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Op de frontpagina Staat de beste 
jato van de maand: 
Singapore!ie prauwen in Straat 

Singapore. 
Deze jato werd gemaakt door 
gezagv. Ad. de Best, die hiermede 
beslag legde op de uitgcloofde 
prijs van Rp. 50.-. 

Op de achterpagina: 
Vissers bij Tuban (0. l ava) 

( !oto Funk Bodmer) 

Druk: n . v. Visser & Co. 
Djakarta 
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Kreekje m.et doorkijk naar &e rede van Gunung Sitoli. 0(1 de achtergrond het ms. , Karaton" . 

(t oto: gezagv. H. Zt!yls t ra.) 



H.K.H. Prinses Wilhelmina wordt op 31 Augustus a.s. _zevenenzeventig jaar. 

( foto: M. c. Meyboom) 

3 



Nevenstaande fo to werd ge
maakt tijdens de gecombineerde 
vergadering van de Raden van 
Bestuur en Directies der n.v. 
koninklijke Paketvaart-Maat
schappij en de Koninklijke Java
China-Paketvaart L ijnen n. v., op 
Maandag 24 jrmi j./., ter gelegen
heid van het uittreden van de 
heren J. W. B. Everts, D . Bolder
hey en Dr Tr J. A. R ingers. 

Zittend d.n.r. de heren: D . 
Rolderhey - D r Ir J. A. Ringers 
- Jhr C. F. J. Quarles van Uj
tord - Mr D. A. Delprat .:__ 
B. E. R uvs - J. W. B. Everts 
en Jhr I . ·H . A. Backer. 

Stcrande v.l.n.r. de lteren: H. M. 
van der Schalk (secretaris KJCPL ) 
- J. L. Aarsen (notulen) - Jhr 
Mr E. W. R iie/1- Jhr S. G. van 
Weede- A. van der Eyk -C. J. 
Baron Collot d'Eswry - 'Y· 
Goudriamt - Mr D. F . de Koe 
en Drs L. Speelman (directeur 
KJCPL). 

(Ajwezig waren de heren: M r 
H. C. Hintzen - Dr H . M. 
Hirschfeld en M r W . A. J. Lucas). 

( Afscheid van de Raad van Bestuur van de heren \ 

\ J. W. B. Everts1 D. Bolderhey en Dr lr J. A. Ringers J '---------------__./ 
Op Maandag 24 Juni j.I. werd afscheid genomen van de hercn J . W. B. Everts, D. Bolderhey en Dr Ir J . A. Ringers. 

die op 25 Juni j.I. aftraden als leden van de Raad van Bestuur. 

De Ioopbaan van de h eer. Everts bij 
de P aketvaart heeft zich uitgestrekt 
over eCIU periode van ntim 40 jaren. Na 
in verschil1ende functies werkzaam te 
ziju geweest, werd de heer Everts in 
1926 b enoemd tot directeur en in 1932 
tot president-directeur. Laatstgem.oemde 
functie 'heeft de h eer Ever.ts venruld 
toOt 1938 toen hij werd benoemd tot 
directeur in Nederland. 

In 1945 - na afloop van J e oorlog i~1 
Europa - trad de heer Everts af t en 
einde zijn heno,eming t e volgen als ge
volmachtigde van de Raad van Bestuur. 
In deze functie vertr.o'k de h eer Ever ts 
naar Australie en na beeindiging van 
de oorlog met Japan in Augustus 1945 
naar het toeUtmalige Neded.-Indie. Na 
terugkeer in Nederland wer d de heer 
Everts ultimo 1946 beno.emd tot lid en 
in Juli 1954 tot gcdelegeerd-lid van de 
Raad van Bestuur. 

Ln herinnering zal blijven, dat de 
heer Everts in 1931 - to.en aller;wege 
schepen moesten worden opgelegd, als 
gevolg van de toen heersende economi
sche wereldcrisis - het aandurfde te 
a.dviseren om m et de oude .,Houtman" 
en ·de thans nog varende "Tasman" 
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- schepen die andcrs zouden moetcn 
worden stilgdeg.d - een ditmst te ope
nen tussen Singapore en lndonesie ener
zij.d~ en Oost- en Zuid-Afrika, via 
Mauritius, aiilderzijds. Hetgeen d:aaruit 
is gegroeid is een ieder, die de geschie
denis van de Paketvaart gcdure~nde de 
laatste 25 jaren h eeft gevolgd, genoeg
zaam bekend. 

De beer Bolderbey - voortgekomen 
uit .de Cultures als directeur en Com· 
missad s van de H.V.A. - werd iln 1949 
tot lid van de Raad gekO'Zen , waarna 
in 1951 zijn henoeming tot gedclegeer d
lidJ volgde. 

H et is vooral ial laatstgenoemde func
tie, ,d at <le hecr Bolderhey voortreffelij'k 
werk voor de vennootschap heeft ver
richt, waarbij bij zijn helan~telling 
voor de Paketvaartzaken in bet hijzon
der tot het geb ierd va.n de personeels
cn pe11SioenfondsaangeJegenheden heeft 
uitgestrekt. 

De heer. Ringers - i~t 1947 gekozen 
tot lid van de Raad van Bestuur 
heeft met zijn zeer grote ken.nd.s van .de 
m eest uiteenlopemde zak.en zeer veel 

h ijgedragen to t <le uitvoering van de 
bestuurstaa'k van de R aad van Besluur. 

Des avonds werd in het Amstel Ilotel 
te Amsterdam door de Raad van Be
slUUl' tijdoos een diner afscheid van 
deze heren genollten, waarbij de V oor
zitter , de heer Mr D. A. Delpr.at, hun 
verdiensten voor d e K .P .M. naar von n 
.bradht. 

* 
Hietbij wordt nog medegedeeld, 

dat ter gedeeltelij'ke vervulling van 
ibovengen oem de vacatur.es, tot l ed'en 
van d e Raad van Bestuur zijn bellloemd 
de heren A. A. van Sandick en 
lr A. M. A. Wijnans, r espectievelijk 
President vaJIJ. de Nederlanrdsch e-Handel
Maatschappij en Directeur.-Gener aal 
van de Billiton-Maatschappij. In de 
overhlijvende vacatures moet nog wor
den voorzien . 

V:oorts wordt bekem.d gemaakt, dat 
h et lid van d e Raa·d van Bestuur, de 
!heer Jhr. I . H. A. Backer benoemd is 
tot gedelegeerd-lird, zowe] voor de Raad 
van Bestuur van de K.P.M. als voor dit 
college van de K.J.C.P.L. 

.. 



Toekomstplannen 
De examen-maanden zijn weer achter de rug. Span.ningen zijn er geweest 

voor de jongeren en ouderen. De resultaten die de proef- en examenweken 
hebben opgeleverd, brachten zeer verschille~de reacti~s. ~lijhei~ of teleur
stelling en voor velen zelfs diepe ontgoochelmg. Ook m dtt op~tcht hebb~n 
wij weer de gewone cirkelgang van het Ieven en elke generatie beleeft m 
wezen hetzelfde. 

JE-1 et zich instellen op dezc, men zou 
het kuumen noemen, levenswet hangt af 
van de ervaring:en die opgedaan worden 
in de loop der jaren. 

Op· grond hiervan stamn jeugd en 
niet-jeugd vaak lijnrecht tcgenover 
elkaar in schijnhaar niet te overhrugge111 
tegemstel1ingen. De grondslag voor de 
contro-vei'Sen, die later tot uiting komen, 
wordt dikwijls gelegd in de prille 
jeug.J.jaren van zoon(s) of .J.ochter(s). 
V olk-omen menselijk stellen de ouders 
zich reeds spoedig in op de toekoon.st 
van de nog jonge kinderen. Ze 
hespreken en stippelen de toekomst
plannen uit en bouwen ·daarop vaak 
luchtkastelen, die h elaas maar al te 
vaak niet kloppen met de realiteit. 

In de practijk van het leven en vooral 
in onze huidige maatschappij, laat de 
rijpere j:eugd zich maar moeilijk radem 
en advi.seren als het om de t-oekomst 
gaat. Wij zien dan als het ware twee 
werelden, die va111 de jeugd en van 
de ondere generatie. A1s opvoeders van 
het joogere geslacht verdragen wij in 
feite maar heel slecht het volgen van 
hun ei~ koers, waarin wij eigen 
gereidheid, verkeerd inzicht en misluk
king -zien. 

De jeugd heeft uiteraard ook haar 
zienswijz.e op -de .wereld die door de 
huidige Y.olwru;sen mensen wordt he
stierd. Radio en kranten :hrengoo snel 
alle sensatie maar ook het voortdurende 
fiasco om tot een hetere wereld te 
komen. Hun jeugdig gemoed komt 
hierover dikwijls in opstand en zij 
wensen voor b1in toekomst een volslagen 
Ikoersverandering om te t~achten geh eel 
ander:e resultaten te verkrijgen. In d.it 
opzicht gaat het dus helemaal niet op: 
,,-zoals de ouden zongen piepen de 
jongen". 

T och k an uiteraard ouderervaring en 
continui:reit van het heden in hepaald 
opzicht niet worden gemist, waarhij 
ec'hter geen rem mag worden gelegd op 
verjonging en vernieuw.ing. Evolutie 
en t:evolutie liggen hierhij vlak n aast 
elkaar en het gaat er maar om op het 
juiste ogenhlik over te schakelen van 
het een op het ander. 

Jon,. iC:l1 oud, ervarenheid en oner
varenl~eid dienen elkaar te vinden in 
goed teamwork en samengaan met als 
groncLslag de gedachte dat de j1eugd de 
toekomst heeft. 

Dit hatste is inderdaad maatgevend 
omdat de wereld van het heden onher
roepelijk moet worden opgevolgd door 
de wereld van de toekomst . V erLeden 
en heden leggen o.m. de fundamenten 
voor de ophouw die de toekomst client 
uit te voeren. 

De architecten, die de houw"Stukken 
zullen leveren voor het wereld-tehuis 
van morgen, zijn de jongeren die thans 
nog door ons worden geleid. Otns werk, 
heroep elll carriere lopen in een garan
tietij·d van heginpunt tot de top naar 
het eiflldpunt in snelle opeenvolging. 

Hoewel wij ons dit in het dagelijksc 
gewirwar en zorgen maar amper reali
seren, geven wij in de voortdurende be
langstellilllg van het opkomend geslacht 
wei attn, in ons onderhewustzijn, te he
seffen ho:e hetrekkelijk een hepaald 
tijdstip m et al haar uitingem en aspira
tics in feite wei is. 

De mens in zijo dagelijkse strijd om 
het hestaan zou een volkomen grauw 
e111 kleurloos leven leiden, wanneer niet 
de toe'komst hem de mogelijkheid hoo1l 
om piannen te maken en daardoor zijn 
gedachtenleven min of m eer te richten 
op h:e-1. onbekende met al haar fascine
ren.de aspecten. 

Iedere dag kan men in zijn omgeving 
horen en opmerken hoe wij allen he
heerst worden door het mystieke van 
de ons niet hekende toekomst. Even als 
in ooze kinderjaren, ver.diepen wij ons 
gaarne i111 toekomstdromen iCil vaak 
tegen beter weten in verwachten wij een 
, happy-end". Uit welke hoek wij ook 
e.e.a. h e-.kijken, h et is goed d'at de mens 
van de toekomst alles en nog wat meent 
te kunnen verwachtem. Het is als een 
frisse hries die zorgt d at wij niet VeT

stikken in de dagelijkse sleur van een
tonigheid en r.outine. 

Voot de j-ongeman en de jongevrouw 
die de wereld in mo:etoo gaan om zich 
een positie te verwerven, worden de 
eerste toekomstplannen geheel heh eecst 
door het heroe~ dat men za1 kiezem. 

Een verkeerde beroepskenze is een 
ramp in het leven, die vaak onherstel
baar is en volkomen r.emm:eu1d werlkt 
op werkelijke levensvreugde. 

Vele factoreD spelen hierhij .een rol, 
vaak geheel huiten de wil van de he
trokkeJneu. Financiele omstandigheden 
e.d. vrun de ouders en opvoeders kunnen 
de wens, een bepaald 1Jeroep te kiezoo, 
prac tisch uitsluiten. -

Verstandelijke vermogens, aard. en 
aanleg leggen i.Jn dit opzicht ook h eper
kingen op. Heel ~terke hei:nvloeding 
zien wij vaak in het her.ocp .J.at is of 
wordt uitgeoef,€111U door het gezins
hoofd. In de oude tijden werd hierop 
het gHdewezen gegrondvest, waardoor 
o.m. hekwame vaklieden uit hepaalde 
families voortkwamen. 

Oudertrots speelt in de toekom.st
pJannen van de j ongeren ook een grote 
rol. Men heeft <dan bepaalde verwach
tigen over taak en functie die zoon of 
dochter in het leven zal gaatn innemen, 
en offer.t hieraan eigen ~emoedsrust 

en van l1et kind op, zelfs wrunneer hlijkt 
dat men te hoog heeft gegrepen. In 
onze tijd ibestaat er zeker geen gehrek 
arun voorlichting om zoals dat hect een 
l!elnkkige t·oekomst op te houwen, door 
cen heroep t e kiezen, dat hij de teigen 
persoonlijkheid l10ort op grondslagen 
van de algemee111;e ontwikkeling. De 
huidige jeug.d word.t er min of meer 
mee overstrooond en lijkt het er. vaak 
op dat men in dit verbaud· kan spreken 
vaiU een tevcel van het goede. 

Opmerkelijk is het daarhij te consta· 
teren hoe de jon~eren e.e.a. zelf tot nor
male proporties weteu terug te hrengen 
door 1lmn eigen critische kijk op de 
dingen van de dag. Daarhij missen zij 
uiter.aar.d levenservaring en practisch 
itnzicht; voor de onderen ligt juist hier
iU1 de voo.rnaamste taak. 

W einigen ver.staan helaas de kunst 
}Jet overdragen van ervariitlg de vorn1 
te geven van opvoed<en en leiding geven. 
Eigoo mislukking en t eleurstelling 
wordt maar al te vaak j-ongemensen 
voorgeste1d al\3 schnld van het gekozen 
heroep werkgelegenheid of omstandig
heden 'waaronder men moet arheiden. 
Nimmer i:ets goeds te kunnen vertellen 
over zijn werk, hceft niets positiefs te 
hrengen en getuigt van weinig karakter. 

In het leven heeft alles n.l. twee k an
ten en met gekanker en ontevredenheid, 
dient men hepaald de V1e1.ikeerde zijde 
van de medaille. Hoevte.el is er niet he
dorven in het begin-enth-ousiasme van 
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Haventrip Surabaiase 
Schoolkinderen 

(van onze correspondent) 

,Ach ho~ zalig wie de jongenskiel 
nog om de schourlers g1ijdt" . Arun deze 
ontboeze.ming (was ze niet van de 
Gcnestet?) moesten wij denken, to en 
wij Zaterdagmorgen 29 Juni weer eens 
eeu1 keer op Perak waren. De leerlingen 
van de 6e klasse van de· Na.ssauschool, 
bcvrijd van aile ov~rgan~¥· en eindrap
port-zorgen, waren daar onder leidi:ng 
van het Hoof d der school, Mej . de 
Krieger, vel"Zameld om een ochtruclje 
in de haven door te brengen. Trekt U 
zich voortaan ni ets aan van bet :!f"Dlop· 
per van de ,kade tijgers" over dat 
gloeiende zonnetje; gcen kind dat er· 
over kikte en er was toch geen wolkje 
aan de lucht. 

Met een K.P.M.-bus werd bet stel 
naar Perak gehracht, alwaar reeds ePn 
van de sleephoten va:n de N.I.S.H . .:W. 
klaarlag om - gelijk een rondvaart· 
hootje in Amslerdams grachten - de 
passagiers in een luttele 60 minuten 
al het schoons en wat er nog meer hU· 
l10or t van onze tr.otse haven te Iaten 
zien. V oo·rts werd een kort bezoek ~f"· 
brucht aan , hct dok", met welke sim
pcle henaming hier in Surabaia tle 
e tahli.,;semen ten van de Droogdok Mij. 
,Surabaia" aangeduid worden. 

Het trof wei Lijzonder goed rlat rlit 
f estijn op Zaterdag gehouden wet d, 
want nn hestonrl cr de ~elegenheid rle 
binncnliggende " Grand Old Lady" met 
een hezoek te vereren. Wij geloven wel 
dat zij met een ~limlach al dat jeug
dige en spontane 1-!:edoe heeft aar.gezien, 

TOEKOMSTPLANNEN 
(vervolg) 

jongemensen door een verkeerde levens
houding va111 hen waarvan Ieiding en 
gczag 'k01n.den en mochten worden ver· 
wacht. Ook hier .. geldt dat de eerste slag 
een daalder waard is, negatieve en ver· 
wrongen eer.ste indrukken zijn derhalve 
funest voor de jeugd en ozijn moeilijk 
meer ui t te wissen. 

W aar de jongeren dringend hehoefte 
aan h ehhen is goede raad van ver3tan .. 
dige hoven hen geplaatste.n. Nimmer 
behoeft men -daar.hij de waarheid en 
reaHteit te verdoezelen als men daarhij 
blijft hedenken dat de jongelui er in 
het g~hcel niet mee gediend zijn aileen 
t e luisteren naar al hetgJeen in ons !even 
krom heeft gelegen door eigen of huiten 
on•ze sehuld. 

V eerkrachtigheid en levenshlijheid 
naast tnuchtere zakelijkheid: zal bet op· 

k 
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G/undere kindergezichten aan board van de N.l .S.H.M.-sleepboot. 

getuig:c het guile onthaal dat de kin
deren aan boon[ van de ,Plancius" ten 
dee! viel. 

Na een rontlgang over het schip (de 
meisj es o.l.v. Je l e stuurman naar de 
brug en het radios tation, de jongens 
o.l.v. de hoofdwerktnigkundige naar 
- hoc kau !Jet a.aders - dt- machine
kamer) werd tot slot aan hoord een 
lunch ,regeven, die klonk als een k1ok. 

De N.l.S.H.M. en rle K.P.M. knnnen 
teru~i<>n op ccn zeer geslaagde och· 

komend geslacht de steun geven die 
nodig is toekomstplannen in geestdrift 
uit te voeren CIIl ~eloof te hlijven houden 
in e~n h etere wereld. 

W~j dien.en tenslotte steeds indachtig 
te zijn dat wij allen ]even Clll werken 
voor het geluk van hen rlie na ons 
komen, voor de jeugd waar. de toekomst 
aan h elwort. 

Resultaten van hlijvende betekenis 
zullen echter eerst dan worden ver
kregen, wanneer wij de karaktereigen
schappen der jongeren door voorbeeld 
en daden gunstig weten te leiden en te 
beinvloeden onder bet devies: 

,KENNIS IS MACHT, MAAR 

KARAKTER IS MEER" 

H.A.C. 

(foto. Drnlmllc) 

tend, waarop eeu 20-tal kinueren vele 
genoegl~jke dingen hebhen bel.1efd en 
daarnaas t op enige punten hun kenni~ 
hehheu verrijkt. 

Dit laatste hleek wei overdniddijk 
ni t het aanta l vragen dat door hen tij 
dcns de rondgaug op de , Plancius" op 
·hun ,p:hlsen" werd af gevuurd. 

Een w.>ord van dank is bier op zijn 
plaa ts aau al degenen, die hehhen hij
gedragen tot het welslagen van deze
anorgen. 

In memoriam 
Te Djakarta overleed op 

28 J uni j.l. in de ouderdom van 
66 j aar de beer 

Laij Ade 

in leven Lor.aal Baas B werkzaam 
hij de K. P. M.-Werkplaatsen te 
Tandjong Priok. De nagedachtenis 
aan deze trouwe medewerker, die 
onze Maatschappij meer dan 44 
j aar heeft gediend, zal bij ons in 
hoge ere hlijven. 

Op 30 Jtmi d.a.v. werd h et 
stoffelijke overschot van de b eer 
Laij Ade op de begraafplaats 
Djelamhar Baroe te Djakarta ter 
aarde hesteld. 

Hij ruste in vrede, 



'1>er 6chip door cnederland 
JH(et is vroeg dag op de parelwitte salonboot ,Kasteel Stav~rden". De 

eerste zonnestralen zijn juist over de klem:ige daken ':an het Frtese Snee~ 
<regleden. Zij zijn binnemredrongen in de drte heldere ztekenzalen. waar m~.t 
het krieken van de dag de ijvcrige helpsters en helpers van het R~.de KrU1s 
hun taak zijn begonnen. Als het Ieven binnen de veste_ Sncek e.en tem~o 
hoger begint te kloppen, is het bedrijf aan b~ord van ~ht . vakanbevaartmg 
voor 71 chronisch zieken en zwaar invaliden mt de provmcte Noord-Holland 
reeds in voile gang. 

Op ·de ,,Kasteel Staverden" plnk t 
men de dag. Js bet een wonder? Hier 
treffen wij mensen aan die gemiddeM 
al 12 tot 15 jaar aan bed en zieken· 
kamer geklni.sterd zUn. Als een goudoo 
zonnestraal viel in dit somber bestaau 
p lotseling het bericht, dat zij dit jaar 
in aanmerking kwamen voor een van 
de 19 weekreizen met dit, in een 
hospitaalschip veranderde, v.aartuig. 

Zes darren is voor een chronisch zieke, 
b 

die jam:- in jaar uit door hetzelfde 
kleine raam dezelf.(le dingcn ziet, als een 
eeuw. Maar de:ze mooie lentemorgen in 
Sneek is al het begin van de derde dug. 
Daarom wekt scheepsmoeder .mevrouw 
W. C. v. d. Velde-Van Driem haar staf 
en haar gasten vroeg: Carpe Diem . . . ! 

Als wij aan hoord stappen grommen 
reeds de twee dieselmotoren van bet 
schip - voor de patienten die door 
staf en bcmanning ,gastCill" worden 
genoemd opdat zij zich echt ,nit" 
zullen voelen - een zeker teke~n van 
het begin van een nieuwc tocht. Van
dang gaat bet 1n.aar de stacl Groningen. 
Als in de zaal van de dames de spreien 
extra netjes op de hedden worden ge
schikt e!Il de scheepsarts, dr. W. C. Kors 
(heddjfsarts te Haarlem en districts· 
commandant van de Rode Krui.; 
Colonne Noord-Holland-Zuid) zijn 
eerste ronde maakt op de mannenzaal, 
gooit m atroos Nick Scherpenisse de 
trosse;n los. 

Eenenzeventi~ mensen - vaak dach
teu zU te z~jn vergeten - gett1ieten. ZU 
nemen het schouwspe.l van de voorbi.i 
l!lijd:cncle ocvers gretig in zich op. 

Straks, tlmis, zulle~n zij voor het eerst 
kunnen mcepraten over vakantie en 
over reizen. Zij zijn bo(}rdevol dank
baarheicl jegens het Rode Kruis en de. 
44 mensen op het schip, die proheren 
het genot van dezc vakantie op het 
water zo jntens mogelijk te maken. Wat 
een plezier, wat een enthous-iasme bij 
de gasten in de witte bedden van dit 
varende hospitaal. 

Het Snet"kermeer is als een enorm 
bad ·vol zilver. Dwars door deze schit
tering vaart de , Kasteel Staverden". 
Een groot bitnnenvaartuig vol leed 
eigenlijk. Wie met de scheepsarts de 
lange lijst van zieken- hier het gasten-

hoek - doorneemt en hoo·rt, hoe lang 
zij hoofd voor hoofcl al invali~e zijn of 
chronisch lijden aan een eiillStige kwaal 
( veel reumatische aand.oeningen) beseft, 
hoeveel verdriet er moet zijn in de 
harten en huizen van al deze mensen . 

En t6ch . . . samen met dokter en 
scheepsmoeder zijn we herhaaldelijk 
Jangs de- bedden gcgaan. De sfeer i!' 
prachtig, de sWmming best. Als mevr. 
Van Jer See (de echt{!;Cinote van rle 
machinist van het schi p) van haar 
omroepinstallatie gebrnik maakt om de 
opvarenden attent te makC!ll op een 
dorpj~: aan J ·e cinder, cen hrug die 
O'epasseerd wordt of een fraaie molen e 
op de grens van kabbelencl water en 
malse weiden, reageert het dankbaar 
volk.ie onmirldciiUk. Velen schrijven 
zo goed en zo kwaad dat gaat <Jp, wat 
er verteld wordt. Want niets mag ver· 
w·ten worden. 

Nee, ondunks alles is rlit geen schip 
van Iced aileen. Klare vrolijkheid, echt 
plezier voeren de boventoon. 

Hier wordt wei lee-~1 gedragC!Il. Maar 
er is claarnaast plaats voor dankhaar
heill. voor opgewektl1eid, voor helang· 
stellilll! in allcs wat er geheurt aan 
hom·d en wat cr httiteu te zien is. En 
als de stemming eeu opfrissertjc no·dig 
heeft is daar wei de bejaarde l1eer Ter 
Poorten, in 'Zijn goede jaretn artiest, die 
onvermoeibnar is in het voordragen en 
liedjes zinge-n . .. .. 

Daar ligt Wartena en even later 
sdmift de boot bet Bergummcrmeer 

. al op. ,Wat vliep;t zo'n dag om" ze?;gen 
J de m ensen. 's Maa1ndags zijn zij in 
Umuiden de tocht begonnen. 
~ Er wordt gegeten ett1 . gedronken. 

Vrolijke plaatjes, vergC'Zeld van heste 
groeten en wensen via de geluidsver
sterker, worden gedraaid. Bovettl, in hel 
stuurlmis met bet machtige rad, waken 
en sturen kapitein J. Miedema (,Een 
moord-kappie" zeggen gastoo en ver
zoraers) en ziin stuurman W. Koessen. 

b " 1 ' Op het hoofddek p oeteren nog twee 
toegewijde getrouwCin: de kooksters 
m cj. J . Bultman (,Ze is als een moede.r 
voor ons allen", wordt ons verteld.l 
en mevr. J. Cyvat-Acda, die nooit loopt 
maar altijd retnt over de hlaukgeschroh
de dekken. 

De staf wast, hedient, kookt, helpt, 

sleep t a an en af, lach t eo wil niet toe
geven ann opkomende vermoeidheid. 

Zo heeft dit schip zijn eigen, bijzon
dere sfeer. Een sfeer die geschraagd 
wordt door IH't prachtige werk van do 
Rode-Kruisnwmen e-l!l cle vie.r beroeps· 
verpleegster.s. 

Hun werk is bard, hun vrije tijd aan. 
boord zeer schaars, hun offer groot. 
want wist u, dat al deze men sen cen 
ko.<>thare week vakantie geven om deze 
tochten mogelijk tc maken? Elke pro
vincie zorgt voor een ploeg van on
"'eveer veerti~' dames en heroo, Rode-
n o r. 

Krui.smensen in hart en nieren. Zo 
zorgt elke provil[)cie of elke g~?te ~tad 
voor zijn eigen w-eektocht en zlJn e1gen 
patienten. En het geheel wordt vanuit 
Den Haa•a door de Raad voor -de In. 
valirlezorg van het Rode Kruis georgani
seerd. 

Uit den Haag komt ook het geld, 
want dit werk kost veel. In provinciaal 
verhand zorgt de Rode-Kntisorgani.satic 
ervoor, dat er voor elke patient 80 gul· 
den op tafel komt als de gust daar 
eventuee] zelf niet voor zorgen kan. 
Zo is dit ee~n voorbeeldig stnk m ens· 
lievendheid - barmhartigheid recht 
uit het hart. Dat laatste vooral wat de 
Rode-Krui..<;helpers en -helpsters en de 
verpleegsters betreft, want er staat geen 
enkele vergocding tegenover. 

,,Maar het is zo heerlijk iets voor deze 
mcnsen te mogen doen", vertelt de en
thousiastc zuster Verhagen. ,,Wij geven 
orrze week vakantie er graag voor", 
beaamt helper Wetselaar, die zijn jonr
nalistieke amht zeven dagCin verwisseld 
heeft voor het Rode-Kruisuniform. 

,Komt u even kijken dokter? We 
hehhen een gast, die zich niet erg 
pretti~ voelt" . Dokter Kors l aat ons 
eve<n alleen met de thee. Ret hedrijf 
gaat cloor. Het valt ~e lnkkig mee. Niet 
aile patienten kunnen de vele indruk
ken en de grote verandering in hun 
verstilde I even verwerken zonder hoof d
pijn. Er zijn er enkelCin die in 20 lange 
Jaren nooit van huis zijn geweest ... 

R et fecst duurt echter voort aau 
boord van de ,Kasteel Staverden". In 
Groningen wacht een muziekkorps op 
de kade. 

De plaatsclijke Rode-Kruisafdeling 
'hcdt gezorgd voor een vorstelijke ont
vangst. Vaa-k waehte~n hurgemeester, 
predikanten, v-ooraanstaande. burger!! 
de hoot o-p. In de avonduren is er 
hezoek Vlllll familie, vrienden en helang. 
stellenden. l edereen hewondcrt de frisse 
aankleding van hct schip, de .werklust 
van de staf, de h.loemen die Aalsmeerse 
kwekers schonken . . . En ten slotte 
houdt ·de scheepsarts een korte dagslui
ting, waarna het stil wordt aan hoord. 

(uit: ,Trouw") 
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Archipel-vaart in het verleden 
door 

G. Knijpenga 

XXV 

.:J n 1869 kwamen op Java van de 
vcTschillende archipelhavens in totaal 
2858 vaartuigen aan, die nit het huiten
land niet meegeteld. 

Te-.:1ei1nde aan te toncn hoe de scheep
vaart over de ve:rschillende J avahavens, 
groot en klein, was verdeeld, publi
ceren wij onderstaande getallen van 
aangt-komen vaartuigen gcdurende het 
jaar 1869. Uit de tnssen haakjcs ge
noemd e aantal lasten moge hlijken dat, 
behalve in oe hoofd1lavems, de meeste 
schepen · van kleinerc charter waren en 
dus prauwen geweest 'Zullen zijn. 
Tjiringin 127 ( 260 L) 
Anjer 186 ( 172 L ) 
Bantam 81 ( 115 L) 
Tanam 13 ( 16 L) 
Batavia 727 ( 129204 L) 
Indramajoe 10 ( 171 I,) 
Cheribou1 73 ( 6886 L) 
Tegal 15 ( 976 L) 
Pekalongan 29 ( 2823 L) 
Semarang 238 ( 28074 L) 
Japara 2 ( 29 L) 
Joana 44 ( 636 L) 
Rembang 11 ( 585 L) 
Grissee 355 ( 7249 L) 
Soerabaja 630 ( 45765 L) 
Pasoeroean 61 ( 1793 L) 
Tjilatjap 17 ( 2543 L) 
Sumanap 154 ( 2495 L) 
Pa.makasan 17 ( 142 L) 
Sampang 9 ( 365 L) 
Probolilllggo 23 ( 514 L) 
Besoeki 34 ( 730 L) 
Panaroekan 9 ( 11 L) 

Kade van Men ado met 
(foto-archter Kon. Inst . v/ d Tropen) 
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In aanmerking dient te wovden ge
nomen d at Qlnder de Europese sche.pen 
ook die vallen, die uit Europa en elders 
afk·omstig waren. V eelal maak.ten deze 
sche.pen kustrci:zen en werden dan in 
elkc plaats weer onder de aangekomen 
schepen geteld. Evenzo gold dit voor 
de tocn reeds vrij regelmatige lijiildien
sten van de stoomvaart. 

Thans willen wij nog even terug
komen op het teruglopen vaJD het aantal 
Europese getzagvoerden; en red.ers in 
de zeilvaart. Afgaande op de namen 
op~~enomen irn de almanakken, die 
steeds achter de sch~.epsnamen werden 
ver:meld, menen wij te ktmnem vaststel
len dat vele Europese ge<zagvoerders 
naar de stoomvaart overging.en. 

Bij het rapport van de Commissit' 
voor Qlnderzoek naar de achte:ruitgang 
dcr kustvaart, maakt.en wij reeds een 
aantekening, dat naar onze mening de 
venniiildering van het aantal Europese 
reders gezocht moet worden in het 
feit, dat het eigenlijk geen rederij
hedrijven waren, doch hand-elshuizen. 
Voor de d.istributie van lntUl import
goederen en voor het afhalen van de 
door hen gekochte producten hadlden 
zij schepen nodig, odie hetzij niet of 
onvoldoende beschikbaar waren, al
thans niet op d'e door hen gewenste 
tijd. De handelshuizem waren dus, om 
toch zaken te kunnen doen, genood
zaa~t er zelf een of meer schepen op 
n a te houdlen. Winstgevend was dit 
nood•zakelijke onderdeel van hun be
Sangirese zeilprauwen 

(Opname: M. H:amerster) 

.Urijf in den regd niet en toen dan ook, 
vooral toen de stoomvaart haar intrede 
deed-, geregelde afvaartdiensten en 
scheepsruimte werd aangehoden en ht-t 
daardoor niet meer noodzakelijk was 
een heel schip te moeten charteren, 
maakte de handel daarvan maar al te 
gaarne gebnuk. Geleid1elijk aalll werden 
dan ·oak de eigen baderns verkocht of 
hij verloren gaan niet meer gerem· 
placeerd. 

1n 1860 waren er te Batavia nog 
~;lcchts geregistreerd: 

Fim1a Cassalette & Co. 
bark ,Willielmina Cox" 525 ton 

(M. P. Derhel); 
W. Cores de Vries 

hark ,,Pictura" 704 ton (W. Vogel); 

T. Crone & S. van Hulstijn 
brik , Jeanette Maria" 235 ton 

(S. van Hulstijn); 
Haager & Schuurman 

bark ,Gener.aal Michiels" 433 ton 
(M. Lukas); 

brik ,Zwaluw" 351 tOIIl 
(J. J . Reeders); 

Paine Stricker & Co. 
3/ m ,Gertrude" 488 ton 

(J. M. Sobels); 
Pandel & Steihaus• 

schoener ,l'Union" 100 ton 
(F. de Ticquelmont). 

Tien jaar later, in, 1870, waren al deze 
reders uit de registers verdweneJ! en wij 
vooden dan nog slechts de firma 
P . Landberg & Zoon met 11 grote ache
pen, in totaal 5436 ton. Genoemde 
firma was geen ·handelshuis, doch een 
echt r.edlerijbedrijf, waarvan wij later 
meer zullen vertellen. 

Van de administratie d'er vroegere 
handelshuizen is weinig of niets meer 
te vindeln. Aileen over het doen en 
Iaten in die jaren vain de Nederlandsche 
Handel Maatschappij, die wij, wat het 
locale handels.verkeer hetreft ook als 
een gewoo.."l. handelshuis kunnen aan
merkcn en dus wei als VQorbeeld kun
nen nemen, is iets meer bekend. De 
Factorij importeeroe toemtertijd even
eens goed'eren, vooral lijnwaden 
( textiel) , waarvoor zij de vertegenwoor
diging van diverse fahrieken in Europa 
had, doch oQk ijzerwaren (gereedschap· 
pen), provicien en dranken etc.; in de 
jaren omstreeks 1875 werden grote 
hoeveelheden kistetn met Ameri!kaanse 
petroleum gei:mporteerd. Men wist toen 
nog niet dat men de olie op Java, 
Borneo en Sumatra maar voor het 
pompen had. 

De N.H.M. kocht praducteiil als 
peper, rotting enz. waar zij die maar 
mcende te kunnen krijgen. Kortom het 
Wa8 een echt handelshuis. Pas iln 1882 
werden haar bank. em cultuunaken zo 
nitgehreid, dat zij de importzaken en 



d'e onderlinge handel daarin maar over
Bet aan anderen. Wij had'den het grote 
voorrecht in haar archieven te mogen 
neuzen, zoJat het ons mogelijk was te 
constateren hoe het in vroegere jaren 
in de handel toeging em welk pioniers
werk daar wercl verricht. 

De geemployeerden der N.H.M. 
werden nnar huitenplaatsen gezonden, 
niet evenwel met em monsterkoffertje 
zoals de huidige vertegenwoordigers 
van firma's zijn uitgernst, doch met 
een hele scheepslnding aan goederen, 
die ze moeste<n zien te plaatsen. Met 
de smaak en eisen van de b ewoners der 
bezochte eilanden was m en hoegt
naamd niet op de hoogte. Bij aankomst 
werd meestal eerst de Radja of een 
andel'e hoogwaaroigheidsbekleder ter 
plaatse met een bezoek vereerd. Deze 
werdvn de introductiebrieven getoond, 
waarm vergunning werd gevraagd ter 
plaatse handel te mogen drijven. De 
tokohouders werden dan in kennis ge
steld op welke dag zij, hetzij aan boortl 
doch meestal op het strand, de aan ge
hoden waren konden bezichtigen. 

De verkoop ging dan .meestal per 
kist, doch het kwam natuurlijk ook 
voor dat de kisten .open:gehroken moes
ten worden en hijvoorheeld de sarongs 
per eod'di werden verkocht. R et onthrak 
er aileen nog maar aau d at er em 
ellestok a au te pas kwam! De geem· 
pJoyeerde moest zich eerst van de 
waarde der g.angbare mnnt ter plaatse 
op de hoogte stellen. Soms waren het 
guldens of roepies, doch ook Mexi
caanse Jollars of Spawnse daal ders 
kwa.men veeJvuldig voor. De verkoop 
verliep niet altijd even vlot, er waren 
soms ettelijke dagen mee gemoeid. 
Haast had .alleen de verkoper, doch 
daarvan mocht hij geoo hlijk geven. 
Ondertnsseu moest hij (~de verkoper) 
zich op de hoogte stellen van de 
mogel~jkheid tot het opiJmpen van pro
ducten. De kwaliteit en de waarde vau 
deze producten werden bepaald ua ar 
gelang de prijzen die er voor werden 
gevraagd en ook moest er rckening ge
houde<n worden met de coucnrren tie 
van andere opkopers. Soms gelukte het 
ter plaatse, doch dikwijls ook kreeg de 
verkoperj opkoper een aanwijzing dat 
een dag zeilen verderop eetn 1000 picol's, 
zeg maar peper, voor afscheep gereed 
lagen. Zijn i.mport-goederen werdoo ,dan 
hij een in.middels v.e·rtrouwd geraakt 
adres achtergela ten , waaruit dan wei 
cens een vaste ,vertegenwooroiger t er 
plaatse" uit voortvloeide. K warn hij 
dan met het schip op de aangegevetn 
plants, dan was er, als het heel erg mee
viel, de helft van de hoeveelheid peper 
heschikbaar, waarvan dan nog eens de 
helft voor directe afvoer ~ereed lag en 
ile rest over een maand kon worden 

.. 

(foto-archlet Kon. Inst. v/ d Tropen) (opname: K . van DlJk) 

De rede van Mamudju m et Buginese prauwen 

afgehaald. H et schip ging dan m aar 
weer eerst onde r •zeil om andere plant
sen daar in de buurt te bezoeken, waar 
zich dan veelal w-eer d ezelf de tafere
Jen afspee1dem. 

Na een vier· of vijftal maanden kwam 
de gcemployeerde dan weer in de 
haven van afvaart terug. Als alles goed 
was gega~an, dain had hij ziju import· 
~oe cleren v.erkocht en kwam hij m et een 
voile lading producten terng, doch dit 
was maar zelden het geval. D at h et 
voortdurende in- en nitladen der 
diver;;e soorten goederen van verschil
lend' gewicht en verpakking voor de 
stuurman in zijn schip zonder tussen· 
dekk<>n ongetwijfeld wei .eens proble
men zal hebben opgeworpen, laat zich 
denken. Haast hehoefde hij in ieder 
geval niet te maken, t enzij natuurlijk. 
~oor een opkomende hui ankerop 
moe3t WOI"Ue>n gegaan. Wij kunnen ous 
eveuwel met indenkeu dat zo'n schip 
een lonende exploitatie opleverde, Zo 
lazem we -dat als een schip geballast 
m oest worden nog _ even gauw een 
partijtje dakpanneu werdt gekocht, in 
de hoop dat dit artikel elders nog iets 
zou opleveroo. 

De V.O.C. scheen in vroeger jaren 
goede zaken op P erzie t e hehhen ge
daan. Reeds in 1824 besloot de Rege
ring dit cootact weer op te nemen met 
een charterschip de ,Baron van der 
Capellen" (J. H. Peters), evenwel 
waren de r eanltaten tniet aarunoedigeud. 
In 1828 probeerde de F actorij het nog 
eens met de haar door Amsterdam 
heschikbaar gestelde hrik , Mercator" 
onder gezagvoerder P. Landberg. Een 
ladilng tin, sandelhout, pep er, k offie en 
specerijen werd m edegegeven. D e ge
employeerde C. Vos hleef daar achtel" 

om de zaken te regel en, terwijl de 
,Mercator" een drietal reizen op en 
n eer maakte. Over deze reizetn willeu 
wij het hier niet hebbeu, wei echter 
over de re.sn.ltaten en die waren van 
<lien nard, dat voorlopig van verder e 
pogii1fren om tot geregelde zaken te 
komeu, werd afgezien. 

De eveneens ter beschikking gesteldc 
, K01ning der Nederlanden" maakte no~ 
een reis naar China. De hrik ,Anam" 
van Padang uit ging n aar Coromandel. 
V 3iil deze laatste reis kwa.m even wei 
niets terecht, daar het schip door de 
equipage werd afgelopen en de kapi
tein vermoor d. 

, Deze expedities hebben ons het 
wmrdef.>l bewezen van eigene schcpen 
te hebben, waarvan de bevelhebbers 
belang in de zaak der Jl.faatschappij 
stellen. Tot ondernemingen naar het 
buitenland kunnen wij Nederland
sch e schepers bezigen maar dezc 
zijn tot nu toe uitge-,sloten van den 
handel op onze eigen bezittingen, 
waar aileen hier thuis behoorende 
sclzepen worden toegelaten. Zoo deze 
omstandigheid blij.ft. voortduren, zal 
het raadzaam zijn ons toe te staan 
ecn. paar schepen hier te koopen dan 
wel aan te bouwen om daarmede 
een lza1Ulel in al onze bezittingen te 
drijven. Daarmede is wel voordeel te 
doen, mi ts men getrouw en belang
stellend gediend wordt en dit kan 
ml'n niet verwachten zoo men zich 
va,n schepen en kapiteinen van 
anderen , bedienen moet", aldus 
schreef de President der Factorij m 
1830 aan het Hoofdkantoor tc 
Amsterdam. 

(wordt vervolgd) 
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De volgende mntaties vonden de afgelopen maand plants. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

R. Pool 
D. J. Jansen 
G. D. Salemink 
B. Th. Kreefft 
F. W. Bonsen 
G. W. de Bruyn 
B. Land 
G. A. H. Scboenmakers 
J . H . G. Mesters 
Ch. G. Antonissen 
M . M. Adamse 
P. G. Mulder · 
W. R. Abels 

3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
2de wtk. 
hfd. empl. 
gczagv. 
le stm. 
gezagv. 
gczagv. 
hfd. empl. 
le stm. 
kv. 3de wtk. 
em pl. 

25 / 6 ex RV/ SV 
26 / 6 ex RV /SV 
30/6 ex RV /SV 
4/7 ex RV/ SV 
417 ex EV (naar ag. P 'bang) 
717 ex RV 

11/7 exRV/SV 
16/7 ex RV / ZV 
17/7 ex RV 
1817 ex EV (naar ag. Padang) 

23/7 ex RV 
2417 heruitz~nding 
2417 ex EV (naar afd. Equip./ 

S'baia) 

Per ms. ,Straat Lombok" te Durban ddo. 10/6: 

H. J . G. Sikkes 
T. I. H. Kayzer 
H. L. van D am 
J. J . v.d. Riet 
J. G. W. Klandermans 
J. Roos 
I . A. Faber 
C. Schoemaker 
R. Frietman 

gezagv. 
h!d. wtk. 
lc stm. 
Jc stm. 
2de wtk. 
2de wtk. 
2de wtk. 
2de wtk. 
3de wtk. 

ex RV 
ex RV 
ex RV/SV 
ex RV / SV 
ex RV/ SV 
ex RV/SV 
ex RV/SV 
ex RV/SV 
ex RV/SV 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 4/7: 

R. Bregman en gezin 
1\:levr. I.V. Lugten
Menick en kinderen 
1\levr. K.R. Bruins
Snnting 

hfd. empl. 
gczin hfd. empl. 

echtg. 4de wtk. 

ex EV 

Perms. ,De Eerens" ddo. 19/7 van Singapore: 

J . J. Stroo empl. A'dam-kantoor op dienstreis 

Per ms. ,Orauje" ddo. 25/7: 

E de Elank en echtg. gezagv. ex RV 
F. J. rJen Ouden en hfd. empl. 

ge~1n 
ex EV (naar ag. S'porc) 

Mevr. M. E. Kreeuse- gczin 2de wtk . 
ler-Pleyte en kinderen 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

H. C. Meyer 
J. A. M. Gemke 
D. Plooy 
J. W. Slats 
H. N . Schepman 
B. H. P. Houwing 
Ch. A. Budde 
L. Potappel 
M. Verwoest 
P . J . B. Kint 
T L. Jonker 
F . J. Damen 
Ch. L. Rogge 
N. Spiekman 
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Welkom! 

2de stm. 
2de wtk. 
3de stm. 
5de wtk. 
1c stm. 
3de stm. 
3de stm. 
5de wtk. 
4de wtk. 
4de wtk. 
gezagv. 
gezagv. 
2de stm. 
l e stm. 

24/ 6 RV/SV 
24/ 6 RV 
24/ 6 RV 
24/ 6 RV/ SV 
26/ 6 RV 
26/6 RV 
26/6 RV/ SV 
26/6 RV/ SV 
27 / 6 RV 
27/6 RV/ SV 
28/ 6 RV 

117 RV 
1/7 RV/ SV 
3/7 RV 

J Adels 
B. van Riessen 
W. Jaarsma 
H . N. L. Hoomans 
·1 h. A. van Vliet 
H. L. Ph. Stibbe 
J Zeijlemaker 
W. C. M. Brederode 
W. G. Karhof 
N. Spiekman 
Mr. W. Lagers 
J . Thiebout 
W. F. H. Hendriks 
E van de Wetering 
H. Deusicn 
I. J . de Neef 
F . Creutzburg 
Th. ten Klooster 
E V. Jurg 
L W. Wakka 
H P. E. Buys 
C. J . P. van Lieshout 
,\. H . Aclbers 
J J. E. Madle 
C. Koot 
N . van de Vrie 

P.A.C.M. Adriaansens 
S. Merkus 
:vr. G. P. Z indel 
I . Klerekoper 
W. A. Giel 

hfd. wtk. 
4de wtk. 
4je wtk. 
g~::zagv. 

hfd. empl. 
4~e wtk. 
2de stm. 
?de stm. 
~de wtk. 
!e stm. 
dtenstchef 
h fd. empl. 
2de stm. 
2<1e stm. 
4de wtk. 
:Ide stm. 
4:.le wtk. 
gezagv. 
2de stm. 
adj. chef 
hfd. empl. 
hld. wtk. 
2c.ie stm. 
2de stm. 
hld . empl. 
h fd. baas 

4de wtk. 
4de wtk. 
le stm. 
em pl. 
gezagv. 

3; 7 RV/OP 
4/7 RV / SV 
4/7 RV/ SV 
517 RV 
5/7 EV (ex ag. Surabaia) 
8/7 RV/ SV 
8/7 RV/ SV 
8/7 RV / SV 
917 RV/ SV 

10/7 RV 
14/7 EV (ex ag. Makassar) 
15/7 GSV (ex Afd. VRV/ HK) 
15/7 RV / SV 
15/7 RV/ SV 
16/7 RV / SV 
16/7 ontslag op verzoek 
16/7 RV 
17/7 RV 
17/7 RV/ SV 
18/7 GSV (ex afd. ND/ HK) 
1917 EV (ex afd. VRV/ HK) 
2117 RV 
22/7 ontslag op verzoek 
22/7 RV/ SV 
22/7 EV (ex ag. S'pore) 
23 /7 EV (ex Werkpl./Tg. 

2317 RV 
2317 RV/ SV 
23/7 RV 

Priok) 

2417 EV (ex afd. VRV / HK) 
26/7 RV 

Perms. ,Tjiwangi" ddo. 19/6: 

J. M. Sobels htd. empl. EV (ex afd. ND/ Tg. Priok) 

Per ms. ,Tegelberg" ddo. 1/7: 

W. Starreveld hfd. em pl. EV / OP (ex TD/ S'baia) 
Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 11/7: 

J . 1. S. van Alphen 
en cchtg. 

H . l.ecuwe 
\V. E. Sonneveldt 
W. H. Ch. de Wit 
1-i. J . Rom unde en 

gezin 

Fr. van der Stok en 
gezin 

W. J. Suyderhoud en 
gezin 

l\!cj. I . Bodccs 
A. van Riemsdijk en 

gezin 
F . Th. Mentel en 

gezin 
J . H . C. Gorter en 

gezin 
J . J. Moerman en gezin 
J. J . E. M. Bruyn en 

echtg. 
N. Jans en gezin 
H. J. Kristel en gezin 
M. C. A. Capelle en 

ecbtg. 
\\'. Veen 
T h. J. Mulder 

gezagv. 

g.:·zagv. 
r.ezagv. 
htd. wtk. 
hfd. wtk. 

adj. chef 

adj. chef 

verpl. 
hid. empl. 

h1d. empl. 

hfd. empl. 

hfd. empl. 
2de stm. 

2de stm. 
2de stm. 
:uc wtk. 

RV/ OP 

RV 
RV/ OP 
RV 
RV 

EV (ex afd. Passage/ HK) 

EV (ex ag. Pootianak) 

EV (ex Med. dienst/Petamburan) 
EV (ex TD/ S'baia) 

EV (ex ag. Tg. Priok) 

EV (ex afd. CD / HK) 

EV (ex ag. S'baia) 
RV/ SV 

RV/ SV 
RV/ SV 
RV/ SV 

kv. 2de stm. met ontslag 
li. stm. SV 

Een goede reis en behouden aankomst ! 



NIEUW AANGENOMEN: 

J. Zandstra 

J. J . Jansen 
W. Best 
Mej. Mr. Hartini 
Amin Singgih 
Th. C. van Waart 

J. K. L. Koster 
H. Pluijlaar 
A. J. Boke 
0 . R. Giezen 
ll. Vellinga 

3de stm. 

5de wtk. 
11. wtk. 
loc. empl. 

em pl. 

3dc stm. 
3de stm. 
3d(. stm. 
3dc .1·tm. 
3de stm. 

ddo. 10/ 6 aangek. te Durban per 
ms. ,Straat Lombok" 

ddo. 10/ 6 
ddo. 10/ 6 , , 
ddo. 18/ 6 naar afd. Secr./HK 

ddo. 23/6 per vliegt. aangek. 
(naar afd. Cl\1 / HK) 

ddo. 25 / 6 per vliegt. aangek. 
ddo. 29/6 
ddo. 14/7 
ddo. 1617 
ddo. 17/7 

W elk om bij onze Maatschappij ! 

-l->,;':~~*~+>\:~I;)+;~.Y0-l-%~~;\~·r0+*Y0+;\<Y0+;\~~;j~y~*Y0+ 
0 y 
:1: * ~ ~ 
~ 0 
0 + 
+ Nagekomen promoties f I 0 .i. per I Juli 1957 ~ 

* + ~ tot 2de werktuigkundige de 3de werktuigkundige: 1 
-li~ G. Doesburg ?t 
f 0 
0 tot stuurman-locaalvaart 3de klasse de wnd. stuur- + 
t lieden-locaalvaart: E. E. Tooy en Irawan. ?t 
~ ~ 
:1: * '~ Onze harteli1'ke gelukwensen ! ~ 
~ ~ 
~ ~ 
t 0 
*0+->i<*0+-'1<*0""\<~+>i~*0+>i~*0+>l~*0+>.~v0+~~*0+>~~+>l<*<!J+** 

MUTATIES: 

C. F. M. Rab adj. chef ddo. 3/ 6 van ag. B'masin naar 
ag. S'baia 

C. Th. Kneefel hid. empl. duo. 20/ 6 van afd. Claims/ HK 
naar ag. Tg. Priok 

hfd. empl. ddo. 26 / 6 van ag. S'baia naar W. Fontijne 

H. A. Dekker 
ag. Pontianak 

hfd. empl. ddo. 27/6 van ag. Makassar 
naar afd. VRV /HK 

J. van der Lijn em pl. ddo. 117 ontslag op verzoek 
(ex ag. Medan) 

W. L. Zinsmeester h!d. empl. ddo. 1/7 van TD/ HK naar 
Surveydienst(fg. Priok 

1\f. C . Safomons flfd. empl. ddo. 217 van ag. Oosthaven 
naar afd . VRV / HK 

Zainuddin Siregar loc. cmpl. ddo. 11/7 van ag. Tg. Priok 
naar ag. Singkawang 

A. J. Janssen empl. ddo. 16/7 naar ag. Palembang 

Amerikaanse belastingfaciliteiten voor nieuwbouw 

Door de Amerikaansc Regcriug wercf door lUiddei van 
een hiet'toe strekkende Fed'erale Wet een aautal belasting
faciliteiten verleend aa;n de Esso Shipping Co. te New York 
en de Sun Oil Co. of Marces Hoo!J., Pennsylvania ten be
hO<eve van het tall'lkerbonwprogramma van deze maat· 
sc'happijen. 

De Sun Oil Co. werd toegestaan om 60% van haar in
vestering in dit nieuwhouwprogramma, welke oogeveer 
f 160.000.000 hedraagt, in 5 jaar a£ te schrijven, hetgeen 
dns voor de helasting in .m.inderilng ikan w.orden gehracht. 

Es-so Shipping Co. kreeg toestemming 40% van de rond 
f 250.000.000 welke zij zal investeren, i1n 5 jaar af te 
schrijven. De gebruikelijke afschrijvim.gsperiode zou in deze 
beide gevallen 'Zeker 3 a 4 maal zo lang 'Zijn ~weest. 

J ubilarisse». 

Op l Juli j.l. vierde de !wer l. Poiie, heambte werkznam bij het Agentschap tc Gorontalo 
zi.Jn 25-jarige dienstjubileum bij onze Maatschappij, ter gelegenheid waarvan onderstaande 
toto werd gemaakt. Zittend in het midden, de juhilaris de heer Poiie; zittend 3de van links 

AgPeri Boehari werd in 1915 te Tasikmalaja 
geno' l..!n; hij trad op 9 September 1932 als 

Agoeri Boehari 
Mantrioerpleger II 

Hootdklerk II 
Ziekenhuis 

Pctamburan 
25 1aar 

9 September 1957 

bediende bij bet Zie
kenhuis Petamburan 
in ':licnst. 

Op 1 Juli 1946 
werJ hij aangesteld 
wt hulpverpleger en 
op 1 Januari 1949 
werd hij tot vcrpleger 
2de klassc hcnoemd. 
N ad at hij een jaar 
later te Djakarta zijn 
diplorna voor mantri
verpleger had be
haald, werd hij be
vorderd tot verpleger 
le klasse. Op 1 Janu
ari 1952 werd hij 
bevorderd tot verple
gcr I met de stan
daardrang van hoofd
!Jerk II. In Augustus 
van dat zelfde jaar 

vnlgde zijn benocming tot mantriverpleger/ 
hoofdklerk II. 

de heer S. Nento, Agent te Gorontalo. 

(foto: Vong) 
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Schepping van Dudok 

Plannen Havengebonw te Amsterdam gereed 
voor uitvoering 

Concentratie van maatschappijen en instel
lingen in dertien verdiepingen hoog gebouw 
Wanneer geen onvoorziene tegenslagen een spaak in bet wiel steken en 

M onlangs aangevraagde rijksgoedkeuring op tijd wordt verleend, verwacbt 
ue N .V. Het Havengebouw Amsterdam omstreeks 1 januari van bet volgende 
jaar opdracbt te kunnen geven de eerste spade voor dit centraal nan het 
T.J gelegen gebouw in de grond te steken. Precies twee jaar later, eind 
december 1959, zou dan dit imposante bouwwerk, schepping van architect 
lludok, dat niet aileen voor de scbeepvaart, maar voor de gebele economiscbe 
ontwikkeling van de stad Amsterdam van zo,n onberekenbaar belang is, 
worden opgeleverd. 

Op 30 december 1954 werd de N.V. Het Havengebouw Amsterdam op
gericbt door een aantal initiatiefnemers, te weten de gemeente Amsterdam, 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de K.N.S.M., de N.V. Gebr. Scheuer, 
de HoJlandscbe Stoomboot Maatschappij, Blauwboed en de Scheepvaart
"Vereniging Noord. De N.V. heeft een maatschappelijk kapitaal van f 200.000 
waarvan f 100.000 in contanten werd gestort. 

De bedoeling van de stichters van dit dominerende gebouw aan de 
znid~lijke IJ-oever (Westerdokskade bij de De Ruyterkade) is duidelijk: 
Amsterdam heeft dringend behoefte aan een groot aan bet IJ gele~en 
gebouw tencinde daarin een aantal belangrijke ondememingen op bet gebied 
van haven- en scbeepvaartbedr~if en tevens enige sociale en administratieve 
instellingen, die zeer nauw bij de haven zijn betrokken, te vestigen. 

Hoe ~!root bij vele inst~llingen, de 
haven be1reffend·e, de drang naar 
concentratie om tot efficientere samen
werking te geraken, en lle hehoefte aan 
werkruimte is, blijkt wel uit het f.eit, 
dat om de 8200 vierkante meter kantoor
ruimte, die is ge-projecteenl, wordt ~e
vochten. Enige der ~rootste Nederland
se rederijen, namelijk de KoninkiUke 
Paketvaart Mii. en de Koninklijke 
Java-China Paketvaart Mij. zien zich 
genoodzaakt om te zien naar meer 
ruimte drm in bet Scheepvaarthuis, 
waar thans hun directies zijn gevestigd, 
voor deze N.V.'s beschikbaar is. 

Wij hebben enige tijd geleden .l{e
scbreven, dat er l)lannen bestaan bet 
Scbeenvaartbuis langs de Binnenkant 
uit te breiden. Daarmede zou een 
bedrag van meer dan drie miljoen z~in 
J!emoeid. De kosten van deze uitbrei
ding- zijn echter niP.t evenredig met de 
nutti~e ruimte, welke on die wiize zou 
worden verkregen. De investering zou 
dus e.:onomisch zeker niet verantwoord 
zijn. lndien het Havengebouw, dat acht 
miljoen gulden ~aat kosten, spoedig 
gereed komt, zouden beide grote rede
rjjen rubnte vinden voor haar gepro
jecteerde uitbreiding. 

Maar daarnaast zetelt te Amsterd.am 
nog een deroe grote t'ed'erij, ·die 
clringend behoefte heeft aan kantooc-
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ruhnte, namelijk de N.V. Rededi Am
sterdam, waarvan op het ogenhlik elf 
schellen van ruim tiendni7.f,nd ton elk 
in de: vaal't zijn, en die no!! dri~ grote 
sdhepen in aanbouw heeft. Deze maat
schapp~i m thans gevestigd in hl't panf\ 
van •bet V erenip;d: Carga·rloors Kantoor 
aan de De RuyteJ:fkade. d{lch zU moet 
dit gebouw verlaten, daar het V.C.K. 
de lokalen ·zelf no dig heeft. R et mimte
gehrek ~eldt evenzeer voor de Gemeen
telUke Havcndienst, thans slecht ge
vestip;d i;n de mid.dcleeuw,;e Schreiers
toren, en voor het knntoor van het 
Loodswezen. Dit laatste kantoor 1s 
gevcstiP.'d in ·het 'oude .o-el)(lnW van de 
fir.ma Konnen aa:n de De "R.uyt~Tkade. 
De moge)iikheid tot ltith .. eiding; hi.ervan 
hestaat niet. R et Loodsw!'zen ondf>r
vindt evnstige ·hinder van bet ruimte
gebrek. 

Besparende bouwwijze 

De N.V. Het Havengehouw ,~.roster· 
dam gaf reecls in 1955- eeu der met>Sl 
vooraanstaande Nedc:rlanckc architec
ten, de heer W. M. Dudok te Hilver
sum, opdracht een 01ntwerp te makE'n. 

In overleg met de 'heer Dudok is van 
meet af aan samenwerkin~ gezocht met 
de BataafiSe Aannemings l'rTaatschappij 
N.V., waannede naast b~aparin g van 

~
~*************************~*!~.· 

In , de Uitlaat" van Maart ]955 ~ 
namen wij e.en rzrr.il.-el D!ler uit 
het Algemeen Hcmdelsblad dat 

* ging over een plan tot uitbreiding ~ 
* van het Schecpvaarthuis te Am· ~ 
~ -sterdam, de ze.tel van onze Maat· ~ 
* schappij in Netlerlrmd en 1.an no!{ * 
l} * * "~;erschillende andere scheepvaart- * 
~ maatschappijen. Dit pl•cm kon ~ 
~ echtcr gcen voortgang t inden, ~ * omdat de kosten nan deze uitbrei- ~ 
* d;'ng niet e.venredii; tmren met tle * 
it nuttige ruimte welke o p die ~ 
l} ~ 
1} wijze zou worden verkregen. "' 
~ In het Algemecn Handdsblad ~ 
~ van 15 ]uni j.l. lazen wij dat er ~ 
~ tha41s plannen bestaan lot het ~ 
* boutt:en van een Hav(; ngebvuw te * 
l} d * * Amster am naar ~en ontwt:rp t lan * 
~ d<! bekende. Hilversumse arl'ltitect ~ 
~ Du&k. Indien deze plannen, !i 
i} die reeds in een verge,vorderd ~ 
* stadium verkeren , worden uitge· ~ 
~ voerd, zal ook de KPM straks in ~ 
* dit indrukwekkende bouwwerk * 
»~ uitbreiding kunnen gcven aa,;_ de ~ 

kantoorrzdmte, waaraan zo drin- ::;: 
gend belwefte bestaat. ~ 

~ Wij he.bben gemeend om be- i} 
~ doeld artikel hier in extenso te ~ 
~ moeten ovem emen. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

arheidskrachten en kosten een doPl
matige bouwmethode werd hevorderd. 
Zo zal hijvoorbeeld voor de uitvoering 
van het gepr.efabriceenle hetonskelet 
kunne~n worden volstaan met 17.500 
man-nren, in plaats van mN 75.0t)(J man
uren bij toepassing van d(' ouderwetse 
houwme:illlode. In het kader van deze 
samenwerking, welke in Nederlaud tot 
nog toe slechts in enkele gevallen 
werd toeg0past, we:rd door architect 
Dudok en eerdergenoemde aanncming
maatsdh~ppij een ·zogenaamde job
architect aangesteld, 111ame1ijk de Am
sterdamse architect, de beer G. Staal, 
die het schetsontwerp van de he~r 
Dudok mede uitwerkte. Door de nauwe 
samenwerking van ontwerp-architect, 
job-architect en bouwer is :::en bijzonder 
fraai en efficient gebouw op papier 
ontstaan. Het nieuwe havengebouw, dat 
in beton zal worden opgetrokken, zal 
dertien verdiepingen teJlen. 

In •de ·zeer ruime toeganrsha !, waar 
in bet centrale gedeelte de concierge 
en zijn staf zal zeteleu, z~jn ccntraal 
gchouwd de snelliften , personeel- en 
goederenliften, benevens cie trappen, 
In dit middem-gecleelte van het gebouw, 
dat zich tot op de bovenst·~ verdieping 
voortzet, zijn ook aile dienstvertre:kken, 
toiletten enz. ondergebracht. Om dit 
centrale gedeelte, de z.g. hinnenschacht, 



heen zijn de kantoorlokalen geprojec· 
teerd. Naar de twaalfde en dertiende 
verdieping, waar een kanti.'le, vergader· 
zaal en een restaurant zt\llen worden 
ingericht, zulle«< de hezoekt>rs met snel
liften worden vervoero. Het restaurant 
zal worden geexploiteerd door eerste 
klas vak.mensen. 

Aanvankelijk was men van plan op 
het gebouw, dat ruim 45 meter hoog 
wordt, een daktuin in te richten. Hier· 
van is echter afgezicn; wcl zal op het 
dak een waamemingspost van het 
KNMI worden gehouwd, met een zeer 
moderne apparatuur. Het restaurant 
wordt gevestigd op de dettiende ver· 
dieping, van waar men naar alle kanten 
een prachtig uitzicht zal hehhen. niet 
aileen over de gehele stad, maar tot de 
Noordzee, Alkmaar, Utrecht en het 
Gooi en dit · zal in het hij'zonder de 
gelegenheid openen voor een fraai uit
zicht op de Amsterda'Ill8e havens. 

Vestigingen in het gebouw 

Behalve de reeds genocrnde rederijen, 
zullen iJn het gebouw ool.k worde111 ge
vestigd de nog jonge Amstcrdamse 
Tankrederij, de N.Y. E. Wagenhorgs 
Scheepvaart- en Expeditiebedrijf, W. F. 
Kampmans Bevrachtings- en Con
trolebedrijf en misschien de rederij v.h. 
Gebrs. Goedkoop, ofsdhoon deze N.Y. 

TEI .. EVISIE OP DE ,CHRISTOFORO 
COLOMBO" 

Aau boord van het bekende Itnliaanse 
luxe·passagiersschip "Christoforo Co
lombo'' werd' onlangs een televisie-in
stallatie aangebracht volgens het z.~. 
gesloten circuit systeem, hetgeen dus 
wil zeggen dat aile monitors via een 
draadaansluiting met het opname- en 
zcn:dapparaat zijn verbonden. 

Vanuit de hut zal men nu getuige 
knru,en zijn van het aan boord gehoden 
amusement, terwijl mem hijvoorbee1d 
bij aankomst em vertt!ek in de verschil· 
lende havens het gehele hedrijf op het 
televisiescher.m zal kunnen waarnemen. 
Voorts iJS het mogelij'k om gedurende 
de reis opnamen van h.v. de kustlijn of 
ontmoetingen met andere schepen te 
brengen. 

V oor zover is na te gaan js -de "Chris
to foro Colombo" het eer.ste sch.ip dat 
met een dergelijke installatie ten be
hoeve van de passagie.rs ·werd ingericht. 

Voor technische doeleinden wordt 
televi.sie op sommige schepen al meer 
toegepast en sO'lJlmige onzer lezers zu1-
Ien zich misschien herinneren d.at wij 
vroeger r eeds vennelden hoe ;r:uen van 
een televisiecamera gebrui'k maakt aan 

ook wei denkt over de houw van een 
eigen kantoor elders in het haven~,;ehied. 
Van d:e diensten, welke in het gehouw 
een plaats krijgen, noemen wij de voor 
de Amsterdamse haven zePr bela•ngcijke 
Dierust Havens- en Hamldsinrichtingen 
der Gemeente Amsterdam, tlie lilll verre 
van goed en ze1ker niet centraal is 
gehuisvest in het oude .Entr.epotdok 
nan h e-t Kadijksplein. 

Dattl zal ook de Scheepvaartvereni
ging Noord, die "fuaru; in de oude villa 
van Harff aan de Wee:~perzijde hij de 
Berlagebrng 'zetelt, ettelijke kilometera 
buiten het havengehied~ weer naar het 
havengebied terugkeroo. V eY.'der zal het 
Districtskantoor Amsterdam van de 
Bedrijfsve1:eniging voor Z-!ekoengeld en 
Kinderbijslagverzekering voor de haven
en aanverwante bedrijvt·n, hinnen
sche:epvaart ett1 visserij, W£ lk districts
kantoor is belast met de uitvoering van 
de ziektewet enz., voor de daarvoor in 
aanmerking komende werklllemera in 
het ·haven- en sdheepvaurthedrijf te 
Amsterdam, en dat than~> eveneens ver 
van de. haven is gevestigd, een deel van 
l1et Havengebouw :hetrekken, evenals de 
vereniging Ongevallendienst vcor de 
haven- e:n vervoerbedrijver1 en de stich· 
ting: Algemeen Pensioenfonds voor ·het 
haven. en vervoerhedrijf. Ook deze 
beide laatste stichtingen z~jn thans ge· 
huisvest in de villa aan -de Weesper· 

hoor.d van een walvisvaarder: hier 
werd d~e camera geplaatst aan de achter
zijde vrun het schip, waardoor men op 
ie brug de operaties bij het Mnnen
halen van een walvis nauwkeu:rig kan 
volgen. . 

IS BERGING VAN DE ,ANDREA 
DORIA" NOG MOGELIJK? 

Iloewel d-e diverse verzekerilnge.maat
sclhappijen reeds lang hehhen verklaard 
af te zien van elke poging om het kar
kas van de ,,Andrea Doria" te lichten, 
V~e<rklaarde de heer Russel Adaim!, 
dirccteur Walswerk van. de Gorham 
Manufacturing Co. te North Scituate 
(V.S.) onlangs nog hoop te hebben het 
nog een waarde van $ 30.000.000 heh· 
h~de schip te kunDJen lichten. De hee1· 
Adam" verklaarde een bergingsexpert 
te kennen die in s taat zou zijn het schip 
door midd'el van z.g. "inteMal flotation" 
te bergen 1ndien hiervoor voldoende 
fondsen besohikbaar. zouden worde1n 
gesteJd. 

Ret systeem k()mt neer op het vullen 
van het casco met enonne zakke~1, ver
vaardigd van neoprene nylon en het 
vervolgens volpompen van deze ?:n.kken 
met Iucht, wellre operatic ongeveer 
$ 2.000.000 zou moeten kosten. 

zij de. Ook de dienst van het Loods
wezen, de Rijkswaterstaat district 
Noordholland, het K.N.l\U. en de 
havendiemst der gemeente Amsterdam 
zullen in het centrale 11uvengebouw 
worden gevestigd. Door deze vestiging 
in een gehouw zal de snmetnwerking 
veel efficienter en vaker kunnen ge
schieden. Het grote aantal goooemde 
instellingen is thans letted~jk over de 
gehele stad versp:reid. D!13 afgezicn nog 
van het bela;ng voor de grote rederijen, 
is het voor de gehele sociaJe en econo
mische samenwerking in het Amster
damse havengebied van zeer groot 
beJang, dat het havemgebouw zo Bpoedil!: 
mogelijk en geheel volgen~ de plannen 
d'er N.V. verrijst. 

Vermelden wij nog, dat •1P de eerste 
verdieping Ottider andere de haven
meester ziju 'kantoren zal vestigen, op 
de tweede verdieping de Havens. en 
Handelsi~nrlchtingen en op de ·derde het 
Loodswezen. De totale k:mtooropper
vlakte bedrnagt 8.190 vierkante meter , 
die van archie£ en kelder 618 vierkan
te meter en van het cafe-restaurant 1252 
vierkante meter. In totaal he..schikt men 
dus over ruim 10.000 vierkante meter. 
VoO'rts is er nog een ontwerp gereed 
voor dn bouw van zea diens.twoninf{en. 
hestemd voor employes van de haven
dienst, de reataurateur, de portier en 
een ambtenaar van bet K.N.M.I. 

Amerikaanse stunts, waar gebeurd 

Een Amerikaans socioloog wilde bewijzen 
dat de Amerikanen bet gulste volk ter wereld 
zijn. Hij zette een aardig meisje met een 
collectebus op de hoek van een drukke straat 
in New York. Zij droeg een bord m~t h~t 
opschrift: 
, Geef! Voor de driehoofdige wezen met 
claustrofobie. Dit is bedrog". 

Ondanks de laatste waarschuwing deden niet 
minder dan honderd zestig mensen geld in de 
bus. Er was een man die vijf dollar gaf. Hij 
was zelf als wees opgegroeid, zei hij. Het geld 
werd aan een liefdadige instelling gegeven. 

• 
Een uitgever in Nebraska wilde nagaan of 

de meeste mensen inderdaad allerlei stukken 
tekenen zonder te weten wat zij doen. Hij 
steldc een petitionnement op en liet dat door 
gemeenteraadslcden ondertekenen. Vijfen
dertig raadsleden hadden hun handtekening 
al gezet toen er eindelijk een ontdekte waar 
bet om ging. Het was een verzoek al bet 
gemeentepersoneel op te h'tlllgen. 

* 
Ten slotte een stunt, die heel wat geld heeft 

opgebracht. De eigenaar van een bekende 
nachtclub in New York heeft in zijn zaak 
een installatie Iaten aanbrengen, die een ge
luid produceert alsof bet buiten stormt en 
regent. Vee) bezoekers denken dan dat bet 
pijpestelen regent en blijven nog wat Ianger 
binnen. Het gevolg is dat ze meer verteren 
en de baas meer verdient. 
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Rod del 
~ ~~ "'' ~N ee mcn eer, mij zult U nooit l10ren 

roddelen. Er zijn niet veel dingen. 
waar i·k zo'u h ekel aan heh en waar ik 
zo vee! ellende uit heb zien voort
kmnen". 

En toch is h et waarschijnJijk de 
meest verbreide 01ndeugd onder de 
mensen. W aar e.r twee bij elkaar zijn, 
wordt in n egen en negentig van de 
hond'crd gevallen over anderen ge
sproken. En h et merkwaardige is, dat 
het zeldoo voorkomt, dat er aileen 
maar goede dingen over iemand wor
d en gezegd. 

,Van de doden n.iets dan goeds" is 
een aloude zegswijze, die in feite 
inhoudt dat het met -de levenden anders 
is gesteld. W a a rom z.ouden we voor de 
lcvenden niet evenveel pieteit tonen 
als voor d e do den? 

Waarom wil iede1·een zo graag zijn 
nens s teken in andermans zaken, vooral 
wanneer het zaken zijn, waar een 
luchtje aan zit? Om zichzelf zacht aan 
die anuer te kunnen spiegel en! want 
door kwaad tc spreken van een ander, 
neemt men a fstand van die persoon en 
vor.mt men met de derde, tot wie h et 
woord wordt gericht, eeln front tegen 
het kwade. Door t e roddelen meent de 
mens van zichzelf een kampioen van 
het goede te maken. 

Maar nie~s is minder waar en daar
om zult U bet mij nooit horen doen. 
Er k omt nog iets anders bij, dat het 
rod del en gevaarlij'k maakt. Want de 

· feitelijke gege,·en s zijn doorgaans zeer 
gering eu de veronclerstellingen , die 
h et "Verhaal volledig moeten m.aken , 
legio. Het gerucht is de b asis van de 
mceste lastcrpraatjes. 

Er is eeas een !lichtcr gcwcest, die 
hct gernclit verpersoonljjkte : een ge~ 
daante, die steeds grotcre vonneu 
aannam en zic:h steeds sneller voortbe· 
woog, zodat niema.nd, zelfs de gel.'stc
lij ke va<ler niet, !war bij ko'n houden. 
Da t is de moeilijkheid. Een enkel 
woord lijkt op zichzelf zo erg niet, 
maar niema-ntl weet wat er uit kan 
groeien. 

-- K ecs was gistereu niet thuis. 
·- Er zal toch niets zijn? 
-·- Misschien heeft hij ru~lie met zijn 

vrouw ..... 
· Volgende fase: 

- - Zeg, h eb je ' t al gehoord? Kees 
hct'ft ruzie met zijn vrouw. 

- Oh ja? Ik heh haar al een paar 
dagen niet gezien . 

Derde fase: 
- Er is iets mis bij Kees. Zijn vrouw 

is al dagenlang zoek. 
- Zou ze naar h aar moeder terug 

zijn gegaa.n? 
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(foto: J . H. C. Vermeulen) (opname in Hotel Goolland) 

Bovenstaande foto werd gemaokt tijdens de groetcnuitzemling van Radio Nederland -
Werclclomroep op 5 lrm i j.l. in H otel. Gooiland te Hilversum. Aamvczig waren de familieleden 

van de opvarenden wm de mss. ,,Kalaballi" en .,Kalianda". 

Vierde fase: 
- W eet je al dat de vrouw van Kees 

naar h aar moecler terug is? 
- Nee, maar het verwondert .me niks. 

Dat lmwelijk was pet. 

En zo is Kees, zonder dat hij bet zelf 
weet, in een paar mi.nuten tijds een 
gesch ciden man voor h et oog van de 
wer.eld. En dat alleen omclat hij toc
vallig op die bewuste avond een hood· 
schap voor h aar h eeft gedaan. 

Natuurlijk komt het allemaal wei 
weer I!Oe{l, maar toch hlUft er van 
clcrgeJijkc verhalen altijd iets haugen. 
En als Kces na twee weken per onge· 
luk icts vergeet, wordt cr gezegd: -
Er za 1 toch wei iets van waar zij!t 
gewee.-t ! 

En rlaarom moct ik er nicts van 
hcbht-n. 

H ct mcrkwaartlige is d at d:e ne1gmg 
Lot roddelen toeneemt, naarmate de 
ge.meenscl1ap, waarin wordt geleefd of 
gewerkt, kleiner is. In een dorp wordt 
meer g-ekletst .dan in de stad. Dat komt 
omdat de menscn mecr op elkaar zijn 
aan gewezen en niet veel afleiding heb
h en , helwlve het zich verdiepen in el
kanrs zorgen en moeilijkheden. In de 
onderneming is h et eigenlijk het zelfde. 
Dag in, dag uit dezclfde mensen om je 
h een. ElJl het euige gem eenschappelijke 
helang is het werk en de collega's. Dus 
wot,dt daarover gepraat. Dan kan h et 
gcheuren d'at twee mensen, ·die m et 
elkaa1· staan te. pra ten;· ineens zwijgen, 

wanneer j e langs hen heen loopt. Of 
j e krijgt te }wren dat er achter je ru~ 
<Wer j e gekletst wordt. Daarmee is hel 
hegin gcschapen van de s.lechte sfeer 
in een omgeving, waarin je meer dau 
de h elft van de t ijd, die je wakend 
doorhrengt, moct lcven. 

Er zijn weinig m.ensen, die zullen 
toegeven dat ze roddelen, want de m ees
ten weten niet ecns, dat ze h et doen. 
En daarom ios het des le moeilijker om 
lu~t te laten. 

I eclercen zou zich hij alles wat hij wi l 
p:aan zep:p:cn om te beginncn moet f>Al 
afvra;ren: - Is het van eni~ unt, dat ik 
uit vertel? En vervolgens : - Gaat het 
over i~mand, die misscb!en liever niet 
zon willcn hehhen, ·dat dit wordt ver
tcltl? Als clat ~ebeurde zoudcn er l1eel 
wat on~elnkke.a en moeilijkheden voQr
komen worden. Dan zou het gentcht 
minder kans hehhen om uit te dijen tot 
eeu lllQinster, dat d.oor niemand meer 
in :lw dwang kan worden gehoud.en. 

Ik houd me zorgvuldig aan dit sys
teem en ik voel me er wel bij. Maar h oe 
detnken de anderen er over? 

- Onzin, zeggen ze. - Ik rod1l1> l 
nooit, want je schiet er niks mee op. 
VlUheid, hl~jhei d, ik hemoei me n er
gens mee. Maar ondertussen . . . . G~s
tercn had ik het er nog met Kees over. 
Hij was hel ro Pre:nd. met me eens, maat· 
vijf minnten la ter stond hij ... 

Wat zegt 0? 
Ikke . . · . . ? \V.aarachtig, U hebtgP!Uk. 



Belangrijker nog dan %ijn Relativiteitstheorie is 

Einstein's theorie van het geluk 
AI<bert Einstein wordt heschouwd als 

het grootste intellectuele genie van zijn 
generatie - en toch was hij zeventig 
jaar geleden een langzaam, schuw en 
niet al te pienter kind. Hij vond het 
zdfs heel moeilijk, om te leren praten . 

Hij was zo langzaam, dat zijn onder
wijzers hem v·ervelend vondcn en zelfs 
zijn ouders vreesden, dat hij niet nor
maal was. Einstein verbaasde zich et· 
altijd weer over, dat men hem als een 
van de broemdste mannen ter wereld 
heschonwde. Het kwam h em absoluut 
ongeloofwaardig voor, dat een wiskun
dcprofessor werelcbieuws was geworden 
op de eerste pagina's van de kranten van 
'vijf continente~n. Hij was bijna net zo 
v1·eemd als ziju eigen relativiteitstheorie. 

Van vele ding en, waar andere men
sen achteraan jagen, had hij aUeen 
maar afkeer - van roem, rijkdom en 
weelde. De gezagvoerder van een 
transatlantisch schip hood Einstein 
eens de kosthaars te suite van zijn 
schip aan. Einstein accepteerde dat 
aanbod niet en zei, dat hij liever tus
scndeks zou reizen dan speciale gunsten 
aanvaarden. 

Toen Einstein vijftig jaar werd, 
overstroomde Duitsland hem met eerbe
tnigingen, richtte een standbeeld voor 
hem op te Potsdam en hood hem een 
huis en ee-l zeilboot aan als- hlijk van de 
I:iefde en hewondering van ihet Duitse 
volk. Maar een paar jaar later werden 
z~in hezittingen hem afgenomen en 
dur£de hij niet meer naar zijn geboorte
~and terug te keren. W ekenlang sliep 
tn Be1gie een politieman naast zijn bed. 

Toen hij in New York aankwam om 
wiskundeprofes~or te worden aan het 
Institute for Advanced Study te Prince
ton, trachtte hii aile reporters en i'1ter
views te verm~jden. Zijn vrienden haal
den hem stiUetjes van: het schip, voordat 
het in het dok aankwam en hrachten 
hem haastig in een auto weg. 

Einstein ze1f zei, dat er maar twaalf 
levende mensen waren, die zijn relativi
teitstheorie hegrepen, hoewel er 900 
l1oeken over geschreven werden. Hijzelf 
·heschreef de relativiteit met een een
voudig voorheeM: wanneer je een uur 
b~j een aardig meisje zit, denk je, dat 
het maar een minuut is - maar wan
neer ie een minuut op een hete kachel 
zit, lijkt het een uur. 

Einstein trouwde tweemaal. Hij lud 
twee zoons uit zijn eerste huweliik, 
allebei met een brilja11te geest. Me
vrouw Einstein g:af toe, dat zel.fs zij de 
relativheitstheorie niet begreep, maar 
ze hegreep iets, dat voor een ech tgenote 
helane:rijker is - ze he~rreep haar man. 
Zij vertelde, dat· Einstei" hield va"l 
nrde1~jkhei.d' in z~jn denken. :maar niet 

( 
I 

Ooze maandelijkse foto•prijsvraag 

I 
I 

Dit is dan de oplossing 
van de foto-puzzle, vool"ko
mesnde in het Juni-numme:r 
van ,de Uitlaat": een aan
tal (leuningen van) rottan
stoeletn. Met opzet ha.dden 
wij ,de opgave onderstebo
ven af gedru'kt, unders zou 
het te gemakkelUk zijn ge
wee.st. D e· prijs van Rp. 15,
gaat naar: Maud de Graaf 
- p/ a KPM-mess - Djalan 
Ng:emplak 6 te Surahaia. Nu 
is het niet ooze gewoonte 
om de leeftijden van onze 
puzzelaars te publiceren, 
maar in dit geval mogen ~j 
toch wei een uitzonderin?J; 
ntaken, want onze prijswin
nares lis pa>S 10 jaar! Maud 
wel gefeliciteerd hoor met 
je succes. 

* 
Wat hierna·ast 8taat afge

heeld h een gedeelte van 
een . . . . . . Bijna hadden 
wij het antwoord bier al 
achter gezet, zo makkelijk 
is het ! Als U het weet, 
zendt dan uw oplossin goo 
a an : de Redactie Yan ,de 
Uitlaat" - p / a n.v. K.P.M.
Medau Merdeka. Timu.r 5 - 
Djakarta. In de linkerboven
hoek van de envelop zet 
11: foto-pnzzle. Onder de 
goe·de inzenders verloten wij 
een prijs valll Rp. 15,- . 

De uite11.ste datum van 
inzending IS: 20 September 
a.s. 

, ____ . _______________ _) 
in zijn dagelij'ks leven. Hij deed wat l1ij 
wilde en wanneer hij wilde. En hij had 
maal" twee gedragsregels. De eerste 
was, er nooit enige regel op n a te hou
den. De tweede was: wees onafhankelijk 
van de mening van anderen. 

Hij ~eid'de een zeer eenvoudig leven, 
liep altijd rond in oude kleren, die no
dig eens opgeperst moesten worden, 
droeg }wast nooit een hoed en floot en 
zong in de badkamer. Hij scheerde zich 
terwi.jl hij in h et bad zat - niet met 
scheerzeep, maar met toiletzeep. Deze 
man, d'ie trachtte de raadselen van het 
heelal op de lossen, zei dat hij twee 
soorten zeep gebruiken veel te ingewik
keM vond. 

Einstein maakte o:n mij a1tijd de in
clruk van een zeer gelukkig mens. Zijn 
filosofie over h et geluk h eeft mij altijd 

vee! meer gei:nteresseerd dan zijn relati
viteitstheorie. Ik geloof, dat h et een 
prachtige filosofie is. 

Hij zei, dat hij gelukkig was, omdat 
hij niets van niemand wilde. Hij wilde 
geen geld, geen t:itels, geen roem. Hij 
maakte zijn eigen geluk uit simpele din· 
gen: zijn w-erk, zijn viool en zij111 boot. 

Einstein's vioo-1 bracht hem meer 
vreugde dan iets anders in zijn Ieven. 
Rij zei, dat hij va.ak in muziek dacht 
en zijn dagdromen in muziek beleefde 

Eens, op een tram in Berlijn, zei hij 
tegen de conducteur, dat hij hem een 
verkeerd bedrag aan wisselgeJ..d had 
teruggegeven. De conducteur telde het 
geld nog eens na, zag dat het hedrag 
j1zist was, gaf het aan Einstein terug en 
zei : ,Mencer - IU kunt niet rekenen!" 

Ult ,.The English Digest " 
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HET EUVEL DER ,GOEDKOPE 
VLAGGEN" 

Het steeds sneller groeiende kwaad 
der registratie van schepen in landen, 
welke geen of zeer weinig belasting hef
f,en, V·Ormt een der. grootste problemen 
in de huidige scheepvaar.twereld. Be
halve de reeds bekende Panhonlih
landen (de gehruikelijke afk<>rtiug voor 
Panama, Honduras en Liberia), hieden 
ook Coota Rica, San Marino, Sicilie en 
silnds kort ook Bermuda aan reders .z.g. 
goedkope vlaggen. 

Speciaal het geval van San Marino, 
dat oolangs tot de rij ruer goedkope Ian· 
den toetrad, is wei tekenend voor deze 
tendens. Deze kleine republiek ilnmers 
is aan alle zijrlen omringd door land en 
bezit dan ook geen eigen vloot. Niet
temin werd besloten tot het aanlegge~n 
van een ·scheepsregister waarhij werd he
paald, dat maatschappijen wier schepen 
de vlag van deze republiek voeren, 
pr actisch geen belasting hehoeven te 
betalen, doch wei een jaarlijks inschrij
vingsgeld. Hoewel de voorgaande maat
regel door het Parlement van San Ma· 
rino reeds werd goedgelkeurd, behoeft 
men nog de toestemming van Italie; 
men verwacllt echter geen hezwaren 
Va!l dicze zijde, mits bepaald wordt dat 
geen ltaliaan.se sclhep.e111 onder de vlag 
van San Marmo gebracht kunnen wor
da""l, ter.wijl hovendien geen schepen rre. . ~ 

registreerd mogen wor.den welke deel-
nc.men in het kustvervoer op Italie. 

Sicilie hesloot in Augustus 1956 om 
aan alle Siciliaanse sdleepvaartmaat
schappije~n buioongew·one belastingfaci
liteitcn toe te staan met het te vcrwach
tcn gevolg dat het aantal in Sicili>; 
ingeschreven maatschappijen spro~'i!· 
gewijs toeiilam. 

Sinds Augustus 1956 werden 53 ache
pen van in totaal 34407 4 ton nieuw 
geregistreerd, zodat thans in :totaal 69 
schepelll (583172 ton) in Sicilie zijn 
ingesdhreven, in totaal vertegenw<>or
digood een kapitaal van meer dan 17 
milliard Lire. Men r.ekent hier op een 
VJerdere toename. 

Hoewel in Groot-Brittannie in 1956 
cerr "investment allowance" (20% ) voor 
ue koopvaardij werd gehandhaafd, 
onderv.onden de Britse reders toch op 
zodani.ge wijz:e de concurretntle der 
goed\kope vlaggen, dat in verband hie-r
mede door ver.schillen:dle Britse scheep
vaartmaatschappijen dochtermaatschap
pijen "\\rterden opgericht in verschillende 
andere delen van het Ge.menehest, met 
nam e in Bermuda en de Bahamas, 
wtelke weinig of geen helasting heffen 
op ·de winsten gerealiseerd door aldaar 
ingeschreven bedrijven. 
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Sindsdien werd enkele weken geleden 
door de Engelse regering aangekondigd, 
dat zij uitsluitend voor. de koopvaard\j 
de "investment allowance" wcnst te 
brengen van 20% op 40%, hetgeen een 
aanzienlijke verlichting der fiscale 
lastleiU voor de Engelse reders zal he
tekenen. 

Medio 1956 heuroeg de totale tonnage 
van de schepen welke in Panama, Li
beria, H01nduras en Costa Rica stonden 
ingeschreven rond 10.4 millioen ton 
bruto in vergelijking met 8.7 millioen 
ton een jaar daarvoor. Speciaal Liberia 
vertoont een sterke toename van 4 mil
lioen ton in medio 1955 t-ot meer dan 
5,5 .milliooo ton in midden 1956. De 
laatste stijging waarvan l milliot:n ton 
in minder dan 6 maanden werd toege· 
voegd, bedraagt al meer dan de toename 
van de Britse koopvaardijviOQt in de 
afgelopen 5 jaren. 

U.S.S.R. GAAT GROTE TANKERS 
BOUWEN 

Volgens een recent persherid1t uit 
Moskou heeft de Sovj.eit-Unie onlangs 
een aanvang gemaakt met een nieuw 
omvangrijk ibouwprogranuna voor tank
schcpe~n. De houw van vooral grote 
tankers ·zal met aile middelen worden 
bevord.erd aangeiien de Sovjet-Unie zo 
snel mogelijk met een aanzienlijke 
tankervloot op de intemationale markt 
wil verschijnen. 

De grootste ta1nker welke tot dusverre 
in Rusland zal worden gebou.wd, werd 
enige tijd geleden te Leningra-d op sta
pel geut. Het betreft hier eoo tank.schip 
van 37.500 ton dat in de jar.en 1957-
1958 door 8 tankschepen van tonnagea 
varierende tussen 25.000 en 30.000 ton 
zal wor.doo gevolgd. Gedeeltelijk zulle«< 
deze schepen. oolk in Leningrad worden 
gehouwd, doch een aantal opdrachten 
w.e;rd geplaatst in Oherson Mj de 
Scheepswerf K<>mintern. 

De Sovjet-Unie hoopt met de bouw 
vaiD. de·ze tankschepen onafhankelijk te 
worden van huitenlrundise tonnage voor 
het voldoen aaJn haar stijgende hehoefte 
aan ·olie, en het Sovjet-Ministede van 
Scheepshouw heeft aan het tankcrpro
gramma dan ook prior.iteit verleend. 

Het oo11Spron}{JC'lijk hestaande plan, 
dat de veX'!>chillende werven. in Oo~t
Duitsland voor ·de Sovjet-Unie kleinere 
tankschepen zouden gaan bouwen, is 
thans geheel losgelaten en in plaa~ 
daarvan zal de Oo.sst Zone van Duit& 
land zich uitsluitend t<>eleggen op d~ 
bouw van 10.000 toos vrachtschepen en 
erts- en kolenschepen van r.ond 
3.000 ton. 

In memoria1n 

Te Apeldoorn overleed op 11 
J uni j.l. in de Ieeftijd van 68 jaar 
de heer 

N. Versluis 

.in Ieven gepensionneerd employe 
onzer Maatachappij. 

Van het Amsterd .. un-kantoor 
ontvingen wij bericht dat op 
12 J uni j.l. na eetn 1angdurige 
ziekte in de ouderdom van 38 jaar 
)s overleden 

Mejuffrouw H.H. Hoogenstraaten 

in }even steno-typiste van het 
Amsterdam-kantoor. Van 1 Maart 
1939 tot 13 September 1947 was 
Mejuffrouw Hoogenstlaaten als 
Hoofdtikster werkzaam op het 
Hoofdkant-oor te Djakarta. 

Op 27 Juni j.l. overleed te 
Naarden in de ouclerd<>m van 64 
jaar de heer 

W.K.L. Hes 

in Ieven gepensionneerd gezag
voerder van onze Maa~chappij. 

Te 's-Gravenhage overleed op 
2.7 Juni j.l. in de leeftijd van 66 
jaar de heer 

H. Ouwehand 

in Ieven gepensionneerd gezag~ 
voerder der K.P.M. 

In de ouderd'om van 58 jaar 
o-ve:rleed op ~(} Juni jJ.. te Hille· 
g-om de heer 

Th. van de Reep 

in leven gepensionneerd employe 
onzer Maatschappij. 

Zij ruaten in vrede 



Model van een door kernenergie 
voortbewogen 30.000-tons tanker 
in aanbouw bii het :nstituut voor 

Scheepvaart en Luchtvaart 
in Nederland. 

]( n het huite11land, doch gelu'kkig 
tham ook in Nederland, maakt de 
toepassing van kernenergie voor de 
voortstuwing van koopvaardijschepem 
voortdnrend een punt van diepgaande 
studie uit. Reeds zijn verscheidene 
van dergclijke atoomvoortstuwimgs· 
installaties op papier gezet, waarvan 
wei een der meest haanbrekcnde de met 
helium als warmteoverhrengend me
dium werkoo.de scheepsmachine io 
ontworpen door K . Madd·ocks. B. Sc. 
T~<"hn. 

Door h et Instituut voor Scheepvaart 
en Luchtvaart wordt thans een vier 
meter lang, gedeeltelijk , opengewerkt" 
model van een 30.000-tons tanker 
g:eb.ouwd, voorzien VatD een bewegend 
model van zulk een door Maddocks 
ontworpen machine-installatie. De rt'
actor met bijbehorende hoofdmachimea 
is doer de· lnstituuts-werkplaats gehee1 
en al vervaardigd nit doorzichtige 
kunststoffen, zoals perspex, tencinde 
gelcgenheid te biedem het arheidsproces 
in de machine te volgen. 

Deze atoom-tanker zal op de Scbip
hol t e houden Atoomtentoonstellimg 
worden opgesteld, terwijl bet in bet 
VGornemen ligt haar ook in 1958 op de 
wcreldtemtoonstelling te Brussel te 
cxposeren. 

De door Maddocks ontworpen voort· 
stuwingsinstallatie hestaat uit een 
atoomreactor, welke tussen de als be
veiliging t egea:t uitstraling fungerende 
achterste ·olietanks is geplaatst, en een 
gasturbine <Lie amgedreven wordt door 
in de reactor verhit heliumgas. Deze 
gasturbi Je drijft een generator, welke 
de a an de schroef as gekoppelde elec
tromotoren van energie voorziet. 
Helium is weliswaar een vrij duur gas, 
doch daar het vrijwel totaal imrnuun 
voor radioactiviteit. is, hiedt het ge
bruik ervan in eetn atooon-voortstuwings
installatie grote voordelen hoven andere 
warmteoverhrengende media. Deze 
eigemschap m a·aikt h et immers mogel,ijk 
de warmtewisselaars, welke conventio
neJe installaties uit veiligheidsoogpunt 
al:; tussentrap niet kuillllen ontberen, 
bier ·weg te laten. · 

Het helium gaat derhalve rechtstreeks 
van de reactor, waar het op temperatuur 
is gehracht, naar de turbine om daar 
de in de reactor 010tvangen warmte in 
energie om te zetten. Het wordt ver
volgens via een stel recuperators en een 
schoonmaak-ilnatallatie door compres· 
sors weer door de reactor heen geperst 

Het scbip dat niet kon zinken 
In de St.-Paul's Kathedraal in Londen h erinneren twee gedenkstenen aan 

het lot van J .e ,Captaht", haar hemanu1ing en haar constructeur, die tevens haar 
commandant ,was : 'de zee-officier Cowper Colea. Coles was een dapper soldaat, die 
zich in de Krimoorlog herhaaldelijk had onderscheideu1. Later b eet hij zich 
vast in h et denkheeld een schip te ontwerpen dat elke storm kon weerstaan 
on dat onzinkbaar was. Zo ontstond· ·zijn plan voor het ,Turretschip", een schip 
met een h eellaag dek, waarop drie korte dikke, torens stonden . Op deze torens 
rustte h et bovendek. De hedoeling was de nanstormende golven vrij spel te geveu1, 
waardoor het schip niet ozou kunne111 kenteren. Na een uitgehre ide studie en 
lange b esprekingen met deskU!lldigen van .de marine, maakte Coles de constructie
tekeningen en in 1869liepjlhet onzinkhare scrup da t ,Captain" werd gedoopt van 
stapel. H et onderste d ek lag nog geen twee m eter hoven de zeespiegel. Er 
waren marimeofficieren genoeg die de onderneming als pure waanzin beschouw
den, m aar de meeste deskundigen spraken zich ten gllDISte van het merkwaar
dige schip uit. De proefvaarten itO bet K anaal verliepen uitstekeml en in 
Septemher 1869 werd het sch:ip ingedeeld bij een es!kader dat in de Golf van 
Biskaje oefea:tingen in groot verhan,d zou ·hoUiden. Op 6 September bracht de 
f:'chout bij nacht sir Alexander Milne een bezoek aan b et onzin!kbare schip en 
sprak er zijn hewonderiong voor nit. Hij wenste de constructeur en commandant 
aile goeds toe em, ging van hoonL Een paar dagen later IStak er 's nacbts plotseling 
een storm op. Om twintig minuten over twaalf kenterd~ de ,Captain" zo onver
wacht, dat r edding onmogelijk was. Het schip verging met man en muis. Ook 
kapiteia:t Colea vond de dood op het sc_hip, waarvan hij overtuigd. was dat het 

nooit kon vergaan. 
(ult: .• wereld") 

Logisch om zijn kringloop voort t e zetten. Dank 
zij de reeds genoemde eigenschap om 
a1iet ndioactief te worden, levert bet 
gebruik van helium hij lekkages e.d. 
uiteraard oo'k minder kansen op 
hesmettin~gevaar op. Volgens hen~ke
ninge~n zal de helium-gasturbine com
ibinatie op snelvarende en hetre'kkelijk 
lange, on010derhroken trajecten afleg
gende, grote scb epen (zoals dus oceaan
tankers) het uit oogpunt van hedrijfs· 
kostem kunnen opnemen tegen de thai»! 
gehruike machineiDatallaties. 

Een niet eens z6 domkijkend meisje kwam 
een cheque innen. , Kunt u zich identificeren?" 
vroeg de loketbediende. Het meisje keek even 
vreemd, haalde toen een spiegeltje uit haa1 
tasje, zag zichzelf diep in de ogen en zei 
opgelucht: , Ja hoor, ik ben het zelf!" 

Diplomatie 

Een diplomaat denkt altijd aan de verjaar
dag van een vrouw, maar herinnert zich 
nimmer haar leeftijd. 

Robert Frost 
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De oplossing van het Anagranunen
raadsel, voorkomcnde in het J uni
num.mer van , de Uitlaat", luidt als 
volgt: 
I. e; 2. de; 3. Ede; 4. Deen; 5. delco; 6. ede
lcn; 7. legende; 8. dertien; 9. treden; 10. 
neder; 11. rede; 12. ree; 13. er; 14. e; 15. o; 
16. L.O.; 17. lor; 18. grol; 19. gloor; 20. 
oorlog; 2 1. proloog; 22. kenmerk; 23. mer
ken; 24. keren; 25. neer; 26. een; 27. en; 
28. e; 29. a; 30. Ia; 3 I. gal; 32. !age; 33. 
getal; 34. legaat; 35. bagatel; 36. kasteel ; 
37. stekel; 38. steel; 39. stel ; 40. Let; 41. el; 
42. e. 

Kruiswoordraadsel 
(c-opyright ,.Denkspor t") 

Van links 1naar recbts: 
I stok; 5 geologische formatie; 10 rechtbaok; 
15 dee! v. Constantinopel; 17 pl. in Palestina; 
19 dee! v.h. gebit; 20 aardr. aanduidiog; 2 1 
booivork; 23 bachelijke toestand; 24 lidwoord; 
25 vroeger; 26 Perzische vuuraanbidder; 27 
geplaag; 29 maat; 30 strijd; 31 Eng. hertog
dom; 32 Eng. munt; 34 dee! v. kasteelmuur; 
36 heden; 37 k.ruik; 38 schuine baan in een 
dock; 40 bedon·en; ~ 1 stalmest; 44 woonplaats; 
46 heester; 48 munt; 49 lawaai ; 51 klaag
zang; 53 verlaagde toon; 54 plaats in Fries
land; 57 gedeeltelijk; 59 vogel ; 60 bakje; 
62 pleizier; 63 veerkracht; 65 paardekracht; 
66 metaal; 68 admin. troepen; 70 k.leur; 72 
hemellichaarn; 73 pers. vnw.; 76 molentrech
ter; 78 zijrivier v.d. Moezel; 79 zoutmijn; 
81 dat is; 82 groot onheil; 83 munt; 84 voed
sel; 85 pl. in Gclderland; 87 weversklos; 89 
vogel; 91 grove tarwc; 92 godsdienst; 93 zang
en muziekstuk. 

Van hoven naar beneden: 
1 haast; 2 ver; 3 voertuig; 4 planeet; 6 ooot; 
7 inneming; 8 pl. in Groningen; 9 vereniging; 
11 opmerkzaam; 12 noot; 13 halfbloed; 14 
man van adel; 16 vroeger; 18 eerwaardige 
heer; 22 verhanle huid; 26 klediogstuk; 27 
pers. vow.; 28 plcisterwerk; 30 oud paard; 
31 kennis i.e. vak van wetenschap; 32 zetel; 
33 herkauwer; 35 titel; 36 kloosterzuster; 38 
heester; 39 tocht; 41 stad in Overijsel; 42 be
taalmiddel; 43 stad in Frankrijk; 45 zoon v. 
Adam; 47 slim; 48 stuk vlees; 50 soort van 
wijn; 52 stad in Duitsland; 55 ambacht; 5o 
voorzetsel; 58 godin; 61 familielid; 64 deel 
v.e. klok; 66 hoop; 67 rijgsnoer; 69 oud Fries 
kasteel; 71 voorzetsel; 72 soort wijn; 74 hou
ten schoen; 75 uiting v. vreugde; 77 smalle 
strook; 78 Maleise koe; 79 vr. munt; 80 om
laag; 82 Portug. munt; 86 lidwoord; 88 berg
!)laats; 90 water in Friesland, 
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De ecrstc prijs (Rp. 25,-) gaat naar: 
R. M . 0. Small - Sde wtk. a/ b van 
het ss. ,,Bontekoe" ; 

de tweed.e prijs (Rp. 15,-) naar : 
H. Prook - 1e sun. a/ b ms. ,van 
Riemsdijk" , en 

.de derue prijs (Rp. 10,- ) naar : 
A. N. Kloots - le stm. a/ b ms. ,Paloh'\ 

Deze maaru.l wcderom een knti,;;
woordraadsel, waarvan de oplossingen 
ons uiterlijk 20 September a.s. moeten 
hehhcn hereikt. 

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

zi jn voorzien, ta richten aan: 
de Redaclie va n ,,de Uitloat" 
p /a n.v. K.P.M. 
Medan Merde~a Timur 5 - Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossinge n worden zon· 
der meer te r tijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik-

bu• geste\d: 

1 prijs van 1111. 25.-
\ " , f•p. 15,-
1 , , Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ o f toekenning der prijzen 
kan Nl ET worden gecorrespo ndeerd. 

.,Ach nee, Moeder! Nu had l£ zo beloofcl u 
ni-et met fm ze ruzietjes te bemoeien". 



H.K.II. ?rinses Irene viert 5 Augustus a.s. Haar 18de verjaardag. 

(foto: M. C. Meyboom) 
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