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Op de aclzterpar;:ina: Het meer 
ntn Singkarak (Minangkctbau). 

(foto: Frank Bodmer) 
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Het ms. ,,Karaton" in de hcrai te Tt:lok Dalam (Nias). 

(foto: gezagv. H. Zeylstra) 



Archipel-vaart in het ·verleden 
door 

G. Knijpenga 
XXVI 

lf n 1826 had men, na ettclijke weken djatihout en illl 1836 opnieuw l!ekoper,l. 
wachten op een commuq.icatiemiddel . Na een inspectie door C. W. Allen, in
naar Panang voor het verzenden van speclcur van Lloyds e~ J. H . .Pelt'r, 
een partijtje dringencl henodigde goe- imp:.-cteur der Oost-Indische Zee- en 
deren, ecn heel schip moeten inhuren. Brandassurantie Societeit, werd de 

In 1333 kreeg -de Factory volmacht schoener op een vraagprijs van J 20.000 
om ,,een scheepje tot 005 gebrmk in voor f 13.000 van de Gebr. E1lbracht 
de·ze wateren" te bouwen. Op 1 April overgt:nomea, Voordat het schip vaar· 
1834 werd de bark . Sumatra" te Das· klaar in zee wail, kwam het op 
soon tewater gelaten. Het schip kon 125 f .22.159,50. De kapitein J. ~tokhekkt'r, 
la~ten laden en wen! oodcr kapitein ... gmg op een gage van f 300,- yer 
F. Jfl. Hermann te Padang gc-stationeerd maand over ~a~r -de N.H.~1.; het Jaar 
om vandaarnit op Cor.omandel te varoo~ ·daaro~ werd hiJ evenwel henoemd tot 
voornamelijk voor het afhalen van ~toe· pakhutsmeester. en kreeg de le stuurman 
nics van Calcutta. De ,Sumatra" wercl G. L. Opperma~ het .commando. 
in 1836 d:>or de equipage af"'elopen. De eerste re1s werd naar Padang 
gczngvoerd0 r Herma~n en <le le stuur: gemaakt, om da~r een lading koffie in 
mau Hoos werden vermoord De he· te nemen voor. Smgapore. Daama werd 
manning wed te Calcutta in· bechtenis het schip ter beschikkiong gesteld van de 
l!enomen en het schip kwam onder e.en Agent te Makass~r., Teve~s .wer-d de 
En~else gezagvoerder (C. Whiffen) te s?ho~ner ,M.ercurm~ (kap1tem W. G. 
Pndang teru!!', alwtMr het onder com·· .Guttmg), te Dassoo? gehouwd, gekocbt 
man do werd gesteld van kapitein en kwam vaarklaar 10 zee op f 34.081.52. 
C. Wohboo.. Dit schip werd voomamelijk ter be-

De vaart op Calcutta was voordelig, schikki.ng geste.l~ voor de vaart van 
zorlat d '! ,,Sumatra" op die dienst bleef. Suraba1a or Bali, doch we~d late.r ook 
Zelfs moestcn in 1338 nog een paar naar Palemhang en BandJerrn3S.ln ge· 
schepen de Marrr-uetha Catharina" zonden. 
van Am~terda~ en 7ie Maas" van Rot· ln 1843 kon de PrP.sident der N.H.l\1. 
terdam, worden :recha;'terd. Een jaar rappor~;re~, d~t de drie der Maat· 
later was daar evenwel niets meer te schapplJ 10 e1gendom toehehorendc 
verdi('nen en werd d e gecmployeerde schepen .er ~oe hadJen meegewerkt de 
M. G. van Heel met de ,Sumatra" naar cot?mumcat1e tussen Java en de daar· 
de Z!ffi. pepf'rhavc:ts in Atjeh gezonden hmten gelegen agentschappen te (Xlder.-
om claar zijn :re1uk If~ beproeven. houden. 

,Hoewel het bezit dier scltepen zelve 
verre is t lan voordelen af te werpen. 
wordt zulks door het veelzijdig nut aan 
de zaken der llJaatschappij toegebracht 
rij kelij k · vergoed''. 

IIet jnar daarop 1cwamen de te gen· 
slagen. De hark ,Sumatra" moest et>n 
grote reparatie ondergaan, zr lfs zodauig 
dat d ~ ~ezagvoerder F. C. Claus daar
voor werd ontslaget.'l en werd opgevol:rd 
door H. Veltman. De , Calypso" moest 
te Dassoon opni euw worden gekoperd. 

Over de exploitatie der schepen lazen 
wij nit een verslag van het jaar l8-t7 
het volgende : 

De ,Mercurius" maakte 3 reizen nanr 
Singapore voor het overbrengen van 
aldaar ver.kocht Japans koper. Verder 
maakte dit schip ePn reis met lijn
waden etc. naar. Makassar en Menado. 

De ,,Sum a Ira" was van een reis naar 
Men~do teruggekee.r.d zonder retour
vracht, venler werden 2 reizen n.tar 
Padang ea 1 reis naar :M.~kassar ~c· 
mnakt vanwaaruit oaar Singapore en 
Palembang werd gcvaren. 

De ,Calypso., maakte een reis naar 
Padang en danma naar Amhoina, doch 
moest wegens lekkagtl voor · reparatie 
terugkeren naar Surabaia. llet schip 
liep bij vertrek vast op de !Jank en 
moest andermaal naar Surabaia lerug
keren. De lading moest \\orde() ge1u~t 

en na reparatie ·opnit'uw worden gela· 
den om de r eis naar Amboina te kunnen 
voortzetten. 

Zulke tegenslagen als herhaalde re
parat:ekosten en het varen met Jediget 
schepen , maakten de exploitatie alles· 
behah e rendahel. · 

,"!\let de .. Courier" l] • . G. Kin):!dom) 
rnaakte in 18:38 de heer H. B. Schuur· 
man een reis oaar elf~ Molukken. Dezc 

Een prauw wordt gedokt in Zuid-Celebes. 

expeclitie werd ni•et volbracht, daar het 
sl'bip hU Ceram straud:.le en verloren 
ging. Per ,Corsair" gilllg in 1839 een 
gei'mr iL>yeerde nanr Bandjermasin, 
een ander per ,Ond~·r:-~emer" naar Bali 
en Lombok. In hetzelfde jaar werd en 
re.zen gemaakt naar Palemhang en 
We11t-llomeo met de hrik ,Eagle". Dit 
W•tren alle chartersl'hepen. Op de er· 
varingen op deze reizen opgedaan, 
hopa'I wij later nog terug te 'komen. 

No{!maals werd aangedroogen op 
meer eigen schepen. , \Vij gevoelen 
meer en rneer helwefte aan het hezil 
van minstens eoo paar schepen, 
hestuuncl door kapiteins, hekend met d e 
taal en de behoeften vno:1 de Inheemsen, 
zouder· weJke wij · deze handel van 
eiland tot eila·nd, die wei hestuurd zijn 
en zeer voordelig is, aan anderen moe
ten overlaten". 

l.n 1840 werd wederom een eigt'n 
schip in de vaart gehracht, namelijk de 
in 1832 te Rembang gehouwde 3-mast· 
schoen.& ~Calypso". bet scb.J.p was van 

(toto: G. L. Tlchelman) 
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,.lloezeer deze schepert weder ge.cn 
direct voordeel hebben opgelevcrd, 
lw pen wij tot het aanhorulen der:;;clve 
gcmachtigd te blijven. Bu.iten kapitalc 
reparatiiin die ons dcrzelve verkoop in 
overweging zouden moetelt doen nemcn, 
daar toch derzelver bezit van belang is 
te achten voor onze buiten-etablisse· 
mcnten, die wij bij de steeds toenemen
de achteruitgang der kustvaart vreezen, 
nwcten bij ootstentenis van eigen ver· 
voermiddelen. n.ie.t immer geregeld te 
kwtnen voorzien''. 

liieruit hlijkt wel hoezeer het r.ede
rijhedrijf door de handelshuizen als een 
noo-dzake.lijk kwaad werd heschouwd·. 

ln 1850 werd de hark ,Swnatra" 
tijd.elijk uit het arch·jpelvervoer geno
men <"n maakte een reis naar Caiifomic. 
EC~U bcschrijving van die rei<; zou een 
hoofdstuk apart kunnen vor.ruen, doch 
Iaten wij on.s maar hepalen tot ons 
archipelvervoer. 

De ,,Calypso" was inmiddels door het 
stranden bij het eihnd Enkhuizen op 
een reis naar Pekalongan in 1848 ver
lor.en gegaan. Wrak en inventaris brach
ten nog f 5000,- op. Zolang de ,Su
matra" buitenslands was, b eschikte de 
Factory nog slechts over de , Mer
cr.n:.i~", die enige r ei.zen tlllaakte tuSBen 
Singapore en Makas!lar. 

W ederom cileren w~j de President der 
.N.H.M., die als volgt schreei: 

,,M ogt ot•er het algemeen deze sche
pen weder ge.cn dadelijk voordeel heb
ben afgeworpen, achten wij evettwel der 
zelven voortdurend bezit van groat nut, 
daar dezelve, ons van veel dienst zijn in 
on.ze betrekkingen met de buitemigent
schappen, waarin wij and,;rs afhanke· 
lijk zouden zijn van niet altijd beschik
bare of voor een zeker vervoer dikwijls 
oogeschikte. particuliere gelegenheid en 
het is daarom, dat wij niet alleen wen
schen tot het aanhouden der schepen, 
mMr ook gaarne zouden zien dat het 
verlie11 der ,Calypso" lwnde worden 
geremplaceerd. 

Doch even later vonden wij e.en nieuw 
tijdpcrk ingeluid met: 

,,Een particuliere onderneming 
schijnt b-eraamd te zijn een geregelde 
stoomvaart daar te steUen tusschen 
alle deelen van dezen Archipei, waar· 
toe een de.skundige persoon. in. overle& 
met de Regeering herwaarts kwam, doch 
zijn aan de uitvQering vatt het plan vele 
bezwaren t:e vreezen.. Wen:sch.elijk u net 
echter aan. zoodanige on.dernemin.g alle 
ondersteuning te schenken, vermits 
daardoor zal worden tege.moet gekomen 
in een erkende behoef.te Q:an. meer gere
gelde communicatie met de buitenbe
zittingen, zonder welke onmogelijk 
meer verkeer en mcer levm aan. de 
hamlelsbetrekkingen. met die bezitw 
tittgen kan. ge.geven. worden". 
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P_alembang Zeilscheepje dat wegens windstilte door een roeiboot wordt getrokken. 
(toto-archie! Kon. Inst. v/d Tropen - opname Th, Delprat) 

De Directie der N.H.M. zal ongetwij· 
feld de mogelijkh.eden, die een geregel
Je stoomvaart zou kunnen bieden, 
overv.nogen hebben. Het waren evenwel 
nog slechts plannen en voo:tlopig was 
de opzet der lijndiensten nog zeer be
perkt. Wij hopen in de gelegenheid te 
zijn ov.er deze eerst.e stoomvaart nog 
uitvoeriger in deze kolomm.e11 iets te 
knnn£l'J verteJ]en. 

De N.H .M. kon zich voor haar han· 
delstransacties voorlopig kennelijk nog 
niet geheel afhank.elijk stellen. Hoewel 
zij over het algemeen niet geporteerd 
was voor een eigen kustvaart, mede op 
grond van de grote. verliezen die zulke 
vaartl\igeni door wanvracht en reparaties 
gaven, weJ'(l toch besloten de bouw voor· 
een nieuwe bark uit te best~. Bet 
moest eea schip/:wordea met eea belaad
bure ruimte van 200 lasten; verdet 
moest het op ,snel zeilend.heid'' ge
houwd wordt>n, met een :to))lp van 
eikenhout, kopervast en voorzien van 
een roodkoperen huid. Rondhouten van 
best riga-hout, een duhbel 11tel zeilen, 
e.en hoot, een sloep en he'khanger of 
giek, daarbij een volJedige inventaris. 
De coostructie va,n het schip zou moe· 
ten toelaten, <fat het:'fgeheeiiedig zonder 
ballast kon liggen met het v.olle tuig op. 
In het algemeen werd verondersteld, 
dat bij de aanbouw ,de vel."Schillende 
verbetecingen zouden worden betracht, 
die in de laatste tijd b~j de scheepsbouw 
waren ingevoerd en dat aile te gebrui
ken tnaterialen van uitnemecde hoe
danigheid zouden zijn~ blijvende het den 
'aanbcsteder voorbehouden de zodanigen 

af te keuren, die daartoe gevonden aan· 
leiding zouden geven". 

De meeete werveJn in Nederland waren 
kennelijk voldoend·e van houworder~ 
voorzien en bedankten. Een viertal in· 
schrijvingen wex:den ontvaogen w.o. die 
van W. H. Meursing, a an .wie de opdracht 
we:rd geguod op de werf , ·de Nach· 
tegaal" aan <de Groote Bikkerstraat te 
Amsterdam voor f 83.000.-. Ret schip 
moest ultimo Auguetus 1854 worden 
opgeleverd. Bij het niet nakomen werd 
VOOljlelke week later I 500,- op de aan
beetedingesom gekort. De betaling had 
als volgt plaats: 
f 20.000 als de kiel zou zijn gelegd; 
I 20.000 als het schip in de houten 

etond; 
f 20.000 als bet schip tewater werd ge

laten, en 
f 23.000 -hijj!de aflevering van het schip, 

ten genoege van contr.actanten. 

De toekomstige gezagvoerder II. V elt
man zon bij de bouw toezicht houden. 

De stoomvaart was inmiddels in 1850 
tot stand gekomoo. In zijn jaarverslag 
1851/52 schreef de President der 
N.H.M. o.m.: 

,,Het ufgehandelde tijdperk werd 
ook gekenmerkt door het in werking 
komen VQ:n de stoomboot-onderneming 
van de heer Cores de Vries, wiens 
stoomschepen thans reeds den Archipel 
in alle rigtingen doorkruisen en een ·tot 
hiertoe ongekende regel en gemakke
lijkheid . daarstelt in de betrekkingen 
met eenige. onzer buiten-etabliuemen
ten." 



In 1854 wordt de ,,Sumatra" oud en 
is nnuwelijks meer zeewaardig. De 
reizen naar China en Californie zullen 
he~ echip geen goed hehhen gedaan. 
Het .maakte in uat jaar nog eoo. paar 
reizen naar Padang, onder commando 
van 'kapitein P. Vader, en haalde enigf> 
ladingen rottan van Bandjermasin. 
Aldaar hleek in verhand met de veT· 
schep1ngen van steenk.olen een goede 
markt voor schepen te b~staan. De 
,Sumatra" kon aldnar vrij voordelig 
worden ve•rkocht. Ook de schoener 
,Mercurim" werd aldaar het volgende 
jaar, na enige reizen op. Makassar. 
Palemhang en Amboina te hebhen ge
maakt, op gunstige voorwaarden van de 
hand gedaan. 

De N.H.M. zou nu zonder eigen sche
pen ziju gewees~ wa1·e het niet dat de 
meuw gebouwde bark ,de Ooster.lmg" 
inmiduels in 11:!54 in de vaart was ge
'komen en zeer goed voldeed. Het schip 
maakte eerst oo.ige reizen naar Ma:kas· 
sa1· en .l:Sanujermasin en wen! daarna· 
r(aar China geexpedieerd. Van eoo 
da-.rna gemaa.ll.te re1s vanuit Padang 
na!lr de zgn. peperhavoos in .!.'word· 
.Swnatra kwam het met teleurstellende 
resultaten terug. Het volgende jaar gaf 
weer wat moed. ,,De Oosterling'' maakte 
goede beeommingen met reizoo. tussen 
Makasaar en Ampenan naar Bangkok 
en China. Ook in 1857 werd goed ver· 
diend met een lading suiker, rijst en 
kotfie naar Sydney, later eveneens 
naar Siam en Hongkoug. Het was duide
lijk dat voor het schip meest emphwi 
moest worden gezocht in de buit~n· 
dienst. 

Voor benodigde echeepsruimte in het 
vervoer binnen de Archipel werd nie1 
mcer ge1·ept eo kon d~1arin blijkbaar op 
andere Wljze worden voorz1en. Toen 
hleek bij het opnieuw koperen van ,de 
Oosterlmg", dat de romp zodanig was 
vervuurd, dat grote en kostbare repara
ties nodig waren en het schip niet meer 
voor de buitenJandse vaart geschikt was, 
werd hesloten bet nog enige reizau in 
de Archipel te Iaten maken en het dan 
te verkopen. Daarvoor werd het schip 
naar. Bandjermasin gezonden, waar de 
,,Sumatra" en de ,Mtrcurius" zo voor· 
delig van de hand waren gedaan. .Er 
hleek. tooo. geen koper voor ,de Ooster
ling" te vinden. 

Met een lading steenkolen zeilde het 
schip oaar Surahaia. Daarna · werd het 
te :Singapore tekoop aangeboden, waar 
evenw.el ook geen liefhehbers voor het 
schip Waren te vindoo. Het keer.de in 
ballast naar · Batavia terug. Voor het 
vervoeren van prod.tcten naar Sydney 
was geen verzekering op het schip te 
krijgen. Tooslotte werd het, nog pail 
6 jaren oud, als Clnzeewaardig he· 
schouwd en op een publieke veiling te 
Surabaia verkocht. ( wordt vervolgd) 

het JnstJtuut vooR stheepvaaRt als 
Vll€(, tUiq~aBRI€k 

Alhoewel het hcstuur van de op Schip
hol gehouden Atoomtentoonstelling de 
opdracht tot het bouwen Vain een geheel 
met de werkelijkheid overeenkomend 
model op war.e grootte van het vlieg
tuig, waarmede de gehroeders Wright in 
1903 de eemte motorvlucht ter wereld 
wiFten te m.tken, eerst in Febrnari van 
dit jaar aan het Instituut voor Schecp· 
vaart verleende, is de Lnstituutswer.k
plaalb er toch in geslaagd dit vliegtuig 
zelfs nog op een zodanig tijdstip ge· 
reed t.e krijgen dat het ook nog op de 
op 10 J uni jl. gehouden ILSY a an het 
publiek kon wordeo getoond. 

Een der ernstigste prohlemen, welke 
verhond-en is geweest aan de vervaaroi
ging va.u deze natuurgetrouwe copie 
aan de Wright-Flyer vam, 1903, was het 
ontbr<.'ken van daartoe voldoende 
plaatsruimte in het huidige lnstituuts 
~ehouw. Nadat aile onderdelen in de 
werkplaats gereed war.en gekomen, is 
het toestel in de tot dat doel ontruimde 
Gehoorzaal i111 elkaar gezet om, na ge
heel te zijn gecontroleerd en gedemon
teerd in ldeine hrokstukken, via de 
smalle ramen dier zaal het gebouw te 
verlaten tenei.Jnde naar Y penhurg te 
worden V1ervoerd. 

Bij de bouw kon gebruik gemaakt 
worden van de daartoe welWlllen-d door 
h et Science Museum tc Lon den heschik
haar gestelde werktekeningen, aan de 
hand waarvan aile onderdelen in de 
lnstitnut.swerkplaats geheeJ overeen· 
komend met die van het oorspronke
lijke vliegtuig werden vervaardigd. 
Hierbij werden zoveel mogelijk de zelf
de materialoo gehezigd ala de gebroe
ders Wright toepasten; zo is het 
geraamte van het model uit spruce, en 
de landings-e1ee uit essenhout gemaak~ 
terwiji het doek ;waarmcde .de v1eugel 
is he;;panne~IJ., voor 907o de kwaliteit en 
aard va111 de <Ioor Wright gehruikte he· 
'kledir.l.gsstof benader.de. 

Met dit model zou men daarom de 
eerste vlucht van de Wright-Flyer anno 
1903 zeer wei kunnen pogen te her
halen, ware er niet een verschil met dat 
oompronkelijke vliegtuig. De motor met 
toebehor.oo, 20als de magneet, van het 
door het Instituut vervaardigde toestel 
is namelijk nie:t van metaal doch vrij
wel geheel van hout gemaakt. Door tijd. 
gehrek gedwongen moest wei gebruikt 
worden gemaakt van eoo handza.mer en 
snelle1 hewerkbaar imitatiemedium, 
doch uiterlijk is er tussen <Ie machine 
welke de Wright-Flyer op 17 December 
1903 de Iucht in stuwde, en die van dit 
model geen verschil te zieo. 

D e Wdght-Flyer is een duhhcldekker 
me t een spanwijdte van 12.19 meter. De 
vlieger ligt in langsrichting op de 
ondervleugel, uiteraard met het gezicht 
naar voren. Hij kijkt onder het hoog
teroer door, dat aan de voorkant van 
het vliegtuig bevestigJ is. Het richtings
r.oer })evindt zich aan de achterkant. Om 
te kunnem sturen sdhoof de .vlieger. in 
zijn ligplaats op de vleugel been en 
wee1·, waardoor hij een samenstel vau 
k.abels en daardoor het richti~1gsroer 
in bew.eging hracht en bovendien de 
vleugels iets krom trok (z.g. ,scheluw" 
trok). H et hoogteroer werd met de 
hand bediend. 

De thans in hout nagehootste motor 
\rau het oorspr.onkelijke toestel is een 
waterge'koelde 4-cylinder benzinemotor 
met een vermogen van 8-12 PK. Deze 
moto.r werd .evenals het vliegtuig zelf 
geheel en al door <Ie gehroeders Wright 
ontworpen. De twee luchtschroeven 
draaiden te~en elkaar in met 450 om
wentelingen .hn de minuut. De ont-Jte
king geschiedde doot em kortsluitings
magnee~ waarmee hetr.ekkelijk lange 
vonken konden worden getrokken. 

De historieche eerste vlucht werd 
gemaakt op 17 December 1903 te Kitty
hawk; het was koud en guur. Van de 
vele mensen, die waren uitgenodigd 
verachenen er slechts vijf. D.e eerste 
vlucht had plaats om ongeveer half elf 
in de ochtend; de machine vloog 12 se· 
conden, haalde een hoogte van 3 meter 
em. legde een afstand af van ongeveer 
36 meter. 

Er werden echter de zelfde dag nog 
meer vluchten ondernomen; de gebroe
ders vlogen OlD aebeurt CD Werden dri~s
ter. Zij hcgonnen zich waarschij1:1lijk 
wat meer in de Iucht thuis te gevoelen 
zodat hij de vierde en 1aatste vlucht op 
die dag .een afstand werd afgelegd van 
258 meter bij een vluchtduur van 59 se
conden. Na deze vlucht werd vermoe
delijk vanwege de enthousiaste stem· 
ming een ogenblik niet goed op het 
vliegtuig gelet; een windstoot hliee het 
toestel omvet:, waardoor het zwaar 
werd heschadigd. 

0 

Behalve dit model op ware grootte 
van de Wright-Flyer heeft het lnstituut 
voor Scheepvaart en Luchtvaart ten be
hoeve van de luchtvaart-stand der 
Atoom-tentoonstelling bovendien n og 
15 vliegtuigmodellen op kleinere schaal 
gelcverd, welke in nanslriiting op de 
Wright-Flyer een beeld gaven van de 
ontwikkeling van het vliegtuig in de 
afgelopeo. 50 jaar. 
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,~'ti!ni~in9 
Ri~fJ 

][-{ e.t wordt voor het Bestuur onzer 
Vereniging steeus mocilijker om voor 
de deelnemers en deelneemsters aan de 
jaarlijk.se zomer-reiinie een geschikte 
plaats van samenkomst te vinden, die 
voor allen gemakkelijk hereikhaar is, 
dus liefst in het centrum van Neuer
land .moet liggen en die tevens groot 
genoeg moet zijn om allen er beboor· 
lijk te kunnen accomoderen. 

Dit jaar wa~ het Bestnur daar even
wd bijzonder goed in geslaagtl, hetgeen, 
zoals de Voorzitter, de beer G. van As
peren, in zijn hegroetingswoord me
morecrde, speciaal was te danken aan 
hct .lxstuurslid de heer II. ll. }. 
Schmitz. 

Wij wareo 27 Juni j.l. om 10.30 uur 
genoJigd in de Riviera-hal van de 
Diergaarde Blijdorp te Rotter.dam 
aanwczig te zijn, en waar allen in e~n 
grote luchtitre ruimte een gezellig 
plaatsje konden vinden om er llt•t 
eerste kopje koffie te consumeren. Tr·l
kens weer zag men iemand opspringen 
om een oude kennis te hegroeten. 
Jammer ecbter dat men nog niet allen 
een uaamplaatje op de rever van z'n 
ja£o droeg; moo ziet soms cen gezicht 
en d i!nkt: wie was dat ook weer? Grijze 
of r eeds verloren haren, een hril, een 
gehoorapparaat, kortom alles wat ,cle 
oude dag" zo meebrengl, kunnen ht>t 
voorkomen van iemand, die men in 
jaren niet heeft gczien, soms zo gehPel 
veranderen, Een steelse hhk op zo'n 
naamplaatje zou dan de oplo~ing 
hroo.gen instede van het stereotiepe : 
,,lk geloof dat ik oud begin te worden, 
maar wie hen jij ook weer?". 

Zoals meestal het geval is hebhen ook 
hier de wegblijv~rs ongeltik geha•l. 
huim 400 deelnemers(sters ) hadden 
aan de uitnodig:ng van het Bestnur 
gevolg gegeven. Nog meer ongelijk 
hehhen de vele gepensionneerden, tlie 
(nog steeds) geen lid van de Vereni~ing 
zijn; het Bestuur zou allen zo gaame 
in de ,familie" willen opnemen. Als ze 
eens eenmaal zo'n gezellige samenkomst 
hadden meegemaakt, zoude:t ze zeker 
tot de Vereoiging tot"treden! . 

Er worden herin~eringen op!!E>haalJ 
en mcestal h erinnert men zich gelukkig 
aileen maar de prettige dini]:E"D; outle 
vrieoden en kennissen worden ontmoet 
en zelfs nieuwe gemaakt. Uok voor de 
werkt-rs is het zeker de moeite waard 
er een snipperdag voor op te offeren. 

De Directie had wederom de goetle 
gedachte gehad de oorlogsweduwen nit 
te nodigen, zodat ook zij het contact 
blijven behouden. · 

:J(fP. 911. 

In zijn welkomstwoord hegroette de 
Voorzitter allereerst de afgevaanhgdcn 
van de 1\laatschappij, de lJPer en 
mevrouw Hocring, mevrouw Hobma· 
Glastra en meJuffrouw Uijkshooru, 
waarmede door de Uirectie werd bewe
zen dat zij nog steeds medelceft met 
het wei eo wee barer oud-get.henden. 

De Secretaris, de heer A. Komen, die 
vee} werk had verzet om deze hijeen
komst met zijn welbekende accurate~$e 
op papier te organiseren, kon wegt'DS 
,amhtshezighedoo" oiet aanwezig zijn. 
De ene helft van Nederland examineert 
in deze maand altijd de andere helft 
en de heer Komen behoort nu ecnmaal 
tot de eerste gr.oep. Mevrouw Komen 
was cvenwel van Oudorp overgekomen 
en k01a zod-oende de hulde aan de se
cretaris gehracht, in ontvangst ne.men. 

Om 1:! uur zellen allen zich aan ecn 
welvcrzorgde lunch. l>e bediening was 
vlot, geen wanklank werd dan ook ge
hoord en dat zegl feitelijk alles. 

l\let extra trams wenl daarna de 
Willemskade herCikt, waar de , Eras
mus" ger.eed lag om de ga:jlen aan bour,l 
te ontvangcn. D:t schip hood voor 
allen ruim vtaats, zot.lal hel met \\ 8.3 

zoals WIJ \>roeger \~ el eens meemaak.t~n: 

opgestaan, vtaats vergaan. 
V e pemungmeester, de heer L. F. 

Gude, d<ldrtoe in staat ge:;teld door de 
verlwogue U.onatJe "an de Uuecue, t.ad 
een LelworlJJk ...aactUJg kunnen cJ,ar
teren. .l:.r .k.on trouwens heel wat vour 
rek.CQlng d er \ erewglDg worden geuo-

men, zodat de deelnemers slecbta 
f 4,50 p er per~oon haJt.len bij te dragen 
om een geheJe dag, inclwuef . entree 
lJiergaarJe,_ lunch, tram en boottocht, 
te gemeten. 

l:.t-n tocht door de Rottenlamse 
have.n!\ hiedt voor iedere leek, laat ~ta.tn 
voor de tet:zake kumhgen, dte de ,t..rcls
nms" nu a an boort.t had, steeds a[ wisse
lentle en illlteressante aspecten. Schepen, . 
groot en klem van alle mo~el~jke 
nationaliteiten, sommigen vol hedrijvig
heid met het laden en lossen, andt:r{'n 
weer in reparatte of in aanbouw bij 
de dh·erse werv-en. \Vij zijn er van over
tuigd dat velen stonden te .k.ijkon met 
de stille gedachte van: toen ik nog .k.on 
en ...... mocht i.k. nog maar, was ik nog 
maar jong. .. ... als 1k mijn leveo uog 
eoos zou kLwnen overdoen, och da~ zou 
ik ongetwiji el d weer hetzelf t.le dot>n, 
dat Jk gedaan h eb. Elk voor zicb is er 
van ove rtwgd in vroegere jaren zijo. 
phcht te hebben gedaan in dumst t;>n. 
helani! der AL:talschappij om daarop, nu 
de l.erinnermgen weer wakk.er zijn 
g•eworden, met een gevoel van t~vredt>n
heid te kunnen terugzien. hen tevreLltm
hetd en herustin~ dte de oude dag zo 
mooi kunnen .maken en doen inzien •.ia£ 
el ke 1eeflijd zijn bekorjnl! he~t t. E~n 
jongere generalJe neemt de plaatsen in; 
ze zuHen vreugde schepven In bet werk 
en tot de concJU8H~ korn~n dat h~t b1j 
de KPJ.U nog nJet zo siecla was en ... ill . 

Om half 5 meer.den d e ,Erasmus" 
weer aan de \\1 tllemskade. 1Jruk hauden 
~e\·en en ecn tot z1ent1. l.en ueJe gro"(' 
hleef nog bijeen om wat na te praten , 
doch allen me l de over.tuiging d.tt h et 
een m dll~ O!J.t:lClUcu gt::>laag..re tldg Wd8 

gt:\\ t:tel. 

G. K. 

Aankomst van het ss. ,,Both" te Padang. 
(toto: J. Lezer- 2de stmr 

I ""+' 



Samenwerking 

E r hestaat >een oude anecdote, waar
van wij de oorspron~ niet_;teker wetrn. 
Hct kan zijn dat hft i:s voorgevallen hij 
de bouw van de Pyrami.de van Cheops, 
dat reusachtige bouwwerk van l:l3 
meter hoogte, dat duizende jarPn 
geleden op last van een Egyptische 
Pharao werJ gebouwd als praalgraf en 
dat tot de zeven wereldwonucren bP.
hoort. Ret kan ook ziju dat het is voor· 
ge\'allen op de Akropolis, de berg hij 
Athene, waar de Gricken hun tempels 
bouwden voor Zeus en d.e anrlere hemel
goden. Ret doet er ook weinig toe, 
waar het gebeurd is en 6f het werkelijk 
gebeurd is, het gaat om de inhoud van 
het verhaal. 

Het bouwen ging in die tijd wei if.ts 
anders dan tegrowoordig. De bouwv:\k
arbeiders waren do'Jrl!aans slaven, die 
over waren gehouden uit een of andere 
veldtocht oo aangezien de bouwwerken 
aan andere eisen en mateo moesten 
vo!doen dan onze middrostandswonin
gen, terwijl de middelen in vergelijking 
met -vandaag wei iet:; te wensoo over
lieten, waren er duizende arbeidskrach
tet.>J. nodig om een bouwsel neer te 
zetten. 

En nu die anecdote! Dat ging om el'n 
hoeveelheid stenen, die van heneden 
naar hoven gebracht moest worden. Het 
waren onhandige brokke.'l, zodat iedere 
slaaf er maar een tegelijk kon dragen. 
Onde1· het wakend oog van de drijvers 
sjouwdelll zij heen en we~r. van heneden 
naar hoven, ieder telkens xnet een steen. 
Naar mate de dag vorderde, werd het 
heter. De z.on hrnndde fel op hun 
zwetende ruggen ea, wat nog erger was, 
op de zanderi;e gronJ. Want die w«>rd 
langzamerhantl z6 warm, dat zij de hitte 
bijna niet meer aan hu .. r.-t vocten konden 
vet tlragen. Zij probeerden doeken, die 
zij bij de hron nat maakten, om hnn 
voeten te wikkeJen, maar door het 
]open lieten de 1appen telkens weer los. 

Toetn kreeg cen van de slaven een 
idee. or eigenlijk was het helemaal 
ge~n idee van hem, maar van aile sla
ven hii elkaar, maar hij gaf er de stoot 
toe. Hij liep tegelijk met em lotgenoot 
de br;rg nf, om nienwe stenoo te gaan 
halen. Zijn kameraad strompeJde en 
steunile van de pijn aan zi}n voE>ten. 
Terw~jl z'i de hoop etenen naderdt>n, 
zei de slaaf,' clie merlelijde:1 ha<l mE't 
zijn vriencl: ,Blijf jij hier maar sta:tn, 
dan loop ik wei ver.der en gooi je een 
steen toe". 

Zo gezegol, z.o gedn:m. De cP.rste slaaf 
j!Ooidc eetn steen naar zijn kameraad. 
D<>ze ving hem op en draaide zich om. 
,,BIUf maar· staan", riep hij een ander 
toe. die juist~daal<lf'. en hinnen worp-

r
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Vertrek van het ms. ,Sambas" van Surabaia. 

afstand Yan hem was. ,Ik goo1 Je de 
steen toe''. De derde ving de steen en 
draaide zich om naar een \·ierde. Zo 
g:ng bet door tot de steen hoven was. 
De drijvers stonden eerst vreemd te 
kijke:~, maar al gauw merkten ze dat het 
op dcze manier vlugger ging, dan wan
neer aile slaven heem en weer bleven 
lopen en dus konden ze er geen aan
merki111gen op maken. 

Er- is in die twee- of driednizend jaar 
niet zo erg veel veranderd. Natuurlijk, 
d!e stenen zouden nu wel met eoo 
truck nnar hoven w~rden gebracht, 
maar het principe, dat de mensen met 
elkaar meer kunnen bcreiken, dan ieder 
afzonderlijk, is nog steeds van kracht, 
ja zeifs sterker dan vroeger, omdat men 
tegenwoordig veel rneer op elkaar aan
gewezen is. Er zullen in de moderne 
mnatschappij niet v~el mensen meer 
ziin, die van nicmaa<l anders nfhanke
lijk zijn. Die hun eigen br.ood hakken, 
hun eigen schoenen maken en hun 
eigoo huis houwen. 

Ook in l1et hedriif is het allemaal 
anders gew·orden. Waar honderd jaar 
I!E'leden ecn meester-meuhelmaker ti£-n 
da<ren 01odig had om ern stoel te maken, 
hehben nu tien arbeidcrs in et>n 
meuhelfahriek een da!!; nodig om hoci
derd stoelen te makcn. Ze werken 
samen, ze weten wat ze aan elkaar 
hehbm en 01aannate ze beter op elkaar 
zijn ingespeeld en elkanr bcter. kennen, 
l!aat het werk makkclijker en -vlu~~t>r. 
Hct is net als bij die pyramide. of tem
pelhouwcrs, va.n samenwerkin,!'! wordt 
iederecn heter, zelfs dej!ene, die zich 
aanvankelijk de opoffering l!etroost 
allecn ·door te Iopen en zijn vriend eeil 
steen toe te ~ooien. . . , -· _ . ,_ 

lfoto: 2e stm. J . Lezer) 

Er wordt zo vaak gezegd: ,Ik wil 
wei, maar krijg geen medewer.king". 
Maar dat is een drogredoo, want als er 
eenmaal iemand hl'gint, zien de an
d.zren hens wel in, oat het hun j!een 
windeieren zal leggen om mee te doen. 
En als cr dan tbch iemantl is, die nuk
kig hlijft weigeren, dan is er iets mis in 
de groep en moet daar nodig iets aan 
gedaan worden. Want iedereen moot 
meedoen. Anders blijvoo de stenen 
ergens halverwege liggen en loopt het 
hele systeem spaak. 

In de sport is het net zo. Daar zien 
we zelfs dat de sterksten soms het veld 
moeten ruimen voor zwakkere broeders 
omdat zij niet passen in de ploeg. Ieclere 
groep heeft een ei!!:en sfeer, waaraao 
m.:n zich moet aanpassen, wil men bet 
werk zichzelf en anderoo niet onmoge
lijk maken. 

Niemand ontkomr er aan. De jongste 
klerk niet, de chef niet, de directeur ook 
nict. Want iedereen moet op zijn eigen 
manier mer ander.oo samenwerken, 
omdat hij het aileen niet af kan. Omdat 
de.ondememing alleoo bij de t-tratie van 
.bet principe van ~amenwerking kan 
hestaan. Zoals trouwens de hele maat
schappij op dat grondheginsel herust. 

-~.... . 
· Dieren cp versvoeten 

op·-een· riapjespaard: . 

Een mager aapjespaard nit Ommen 
·is helemaa.I bezaa!d met sommen. 
Waarom? Het brave, benige, 
scharminkel is het enil!e, 
'naar velen mij verzekeren, 
waarop . men nog kan rekenen. 

. . . . ult: • .De Volkakrant". 
door: 'n'Untle Pop. 
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()p aarde spreken de J.nensen 
2796 talent 

In de tahijke talen op onze aarde neemt bet Engels de tweede plaats in 
naar bet aantal sprekers ervan, aileen overtroffen door bet Chinees. Niet 
minder dan 250 miljoen mensen over de bele wereld hebben bet Engels 
als moedertaal. Daar de totale bevolking van de aarde geschat wordt op 
2~ miljard betekent dit, dat een op de thm mensen op de wereld Engels als 
moedel'taal spreekt. 

Maar cijfera alleen zijn niet voldoen· 
de. Er zijn twee andere helangrijke 
iactoren. De ene :i:s de verspreiding 
van de, een be·paalde taal sprekende, 
mensen over de aarde, de andere is de 
hoeveelheid werkelijke~ intellectuele en 
geestelijke waarden, welke die mensen 
zich hehhen eigen- gemaakt. 

Wat verspreiding betreft is het Engels 
misschien wei de meest hevoordeelde 
taal. Er is nergens een zeer groot gehif'd 
op aarde, waar geen Engels sprekende 
menscn voorkomen. Ret Noordame· 
rikaanse continent heeft hiervan de 
grootste concentratie, met tussen de 160 
en 170 miljoen in de VS en nog eens 
15 miljoen in Canada. Enropa heeft 
tenminste 50 .miljoem Engels aJs moe· 
dertaal sprekende inwoners, op de 
Britse ei1anden. Am;tralie en Nieuw 
Zeeland vormen de derde grote groep 
met meer dan 10 millioen Engels
sprekenden. 

Maar de ongeveer 250 millioen men· 
sen, die Engels als moedertaal spreke111, 
geven n.op: geen volkomen bceld van de 
taalverdeling. Engels is verJer nog zo
zeer verhreid onder de sprekers van 
andere moedertalen, dat men aanneemt 
dat niet minder dan 600 .millioem men
sen op aarde Engels spreken - ruw 
geechat dus ongeveer 1 op 4. 

Mieschien is dit cijfer ietwat over· 
dreven, maar het zal toch niet zo era 
ver ht-'Zijden de waarheid zijn. 
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Experts op taalgehied schatten, dat 
bet totale aantal van op aarde gespro
ken talen ongeveer 2796 hedraagt -
dialecten huiten beschouwiug gelaten. 

'falen, die door meer dan een mil
joen mensen worden gesproken, zijn er 
ongeveer 200. De mee~t ohjectieve factor 
in ver.hand met talen is het aantal men· 
sen, die deze talen spreken. De hier 
volgende geschatte cijfers spreken voor 
zichzt>lf: 

Taal Aantal sprekers 

Chinees .... . .. .. .. . ....... . ... . 
Engels . .. .... .. ... . .. . .. .. ... . 
Hindoestani . . .. ... .. ... ... . . . 
Russisch .. .... .. ... . . . .. ... . 
Spaans ........ ... .. ..... .. . .. . 
Duit.s .. .... . .. ..... . ..... .. .... . 
J apans .. ... . . .. . .. . .......... . 
Frans ....... ... .•. . , •. . .. .. . . , 

500.000.000 
250.000.000 
160.000.000 
150.000.000 
120.000.000 
100.000.000 
100.000.000 
80.000.000 

Taal Aantal sprekens 

lndonesisch . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000.000 
Portugees . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 60.000.000 
Ben!l-"ali . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 60.000.000 
Italiaana . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . 60.000.000 
Arabisch .. ....... . . . . . . . . . . . . 50.000.0!10 
Andere . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 830.000.000 

Het is ~en opvallend feit, dat slechts 
13 talen een totaal van 50 miljoen be
t·eikcn. De a.ndere talm blij"en claarhij 
n ' r achter. 

Engels is de meest verspr.eitlc taal op 
aarde, otnmid·delli}k daarop volgt Frans. 
Frans vindt men in Europa in Frank· 
r ijk. Belgic oo Zwitserland, waar bt:t 
tcge!ijkertijd moedertaal en officicle 
schrijftaal is. BovendiJen spreekt men 
Frans in aile andere Europese landen, 
ook achter h et IJzeroo Gordijn, want 
Frans is altijd ·de taal geweest van de 
diplomatie, cultuur, kunst en ver· 
fijnin~-t. Op bet Westelijk halfrond vindt 
men het Frans dan nog als .moeder- en 
officit:le taal in Oo~t Canada, op Haiti 
en verschillende Franse hezitting~n 
(Frans Guyana, Martinique, Gua,le
loupe enz.). In Afrika wordt Frans 
officieel gesproken in Maroko, Tunesie, 
Algerie, F ral!ls West Afrika en Equato
riaal Afrika en op Madagascar. Ret hle,of 
als koloniale taal hestaan in Indochina 
en op ta1rijke eilanden in de Stille on 
Indische Oceaan. 

ln vele Ianden van Zuid Amerika, 
Azie en Afri'ka is het Frans, evena1s 
in Europa, de taal v&n cultuur en ver
fijuin~ gehJeven (hoewel Engels h et 
Frans in dat opzicht n aar de kroon 
be)!int te steken). 

Het resultant van dit alles is, dat 
Frans intemationale helangr~jkheid 
heelt - een belangdjkheid, die ver 
uitgaat hoven het aantal mensen, dat 
Frans als moedertaal spreekt. Derde 
taal wat verspreiding hetreft, is he! 
Spaans, daarop volgt he t Russisch, he· 
perkt tot Oost Europa en Noord Azie, 
maar een 'Zesde deel van het aardopper
vlak innemend. Ook het Duite heeft 
huiten Duitfill an d, Oo8t'Cnrijk en Z~it
serl and een helangrj,:jke verspr.eiding. 
vooral als taal van de wetenschap. 

Bij de 13 leidende taleo is he t Ara~ 
bisch - ,de niet-Europese t aal met het 
kleinste aantal deze taal ala moedertaal 

sprekende mensen, de taal met d.e groot
ste verspreiding en culturele macht. 
Als drager van de Is.lamietieche gedacltte 
bereikt deze taal ca 300 miljoen andere 
talen sprekende men!"en, wonende in 
Perzie, Afghanistan, de Sovjet Unie, 
India, Pakistan, zelfs China en lndone
sie, om Turkije en de Balkan en ·enkele 
delen van Afrika nog niet eens te 
noemeo. 

Hindoestani, in aantal de derde we· 
reldtaal, is een comhinatie van Oerdoe, 
de >Officie.Ie taal in Pakistan, en Hindi. 
de o[ficie1e taal in India. Beide talev 
verschillen belangrijk in de geschrevt'u 
vorm, maar komen elkaar gesprokoo 
zeer nahij. Bengali, hoewel het aantal 
zeer groot is, is slechts de tweede taal 
van Oost Pakistan en Noordoost India. 

cult : .,Sclence D\gest"l 

OVERBOORD GEVALLEN EN NA 
NEGEN UUR GERED. 

Een 23-jarige Engelse stuurman, Dougla~ 
Wardop, die onlangs in de Pacific overboord 
vie!, beeft het aan zijn moed en kalmte te 
danken, dat hij 9 uren later kon worden 
gered. 

Hij bedacht, toen hij eenmaal in bet water 
lag. dat men hem ongeveer na drie uur zou 
missen, omdat hij dan op wacht moest komen. 
HiJ schatte, dat er met zoeken aan boord nog 
ca. een half uur verloren zou gaan en dat men 
dan de steven zou wenden om bet wateropper
vlak af te zoeken. Hij bleef uiterst kalm en 
door af en toe wat water te trappen probeerde 
hij zoveel mogelijk , koers te houden". Hij 
kreeg bezoek (en schokken) van efectrische 
alen, van een gevaarlijke rog (die al weer 
gauw verdween) en van een zeeschildpad, die 
tot aan zijn redding bij hem bleef. 

Zo lag deze taaie Engelsman in het water, 
met een alles overwinnende hoop op redding, 
die na 9 uren kwam opdagen. Geen ogenblik 
had hij de neiging gevoeld de strijd op te 
geven, aileen vond hij het jammer, dat bij 
zHn vriend in de nood, de zeeschildpad, moest 
achterlaten. 

In memoriam 

V au bet Amsterdam-kantoor 
ontvingen wij bericht dat tijdens 
'Zijn vacantie - in Duitsland op 
9 Augustus j.l. in de onderdom 
van 69 j aar plotseling is overleden 
die 'beer 

A. van der Eyk 

Sinds J uli 1954 maakte de heer 
Van der Eyk deel ui;t van de 
Raad van Bestuur der K.P.M. en 
van de Raad van Commissarissefl 
der N.T.P.M. 

Hij ruste in vrede 



Het is 8.1 weer een tijd geleden, dat 
in deze kolommen iets over de zeilsport 
is geschreven. Gelukkig heeft velen dit 
niet weerhouden om-steeds gebruik te 
maken van het feit dat de K.P.M. te 
Tg. Prio·k drie 16 M2 zeilhootjes heeft 
en er is dan ook .regelmatig gezeild. De 
toerzeilers hebben hun hart kunnen 
ophalen want er was geen concurrentie 
van de wedstrijdzei1e.r.s. De heren 
W akka en Redeker waren met verlof 
en de beer Brassem zeilt tegenwoordig 
als stuurman in ecn hoot van J avastaal 
Stokvis. De heren V erhoeVJen en Ostreig 
lloudeu zich bezig met het lesgeven van 
de zcilkunst aan de liefhehbers. 
Wilt U zeilen, profiteert er van wan· 
neer U in Tg: Priok bent ! 

Dat onze wedstrijdzeilers er nog iets 

Zeilt u mee? 

van lmnnen, h1iikt wei uit hun presta
ties. De beer R"deker zeilde dit jaar op 
de Kaa~r in Holland in de teamwedstrii
den rnee ah verte~renwoordie:er van de 
Yachtclnb T:z. Priok en won dit iaar, 
evenal!l het voril!:e jaar, van het Kaa:z· 
team. Een mooie preetatie. 

De heer Brassem werd dit iaar voor 
d·e 4de maal door de Yachtclub T!!:. Priok 
uitgenodi~!l om als teamleider in Sura
baia aan ile Interuortwed!strii.Ien me<' 
te doen. Het rPsuJtaat was schittereml. 
De Yacbtclnb T~. Priok behaalde 40.3 
punten en de Watersportvereni~D/! 
.. Brantas" 21 punten. 

In de individuele wedstrijden werd 
Brassmn op het laatsbe; moment door 
een Surabaiaan voorb~jgelopen na de 
gehele wedstrijd een gelegen te hebben 
'eiD hij eindigde dan ook op de 2de plaats 
bij . deze kampioenschapswedstrijden 
van Indonesie. 

Ook dit jaar werd namens de Directie op 17 Augustus aan aile Indonesische KPM
patienlen, die op die dag in het Ziekenhuis Petamburan weraen verplcegd, ee11 vruchten
mand aangeboden. (!oto: Willy van Boggelen) 

Gehoord in het Ziekenhuis Petamburan 
II. 

I. 

Een telefoontje van bet Hoofdkantoor: 
- Zuster, kunt U mij ook zeggen wanneer de 
le stuurman X weer mag gaan varen? 
- Stuurman X is bier niet bekend. 
Hoofdkantoorman, na een moment van stilte: 
- Mag ik dan over een half uurtje nog eens 
bellen, dan zal hij inmiddels wel op Petamburan 
zijn gearriveerd! 

Chirurg tot zuster: ,Maak van dit slachtoffer 
van bet straatongeval foto's van de schedel, 
kaak, Iongen, buik, armen en benen!" 

Zuster : ,En als de patient koorts krijgt, 
dokter?" 

Chirurg, , Dan geef je hem 3 X ~ acetosal, 
indien ienminste de internist dit goed 
vindt". 

Zuster: ,Is hij dan ook patient van de inter
nist?" 

Chirurg: ,Wel als hij koorts krijgt!" 

Dtt is geen recente foto, maar een opna~ die minstens 20 jaar oud is. U z;iet van r.n.l. de 
,.Nieuw Holland", de ,,Plancius" en de ,Tasma11'', gemeerd aan de kade te Tg. Priok. (De 
:·Tasmf!n" behoorde vroeger ook tot de witt~ schepen der KPM-vloot). Deze /oto, die ons 
rn bru1kleen werd afgestaan door de heer J. Siebe, adj. chef b.d. Teclm. Dienst, vonden 

wiJ wel de moeite waard er in ons blad een plaatsje voor in te ruimen. 



De volgende mutaties· vonden de afgelopen maand plaats 

AA"SGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

Dr. A.F. van Heerde 

J.B.K. Siebe 

LS. van der Meulen 
H. Haas 

J. H. Redeker 

chef v. dienst 

adj. chef 

hfd. wtk. 
hfd. empl. 

hfd. baas 

2917 ex EV (naar Med. 
dienst/ Petamburan) 

4/8 ex EV (naar Techn. 
dienst/HK) 

6/8 ex RV 
17/8 ex EV (naar Survey-

dienst/Tg. Priok) 
21/8 ex EV (naar Werknl./ 

Tg. Priok) 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 29/8: 

H.H.W. Groot en gezin adj. chef 

W. Winkelman en echtg. emnl. 
R.V. Brouwer en gezin hfd. empl. 

G.H. de Jong en echtg. 
Mevr. W. Zindel-de 

Graaf en kind 
Mevr. N. Antonis~en

Schurkardt en kind 
Mevr. M.A. Bonsen

Twaalfboven 

2de stm. 
gezin 
hfd. wtk. 
gezin 
hfd. empl. 
er.htg. 
hfd. empl. 

ex EV (naar Techn. dienst I 
HK) 

ex EV (naar ag. S',..Ne) 
ex EV (naar Naut. Inst./Tg. 

Priok) 
ex RV/ SV 

Welkom 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 
... 

B. Broekhui7im · gezagv. 2917 RV 
P. van der Molen hfd. emo[ 3017 EV (ex. afd. CD/ HK) 
F.H. Apon htd. empl. 30/7 EV (ex afd. Equip./ 

A. Zijlstra 2de stm. 3117 
S'baia) 

RV/ SV 
L.M. Kaotein 2de stm. 31/7 RV/ SV 
C.B. Romhouts 3de stm. 3117 RV/SV 
L.C. Mehlbaum 4ce wtk. 31/7 RV/SV 
P. Westerhuis 4de wtk. 31/7 RV/ SV 
G. Potjewijd gezagv. 2/8 RV 
L. v.d. Boon 2de stm. 518 RV/SV 
H.J. van Lare 2de wtk. 518 RV/SV 
W.M. Heugen 2de stm. 118 RV/ SV 
A.H. van Koeveringe hfd. empl. 7/ 8 EV (ex Techn. dienst/ 

HK) 
J.T..N. Vall Zde stm. 818 RV/ SV 
H K. Kruk 2de stm. 1218' RV/SV 
A.M. Haurissa 2de ~tm. 12/ 8 RV/ SV 
F.A. 7 •veere 2de stm. 1 :!18 RV/SV 
E. Sct.ddema 2de wtk. 1218 RV/ SV 
G. v.ll. Kleyn gezagv. 15/ 8 RV 
A.J .A. Janssen 4de wtk. 15/ 8 RV/ SV 
J.N. van Wengerden .dde wtk. 15/8 RV 
T. Terhorst 1e- stm. 19/8 RV 
B.J .F. Overbeek 4rle wtk. 19/8 RV 
r .S.L. Kneefel 2de stm. 20/ 8 RV/ SV 
\\o .A. Supit 2de stm. · 2 1/8 SV 
W. Snel em pl. 2218 EV (ex .Werkpl./Tg. 

'. · Priok) 
W van Nek 4<~e wtk. 22/1! . FV/ SV 
II .G. Tan 2de stm. 27/ 8 sv . 
E.A. de Bruyn hfd. bedr. 28 / 8 EV ~(ex Werkpl./Tg. 

!elder . Priok) 
W.C. Bouter · · 2.de stm. · 29/8 · RV /SV 

l() 

Per ms. ;~Oranje" ddo. l/8 : 

C.A. Adamse en gezin 

Ir A.M. Poot en gezin 

A. Klijn en echtg. 
J . v.d. Zwan 
F .H. Begemann en gezin 
G.G. Groenewout en 

gezin 
E.F.H. van Santen en 

gezin 
Mevr. H.A. Salomons-

Helle en kinderen 
J.A. Willemsen en gezin 
A.J. Jsta en gezin 
S.N. de Rochemont en 

echtg. 
J . Oudraad en gezin 
J.H. Waldt en geztn 
J. Wilms en gezm 

arts/ chef van 
dienst 

chef van 
· dienst 

diensthoofd 
gczagv. 
hfd. wtk. 
bid. wtk. 

hfd. empl. 

gezin 
Md. empl. 
baas A 
2de stm. 
2de stm. 

Zde stm. 
3tle wtk. 
em pl. 

,EV (ex Med. dienst!Petamhu
ran) 

EV / ontslag op verzoek (e'l( 
Surveydit:nst / Tg. Priok) 

EV / OP (ex Werkpl./Tg. Priok) 
RV/ OP 
RV/ OP 
RV 

EV (ex afd. C.M/HK) 

EV (ex Werkpl./Tg. Priok) 
RV/ SV 
RV/ SV 

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

Een goede reis en behouden aankomst ! 

NJEUW AANGENOMEN : 

M0h. Tahir 
Mej. M.M.M.A. Flohr 

J .G. Brunings 
H. Slotboom 
G. Proper 
W. van den Heuvel 
J . Siebert 
J.B. Nolthenius 
c.n. van Penerstraten 
J .H. de Graaf 
J .R. Beem 
L.J.N. Willemse 
W. v:!n Herk 
J. Fikse 
A.· Koller 
W.A.F. Srhoenmakers 
P.C. de Haan 
G. Ch. Grevink 
J W.M .W. van der Bas 
B J. Bouwman 
P.H. Ambags 
A A. l .oenen 
A.M. I'Herminez 
1. Korevaar 
G.W. Maternan 
J. D"'nker Cmtius 
B. Nederveen 

J. Pilaar 
R. Wagner 

Ch. F. Smlssaert 

loc. empl. 
em pl. 

kv. 2de stm. 
5de wtk. 
Jl. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
11. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
Sde wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
11. wtk. 
kv. 3de stm. 
11. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
11. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
1!. wtk. 
II. wtk. 
II. wtk. 
em pl. 

em pl. 
11. stm. 

11. stm. 

ddo. 
ddo. 

1 ' 8 naar Ag. PefTianl!kat 
I / 8 naar Afd. PZ/ A7/ 

ddo. 11 18 aangek. 
ddo. 11 18 
ddo. J 118 
ddo. J I !8 
ddo. J I 18 
ddo. J'l t !! 
ddo. 1318 
ddo. 1~ 18 
ddo. 1318 
ddo. 14 ' 8 
ddo. 1418 
ddo. J4t8 
ddo. 1418 

· ddo. 11!18 
ddo. 11!18 
ddo. 11!18 
ddo. IR /8 
ddo. 1Q /8 
ddo. 19/ 8 
ddo. 2018 
ddo. 2 118 
ddo. 2 118 
ddo. 21 18 
ddo. 21 18 

HK 
per vliegt. 

ddo. 21!18 .. , ms. 
,.Oranje••· (naar ag. S'pore) 

ddo. 21! / 8 ,; , , 
· ddo. 29/ 8 mq. 

.,Oranje" 
ddo. 29 / 8 

Welkom bij onze Maatschappij ! 

.MUTATTEc;: 

J .J. Ostreig 

J.W. Llgthelm 

, A. niodhy Wirokoesoe
mo 

Ch. _Cuperus 

P. ·Hullemim 

empl. ddo. 2~17 va;t ag: · .. Pa1.em.hang 
· naar af·f. C'hitn~/ 1-fT( 

empl. •· :, ·· .ddo. 29/7 van -' Mn/ Tg. Priok 
. ,_. . .. . . . naar .. ClD.!HK 

~QC. ~WPl_., ·, . ~QO.:).OI.7.:.me~, oll~slag (~~ C'~76 
hfd. empl.. '. 'ddo:··; l(g· van 'ag. Sim!kawang 

. · ' ~ : ~ ;. · ·· · · '· . :. ; naar ag. MakaSsar. 
hfd. : e~n.L ... · r. _. d\k>. 10/.8 ,vaQ :-a g. P.adang ;:-
. . .. ... . · afd. VZfHK 

~ - .... · '· · 



Grootste tankschip ter wereld wordt / 
in Atnerika gebouwd r Ooze maandelijkse foto-prijsvraag 

De Grace National Bank of New 
Y:>rk, gevoJmachtigde van ue kinderen 
van Aristoteles S. Onassis, die in het 
hezit zijn van de me~rderheid Jer a.un.
delen in de Victory Tankers. Inc., lweft 
aan de Bethlehem Steel Company op
drachL gegeve.11 tot de houw van het 
groolste tankschip ter were.ld, metend<' 
100.000 ton d.w. 

Ofschoon het -schip niet de lengte 
za1 krijgen vnn de grootste der lu"e 
passagiersschepen en vnn het vliegkamp· 
schip Forrestal van de Amerikaanse 
Marine, is de waterverplaatsing V3lll het 
volgeladen schip toch nog ongeveer 
130.000 ton. Tian, jaar geleden had een 
grote tanker een laadvermogen van 
16.200 ton, terw:ijl de grootste moderne 
ta-nkers. die thans in de v;Jart zijn, hijnn 
85.000 ton drangvermogen hebhen. 

Om de voJle ladi111g van het 100.000 
tons schip met tankwagons te vervoeren, 
zou er een Lrein nodig zijn van 45 kilo-
meter Iengte; dit geeft mig idee van de 
hocveelheid o.Iie, di.e met dit schip kan 
worden vervoerd. Ret 'krijgt een len.g;te 
van 2fl6,5 meter, een grootste breedte 
van 40,2 meter ; de hoogte van kiel tot 
hoofddek zal overeenkomen met die van 
ern gebouw van zeven verdiepil!lgen. De 
kruisrad·ius zal 26.000 mijl hedragen, 
tenvijl de vaarsndheid 17 mijl per uur 
wordt, belangrijk meer dan die van een 
gemiddeld vrachts< hip. 

Door zijn enorme afmetingen kan het 
schip echter niet alle routes hevarec.1. 
Zo kan het, volgeladen, het Suezkanaal 
niet passeroo; ledig is dit wel het geval. 
M&ar door het Pa.namakanaal kan het, 
door zijn grote hreedte, vol noch ledig 
passer.en. 

Ook door zijn grote di.epgang - 14 
meter - is het beperkt in zijn bewe
gingen, danr slechts weinig haaien en 
havens zulke grote schepen 'kunnen 
opnemen. Zo zijn er in het Midden
Oosten slechta twee havens, waar een 
dergelijk schip kan laden en in West· 
Europa zal deze tanker hij aile havene 
!huitenl!aats moeten ankere:t en daar 
zUn Jading overpompen in kleiner.e 
schepen, e~.m omslachtige en kostbare 
procedure. · 

Daar staan evenwel grote voordelen 
tegenover. A.llereerst dat de veel grotere 
hoeveelheid lading slechts met matigc 
verhoging van bet machinevermogen 
kan wortloo vervoerd. V erder is ook de 
kwestie der hemannin:r van groot 
b elanf!; eT was voor een T-2 tankschip 
van 16.200 ton in oorlop.stUd nog een 
bema1:Jning nodig van 40 koppen, de 
supertanker heeft genoep: aan 70 man 
- derhalve DOIJ: niet het duhhele aantal 
bij een zesmaal zo grate lading. 

De gr.oot.Ate tbant~ varende tanker is 

de ,,Universe Leader", gehouwd in Kure, 
Japan en in Augustus 1956 van stapel 
gelopen. Dit schip is 259 meter lang, 
heeft ee:1 br.eedte van 38,1 meter, een 
snelheid van 14 mijl per nur en een 
diepgang van 14 meter. Het laadver· 
mogen bedraagt 84.730 ton ; e igenaresse 
is Daniel K. Ludwi:r Company. 

Berusting 
Een znkenman in New York heeft de hoop 

op foutloze hrieven van zijn secretaresse opj!:e· 
geven. Hij verzendt d<e hrieven - zonls zij uit 
haar machine komen - <'Ompleet met spelfou:en 
en doorhalin?:en. Hij maakt de zaak in orde 
met een rubberstempel, dac. hij speciaal heeft 
laten mak.en. Oat vermeMt in de linlker ~ene. 
denhoek.: ,Mijn secretareese kan niet typen -
maar zij .ia kllap." 

J 

U ziet bier de oplossing 
van de fotopu.zzle, voor
komende in het Jnli-num. 
mer van ,de Uitlaat": een 
:wasbord. Bij de plaatsing 
valll deze puzzle waarschuw· 
d en wij onze lezers dat het 
geen gemakkelijke opgave 
was, doch h et is ons toch 
wei eem. heetje tegengevallen 
dat niemand het juiste ant• 
woord heeft kunnen vinden. 
Jammer, de volgoode keer 
l>eter. Misschien heeft U 
meer geluk met ondetBtaan• 
de opgave. 

* 

U zult one niet ku.m1en 
verw.ijten dat nevell8taande 
puzzle erg moeilijk is. Ala 
U het antwoord weet, z:::ndt 
dan Uw oplossilllg aan: de 
Redactie van ,.de Uitlaat" 
- p/a n.v. K. P.M. -
Medan Merdeka Thnur 5 -
Djakar.ta. In de lin'kerhoven• 
noek van de envelop zet 
U: foto-prijsvraag. · Oncrer 
de goede inzenders verloten 
wij een prijs van Rp. 15,-

De uiterste datum vao in· 
zending is: 20 October a.s. 
Good luck! 

.,Andere landen %\fn e-r nog niet ontdekt, 
7ReWOUtD" • 

.Jl 



Efraim Jen:mias Abrah:.msz werd 16 April 
1901 te Amboiria geboren. Hij trad 21 Maart 

E , J . Abrahamsz 
maandgelder afc'l, 

: Equipage - Surabdia 
35 f.aar 

7 October 1957 

192 I als leerling
ladingklerk in dienst 
van onze Maatschap
pij en werd 1 Januari 
1926 tot ladingklerk 
bevorderJ. Op 1 Mei 
1951 werd de beer 
Abrahamsz eervol · 
ontslag verleend. doch 
met ingang van de
zelfde datum werd 
hij op eigen verzoek 
als maandgelder we
derom in dienst ge
nomen en geplaatst 
bij de afd. Equipage 
te Surabaia. Op 7 
October a.s. hoopt de 
heei: Abrabamsz zijn 

35-jarig dienstjubileum ~e. vieren, ter gelegen
hcid waarvan wij hem hierbij onze gelukwen
~eh aanbieden. 

* s, Ch.. Mahubessu 
tocaaZ-emplrw~ ag. Makassar 

35 faar 
23 October 1951 

· (llt~n toto be schikt>aar J 

Stefanus Christofel Mahuhessv, werd !5 
Ckt0her 1904 te Ambon gebnren. Hij trad 
2~ October 1922 als leerting-ladinl!klerk in 
KPM-dien~t. Na tot ladin!!klerk te zijn bevor
derd. behaalde hij het dioloma voor stuurman 
locaalvaart ·en werd oo 1 Juli 1928 tot stm.
locaalvrt. bevorderd. De heer Mahubessy ging 
in 1935 op eigen verzoek over naar de wal
dien~t Op J Januari 1946 werd hii tot hoofd
klerk TI hev"rderd en on 1 Januari 1949 volgde 
zi_in aanstelling tot hoofdklerk I. Precies viif 
jaar later werd de· beer Mahubessy bevorderd 
tot beambte en zijn benoemin2 tot locaal
employe kwam af op 1 Januari 1956. 

* 
Kanapi terlahir da

Jam tabun 1903 di 
Modjokerto. Ia masuk 
kerdja pada Perusa
haan kami sebagai pe
lajan diat11s salah se
buah kapa\. Dalam 
tahun 19J2 ia dinaik
kan pangkatnja men
djadi bottJiier dan ke
mudian diangkat men
djadi tukang roti. 
Pada tgl. 1 Djanuari 
1949 ia sebagai tu
kang roti ditempat
kan didarat dan dipe- · 
kerdjakan pada Ci
viele Dienst di Tg. 
Priok; datam djabatan 
mana ia masih beker
dja hingga sekarani-

12 

Kanapt 
tukang rotf pacta 

Clvie!e Dfen~t 
'l'g, Priok 
25 t4hun 

t Oktobor 1957 

:!5 .'\ pri I 1912 werd Jacob Corne lis van 
Noordenne re Sliedrecht geboren. Na de Mulo 

J, c. van Noordenne 
adjunct-chef 
ag. Makassar 

25 taar 
5 October 1951 

te Rotterdam te heb
ben doorlopen, volgde 
hij de studie aan de 
K weekschool voor de 
Zeevaart te Amster
dam en behaalde in 
1932 te Den Haag 
bet diploma voor 3de 
stuurman GHV. Hij 
trad op 5 October 
1932 als 4de stuur
man in KPM-dienst: 
in Maart 1936 be
baalde bij te Djakarta 
het dioloma voor 2de 
stuurman. 1 Aoril 
1940 werd de beer 
Van Noordenne tot 
3de stuurtnan bevor-
derd. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft 
hii vanuit Australie doorgevaren, o.a. op de 
,Tasman" en de ,Khoen Hoea" als wnd. 2de 
en wnd. le stuurman. In Augustus 1943 be
haalde bij te Melbourne zijn le rang, doch 
werd in Januari 1944 helaas voor zijn ogen 
nfgekeurd. 

Tot Juni 1944 werd bij te Townsville belast 
met werkzaamheden bii de Nautiscbe Dienst 
en de Afd. Equioage. Van Juni 1944 tot Octo
ber van datzelfde jaar vertegenwoordigde de 
beer Van Noordenne onze Ma'itschappij te 
Milne Bay en was van October 1944 tot Sep
tember 1945 Agent van de KPM te Finschafen 
<Br. N.-Guinea). Van October '45 tot Februari 
'46 was hij wederom werkzaam op de Nauti
sche Dienst te Sydney. 

Op 1 Juli 1946 werd de beer Van Noordenne 
tnt employe benoemd en werd belast met de 
Ieiding van de Afd. Equipage. Ecn half jaar 
later volgde zijn bevordering tot hoofdemploye, 
en op 1 Januari 1951 werd hij tot adjunct
chef benoemd. In November 1955 werd hij 
bij de Algemene Dienst geplaatst en in Decem
ber van datzelfde jaar werd hij aangesteld tot 
Agent onzer Maatschappij te Padang. Van 
November 1956 tot Mei '57 was hij werkzaam 
op de Afd. VRV van het Hoofdkantoot, waar
na hij benoemd werd tot Agent te Makassar, 
in wetke functie de beer Van Noordenne nog 
steed's werkzaam is. 

·I 
. i . "l 
l 

Jacques Matthijs Dekker werd 18 Novemtier 
1909 te Den Haag geboren. Hij !!oorliep de 
Mulo te Den Haag 

·en bebaalde, na eerst 
Je studie aan de Zee
vaartschool te Scheve
ningen te bebben ge
volgd, in 1932 te Den 
Haag het diploma 
voor Jde stuurman 
GHV. Op 5 October 
1932 trad hij als 4de 
stuurman in dienst 
van onze Maatschac
pij. In Mei 1935 be
haalde hij te Djakarta 
zijn 2de rang en hii 
werd 1 April 1940 
t t 3d J . M , Dekker 
o e stuurrnan be- hootdemplove 

vorderd. (met EV J 
Gedurende de oor- 25 j aar 

log is de beer Dekker 5 October 1957 

blijven doorvaren. Hij voer als 3de stuurm' 
o.a .• aan boord van de , Nieuw Zeeland'' weik 
scblp op II November 1942 in de Middel
landse Zee door een onderzeeboot tot zinken 
werd gebracht nabij Gibraltar. Gelukkig be
hoorde .. de heer Dekker tot de geredden. Later 
voer hiJ als. wnd. 2de stuurman nog aan boord 
v?n ~e ,NJeuw Holland", de ,Generaal Van 
Geen en de ,,Bandjertnasin". Eind 1945 ver
trok de. heer Dekker naar Nederland In J · 
1 ~46 werd hij tewerkgesteld bij de ~fd ~~~ 
Dtenst OP. bet Hoofdkantoor te Amst~rdam· 
alwaar JliJ tot ult. 1947 werkzaam bleef . 
· Op e!gen verzoek werd de beer Dekke~ aan 
d~ ~at geplaatst en eind Februari 1948 werd 
hiJ mgedeeld bij de afd. PZ op het Hoofd
kantoor te Djakarta in de rang van em I e 
Van Jut~. 1949 tot Febuari 1953 was bij ;.,~ik~ 
zaam ~IJ de afd. VRV. Op 1 Januari 1951 
was hiJ. tot hoofdemploye bevorderd en in 
Februan '53 vertrok hij met verlof naar Ne
derland. 
. Na ommekomst van zijn Europees' verlof 
m September '53 werd hij geplaatst op bet 
Agentschap Semarang, om in Januari 1956 
weer terug te keren bij de afd. VRV op bet 
Hoofdkan~oor. In December '56 volgde zijn 
ove~plaatsmg naar bet Ag. Tg. Priok en in 
Jum van dit jaar vertrok de beer Dekker 
wederom met verlof naar Europa. 

* 
Gerard Albertus Henricus Schoenmakers 

werd 27 December 1910 te Roermond gebo-

G.A,H . Schoenmakers 
gezagvoerder 

25 1l1.4r 
5 October 1957 

ren. Hij doorliep de 
3-jarige HBS en volg
de daarna de studie 
aan de Kweekschool 
voor de Zeevaart. Hij 
behaa1de de 3de rang 
voor stuurman GHV 
en trad op 5 October 
1932 als 4de stuur
man in dienst van 
onze Maatschappij. 
De beer Schoenma
kers behaalde nog 
resp. zijn 2de- en le 
rang stuunnan GHV; 
op 1 April 1.940 werd 
hij tot 3de stuurman 
bevorderd. 

Gedurende de Japanse bezetting van Indo
nesie heeft de beer Schoenmakers doorgevaren 
(o.a. op de ,Reynst", de ,Patras" en de 
,Merak"). 1 Januari 1948 werd hij tot 2de 
stuurman benoemd en op 1 Januari 1951 
volgde zijn aanstelling tot 1e stuurtnan. Hij 
werd op 1 Juli '56 tot gezagvoerd_er be~order~. 



F. Kameang 
tukang masak pada 

Rumah Sakit 
Petamburan 

25 tahun 
8 Oktober 1957 

* Ernst Daud terlahir 
1906 di Tamako 
(Sangir Raya). Dalam 
bulan Nopember 
1929 ia masuk kerdja 
sebagai pelajan pada 
KPM dan dipeker
djakan pada armada. 
Dalam tahun 1938 ia 
diangkat mendjadi 
botteher dan bulan 
Oktober 1945 diang
kat mendjadi mandor 
pada Civiele Dienst. 
Pada tgl. 1 Djanuari 
1953 menjusut kenai
kan pangkatnja men
djadi mandor kepala 
pada dinas jang sama, 
dalam djabatan mana 
ia pada saat ini rna
sib sena1ttiasa: beker
dja. 

Frans Kameang ter
lahir pada tgl, 25 De
sember 1909 di Me
nado. Ia masuk kerdja 
pada kami sebagai 
pelajan diatas salah 
sebuah kapal KPM 
dan pada kira• tahun 
1938 diangkat men
djadi tukang masak, 
dalam djabatan mana 
ia pada saat ini masih 
senantiasa bekerdja 
pada Rumah Sakit 
Petamburan. 

pada tgl. 23 Maret 

E. Daua 
mandor kepala pada 

Ctviele Dtenst 
Tg, Priok 
25 tiih.u'n 

.12 Oktober 1957 

De beer P. Smits, afkomstig van de Kweek
school voor de Zeevaart, na met goed gevolg 

o.a. de H .B.S. met 
5-jarige cursus te 1-.eb
ben gevolgd, ving op 
3 September 1932 
de dienst ats vierde 
stuurman aan. 

Na op 1 April 1940 
tot derde stuurman te 
zijn bevorderd, werd 
bij in Maart 1942 
gei:nterneerd en in 
September 1945 te 
Singapore bevrijd. 

Op 16 October 
P. sm•t• 1946 in tijdelijke- en 

emploue Amsterdam- op 1 Januari 1949 
kantoor 
25 jaar 

3 September 1957 

in vaste dienst van 
het Amsterdam-kan
toor gekomen zijnde, 
heeft hij zich op de 

afdeling Financien, hoe ook gehinderd door 
zijn door het kampleven geschaad gezichts
vermogen, doen kennen als een toegewijde en 
gewaardeerde kracht. 

* 
----------·- ----

Als al ons ongeluk op een grote hoop 
werd (lelegd, waarvan ieder een gel(ik 
deel moest afnemen, zouden de meeste 
mensen zich met hun eif!en deel uit de 
voeten trachten te maken. 

SOCRATES 

VAN HET AMSTERDAM-KANTOOR 

Afscheid van de heren J. A. Kluit, G. C. J. van der Linden, K. M. van 
der Vliet en L. W. Zinsmeester 

Diner in het Vondelpark-paviljoen tijdens de toespraak van de heer Lucas. 
d.n.r.: lr P. Th. Meerdink: M. Luhsen; J. A. Kluit; Jhr S. G. van Weede: G. C. 1. van der 
Linden: L. W. Zinsineester; Mr W. A. J. Lucas,· K. M. van der Vliet en 1: W: · Brand: 

Donderdag 11 Juli j.l. heeft het per
soneel van het Amsterdam·kantoor in 
de Grote Vergaderzaal van ,Het 
Scheepvaarthuis" afscheid ~enomen 
van hovengenoe.mde 4 sous·chefs, wier 
diensttijd bij de K.P.M. varieerde van 
43 tot 45 jaar, of zoala de heer Van 
der Vliet in zijn antwoord-speech op
merkte: ,door dit afscheid gaat een 
gezamenlijke ervaring van 180 jaar voor 
de K.P.M. verloren''. 

De scheidenden Werden toegesproken 
door de oudste Chef van het Amster
dam-kantoor, de heer M. Lubsen, die 
tevens de overhandiging van de door 
bet peraoneel aangehoden geschenken 
op zich nam. 

Na afloop van deze plechtigheid 
werden de talrijke relaties van de ver· 
trekkenden in de geleg~nheid gesteld 
afscheid te nemen. 

* 
ZatP.rda~ 20 Juli .f.l. werd hen door 

de Directie in Nederland een diner in 
h-et Vondelpark-paviljoen aanl!ehoden, 
waaraan een aantal' oudere coloo~a's 
van het Amsterdam-kantoor, eoige ge~ 
pen5ionneerde oud-colle~ra's f'n een 
·tweetal heren van de K.J .C.P.L. aan
zaten, Hierbij was ook de Directeur 

(Foto L. van Kollem) 

buiten Europa, de heer J. W. Brand 
aanwczig, een geste die door aile aan
wezigen zeer op prijs werd gesteld. 

Namena de Directi<e sprak de heer 
Lucas, onder aanbieding van een ge
schenk, de scheidenden toe, terwijl door 
enige andere personeelsleden, alsmede 
de heer Marree van de K.J. C.P.L. (ex
K.P.M.), hartelijke woorden aan hun 
adres gericht werden. 

Tot slot spraken de ,vier" elk op de 
hun eigen wijze een dankwoord uit, 
waarna men tot laat in de avond nog 
gezoellig bijeen bleef. 
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Bevorderingen ~ 
Amsterdam-kantoor ; 

Met ;ngang van 1 Ju]; j.l. w•rd ~ 
de hoofdeanploye J. M. van Suyle. , 
kom hevorderd tot adjunct-chef ; ~ 
hij werd belast met de Ieiding van ( 
.de afdelin~r~ Vrachtzaken en ~ 
Algemene Zaken· van het Amster· 1 
dam-kantoor. ! 

Onze gelukwensen. I 
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van de gezagvoerder van het 
nis. ,S:aoe" ontvingen. wij tele
grafisch bericht, dat op 10 . Au· 
gustus j.l. in de ouderdom van 
28 jaar plotseling te Rangoon is 
overledep., de heer 

Willem Nicolaas Runtuwene 

in leven proviandklerk 2de kla~e 
aan hoord van genoemd schip. 
Onze Maatschappij verliest in hem 
een toegewijd werker. 

llij ruste in vrede 

DE AMERIKAANSE 
KOOPVAARDIJVLOOT 

Oniangs w.erd door bet Commitee of 
American Steamship Lines cen bullet1n 
uitgegeven onder de naam ,Maritime 
Affairs", waaraalll wij enige interessante 
gegevens ontlenen betreffend.e de Ame
rikaanse koopvaardijvloot. (Het Com
mitee of America Steamship Lines telt 
14 Hjnen als leden, welke tezamen b~jna 
300 vracht- en passagiersschepen exploi
teren op de voornaamste scheepvaart· 
routes van de wereld). Zo wordt {!eschat. 
dat de Amerikaanse koopvaardijvloot 
tezamen met de verwante bedrijven 
zoals scheepsJouw- en havenfaciliteiten, 
welke voor · re·keniUlg van· de koop
vaardijvloot komen, de . Amerikaa.:1Se 
economie ongeveer 5,~ milliard dollar 
zulle·n doP"\ t:-oevloeien. 

Volgens ~enoemd bulletin arriveerde 
of vertrok in ] %5 gemiddeld elke 9 
mx:mten een geladen schip in of van 
een Amerikaanse haven. Van dit 
enorme aantal schepen voer een kwart 
onder Amct·ikaan~e vJag. 

Ehnd 1955 wnren voor Amerikaanse 
reders in aanhouw af in bestelling 76 
schepen, h~t,teen het grootsle scheeps
houwprogramma vormde in de geschie· 
ll.enis v:tn de. Amerikaanse na.tie in 

'1.4 

llet stoffelijk oversri/IJI van de provian1klerk, de heer W. N . Runtuwene, d ;e op 
10 A Ul!IISIUS t.l. ann l>oora wm hPl m.\, .,Stat:t>'', />innntlil(J!I?nde te H'lngr•t•n. rtoneflng was 
overleden, werd 2 dagen later onder grote belangstelling, o.m. van de gezagvoerders, 

officieren en bemanning van de mss. ,Si.we" en ,Sabang", aldaar teraardebesteld. 

vredestijd. Zo zijn er ven~chiTien
de Amerikaanse scheepvaartmaatschap
pijen, die subsidies genieten van de 
Amerikaanse Reger:ng, wier vloten in 
omvaug pracfsch werden verdubhehl 
in vergelijking met de tonnaj!e in 19~9. 

Sin !Is het einde van de tweede werelll
oorlog betaalde de Amerikaanse Rej!e
ring in totaal $ 499.000.000 aaa subsi
dr<'s, welke bedoeld waren om bet ver
schil in nieuwhouw- en exploitatie· 
kosten tussen Amerika en het 
buitenland te overbruggen. Van deze 
$ 499.000.000 werd in de tien jaren 
na de oorlog. welke door het builetin 
worden omvat, $ 422.000.000 tcru/.!:ont
·vangen in de vorm van belastin!!en, 
m.a.w. rond 85% van de kosten welke 
gcmaakt werden om de Amerikaanse 
vial! op de wereldzceem te handhaven. 

De scheepvaartmaatschappijen, welkt> 
onder subsidie-oontr.act met de Ameri· 
kaanse Regerh•g staan, hetaalrlf'n in de 
jaren na de oorlog in totaal S 172.000.000 
aan i~Ikomstenhdasting. Het zeevart>nd 
personeel betaalde naar schatting 
$ 140.000.000 aan helastrng en het per
soneel aan cle waJ rond $ 110.000.000. 

Volj!ens het bulletin verschaft de 
Amerikaanse koopvaardij tezamen met 
de reeds genoemde verwante bedrijftak
ken werkgelegenheid aan 225.000 men
li'~U. waa:rvan 70.000 aan hoord en 90.0~0 

aan de wal. Ret laatste cUfer met 
inhep:rip vaUl de havenarbeiders op de 
Amerikaanse kust. 65.000 mensen zijn 
werkzaam op de verschillende scheeps· 
werven. 
. Het jaarlijks bedrag aan lonen,- dat 
aan al deze geemployeerden wordt uit
betaald, heloopt rond l miljard. Hier 
moet echter wei bij worden opgemerkt, 
dat de Amerikaanse scheepswerven ook 
voor buitenlandse reders bouwen, ter
wijl de havenarbeiders zelfs voor het 
p:rootste deel huitenlandse schepen be
handclen ; de bestaansmogelijkheclen 
voor deze mensen mogen dus niet zonder 
mcer op het credit van de Amerikaanse 
koopvaard i.j worden geschreven. 

De onder Amerikaanse vla~ varende 
schepen vormen een helangrijke {!roep 
afnemers voor de Amerikaanse lanJ. 

'houw en industrie. Gednrende het ver
slalljaar 1955 werd rond $ ;)00.000.000 
besleed aan aankoop van Amerikaanse 
goederen en dienstcn. lliervan werd o.a. 
$ 168.000.000 hesteed aan brandstoffen, 
$ 99.000.000 aa111 onderhoud en repara
ties, $ 72.000.000 aan verzekerings
premies, $ 47.000.000 aan voedini!'S· 
middtlen en $ 44.000.000 aan voorraaJ 
en uitrustini!. De resterende $ 70.000.000 
werd verdeeld over een groot aantal 
kleinere posten. 

hll.t: SMN-N1euwsl 



ZOET WATER UIT DE. ZEE ·, ' ::< Zeew~ter nu· bezit een:·;~e~iddeid ·:t~ 
halte va·n 2,9 , percent alkali chloride, 

De land en, die het van industrie en 0,3 .. percent .. magn~iumcqloride; 0,0.~ 
handel moeten ~ehhen, maken er zic4 .; 'p ercent ma..,...:Oesim:nbromide, . .0,18 per
al jarenlang zorgen over dat de 'steen' .: cent . magnesiumsulfaat . en . origevf'er 
kool, de aardolie en het aardgas uitj!~· 0,16 percent c_alciuinsulfaat~. In to_;. 
put kunnen raken. Iinmers, het gual taal ko.men in . zeewa ter meer d·an 
hier om energiehroonen, die de tech· . ·veertig. elemente~ . voor, w~arhij ook 
niek voor\opi;! n iet kan m1sseu. Pas : behoort 0,000.03 per~ent :~:ilver en 
al~ atoomenergie op grote schaal kan . O,OOO.QOO.Oq-1 phcent :good. ' Door lt~t 
worden toegepast, wortlt . deze . zorg . boge · zoutgehalte is zeewater slechts 
euigszins verlicht. De op aarde aanwe-:'.' d,an in de huishoudilig en de ind~strie 
zige materialen die voor kernspl!tsi~g· · bruikhaar, als de .meeste vreemde stof
in aanmerking komen, ~ijn namelijk . fen <er van t(woren uif zijn verwijJerJ. 
toereikenf;l voor enige duizenden. jaren • .. Hiervoor zijn· ~l veel mcthoden ont
Voordat ze zijo opgeraakt, zal de mens · worpoo . en beproefd, maar deze vol:
wd in staat zijn met zonne-energie te deden geen van' aile, echter met ccn 
werken. Dit oplimistische heeiJ wor:dt uitzonder.ing. 
weer wat vager door bet dreigende ge~ Een Amerikaanse onderne~in"' heP-ft 
hrek aan water, dat zeker ni"et muet · 'de ·eerste · installatie aebouwd die 
Worden onderscbat. Zonder water is nit voEioe.ride zout wate; per . mimmt 
he_t onmog~ijk ult. steenkool _. of aartl- ongevee_r 365 liter zoet ,vater kan 
olw energ1e te W'lllllen. Ook aloom- maken. Dit water moel diencn voor 
spl:tsing heeft echter behoefte ~an hevloeiing van de droge gehieden in 
water en wal dat b~treft, verandert er bet zuidwesten van de· . Vereonigde 
dus · niet · veel a an het gevaat; 'St::tcn. H et belangrijkste deel van ,JE' 

machine bestaat uit een eel, aan dt> 
Enige interessa.nte getallen over het . einden waarvan zich eelll anode I'll 

waterverhruik in de induslrie zull"n een kathode bevinden . Tussen deze h•·i
u d~ helang~iikheid van·. deze ,!!:rood-;, ~ de elektroden zijlil hij de eerste proe-
stor' doen inzien. Voor de winni.ng ven twee heel dunne hlaadjes, zo!!:e-
van c6..'1. tor. cokes is vijf ton water naamde foelies, aangehracht. Dcze 
nod ig, voor een ton Staal dertig tOCJ zijn gemaakt van een plastic dat ionen 
water en voor een ton celstuf zelfi! doo1· laat. . E&t van de twee foeliea \ant 
vicrhonderd ton . water ! GemidddJ alleen anion.en door, de . andere . foeJi~ 
is. bet verhruik v~? ~vater in de indus- ·'aileen kati-onen. \VorJt aan de eel el!!k~ 
trie ongevee~ VIJfhg-maal zo groot . trische .stroom toegevoenl, d .t~ .gaan 
als bet verbrUlk van al_le al?dere gro~_J._ de j 111 het zeew!lter a·a~nV"ezige · nega~ 
9toffen te zamen. H et Is dus geen won-.·. ·iicf {!eladen deeltjes naar de po-itieve 
der dat er juist. in ~e Verenigde ?ta~en· . a~ ode, terwijl de positief gelade: dt>t>l
vee.l helrungstellml? lS voor de . WI'n.nmg . . -tjes naar de negatieve kathode trek
van zoet water Ult · de zee. Ook voot ken. De anionen··. en katiooen· verlaten 
ons is . dit probleem van groot he~aug~ , . dus l•et middendeel van de eel, waar-

Zoet water en zeewater verschillen in op d~ze manier ZO{!oe.d als zoutvrij 
~terk van elkaar als h~t gaat om de . ,zecwater" ontstaa t. Dit wordt voorl
.>toffen d !e erio zijrt opgelost. Van aile durcnd weggezoge:t en door vers zee
natutirlijke soorten water is regoowa- watet· vervangen. 

De anionen en kationen worden Of 
door de foelies opgevangen, Of af&e
geven aan de eJektrodcn. Zowel 

·de f oelies als de dektroden · moett'D 
daarom van tijd tot · tijd worden ge
zuiverd. Om de produktiviteit van de 
tcchnische· installatie te verho.goo, wor
dt>n niet slechts twee plastic foelies ge· 
bruikt, d:e de eel in drieen delen; maar 
een grote aantal foelies en elektrodE'n, 
die op oeoo. hepaalde manier worden 
opgesteld. 

Ter h~p~hng van de eoonomisch~ 
"bruikbaarheid van de installatie geven 
de ko&ten de doorslag. De Amerikaan• 
se onderneming l:Ieeft op grood van de 
ervaringen, ' een . nauwkeurige en·. heel 
belangwekkende ber.ekening gepuLli· 
.ce.e.rd. Een installa.tie die op de boven
beschreven manier werkt, kan onge· 

ter het zuiverst, want het onder{!aat 
een natuurlijk d :s tillatiepr-oces. Het 
be·· at heel kleine stofd~eltjes (n enigc 
gassen, zoals stikstof, zuurstof en ko<>l
ztmr. Door zijn zuiverheid zou het 
regeuwater voor de industrie hct hruik
haarste water zijn, ale he t maar steeJs 
in voldoende hoeveelheden voorhan
den was. De industde heeft namelijk 
heboefte aan ,zacht" water dat · zo 
weinig mogelijk zout. hevat en de 
machines zo weinig mogelijk aanta~t. 
Het mag geen hezinksel ac}iterlaten . .. 
Riv.ier- en hronwater wordt echter .bet ' 
:nieest gehruikt omdat het ' t gemakke
Iijkst verkrijgbaar is. Dit hevat van 
0,01 tot 0,2 percent vaste stof, die voor 
het grootste deel nit calcium~ en mag• 
nesiumverbindingen bestaat. Zoals 
alle orga.nische zouten vormen de~e . 
ver.bindingen hij oplossing in water 
zogenaamde ionen, elektropositief of 
-negatief. 

. . veer viet en eert halfduizend liter zee
wat.er voor ongeveer vijf gulden in 

zoet water verand-eren. In zo'n appa· 
raat wordt ongeveer negentig percent 
van het zout verwijderd. Bet verkre
gcn zoe.t water heantwoordt daarmee 
volledig . aan de eisoo die economie 'en 
industrie stellen. · 

De ko.sten vallen dus erg mee. Als er 
in plaats van zout water hrak water 
wordt genomcn, worden ze nog lager, 
omdat het zout{!ehalte dan aanzien
lijk ~eringer is. Dit feit speelt een he
langrijke rol, als u de rentabilileit van 
deze methode afweegt tegen die van de vel·damping met behulp van zonoe· 
warmte. Bij de laatstgenoemJ.e metho1le 
stijgen in verhouding namelijk de 
kosteu naarmate het gehahe van 
de vaste stof in bc.t water daalt. 

De onderneming lonics 'Incorporated 
die de heschreven installalie exploiteert, 
verk.Iaart kans te zien installaties te 
houwen met een capaciteit van 10.000 
liter tot · 900.000 liter per dag. F.r 
worut de nadruk •Op gelegd, dat de 
hedrijlskostM lager. worden naarmale 
de installatie groter is, maar er is oa
tuurlijk wei een oplimale greos. t..~n 
install<~tie die maur ze\ enr ·'lZt':>li~ pt•r
cent van bet zout uit zeewaler zon Le
hocven te \'erwijderen e.n die dan hij
voorhceld toch dienst kan doen hij <le 
bevloeiing van bouwland, zou hoven
dien nog belan11:rijk goedkoper kuo· 
nen werkt>n. Bet stroomverbruik bij 
het verwijderen van 500 gram va,-le 
stof uit zeewater lil!t bij zulke installa
ties tussen 0,4 en 0,5 kilowattuur. De 
geuoemde getallen hehhen Letrek.king 
op in&tallaties die reeds hehhen gewerl.t 
en dit' voor de tot-komst zijo geprojec
teerd. Aan de installaties van de Ionic., 
Inc. kan echter volgens de firma zelf 
nog heel wat worden verheterJ. 

(uit: . .,wereld") 
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EEN WEEGPUZZLE 
We zitten met het volgende prohleem, 

daL wij gaarne aan d·e vindlngrijkheid 
van ooze l ezers willen onderwerpen. 

U hebt tien zakken met guldens voor 
u. In een ervan zijn de munten vals. 
De echte guldens, waarmee dus negen 
zakken zijn gevuld, wegen per stul.· 
1 gram minder dan de valse. 

Hocveel munten er in de zakken zijn 
weet u niet; de aantallen zijn verschil
lend. Kunt u nu met eenmaal wegen 
be pal en, welke zak de valse guldens 
bevat? Bij dat wegen mag u net zoveel 
guldens uit elke zak o p de weegschaal 
leggen als u maar wilt, maar u mag 
slechts eenmaal een gewicht aflezen. 

Indien U meent de juiste oplossing 
te hebhen gevonden, zend die dan aan : 
de Redactie van ,de Ui:tlaat" - p / a 
n .v. K.P.M.- Medan Merd'<!lka Timur 
5 -Djakarta. Onder de goede oplossers 
verloten wij een bedrag van Rp. 25,-. 

In de linker.hovenhoek van de enve
lop zet U : weegpuzzle. Wij wens en U 
veel succee ! 

Uw inzendingen moeten one uitPrlijk 
20 October a.s. hebben bereikt. 

Havens e11 scheepsbouw in Mexico 
Een Deense firma stelt momenteel 

een onderzoek in naar de voornaamste 
zeehavens van Mexico m et het doel te 
invester~Ul in een uitgebreid scheeps
bouwprogramnla. Het project is een 
deel van een programma dat is 
opgesteld om de Mexicaanse havens t P. 
moderniseren en een Mexicaanse koop
vaardijvloot op te richtcn. Ongeveer 
70 havens zijn hij het onderzoek he
trokken. De plannen hehben betrekking 
op de houw van scheepswerven voor 
schepen tot 10.000 ton. 

I In memoriam 
Ons bereikte het droeve hericht 

dat de heer 
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William C. Borgers, 
onze ' 'roegere General Passenger 
Agent ter Oostkust van Amerika, 
op 22 Juli j.I. in de oudoe.r.dom 
van 55 jaar is overleden. 

De \leer Borgers trad in 1931 
in onoo dienst, volgde de heeJ· 
Rich. W. Kaak. in 1940 op ala 
General Passenger Agent, ging bij 
de overdracht van onze huiten
landse lijnen over naar de dienst 
van de K.J .C.P.L. en werd vorig 
jaar - wegens gezondheidsre
denen - gepensionneerd. 

H 4i ruste in vrede 

(toto: J . H. c. Verm eulen) (opname ln Hotel Gooiland) 

Bovenstaande foto werd gemaakt tijdens de groetenuitzending , Het-schip-van-de-week'' door 
Radio Nederland-Wereldomroep op 11 Juli j.l. in Hotel Gooiland te Hilversum. Aanwezig 

waren de familieleden van de opvarenden van !Jet ms. , Van Neck". 

De ,Tasman" en de ,.Generaal ltan Geen" te Tg. Priok. 
(toto: Willy van Boggelen) 



Het luchtkasteel 

Vliegtuigen zag men illl de dertiger 
jaren niet zovee1 hoven Djakarta, omdat 
er primo niet zoveel waren en secundo 
het vliegveld (Tjililitan) 20 minuten 
buiten de stad lag. 

Jk werkte destijds op de afdeling 
Buitenlandse Lijnen, welke afdeling 
toen tussen Vrachtza'ken en Personele 
Zaken ,gekneld" zat. Als er toen cen 
geronk in de Iucht te hespeuren viel, 
renden we allemaa1, zonder jas, naar 
het smalle halconnetje langezijde het 
gehouw, om een glimp van deze stoerf' 
luchtvaarders le pakken te krijgen. HPt 
mocht waarschijnlijk niet, hetgeen wij 
eoncludeerden uit het feit, <lat de chef 
der afdeling aileen achterhleef. B / L 
was van P.Z. gescheiden door een hou
ten scho.t dat niet tot het plaf001d reikte. 
Een ideale toestand, want als de toen· 
malige chef P.Z. met de directie teJ.e. 
foneer.de, wisten de B/ L-ers strikt ge
heim~ mutaties en last hut not leas\ 
verrukkelijke nieuwtjes het allere.erst. 
Het laatste interesseerde .mij het meeste. 
want voor een geheime mutatie kwam 
ik toen toch niet in aanmerking. 

Wij hadden op een zeker moment a] 
dagen in spanning gezeten, want het 
was ons Iter ore gekomen, dat de G.G. 
pex vliegtuig zou arriveren. De aan
komst was te dien tijde op enige dagen 
na niet met zeker'heid te voor.spellen en 
hij het vergaan der dagen, steeg de 
,;panning op B/ L tot het ondragelijke. 

Als we ook maar iets dachten te 
!wren vlogen we 111aar het halconnetje 
en de chef der afdeling was in die dagen 
veelal eenzaam. De onhekendheid .met 
vliegtuigen speelde oos parten. We 
hadden de malete idei:m. Zou het vlieg
tuig gepavoieeerd zijn? Zou de G.G. 
zich op de vleugel vertonen en het volk 
beneden minzaam toezwaaien? In elk 
geval we hadden op zoiets gehoopt en 
de werkelijkheid :was ontnuchtexeod 
voor zoveel enthousiasme. 

0]:} een dezer dagen dat we al wer• 
kend toch attentief zaten te luisteren, 
stoorde de chef P .~. ons onophoudelijk 
en zeer hinderlijk. Hij wist, dit ter ver
ontschuldiging, niets van een vliegende 
G.G. af, hetgeen naderhand maar al te 
duideJijk zou hlijken. Constant hoorden 
wij hem aan hospitalen en rederijen 
vragen: ,Kunt U mij aaa1 een echeeps
arts voor de ,Tasman" helpen? Ja, 
de , Tasman". lnderdaad zei ik de 
,Tasman". Oh zei ik toch de 
.,Tasman"?" 

Het woord ,Tasman" werd die 
mor.gen wei honderdvoudig herhaald en 
heo.t werd eentonig, ale bet verbaal van 
Saidja en Adinda. Eindelijk was bet 
moment daar en de gehele afdeling, met 

Het ms. , Karaton" aan de steiger te Sabang. 

uitzondering van de chef, enelde jui
chend bet halconnetje op. De chef P.Z. 
kwam daarop, door zijn deur, ook op 
het balconnetje en keek ons heetraf· 
fend aan. ,Heren wat is er, wat moet 
dat allemaal"? 

Als antwoord, wezen we naar een 
stipje in de lucht waar .we allen ont
roerd naar traanoogden. Hij begree-p 
het niet; was ook te .abrupt uit zijn 
zorgen gehaald. Zijn gezicht klaarde 
iets ('P• toen hij na enig nadenken 

· hoopvol vroeg: ,Heren is het misschil'n 
de dokter van de ,Tasmm"?" We 
konden met een gerust geweten ,neen'' 
antwoor.den. 

Bun 

{foto: R. Soejoto-ha.venmeester te Sal:lang) 

, Plott-man" 

De Zweedse kapitein It. ter zee 
Goeran Tongwall, thana leider van de 
raa.;.a:aclwol van a.e L.weeuae VlooL, 
heeft een lnstrument uitgev-onden . met 
hehu1p waarvan de gebre.k.en van de 
huidige radarappar.atOO. knnnen worden 
opgeheven. Dit instrument ,plott..man" 
genaamd, maakt het mogelijk ze1fs 
kleine voorwerpen te onderkennen en 
rechtstreeks de koers af te lezen. H.tnnen 
enkele seconden kunnen koers en sne1-
heid van het andere schip worden 
herekend en even tinel kan wordf'n 
hepaald welke koers~erand~ringen dit 
schip heeft genmnen. 
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De oplossing van het kruiswoortl· 
ra:ufsel, voorkomende io }Jet Juli
nummer van ,de Uitlaat"' z1et et: als 
volgt uit: 

IKROKODILIJOKKERN~ 
SISENIORIKIKARTELIM 
OFIRESTIBODINAAMITE 
LAMJIE:E.GEZAGIPGIVET 
ILAMPIBENARESIELANI 
JUNIIZESIKIBASILAUW 
INNIMEUTBIAORTAIREE 

·C~LO~LANDIIOBATIL 
HLIEENSITAKISPELIAD 
TIKADIIREKELIPESTIA 
IERIEMMENIREEELIARA 
GRO~FINiroiVEUIBLAD 
IKORFISTROPERILEUKI 

·· DENal..W.EIGE~KOIDEL 
ARIBUIUITELIKNOLITA 
LIZEILERIL&.EIDE~ 
IPOSTGIROIDRIESTALa 

De eerste prijs (Rp. 25,-) gaat naar: 
Mevrouw J. J.\11, de Lannoy ...;_ lJj. :,er
dang no. 15 JJ te .l\tedan; 

de .. tweede prijs (Rp. 1:5,-) naar: 
A. S. Thomas - stm. locaalvaart le .k.l. 
-ajb van het me. ,Lebak" en 

de derde prijs (Rp. 10,-) naar: 
E. A. Munstt-r - 2de stm. - Dj. Garut 
no. 14- DJakarta. 

* De oplossingen van nevens1aancl 
krui.swoordraadsel moeten ons wterlijk 
20 October a.s. hebben bereikt. 
· Voor uiz~:;nders gelden de volgende voor-

waarden: · · · 
1. fnzendingen, welke · duidelijk van naam en 

adr~ zijn voorzien, te richten aan: 
de Redactie van · ,de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan M~rdeka Timur 5 - Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden 
. zonder meer ter zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
· lx:schikbaar gesteld: 

1 prijs van Rp. 25,
t , , Rp. 15,
l •• •• Rp. 10,-

4. OVer oplossingen en/of toekennirig der 
priJzen kan NlET worden &ee<>rresporideerd. 

mee 

Kruiswoord.raadsel 

(copyright ,.DenkSport") 

VAN LINKS NAAR RECHTS : 

1 vast merk - 5 hoagland in Azie - 8 bouw
Jand - 12 geur - 14 vogel - 16 stad in 
Duitsland - 18 zeepwater - 20 vrucht -
22 bond - 23 Nederl. dichter - 26 vor
stentitel - 27 roem - 28 rustig - 29 wortel 
- 3 I keurig - 32 kippenziektc - 34 keuken
g¢rei - 36 voedsel - 38 heilige - 39 her
L.auwer- 41 voorzetsel- 42 voor- 43 i. h . 
jaar der wereld - 45 antipathie - 47 touw 
- 49 kledingstuk - 50 hoofdofficier - S 1 
vaartuig - 52 rivier in Afrika - 54 geestelijke 
- 56 maanstand - 58 Eng. titel - 59 zanger 
- 61 Nederland- 62 heilige- 63 traag-

Op 'lteVenstaande pagtna: 

De ,.,Blinjoe" en de ,Valentijn" te Tg. Priok. 

(toto: Willy van Boggelen) 

65 opbrengst v. geld - 67 soort wijn - 6~ 
.muzickinstrument - 70 cijfer - 72 tegen -
74 boom - 76 scbaapkameel - 78 v~:rbonJ 
- 80 paar - 81 godsspraak - 83 drank -
84 keiz.errijk - 86 rtj - 88 vervoermiddel -'-
89 geneesmiddel - 90 k.Jepper - 91 houding. 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 

1 beroemd Brits zeeheld - 2 aa.ntal velletjes 
papier - 3 godheid - 4 kloosterzuster - 5 
familielid - 6 Afrikaan - 7 goisdienst - 8 
voorzetsel - 9 zuivelproduct - 10 koorts· 
wrrend middel - J I roosvormig sieraad -
13 dee! v. e. schip - 15 woede - 17 schoen
makersgerei- 18 gezelschapszaal- 19 zutg
buis - 21 strijdperk - 24 slag- 25 troefkaart 
-- 28 staf - 30 Rom. keizer - 33 zutl - 35 
lndiaanse slede - 37 projectiel - 3~ geslacht 
- · 40 grauwe erwt - 42. Eur. land - 44 
muziekstuk - 45 vogel - 46 vod - 47 
r:aardje - 48 Spaanse titel - 53 doet deeg 
rijzen - 55 boofddeksel - 57 gereed - 59 
pl. in Friesland - 6U lelijke reuk - 62 man
n.:lijk dier - 64 stad in Eritrea - 65 ktppen
loop - 66 takje - 68 nerviies v. h. oog -
69 haarkleur - 71 vrag. vnw. - 73 steen
koolproduct - 7 5 vloerbedekking - 77 Dutts¢ 
stad - 79 verharde :.uid - 80 pijn in de 
leudenspieren - 82 gemalen eikenschors -
85 snijwerktuig - 87 de oudere - 1!8 ten 
Jaatste. 
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