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• an tw~~~~d~ eonfaetdu«J ~oo" 

460 dee I nemers aan boord van salon boot 

~'loot 

,Erasmus" 
Gasten getuige tewaterlaling ms. ,'fan Linschoten" 

E) nze lezers zullen zich ongetwijfeld nog herinneren dat precies twee 
jaar geleden een contactdag werd georganiseerd voor de (achtergebleven). 
KPM-gezinsleden in Nederland. Daartoe werd op die dag de salonboot 
,Erasmus" mgehuurd, waarmede men van Rotterdam uit een boottocht 

· maakte door de haven en naar Hoek van Holland. 
Aangespoord door het getoonde enthousiasme der deelnemers tijdens 

deze tocht, werd op Zaterdag 24 AugustUs j .L door de Directie in Nederland 
wederom een dergelijke contactdag gehouden, waartoe ook nu weer de 
,Erasmus" was gecharterd. 

r -- -----. -- ~ 

Het weer op die Zaterdag was rede
lijk te noemen; bet daags tevoren aan
gekondigde regenfr.ont had 's nachtc1 
Nederland reeds gepasseerd, zodat de 
ca. 4.60 deelnemers ' bij overwegMd 
zonnig weer, dat de gehele dag aanhield, 
de reis naar Rotterdam konden aan· 
vaarden. 

De Nederlandse Spoorwegen hadden 
ook djt maal voor vergrootte treinstel
len gezorgd, terwijl op het traject 
Amsterdam-Rotterdam een extra trein 
was ingelegd. Het transport van 
Rotterdam - CMtraal Station naar het 
Willemsplein, waar de ,Erasmus" 
gemccrd lag, gescbiedde ook nu weer 
met gereserveerde trams. · 

Bij embarkement reeds was de stem· 
ming geanimeerd en vele handen van 
hen, die elkaar in geen jaren hadden 
gezieo, werden geschud. 

De tocht voerde ditmaal een andere 
richting uit dan twee jaar geleden, n.l. 
via de Lek en de Noord naar Alblas
serdam, de streek met zijn scheeps· 
werven, waar vele tientallen K.P.M.-

t. Het embarkement 

Het m.s . .,van Linschoten" na de tewaterlating + 

I 
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schepen ·zijql gebouwd. Ook zag men bij 
Boele's Scbeepswerven te Bolnes het 
.ms. ,,Straat Jobore" van de K.J.C.P.I .. 
in gevorderde afhouw liggen. 

De koffiemaaltijd werd in twee zit
bingen gebouden, eerst voor de kin
deren, van wie er eec 'kleine 2UO aan 
hoor.d waren, daarna voor de volwasse· 
nen. Tijdens de tweede maaltijd sprak 
Jbr. S. G. van Weede een welkomst
woord uit, waarhij bij tevens de aan
leiding tot en bet doel vao deze 
samenkomst uiteenzette. 

Via Rotterdam en bet Botlek-plan 
werd koers gezet naar Scbiedam, alwaar 
bet ms. ,Erasmus" precies op tijd bij 
de Wed Gusto arriveerde om de gaskn 
getuij!e te Iaten zijn van de tewater
lating van bet ms. ,Vao Linscboten", 
bet eerst~ der 4 111ieuwe ,HC~emskerck"· 
typen, dat even tevor.en door Mevrouw 
B. J. L . Lucas-Kurtz was gedoopt. 

De ,Era.smus"-passagiere badden, 
d-ank zij de weliswaar ongebruikelijke 
docb bevoorrecbte p-ositie waarin zij 
zich bevondan, een pracbtig gezicht op 
dit evenement. Op de werf bleef 
bet tweede ,.Heemskerck"-type, bet 
ms. , Van Spilbergen ", waarvan de kiel 
op 1 Juni j.l. was gelegd, achter. 

Na een tocbt door de havens van 
Rotter.dam, arriveerde de .,Erasmus" 
tegen half 6 weer aan het Willemsplein, 
hetgeen tevens het einde betekende van 
deze zo zee~ geslaagde contactdag. 
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Archipel-vaart in llet vefleden 
door 

G. Knijpenga 

XXV! I 

J n 1846 was een speciale oommissie 
ingesteld voor onderz.oek naar al het
geen betrekking had op de scheepvaart 
in het algemeen en de zgn. kustvaart 
in het bijzonder. Dit onderzoek diende 
zich in de ruimste zin uit te .strekken 
tot de echeepshouw, bemanning, toe-
rusting der schepen ooz. . . · · 

In deze commissie nameo de V()lgen-
de personen zitting: . 
President: Schout bij Nacht E. B. van 

den Bosch. 
Leden: L. · Launy - Dir.ecteur Mid

delen en Domeinen; 
C. F. Pahud - Directeur Pro
ducten en Civiele Magazijnen; · 
Mr P. Meyer ......,.. wnd, Pro· 
cureur-Generaal hij het Hoog~ 
gerechtshof; 
F. C. Engelbert - Kapitein ter 
Zee; com.missarisjcorr~pondeJJt 
van bet ·vadeclandse Fonds 
tot aanmoedigmg van 's LanJs
Zeedienst; 
L. M. F. Plate - President van 
de Factory der N.H.M.; 
C. J, Loman- koopman; 

Uit bet · door deze oommissie in 1848 
uitgebrachte rapport hlijkt hoofdza'ke~ 
lijk dat de Kustvaart in de Archipel 
heeft best a an: 
in 182S uit 181 scheptm (15.28llasten) *) 

1821-195 schepen (17.710 Justen) 
1830 - 184 schepen (18.635 lasten) 
1845- 2't6 schepen (22.670 lasten) 

van welke aan Europese reders be
hoorrlen: 
io 1825-:- 79 schep~ (8.47:11asten) •) 

1827 _:_ 83 schepen (9.510 lasten) 

l8:.JO- 77 schepen (8.254 lasten) 
1845- 49 schepen (5.260 lasten) 
De overige vaartuigen behoorden toe 

aan JnJJeemse rederijen. De herhaalde-
lijk aangeheven klachten over bet 
kwijnen der . kustvaar.t hadden due 
weini~ grond; alhoewel uiet valt te out• 
kennoo dat in verhand met de toegeno· 
men productie, de uitbreiding beslist 
aanzienlijker zou zijn geweest, indien 

· de af~heep naar Europa .en Amerika 
tot de drie hoofdliavens van Java ware 
heperkt gehleven. 

llet verdringoo van de Europese 
.reders moet hoofdzakelijk worden 
toegeschr.even aan de mindere kosten, 
zoals geringer.e hezoldiging, onvol~ 
doend·e bemanning en uitrusting als· 
metle het gehruik van slecht gebouwde 
vaartuigen. Hierdoor was de Oosterse 
reder · in staat tegen veel lagerc vrach· 
ten (ofschoon· dan ook met meer rieico) 
te varen dan zijn Eprope$e ooJlega. 
Voorts was het hij de eerstgenoemde 
niet gebr.uikelijk de schepen tegen 
zeeschade te verzekeren. 

Het teruglopen van het aantal Euro~ 
pese reders moet naar ooze bescheideo 
mening ook en vooral worden toeschre
ven aan het. feit dat de oorspronkelijk 
als zodanig geregistreerd staanden eigen~ 
lijk geeo retlerijbedrijven waren. . llet 
waren aile handelszaken, die hij gehrek 
aan reders genoodzaakt waren· er zelf 
schepen op na te houden om de. door 
hun gekochte producteo te kunnen 
vervoeren. Winstgevend was dit bedrijf 
voor hen allerminst en toen er dan ook 
langzamerhand wei scheepsrliimt.e door 

· Een Amerikaans olieschip ter rede van Me1J!ldo. 

(toto-archie! Kon. 1n11t. v/d ·'l'ropen) (toto: M •. Hamerster) 
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derden werd aaugeboden, waren deze 
handelszaken maar al te gaarne hereid 
om hun schepen hij' een gunstige ge~ 
legenheid van de hand te doen of hij 
eventueel verloren gaan van een hodem 
die niet te vervangen. 

Door hovengenoemde com.miSi!ie wer. 
den de volgt'nde voorstellen gedaan: 
l. de te verlenen zeebrieven in maar 

liefst vier klassen itt te delen, 
afhangende van de plaats van her· 
kornst van het schip, de scheeps-
houwmeesters, de landanrd en 
kw·aliteit der gezagvoerders, etc. 

2. in de zeehrieven te omschrijven: 
a. waar en door wie de hodem 

was gehouwd; 
b. de naam van 'deeigena(a)r(en}; 
c. de naam van het schip; 
d . de naam van de schipper; 
e. een juiste beschrljving van het 

schip volgens de meetbrief. 
3. bij het verzoekschrift ter verkrij· 

ging van een zeebrief moesten 
worden overlegd: 

a. de meethrieT, verleend door een 
daartoe gevestigde deskundige, 
met de aanduiding waar en 
hoedanig gemeten, hoedanig 
getuigd aJsmede een verdere 
duidelijke omschrijving van da 
romp en het tuig; 

b. de laaltite koopbrief of een hijl
hrief wanneer bet scltip in ln· 
donesie was gebouwd; 

c. een heedigde verklaring wie 
de eigenaar was; 

d. hetzetfde hewijs voor de gezag• 
voerder. 

4. de zeehrieven zoudeo voortaan vijf 
jaar geldig zijn. 

5. dat bij het in werking treden van 
de.ze bepaling aile zeebrieven, 
zodra ze vijf jaar oud zouden zijn, 
verwisseJJ moestoo worden, zonder 
welke geen vaartuig zou worden 
uitgeklaard. 

6. de zeebrief moest worden venvls· 
seld bij eveutuele verandering van 
de naam van bet vaartuig of van 
de eigenaar of geheJe of 2:edeeltv 
lUke veranderiog van de inrichting 
van het vaartuig of bet tutg. 

7. bij elke verwissehng van een zee
brief. moest het bepaalde in art. 3 
worden opgevolgd. 

8. voor rover: nodig kon ook bij ver
wisse]jng van zeehrieveo geldt'n 
het bepaalde bij het 3de gedeette 
van de Resolutie van 21 Februari 
1832 no. 2 (Staatsblad 8). 
( genoemd artikel luidt, dat de 
plaatselijke autoriteiten bevoegd 
zijn om in afwachting van de zee.. 
brief af te geven een certificaat tot 
bet doen van een reis naar een of 
meer met name genoemde havens, 
wanneer hlijkt dat de ettikken die 



Jijn o~rlegd ter verkrijging van de 
zeebrief in orde zijn). *) 

9. bij het verleneo of verwisselen van 
een zeehrief moest tdkena bet 
zegelgeld worden voldaan. 

10. dat elk schip of vaartuig, varende 
op een zeebrief van de tweede of 
vier de klasse ( dat waren de sche· 
pen niet gevoerd door. een Euro· 
pese gezagvoerder) elk jaar onder
worpen zijn aan een jaarhjkse be· 
lasttng van f 3,- voor elke ge· 
meten too. 

ll. geen Europeaan .was gerechtigd 
het bevel te voeren over eeo bodem, 
als hij geen vaste ingezetene was en 
een voldoend examen zou hehhen 

. afgelegd voor een commissie he· 
staande uit een havenmeester van 
een der drie hoofdplaatsen · van 
Java, henevens twee; deskundigen. 
Degenen die reeds het bevel voer· 
den, zouden daarvan worden vrij
gesteld. 

12. bij gehrek aan Europese gezagvoer
ders zouden ook vreemdelingen met 
speciale autorisatie tot het examen 
worden toegelaten. 

13. met uitzondering van het examen, 
zouden deze bepalingen na 5 jaar 
ook worden toegepaat op de stuur· 
lied en. 

14. tot leidraad van de examens zou
den strekken de hepalingen voor 
het examen der voormahge kolo
niale marine. 

15. dat schepen door Eurppeanen ge
voerd, van 100 tot 200 ton, min
stens een, 611 hoven 300 ton min· 
stens twee kwekelingen aan hoord 
moesten hebben. 

16. de vaartuigoo die geen leerlingen 
mochten voeren, zouden jaarlij'ks 
f 300,- mocten betalen voor iedere 
kwekeling, die zij anders naar even
redigheid aan boord zouden moeteo 
hebben. 

17. ook de andere vaartuigen, die geen 
of geen voldoend aantal kwekelin
geo voerden, onverschillig of ze al 
of niet beschikbaar waren, moesteo 
f 300,- 's jaars betalen. 

(Aan de kustvaarders, Europeanen 
toebehorende, werd reeds in 1834 
de verp.lichting opgelegd een zeker 
a81ltal stuurman&eerlingen op hun 
st'hepen te onderhoudec ,teneinde 
de zeevaart in de Archipel aan te 
moedigen en op te beuren". In 
Surabaia werd i111 1835 (Staatsblad 
no. 31) ,,ter bevordering der zee
,·aart" een school voor de Zeevaart· 
kunde opgericht, alwaar door een 
lector openbare lessen werden ge
geven ,teneinde eeo ieder in staat 
te stellen zich voor de zeevaart in 
deze gewesten te bekwamen". Deze 

~·~·~~~,~~~---~~~--~--~--~-----~~~~~~·--~~--~~ ..... 

lnheemse prauwen ter rede van Ternate. 

inrichting stond onder toezicht van 
d!e Havenmeester aldaar en een te 
Surabaia gevestigde scheepsr.eder. 
Het schoolgeld bedrocg f 16,
(koper) 's maands, doch zolang de 
noodzakelijkheid daartoe bestond, 
nam het Gouverne.ment ·24 jong~ 
lingen, voor de koopvaardij he· 
stemd, voor haar rekening. Van 
dt"ze school zouden leerlingen voor 
de praktijk op koopvaardijschepen 
wordem geplaatst. Onder de jonge
lingen van die· tijd hleek kennelijk 
weinig animo te zijo om zich voor 
de zeevaart te bekwamen. De school 
leed een kwijnend hestaan en 
moeet reeds in '1842 hij gebrek 
aao helangstelling worden gesloten. 
De stuurmansleerlingen, ·die men 
toen op de schepen kreeg, waren 
afkomstig van de Kweekschool 
voor de Zeevaart teAmster-dam). *) 

18. bij aile uitbestedingen, die een 
hevrachting van Gouvernements
wege in zich sloten en elk ander 
tra111eport van personen en goe>o 
deren, moesten geschiedl'n met 
schepen, varende op zeehrieven van 
de eer.ste en derde klaese. 
(hetgeen zou betekenem: allet"n 
schepen met Europese gezagvoer
der.s). *) 

19. de vaartuigen zouden minstens aan 
boord moeten hebben, behalve eec 
gezagvoerder en kwekelingen, een 
stuurman voor die van mindel' dan 
200 too en twee stuurlieden voor 
die van 200 ton en daarboven. 

Met aile respect voor de klinkende 
· namen van de heren die in genoemde 
conunissie zitting hadden en dit rap• 

' · 

(foto-arcblef Kon. Inst. v/ d Tropen) 

port uitbrachten, wil het ons voor· 
komen, dat bier geem enkel perspectief 
werd geopend of enige lijn werd aange· 
geven om de kustvaart te bevorder.en. 
Integendeal: naar ooze mening werd 
bet d«=: reelers · admini&tratief moeilijker 
gemaakt. 

Door de Regering werd bij ~e beoo~ 
deling van het rapport dan ook over
W'Ogen, dat de belangen der &cheepvaart 
in deze gewesten in bet algemeen niet 
zouden worden hevorderd door aan 
eea gedeelte daarvao belemmerende en 
bezwarende bepalingen op te leggen, 
tene.inde de betrekkelijke toestand voor 
ht"t andere gedeelte gunstiger te doen 
zijll. Verder dat bet in verband met de 
algemeene handel, welke. grotended.il 
door. de Oosterse rederijen werd gedre
ven, bedenkelijk voorkomt deze eens
klaps te storen in de uitoefening van 
een bedrijf in betwelk zij waren toe· 
gelaten en zich niet buiten medeweten 
van bet Gouvernemcnt door onder· 
nemingsgeest baddem uitgebreid. 

Bepaald werd dat geen Europeanen 
gerechtigd zouden zijn het bevel tP. 
voert"n over een met een zeehrief varen. 
de bodem, dan na een voldoende examen 
te hebben afgelegd voor een com.miesie, 
bestannde uit de haveomeester van een 
d er drie hoofdplaatsen op Java, be
nevens twee door de plaatselijke autori· 
triten te benoemen deskundigen. Met 
dien verstande, dat degenen die reeds 
het bevel over een vaartuig voerden, 
van het examen werden vrijgesteld. 

•) · De bier en daar tussen ( ) geplaatste 
opmerkingen zijn van de schrijver. 

(wordt vervolgd) 



·De problemen van de ouderdom 
Er is een bekend spreekwoord dat als voJgt luidt: , W i e I e e f 't o p 

h e r i n n e r i n g e n, i s o u d ". 

Wij moesten hieraan onwillekeurig denken toen wij onze gedachten Beten 
gaan over het oud worden en alles wat hiennee verband houdt. In onze 
modeme samenleving is bet moeilijk een onderwerp te vhiden dat zo in de 
belangstelling staat en waarover zoveel gesproken en gedacht wordt. 

' 

Het i,s _ allemaal zeer begrijpelijk 
omdat alles wat ons omringt en waar
voor wij leven, de cyclu6 vertoont van 
jeugd en veerkracht, met n·a het be
reikoo v.an de top, neergang naar de 
vergankelijkheid die teDlSlotte over alles 
komt. · 

De eerste vraag die zich hierbij 
uiter:.ard voor doet is: ,op we1ke ieef
tijd heet 1nen ,,oud" te zijn ?" De 
beantwoording van deze vraag is 
zekex niet eenvoudig, omdat e.e.a. 
ook. afhangt van leven.somstandig· 
heden, levenswijze en klimatologische 
factoren, Voorts is de ouderdoms
kwestie in onze tijd niet meer op te 
los.sen door. af te gaan op het uitetlijk. 
Wij zien dagelijks om Oll!S heen oudera 
die nog jong en jeugdig zijn met htm 
oudere kinderen en zelfs opa's en oma's 
di? met gehruik van wei of geen hulp· 
JruddeJtjes, de eeuwige jeugd schijnen 
te bezitten. · . 
, Uit de volksmood zijn er over de 
ouderdom wei zee1· kernachtige zegs
wij2len voortgekomen, waarvan er ecn 
zegt: ,,dat men net zo oud is als men 
zich zelf gevoelt" en een andere, die 
vooral ons anaDlllen van midde1hare 
l_eeftijd een hart onder de riem steekt, 
n.l. door het Ieven te Iaten heginnen 
bij de levensmijlpaal veer.tig. 

Hoe dan ook er komt een bepaalde . 
tijd io het leven waarop men, zonder 
:l:ich dit te hehben gerealiseerd, als het 
ware plotseling· guat hehoren tot de 
oudere mensen. De grenslijn die wij 
hierioor in onze -v.esterse samenleving 
ke:nnen is de z.g. pensioenleeftijd. 
Overal ter wereld hestaan ;pensioen· 
wetten en er is practisch geen groot 
particulier. bedrijf meer aan te wijzen 
dat geen :regelingen heeflt om haar 
werlmemert! op een hepaalde 1eeftijd 
de gelegenheid te geven van een wel
verdiende rust te gaan genieten. Al1erlei 
sociale wetten hestaan er o:rn op dit 
gehied een v1otte gang van zak.ec te 
verzekeren maar nog steeds is er geen 
juiste oplossing gevond_en voor h eiil die, 
gezien de leeftijd, min of meer uit het 
productie·ptoccs moeten ver.dwijnen. 

De jeugd, die de wereld van morgen 
zal regeren, beziet dit vra1tgstuk 
uiteraard · uit een ander gezichtspunt 
dan . wij ouderen. Hun standpunt is 
hegrijpelijk, er moet tijdig ruimte wor· 
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dten gemaakt teneinde . het afremmen 
van carriere en promotiekansen zo 
gering mogelijk te doen zijn. Wij 
daara~tegen achten het te. vroeg prijs
geven van Olll'Zie etvaring en Ieiding, een 
gevaar voor de goede gang van zaken 
in bedrijf en zakenleven. 

In dit opzicht gaat een vergelijk met 
het gezin geheel op. Vader en Moeder 
moetoo hij het volwassen worden van 
de lcinderen gaan wennen aan hun 
zelfstandig denken en doen · em niet 
gemakkelijk is het te ervarem, dater een 
ogenblik komt waarhij goede raad nog 
wei mogelijk maar zeggenschap in feite 
is verdwenen. Is in de familiehand de 
harmonie' en sfeer goed geweest, dan 
zal daarhij de goede ,,toon" worden 
bewaard, de ouders dienen echter in 
ieder geval tijdig de bakens te verzetten 
en de realiteit te aalllvaarden. 

In het ambtelijke- en zakenleven ziet 
men zo ongeveer hetzelf de beeld in de 
verhouding tussen jongeren en oudere111. 
Wij zien de youngsters komen, hehhen 
hen wegwijs te make.n, practische 
ervaring te geven em te hekwamen. Dan 
komt er een moment dat zij in het werk • 
en daar huitm hun eigen koers gaan 
bepalen, hun persoonlijJ>.heid ell zel£. 
standigheid laten gelden. · 

Wij hehhen dan dikwijls de neiging 
hierin eigcnwijsheid en eigoogereidheid 
te zicn en achudden vaak het hoofd met 
de zucht: ,wat moet hiervan terecht 
koanen". Maar rustig draait de tijd ver
der, de oudjes hehhen te gaan, de 
jongereti nemen hun plaatsen in., 
waarhij het soms pijnlijk aandoet te 
constateren hoe weinig zij, die vervan
gen zijn, werkelijk worden gemist. 

Het is de betrek'kelijkheid van aile 
dingen die ro sterk gaat spre'ken wan
neer de ouderdom gaat Imagen aan de 
betekenis die wij hebhen gehad in het 
practische Ieven en onze zelfbewust· 
heid ook huiten on.ze wil om, langzaam 
maar zeker op haar retour is. Bij de 
oude Grieken had men reeds dit pro, 
hleem hij het oud worden. V ele die 
wijs~rig waren ingesteld, vonden op 
hoge leeftijd de oplos.sing in het klui
zenaarshestaan. Men liet de eerbewijzen 
eo beslommeringen van de staat en het 
materiele bezit van zich afglijden ala 
een verouderd kleed en vond verjon
ging van de geeet in de atilte en een· 
zaumheid van de natuur. 

In een der boeiende verhalen van 
J r.ck London, zien wij in het hoge 
N oorden een Eskimostam rondtrekken. 
Een oude man kon dan het tempo in 
de barre koude niet meer hijhouden. 
Er is geen kens, volgens wet en traditie 
moet hij achterblijven. Niet zonder 
medegevoelen, maar gehoorzamend aan 
het gewoonterecht, installeren zijn kin
deren hem bij het vuur, stapelen wat 
hrandstof op en gaan de l"el!lt van de stam 
weer achtema. De oude man vindt dat 
alles ~oed en rechtvaardig- want, heeft 
hij niet het2elfde ten opzichte van zijn 
eigen Vader gedaan? Hij mijmert nog 
wat na bij het vuur dat de wolven uit 
zijn huurt houden, totdat hij, de onver
mijdclijkheid van zijn lot beseffend, de 
vlammen dooft en zich echikt naar de 
orde der dingoo. 

Deze simpele oplossingen passen 
echter niet in onze tijd en daarom 
wordt er itntenser dan voorheen nage
dacht over heot pr.ohleem van de mensen 
'<lie gezien hun leeftijd niet meer-mogen 
-of kunnen deelnemen aan bet arbeids
proo~. Het vraagstuk heeft een econo
mische en een psychologische kant, dat 
nog gecompliceerder wordt door het 
etijgea van de ge.middelde levensduur. 
De cconomische kant betreft vooral 
het feit dat het jongere deel van de 
hevolking ![Oeddeels de oude mensen 
moet ond·erhoudeo, wat een zware la!ll 
vom•t, nu vooral bet percentage van 
deze laatsten sterk stijgt. De andere kant 
is makkelijker op te lossen, daarhij 
gaat het n.l. om de vraag hoe men de 
oude meosen een Ieven kan geven, dat 
niet aileen vrij is van financii:He zorgen, 
maar 66k levensvreugde inhoudt. 

Daamaaat heeft men de bcstrijding 
van de ,verveling", vijand nummer een 
van de oude mensen die een Ieven van 
hard werken achter de rug hebben. 
Het wrange gevoel overbodig en onpro
ductid' te zijn, apeelt daar.bij veleu 
ernstige parten. Men wordt dan recht 
oud v66r zijn tijd, omdat nieta zo 
fnuiken-d is ale een soort eenzaamheid 
en hulpeloosheid in het Ieven van aile 
dag. Als compensatie wordt voor gepen
sionneerden aanbevolen voortijdig uit 
te zicn naar een hobby. Er zijn zelfs 
hedrijven die het oudere personeel 
helpen bij het zooken naar een lief· 
hebberij die straks de eootonigheid van 
Ieven zonder arbeid kan verbreken. 
Een grote rol speelt bij dit -alles de 
persoonlijkheid van de man of vrouw 
die de l•evensavond heeft bereikt. 

Het beschikken over veel tijd doet 
vaak de dagen van voorheen in 
gedachten voorbij gaan en zonder dat 
men zich dit b~t is, maakt men 
keer op keer de halans op aan de hand 
van de credit- en dehetzijde vao bet 
le\'ensboek. Wij behoeven dan voorta 
onszelf oiet meer te heoordelen naar 



d'atgene, waartoe wij one bekwaam 
achten maar dienoen af te wachten hoe 
anderen ons heoordelen naar wat wij 
hehbt·n gedaan. Maar al te goed gaan 
wij hovendien alll'lvoeleo wat er in vroe. 
gere jaren aan ons heeft onthroken en 
waarin wij ten aanzien van ooze mede
m.enst-'Il te kort zijn· geschoten. Het is 
jam..~er dat voor velen dez(· inzichten 
te laat komen, n.l. op een tijdstip dat 
alles onherroepelijk voorbij is en ge
daan onrecht e.d. niet meer 'kan worden 
bel"Ste.'ld.Wij gaan dan ook geheel andere 
waarden toekennen aan positie, car
riere, eigen roem en eer. 

Naast voldoening over prestaties op 
de maatschappelijke ladder gaan wij 
tensJotte inzien dat niet alles WeiJ:'d 
hereikt door eigen capaciteiten maar 
dat de gP.luksfactor en de vaak min of 
meer toevallige omstandigheden een 
belangrijke rol hehben gespeeld. Zelf
genocgzaamheid en hooghartigheid ver
schrompelen op de oude dag ook lang
zaam maar zeker~ o.mdat het dan niet 
meer nodig is de buitenwereld te impo
neren in een ·poging ons anders voor t c 
doen dan wij in werkelijkheid zijn. In 
feite ligt hierin een van de zegeningen 
van de ouderdom. 

Onoze taak en ons werk ligt dan achter 
ons, Waardoor wij meer tijd krijgen ODS 

te ve1·diepen in de werkelijke zin van 
het Ieven. Het is zeker nuttig en raad
zaam ons hier.op reeds in• te etelJen 
wanneer wij nog in het volle Ieven staan 
en ons tevens daarbij af te vragen of 
wij in de routine van de dag niet vaak 
te weinig rekening houden met het 
dienen, respecteren en behulpzaam 
ziju van anderen. Als resultaat van een 
dergelijke levenshouding kunnen . wij 
verwachteo dat in latere jaren geen 
zelfverwijt en spijt ooze gemoedsrust 
zal komen verstoren. 

Wij zullen dan tevens geestelijke 
steun vinden in een periode van het 
Ieven waarin onze persoonlijkheid 
minder betekenis krijgt en in staat zijn 
de moeilijkheden en problemen die dan 
komen, op te lossen door de moed op 
te brengen 

,o n s z e I f t e z ij n e n t e 
b I ij v en" 

Laat het kostelijckst van al 
U niet roeckeloos ontslippen, 
Dat 'a de tijd, die snel gaet 

H.A.C. 

glippen, 
Zonder dat hij keel"ell zal. 

(foto's: J. H. C. Vermeulen) (opnamen in de KRO-studio) 

In het programma van het zgn. ,Plantershalfuurtje" kregen 7 KPM-gezinnen op 12 Augustus 
j.l. de gelegenlze1d hun families in het Verre Oosten te groeten . . Daar de A V RO-studio, die 

· als regel voor dit programma wordt gebruikt. in revisie was, kwam men bijeen in de 
KRO-smdio te Hilversum. Voor deze gelegenheid trakteerde de cantine~beheerder op lekkere 
warme worstjes, die zich best lieten smaken, zoal.f de fotu's Iaten zien. Op de bovenste foto 

de families Von Stein, Edelenbos en Slingerland. 

* 
. Op deze foto zien we de families Van Swoll, Jonkmans, Maas en Molle man, terwijl de dameJ 

en heren van de Wereldomroep tevens aan deze KPM-lunch aanzaten. 

7 
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De spoigaten 
In een recent nummer van 

,Onze Taal", het m(l(lll.dblad van 
het Genootsch.ap van die naam, 
een genootschap, dat zich ten croel 
stelt, het juiste gebruik van de 
Nederlandse taal te bevorderen, 
lazen wij het volgencle behar· 
tigenswaardige stukje. 

$ unday is Daddy's Day. Het stond 
· oo echt in een Haagse winkel. Al die 
Nederlandse daddies wordt>n op die 
sunduy verwend. Ze krijgen Shirts in 
Persian Stvle met hoofdletters. Een 
strong silk· spun met et:lll goede finish. 

· Non iron. We zijn toch eigenlijk een steJ 
grote sufferds, dat we hiervoor geen 
eigen woord willen kiezen. De gro~e 

. zaken maken het te bout. Een beetJC 

. buiteuJlands kan geen kwaad, maar aan 

. een coat hebben we geen behoefte zolang 
we nog een jas dr.agen. In de gauwig· 
heid nog gezien, dat er te koop zijn 
travel-bags. beauty-cases, wash-dreases, 
junior-coats. rokken in birds-eye en 
hairline, dusters, house pyama's, boy 
look pyama's. 

De lijst van dit winkel- e1t1 kranten
Engeh, kan nog twintig koeer zo lang 
gemaakt worden. Zie hier de tekst op 
een 2akje, waarin een grote firma jn 
Nederla•nd haar nylons afle~rt: ,WU 
verkopen geen irregulars, geen selected 
quality, geen imperfects, geen preferen
tia.1s, geen graded, geen seconds, maar 
X-nylons, gegarandeerd zonder fouten". 
De ~aranHe betreffende de foutlooAheid 
iJs slechts contro]eerbaar met een Engels 
woordenboek. De wereld wil bedrogen 
worden. De teksten-in-mekaar-zetters 
voor de advertentiehladzijdeo van onze 
kranten schreeuwen en tetteren als op 
een kermis. Zo maar, zonder te zoeken, 
nit cen paar avondbladen gelicht: 
creatieve studio's voor een psycholo· 
gisch verantwoorde vormgeving op basis 
van idee en se1li111g points; reclame
bureau vr.aagt account executive; make 
dancing your hobby but do it in style; 
een topfunclionaris met uitgespro-

. ken (!) capaciteiten op het gehied 
van ( !) het leidinggeven in de research. 
afdeling; Aalsmeers Artistique Flow-e.r 
Shop: gezocht wordt een creatieve 
kracht met pushing power: het Min. 
van Economische Zaken (in Neder
land!) zoekt trainees. De ,maison" van 
d~ bakker en de dames'kapper is bezig_ 
verlede:t tijd te worden, we kennen nu 
de ,,(:entrale". 

Een nioeuw acl1tervoep;sel in onze taal 
i8 .~t-dti;r'. De kruidenier u tJog uit 
oma'e tijd: hij · heeft nu een ,Jevens-

8 

(toto: J. H. C. Vermeulen) (opname in Hotel Gooiland) 

Op 15 .-tugustus j.f.. had in Hotel Gooiwnd te Hilversum ee~r opname plaats voor groelen 
aan de opvarenden van het ms. ,Barentsr.". 

mi<Idelenbedrijf''. Zo vonden we in de 
krantt>n van d:iezelfde week: meubile
ringsbedrijf, verhnizershedrij£, stoffeer
dcrsbedrijf, groente- en fn1ithet.lrijf, 
bloemisterijbedrijf (!), boekhinders· 
bedrijf. 

Een nieuw voorvoegsel in 0111ze taal 
is ,,erkend". men ziet erkende gond
smeden, erkende elecfroonici (?), erken
de fitters, erkende televisie-specialisten, 
erkende installateurs, erken'de schoor
steenw gers en rookverdrijvers ( daar 
is nog geen vreemd woord voor; ehe
ministen en smokedrivers zou anders 
best klinken). 

De mensen overschreeuwett zichzelf, 
we will~n allemaal meer zijn; de taal
kundige een filoloog, de tuinman een 
tuinarchitect, de zanglerares een zang
paedagoge, de .zangeres een vocaliste, de 
spraakler.aar eeo lo~opall'di.st, de arbei
der in de chemische industrie een 
chemicien, de man aan de machine een 
operator. de waarzegster een psycho
metri"te, de bontwerk.er een fourneur, 
de f iPtsenmaker een dealer, de goo
chelaar een manipulator, d~! buikspre
ker f!en ventriloquist, de bleker. een 
cleaner, de leraar oeen docent •. De taal 
woeknt als in een vochtighete br.oeikas. 
We knnnen niet meer ~woon schrijven, 
van bet dikste hout moeten de balken 
gezaagd worden. 

Uit een verslag oVIer een mnziekuit
voering: ,,Deze populnriteit steunt 
evenwel oiet zozeer op stilistische eo 
muzikaJe zuiverheitl, dan wei op 
pompeuze overtuigingskracht. een ef-

fectrijkc voor.dracht en romantische 
gevoelse:x:pressie, maar men zou hem 
onrecht doen door zijn technische ta-
1enten niet te noemen en zijn muzi
kanteske l!peelwijze los te denken van 
een oprechte muzikaliteit." Voelt U 
ook een neiging om na deze zin in dui
delijk Nederlands te zeggoo: gooi het 
maar in mijn pet? 

Een heel gewone sigarenzaak blaast 
hoog van de toren en noemt zich eeu 
service station for aJJ IigJJters and 
pipes. Een verstopte pijp blijft toch 
stinkl('n, ook in het En~els. Gesignaleerd 
is ook het - ernstig hedoeJde! - woord 
.,buyologie". Het schijnt te betekooen: 
de k\mst van het kopen. 

En na al wat d.eze spuigaten uitge
Jopen is. gevoeleo wij lust een paar 
onvervalste woor.den nit onze rauwste 
moerstaal te uiten. Wij . denken ze. 

Spelbreker 
Daar zat de politierechter. Het oog onge• 

woon misprijzend gericht on de beklaagde. een 
vlekkerig man met een lelijke, ongunstige haar~ 
g10ei. 

,Geeft u toe uw vrouw geslagen te bebben?", 
vroeg de rechter. 

,lntertaat". antwoordde de beklaagde. ,maar 
dat was in een onverwachtse opwelling; dat 
!.eb ik soms wei 'es even". 

, Uitstekend", sprak de rechter sniidend, , en 
. in precies zo'n onverwachtse onwelling vonnis 
ik u, dit vamvege uw onmensefijke optreden, 
tot veertien dagen hechtenis subsidair de ge
bruikelijke boete". 

, Goed", sprak toen de gevangene, ,.goed, 
daar zal dan niets ailders opzitten. lk zal me 
er bij neerle_ggen. Maar als u maar weet dat u 
op die manier onze wittebroodswekon lelijk in 
de war sooit". . . 



~Eli I~ EN 
Mijn vrouw logeert eeo potar daagjes 

hij et>n vriendin in Den Haag officieel 
,voor de gezelligheid", maar in wezen 
om mijn voornaamste eigenaardigheden 
weer eens met die dame door te oemen, 
wnnt dit geschiedt eens per kwartaal, 
op basis van een vertrouwen dat nog 
s13mt nit de tijd toen zij samen, met 
tassen vol Grieks en Latijn, naar school 
tietsteo. 

Nu kan ik aileen Ieven, maar niet 
aileen opstaan, omdat de wekker mij 
weliswaar wekt, maar geen tentakels 
heeft o.rn te verhinderen, dat ik na bet 
rateJen verder slaap. Aileen mijul vrouw 
kan dat, door volhardend . aan mij te 
scbudden. 

De prohlematiek werd acuut, toen de 
redacteur van ons veelgelezen daghlad 
mij gisteravond opbelde en zei: 

,Jij moet morgen naar Limburg. Ik 
heb een trein voor je opgezocht. Hij 
vertr~kt zea uur tioo.'' · 

,s' Avonds?" vroeg ik. 
,Nee, 's ochtends", zei hij. 
Zijn gesprek was ten einde. 
En mijn misere hegon. 
Het was tien uur in de avond, leerde 

een blik op de klok. 
,Ais ik om zes uur aan hM statioo 

wil zijn, moet ik om vijf uur op", he
rekende ik. ,Uit eigen kracht breng ik 
dnt niet tot stand. Ik zal dus iemand 
moete.n viuden, die gek genoeg is om 
mij morgenochtend om vijf uur op te 
be11eu." 

Nu heeft ieder mens de vrienden· 
kring, die hij verdient. In de mijne Le
vinden zich geeut dauwtrappers, maar 
ik ken wei een paar jongens, die vaa'k 
om vijf uur n6g op zijn. De drie meest 
notoire schreef ik onder elkaar op een 
papiertje. Daarna begon ik te tele
foo~t·en. 

De eer.ste gaf geen gehoor, de tweede 
hevond zich in Parijs en de derde · zei: 

,,lk ga toevallig net vroeg naar bed, . 
vana\·ond". 

,Maar als jij nu eens de wekker zette 
en me aileen maar even ophelde, om 
vijf uur • . . " proheerde ik. . 

,Dromer !" riep hij vertederd, ,,Heb 
je op jouw ]eeftijd oou nog niet geleerd 
dat l!een enkele vriendschap z6 ver 
gaat?" · 

En hij helde lachend af. 
,,MUn moeder !" dacht ik. 
Maar toen ik haar aan de draad had, 

sprak zij : 
,,Nee jongen, ik heb je nD" echt ge

noeg gewekt, in mijo Ieven. J e moet 
op eigen benen staan." 

Er zijn, kortom, in dit hestaan geen 
eeuwige gevoelens. Toen ik toch nog 

- wilde aaodringen, ~ei ze:_ , _ _ 

Onze· maandelijk'e foto·prijsvraag 

Hiernaast ziet U de op· 
lossing van de foto-puzzle, 
voorkomende in bet Augus
tus-:-nummer van ,de Uit· 
laat": een drinkglas. 

De prijs van Rp. 15,- gaat 
naar: Mevr. 1\lualeh-Sutartie, 
werkzaam in de ~potheek 
van het Ziekenhnis Petam· 
buran. 

* 
Watisdatnouweer?! We ge· 

ven grif toe dat het niet iets 
is dat U dagelijks onder ogen 
krijgt, maar Iaten we U een 
klein beetje op weg helpen: 
het is een hulpmiddel dat 
door een bepaalde (grote) 
groep regelmatig wordt ge
hruikt bij het.. . . .. Neen, 
meer zeggen we er niet over. 

Als U er achter bent, zendt 
dan uw oplossingen aan: de 
Redactie van ,de Uitlaat'' -
p/ a n v. KPl\1- Medao Mer
deka Timur 5 - Djakarta. 

Onder de goede inzen· 
dingen verloten wij een prijs 

o o 0 \'an Rp. 15,-. De uiterste 
o. 0 t..n !. d.ttum va, inzending is: 

.~_....__ J 20 November a.s. 

·"-·-~-~--_) 
,,Maar er hestaat toch een soort cen

·trale, die zu:tk,e din~en doet voor geld? 
Kijk maar in de gids." 

Even later had ik de ondememing 
~evonden. Ik · draaide het nummer m 
'kreeg ef'n vrjendelUke juffrouw, die 
. het .rrohleem aauhoorde en mij ver
vol~ens duidelijk maakte, dat je ei~ten· 
lijk lid nioe8t zijn van haar verhond, 
o.rn voor f!t•not vm een vroege wekking 
in aanmerking te komen. 

,Het hocft !!elukkig maar een keer" 
riep ik. ,Ik wil · graag hetalen wat bet 
kost ..• "' -

,,Nou ja, maakt U zich maar geen 
zorgen", zei ze. , De mensen die er ovt-r 
gaan, zijn er op het moment nog niet, 
maar ik maak het wei in orde voor U." 

Ik dankte duizend maal en kroop 
opf!elucht in bed. waar ik bijna onmid· 

· dellijk . indutte. Mijn blind vertrouwen 
. ill de juffrouw en haar onderneming 

J - -· - · - · - ... .. - • 

bleck niet ongegrond. want inderdaad 
werdrn dromen die mU bet verzwijj!en 
wli'ard lijken, op een gegeven moment 
gepent-treerd door eM hartlitekkig 
f!eluid tlat mij langzaam maar zeker tot 
hewmtzUn porde. Met dichte OS(en 
strompelde ik naar de telefoon en riep 
schor• · 

.,.la?" 
,.Met de centrale, meneer", zei een 

frisse mannenstem. .,U heht gevraa~td 
gewekt te worde.n om vijf uur precies?" 

,,J a". 
, Nou, dat kunnen we helaas niet 

doen." 
,0. zei ik geeuwend," Hoe laat is bet 

dan op het moment?" 
,Half twee, meneer". 
De resterende uurtjes, heh i1c, rillen~ 

. in een ~tot;l, b~.steed aan dit stukje ..• • 
· lJ1t: ,Jl~ Parool" door: ltl'o~el 

Q 



AANGEKOMEN 

De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats 

NIEUW AANGENOMEN: 

Per vliegtuig : 
T. van Voorst 
J . Bennink 
J. Schoutrop 
J. P. Duijkers 
L. J. Eijken 
R. Koopmans 

D. E. Heere 
K. P. C. A. Grarpberg 
A. L. van den Bosch 

A. van der Meulen 
G. J. de Vries 
B. R. Beekbuysen 
J. Plugge 

3de wtk. 
gezagv. 
2de stm. 
2de stm. 
2de stm. 
adj. chef. 

2de stm. 
2de sun. 
chef van 
dienst 
gezagv. 
4de wtk. 
1e stm. 
gezagv. 

Per ms. ,Baud" ddo. 6/9 : 

J. M. Sobels en sezin hfd. empl. 

25/ 8 
27/8 
27/ 8 
30/ 8 
31/8 
1/9 

2/9 
3/ 9 
18/9 

19/ 9 
19/ 9 
20/ 9 
24/ 9 

ex RV/SV 
ex RV 
ex RV/SV 
ex RV/ SV 
ex RV/ SV 
ex EV (naar Afd. 

CM/HK) 
ex RV/SV 
ex RV/SV 
ex EV (naar ag. Medan) 

ex RV 
ex RV/ SV 
ex RV 
ex RV 

ex EV (naar Naut. 
Dienst/Tg. Priok). 

Welkom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

H. L. Voogel 
H. G. Tan 
M. P. Tenbroek 
A. P. Hilling 
W. C. Bouter 
P. W. van den Berg 
H.J. Kuyp 
L. A. G. Schickendantz 
H. Brockman 
P. Bakker 
T. Engelsma 
H. den Exter 

. W. Dohne 
J. W. A. Matthij~sen 
B. Ch. Breedland 
H. v. d. Ridder 
J. M. lorijnen 
C. P. Bakker 
H. Samson 
J. Nicolai 
H. 0 . J . Bakker 
H. Knol 

kv. 3de wtk. 
2de stm. 
hf1. empl. 
4de wtk. 
2de stm. 
2de stm. 
2de stm. 
ex 2de stm. 
2de wtk. 
4rfe wtk. 
4de wtk. 
adj. chef 
4de wtk. 
4de wtk. 
2de stm. 
3tle wtk. 
em pl. 
4de wtk. 
2de stm. 
hfd. wtk. 
hf<J. empl. 
2de stm. 

26/ 8 einde dienstverband 
27/ 8 sv 
28/ 8 EV (ex ag. S'pore) 
28/ 8 RV/ SV 
29/ 8 RV/ SV 

2/ 9 ontslag op verzoek 
2/9 RV/SV 
3/ 9 met ontslag 
4/ 9 RV/SV 
4/ 9 RV/SV 
4/ 9 RV/ SV 

10/ 9 EV (t":x Afd. PZ/HK) 
10/9 RV/SV 
11/9 RV 
12/9 RV/ SV 
16l 9 RV/SV 
18/ 9 EV (ex Afd. Claims/HK) 
20/ 9 RV/ontslag op verzoek 
23/9 RV/SV 
24/9 RV 
25/ 9 EV (ex ag. P'bang) 
26/ 9 RV 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 5/9 : 

J . Klijn gezagv. 
A. Penny en gezin gezagv. 
H. P. Valk en gezin gezagv. 
J. A. Versteegh hfti. wtk. 
J. A. van Scheijen en gezin hfd. empt. 
F. W. Godin en gezin hfd. empl. 
W. Brandt en gezin le stm. 
J. C. Schouw en gezin le stm. 
R. de Quack en gezin 2de stm. 
G. L. de Zwart 2de wtk. 
B. Stigter 2de wtk. 
F. Thielsch en gezin 3de wtk. 
MC.wr. M. J. G. Beyk- echtg. 

Jut 4de wtk. 

RV 
RV 
RV 
RV/ OP 
EV (ex ag. Tg. Priok) 
EV (ex ag. Makassar) 
ontslag op verzoek 
RV 
RV/SV 
RV 
RV/ SV 

. RV/ SV 

Een goede reis! 

lO 

J. E. Houthuysen 
T. H. v. d. Staay 
1. H. Pruyt • 
M.C. Sterk 
A. E. van der Hoff 
F. H. van Teunenbroek 
J. W. F. H. Diedrich 
H. Lagerwey 

5de wtk. ddo. 25/ 8 aangek. per vliegt. 
11. wtk. ddo. 25/ 8 ., ., ,. 
ll. wtk. ddo. 25/8 ,. 

" 11. wtk. ddo. 25/ 8 
" 11. wtk. ddo. 25/8 ., . .. .. 

11. stm. ddo. 27/ 8 
kv. gezagv. ddo. 1/9 
II. wtk. ddo. 24/ 9 aangek. per vliegt. 

Welkom bij onze Maatschappij ! 

MUTATIES: 

C. L. J. van Hartrop 

Rd. Sis Martokoesoemo 
Mej. l. F. Koudhoofd 
J. Ch. Berkholst 

Mr. H. Mook 

C. W. Krcon 

hfd. empl. ddo. 16/8 van Unie Kamp. 
T. Priok naar ag. Tg. Priok 

loc. hfd. empl. ddo. 31/8 met ontslag 
Joe. empl. ddo. 1/ 9 ontslag op verzoek 
empL ddo. 18/9 van ag. Samarinda 

naar Afd. Claims/ HK 
empl. ddo. 23/9 van ag. Surabaia 

naar afd. PZ/ AZ/HK 
hfd. empl. ddo. 28/ 9 van ag. Tg. Priok 

naar afd. Claims/HK 

KAPITEINSVROUW - STUURMAN. 

De Nederlandse kustvaarner Trude K. met zout op weg van 
IJ.muiden naar Zweden, heeft de eer:lte Nederlandse stuur
vrouw aan boord. Het is de 2~jarige mevrouw Koster-Satterson. 
echtgenote van kapitein Sietse K()ster, die het gezag heeft op 
de Trude K. Drie jaar geleden trad zij in bet huwelijk met de 
kapitein en sedertdien maakte zij aile reizen mee. Daarbij 
toonde zij een bijzondere belangstelling voor de navigatie. 
Toen dan ook de machinist een klein examen moest afieggen 
om dispensatie te verkrijgen voor. het irvallen .als stuurman, 
hleek zij nog beter op de hoogte te zijn dan de machinist. En 
haar werd toen geadviseerd de opengevaHen post tijdelijk te 
bezetten. Mevrouw Koster-Satterson kreeg schik in bet geval. 
Zij besloot nog een stap verder te gaan en meldde zich voor 
de drie-jarige opleiding voor stuurman bij de kleine handels
vaart. Aileen, zij deed er geeD. drie jaar over. In anderhalf Jaar 
was zij door de leerstof been. En bij bet examen bleek deze 
haast l!een nadeli!!:e gevolgen gehad te hebben. 

Onlanl!s heeft zij in IJmuiden gemoW!terd op de Trude K. 
De watert~chout was er getuige van, hoe zij een contract met 
haar man tekende. Maar zij heeft er toen lachend bij opge
merkt, dat als de kapitein haar niet zou bevallen, zij onmiddel· 
lijk op een ander schip zou monsteren. 

K.P.ltl. Reclame·kalender 1958 

Evenals bet vorjge jaar zal een beperkt aantal 
van de voor 1958 uit te geven K.P.M. reclame-kalenders 
beschi'kbaar kunnen worden gesteld voor leden van· ons 
personee1, tegen betaling van Rp. 25.- per exemplaar. 

? Deze 1958-kalender zal van aardige f()toreproducties 
( (geen bedrijfsfoto's) en een aantrekkelijk schutblad zijn 
~ voorzien. 
t Beste.llingen dienen uiterlijk 1 December a.s. blj de. 
? Afd. PassagejP.T. van bet Hoofdkantoor te worden 

·' ingediend. ! ~ ........... """~~..-... .......... ,~"''~"""''~'''''.._..,.,,,~., . .._..~.~·,·~·~·~ 



A. Kastan.ia 
ladlngkle'k 

35 faar 
28 Novemb6' 1957 

( geen toto beschtk t<44r) 

Abraham Kastanja werd 16 November 1902 
te Ambon geboren. Hij trad 29 April 1921 als 
leerling-ladingklerk in KPM-dienst; op 1 Janu
ari 1925 werd hij tot ladingklerk bevorderd, 
in welke functie hij tot op heden nog steeds 
werkzaam is. 

* Erwin Ludolf Rabe werd 8 December 1910 
til Amsterdam geboren. Hij doorliep de 5-j HBS 

en behaalde daarna 
nog bet diploma 
Engels van de Vere
niging van Leraren, 
alsmede bet diploma 
boekbouden. 5 No
vember 1932 trad hij 
als employe in KPM· 
dienst en werd te
werkgesteld op de 
Afd. Comptabiliteit 

. j van bet Hoofdkan
toor. Van Augustus 
'34 tot medio October 
'35 was de beer 
Rabe werkzaam op E. L . RaM 

ad1ttnct-che/ 
Ver tegenwoordtge, 

KPM tn Nw Gutnea 
(Holland ia) 

25 jaar 
5 N_ovemb6' 1957 

bet Priok-agentscbap, 
waarna hij met ver
lof naar Nederland 
vertrok.. 

Na ommekoinst 
van dit verlof werd 

bij geplaatst op bet agentscbap te Samarinda, 
waar,hij tot ult. December '39 werkzaam bleef. 
Van 30 December 1939 tot 1 Maart '42 was 
hij verbonden aan bet SuraJ:!aia-agentschap. 

Kort nadat de Japanners lndonesie waren 
binnengevallen, werd de beer Rabe geinterneerd 
en kwam acbtereenvolgens in verschillende 
interneringskampen terecht. In Juni 1946 ver
trok hij met verlof naar Europa, na omme
l(omst waarvan hij werd geplaatst op het 
Agentschap Tg. Priok. In September '47 werd 
hij tewerkgesteld op de Afd. VRV van bet 
Hoofdkantoor, van Juli '51 tot Maart '53 was 
hij werk.zaam op bet Singapore-agentscbap om 
daarna wederom met verlof naar Nederland 
te vertrekken. 

1 Januari 1948 volgde zijn bevordering tot 
hoofdemploye en op l Januari 1951 werd bij 
benoemd tot adjunct-chef. Van Juli '51 tot 
Maart '53 was hij werkzaam op de afd. VRV, 
waarna hij opnieuw met verlof naar Neder
land vertrok. In November '53 werd de beer 
Rabe weer op de afd. VRV geplaatst en 
in Maart '54 volgde zijn overplaatsing naar 
t.et agentschap te Palembang. Van Juni tot 
September '54 wederom naar de afd. VRV 
en in Oc.tober van dat jaar werd hij benoemd 
tot Vertegenwoordiger onzer Maatschappij in 
Nieuw Guinea met als standplaats Hollandia. 

Henry Oscar Willems werd 24· Augustus 
1910 te Sukabwni geboren. Na eerst de Mulo 
en daarna de 5-j HBS 
te hebben doorlopen, 
behaalde hij bet 
diploma boekhouden. 
Hij trad op 7 Novem
ber 1932 als beambte 
in dienst van onze 
Maatschappij en werd 
op de Afd. Compta
biliteit van bet Hoofd
kantoor tewerkgesteld. 
Op 1 Januari 1940 
werd hij tot employe 
bevorderd. 

Gedurende de Ja- ' 
panse bezetting van 
lndonesie kwam de 
beer Willems in ver~ 
schillende interne· 
ringskampen terecht; 

H. 0. Willems 
/J.oojdemptoy~ 

(met EVJ 
25 1aar 

7 November 1957 

na Japans' capitulatie vertrok hij met verlof 
naar Nederland. Na ommekomst hiervan werd 
hij in Mei '47 weer op de afd. CM van bet 
Hoofdkantoor geplaatst en in October 1948 
volgde zijn overplaatsing naar bet Agentschap · 
l'alembang. In Mei '53 werd hij tewerkgesteld 
op bet Surabaia-agentschap, alwaar bij tot 
,\ugustus 1955 werk.zaam bleef. Op 1 Augus
tus van dat jaar werd hij wederom overgeplaatst 
naar de Afd. CM op bet Hoofdkantoor te 
Djakarta. l Januari 1956 werd de beer Wil
lems tot hoofdemploye bevorderd. Eind luni 
van dit jaar vertrok bij naar Nederland om 
van een welverdiend verlof te gaan genieten. 

,Wat heb je het llefst, Hendriks. salorisvermin
dering, of opsla~ .voor de laatste maand dat 

je hier bent1" 

~uwelyk"-aa11zoeke11 
per Jle~bettpo~t--

Fleesen zijn de opmerkelijkste rei"zi
gers op zee. Dri£ten van 10.000 of meer 
kilometers zijn vastgesteld. Een kapi
tein, die 10.000 flessen overboard gezet 
heeft, vertelt, dat ongeveer lO<fo van zijn 
flessen, die aan de kust kwamen, min
etens 15.000 kilometer. had afgelegd. 

Eeu opvallende eat tragische co
incidentie vond plaats in 1933. In .. 
november ,·an dat jaar verdween het 
stoom~chip "Saxilhy" met een lading 
ijzercrta in een storm 600 kilometer 
teo westen van lerland. Er was een he
manning van 26 . koppen aan boord. 
Niets werd over hen vemomen - 2 V2 
jaar lang. Toen, op 23 april 1936, 
maakte iemand eeo cacaoblikje open 
op het strand van W.ales. Er lag een 
hriefje in: ,,S.s. Saxilhy zinkend ergens 
buiten de lerse kust. Liefs voor hroers, 
zmters en Dinah -Joe Okane." Door 
een vreemde speling van . het lot 
waren deze laat.stJe woorden van een 
zeeman gespoeld! naar zijn thuis in 
Aheravon. -

Minder tragisch was de laatste acte 
van een drama, dat op een nacht in 
1825 begoo, toen majoor MacGregor 
aan de r.eling stond van een hrandend 
scbip en zijn vaarwclhoodschap in zee 
wieq~. Met vrouw eo doch!er aan zijn 
zijde echreef majoor MacGregor: ,Schip 
in brand. Elizabeth, Joanna en ikzP.l£ 
hevelcn ooze geeeten aan in de handeD 
van onze Verlossers, die ons helpt de 
eeuwigheid l'W!tig tegemoet te zien." 
Achttien maanden later vond iemand 
op de Bahama-eilanden de boods<'hai' 
en McGregor, die op het laatetse nipper
tje met vrouw en kind gered werd, kon 
zijn eigen doodshericht lezen. 
GrahaiD Fry uit Bristol gooide een 
honingpotje me_t ee11 briefje io een 
kanaal. Mary Holt uit Glamorganehirc 
vond het en trouwde - met zijn hroer. 
Some je fless.enpost zeer efficient. Een 
Amerlkaan zocht eeo vrouw en gooide 
·ti~ flessen met tien aanzoeken in zee. 
Vier vrouwen antwoordden met ja. 

Fleesenpo6t heeft al heel wat zee- en 
luchtmysteries opgelost. In 1902 ioch
ten twee Britae kruisers de Noord At
lantische Oceaan af naar de "Hur.onian". 
die over tijd was. Men zou misschieo nog 
nieta van het schip gehoord hebben, 
a1s er niet twee flessext' waren aange
epoeld- een in Nova Scotia en een in 
lerland'. De Huronian was gekapseisd 
en gezonken, stond op de hrieven erin. 
Veertien mao hadden zich kunnen red· 
den in een boot - waarechijnlijk zijo 
ook die later omgekomen. 

(01~: "1be J:Dsu.h Dlseet") 
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Het zeemonster 

H et zo"'enaamde gehei.nt van de zee-o • 
monsters kan in een paar znmen 
worden vermeld. Wanneer. m~n aile 
keren elimineert, dat een zeemoll8ter 
werd gezi-m. zonder dat er een eniger• 
mate goede beschrijving hij werd gege· 
ven of waarbij ·de geringste twijfel be
staat over de waarheid van het verhaal, 
dan blijven er ongeveer vijftig herichten 
over. Deze komen van aile zeven zet-en, 
en het oudste geval dat vermeld werd is 
wei de waanneming van Hans Egede op 
een van zijn zendingsreizen naar de 
Weatkust van Groenland. 

,Anno 1734. ]uli. Op de 6de ver• 
sclteen een zeer vreselijk zeernot'&&ter, 
dat ziclt zo ver botJen _ het water 
verhief, dat lwt hoofd boven onze 
masttop uitstak. Het had een spitse 
bek, brede, grote vinnen en het li-

. chaam was bedekt met een !tarde 
lmid. Aan de achterzijde was het 
gevormd al s een slang en to en het 
weer onder water ve,..dween wierp 
het zich :achterover, waarbij de 
staart boven tvater kwam, een hele 
scheepslengte achter lun licho.am." 

Wanneer we aannemen, dat het schip 
van Egede ongeveer 250 too was, dan is 
'de kop ongeveer negen meter. hoven het 
wateroppervlak uitgekomen. 

Ret volgende rapport kwam een 
paar jaar later, in 1745, van kapitein 
Lorenz von Ferry, die op eeo klein 
schip van Trondhjem naar Molde voer. 
Het weer was mooi en bet dier zwom 
dieht lan gs het schip, sneller zwem· 
mend dan de mannen konden roeien. De 
kapitein nam zijn geweer en vuurde, 
waar.na het dier onmiddellijk verdween 
en niet meeT bovelllk.wam. Toen volgd'en 
een groot aantal hericbten van de kust 
van Nieuw-Engeland, bet eerste van 
Solomon Allen~ wiem.s getuigenis als 
volgt begon : 

,lk, Solomon Allen, verklaar 
hierbij en bezweer, dat ik een vreemd 
zeedier heb gezien, waarvan ik ge
loof, dat het een slang was, in de 
haven van GloucestPr, Jk schatte het 
dier 24 tot 30 meter lang. De kop 
leek een beetje op de kop van een 
ratelslang, maar was bijna zo {!.TOOt 

als hP.t hoofd van een paard. ToPn 
het boven water kwom, uwren zijn 
bewt>gingen lanp;aam. Toen he& 
verdween. ging het zeer sttel naar 
beneden. De kl('ur was donkerbruin 
en ik zag geen vlekken op de lwid." 

Een van de heroemdste gevallen 
is de zogenaamde Daedalus zeeslang. 
Op-6 Augustus 1848.had de ,Daedalus", 
met ala · gezagvoerder Peter M'Quhae, 
~n _ punt _ bereikt ongeveer halverwege 
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Kaap de Goe-de Hoop en Sint Helena, 
tentgkerend van een reis op de Indische 
OceanQ. 

Op genoemde namiddag voer H. M. 
Daedalus langs een zeeslang. Toen de 
Daedalus in Louden aankwam, we.cd 
het geheurde in de Times bericht en de 
kapitein van de Da-e·dalus we:rd door de 
Admiraliteit verzocht, de juiste positie 
van zijn schip op te geven op het 
moment, dat de zeeslang werd gezi-en. 
M'Quhae schreef een verklaring aan zijn 
superieur, admiraal Sir W. W. Gage. 

,,Sir, ik heb de eer U te berichten, 
ter informatie van d~ Lords Com· 
missioners van de AdmirQliteit, dat 
om ttij/ uur des namiddag.s op de zes
de Augustus jongstlede11, op de 
breedte 24"44' Z en lengte 9"22' 0 
bij donker bewolkt weer door Mr 
IScu tor is ie.ts zeer vreemds werd ge• 
zieiJ, da't het schip snel naderde. 
On~e aandacht werd op het vreemde 
verschijnsel gevestigd en het bleek 
een enorme slang te zijn, hoofd en 
schouders ongeveer 1 meter boven 
de zee en ongeveer een lengte van 
tenminste. 18 meter werd door ons 
tOOQrgenomen, ·waarvan geen enkt>l 
deel volgens ons _ gebruikt werd om 
het dier door het water voort te be:
wegen. De kleur van. de, slang was 
donkerbruin, en geelachtig wit rond 
de keel. Het dier had geen vinnen. 
11W(U' iets als de manen van een 
paa.rd op de rug. Het werd gezien 
door de kwartiermeester, de boots· 
mansnuz.at en de stuurmcm, boven· 
dien. door mijzelf en de reeds ge-

d fl . . " noE>m e o zcz,er. 

Op 15 Mei 1833 werd hij Halifax, 
Nova Scotia, weer eeti zeemonster. ge
meld, dat werd waar,:tenomen door vier 
officieren van het Canadese Ieger oo 
een winkelier. Oak hier werd ongeveer 
een'Zelfde dier besdtreven. 

En toen kwam er iemand, die alles 
kon uitleggen. Zijn naam was Herny 
Lee en in 1883 werd in Londen zijn 
hoek uit,:tegev-en: Zeemonsters ont· 
maskerd. Meestal, zei Mr. Lee, was een 
zeemonster alleoo maar een rij scbild
padden. Door het water-springend leek 
elke schildpad een deel van een groot 
dier. - Maar de meeste berichten ver· 
te.Uen, dat het moru~ter zijn kop bo\roen 
water hield, of dat het dier snel door 
het water schoot - wat allemaal nieta 
met sehildpadden te maken bt>eft. 

Toen kwam een Professor Oudemans 
m et een hoek. Nadat hij alle rapporten 
besprak, greep hij naar zijn zoologiscbe 
kennis ep trachtte een opsomming : te 
maken; Bet .feit, dat. het dier 'zijn ~op 
uit bet water tild~ '.beweee, daJ lie.t 

gemakke1ijk een slang of een rij schitd· 
padden kon zijn - dat wil zeggen, dat 
bet absoluut geeo van heiden kon zijn. 
Een slang kan op bet land zijn kop 
optillen of nan het oppervlak van water 
- maar hoogstens 10 procent van tie 
lengte kan daarbij wmden opgericbt. 
B~ de beschrijvingen van bet zeemon· 
ster, zou dat beest, als het een slang 
was, ongeveer dertig meter lang moeten 
.z.ijn. minatens driemaaJ zo · 1JUJg aJs 
enige bekende slang op het vasteland. 
Bovoodien zou een zwemmende slang, 
zelfs van kolossale afmetingen, gt•cn 
recht kielzog achterlaten, zoals dat vaak 
werd beschreven bij waarnemingen 
van zeemolllSters. Bovendien 'Werd.en 
vaa·k vinnoo vermeld, en een slang met 
vinnen is geen slang. 

Professor Oudernall8 schreef dus, dat 
het dier -eed zoogdier was. Dr. Oude
mans beschreef toen een soort hronto· 
saurus met vitmen in plaats van poten 
en met m.anen bij de mannetjes. llet 
volgende rapport dat binnenkwam 
heeft Dr. Oudemans waarschijnlijk doen 
wensen, dat hij met de puhlikatie van 
zijn hoek nog even had gewacht. Bet 
lrtoomschip Umfuli was op weg van 
Londan naar Natal. Ter hoogte van 
Bavan aan de westkust van ACrika zag 
men iets, op maandag 4 deoemher 1893. 
Om twee uur vermeldde de stuurman 
een ,kalme, vlakke zee" in zijn logboek, 
. Om 5.30 uur scbreef hij: ,Zagen en 
passeerden eoo monstervie met slangen· 
vorm, ongeveer 24 meter lang." Boven· 
dien werd het dier· gezien door de 
kapitein, enkele leden van de beman· 
ning em een deel van de 80 pasaagiers. 
De ,zeeslang" dook tijdens de waame
minl! herbaaldelijk met zijn kop in het 
water (mn vis te vangcn?) Kapitf'in 
Crinp:le meende tanden gezien te bP.h· 
ben in de open bek. Ogen zag bij dui· 
delijk. 

De kleur van bet dier was donker
bruin. En \'olgens de verdere heschrij
ving van kapitein Cringle zag hij precies, 
wat Dr. Oudemans in zijn hoek had 
bescbreven. Maar nog nooit had een 
zooloog het dier gezien. Dat gebeurde 
echte1· in 1905, door twee tegelijk zelfs. 

Dit wa:ren E. .G. B. Meade-Waldo en 
Michael J. Nicoll, aan boord van het 
jacht Valhalla in de buurt van Brazilie. 
Ondanks het feit, dat de kop op die van 
een scbildpad leek, hadden beirle 
zoologen de indruk, dat ze een zoogdier 
waargenomen hadden. En ze zeiden ook, 
dat het dier verder precies leek op wat 
men aan boord van de Daedalus had 
waargeno.men. Bet monster van Loeb 
Ness volgde, En zeker dacht niemand 
aan zeemoostel'8 tussen Kershnis en 
Nieuwjaar 1947. Maar de Grace Line 
boot Santa Clara ·voer er bovenop op 

· '30 dece1nber. Bet weer was belder, 
bJauw~ Jucht, aoll en de zoo waren kalm. 



Plotseling zag John Axelson ( derde 
stuurman) een slangacbtige kop hoven 
de zee uitstekoo. Zijn verhaasde uitroep 
trok de aaridacht van de andere stuur
lied<!n en met ongelovige ogen keken 
ze alle.. drie naar bet zeemonster. De 
kop was · ongeveer anderhalve meter 
lang, Het cylind-ervormige lichaam was 
ca 90 em dik en de nek bad een door
ence ,-an ongeveer een halve meter. Het 
water rood bet monster was roodge· 
klenrd. 

Het zichthare deel van het lichaam 
was ongeveer 9 meter lang. Men nam 
aan, dat het water rood was van het 
bloed van bet monster en uat het schip 
het dier i.ri tweeen had gevaren. De 
huid van het monster was d011kerhnrin, 
er waren geen virmen, haren of lUtsteek
eels op het hoofd, de nek of het zicht
hare deel van het lichaam. 

W at nu? H et . antwoord is eenvoudig 
- wacht u maar af. Het zou dwaas zijn 
om er aan te twijfelen, dat er een on
hckend dier met een lange nek in de 
ccearun leeft. Het echijnt in feite nogal 
te lij.ken op d e uitgcstorven plesiosauris. 
Die war~ weliswaar kleiner dan ooze 
,,zeeslang", maar dat is geen argument. 
De paarden zijn tegenwoordig ook 
groter dan ze vroeger waren. Maar 
ondanks de uiterlijke gelijkenis heeft 
Pr.ofessor Oudemans waaNchijnlijk ge
lijk en is het geen reptiel, maar een 
zoogdier. De veelvuldige waarnemingen 
in koud water pleiten hioervoor. Even· 
als de manen, die weliswaar niet altijd 
maar toch vaak werden waargenomen. 
En bovendicn is dit nu eenmaal de tijd 
van d'e zoogdieren. 

W at hct ook voor een dier is, er 
schijnt op volle zee een dier voor te 
komen, dat niet dicht onder de kust 
komt en dat zeldzamer is dan walvis· 
sen, hoewel niemand weet, hoe zeld· 
zaam. Men vraagt zich mi88chien af, 
waar.un zo'n dier nooit aaospoelt als 
· het dood is. Maar aangezien men weet, 
dat een groot ·aantal walvissen zinkt, 
wanneer ze dood zijo, kan dit ook hij 
de ,zeeslang" hct geval zijn. 

U1t: .. Science Digest " 

LANGSTE SLEEPREIS 
Kort geleden arriveerden de motor· 

zee.~lt>epboot •·t.;JyJ~" en de motorzee· 
sleepboot ''Uceaan" van L. Smit en Co's 
lnternationale Sleepdienst te Rotterdam 
met het voor de sloop bestemJe Argen
tijnse slagschip ".Moreno" (27 .700 ton) 
te Hikari (Japan). 

De sleepboten maakten gednrende de 
reis met dit zeer zware transport een 
gemirldeJde vaart van zeven knopen. 
·Voor zover bekend is deze reis in ·de 
gC8Cb1edenie van de sleepvaart de 
Jang8te ooit ondernomen. 
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Her ms. ,,Siaoe" gemeerd bij Rice Mill te Bangkok. 

Kalimo11ding te Gunung Sitoli (Nias). 

(toto: gezagv. H . Meyer) 

(foto: gezagv. H. Zeyl!ltra) 



· '5De eer~te rei6 om de werelcl 
door 

A. van Vlaardingen 

J!} et is moeilijk ons v.,oo_r. te stellen dat 
er nog miljoenen mensen zijn, . zoals 
bijvoorheeld de inboorlingen in de 
binnenlandcn van Azie en Afrika, die 
menen dat de aarde een plat vlak is. 
De vonn van de aarde is lange tijd 
eoo grote strijdvraag geweest en het 
duurde tot in de l6e eeuw, voordat 
men er in Europa van overtuigd werd, 
dat de aarde bolvormig is. Een van de 
mensen die dit bewijs onomstotelijk 
hebben geleverd, was de Por.tugese 
zeevaarder :Feroao de . Magalhaee. In 
1519 verlieten vijf achepeo onder zijn 
bevel Sp~nje en drie jaar later, na een 
reis rand de wereld te hebb~n volhracht, 
keerde een achip weer terug, waarmee 
de bolvorm van de aarde was hewezen. 

Deze Fernao d'e Magalhaes stond in 
dienat van de Por.tugeee koning die 
hij twintig jaar l~g trouw diende en 
door zijn bijzondere bekwaamheden 
bij verschillende gelegenheden grote 
diensten bewees. De heloningen, die 
De Magalhaea hiervoor ontving, wa
ren echter niet evenredig aan zijn 
prestaties en toen hem door de gierige 
koning een kleine ealarisverhoging 
werd geweigerd, verliet hij Portugal 
en ging naar Spanje, waar hij zijn 
diensten aan ~oning Karel V aan· 
hood. Deze, bekend met de grote he· 
'kwaamhedoo van De Magalhaes a18 

zecvaarder, nam hem onmiddellijk in 
dienst en aarzelde ook geen ogenblik, 
toen de Portugees hem voorstelde een 
expeditie uit te rusten die zou trach
ten de begeerde zeeweg naar de Indi~ 
aehe epecerij-eilaoden in westelijke 
richting te vinden. De zeeweg naar 
deze Ianden in oostelijke richting, dus 
via Kaap de Goede Hoop, was reeds 
aan de Portugezoo bekend en Karel V 
zag in de persoon van De M•1galhaes 
een mogelijkheid, dit monopolie van 
de Portugezen te breken. Hij zegde De 
Maga1hacs dan oo'k alle mogelijke 
hulp toe en stelde hem in de gelegen
heid vijf schepetn uit te rusten, 

Op 20 september 1519 verlieten deze 
vijf schep~n, de ,Concepcion", de 
,Trinidad", de ,Victoria", de ,San
tiago" en de ,Santo Antonio'' de 
.Spaanse havenplaats San Lucar. Ei~ 
goolijk waren de schepen voor zulk 
een reusachtige ondememing totaal 
ongeschikt, Ze waren oud en klein. 
Het gr.ootste vaartuig mat slechts 110 
ton ... ! 

Op ·de Canari.sche eiland·en, waar 
levent~middcloo en clrinkwater werden 
ingenomen, ontving De Magalhaes 
een brief, waarin hij voor de onder 
zijn bevel etaande kapiteins werd ge· 
waarschuwd. Deze kapiteins wareo 
het nameliJk helemaal niet eens met 

De bewoners van de Ladronen, naar een hout:mede uit 1620. 
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de beali•ins Y&ll hun vorat, de Portu
geee ale bevelhebber van de expooitie 
aan te etellen. Waarom zo'n vreemde 
vogel en indrinp;er ala admiraal be
nocmd en waarom niet eeu van hen ? 
Onderling waren zij dan ook overeen
gekomen, in volle zee De Magal~ea 
het bevel uit handen te nemen. 

V:oordat de kust van Zuid-Amerika 
in zicht . kwam, ontstond er tuaaen de 
vlootvoogd en zijn kapiteins reeds gro
te oneindigheid over de te volgen koere. 

- De kapiteins dreven het verschil van 
mening doelbewust op de spits. De 
Maga1haes, op zijn hoede door de 
brief, hegreep dat alleen een str.eage 
hand en doortastend optr.eden zijn 
prestjge konden redden. Hij Iiet de 
oproerigste van de kapiteins gevaogen
zetten en degradeerde hem tot matroos. 
Hierdoor werd, althans voor het ogen
blik, zijn p;ezag gehandhaafd. Nabij de 
kust . van Brazilie hadden de schepen 
voortdurend met zware etormen te kam. 
pea. Men was herhaaldelijk gedwongf'D 
toevlucht in een beschutte baai te zoe
ken om beter. weer af te wachten. De 
Mahalhaes was er rotsvast van ovel'
tuigd, dat er van de Atlantische Oce:tan 
af een doorvaart naar de Grote Oceaan 
moest bestaan. Daarom liet hij elke ·in.: 
ham, hoe klein en onbelangrijk ook op 
het ~og, nauwkeurig onderzoeken. 
Hierdoor en door de tegenslagen van 
bet slechte weer vorder.de de expeditie 
slechte uiterst langzaam. 

Tot>n aan het licht kwam dat De 
Magalhaes op schurkachtige wij~e 
met de proviand was bedrogen en dat 
sommige voorradeo totaal waren be. 
dorven e:n andere zand in plaats van 
voedsel bevatteu, zag de admiraal 
zich genoodozaakt de ranfsoenen te 
halveren. Dit wektc een storm ''an ver
ontwaar.diging en ontevredenheid onder 
de '!lchepelingen en nadat De Magalhaes 
had ~eweigerd zijn h&~luit te hettoepen, 
eloegen de matrozen van aile schepen 
onder de geestdriftige leiding van hun 
kapitcins, die hun kane wederom 
schoon z-agen, aan het muitle2J, Door 
zeer Bfrenge maatregelen tegen de 
aanstichters te nemen, elaagde De 
Maga)haea, zij het met grote moeite, 
erin de muiterij de 'kop in te dr.ukken. 
Uit angst en ook o.mdat ze ten gevolgt' 
van de gehalveerde rantsoenen hiervoor 
de nodige kracht m.isten, waren de 
bemrumingen nadien niet meer zo 
oproerig, maar toch Iieten zij niet 
na De Magalhaes telkens opnieuw 
lastig te vallen over de terugkeer 
naar het vaderland, De admiraal 
was de mening toegedaan, dat een 
terugkeer. verraad aan de Spaanse 
'kroon betekende en hij weigerde dan 
ook hardnekkig aatr het verlangen van 
zijn lilllnschappen te voldoea Wj 



trachtte hen gerust te stellen, door er 
op te wijz~ dat volgens zijn kaarten 
China niet meer veraf kon zijn. De 
Magalhaes was inderdaad zelf hiervan 
overtuig~ niet wetende hoe onhe
trouwhaar de kaarten waren. Wellicht 
was hij anders zelf de grootste voor· 
stander van een terugkeer geweest. 
Maar nu wilde hij doorzetten, on· 
danks het feit dat er reeds een schip, 
dat ter verkenning was uitgezonden, 
verloren was gegaan. Met de grootste 
moeite was de hemanning ervan door 
de overige manschappen van de ver
drinkin~dood gered. Het verlies van 
dit vaartuig was een gevoelige slag 
voor de expeditie, maar het eterkte De 
Magalhaes slechts in zijn voornemen 
om niet terug te keren, want nu pas 
realiseerde hij zich goed hoe wrak zijn 
schepen waren, zo wrak dat hij ze niet 
meer aan de zware stormen op de At. 
lantische Oceaan drufde hlootstellen. 

Op 21 oktoher 1520 werd er een 
nauwe, diepe inham in de kuet ont
dekt en onderzocht of dit eindelijk de 
lang gezochte doorvaart was. De door
tocht was uitenst gevaarliJk, want het 
krioeJde er letterlijk van de klippen, 
Maar het geluk was De Magalhae11 
gunstig gezind en na vijf weken he
reikten zijn schepen inderdaad de 
Grote Oceaan. Naar de ontdekker er
van werd deze zeestraat later Straat 
van Magalhaes genoemd. Tijdens de 
doorvaart had men des nachts regel
matig aan ha.kboord op de wal grote 
vuren waargenomen. Daarom doopte 
De Magalbaes dit land, dat later een 
eiland hlee'k te zijn, met de naam 
Vuurland. 

Op een van de schepen, dat voor een 
verkenning.stocht was uitgezonden, was 
inmiddels opnieuw muiterij uitge
broken. Het scheepsvolk zette de 
kapitein gevangen en keerde op verra· 
derlijke wijze naar Spanje terug. De 
Magalbaes zette de reis met de drie 
overgebleven schepen voort. De drie 
maanden, die nu volgden eo waarin 
de sehepen voor.tvoeren zonder land 
in zicht te krijgen, betekenden voor de 
mannen een zware lijdem.sweg. De le· 
vemmiddelen, die nog · voorhanden 
warim, hedierven volkomen en velen 
stierven aan echeurhuik. Slechta door 
onverelapte strenge tucht te handha· 
ven en met inzet van zijn gehele sterke· 
persoonlijkheid wist De Magalhaes 
zijn mannen in bedwang te houden. 

Eindelijk ontdekte men op de 6e 
maart 1521 een bewoonde eilanden· 
groep. Het werd hoog tijd, dat er 
dr.inkwater en Ievensmiddelen konden 
worden ingeslagen, want de mannen 
Waren de voJkomen uitputting Dahij. 
De Magalbaes liet hen enige tijd van 
de ontberingen hekomen en maakte 

gebruik van de gelegell'heid, de geha
vende schepen wat te Iaten opkalefa. 
teren. 

Omdat de bewoners van de eilan· 
d·engroep, .waar de schepen hun an· 
kens hadden Iaten va1len, letterlijk al· 
les stalen wat maar hinnen hun bereik 
kwamen, noemde De Magalhaes deze 
eilanden de Ladronen. hetgeen ,,Ro.vers· . 
eilanden" hetekent. Naderhand heeft 
men ze herdoopt tot de Marianen. 

Toen de mannen weer enigszins op 
krachten waren gekomen, werd met 
nieuwe moed zee gekozen, De Philip· 
pijnen werdeo enkele dagen later ont
dekt en De Magalhaes besloot deze 
eilanden aan een nader onderzoek tc 
onderwerpen. Door zich in een geschil 
tussen twee inheeJru!e stamhoofden te 
mengen, raakten de admiraal en zijn 
mannen in een verwoede strijd met de 
inboorlingen gewikkeld. Tijdoos een 
hevig gevecht werd De Magalhaes, 
r.eeds aan heid·e benen erntig gewond, 
overmeesterd en door de op wraak be
luste inhoorlingen met speren dood· 
gestokoo. De mannen, . hun bevelheb
ber kwijt, verloren hun hoofd en 
namen met de schepen ,Trinidad" en 
,Victoria" ijlings de vlucht. Ilet stof· 
felijk overschot van De Magalhaes en 
het derde schip, de ,Concep~on", 
moesten zij achterlaten. 

De ,,Trinidad·" was zo deerlijk ge· 
havend dat het schip onmoge.lijk de 
reis kon vervolgen. Er werd hesloten, 
het naar het dichtstbijzijnde vertrouw· 
de strand te sturen om het eerst wat op 
te knappen en het hoognodige te repa· 
reren. V oordat het echter land kon 
bezeilen, leed het reeds schipbreuk en 
de overlevooden wer.den door de gou. 
vemeur van Ternate gevangengeno· 
men. 

Het enig overgehleven schip, de 
,Victoria", zette de reis voort onder 
bevel van kapitein · Sebastiane de 
Elcano. Het voer de Banda-zee door, 
langs Timor en landde ten slotte op de 
oostkuet van Afrika in de buurt van 
Zanzibar. Vandaar zeilde bet om 
Kaap de Go~de Hoop been en eind 
augustlll3 1522 bereikte het de Cana· 
rische eilanden. Op 6 september gooi
de het schip, dat niet meer. dan een 
gammeil wrak was, zijn wers uit in 
de haven van San Lucar. Achttien 
tritgeputte en in lompen gehulde man· 
nen - tijdens de reis waren op dit 
schip nog negenentwintig merusen aan 
verschillende ziekten ·hezwekem -wan
kelden de kade op, met argwaan en 
vcrhazing door de inwoners van de 
havenplaats aangegaapt. Toen echter 
hleek, dat zij de enig overgeblevenen 
waren van de tweehonderdvijfen
zeventig koppen tellemde bemanning 
van de vijf schepen, waarmee Fernao 

Femlio de Magalhlks. 

de Magalhaes drie jaar tevor.en was 
uitgevaren, en dat zij degenen waren 
die de eerste reis rond de wereld had
den volbracht, waarmee onomstotelijk 
kwam vast te staan dat de aarde een 
hoi was, ·werden zij op grootse wijze 
gehuldigd en met de grootste eerbied 
en onderscheiding behandeld. · 

(ult: ,.wereld"l 

In memoriam 

Te Haarlem overleed op 6 Au
gustus jJ. na een langdurig ziek· 
·bed in de leeftijd . van 60 jaar 
de heer 

E. Vermeulen 

in Ieven employe van het Amster· 
dam-kantoor; 

Wijlen de beer Vermeulen, die 
in 1927 als onderbaas·electricien 
naar Indonesie werd uitgezonden 
eo op 1 Fehruari 1947 ais Baas 
werd gepemionneerd, was op 
I October 1946 in tijdelijke dienst 
op het Amster.dam-kantoor ge
plaatst, alwaar hij helast was met 
het toezicht op de electriechc 
installaties van ooze nieuwhouw· 
schepen. 

Hij heeft dit veel omvattende 
werk ruim 10 jaar met inzet van 
zijn gehele persoonlijkheid ver· 
richt. Deze harde werker, die zicb 
door zijn karaktereigenschappen 
hij allen met wie hij in contact 
kwam, bemind wist te maken, zal 
node gemiet worden. 

De crematie heeft op Vrijdag 
9 Auglll3tus j.l. in het Cremato· 
rium W esterveld plaats gevon
dec, hij welke plechtigheid Mr. 
W. A. J. Lucas en lr. E. Struyk 
het woord voerden. 
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mensen met een ~enome~aal qeheuqen 
M ensea met een fenomensal geheugen 
zijn de laatate tijd nogal eens ,J.n bet 
nieuws" geweest, voora.l als deelnemers 
hij de grote quizzprograUlllla's, om 
enorme prijzen, in Amerika. 

Deze mensen worden door radio en 
televisie zeer in bet oog der publiciteit 
geplaatat, maar er zijn vroeger tal van 
dergelijke geheugenkunstenaars geweest. 

Niet de minste onder hen was een 
schildera,:htige zwerver, Railroad Jack : 
genoemd, die enkele tientallen jaren 
voordat hij in 1933 stierf een klein 
karretje door de straten van het Ame
rikaanse 1\lidden Westen duwde. Zijn 
werkelijke naam was Harry Cooper: · 
Hij was geboren in Oshkosh, Wisconsin, 
en als jonge man ontwikkelde hij een 
hobby 'Voor het leren van namen en 
data. 

Uren bracht hij iedere dag door in de 
openbare leeszaal van Detroit, waar hij 
de biografieen uit zijn hoofd leerde van 
duizenden belangrijke mensen en boven
dien nog bladzijden vol statistisch 
materiaal. Met zijn vriendelijke stem·. 
maakte hij van deze hobby zijn middel 
van bestaan. Staande naast het oude 
stadhuis van Madison. bijvoorheeld, 
riep hij de mensen toe, hem een naam 
op te geven van een historische figuur. 

Van Hammoerabi tot Hannibal en 
Hamlin kon hij onmiddellijk een kort 
biografietje geven. Mocht er zo nn en 
dan eeu geval bij zijn, waarvan hij de 
{eiten niet kende, dan hielp zijn gerou~ 
tineerde praatje hem wel om de aan~ 
dacbt van de mecigte af te leiden totdat: 
bet onderwerp vergeten was, 

Blaise Pascal, Frans filosoof en ge_. 
leerde, las hijna alles, wat het lezen 
waard was, en vergat daarvan haas~ 
niets. · 

Max Steuer, een van de beroemdst~ 
Amerikaanae advokaten, had zo'n 
enorm reservoir van wetskennia en be
wijamateriaal in zijn hoofd, dat ieder
een er altijd opnieuw weer verhijsterd 
van was. . 

Lord Macauly, de beroemde 19de 
eeuwse Engelse historicus en politieua, 
leerdc zijn favoriete literatuur als tijd.; 
verdrij£ uit het hoofd. Wanneer aile 
exemplaren van Milton's Paradise Lost 
verloren zouden gaan, aldus Macau
lay - en beweee het ook - dan zou hij 
de tekst wei weer opschrijven. 

De beroemde dronken geleerde van 
Engeland, Richard Porson (1759-1808) 
kon een heel hoek onthouden na het 
eenmaal gelezen te hebben- bij erg 
lange : bOeken twee of hoogstens 
driemaal. 

De ster'ke geheugens van sommige mn· 
aici zijn ook altijd ~en bron van verba
dog. Mozart zoa in zijn jeagd eens een 
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mis in bet Vaticaan hebben bijgewoond 
en in zijn geheugen een compoaitie 
hebben meegenomen, waarvan de kerke
lijke autoriteiten hadden besloten, hem 
niet te puhliceroo. 

In bet laatste deel van de l9de eeuw 
had den · Duita1and en Oostenrijk drie 
grote •tB's .. met grote geheugens. Johan. 
nes Brahms, de grote oomponist, kende 
~~!Ike goede compositie, die geschreve111 
was in de periode tussen Bach en hem· 
zelf- 200 jaar-uit zijn hoofd. 

De vriend van Brahans, de pianist en 
dirigent Hans von Bulow, kon lange en 
gecompliceerde partituren _tijdens een 
treinreis in zijn geheugen prenten om 
ze . voor altijd :voor elk concert ,hij de 
hand" te hebben. 

Maar Brahms en BUlow atonden 
het kampioenscl1ap op geheugengebied 
graag af aan . hun vriend Ignaz Brull, 
een dromerige, geniale Wener. Hij was 
eeu uitatekeud pianist en nam op zijn 
tournees nooit muziek mee- zijn ge
heugen zou }tem niet in de steek laten. 

Op -een dag bezoeh t een vreemdeling 
Brull. Hij had een stapel mannscripten 
onder zijn arm en zei: ,Weet n wat dit 
is? Een hele stapel werken van Mozart 
en Beethoven, ·die de wereld nog niet 
kent. Ze werden nooit gepnbliceerd. lk 
hreng ze u, omdat n zo'n groot pianist 
bent, dat u ze in de wereld kunt intro· 
dnceren". Brull ging m_et de bladen 
naar de piano. Hij las _de bladzijden 
door, speelde hier en daar een paar 
maten. ,,Het spijt me zeer", zei hij toen, 
,,maar deze werken knnnen o- mogelijk 
van Beethoven en Mozart zijn". 

De be~oeker was woedend en verweet 
Brull, dat hij dit alleen maar zei om 
hem de eer van bet ontdekken van de 
meesterwerken te ontnemen. ,Ale n ze 
niet herkent als echte werken van Mo
zart en Beethoven-goed, dan neem 
ik ze weer mee. lk zal ze in mijn woning 
opbergen en niema :--d anders dan ik zal 
ze ooit horen !" Rustig ging Brull a an 
de piano zitten en begou, zonder mu
ziek, bet werk te spelen. Lang voordat 
hij aJle composities had beeindigd was 
zijn bezoeker. stomV~erbaasd en teleur
gesteld vertrokken. 

Aile grote .mnsici hehben tegenwoor
dig geheugens, waar een leek geen b~ 
grip van hee£t. Isaac Stern, de Amer~
kaanse violist, kent alles wat er aan 
waardevols voor zijn instrument ges~hre
'Ven werd, nit zijn hoofd. De onlangs 
overleden Walter Gieseking ken de de 
hele piano-literatuur uit zijn hoof d. Alle 
grote dirigenten hebben hun geheugen 
volgepakt met duizenden bladzijden 
partituur. 

In memoriam 

Op 10 Augustus j.l. · over1eed 
onV~erwacht in de ouderdom van 
64 jaar te Limoges (Franbijk) 
de heer 

B. C. Akke1man 

in leven gepensiocnneerd commo· 
dore onzer Maatschappij. 

* 

In de ouderdom van 77 jaa1· 
overleed op · 11 Augustus j.l. te 
Bloemendaal de beer 

J. J. Brachthuizer · 

in leven gepensionneerd gezag· 
voerder der K.P .M. 

* 

Te Belllllebroek overleed op 
.11 Augustus j.l. in de leeftijd van 
68 jaar de heer 

J. H. Faber 

in leven gepensionneerd gezag
voerder onozer Maatschappij. 

* 

Te Haarlem overleed op 9 Sep· 
temher j.l., in de ouderdom van 
70 jaar1 de heer 

W. Iken 

in ]even gepensionneerd employe 
vm ooze Maatachappij. 

Wijlen de beer Iken bekleedde 
tot I Januari 1951 de functie van 
Chef van het Magazijn van Ge
drukten, op welke datum hij, na 
37 dienstjaren, de K.P.M. met 
pensioen verliet. 

1\ 
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TENNIS 

Nadat de KPM op 17 en 18.Augustus 
j.l. op de HC-baan op Kehon Sirih 
tegen de tennisclub van de Diploma
tieke Vertegenwoordiging te Djakarta 
in een vriendschappelijke wedstrijd 
gelijk speelde (4 - 4), ontvingen ooze 
tennissers op Zondag 1 September d.a.v. 
de DVN-ers als gast op de . Uniekam
pongbaan te Tg. Priok, alwaar deze 
revanche-wedstrijd eveneens in een ge· 
lijkspel (4 - 4) eindigde. 

Op Zondag 1 September dan waren 
gasten en gastheren reeds om half 8 op 
de baan aanwezig, zodat om 8 uur direct 
de topklaese speelsters (damessingle) 
konden beginnen om hun ktachten te 
meten. De uitslag, 6-5; 6-5 voor ooze 
Mevr. MoratL""C, bewees alweer dat er bij 
de dames <k nodige vechtluat aanwezig 
was. Ook Mevr. Van Altena too.1de deze 
karaktereigenschap in de tweede partij, 
welke uiteindelijk in 3 sets door DVN 
werd gewonnen. 

De laatste partij van de morgen werd 
hegonnen om 11.15 uur en aangezien 
om 12.15 uur de stand nog steeds dub
belhlank was (1 - 1), werd besloten 
om deze partij des middags voort te 
zetten. Men begaf zich daarna naar de. 
Y achtclub voor het nuttigen van een 
koele dronk. Na even te hebben uitge
blazen werd geza.menlijk de lunch 
gebruikt en een kopje koffie gedronken. 

Tegen tweeen ging men weer. haan· 
waarls en werd de onafgespeelde partij 
verd~r uitgespeeld, welke eindigde in 
een 2 - 1 overwinoing voor DVN. Deze 
tennisdag werd uiteiodelijk ·besloten 
met een d.amesdouble, die door ooze 
dames glansrijk werd gewonnen. Deze 
gezelHge sportdag zal door de DVN-ers 
en KPM-ers niet Iicht worden vergeten. 

Tenslotte nog de mededeling aao 
belangstellenden dat ooze KPM-tennis
ploeg in de door de DVN georgani· 
seerde bekerwedstrijden in de volgende 
eamenstelling zal uitkomen : 

hereruingles: 

1. Hr. Metzelaar 
2. Hr. Gerungan 

herendoubles: 

1. Hr. Gerungan- Hr. Jiich 
2. Hr. W annee - Hr. Dootje. 

mixeddoubles: 

I. Mcvr. en Hr. Metzelaar 
2. Mevr. Moraux - Hr. J iich 
resen-e: Hr. Moertanto 

Het programina-voor deze bekerwed
strijden ziet er ala vol;t uit: 

speeluren: Zaterdagmiddag vanaf 
1~.00 uur. 

boon: 

Kebon Sirih 
de HC-Ilat) 

speeluren: 

18 - Djakarta (achter 

:- -·~· __ __.. __ . 
Zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur 

Zonda,rmorJ!en voortzettin~t om 8 uur 
28/ 29. September: DVN versus N.H.B. 

5/6 October : KPM ver11os Borsumy 
12/13 October : Verliezersronde 
26j21 October : Winnaarsronde 

Gespeeld zal worden volgens bet sys
teeni: best of three sets tshort, short, 
long). Een wisselheker is beschikbaar 
gesteld; na 2 keer achtereen of 3 maal 
in totaal winnaar te .zij~ is men defi
nitief eigenaar van . de beker. Suppor· 
tera zijn van harte welkoml K.PM-ers 
doe je best 1 I 

* 
VOETBAL 

Na een lange periode van voethal· 
moeheid bij het penoneel van one 
Hoof d'kantoor en enigszins weer wakker 
geschud door · oude heri.nneringen aan 

. KPM's voetbalglorie in vooroorlogse 
tijden - meb denke even terug aan de 
voetbalberoemdheden zoals Voorstadt, 
Pipper, Geertsema, Teddy en Tom 
Pesch, Koper, Mudjitaba, Belle en 
Dcnkelaar (allen KPM-ers !) ..,- is 
·men kortgeledec er weer in geslaagd 
om verschillende penoneelsleden voor 
de voetbalsport te intere86eren. Enkele 
vriendschappelijkc wedatrijden Werden 
bereids gespeeld en begin September j.l. 
werd ooze voetbalclub uitgenodigd om 
met .een eerste en ecn tweede elftal mee 
te doen aan de bekerwedstrijden die 
werden georganiseerd ter gelegenheid 
van het 25-jarige diauitjuhileUlll van 
een persoueelslid van het . Ziekenhuis 
Petamburan. 

Met goede moed en het nodige en
thoU8la.sane werd toen door het KPM· 
Hoofdkantoorelftal deel genomen aan 
genoemde hekerwedstriJden, waarvan 
de uitslagen a1s volgt waren: 
KPM-Hoofdk. I - Ziekenh. Petamb. 1 1...__1 
KPM-Hoofdk. II - Ziekenh. Petamb. II 3--0 
KPM-Hoofdk. 1-.~ .KPM-Priok I . 1-3 
KPM-Hoofdk. II - KPM-Priok II 3-3 
Ziekenh. Petamburan I - KPM-Priok I 3-2 
Ziekenh. Petamburan II- KPM-Priok 11·1-1 

Niettegenstaande het eerste Hoof d
kantoor-elftal, onder Ieiding van Jiich, 
meer in de aanval was en een betere 
oombinatie speelde, eindigde men door 
gebrek aa:1 schotvaardigheid ala num• 
mer · laatst. Winnaar werd het 
elftal van bet Ziekenhuis Petamhuran. 
Het Hoofdkantoor 2de elfal wist door 
zijn enthousiast spel betere resultaten 
te behalen en eindigde als no. 1 in de 
tweede klasse en werd dus ook winnaar 
von een beker. Mooi werk t 

WARM EN KOUD 

Pfff . .. heb jij bet ook zo wann? 
Soak je ook zo naar een bad? 
'k Zou best naar de bergen will en, . 
't Scheelt allicht cen graad of wat. 
Weet je wat ik non zou wi.lkn? 

· · Even in Europa zijn·, 
Even niet te transpireren, 

· In de wilnter is 't daar Cijn! 

· · Zit je goed en wel in Holland, 
Kijk je toch wei even op. 

· Regen, hage.l, sneeuw · en ijzel: 
Windktacht zev·en, wat 'n strop! 
Als de dag met .moeite dag wordt, ' 
Je je tooit met wollen vest, 
Non, dan dook je toch wei even 
't Tropem:onnetje is toch maar 
i best! .. 

het atoomzeggertje 

een jong Utaniumatoom 
dae at eens bij een achteroom 
maar na de maaltijd werd hij ziek 
hij kreeg last van zijn kernphysielt 
. en waarom voelde hij zich naar? 
bet tafelwater was tc zwaar. 

Oscar. 

:~~mat 

-l7 



Hier volgt de juiste oplossi~g van het 
kruiswoordraadsel, voorkomende in het 
Augustus-nummer van ,,de Uitlaat". 

De cerate prijs (Rp. 25,-') gaat naar : 
Mej. M. Eggert- HK II -

c/o Ag.entschap Semarang; 

de tweede prije (Rp. 15,-) naar: 
A. F. Lancker .:..... hf.d. empl. -

c/o Agentschap Pangkal Pinang en 

de derde prijs (Rp. 10,-) naar: 
Achmad bin Dardji - le klerk -

c/o Agentechap Tg. Priok. 

De oplossingen van ooderetaand ana
grammen-raadsel moeten one uiterlijk 
20 November a.s. hebhen bereikt. · 

* 
Het progressieve anagram 

In· iedere afdeling van de figuur 
moeten woorden worden ingevuld, 
welke hestaan uit de letters van het 
voorgaande woor.d, vermeerderd met 
een letter. 

Omschrij~ing : 

1. niet een; 2. zelfkant, 3. doen liggen; 4. ver
voeging van bet w.w. liegen; 5. overzet; 6. 
angst; 7. vingerdoek; 8. doel; 9. part; 10. in 
p&rten snijden; 11. groep voorname personen; 
12. smart; 13. wijn; 14. deel van een ladder; 
15. buidvlekje; 1.6.. tegenspraak; 17. overscbot· 
18. krachtig; 19. vogel; 20. gewest (meerv.); 
2~ . Diet vol; 22. hemels wezen; 23. dorp in 
Limburg; 24. zaalsport; 25. muziekinstrument· 
26. hevige wind; 27. stoomschip; 28. krachtig 
voortvloeien. 
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Voor inzendeu gelden de volgende voorwaarden; 
1. lnzendlngen, welke duldeiiJk van naam en adte1 

zijn voorzlen, te richten aan 
de· Redactle van ,de Ultlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Meden Merdeka Timur 5 - Dfakarta. 

2. Onduldelijk gesc:hraven opl0$1lngen worden ~n· 
der meer ter zlfde gelegd. 

3. Voor iulste lnzendlngen zl}n 3 geldprljzen beschtk· 
baar gesteld: 
1 prils van Rp. 25.-
1 , , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-

4. Over oplosslngen en/of toekennlng der priizen 
lean NIET worden gecorrespondMrd. 

Droom 
Ze hadden nogal wat gedronken, bier een 

glaasje en daar een glaasje en een van de 
twee vond bet noodzakelijk om de ander op 
de hoogte te brengen van een merkwaardige 
droom. ,Ik droomde", zei hij, ,dat er plot
seling wel d~nd kleine kereltjes op me 
stonden te dansen. Oyeral waren ze • . . . op 
m'n hoofd, op m'n borst, op m'n benen. Ze 
droegen groene pakjes, rose puntmutsen en 
gekke rode schoenen, . die aan de voorkant 
omgekruld waren". 

, Precies", zei de ander, ,en ze hadden witte 
kousen aan en kleine belletjes op hun muts 
en op hun schoenl" 

,Hoe weet jij dat?" vroeg de eerste, zeer 
verbaasd. 

, 0 , d'r zitten er nog een paar op je schou
der", was bet antwoord. 

Matrozen 
Moos en Bram hadden schipbreuk geleden 

en zaten op die hele grote zee op een vlotje. 
,Bram", sprak Moos, ,ik weet me geen 

raad". Vertwijfeld begon Bram te bidden: 
,Red me, red me, red ons, ik weet ik ben 

een slecht mens geweest, ik heb gestolen, ik 
heb bedrogen, ik heb gedronken, maar ik zweer 
U als ik gered word zal ik noolt meer ...•... .. " 

.,Wacht nog even, Bram", onderbrak Moos 
bet gebed van Bram, ,ga Diet verder, ik geloof 
dat ik een stoomschip zie". 
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Op nevenstaande pagina : 
De ,Generaal van Geen" en de ,Yaknti)n" 

te Tg. Priok. 
(toto: WWy van Boggelen) 

DmREN OP VERSVOETEN 
Op een hen: 

Een hen te Hoenderloo vermoordde 
hezittelijke voomaamwoorden. 
,,De hen van hun", zo aprak het heest, 
, die eeret van hullie is geweest 
rijdt rustig in een tremmetje 
in hem zijn hen haar hemmetje". 

* Op een poes: 
Een poes, wei heb ik van mijn leven, 
hing zomaar in de Iucht te zweven. 
,,Dat doe ik d.ikwijls", sprak zij kalm. 
,,W alllJleer ik na een hroodje zalm 
een nummertje gesponnen heb 
doe ik een dutje in mijn web". 

nit: .. De Volkskrnnt". 
door: T:rijntje Fop. 

,Kom kom, Baarsman, z6 groot is het tekort 
op de arbeidsmarkt toch 66k weer niet ••• /" 

* 
Luiheid 

Bram wijst op een vaas die op de schoor-
steenmantel staat: · 

,Daar zit de as in van m'n broer". 
,Is ie overleden en gecremeerd?" 
,,Nee, hij is alleen te lui . om naar een 

asbakje te 1open". 
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