats van na in de 12-vingerige 
darm gekomen te zijn zich met het 
voedsel vermengt en doorgaat naar de 
dunne darm en dikke darm, de ver
keerde kant opgaat en in de maag 
komt. 

Gal in de maag geeft een zeer 
misselijk gevoel. Meestal gaat men 
brakeu. Galbraken is zeer bitter en 
daarom is dit een zeer onaangenaam 
proces. Ongeveer zo beroerd voelt men 
zich hij wijze van spreken hij hevige 
ergernis, en vandaar de uitdntkking: 
de gal loopt mij over. Bedoeld is dus: 
de gal loopt in de verkeerde richting 
en door dit ellendige gevoel , verloor ik 
mijn zelfbeheersing. 

Groen en gcel. 

V erder is er de ui tdrukking: ,lk vind 
hem een zwartgallig mens". Dit zou 
dus veronderstellen ·dat de gal van de 
pessimist enige tinten donkerder was 
dan ·die van ·de optimist. Ook niet juist. 
De gal verandert aileen van kleur ala 
men de vers geproduceerde gal ver
gelijkt met die gal die al een poosje 
in de galblaas zit, want deze laatste is 
door indikking inderdaad donkergroen. 
Verse gal is geelgroen. En dat is bij 
ieder zo. Waarvan stamt deze uitdruk
king? W el uit de oude tijden. 

Men meende toen dat het verstand 
gezeteld was in de nieren, de lever, of 
2;elfs in het middenrif. De Grieken 

spraken over to phren, hetekenende 
verstand en ook middenrif. In de hij
bE:'lse uitdrukking: Mijn nieren onder
wijzen mij (psalmen), . hlijkt wei dat 
dit toen voor de zetel van het verstand 
werd aangezien, zoals later aan het h~rt 
werd gedacht. De lever en de gal nu 
zouden neerslachtig maken. Wij weten 
nu wei dat dit niet zo is. De stemming 
van de mens is het gevolg van zijn aan
Ieg, karakter en uitwendige omstandig
heden, van zijn reactie op prikk:els van 
de ·omgeving en van zijn organen. 

Bekend is h.v. dat lijders aan tuher
culose over het algemeen optimistisch 
zijn en lijders aan kanker pessimisrtisch. 
Dit is echter geen wet. Hoe dikwijls zag 
ik niet het omgekeerde. Neen geachte 
lezers, die uitdrukking van de gal heeft 
niets met de kleur van de gal, met 
anatomische of functionele afwijkingen 
er van te maken. Zij hebben eenvoudig 
burgerrecht verkregen en worden 
gebruikt. 

Het cholerische temperament d.w.z. 
het ophruisende tot toorn geneigde 
gemoed werd ook aan de gal toege
schreven, vandaar de naam cholerisch 
(cholos = gal). Dit raakt echter het 
karakter en heeft met de hersenen en 
niet met de lever of gal te maken. 

Fo1terkamer-praktijken 

Een andere uitdrukking is: 
Hij haalde mij het hloed onder de 

nagels nit. Ook al weer zo'n uitdruk
king die aange.eft dat een medemens 
een a:nder medemens zo nijdig maakt, 
dat hij dit als een lichamelijke pijn 
gevoelt. Dit is natuurlijk ook letterlijk 
niet waar. lk zie al oren tegenstaJUder 
met een mes onder je nagels peuteren 
om daar bloed on.der vandaan te 
hal en!! Proost! Deze. uitd:rukking ziet 
op de zenuwwerking die op de hloed
vaten werkt. U kent allemaral de man 
die hleek vaJU woede ziet. Samentrek
king van bloedvaten door de zenuwen. 
Zo kan ook ·het hloed nit de ledematen, 
handen en vo.eten, door contractie van 
de hloedvaten traag stromen, zodat 
Jeze lichaamsdelen hleek worden. 

Weer. een and;ere uitdrukking is: 

Dat zet kwaad hloed, hetgeen be· 
tekent: die 11andeling zal U door hem of 
haar wie ze aangedaan wordt, z.eer 
kwalijk genomen worden. 

Nu kennen wij inderdaad goed en 
kwaad hloed als ik het zo zeggen mag. 
Goed hloed hewat een bepaalde hoe
veelheid rode en witte bloedlichaamp· 
jes en hloed'plaatjes en een hepaalde 
hoeveelheid serum. Helaas is bij de 
hloedziekten het aantal witte bloed
lichaampjes te groot en de vorm niet 
normaal. Denk aan de leucaemie, die 
ellendige ~ekOOi. So~ ook is e:r ~lloo~t 



maar te wcinig van alles (bloed
armoede). 

Maar .dat hedoeletn wij niet met 
kwaad hloed zette.u. Deze zegswijze 
houdt weer verhand met de oude op
vattingen in de geneeskunde, waarhij 
.de meming hee.rste dat het lichaam 
kwade sappen hevatte, die zich in het 
bloed zouden ophopen. 

Vandaar was de therapie bij bijna 
iedcr.e ·ziekte, aderlaten. Uit die tUd 
Jateert deze uitdmkking, kwaad! bloed, 
dat V(}Oral door ergernis optra.d en dat 
tot ziekten kon leiden. 

Er zijn meer uitdrukkingen ove.r het 
hloed. 

Denkt U eens aan: Het bloed kruipt 
waar. het niet gaan kalll, hetgeen wil 
zeggen dat de handen des hloeds, 
familie zich nooit verloochent. Maar 
·denk eeiiiS anatO'Jllisch aan dat ,,kruip 
(loor slnip ·door" van bloedvloeistof! 

Ook de organen hebben hun deel in 
dcze uitdruk.kingswijzem. 

Denk a an de ogen: 
Met open ogen in zijln verderf lopen. 

Ziende blind zijn. Een contradictio in 
ter.minis. 

Of h et hart zat mij in de keel. 
Over het hart als het voorJJ.aamste 

orgaau van de bloedcircnlatie is oO'k 
wel icts t e zeggen. Veel uitdrukkingen 
zijn hieraan 01ntleend, daar men oud· 
tijds meende dat het gemoedsleven, het 
verstand in het hart zat. 

De rol van het hart 

U kent de uitdrukki!llg: Iemand een 
riem onder. het hart steken, of beter 
iemand een hart onder de riem steken. 
Bcide will en zeggen: moed geven. Maar 
letterlijk is het olllZin, en zelfs levens
gcvaarlijk. Ik zie U al iets onder het 
hart steken!! Wat zegt U overigens 
van: Het hart zonk mij in de schoenen? 
Frisse beweging! En wat tel denken vaiU: 
Hij draagt h et hart op de tong? 

Of het hart zat mij in de keel. 
Anatomisch bij een levend mens on
mogelijk. Maar, toch, het laatste met 
een kleine variant: Het hart klopte mij 
in .de keel; heeft wel reden van 
bestaalll, want dat kan! 

D.e grote slagaderen die langs de keel 
lopen, de carotis externa en interna, 
kmmen hij hevige emotieensnelte harts
werking zo kloppen dat wij he.t in de 
keel voelen. Hier hebhen wij dus een 
en medisch juiste 'weergave Cin tevens 
een dui·delijke omschrijving van de 
uitdrnkking, die ditmaal p1·ecies klop
pen. Het hart klopt mij in de keel wil 
zeggen dat de persoon erg angstig is en 
vol spanning. Dit klopt. Maar .e.r klopt 
meer. Iemand op zijn tenen trapp.eiil, 
kan zeer goed en is zowel figuurlijk als 

Het cilinderschip van Ernest Bazin 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw ontwierp de Fra.nsman Ernest 

Bazin een schip, dat veel opzien baarde doordat het volkomcn verschilde van 
de bestaalllde schecpsmodellen. 

,,Waarom de schoorstenen van een stoomschip achter elkaar geplaatst?" 
vrocg de. ontwer.per zich af. ,w aarom moet een schip .maar cen romp hebhen? 
En waarom moet een schip per se lang en smal zijn?" 

Nu hehben schep.en, sinds de tijd dat de mensen hegonnen de zeeen · te 
bevaren, altijd een bepaalde vorm gehad, een vorm die proef01ndervindelijk 
de meest geschikte was gebleken. Onder de indruk van nieuwe technische 
verworvcnheden trachtte metn omstreeks 1860 met de oude wetten van de 
!'cheepshouw te hreken. Een van clie cxperimenten was het cilinderschip Valll 
Bazin. Het liep 19 augustus 1869 in Saidlt Denis van .stapel.' Ret was een klein 
fuodJ l ~1t sle'chts 350' ton·, maar de tekeningen voor. ee,n uitvoerilng van 12.000 
ton lagen al gereed. • 

Wat was - het bou~\'sel valll Ba~in nu eigenlijk? Een schip op wielen, zou 
men kunnen. zeggen. De wielen o.waren dan reusachtige ci.llnders met een 
doorsnede van vijftie~ m eter . ~ij ureve.n op het water en waren bevestigd aan 
cen platform1 uaLa1s het ~g~nlijkeischip moest worden beschouwd. Het grootste 
en tegelijkertijd ook. het .enige voordeel van deze vreemde vorm was de voor 
die tijd zeer. grote sn'elheift van twiiiltig knopen per uur, die er mee kon worden 
behaald. Deze grote ~nellpeid...: ~vcrd mogelijk doordat hct schip niet in m aar 
op het water voer. · 

De proefnemingen ~et net e.erste cililllderschip Waren niet voorspoedig. 
De als drijvers dienende ailinders moosten namelijk zo vaak worden gerepareerd, 
dat reeds na dr.ie m aandeh d,e kost:~n hiervan die voor de bouw van het schip 
had'den overtroffen. 

-..). ! 

letterlijk zeer onalllllgenaam. Om nie~te 
spreken van : Iemand tegen het zere 
been schopp.en. Au! Past U maar op dat 
U dit IIlooit doet en dat het U niet 
gebeurt. 

A lles samenvatten.de hoop ik U dui· 
delijk gemaakt te hebben, dat vele 
uitdrukkingen over medisch e zaken, 
die in onze taal burgerrecht verkregen 
hebben, niet op vaste basis rusten. 

Daarom mag U ze echter gerust 
U niet te dikwijls ,zwartgallig" bent, 
gebruiken, al hoop ik van harte dat 
of dat de gal U overloopt, noch 
dat ze U tegen het zere been schoppen. 
lUaar dat U rustig en voorspoedig Uw 
weg moogt vervolgen af en toe een 
nMste een hart onder de riem stekende. 

H. Th. Boersma, Arts 
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In het Mei-nummer van ,de Uitlaat" 
staat een spreekwoordraadsel, waar
vrun de oploosing is: Bij 't scheiden van 
de markt leerl men de k()oplui kennen. 

De eerste prijs van Rp. 25,- gaat 
naar.: 

Tjeng Sik Liem - le klerk ag. 
Semarang; 

de tweede prijs van Rp. 15,- naar: 
M. K. Atmasoedjaka- I.e klerk afd. 

PZ/ ND /HK, en 

de derde prijs van Rp. 10,- naar: 
Liem See Koen - Ioo. employe ag. 

Semarang. 

Deze maarul weer een -ouver.valst 
kruiswoordraadsel, waarvan de oplos
singen ons uiterlijk 20 Augustus a.s. 
moeten hebhen hereikt. 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

1. ·lnzendingen, welke duidelijk van naam en edres 
zijn voorzien, te richten ean: 
de Redactie van ,.de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Diakerta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zon· 
der meer ter ziide gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik· 
baar gesteld: 

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

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

De moeite niet waard. 
De patien! was luU1dlhorenod- en de oorarts die 
hem orudleorzocht vroeg: 

, Dcin:kt u veel?" 
,Ja, ~ilk ·houd' van een ·Stevige horrel en een 

g~ed glas wijn." 
,,En hoe sta-at het met het :rC)ken?" 
,Vier a vijf siga'l'en per Klag, e en paa.r pijpen 

en twee pakjes sigarett·en.'' 
, Dat is n iet weinig. En gaat u veel uit?" 
, Ja, ik kom zeldeu voor een uur im mijn 

bed." 
,,Zo, zo," zei de arts. ,Dat zult u dan 

voortaan allemaal moeten la·len." 
,,Wat? Aileen om een heetje te kunnen 

l10ren?" 
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Kruiswoordraadsel. 
(Copyright Denksport) 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 
1 reptiel; 8 scherts; 16 d~ mJ:d~re; 18 in.snij
dting; 20 voegw<>o11d; 22 over.sch~t; 23 gaat aan 
ko01p V'Ooraf; 25 titel; 26 voorzetsel; 27 j<>ng 
dier; 29 plaats i-n Friesland; 30 invloed• C)p 
anoderen; 32 godwienst; 33 ·d~k; 34 verlich
tingstQestel; 36 stad aan .()'e Ganges; 38 geest
lkift; 40 ma·andt; 41 clijfer; 42 zanger; 44 'n 
iheetje wa~m; 46 zijrivier van de Donau; 
47 troep jachdtonid'en; 49 slagad'er; 51 herkau
wer; 52 plant; 54 :herkauwer; 56 med.i.cijn 
(In.d.); 58 mud; 59 hijwoo.rd; 60 deel van eeu 
boom; 61 lbezigbeid tot vermaak; 62 ten 
hedrage van; 63 mol:wmnm. rechter; 64 deug
niet; 66 ziekte; 68 Em"Opeaan; 70 plaats in 
Drente; 72 werkelijk; 74 vogel; 76 ruw; 
78 Europeaan; 80 'huiid'; 81 krwnt; 82 mand·; 

Op nevenstaande pagina staat de 
heste foto van de maand, voorstellende: 
he.t ms. ,Karossa'' voor het strand van 
In soh. 

Met deze foto legde gezagvoerder 
H. Zeijlstra heslag op de uitgeloofde
prijs van Rp. 50.-. 

84 wilddief; 87 aar.dig; 88 boom; 89 laag 
water; 91 vertrouwelijk; 92 hoksterm; 93 dlltin
vallei; 95 voertuig; 96 verdiiklking; 98 ogen
hliik; 99 veldgewas; 101 blijkens ·de akten; 
102 waterspoDtbeoeferular; 104 stad in Zuid 
Holland; 106 staatsbedrijf; 107 schoenmakers
stoeltje. 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 
2 vreemdle munt; 3 .grondlsoort; 4 moeilijk
hei!dl; 5 rivier in Fran:krijk; 6 wrong; 7 titel ; 
9 in ~rde!; 10 li'ter; 11 nauw; 12 verdie.ping; 
13 d'eel van een' voelltlliJg; 14 namelijk; 15 noot; 
17 lRus; 19 voorze~sel; 21 s tad in Zweden ; 
23 IID'aoo; 24 iniSe~t; 26 uniform; 28 hemel
broiHI ; 30 gebaa.r; 31 bevel; 33 gegraven water· 
weg; 35 noM; 36 moe; 37 plaaggeest; 39 laa·tst
leden; 40 renmatisch ; 41 sirene; 43 ha.lm
O\'erhlijfsel; 45 goede handeli:n.g; 47 afgemat; 
48 plaatiS in Gelderland; 49 wijnmaat; 50 boom ; 
53 vrouw van Jaco:b; 55 vaai11ltlig; 57 voegwoord; 
63 sieraad; 64 interest; 65 lawaa-i; 67 glooiing; 
69 UJi.'lfOOuw; 71 verkeerd>; 73 .gloci'C; 75 vuur.pijl; 
77 vreemd1e munt; 79 .projectiel; 81 d:ierenge· 
luidl; 83 muziekfmtrument; 85 tocht; 86 vaes; 
87 harak; 88 vallei; 90 !boom; 92 .gewricht; 
94 verbind'ing; 96 vru.cht; 97 gesteeiiite; 99 grote 
steen; 100 Europeaan; 102 hijwoQJ:od; 103 
regerin;gsreglement; 104 leraar ; 105 voorzetsel-
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