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Nieuw opleidingsschip 

voor de koopvaardij 

Men zal zich nog de ,Nederlander" 
herinneroo, het witte, topzeilschoene~· 
getuigde, opleidingsschip, dat z.ovdt> 
jaren tussen het Noordereiland en de 
Boompj-es, westelijk van de Maasbrug
gen, op stroom aan de boei{'t!l heeft 
gelegen. 

In de oorlogsjaren is het schip ver· 
haalct en toen de oorlog voorbij was en 
men het weer naar Rotterdam wildt> 
Iaten terugkomen, was het op de rivier 
zo druk geword·en, dat de ,Vereenij!ing 
het OpleidingS3chip voor de Handels
vaart", zoals de eigenaresse van het 
schip officieel heet, het maar aan de 
Spangensekade heeft gemeerd, waar het 
tot voor kort nog dienst deed als -oplei· 

· dingssc'hi p voor. matroza'l ter koop· 
vaardij. Zeilen 'ha·d het schip toen al 
niet meer en ook de raas waren neer.
genomen. 

In verband met de slechte toestand 
. van het schip en de ni·et meer aan de 
na·oodogse eisen beantwoordende in
richting - het schip was al 45 jaren 
oud -- koet!terde de vereniging na de 
oorlog plannen om een nieuw schip te 
Iaten bouwen. De hoge kosten waren 
echteJ· een onoverkomenlijk beletsel 
voor de verwezenlijking daarvan en 
tensl6tte is een alleszins bevredigetnde 
oploasing g·evonden in de aankoop van 
de "C. Bosman", e&t van de ve.erponten, 
waarmede de Nederlandsche Spoor-

De nieuwe ,Nederlander". 

wegen de paBSagi·ersdienst Enkhuizen
Staveren onderhielden. 

Na gr.on.dige verbouwing hij de 
firma J. B. de Wit te Rotterdam, 
waarbij o.a. ·de machine en de ketel zijn 
verwijderd, en het inwendige geheel 
is vertimmerd om het aan zijn bestem
ming arun lie passen, is het schip her
doopt tot ,Neder.lander" en werd 'het 
aan het Prinsenhoofd (Noordereiland 
Noorrl.zijde) gemeer.d, waar bet op 22 
J uli jl. ifll gehruik is genomen. De 
nieuwe ,Nederlander" is het derde op
leidingsschip, dat de vereniging sedert 
1891 inzet. 

Bij •de ingehruikneming heeft de 
commandem·, de heer A. Rook, gep. 
opperschipper van de Koninklijke 
Marine, die er als commandant van 
het tweede oplcidingsschip · 25 jaar 
diellJSt op heeft zitten, het commando 

overgedragen aan zijn opvolger, de 
heer H. A. Scheuller, Lt. t. Z. der 
Tweed'e klasse, oudste categoric. 

Het nieuwe schip biedt plaats aan 
honderd jongens, die naar zee willt>n, 
v·oor wie twee slaapzalen oo twee les
lokalen - tevens eetzalen en recre
atieruimte - en een lt•kaal voor prak
tijkonderwijs disponibel zijn. Voor de 
commandeur is er eoo ruhne hut en 
ook het toezichthoud·end personeel is 
geriefelijk gehuisvest. . .Doktershut, 
ziekcnboeg, komhuis, eetzalen en pan
try zijn naar de eisen des tijds inge
rirht oo ook . de sanitaire voorzieningen 
zijn ultra modem. 

Ze" maanden blijven de pupillen aan 
hoorcl en in die tijd krijgen zij onder· 
wijs ifll splitsen en knopen, roeien en 
scheepswerk, aanvaringsreglement en 
navigatie. V oor de practische lessen · 
heeft men de beschikking over. twee 
soortcn davits en een luikhoofd. · 

Men rekende voor de eerste cursus, die 
op I September zou begillfllen, op 60 leer. 
lingen. De overige plaatsen hleven be
schikbaar voor logiesruimte ten behoeve 
van de jongens, die eigen opleidingeo 
van enige Rotterdamse rederijen 
volgde~. 

Na dit -onderwijs te hehhen gevolgd, 
worden de jongens als dekjongen op 
een Nederlands koopvaardijschip ge
plaatst en wanneer zij na een jaar een 
goedc IYeoordeling van hun red~rij 
krijgem, ontvangen zij een getuig
schrift van de Vereniging het Oplei
dingsschip voor de Handelsvaart, mede . 
ondertekend door de rcderij, ten he
wijze dat zij de opleiding met goed 
gevolg hehhen doorlopen. 

(uit: de .,Lloyd Mail") 

Zo hebben tallozen de oude ,,N.ederlander" vele· : 
jaren op stroom bij de Maasbruggen zien liggen. 1 

3 



"Jl;1auJtt tliza,beth" -fla,tsehauw 

te Si"'Sa,~are 
(van onze correspondent) 

Vrijdag 4 October j.l. was voor het Singapore- Agentschap van onze Maat
schappij een bijzondere dag. Op die dag n.l. werd het nieuwe ,Mount-Eliza
beth"-flatgebouw officieel in gebruik genomen. 

:· Om 5 uur 's middags, nadat een 
zeventigtal genodigden, waaronder de 
architect, de uitvoerders alsmede de 
nieuwe bewoners, zich bij de ingang 
liaddm verzameJd, werden zij door de 
heer Kruyt verwelkomd, waarna onze 
Directeur, Mr. L. ter Braake, die spe
ciaal voor deze openingsplechtigheid 
lllaar Singapore was gdmmen, een toe
spraa'k hield. 

Na dank te hebben gebracht aan de 
architect, de heer S. H. Van Sitteren, de 
aannemers en uitvoerders, richtte de 
heer ter Braake zich speciaal tot de 
aaJn.wezige K.P.M.-gezinnen. Daarbij 
realisterde de heer ter Braake zich, dat 
er. bij velen de vraag naar voren was 
gekomen of onder de buidige omstan
digheden de bouw van dit grote project 
wei verantwoord geacht kon wordelll. 
Hoewel het feit, dat dit enorme gebouw 
met flats voor 40 gezinnen op zicbzelf 
ai bet concrete antwoord daarop is, 
wilde de beer ter Braake hierop verder 
ingaan, waarbij hij de grote belangen, 
welke onze Maatschappij in dit deel 
van de wer.eld beeft, memoreerde al.s
mede de plaats, die bet Singapore
Agentschap •daarin inneemt, daaraan 

toevoegend dat de Raad van Bestuur 
•en de Directie zoveel vertrouwen in de 
toekomst van deze belangen heeft, dat 
tot de houw van dit gr.ote project werd 
hesloten. 

De heer ter Braake, die destijds als 
Agent Singapore een belangrijk aandeel 
heeft gehad in de totJstand'komilllg van 
dit flatgebouw, hesloot zijn toespraak 
met het uitspreken van de. wens, dat de 
huidige en toekomstige bewoners steeds 
gelukkig daarin zullen Ieven. 

Door het weglllemen van de K.P.M.
vlag, onthu.lde Mevrouw ter Braa'ke 
daarna een gedenksteem. 

In het bijbehorende kleuterschool
lokaaltje bracht de heer ter Braake 
een heildronk uit op onze Maatschappij, 
waarna de aanwezigen lllog enige tijd 
gezellig bijeen bleven. 

Het ~even-verdiepingen hoge nieuwe 
flatgebouw ligt illl het centrum van 
Singapore (vlak bij de Orc'hard Road) 
op een mooi begr-oeide heuvel, de 
Mount Elizabeth en de flats heten dan 
ook ,Mount Elizabeth"-flats. Bij het 
ontwerp van dit gebouw heeft de ar.chi-

Het Mount Eliza/Jeth-flatgebouw met op de voorgrond de toegangsweg en de klcuterschool. 
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teet, evenals dit reeds werd. toege
past hij het K.P.M.jR.I.L. flatgehouw 
"Dun earn Court", het systeem van 
twee-verdiepingen-flats gevolgd. De 
slaapkamers en hadkamer liggen hoven 
de woonkamer en keu:ken. Een sierl\jke 
hinnoo.trap verbindt deze beide delen. 

Het gehouw bevat 28 twee slaap
kamer- en 12 drie slaapkamerflats. 
Behalve een klein kinderzwembad is er 
op het terrein, zoals U hierboven al 
heeft gelezen, een modern schoollokaal 
voor eeui klenterklasje gehouwd. 

* 
Ter gelegenheid van de ingebruik

name van het nieuwe flatgehouw te 
Singapore, stuurde een on21e:r lezers ons 
de volgende dichterlijke ontboezeming: 

Het Mount Elizabeth Flatgebouw 

Op een flinke heuvel 
Staat een nieuwe flat 
Voor 40 KPM -gezinnen 
Is die daar geze.t. 

Met een oprijlaantje 
En een round-about, 
Garages en een schooltje 
Zij1n. eraau gebouwd. 

Hier en daar wat planten 
En 'e,Cill kinderbad, 
Bovendien 2 liften 
Nou, wie doet je wat. 

De flats zijn ruim en pr.actisch, 
Aesthetisch zijn ze a£, 
Van de moderne keuken 
staat ied're huisvrouw paf! 

De k.asten, platjes, kamers, 
't Is alles goed "geplanned". 
Behalve 't allerkleinste, 
Is elk vertrek "befanned". 

In bad'kamer e1:t1. keuken 
Een boiler voor 't gemak. 
De huur voor al dit schoons, 
Me1'kt ieder in z'n zak! 

Vloeren, gangen, trappen 
Zijn netjes opgedweild. 
En al1e KPM -er:s 
Keurig weer "gefiled". 

't Stond ook wei wat slordig 
'n Gezin zo hier en daar, 
Maar ou zijn we eind'lijk 
Gezellig bij elkaar. 

't Was •een hele drukte 
Die verhuizing zo "en masse" 
Doch nu we eenmaal zitten 
Is ieder in z'n sas. 

Achter samenwoningswee 
V oorgoed een punt gezet. 
Dus daarom: Hiep, hiep, hiep hoezee 
V oor de Mount Elizabeth flat! 

R. v. 



De heer en mevrouw Mr. L. ter Braake, de architect de heer S. H. van Sitteren en de agent 
Singapore, de heer J. Kruyt met echtgenote bij de ter gelegenheid van de opening van het 

Mount Elizabeth-flatgebouw onthulde r;edenkplaat. 

SPORTNIEUWS 

Tennis 

De in de vorige ,Uitlaat" aangekon
digde bekerwedstrijden, georganiseerd 
door de D.V.N. (Diplomatieke Ver
tegenwoordiging der Nederlanden) heb
ben dus op 28 en 29 September jl. een 
aanvang genomen. Als eersten traden 
m het strijdperk D.V.N. versus N.H.B., 
waaruit D.V.N. met een glansrijke 6-0 
overwinning tevoorschijn trad, hier
mede zich dus een plaats veroverendc 
in ·de nader te spelen winnaars-ronde. 

De daar.op volgende Zaterdag-Zondag 
t.w. 5 en6 October had het K.P.M.-team 
kamp te leveren tegen de Borsumij. De 
overwinning met een eindstrund van 4-3 
werd door ons op het nippertje be
haald. Op het nippertje, omdat ·de 
oorspronkeiijke eindstand 3-3 was, 
gelijk op dus, zodat de twee 1e reser
vistoo t.w. de heren Moertanto (K.P.M.) 
en Tan (Borsumij) de laatste heslissen
de partij moesten spelen. Er werd hard 
gevochten om dit laatste winstpunt te 
beihalen en dat op vrijwel het heetst 
van den dag. He1aas moest de hr. Tan 
het in de derde set opgeven vanwege 
beenkramp. De uiteindelijke uitslag van 
6--4, 5-6, 2-0 voor hr. Moertanto 
spreekt voor zichzelf. Ons K.P.M.-team 
heeft zidh aldus ook een plaats veroverd 
in de winnaarsronde. Deze laatste ronde 
om de beker zal dan gespeeld worden 
op 26 en 27 October a.s. en wei tegen 
D.V.N., tegen wie we reeds eer.der zulke 
pretti~e wed.trijden hehhen geepeeld. 

AI met al een zeer geanimecrde wed· 
strijd en er werd met enthousiasme 
gespeeid. 

Op 26 en 27 October 1.1. is onder 
grote helangstelliing de laatste en be
sliSiseinde r~mde gespeeld geworden. 
In deze il"onde wist ons K.P.M.-team 
in een serie spannende games de zege 
te hehalen en hiermede de gelukkige 
•hezitter te worden. van de ,Eduard
bekex", zo genoemd naar de heer 
Eduard, die als tennis-enthousiast deze 
wisselheker aan D.V.N. ten geschenke 
gaf. Met op 'de eerste dag een eindstand 
van 2-1 in het voordee.l van D.V.N., 
wist onze K.P.M.-ploeg het op de 
tweede dag met een uitslag van 3-3 
tot een gelijk spel te hrengen. Ook dit
maal moest dus door de reservisten, 

· en wei de heren Gerungau (K.P.M.) 
en Soesman (D.V.N.), de beslissende 
strijd geleverd worden. Hulde aan onze 
heer Ger.ungan, - 'hij is reeds de 5 
kruisjes gepasseerd- die in een suhliem 
gespeeld verdedigings-, en voor zijn 
tegenstander zeer. uitputtend spel in 
2 str.aight sets: 6-2, 6--1 - voor ons 
team de overwin.ning wist te: behalen. 
Nog een speciale vermelding verdienen 
ook de beide andere herensingles t.w.: 
1e: heretnJSingle : 

hr. Metzelaar versus hr. Jaooeb 
2e: her,ensingle : . 

hr. Boe.gheim - hr.' Filon Jr.' 
De le herendouhle was voor onze 

sterke comhinatie Boegheim/J\!.ch een 
partij . van kat en muis. Onze ' com
plimenten voor de tenniscapaciteiten 
van Mr. Boegheim. Over het algemeen 
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werd door aile partijen goed ·spel gele
v.e.rd; het puhliek werd van het hepn 
tot het eind in spanning gehoudoo. De 
vele ah's en oh's, afgewisseld door diepe 
stilte en opklaterende applausjes, be
wezen het intense medeleven der. tal
rijke supporters. Het geheel had een 
zeer geanimeerd en gezellig verloop. 
Tot slot werd door de heer Niehof 
namoos lbet D.V.N.-team een kort 
woord gesproken, waama hij de beker 
a an de heer. J iich, onze voortvarende 
clubleider, uitreikte, die op zijn heurt 
namellJS onze club dankte en aile aan· 
wezigen uitnodigde een driewerf hoera 
voor de heer Eduard, die zich ook onder 
de aanwezigen hevond, nit te hrengen, 
waarmee dit geanimeerde tennisfestijn 
werd hesloten. 

Lloyds weer in Polen 

Lloyds Register of Shipping heeft 
aangekondigd, dat er in October van 
dit jaar, voor het eerst sedert 1950, 
weer vertegenwoordigers van Lloyds in 
Polen 'Zoudoo worden gestationeerd. 

Meegedeeld .werd, dat Lloyds er in 
toegestemd heeft haar waamemings· 
werkzaamheden in Polen te hervatten 
op verzoek van de scheepsbouw-in
dustrie in Poloo, welke thans beschikt 
over belangriJ'ke installaties voor 
scheepsbouw en herstelwerkzaamheden 
bij de drie: voomaamste werven te 
Gdansk, Stettin en Gdhynia. De hoofd
ver.tegoowoordiger in Polen wordt de 
heer E. Tee, die voorheen dienst heeft 
gedaan in Engeland, Italie, Nederland 
en Japan. Hij zal te Gdansk gesta· 
tioneerd worden en bijgestaan worden 
door twee Engelse waamemens. De 
Poolse sCheepshouwers hehhen volgens 
Lloyds reeds plannen voor de houw van 
,een aantal schepen van de Lloyds 
Regilsi1er Class" in 1958 en 1959. Daarh\j 
zijn ~rie motortankschepen van 18.000 
dwt en een aantal schepen voor stuk· 
goeduenvoerder. 

.Brand 
· In de buurt stond de zaak niet al tc best 
bekend; maar de agent van de brandverzekering 
wist dit niet en was ten slotte }:Hij, dat hij een 
nieuwe order kon noteren. Op _ 'dezelfde dag, 
waarop de eerste' preinie · b~~aa1d was en de 
polis bij de eige~aar ber:org4 was, bnindde de 
zaak . af. : Grond1g en volkomen. De verze
kerhigsmaatschappij dacht -:- natuurlijk - aan 
cpzet, . maar ·zij j(gn niets b.ewijzen en ook 
het · politieonderzo~K · .leverde · geen resultaten 
op. Enkete dagen later schreef de verzekerings
maatschappij een brief aan de polishouder: 
,Mijnheer: Uhebt bij ons een brandverzeke~ng 
afgesloten. De polis was Maandag j.l. om tien 
uur 's morgens in uw bezit en uw brand brak 
pas om half vier uit. Alvorens wij er toe over
gaan u de schade te betalen, zouden wij gaarne 
van u willen vernemen, waaraan deze vertra
ging te wijten is". 
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Ladies Night Rotary Club Makassar 
aan board van ons vlaggeschip 

B :jkans is het traditie geworden, dat 
jaarlijks de Ladies Night van de Rotary 
Club Maka1ssar gehouden wordt aan 
hoord van onze ,Plancius". Uitgaande 
va1n de Rotary-ge,dachte is dat samen
komen van de Rotarians met hun dames 
(Anns) niet aileen maar een feestelijk 
gebeuren. Het client n.l. ook om in een 
genoegelijke sfeer tastbare vorm te 
geven aan het grote ideaal van d.e 
Rotary om dienstbaar te zijn voor el
kaar en met elkander verenigd te zijiil. 

V oor ·de Planciaden was het, .me.de 
op grond hiervan, een aangename en 
eervolle taak om namens onze Maat
schappij op .de Ladies Night Makassar 
van Dinsdag 17 September j.l. als gast
heren te mogen optreden. Evenals een 
normale Rotary-avond werd na de ont
va~ngst de z.g. Fellowship gehouden 
voor het onderlinge contact, waarhij 
koele dronk en aangeklede horrel wer.d 
geserveerd. De officiele opening van de 
avond kwam op het vastgesteJde uur 
door de V oorzitter vwn de Rotary Club 
Makassar. 

Voor het houden van een causerie 
was ditmaal aangezocht A!illl W arouw, 

echtgenote van de vice-voorzitter Prof. 
W arouw, die als onderwerp 'koos: 

,De taak van de Antn in de gemeen
schap". Op duidelijke wijze zette 
spreekster de taak van de hedendaagse 
huisvrouw uiteen en ging daarna nog 
uitvoeriger in op de doelstellililgen van 
de Rotar.y, waarbij ze onder meer de 
nadruk legde op het volgende: 

,Een andere plic'ht van ons als Ann 
is 1niet minder belangrijk, d.i. te leven 
volgens het Rotary-ideaal, het ideaa] 
van het dienen en daarom, waar wij 
ook ·zijn, in ·onze eigen familiekring, 
ilil onze Moederkring, V rouwenkring of 
in welke sociale groep ook". 

Tenslotte bracht Ann W arouw haar 
dank uit aan de Directie van de K.P.M., 
de gastheer van de avond Commodore 
Corsten, officieren en bemanning van 
de ,Plancius" voor deze avond. 

Uit het spontaan applaus bleek wel 
duidelijk aller instcmming met de inte
ressante causerie en tna nog een ~ezelli~ 
samenzijiU werd •deze Makassar-avond 
op het ss. "Plancius" heeindigd. 

MED ICJ}NEN 
D e jonge arts, die met zeer veel kennis en betrekkelijk weinig ervaring 

de deur van de universiteit, waar hij zijn opleiding volbracht, met een zueht 
van verlichting dichtslaat, heeft een aantal uitgesproken opvattingen over 
de wijze waarop de geneeskundige praktijk moet worden uitgeoefend. 

Een daarvan heeft betrekking op het 
voorschrijven van geneesmiddelen. Bij 
het uitoefenen van de praktijk komt 
hij binnen de week tot de ontdekkin~, 
dat zijn opvatting misschien wei juist is, 
maar in i·eder geval geen leidraad kan 
zijn voor het handelen. 

Immers, de jonge dokter heeft ge
leerd, dat men geneesmiddelen alleetn 
moet voorschrijven indien dat medisch 
noodzakelijk is. Zodra hij echter deze 
stelling in praktijk pro0beert te bre!llgen, 
kr~jgt hij moeilijkheden met zijn pa· 
tienten. W wnt voor patienten is sinds 
onheuglijke t\iden aan ziekzijn her 
slikken van geneesmiddelen verbonden. 
De medieijnman nit de grijze oudheid 
ontle&nde zijn macht V·oor een deel aan 
het kruidenaftreksel waarvan hij aileen 
de .gamenste.Uing kende. En zoals hij als 
het ware een deel van zijn persoonlijk
heid via het mediciijo aan de patient 
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overdroeg, zo ontlenen op dit ogenblik 
vele drankjes, poeders en pillen hun 
werkzaamheid voor een belangrijk deel 
aan het feit, dat ze door de dokter zijn 
v·oorgeschreve!ll, dus aan het vaak 
onbewuste vertrouwen, dat de patient 
in zijn dokter stelt. 

Een groot aantal stoomissen in de 
gezondheid geneest ook zonder dat men 
er medicijlllen voor inneemt. Dat wil 
niet zeggen, dat we met l .. ou de Paling
boer van mening moeten zijn, dat het 
allemaal altijd weil vanzelf zal overgaan, 
zodat het geen z1n heeft de hulp van de 
dokter in te roe pen, want . ook dat is 
onjuilst. Tegen hv. tuberculose, long
ontsteking, andere ontstekingspmcessen 
en stofwisselingsstoornissen heschikken 
we over zeer werkzame middeletn, die 
geen dokter z·ou kunnen, laat staan zou 
willen, missen. W aar het echter in 
e·erste instantie om gaat is om het vast-

stellen van de aard van de ziekte. Zodra 
deze vaststaat kan een zinvolle behan
deling .worden ingesteld. Daarbij zal 
menigmaal kunnen worden volstaan 
met het geven van een leefregel e!l1 kun
nen de medicijnen achterwege blijven. 

V ele van de ziekte.n die wij door
.maken, moet het lichaam op eigen 
kracht uitvechtetn. Soms kU!llllen we 
daar.bij helpen door het innemen van 
medicamenten. Meestal is het voldoende 
de vechtlust en de kracht van het 
lichaam zo groot mogelijk te maken. 
Soms moeten we daartoe 111aar bed, soms 
moeten we beslist niet naar bed. De ene 
keer is het beslist noodzakelijk bepaa1de 
d'ingen niet en andere wd te eten, 
meestal is het voldoetnde een goed 
samengesteJd.e normale gevarieerde VoOe
ding te gehruiken. 

Er is alle reden om vertrouwen te 
hebben in een aantal medicamenten. 
Het is echter OIIljuist een te groot ver
trouwen in aile geneesmiddelen te 
hebben. Dat iweft :i:tamelijk twee he· 
langrijke bezwaren. Door een te groot 
vertrouwen krijgt men in de eer~te 
plaats de neigililg alle heil bij ziekte 
van medicamenten te verwachten, ter
wijl uiet of niet voldoende wordt 
beseft, dat een van de belangrijkste 
bijdragen, die de mens zelf tot zijn ge
zondheid kan leveren, een gezonde 
levenswijze is. Goed samengesteld voed
sel, voldoende nachtrU<St, zinvolle vrije
tijd8hesteding, zoveel mogelijk frisse 
Iucht en een opgewekt humeur dragetn 
bij tot een goede g·~zondheid en tot een 
spoed'ig herstel bij ziekte. 

We men en .wel eens teveel dat gezond
heid bij de do0kter of bij de apotheker 
te koop is, terwijl wij ons lot in dit 
opzicht voor een grooi deel in eigen 
hand hehben. Ret tweede hezwaar van 
een te groot vertrouwen in tabletten, 
pillen en drankjes is dat men zelf gaat 
dokteren zodra er •een geringe stoornis 
hestaat. Hoof dpiju wordt dan direct 
bestrcd:en met een tabletje, een verstop. 
ping met een pil, pijn in de buik met 
eim poeder en hoesten met een drankje. 
Soms is dat gevaarlijk elll ml!estal is het 
overhodig. 

Als iemand met wat boofdpijn een 
uurtje gaat liggen, is het meestal over 
en als de hoofdpijn Ianger dan een dag 
duurt of steeds weer terugkeert, is een 
nauwkeurig onderzoek noodzakelijk. 
Onschuldige vormen van verstopping 
kunnt:·n vrijwel altijd door een goede 
voedingswijze worden. hersteld. Plot
seling optredende ve11stopping mag 
nooit op eigen gelege!llheid worden 
behandeld~ vooral niet als die gepaard 
gaat met pijn in de huik. Het onder 
die omstandigheden zelf dokteren is 
levensgevaarlijk. Pijn in de buik is 
altijd rede!ll om het advies van een 
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dokter te vr.agen. W at hoesten in aan
sluiting aan een ver'koudheid verdwijnt 
meestal vanzelf als het roken een paar 
dagen wordt g·estaakt. Als het niet ee!Il 
week na het begin verdwenen is, moet 
men zich laten onderzoeken. 

Met zelf dokteren moet men zeer 
voorzichtig zijn. Naar mijn mening is 
het aileen geoorloofd wanneer de aard 

van de aandoening reeds eerder door 
de dokter is vastgesteld en deze niet 
emstig is. In aile andere gevailen moet 
het risico, dat is verbonden aan het 
op eigen gelegenheid slikken van 
geneesmiddelen, worden vermeden. 

G. C. Soeters, arts 

(foto: Dr. A. F. van Heerde) 

I I 

~ Hoe groter de hindernis, des te ~ -
i eervoller haar uit de weg te i . i 
I ruimen. i i ,. 
I. MOLIERE 

I
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Op weg naar .. 
mun standplaats A.D. 1912 

}!} et was medio September 1912 dat 
ik, werkzaam op het Hoofdkantoor te 
Djakarta, werd aangewezen om de met 
verlof naar Europa gaande Agent der 
KPM te Gorontalo, . tij delijk te ver
vangen. 

Aangezien er haast bij was en mijn 
vrouw mij op dat moment wegens ziekte 
niet kon vergezellen, vertrok ik met 
mijn · zoon van 3 jaar per ss. ,Van 
Cloon" onder commando van gezag
voerder Arnolds en de latere chef N au· 
tische Dienst, de heer Van der Meyden 
als 1e stuurman, van Tandjong Priok. 
De reis ging via verschille:qde kust~ 

· plaatsen, Surabaia, Makassar, Balik
papan, enz. naar de noordkust van 
Celebes. N a een reis van ca. 12 dagen 
liet de ,Van Cloon" op een namiddag 
het anker vallen ter rede van K wan
dang. 

Het troosteloze landschap dat daar 
voor ons lag was Noord-Celebes en de 
bedoeling was dat ik van Kwandang te 
paard de oversteek door het gebergte 
naar Gorontalo zou maken. Nadat het 
schip 2 maal had gefloten, werd de 
scheepsvlet te watergelaten en de voor 

. Gorontalo bestemde hrievenpost, even
als schrijver dezes, daarin geladen en 
onder de zorgen van de 2de stuurman 
naar het strand gebracht, waarmede 
echter nog een half uur stevig roeien 
gemoeid was. 

Daar stonden wij dan in de blubber. 
De kampong Kwandang bestond uit een 
paar inhee.mse woningen en een twee-

De vroegere societeit ,Wilhdmina" te Gorontalo. 

persoon.S pasanggrahan, welks mandoer 
mij op het strand met een ,selamat 
datang" verwelkomde. 

Hoe primitief alles ook. was, de ver· 
zorging voor die ene nacht was vol
doende en ik herinner mij er een goede 
naehtrust te hebben genoten. Volgens 
het ~gemaakte ,plan de campagne 
zouden er de volgende morgen om 6 uur 
twee bergpaardjes klaar staan, een voor 

de gids en een voor mij, de post volgde 
met twee picolpaarden. Met een dosis 
optimisme en wat fantasie, voelde ik 
mij als een 2de handse Hannibal voor 
zijn tocht over de Alpen. 

Het oude ss. ,Van Cloon" te Gorontalo. 

Precies op tijd verscheen de gids met 
de paarden en, also£ het mijn dagelijkse 
wer'k was, wierp ik mij in het zadel. 
De tocht zou 6 uur duren en daar het 
door vrij zwaar bergterrein ging, was 
de ondememing niet zo eenvoudig. De 
Indonesische gids zou als Ieider voorop 
gaan, maar het ging mij al spoedig te 
langzaam en ik na.m dan ook gauw de 
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Ieiding over, maar ...... dat zou me geen 
tweede keer gebeuren. Door de kron· 
kelende weg door het mooie gebergte 
was er al spoedig van de gids niets meer 
te zien. Plotseling begon mijn rossinant 
echter kuren te vertonen en weigerde 
nog een voet te verzetten. De reden 
daarvoor werd mij al heel gauw dui
delijk. 

Op enige tientallen meters v66r mij 
stond namelijk een met grote gekromde 
slachttanden gewapende babi roe::~ah 
(wild zwijn). Nu had ik deze knapen 
nooit eerder ~J;ezien, maar ik wist wei 
dat zij gevaarlijk waren. Er hleef mij 
dan ook maar ecn weg open...... Met 
rechts het hoog opgaande gehergte, 
links een diep ravijn, v66r mij dat voor
wereldlijke monster en onder mij een 
schichtig paard was een besluit spoedig 
genomen. GelU'k.k.ig kon ik mij:1 paard 
op het smalle bergpad nog rechtsom· 
keerd laten maken en toen ging het in 
galop terug naar de achtergebleven 



Hotel , Veldberg" (met petroleumverlichting) te Gorontalo. 

REGEN 

Gisteren vroeg belde een man op, die 
dadelijk zei: ,Zeg Kees, met dit weer 
gaan we d'r echt niet uit. hoor, en het 
schijnt in de loop van de dag nog erger 
te worden. Dus dan V'olgende week 
maar". Hij was verkeerd verhonden, 
maar omdat hij de stem had van 
ie.mand di(, ::lat loch nooit zou hehhen 
aangenomen, Iieten we het maar zo, en 
spraken in principe a£, dat we mekaar 
dan aanstaande zondag zouden zien. 

,Tenzij het weer giet", zei hij nog 
waarschuwend. 

,,Nee~ dan niet, natuurlijk niet~, 
riepen we terug. 

,Nou, dag, tot ziens". 
,Ja, het heste". 
We vielen terug in bed, en begonnen 

naar de regen ~& luisteren, Kees was nu 
waarschijnlijk al op, omdat hij niet 
beter wist dan vandaag een gast te 
zullen krijgen, of misschien wei twee, 
of misschien nog wei meer. Die man had 
misschien wei vier kinderen, en Kees 
maar wachten hij bet raam. ,Ze zijn 
laat", zou hij tegen z'n vrouw zeggen, 
en z'n vrouw zou antwoorden : ,,Ze 
wachten natuurlijk de hui ~f" . . 

De hui! 
Het wag verrukkelijk de_ etorm te 

horen aanzwellen. Aan de overkant van 
de straat sioeg een deur dicht - daar 
stond er waarschijnlijk eentje buiten. 
Een man met een paraplu, schrap in 
de. wind om dat scherm open te krij
gen. Natte voeten. Natte broekspijpen 

ook, want nie.mand h{)udt ooit een para
pin voor zijn hroekspijpen. Die man 
van Kees had bet goed geschoten. V er· 
moedelijk was die nou ook naar bed 
gegaan, met de hele familie weer onder 
de warme dekens. ,,Kees zei {)Ok, je 
heht groot gelijk", zou hij tegen z'n 
vrouw zeggen. ,Met dat weer komt geen 
hond de straat op". Maar Kees had 
niets gezegd. Kees liep nu te ijsberen 
door z'n woning, en telkens te roepen: 
,waar blijven ze nou?", en de kinde- · 
ren van Kees werden lastig, en zijn 
vrouw ging maar vast koffie zette:J.. 

,Die komen direct hens wei", zou ze 
zeggen. 

De regen sloeg nu heel · hard, also£ 
het door de ramen heen moest. Waar 
zou zo'n Kees nou wonen? In Oost mis
schien, in zo'n glimmende straat met 
een goot waar het langs gutste - uit
hollend water. Of zou die man beneden 
Kees he ten? Of iemand aan de oV"er
kant? Waar-o.m zonden we niet voor de 
zekerheid even opbellen . _:_ rle hele 
regenachtige zondag door iedereen voor 
de zekerheid . even ophellen, en vragen: 
,Neemt u me niet kwalijk, maar bent 
u Kees? . Bent u werkelijk Kees? Nou, 
dan 'ikomen ze niet". 

,Wie niet?" 
,Nou, die man die bij u zou komen". 
,Er zou niemand hij me komen". 
,0, dan bent u Kees niet". 
,Ik hen Kees wei". 
Nietes, welles, zou dat dan gaan, en 

Iangzamerhand vielen we in een diepe 
slaap, die tot laat duurde. . 

'. <uit:_' . Acm- HandoiJblad"l 

gids. Ik vertelde hem wat mij was over
komen en gezamenlijk ging het toen 
verder en over eim ander iets Iastiger 
bergpad bereikten wij n!l. ruim 7 uren 
rijden, maar zonder verdere avonturen, 
het meer van Lomhotoe. 

Daar stond door de goede zorgen van 
de Agent te Gorontaio een handy op 
mij te wachten en na nog twee uur 
rijden hereikte ik mijn nieuwe stand-
plaats. · 

Nu zult U zich misschien afvragen: 
,waar hlee£ uw zoon ?" Wel, evenals 
men overal hereidwillige mensen vindt, 
was dat ook toen het geval. Aan boord 
van de ,Van Cloon" waren nl. een paar 
dames en een van hen nam mijn zoon 
onder haar hoede, verzorgde hem te 
Menado tot het schip van de Sangir
en Talaudeilanden we·derom te Menado 
terugkeerde en Ieverde hem toen weer 
aan gezagvoerder Arnolds a£. 

Ruim 14 dagen na mijn aankomst te 
Kwandanu arriveerde de ,Van Cloon" 
met mijn "zoon te Gorontalo. Ik geloo£ 
wei dat het tegenwoordig iets eenvou
diger gaat om als Agent der K.P.M. zijn 
standplaats te hereiken. N. 

Geboorte-aankondiging 
Een trotse. vader, die als auto

handelaar de gehele dag met 
auto's in de weer was, kondigde 
de geboorte van een zoon als 
volgt aan: 

,Gewicht: vier kilogram; wiel
basis: drieenvijftig centimeter; 
lichmstallatie: heldere blauwe 
koplampen met automatische 
dim-inrichtimg; chassis: goed uitJ
gebalanceerd, sterke en soepele 
vering; carrosserie: rammel- en 
knarsvrij ; lak : zalmkleurig ; 
claxon: hoogfrequente vibrator, 
het luidst als de benzinetank leeg 
is; model gestroomlijnd met mooie 
rondingen aan voor· en achter• 
kant; benzinetank: 0,1 liter, 
centraal gelegen; circulatie-sy
steem: waterkoeling; speciale uit
rusting: veiligheidsriemen, rui· 
tens proeiers en velf!l andere 
:acce!!soires." 

- De KoninkliJ'ke Maatschappij ,,De 
Schel de" te Vlissingen heeft aan een 
Nederlandse elektriciteitsmaatschappij 
ll!en aaubieding gedaan voor. de levering 
van een complete atoomcentrale met 
een nuttige produktie van 150.000 
kilowatt. Deze activiteiten bij ,De 
Schelde" . op atoomgehied konden ont
plooid worden in samenwerking met 
. de Nuclear PoW!& Plant Company te 
Knutsford. 
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Archipel-vaart in het verleden 
door 

G. Knijpenga 

XXVIII 

JU[ et was juist in die jaren, dat door 
veel voorkomende scheepsrampen ook 
in Europa de wen<>elijkheid naar voren 
kwam, .dat voor de schepen gediplo
meerde gezagvoerde11s en stuurlieden 
werden geeist. De N.H.M. bijvoorbeeld 
hegon in 1857 •te weigeren schepen te 
bevraehten van en naar Europa, waarop 
niet, al naar gelang de grootte, een of 
meerdere gediplomeer.de stuurlieden 
aanwezig waren. 

Genoemde bepalitllg van het Gou¥er
nement was dus een stimulans om ge
leidelijk tot bekwame scheepsg.ezag
voerders en stuurlieden te komen in de 

· Archipelvaart. Voor haar bevrachtingen 
heeft het evenwel tot 1880 geduurd 
alvorens zij deze eis in de uitbesteding 
van het yervoer van har.e ladingen kon 
stellen. 

Het voorstel der. commissie om de 
zeebrieven te verdelen in vier klassen, 
wcrd kennelijk terzijde gelegd'. In 1858 
werden bij Staatablad 134 nieuwe bepa
lingen bekend gemaakt voor ·de afgifte 
van zeebrieven. Daarin lazen we, dat 
zeebrieven werden · verleend aan 
schepen, die op Europese wijze waren 
getuigd ( ook de stoomschepen waren 
daaronder begrepen). Deze zeebrieven 
werden uitgereikt aan alle ingezetenen 
zondcr enkel onderscheid. Schippers 
werden gehouden om deze zeebrieven 
te al1en tijde aan boord te ·hebben, 

teneiude ze desverlangd aan de auto
riteiten te kunnen tonen. 

Bij de aanvragen van een eerste zee
brief moesten worden overlegd de acte 
van eigendom of, iudien de vaartuigen 
nieuw gehouwd waren, de bijlbrief Cl'l 

de meetbrief. V er.der moesten worden 
opgegeven de naam van het schip, de 
naam van d.e schipper en moest een 
verklaring van i1ngezeteuschap worden 
overlegd. 6lechts ingczetenen van het 
land zelf mochten het bevel voeren. 
Zeebrieven waren 4 jaar geldig; bij 
aanvraag voor een nieuwe, moest de 
oude worden overlegd. Zeebrieven 
kwamen te verval1en, indien het schip 
van t:igenaar wisselde of :wanneer het 
schip door ver.timmering in grootte of 
!mort wijzigde of wei geheel verloren 
gin g. 

Zodoende werden dus alle landaarden 
op gelij~e wijze behandeld en werd niet 
meer gevraagd dan strikt noodza'kelijk 
was om een waardevol document op 
te stellen. Ook met de bepaling, dat de 
zeebrief steeds aan boord moest •zijn en 
aan de autoriteiten desverlangd moest 
worden getoond, werd e.e.a. gemakke
lijker gemaakt. Oorspr.onkelijk was 
fllamelijk voorgeschreven, dat de gezag
voer·del1S van particuliere vaartuigen bij 
aankomst in een haven of l'ede, ver
plicht waren binnen 24 uur hun 
zeebneven, passen em andere scheeps-

(foto : W. G!oeneveldt) Een prauw van de Enggano-eilanden. Foto-archief Kon. Inst. v/ d Tropm 
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papieren op het havenkantoor te broo
gen, alwaar zij tot hun vertrek werdoo 
aangehouden ·en een behoorlijke acte 
vnn uitklaring kon worden getoond. 

De exploitatiecijfers der schepen 
zagen e1· toeiD. niet bepaald opwekkend 
uit. Hierbij dient evenwel steeds voor 
ogen te worden gehouden dat, zonder 
deze schepen in de vaart te hreugen, 
geen ·zaken hadden kunnen worden l!;e
daan, zodat het rendement feitelijk niet 
juist te hecijferen is. 

In 1837 zagen wij bijvoorbeeld voor 
de bark ,Sumatra" aan hevaren vrach
ten opgebracht f 25.000 (wij hebhen 
deze getallen overzichtelijkheidshalve 
afgerond, aangezien het ons per slot 
toch te doen is om een globale indruk 
te krijgen- Kn.) 

Aan premie-assuranties, gages en 
onkosien werd betaald f 32.000, waarhij 
nog f 13.000 werd gereserveerd voor 
gemaakte on'k·os•ten te Calcutta en 
terughrenging van het schip van ge
noemde haven, na door de equipa"'e te 
zijn afgelopoo. t:> 

Voor het jaar 1847 vonden we voor 
drie schepen de volgende getallen: 
,Sumatra" 
bevaren vrachten ...... ....... ........... f. 18.000 
assuranties, gages, rapanlties ......... f 18.250 
(klein verlies; doch geen afschijving 
op het schip) 
, Mercurius" · 
bevaren vrachten ............ ......... f 6.300 
assurantie, gages, reparaties ......... f 25.000 
,Calypso" 
bevaren vrachten ......... ......... ...... f 5.600 
onkosten .. . .............................. f 14.000 
ontvangen verzekering v.h. veronge
lukken op rif .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. f 
het schip had nieuw gekost .. .. .. . .. f 

In l 850 waren er 2 schepen: 
, Sumatra" 
bevaren vrachten .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . f 
assurantie, gages, reparatie .. .. . .. .. f 
afschrijving . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . f 
, Mercurius" 

27.000 
22.000 

6.300 
12.000 
3.800 

bevaren vrachten .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. f 1.600 
assurantie, gages, reparatie ............ f 3.900 
afschrijving . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. f 1.600 

Laatstgenosmd schip werd in 1855 
te Bandjermasin verkocht oo bracht 
f 15.000 op, waarmede men zeer was 
ingenomen. Toch leverde dit per 
saldo nog een verlies op. 

Aan hevaren vrachten had het schip 
de laatste 11eizen in dat jaar gemaakt 
f 7.500, doch de gages etc. hedroegen 
f 7.200, aan reparatie en scheepsheno
digdheden werd uitgegeven f 12.600, 
daarhij werd nog f 750,- aan onkosten 
gemaakt hij de verkoop. · Het schip 
stond nog te hoek voor een waarde van 
f 12.000. 

De ,Oosterling" maakte ifll 1855 de 
eerste reis naar Bandjermasin in ballast, 
kosten f 3.800, de retourvracht aan 
rottan en gutta percha hracht f 2000.
op. De twee,de reiiS naar Makassar en 
Lombok werd hesomd op f 5.600, de 
kosten bedroegen f 5.350 en leverde dus 



nog een kleine winst op. ,De Directie 
zal zich nog onthoudoo, eenig voordeel 
uit te spreeken over de V()ordeelen die 
dit schip in den vervolge V()Or de Maat
schappij zal 'kumnen afwerpen", aldus 
vonden wij hierhij aangetekemd. Het 
zou echter hlijken dat dit vaar.tuig in 
haar kortstondige vaart helangrijke 
verliezen opleverde. 

Zoals vermeld, moest de ,Oosterling" 
na veel moeite in veiling te Surahaia 
reeds in 1860 worden afgekeurd en k01n 
worden verkocht. De totale exploitatie 
van dit schip lkunnen wij hier als volgt 
hecij f eren : 
Het schip had gekost, geleverd te 
Batavia . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . f 102.000 
Kosten vertimmering .................. f 9.500 

totaal f 111.500 
Opbrengst verkoop ..................... f 19.000 

Bruto verlies ......................... .. 

Exploitatie: 1855 verlies f 1.500 
1856 winst f 19.000 
1857 winst f 15.500 
1858 winst f 13.000 
1859 verlies 
1860 verlies 

f 7.000 
f 6.000 

f 92.500 

Saldo f 33 .000 

Netto verlies f 59.500 

Is het eem wonder, dat de President 
van de Factory in •zijn jaarverslag 
1859/60 verzuchtte: ,De treurige er
varing met de ,Oesterling" als met de 
vroeger in ons hezit geweest zijnde 
hode.ms opgedaan, moet er vanzelf toe 
leiden om voor het vervolg af te zien 
va~n het uitoefenen van het reedershe
drijf voor onze eigen rekening". 

Men kon zich toen reeds op dit stand
punt stellen, dat geregelde steeds meer 
uithr.eidende lijndiem·ten der stoom
vaart ontJstonden en tevens geleidelijk 
scheepsruimte door derden werd aan
gehoden. Dezelfde ervaringen, als hier
voor heschreve>n, zullen ongetwijfeld 
ook andere handelshuizen hebhen op
gedaan, doch om zaken te kunnen doen, 
was men wei genoodzaakt i;n de eerste 
helft der 19de eeuw er een eigen rederij
bedrijf op na te houden. 

Wij menen evenwel niet •te veel 
gezegd te hebhen om dit alles als een 
noodzakelijk kwaad te beschouwtn, 
waarvan men het liefst •zo spoedig 
mogelijk verlost wilde wor.den, toen . 
andere mogelijkheden ontstonden. Dat 
het aantal Europese rederijhedrijven 
in de loop der jare>n ·dus helangrijk 
verminderde, is hiermede naar onze 
mening voldoende verldaard. Het 
scheepvaartbedrijf is nu eenmaal te 
lmsthaar dat een handelshum aileen 
maar noodgedwongen op zich zou 
nemeu. Het is immer.s een veel te om
vattende organisatie om ,het er maar 
eventjes bij waar te nemen"! 

In het begin van de 19de eeuw kon 
moo zoutpannen vinden langs de gehele 
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noordkust van Java, doch hoe ooste
lij'ker men kwam, des te beter werd de 
kwaliteit van het zout. Zout van Tanara 
in Bantam was het slechtste, dat van 
Paki.s in Krawang iets heter, dan 
kwamen de kwaliteiten van Indramajoe 
en Paradi; Sidajoe en Grissee leverden 
reeds zout van goede kwaliteit, doch 
het beste kwam toch van Madura en 
wei van Booodei en Sumenep. 

In 1823 wer.d ·de zoutaanmaa'k in de 
Residenties J a para en Joana gestaakt, 
zulko;; in verhand met de ongunstige 
resultaten die de kosten niet delkten. 
De zoutpwnen werden daarna als 
visvijvers verpacht. Geleidelijk werd de 
zoutwinning ·dan ook op Sumenep 
geconcentreerd. De winning was oor
spronkelijk in particuliere handeJU. Na 
een . tegen de zoutpachters gevoerd 
proces, waarhij hleek welke schanddij'k 
hoge winsten werden gemaakt, wer.d in 
1813 door Raffles de zout-regie inge
voerd. Toen 'het Nederlandse gezag 
terugkeerde, hleef deze regeling hestaan. 

Het rijk van Sumenep werd in die 
tijd (1850) heschreven als zeer welva-

. rend te zijn. Men 'handelde niet aileen 
met Java, d.och ook met Sumatra, 
Banka, Celebes, Borneo, de Molukken, 
Timur, doch vooral ook met Bali. De. 
voornaamste vaartuigen waarmede de 
inwoners van Sumanap hun producten 
vervoerden, waren de toop, paduka;ns en 
tjempJangs. Ingevoerd werd voorname
lijk rijst en uitgevoerd werden katjang, 
klappers, asem ( tamarinde), vee en hui
den. Door de steeds toenemende handel, 
vermeer.de:rde de :welvaart der bevolking, . 

'.foto: Dr. A. F. van Heerde) 

Zo zagen wij bijvoorbeeld op 18 Juni 
1860 in de haven va;n Sumeue.p geregi
streerd: 
de bark ,Kinderdijk" (Zwanenburg) naar Se
marang; 
de schoener ,Fathool Hair" (Sech Bahabassy) 
naar Pasoeroean; 
de schoener ,Mifrijool Moeloeh" (Braie) naar · 
Pasoeroean; 
de bark ,Fait Alim" (Sech Lachbal) naar 
Bandjermasin; 
de bark ,Adenan" (Moh. Alie) naar Tegal; 
de brik ,Hawi Haer" (Said Baoesia) naar 
Tjeribon; 
de bark ,Ze,phyr" (Goei Patjoen) naar Sema
rang. 

Het was dus nie·t aileen het zout, dat 
de welvaart hracht (de wi•nning daar
van was trouwens in 1836 voor de be
vol'king reeds verboden), ofschoon 
velen daarhij eanplooi vonden. De Sul~ .. 
ta;n scheen in te ·zien, dat niet alles op 
een kaart moest worden gezet; hij nam 
trouwens zelf 'daadwer'k.elijk aan de 
scheepvaar:t deel. Werden reeds in 1825 . 
voor 12 sehepen (700 last) zeebrieven 
voor Sumenep uitgeschreven, in 1843 
he·zat de Sultan de .,Admiraal de 
Ruyter" (200 last), terwij] eveneem 
sionden ingeschreven de hrik ,Hathoel 
Moengin" (51 last) en de schoeners . 
,Zoutman~' (102 last) en ,Dolphijn" 
(55 las·t). In 1853 stonden op naam van 
de Sultan van Sumenep ingeschreven 
een viertal kleine sc'hoeners, namelijk · 
de .,Vorstelljk Genoegen" (23 last), de . 
,MefTedjool" (24 last), de ,Catharina 
Hendrika" : ( 40 -last) en de ,Sophia" 
(10 last). Deze schepen IIlamen even· 
eens &an het zoutvervoer deel, hetwelk 
door het gouvernemen·t werd uitbesteed. 

· (wordt vervolgd) 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

B. Verspuy 4de wtk. 29/9 
Ch. A. de Roy van adj. chef 2/10 

Zuydewijn 
F.J. Damen gezagv. 5/10 
P. Zonneveld 2de stm. 6/10 
H.H. Mersen Senn van b':(j, empl. 8/10 

Basel 
G. Potjewijd 1e stm. 15/10 
G.H. Schagen em pl. 16/10 
B.G. Bloemers gezagv. . 19/10 

Per ms. ,Oranje" ddo. 1/10 : 

H.J. Stok en gezin 
Mevr. H.M.C. Bismeyer

Milatz en kind 
Mevr. A.S. van Hekken

Hazelaar en kinderen 
F.G. van Amersfoorth 

en gezin 

gezagv. ex RV 
gezin gezagv. 

gezin 1e stm. 

2de stm. ex RV 

Mevr. F.M. Mulder- gezin le stm. 
Faber en kinderen 

Mevr. Th. E. de Vries- ec!J.tg. 4de wtk. 
Poublon 

ex RV 
ex GSV (naar TD/ 

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

ex RV 
ex EV (naar ag. S'pore) 
ex RV 

M. Langeweg en gezin empl. ex EV (naar ag. S'pore) 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 24/10 : 

Jhr. J.W.O. van den 
Bosch en echtg. 

J.A. Hofstede en gezin 
Mevr. A.C.J. Akkerman

Ober 
Mevr. J.G. van Waart-

Niekamp en kinderen 
G. Jansen en gezin 
Mevr. R.S. Jansen-Lalu 
Mevr. J.M. Bijl-

Alexander 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

J.B.G. Bakker 
J.W. Swaving 
A. Treffers 
P. Oudt 
J.W. Siegers 
H.J. Spruyt 
H.L. Manson 

J .A. Harmsen 

adj. chef ex EV (naar afd. DV /HK) 

Baas A ex EV (naar Werkpl./Tg. Priok) 
echtg. empl. 

gezin empl. 

htd. wtk. ex RV 
echtg. 3de wtk. 
echtg. 3de wtk. 

Welkom! 

30/9 
7/10 
7/10 
9/10 
9/10 
9/10 

11/10 

RV/VP 
RV/SV 
RV/SV 
RV/SV 
RV/SV 
RV/SV 
EV (ex afd. VZ/HK) 

hfd. wtk. 
2de stm. 
2de stm. 
2de stm. 
2de stm. 
2de wtk. 
chef van 
dienst 
2de stm. 16/10 RV 

Perms. ,Waterman" ddo. 29/9: 

M.L.J. de Zeeuw 
A. de Groote 

3de wtk. 
11. wtk. 

Per ms. ,Oranje" ddo. 8/10 : 

L.G. Romswinckel en 
echtg. 

G.E. Thijssen 
T . v.d. Dool en echtg. 
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adj. chef 

hfd. wtk. 
hid. wtk. 

zv 
zv 

EV (ex ag. Medan) 

RVIOP 
RV 

M.E. Roumimper en hid. empl. 
gezin 

A. Bikker en echtg. 3de stm. 
LA. van Waardenburg · 3de stm. 

en gezin 

EV / OP (ex Naut. Inst./ 
Tg. Priok) 

RV/SV 
ontslag op verzoek 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 30/10 : 

A.N .P. Belle en echtg. 
E.R. Willems en gezin 
R. Groenemeyer en 

gezin 
G.R. van Haagen 
Mej. M.A.H. Coerts 

em pl. 
em pl. 
2de stm. 

2de stm. 
verpl. 

EV (ex afd. PZ/ AZ) 
EV (ex afd. DV /HK) 
RV 

ontslag op verzoek 
einde dienstverband. 

Een goede reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

D.C. Steevensz 

A.P. Tuinenburg 
R.A. van Eyk 
J. Lourens 
P.J.H. Riksen 
L.J. de Groot 
Ch. R.D. Hogendorp 
R. Loots 
J.A. Nauta 
Th. G. Pondaag 
B.F.A. Kerger 
Mej. J.P. de Jong 

Chew Gin Hoa 
H.M. van Ovost 
J.W. Uilenburg 
D. den Dulk 
J.C. Lamars 
L.M. Malingre 
L.W. Nagel 
L.J.G. Peeters 
C.H. Pruysers 
W. E. Tomei 
D. Waleson 
M.L. de Bruyn 
E.F. Liefkes 

ll. stm. 

il. stm. 
5de wtk. 
5de wtk. 
5de wtk. 
11. wtk. 
11. wtk. 
II. wtk. 
n. wtk. 
11. wtk. 
11. wtk. 
em pl. 

. empl. 
3de stm. 
kv. gezagv. 
11. wtk .. 
11. wtk. 
5de wtk. 
11. wtk. 
11. wtk. 
II. wtk. 
11. wtk. 
ll. wtk. 
11. wtk. 
em pl. 

ddo. 1/10 aangek. per 
m_s. ,Oranje" 

" 

" 

" 

, 6/ lO , :: vliegt~ig. 
(naar Afd. PZ/ AZ/HK) 

, 6/10 naar afd. CM3/HK 
, 13 I 10 aangek. per vliegtuig 

" " " " , 24/ 10 m~. , Willem Ruys" 

" 
, (naar ag. 

S'pore) 

Welkom bij onze Maatschappij ! 

MUTATIES~ 

Alibasah loc. empl. ddo. 30/9 van afd. ND/HK naar 
ND/Tg. Priok 

K.P.M. Beelame-kalend~r 1958 

Evenals het vorige jaar zal een beperkt aantal 
van de voor 1958 uit te geven K.P.M. reclame-kalenders 
heschilkhaar kunnen worden gel!teld voor leden van ons 
per8oneel, tegen hetaling van Rp. 25.- per exemplaar. 

Deze 1958-kalender zal van aardige fotoreproducties . 
(geen bedrijfsfoto's) en een aantrekkelijk schuthlad zijn. ' 
voorzien. i 

Bestellingen dienen uiterlijk 1 December a.s. hij de ~ 
Afd. PassagejP.T. van het Hoofdkantoor te worden j 

. ingediend. - ., , . .r. , ! 
.... --..""-·~·"!;"""-•"""""'"._._:"o• .............. •~--·-·-·~"";--C!'-.~--..----·~.............._ 



Moh Hasan dilahirkan di Djatinegara pada 
tg. 1 Desember 1902. Ia mu1ai bekerdja di 

Mob. Hasan 
Opas Kepala dibagalan 

CD/H.H. 
35 tahun 

1 Desember 1957 

* 

K.P.M. pada tg. 1 
Desember 1922. Pada 
tg. 1 Desember 1956 
ia dinaikkan pangkat
nja mendjadi opas 
kepala. Tg. 1 Desem
ber j.a.d. ia akan 
memperingati saat ia 
mulai bekerdja pada 
Maskapai kami 35 
tahun jang lalu. Ha
rapan kami pada hari 
itu ialah mudah2-an 
dapatlah ia banjak 
kali lagi berdjumpa 
dengan tahun• jang 
bahagia. 

P. Soealang 
machlne·motordrijver 

35 jaar 
20 December 1957 

(geen toto beschikbaar) 

6 Juni 1905 werd Pieter Soealang te Pangoe 
(Ratahan) in de Minahasa geboren. Op 20 
December 1922 trad hij als smid in dienst van 
onze Maatschappij. Na het diploma voor 
machinedrijver te hebben behaald, werd hij op 
1 Juli 1928 als zodanig aangesteld. 

Gedurende Wereldoorlog II is de heer Soe
alang blijven doorvaren, o.a. op de ,Van 
Goens" en de ,Melchior Treub". In 1956 be
haalde hij het diploma voor motordrijver en 
op 20 Juli van dat jaar werd hij tot die functie 
bevorderd. 

* C. Schavemaker 
hoofdwerktulgkundlge 

25 jaar 
6 December 1957 

(geen foto beschikbaar) 

Carel Schavemaker werd 6 Maart 1912 te 
Hilversum geboren. Hij doorliep de Ambachts
school en de Zeevaartschool te Vlissingen. 6 
December 1932 trad hij als 5de werktuigkun
dige in dienst van onze Maatschappij. In 1935 
behaalde hij het diploma A voor scheepswerk
tuigkundige. 1 Januari 1941 werd hij bevor
derd tot 4de werktuigkundige. Gedurende de 
bezettingsjaren van lndonesie tijdens de 2de 
Wereldoorlog is de heer Schavemaker blijvcn 
doorvaren (o.a. op de ,Ruys", de , Thedens", 
de ,Patras" en de ,Bontekoe"). 

In Februari '48 behaalde hij te Den Haag 
bet diploma B-1 en op 1 Juli 1949 werd hij 
tot 3de werktuigkl.:lldige aangesteld. In De
cember '50 behaalde hij het diploma B-11 voor 
scheepswerktuigkundige. 1 Januari 1951 werd 
hij benoemd tot 2de werktuigkundige en 1 Juli 
'56 volgde zijn bevorderilli tot hoofdwerk
tui&kundiac. 

Jean Hubert Gedeon Mesters werd 5 Januari 
1909 te Medan geboren. Hij doorliep de 3-j. 
HBS en volgde daarna 
de studie aan de Zee
vaartschool te Delf
zijl. Hij behaalde zijn 
diploma voor 3de 
stuurman GHV in 
April 1932 te Den 
Haag en trad 27 De
cember 1932 als 4de 
stuurman in dienst 
van onze Maatschap
pij. In 1937 behaalde 
hij, eveneens te Den 
Haag, het diploma 
voor zijn 2de rang. 
1 October · 1940 werd 
werd hij tot 3de 
stuurman bevorderd. 
Gedurende de Tweede 

J. H. G. Me<ters 
gezagvoerder 

25 jaar 
17 December 1957 

\Vereldoorlog is de heer Mesters blijven door
varen (o.a. op de ,LeMaire", de ,Heemskerk", 
de ,Koen Hoa" en de ,Kampar"). · 

In 1947 behaalde hij het diploma voor 1e 
stuurman GHV te Den Haag; hij werd op 
1 Januari 1949 bevorderd tot 2de stuurman. 
1 Januari 1951 volgde zijn aanstelling tot 1e 
stuurman en 1 Januari 1957 werd hij benoemd 
tot gezagvoerder. 

Cornelis Tjebbes werd 13 Mei 1911 te 
Katwijk aan Zee geboren. Hij behaalde het 

C. Tjebbes · 
gezagvoerder 

15 jaar 
17 December 1957 

diploma HBS V en 
volgde daarna de stu
die aan de Kweek
school voor de .Z.:e
vaart. In Den Haag 
behaalde hij op 26 

. April 1932 het diplo
ma voor 3de stuurman 
GHV; op 27 :':iecem
ber van datzelfde jaar 
trad hij als 4de stuur
man in KPM-dienst. 

In 1936 behaalde 
de Iieer Tjebbes te 
Djakarta het diploma 
voor zijn tweede rang; 
1 Januari 1941 werd 
hij tot 3de stuurman 
bevorderd. Gedurende 

de J apanse bezetting van Indonesie kwam de 
heer Tjebbes in verschillende internerings
kampen terecht. Na Japans' capitulatie, in 1946 
werd het diploma voor le stuurman GHV 
behaald te Den Haag en 1 Januari 1949 volgde 
zijn benoeming tot 2de stuurman. 1 J anuari 
'51 werd hij aangesteld tot le stuurman en op 
1 Januari 1957 wera hij tot &ezagvoerder be
vordcrd. 

-----·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~ 

' i Ons Decembernummer 
; . 
; Zoals ieder jaar te doen ge-
; bruikelijk heeft ook ditmaal de 
~ Redactie het plan om met een 
i speciaal Kerstnummer van ,de 
! Uitlaat" te komen. Dit nummer I 
i zal, om het beter tot z'n recht te 
; doen komen, tegen 20 December 
i a.s. worden verspreid. 
i 
( 

Wat zegt de dokter? 

Red. 

' i 
i 
i 
I 
( 
( 

i 
i 
( 
I 
i 
i 
I 
I 
i 
? 

Dr. Samuel Garth, een bekend geneesheer 
in het Engeland uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw, had op zekere avond met 
valle teugen genoten van zijn grate Iiefde, de 
wijn. Het was laat geworden en schertsend zei 
een van de andere aangeschoten heren: ,Garth, 
jP moest eindelijk eens ophouden met drinken 
en je patienten te hulp sneilen." 

,Het doet er niet veel toe of ik ze nog zie 
vanavond," antwoordde Garth, ,er zijn er 
negen zo slecht aan toe dat aile dokters van 
de wereld niet in staat zijn ze te redden, en 
de andere zes zijn zo sterk dat aile dokters 
van de wereld ze ni~t dood kunnen krijgen." 

* Whistler, de schilder die in Engeland leefde 
maar in Amerika was geboren, had een poedel 
waarop hij bijzonder gesteld was. De poedel 
had een keelinfectie, waarin Whistler aanlei
ding vond brutaalweg een van de beroemdste 
keelspecialisten van Landen te Iaten komen. 
Deze vond het niet leuk aan het ziekbed van 
een hond te worden geroepen, maar hij zei 
nie.ts. Hij schreef een recept, incasseerde een 
flink honorarium en reed naar huis. 

De volgende dag kwam er een ijlbode bij 
Whistler: of hij zo vlug mogelijk bij de keel
specialist wilde komen. De schilder dacht 
belangrijk nieuws over zijn hond te zullen v7r
nemen, liet zijn werk liggen en haastte. z~ch 
op weg. Vriendelijk ontving hem de sp~~1ahst: 
U had u niet zo hoeven haasten, mi]nheer 

Whistler. Ik zou alleen uw advies willen hebben 
voor het schilderen van mijn huisdeur." 
Whistler schilderde op dit paneel een van zijn 
mooiste schilderijen. 
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Kathodische bescherming 

Nieuw systeem ter bestrijding van roestvorming 

1 ijdens een pcrsontV(tngst ter gelegenheid van het in de vanrt komen van dP 
''Musi Lloyd'', werd bekendheid gegeven aan een door de heer Ir. E. Vossnack, 
in samenwerking met de heer ]. H. Visscher, beiden 11an de Technische Dienst 
der Kon. Rotterdamsche Lloyd, ontwikkeld systeem om roestvorming ~ corrosie 
- aan rle ijzeren scheepshuid onder water tegen te gaan. Aan de uitwerking 
van dezq methode van kathodische bescherming ( zoals een dergelijk anti· 
roestvor•ning-systeem heet) werd ook door de Technische Dienst in het 
algemeen alsmede door velen in de Lloyd- werkplaatsen spontaan en met 
geestrift grote medewerking verleend. ' 

Gedurende ongeveer anderhalf jaar hebben de heren geexperimenteerd 
met lr. Vossnack' s vinding en toen kon worden gezegd, dat deze belangrijke 
ontdekking ten aanzien van de bestrijding van het euvel der corrosie, met welk 
euvel de scheepvaart van oudsher worstelt, het stJadium had bereikt, waarin het 
in 't openbaar kon worden gelanceerd, nadat op de voor dit systeem ontworpen 
installatie inmiddels door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd octrooi was 
aangevraagd. Thans wordt deze vinding met succes reeds op ongeveer twee
derde mtn het totale aantal Lloyd-schepen toegepast. 

W aarsch,jnlijk hebt u in de krwnt 
reeds een en ander over deze kathodi
sche bescherming hij de Lloyd ge.lezen, 
want er werd in de gehele pers veel 
aandacht aan hesteed. Maar de io dit 
dagen huitengaats zijnde zeevarenden, 
die zich hovendien wei in 't hizonder 
hiervoor zullen interesseren, hehhen 
veelal genoegen moeten nemen met een 
kort hericht daarover in het dagelijkse 
nieuwshulletin van Radio Holland. Met 
l!lame voor hen - en ook voor aile 
ander:e lezers, die er wei wat meer van 
willeu weten - zullen wij daarom in 
dit artikel, zonder al te technisch te 
worden, iets uitvoeriger ingaa1n op deze 
vinding, waarop wij met recht trots 
zijn, omdat zij kwam nit onze techni
sche ,,keuken"! 

Negatieve pool 

meter), die ongeveer 50 meter achter 
het schip door het water sleept. Deze 
draad is verhonden met de positieve 
pool van eCI!l stroombron (dynamo of 
gelijkrichter), terwijl het schip Vler
bonden is .met de negatieve pool bier
van. Er wordt op deze wijz,e, een gal
vanhch element in het zeewater ge
vormd. De draaiende dYillamo fungeert 
als electronenpomp, zuigt e.lectronen 
(negatieve lading) uit de aluminium· 
draad 'en pompt deze via de draad in 
het stalCI!l schip, de schroef en het roer. 
De oplossingsdrang van het schee:psijzer 
in het z,eewater wordt door de elec
tronentoevoer onderdrukt, terwijl de 
oplossiogsdrang van de aluminium
draad, ten gevolge van de electronen
afvoer wordt verster'kt. 

Her .ondergedompelde scheepsijzer 
corrodeert dan niet meer; de roest
vorming in platen, lasnaden en nagel
koppen is grotendeels gestopt en de 
schroeven ,ont-zinken" niet Zanger. 
De aluminiwndraad daarentegen teert 
weg. Tijdens dit proces bevindt zich 

In het Juli-Augustus-nummer van ,de 
Lloyd-Mail", het personeelsorgaan van 
Je Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, 
troffen wij een interessant artikel aan 
O!'er een nieuw door de Technische 
Dienst der KRL ontwikkeld systeem ter 
i}(strijding van roestvorming aan de 
ijzeren scheepshuid onder water. 

Wij hebben gemeend om bedoeld 
artikel ,Kathodische Bescherming" onze 
lczers niet te mogen onthouden en druk
ken het daarom in extenso hierbij in 
ons orgaan af. 

, 
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i _......_ ..................................... ..._. ........ _ ........ -. . ._ ._ . ._. ........ ._ ....................... -. .............. -

in het zeewater, tussen de beide polen, 
een electrisch veld. Het gedeelte nu 
van het onderwaterschi p, dat zich in 
dit electrische veld bevindt, wordt 
tegen corrosie beschermd. En nu is 
juist het merkwaardige van dit systeem, 
dat het gehele onderwaterschip, van 
v66r t>Ot achter, zich in dit electrische 
veld bevindt en dus beschermd wordt, 
dank zij de grote a/stand tussen de beide 
polen en de goede geleidbaarheid van 
zeewater. Zoet of brak water geleidt 
niet en daarom is in havens met zoet 
water kathodische bescherming niet 
mogelijk; de corrosie is hier echter oof..~ 
belangrijk minder. 

Juiste stroomsterkte 

De stroomsterkte van d·e 
wordt ingesteld afhankelijk 
sparuJingsmetingen tusseUI het 

. ~ \ 
. ~· I 

ANOOE: 
• .:SC.HIP 

dynamo 
van de 
scheeps-

Ret systeem berust op het principe, 
het ondergedompelde scheepsijzer tot 
l!legatieve pool van een galvanisch ele· 
ment te ma'ken, waarbij dan het zee. 
water als dectr.olyt (geleiden:de v1oei· 
stof} fungeert. Dit principe, kathocli
sche hescherming genaamd, is niet 
nieuw en werd voor 't eerst na de 
laatste oorlog dfectief toegepast voor 
het beschermen van de scheepshuid. 
Er ontW'ikkelden zich hieruit verschil· 
lende methoden, die echter aile, naast 
voordelen, v·ooral ook hrm specifieke 
bezwaren hadden. In de meeste ge
vallen b.v. was de bescherming kost
haar, ongelijkmatig en niet l'egelhaar ; 
hovendieUI was voor het aanbrengen 
der. installatie een dokking van het 
schip noodzakelijk. 

KATHODISCHE BESCHERMINC 

Bij de door hem ontwikkelde me
thode wist lr. Vossnack deze hezwaren 
te onderva~ngen. Zijn installatie he
staat uit een dunne, zacht gegloe.ide 
aluminiumdraad (van ca. 6 mm dia-
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Oppervlaktecorrosie. en weggeteerde nagelkoppen. 

ijzer en een meetcel in het zeewater 
naast het schip. Deze metingen wor
den verricht met hehulp van een milli
voltmeter. He spanning van het schip 
ten opzichte van de eel moet dan tot 
op ecn hepaalde negatieve waarde wor· 
den gehracht, zodat de corr.osie ge
stopt wordt. Is de stroomsterkte te 
liiag, dus de electronentoevoer te klein . 
dan wordt het schip te weinig negatief 
en vindt het corrosieproces voortgang. 
Is de stroomsterkte daarentegen te 
ho6g, .dus de .electronentoevoer te 
groot, dan wordt het schip te sterk 
negatief. De corrosie is in het laatstc 
geval wei geheel gestopt, maar er tre
den dan ongewenste nevenverschijn
selen ·op, zoals het afhladd•eren van de 
verf en kalkaanslag op de scheepshuid. 

Het 1s derhalve van het grootste 
helang, de stroomsterkte op het juiste 
niveau te kunnen regelen. In warm 
water h.v. is de stroomsterkte, tt:~odig 
om het schip op de juiste spanning t~ 
houden, helangrijk groter dan in koml 
Kale onderwaterschepen vragen veel 
meer stroom dan goed geconserveerde 
schepen. Voor een varend schip is twee· 
a driemaal meer stroom nodig dan voor 
voor cen stilliggend schip. 

Speciaal voor lange zeetrajecten 
Het is in de praktijk gehlt~ken, dat 

het uormale, min of meer gehr.ekkige, 
V'erfsysteem, aangevuld met kathodische 
bescherming, de heste resultaten geeft 
en ook het meest economisch is. 

De installatie is speciaal geschikt 
voor grote _sch~pen met lange zeetra· 

• 

jecteiJ, zoals passagiersschepen, tankers 
{'Ill grote vrachtschepen. 

Tijdens het experimentele stadium 
werd deze installatie b-.v. oolc aan boord 
van de Willem Ruys geplaatst. Meer 
dan dertien maanden bleef ons vlagge
schip toen onafgebroken in de vaart, 
zonder te dokken. En terwijl anders 
wegens intering van de scheepshui..-1 
onder water om de zes maanden een 
dokbmLrt voor dit schip noodzake
lijk is, bleek er nu, na ruim dertien 
maanden, van roestvorming nog nauwe. 
lijks sprake te zijn. De Inspecteur van 
onze Technische Dienst, de heer Jr. P. 
van Overbeck, die dit tijdens boven
genocmde ontvangst aan de persver
tegenwoordigers vertelde, voegde hier· 
u,an toe: ,Wij stonden te hikken van 
vreugde, toen wij na dertien maanden 
in het dok het blanke ijzer zagen, daar. 
waar wij aan de scheepshuid allerhande 
roestpokken hadden verwacht". 

De bedrijfskosten van de installatie 
zijn, naar de praktijk heeft uitgewezen, 
laag te •noemen. Maar enige zorg ervoor 

Putcorrosie in achtersteven. 

15 

.. 



door de opvarenden van het schip is 
natuurlijk we.l vere:ist, om het nuttig 
effect niet verloren te doen gaan. Ieder 
etmaal moet h .v. de aluminiumdraad 
eoo eindje worden hijgevierd, om het 
verlies aan draad (die immers Iang
zaam wegteert) te compenseren. Ook 
d~ ~troomsterkte moet regelmatig ge
controleerd worden. 

Voor de opvarenden) met name de 
etuurlieden, der sc'hepen, waarop de 
kathodische hescherming werd toege
past, is hier een woord van dank 
zeker op zijn plaats. Vooral de kinder
ziekten leverden voor hen nogal wat 
moeite en raadsels op. En ook nil 
dragen hun metingen nog steeds hij 
aan d'e verdere ontwikkeling van het 
systecm . 
. Mocht hij plotse.ling achteruitslaan 
van de scheepsschroef de draad in de 
schroef komen, dan wordt het zachte 
aluminium terstond· afgesneden, zonder 
schadP aan de schroef te veroorzaken. 

Op het aangroeien van de scheeps· 
huid heeft de kathodische hescherming 
geen invll)ed; niet ten kwade, maar 
ook ·uiet ten goede. Zou men nu ook 
nog een effectieve hestrijdingsmethode 
hiertegen kunnen vinden, dan zou het 
aantal dokheurten van een normaal 
vrachtschip met langere ligtijden in 
tropische havens ook heperkt kunnen 
worden. Bovendien zou - dan de hlij. 
voode gladheid van de scheepshuid 
een helangrijke hrandstof- en tijdhe
spariug geven. Zover zijn we echter 
nog niet, want dit probieem is heel 
moeilijk op te los.sen ; maar wie weet, 
wat de scheepsgeJ,eerde heren nogeens 
zullen uitvinden! 

(uit: ,de Lloyd Mail") 

De weg terug. 

Wie z,ou ooit gedacht hehhen, dat een 
paar jaar · nadat de Engelse regering 
aandrong hij de industrie om over te 
garun van steenkool op olie, nu dezelf de 
regedng vraagt om terug te keren tot 
kolen? De r.eden hiervoor is voor 
iedereen duidelijk genoeg, maar hoe 
staan de oude Engelse theorie-strategen 
nu tegenover hrun hekende opvatting, 
dat hun land onafhankelijk hehoort te 
'zijn van huitenlandse energiehronnel!l? 
Er is ook een tijd geweest, waarin ze 
niet konden dromen vrun schepen, die 
kolen naar Engeland i.p.v. uit Engeland 
z.ouden vzrvoeroo! Momenteel is er: al 
gevraagd naar de mogelijkheid om 
schepen, die olie gehruiken voor hun 
voortstuwing, om te schakelen in kolen
stokers. Vooral wat motorschepen he· 
treft zal dit wei niet meer dan slechts 
een droomheeld kunnoo hlijven! 

(uit: Shlpbuldlna & Shipping Record) 

·l6 

Op 23 en 24 September j.l. werden in het Ziekenhuis Petamburan examens afgenomen 
voor het diploma van mantri-verpleger(ster). Aile candidaten hadden het geluk te slagen. 
Op bovenstaande foto examinatoren en examinandi bijeen. 

Zittend v.l.n.r.: R. Moe[jono; Dr. A. F. van Heerde (directeur-geneesheer van het Zieken
lruis Petamburan); Dr. R . Saijono; Zuster Ch. G. Gerritsen (directrice Ziekenhuis Petamburan); 
Zuster N. Tiedeman en Broeder G. W. Teunissen. 

Staande v.l.n.r.: R. Soebagio; P. Simandjuntak; Mej. Soewartih Said; Mej. Hadjazana 
Djamil; Mej. Sjofjani; Mej. Soewursih Watjih; Mej. T. Sihombir.g; Mej. H. Pakambanan; 
Paisol Akuan; Mod. Cholil en Sanusi. 

Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat op 26 en 27 September d.a.v. examens ziin 
afgenomen voor het diploma van hulpverplegers(sters); ook voor dit examen zijn alle 10 
candidaten geslaagd. 

Aile geslaagden onze gelukwensen ! 

(toto: Funk Bodmerl 

GAST 
. Toen ik 's n'adhts in het provincieplaatsje aan het hotel arriveerde, waar 

ik in de loop van de ·avond gereserveerd had, hleek het reeds onaandoenlijk 
:reslote~ te zijn. Ik drukte op wat hellen em rukte aan enige deuren, maar er 
werd ruet gereageerd. Daar stond ik: dus zonder onderkomen en zelfs zonder 
enige hagage. Een passere~nde nachtwa'ker nam mij met enige achter.docht op, 
maar toen hij zag dat ik geen inhreke~rktuig hij mij had werd hij enorm 
hehulpzaam. 1 ' ! ,: 

Het resultaat was dat ik evel!l later in een ander, veel heter hotel beland.de 
waar ik dus de nacht passeerde. 

De volgel!lde morgen tra'd ik echter de eerste aangeduide herher.g weer 
hinnen om mijn spullen op te halen. De waard zat er al grimmig zijn hestaan 
te hetreuren, samen met een agent. 

,U was al didht gisteravond", zei ik. Hij gromde. ,Iik heh nog geheld", 
hracht ik aarzelend in het midd.en. ,Jk sluit p-recies om twaalf uur", hromde de 
man, ,,geoo minuut later". En de agent 'knikte wijs. 

,Jawel", zei ik, ,,maar half een .... " ,is geen twaalf uur" vulde de waard 
onwrikhaar aan; ,en het is hier geen Amsterdam~, voegde hij er duister aan toe. 
,Nee", antwoordde is, ,dan was ik niet 'hier geweest". 

Het was een moeilijk gesprek in de vroeae ochtend. Enfin ik kreeg 
mijn hagage en ik hoefde niet te betalen voor he~ stallen. Maar toe~ ik al hij 
de deur. was riep de man mij nog na: 

,Geen minuut later dan twaalf uur,". 

Ult: ,.De Volksknult" . 



M..t\RITIEME EMANCIPATIE? 

Hct moet voor de suffragettes uit bet 
begin van deze eeuw, voor zover zij dit 
nog kunnen meemaken, eetn mooie ge
dachtc zijn, dat ook het hemannen van 
koopvaardijschepen nu niet Ianger strikt 
een aangelegenheid zal zijn van het 
(nog?) sterke geslacht. 

De Noorse reders van het s.s. "Su
ninger", dat in timecharter vaart voor 
de Cmadese Saguenay Terminals, schij
nen namelijk ·een oplossing voor, bet 
hemanningaprohleem aan . hoord van 
hun schepen gevonden te hehhen door 
enkele van de officieren . en overige he
hemanningi!leden t-oe te staan hun vrou
Wetn als werkend hemanningslid mede 
te nemoo. Het s.s. "Suninger" . vol
hrengt driehoeksreizen tussen Engeland, 
Noord-Amerika · en West-Indie en in 
deze hoedanigheid verhlijft het schip 
dus voor lange perioden huiten Noor
wegen: het toch al niet eetnvoudige 
vraag~tuk, hoe hemanningen voor sche
pen te werven en vast te houden, doet 
zich vooral hij een dergelijk langdurirr 
verhlijf huiten het Moederlrund i~ 
sterke mate gevoelen en de rederij in 
kwestie hoopt nu door eetn groter aantal 
echtgenoten aan hoord mee te nemen 

' een zeemansloophaan aantrekkelijker 
te maken. Er hestaat reeds eetn zich 
steeds meer uithreidende tendenz om 
gezagvoerders en officieren toe te staan 
hun respectievelijke vrouwen voor een 
reis mee te nemen, doch voor zover 
wij weten, werd dit nog niet gecomhi
neerd met het accepteren van een offi
ciele funtie aan hoord. 

Op de "Suninger" echter zijn de 
echtgenoten van twee machinisten aan 
hoord als stewardessen, die de zorg heh
hcn voor. het onde.rhoud van de accom
modatie, de hediening in de eetsalon, 
alsmede de verzorging der officieren 
en van eventuele passagiers. In de he
manningskwartieren hevindt zich even
eens een stewardess, die gehuwd is met 
de schee.pstimmerman. Het is helaas 
niet hekend, in hoeverre de verschillen
de dames met elkaar overweg 'kunnen. 
Dit lijkt ons namelijk een geheel nieuw 
prohleem voor de reders. 

(ult: SMN-nieuws) 

* 
KRIJGT ONASSIS MEDEZEG-

. GINGSSCHAP IN JAPANSE 
. SCHEEPSWERF? 

Een merkwaar.dig houwcootract werd 
onlangJS door de J apanse Kawanami 
scheepewerf te Osaka afgesloten met de 
Grie:kse tankreder Onassis. De overeen. 
lkomst, welke nog niet geheel definitief 
ia, voorziet in de bouw van 5 tanktche· 
pen van 100.000 ton draagvermogen elk. 

Zaterdag 24 Augustus 
j.l. werd het ms. , Van 
Linschoten" met goed ge
volg door Mevrouw B.J.L. 
Lucas-Kurtz, echtgenote. 
van Directeur Mr W.A.J. 
Lucas, bij de Werf Gusto ·· 
tewater gelaten. Verschil
lende leden van de Raad 
van Bestuur waren bij deze 
tewaterlating tegenwoor
dig, alsmede de oud-direc· 
teuren de heren Vas Dias, 
De long en De Koe. Oak 
Mevrouw Prank van Hoo
geveen en kinderen gaven 
van hun belangstelling 
blijk. 

Op nevenstaande foto 
het moment waarop de 
,Van Linschoten" het natte 
element opzoekt. 

en bevat de he.paling dat de Japanese 
werf gedurende 31j2 jaar geen order 
van andere reders mag accepteren, 
terwiJ1 voor.ts 2 ve.rtegenwoordigers van 
Onassis iln de nieuwe Raad van Com
missarissen van de werf zullen moeten 
worden opgenomen. 

Aangezien de Kawanami-werf op het 
ogenhlik niet over de faciliteiten he
schikt tankschepen van de gevraag:de 
grootte te houwen, noch de middelen 
heeft een rtorganisatie tot dit doel te 
hekostigen, heeft Onassis aangehoden 
20% van de totale houwkosten vooruit 
te hetalen teneinde de werf aan het 
nieuwhouwprogramma te kunnen aan· 
passen. _ 

De Kawanami-scheepswerf, die gedu· 
rende de tweede w ,ereldoorlog een der 
grootste van Japan was, doch na 1945 
in financiele moeilijkheden kwam, he
schikt over een grote werf te Nagasaki, 
alwaar in November met de houw 
van de eerste tanker zou kunnen wor· 
den hegonnen. 

* 

DE GROOTSTE SCHEEPSSCHROEF 
OOIT IN NEDERLAND VER· 

VAARDIGD. 

De grootste schroef, welke men tot 
op heden in Nederland heeft veivaar
digd, werd enige weken geleden met de 
"Black Eagle" van de Black Diamond 
Lines Inc: verscheept naar Norfolk. De 
schroef, welke door. Lips Scheepsschroe
ven-Gieterij N.V. te Drunen uit cunial
hrons werd gegoten, heeft een diameter 
van ruim 7 m hij een gewicht van 
25.000 kg. 

De opdracht tot gieten werd via Phs. 
van Ommeren N.V. te New York gege
vcn t.b.v. de National Bulk Carriers Ltd. 
te New York, welke rederij hij haar 
eigen werf te Kure · (Japan) een super· 
tanker van 84.730 ton draagvermogen 
in' aanhouw . heeft, voor welk schip de 
nu afgeleverde schroef hestemd is. 

Tet v'ergelijk.i.D.g is het interessant te 
weten, dat de schroef van de "Staten· 
da.in" hij een diameter van 5,8 m een 
gewicht heeft van ., ,slecht&'' 13.500 kg. 

(ull: DofN'·nlouWI) 



De WestertoreJt 
Symbool van welvaart 

W enn von den Tiirmen die alten 
Glocken wie miide Herzen schlagen, 
0 Amsterdam, wie wiichst du blutig 
auf Deine Tiirme ragen •.• 

Een welhaast eindeloze strijd van 
80 jaren i:s volstr.eden en zo hreekt 
thans de tijd aan waarin Nederland 
- zij bet. worstelend - zich een weg 
zoekt naar welvaart en vemieuwing. 

Een welvaart die uiteindelijk leiden 
zal naar de 'Gouden Eeuw'. 

Het Land herademt, zo ook Amster
dam waar de Burgemeesteren als 
,goede kooplieden' de illl'komsten van de 
stad tellen en er zich over beraden een 
teken van deze welvaart te doen verr.i} 
zen dat tot ver buiten de stad zichtbaar 
zal moe ten · zijn. Er wordt gewikt en 
gewogen totdat een hamerslag het he
sluit hekracbtigt: Er zal een toren 
gehouwd worden aan de rand van d·e 
jordaan en de grachtengordel. De 
hoogste toren van Amsterdam moet het 
worden. 

Wanneer dit hesluit eenmaal va.st
staat, krijgt de Stadssteenhouwer en 
Beeldsnijde:r Hendrick De Keyser zijn 
opdracht een kerk met toren te ont
werpPn die de W esterkerk genoemd zal 
worden. 

Op 9 septemher 1620 legt de burge
meesters·zoon Willem de Vrij de eerste 
steen en wordt m·et bouwen hegOillnen. 
W anneer De Keyser in 1621 sterft 
neemr. zijn zoon Pieter: de Keyser het 
werk van zijn ber-oemd geworden vader 
over en voltooide in 1631 de kerk en 
in 1638 de hijheborende toren. 

De toren bestaat uit een hakstene!ll 
romp, gevolgd door ·een zandstenen tus
sengeleding met zuilen op de hoeken. 
V olgens bet on twerp van De Keyser zou 
daai'OP ·een houten hovennouw verrijzen 
van tw>ee >Onregelmatige achtzijdige ver
diepingen, docb zijn plannen werden 
in 1630 gewijzigd in twee vierkante 
verdiepingen; her haling van de zand
stenen tmsengeledingen zodat de t-oren 
zijn typiscbe telescopische vorm kreeg. 
Dit geheurde waarscbijnlijk onder de 
invloed van Jacob van Campen. De 
hekroning van De Keyser hleef ecbter 
ongewijzigd: de W estertoren zou niet 
zoals aile andere stadstorens een peer 
drageon docb de Keizerskroon, de tr:ot::; 
van Amsterdam, die sedert 1489 bet 
W a pen der Stad sierd'e .naar de wens 
van Keizer Maximiliaan, Aartshertog 
van Oostenrijk. 

Beklimmen wij tbans de tor:en dan 
treft ons allereerst de enorme hrandhe
veiligingsinstallatie, die he.t mogelijk 
maaict om het hluswater van uit de voet 
>an de tor:en tot in. de kroon te spuiten 
(een uitstekend denkheeld van de 
hoof dstedelijke brand weer). 
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Op de verdieping henedeon de eerste 
omgang vinden we drie klokken, een, 
de grootlste, werd gegoteil door Claude 
Fremy en weegt niet minder dan 5600 
kg; de middellijn is 2 meter. 

De beide anderen zijn van Fran~oi8 
Hemony. Op. twee van de luidklokken 
vindt men de inscriptie: 'De klock ver
wedkt 0111se aendacht door het oor. 
't GeJoof in Go.dt verkrijght men door 
't gehoor.' Daar de toren onmogelijk het 
gewicht van deze klokken kan dragen 
zijn zij in ·een enorme, zware eikenhou
ten klokkenstoel gehangen die vrij van 
de muren in drie verdiepingen is ge
bouwd. 

Tussen de eerste trans en d,e wijzer
plaat ontdekt men v.ervolgens de uur
speel- en slagwerker. De speeltrommel 

~-,·--·=~~~:·~~:~~~:~:~:~---==·=~:~::~~·::;·-1 
i de Westertoren, de noamgever van een der ( 
i tankers der n.v. Nederlandse Tank- en 1 
i Paketvaart Maatschappij. ~ 
? In het ,TNO contact", het personeelsorgaan 
I i i" van de Nederlandse Organisatie voor ( 
i Toegepast- Natuurwetenschappe!ijk Onder- 1 
i zoek, troffen wij bijgaand artikel aan van ( 
i een van Amsterdam's meest bekende torens. I 
i i 
j j 

.._ ....... ·-·-·-·-·--·--·-·-----·-·--·--·-------·-·"'" ...... 

is ·on~eveer een meter breed, met een 
midd~llij~ van 2 meter. 

Resten ons thans nog de klokken van 
bet carillon te beschouwen. we vinden 
Zle• in een open vierkante ruimte hoven 
de wijzerplaat. 

Het zijn er 35 waarvan 32 gegoten 
door Fran.;ois Hemony in 1958. De 3 



kleinen zijn van Claes Noorden em J. A. 
de Brave, gegoteu in 1699. 

De kolossale heeluurslaghel werd ge· 
go ten door Kosten en weegt 7500 kg (!) 
terwijl de slaghamer aileen reeds 200 ko
weegt. Het carillon is zo geplaatst dat d~ 
klokken tot ver. in de a tad te }wren zijn. 

W anneer wij nog •even genoten heh
hen van het schitterende panorama, 
dalen we ·de toren weer af in stiUe, ver
rukking voor zulk een meesterwerk. 

Hoog in de Iucht ver hoven de Kei
zerskroon cirkelen de duiven. De 
Gouden Eeuw heeft plaats gemaakt 
voor andere tijden, maar. het klokken
spel van de W estertoren doet zijn werk. 
Hij deed ons zijn hlijde mare wam1eer 
een Prinsenkind gehoren werd en 
deelde in de Nostalgic wanneer het 
land door oorlog of rampoo. werd he-
dreigd. . 

Als trouwe wachter over de hoofd
stad tr.otseert hij de eeuwen en was 
Von del tot inspiratie, toen deze dichtte: 
lk verhef mijn' toon in 't zingen 
Aen den Aemstel en het Y 
Op den geest van Hemony 
d: eeuwige eer van Lotheringen 
Die 't gehoor verlekkren kon, 
Op zijn klokspijs, en zijn nooten 
Ons zoo kunstrijk toegegoten; 
't Lust ons op de klokketon, 
Om dQorluchte torentransen 
Eenen klokkedans te danssen. 

Het succes van de ,Jo.hn Sergeant" 
In de negen maa1nden, dat het Ame

rikaanse Liherty-schip ,John Ser.geant", 
dat, :wals hekend zal zijn, werd uit
gerust met een gasturhine-installatie, 
[}U reizen over de Atlantische Oceaan 
heeft. gemaakt, is wei gehlek•en, dat 'de 
ten koste van rond vier millioen dollar 
aan dit schip aangehrachte verhete
ringen niet zonder succes zijo gehleven. 
Naast de installatie van een revolution
nair type voorstuwing werd namel~jk 
ook de neus van het schip aanzienlijk 
verlengd, waar.door een hetere lijn werd 
verkregen en dus ook hogere snelheden 
(de zeer gerin~e snelheid is namelijk 
~~ de grootste handicap voor de rood 
1.500 Liherty-schepen, welke tham in de 
Amerikaanse reserve-vloot zijn opgeno
men) konden wmden hereikt. De gas
turbine was oorspronkelijk ontworpen 
voor een vermogen van 6.000 pk, doch 
gehlcken is, dat de machine gemakke
lijk 7500 pk kan ont:wikkelen, zonder 
dat men nog aan de top is. De gemid
delde output op de maidoo voyage van 
de ,,John Sergeant" hedroeg 7260 pk, 
met een hrandstofverhruik van 0.52 lhs 
per pk uur. Bij d~t vermogen ontwik
kelde het schip tussen Ambrose Light
ship en Biri.wp Rock een gemiddelde 
melheid van 16.8 knoop. 

Tg. PT;.ok - Lijnenspel. 

Sinds ·deze maiden voyage ver.voerde 
de ,John Sergeant" regelmatig militaire 
ladingen van de Verenigde Staten naar 
Europa en over aile rei:zen is men zeer 
tevreden. De eerste twee reizen hegon 
men met het stoken van diesdolie, doch 
op de derde reis is men inmiddels over
gegaan op zware st·ookolie. 

Tengevolge va•n de verhouwing van 
het schip zijn de voomaamste afmetin
gen nu als volgt: lengte 441 ft hij een 
hreedte van 56.9 ft en een diepgang 
van 26.6 ft. De capaciteit van het sc'hip 
hedraagt ·185.000 ft" (hale) en het 
draagvermogen 8.870 ton deadweight. 
De gemiddelde snelheid komt vrijwcl 
overeen met die welke op de eerste reis 
werd gerealiseerd, namelijk 16 Y2 knoop. 

Voorthouwende op de ervaring, op
gedaan met de gasturhine-installatie in 
de ,John Sergeant", heeft men thans 
op papier reeds motor.etn. gehouwd, 
welkc een vermogen van 6~8.000 en 
van 12-16.000 pk kunnen ontwikkelen. 
Hct laat zich aanzie111 dat de gasturhine 
in de scheepvaart e~n goede toekoiDBt 
tegemoet gaat. 

Amerikaanse belastingfaciliteiten voor 
nieuwbouw 

Door de Amerikaanse Regerim:; werd 
do-or middel van een hiertoe strekkende 
Federale Wet een aantal helastingfacili
teiten verleend aan de Esso Shipping 
Co. te New York en de Sun Oil Co. 
of Marces Hook, Pennsylvania ten he
hoeve van het tankerhouwprogramma 
van de:z;e, maatschappijen. 

De Sun Oil Co. werd toegestaan om 
60% van haar investering in dit 
nieuwbouwprogr.amma, welke ongeveer 
f 160.000.000 hedraagt, in 5 jaar af te 
schrijven, hetgeen dus voor de helas· 
t'ing in mindering kan worden gehracht. 

Esso Shipping Co. kr.eeg toestem
ming 40% van de rond f 250.000.000 
wel'ke zij zal inVlesteren, in 5 jaar af te 
schrijven. De gehruikelijke afschrij
vingsperiode zou in deze heide gevallen 
zeker 3 a 4 maal zo lang zijn geweest. 

Goed gedaan is beter dan goed 
gezegd. · 

BENJAMIN FRANKLIN 
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Dag Pa 
J: .If et ijzeren regelmaat verzamelt de 
W ereldomroep een a an tal vrouv:<!n, 
mannen en kinderen in het Rilversum
se Gooiland, waar, ,Ret schip van de 
week" op de ·band wordt vastgelegd. 
Ret ils, zoals u weet, een zeer popu
laire uitzending, di.e de opvarenden van 
in verre streken zwervende boten, in 
staat stelt de stemmen van hun dier-
baren te horen. . 

De heer Kal, die deze emotionele 
ondcrneming leidt, is een vriendelijke 
reus, tegen wie men met genoegen op· 
ziet. Rij komt zelf van de ~oopvaardij. 
Zijn schip vloog in oorlogstijd de lucht 
in, zodat hij te L')nden moest worden 
o~.ge~apt. Toen dat was gelukt, wierp 
hiJ ztch met gr:ote energie op de radio. 
D:eiZe uitzending is al vele jaren zijn 
dterbaar kind, ·dat hij met vaste hand 
door het leven loodst. 

,Ret moet vrolijk zijn", zegt hij, 
,geen gesnotter. Ook geen gehuichel. 
Daar koop ik niks voor. Er moet ginds, 
op het schip, een blijde sfeer uit de 
luidspre~etr komen". 

Om dit doel te bereiken, ondergaan 
de vaders, moeders, vrouwen, verloof
den en kinderen een zorgvuldig geti
me'de v66rbelb.andeling, die hegint met 
koffie plus gehak en via een aangename 
lunch, voert naar het optreden van een 
vrolijk mkest, waarbij de lieve Jetty 
Paerl een paar liedjes zingt. Ala de 
stemming daardoor op het peil van een 
famiHefeest is gekomen, worden de tek
sten rondgedeeld. Aile ·deelnemers moe
ten namelijk op schrift meehrenuen 

I . " ' wat 21e van pan :>ajn voor de microfoon. 
ie zeggen. Tijde:as de maaltijd gaan al 
die manuscripten even ·door de zeef van 
d~ rede, zodat ongepaste opmerkingen, 
~he de ether zouden kunnen bezwadde
ren of avondvullende referaten van 
hreedsprakigen, worden voorkomen. 

,Nu gaan we het eerst een.s proher·en", 
zegt de heer Kal, ,U mevrouw, leest u 
maar eens even . .. " 

De .m:.oeder in kwestie, door paniek 
overmand, zoekt lang naar, haar hril 
en lang naar haar tekst en heft einde
lijk aan: 

' ,,Dag Jan. Dat is leiU.k he, dat je mij 
~ou l10ort. We hebben een fijne vakan
tte gehad. De £oto's van de hruiloft 
~~in fijn geworden. Reb je het fijn, daar 
m Bombay, Jan? Ben je nog de wal 
op geweest? Nou dag Jan". 

,Een tikje vrolijker straks en dan 
is het prima", zegt de heer Kal E 
nou u even .... " ' '' n 

Eindelijk wordt het menens. De om· 
roeper geeft de laatste inetructies: 
, ,Kijk, ilk heb bier een hordje eo daar 
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(foto : J. H. C. Vermeulen) (opname in :Hotei Gooiland) 

ljlov~nsraande foto _werd gema~kt tijdens , Het-schip-van-de-week"-program ma op 18 September 
J.l. m Hotel Goozland te Hzlversum. Aanwezig waren de familieleden van de opvarenden 

van de mss. ,Van Riemsdijk" en , Banggaai". 

staat op : ,Dag! Geen applaus a1stu
blieft". Als ik dat in de hoogte steek, 
r.oept u allemaal dus: ,Dag!" Maarniet: 
·,nag, geen applaus alstuhlieft", want 
·dat komt ook wei eens voor en dat is 
natuurlijk niet de hedoeling .... " 

,N6g geen ramp ala ze zich vergis
.sen", zegt die heer Kal. ,Ik knip het 
er gewoon uit. Huilen knip ik 66k". 

Rij moet kilometers smart hehben 
liggen. Want als de microfoons eenmaal 
?pen staan en het contact met dat schip 
m Bombay er echt is, komt hij som
migen de ontroering t6ch opzetten. Een 
dikk.e moeder laat het hij: ,Dag Freek, 
hoe . .. " en moet dan in tranen worden 
weggevoerd, maar haar man is sterker 
en roept, over al die oceanen heen: 

,Freek, jongen, met het voetballen is 
het niet veel geweest. Zondag verloren 
met .1-0 en vorige maand was het ook 
maar dun .. . " 

Er zijn jolige Vl"ouwen, die heloven: 
,Als je thuis konit, gaan we 'm op
zetten !" en moedelo<ze vaders, die zeg
gen: ,,Doe je best maar, Kees. Je hroer 
Piet is nou eindelijk 66k eens gaan wer
ken, maar om half elf 's ochtends had 
ik hem al weer thuis in de ongevallen
wet" . De kleine kind'eren weigeren 
eensge·zind: ,.Dag pappie" te zeggen 
tegen dat ijzeren ding, maar een wat 
groter jochie leest hr.aaf: 

,fk heb goed voor me knijnen ge
zorgd, lk heh er nou 36. Dag pa". 

. En zijn hroertje meldt: 

,)k hen met tamte An. naar Brusael 
geweeat, pa. J1k heh Manneke ••. " Bij 

stokt, kijkt angstig om zich heen, vindt 
dat het niet kan en hesluit: 

,Ik heb daar een mannetje gezien. 
,Dag pa". 

(uit ,.de Vclkskrant" ) 

Amerikaanse tanker voor 
de IJszee 

' :.;::,.~"1,-• .....,-:q - -~,. ":.: \ 
Voor gebruik in de Poolstreke~ h~~ft 

d~ Amerika31!1JS~ iJ;tilitaire zeetransport
~enst ·de beschikking gekregen over een 
meuw soort tanker, de Atlanta, een 
dubbelschroe£ motorschip, waarvan de 
romp is versterkt met een gordel van 
zeer huigzame staalplateu. 
· Dank zij de speciale vor:m van de 
romp kan het schip hoven op een 
ijs.veld, dat •zich voor de boeg bevindt 
varen en dit door zijn ge,wicht doe~ 
scheuren. De hoeg heeft een vorm die 
men gewoonlijk slechts hij ijsh~kers 
aantreft. ' 
. Een tweede tanker vau dit type kan 
m de loop · van dit jaar worden opge
leve:rd. 



De ,Pasteur" verkocht 

Het hekende Franse troepentransport· 
schip ,Pasteur", dat velen onzer. lezers 
zich rwg zullen herinneren uit de tijd, 
dat dit schip met demobilisanten uit 
het voormalige Nederlands Oost-lndie 
ie Amsterdam aankwam, werd volgens 
·een onlangs vrijgegeven bericht ver
kocht aa1n ·de Duitse rederij Norddeut
scher Lloyd. De ,Pasteur" lag reeds 
sinds enkele maanden aim de marine
etahlissementen te Landevermec en hij 
verschillende gelegenheden heeft men 
.zich in Frankrijlk hezig gehoudoo met 
d.e vraag, wat met dit schip aan te 
vangen. Hoewcl schijnhaar voor de hand 
liggend, bleek geen de:r drie grote 
Fram:e rederijetn, de Compagnie Gem~
rale Transatlantique, de Compagnie des 
Messageries Maritimes en de Com
pagnie des Chargeurs Reunis, bereid 
het schip aan te kopen, aangezien een 
onder.zoek, ingesteld •door de Com
pagnie G-enerale Transatlmntique naar 
de mogelijkheid het schip te doen ver
bouwen tot een lijnschip voor twee 
klassen, uitwees dat met een dergelijke 
verhouwing meer da1n 5,6 milliard 
franc" zouden zijn gemoeid. Geen rede-
rij bleek tot een dergelijke uitgave 
hereid. Bovendien zou het te hetwijfelen 
zijn of het schip nog voor een renda
hele exploitatie geschikt zou zijn. 

Dt> tweede mogelijkl~eid was het schip 
op te bergen in de z.g. mottenhallen
vloot, doch doe kosten hiervan hleken 
eveneens een helemmerin~ te zijn. 
Niettemin werd aanvankelijk tot deze 
tweede oplossing hesloten doch zoals 
reeds gezegd, heeft men het schip nu 
toch maar verkocht aan de Norddeut
scher Lloyd. Naar verluidt zou de 
koopprijs zes tot zeven miiHoen dollar 
hehhen hedragen. 

Vrouwen 

V oar een vrouw is die man een volmaakt 
echtgenoot, die denkt dat hif een vol
maakte echtgenote heeft. 

* Een vrouw kijkt altijd in de spiegel, 
behalve wanneer ze achteruit een par
keerplaats afrijdt. 

ANKER-MARGRIET EMBLEMEN 

Bij de Magazijndienst zijn er 
voor helangstellenden nog een 
40-tal Anker-Margrietemblemen 
(groot model) verkrijgbaar tegen 
de gereduceerde prijs van 
Rp. 30,- per stuk. 

Aanvragen aileen bij genoemde 
dienst in te dienen. 

Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

Hiemaast staat de op· 
l01ssing van de foto-puzzle, 
voorkomende i1n het Sep
tember-nummer van .,de 
Uitlaat". U heeft het goed 
gezien: het waren lucifers

stokjes. 
De uitgeloofde Rp. 15,

gaan naar: L . F. Peter -
HK II-Afd. CM 3 j Mecha
nisatie - Hoofdkantoor. 

* 
Als U ziet wat neven

:staande opgave voor.stelt, 
zendt dan Uw oplossing aan: 
de Redactie van ,de Uitlaat" 
- p / a n.v. K.P.M.-Medan 
Merdeka Timur. 5 - Dja
karta. 

Uiterste datum van in
zending: 20 December a.s. 
V ergeet U niet in de linker
bovenhoek van de envelop 
te zetten: foto-puzzle? 
Onder de goede inzendingen 
verloten wij Rp. 15,-. _______ _,) 

Nouveaute op het gebied van 
ladingbehandeling. 

Door d·e bekende Britse rederij P. & 
0. werd onlangs een order geplaatst 

l! .voor de bouw van een lijnschip van 
45.00(l ton, dat voovnamelij'k opvalt door 
de ·wijze, waarop het schip de lading 
aan hoord zal ~nemen, namelijk door de 
zijden van het schip·. Oorspronkelijk 
lag het in de hedoeling, dat twee van 
de drie laadr.uimen van dit schip door 
de zijwand heladen ·zoudoo worden, 
doch men heeft in een later stadium 
hesloten de plannen zodanig te ver
anderen, dat nu alle dri'e ruimen vo-or
zien zijn van deuren in de z~jwanden , 
V anzelfsprekend zal men ook het laad
gerei aan deze nieuwe constructie 
moeten aanpassen en men heeft dan 
ook het aanbrengen van een speciale, 
i1ntrekhare ladinghrug geprojecteerd. 

Indien het schip langszij ligt, voor 
hetzij helading of lossing wordt d·eze 
laadhrug uitgeschoven door de zijwand 
en de lading wordt dan d.m.v. een lo
pende band verplaatst. De laadhrug 
steekt ongev·eer tien meter huiten het 

schip uit en kan in totaal drie ton 
maximaal dragen. Zowel hrug als 
lopende hand worden electrisch be
woge1n, tot welk doel het schip een wis
se1stroomgenerator aan hoord heeft. 

HoP-wei men de details nog niet 
geheel heeft uitgewerkt, verwacht men 
toch dat dit nieuwe systeem, waarhij de 
lading dus wordt ingenomen door laad'
poortcn in de scheepswand en daarna 
via de luikhoofden naar een hepaald 
tusseadek wordt overgehr.acht, een aan· 
zienlijke hijdrage zal vormen tot een 
versnelling van de Iadinghehandeling, 
c.q. de laad- en loswerkzaamheden in 
de diverse havens. 
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De oplossing van het kruiswoordra~d
se.l, voorkomende in het Septemher
numm:er. van ,de Uitlaat" ziet er als 
volgt uit: · 

8A~EN.PAM1R.AKKtR 
l.AROMA·O·K~AAI.C 
A~TONA.SOP.ANANAS 
KEES.STARI~GWSIRf 
tER.STIL.PEfN.NET 
.SNOT·K~TEL.fTEN. 
ST-~O~·TOT.PRO.AM 
c.HEKEL·B·KOORP.O 
KIEL.KOLONEL.PONT 
s•NIOE~·O·PfKEN.E 
EK8SIR.BAS.NEO.ST 
.LAK~·~ENTE.POR~· 
SAS.TWEE.ANTI.£1K 
LAMA.ENTfNTE.STEL 
ORAK~L.SEKWEMPI~F 
N.REEKS·L·TREJN.l 
ORANK.RATEL.STA~D 

De eerste prijs (Rp. 25,-) gaat naar: 
Mevr. I. Cuperns-Tihhoel- pja KPM 
Agentschap te Makassar; 
de tweede prijs (Rp. 15,-) naar: de 
heer Tjang Sik Liem - le klerk -
p j a KPM-Agentschap te Semarang, en 
de derde prijs (Rp. 10,-) · naar: 
Mevr. G. M. Pronk-Strijland - Djalan 
Djamhi 55 te Surahaia. 

* De oplo~sin"'en vain onderstannd 
spreekwoordraadsel, moeten uiterlijk 
2u LJecember a.s. in ons hezit zijn. 

Spreekwoordraadsel 

Op elke horizontale lijn moeten twee 
woorden worden i~ngevuld, en wei zo
danig, dat de letter, die in het vette 
hokje komt te staan, tegeJijkertijd 
laatste letter van het eerste en begin
letter van het tweede woord is. Bij 
juiste invulling o+ntstaat in de middelstP. 
rij hokjes een bekend spreekwoord. 

Omschrijving : 

I. bergp!aats-voertuig; 2. badplaats
berg; 3. insect-vrucht; 4. Spaanse havenstad 
-jaargetijde: 5. dee! van Sumatra-vloeistof; 
6. lied-belofte; 7. voorzetsel-voorzetsel; 
8. poging tot 'koop--'Onwetend; 9. vaartuig
kleurstof; ro. opvrengst-uitbouw; 11 . schil 
-getal; 12. tijdsreel-kreet; 13. voorzetsel 
-Maat; 14. irihou1smaat-hond; 15. aanleg-
plaats-verharde huid; 16, graan-damp; 
17. niet mis-zuivelproduct; 18. staat-bier
soort en 19. voegw~ord~tijdsbepaling. 
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Voor inzenders gelden de volgende voor
waarden: 
h .. -Jnzendingen, welke duidelijk van naam en 

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

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden 
zonder meer ter zijde ge!egd. 

1 . Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
beschikbaar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-
1 , Rp. 10,-

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

1 

2 

3 

f I 
5 

6 

7 

~ 

9 

po l 
11 

12 

13 

14 

15 

l1 £> l 
17 

18 

i9 

Op nevenstaande pagina: 

Dode boom op het strand van Merali;_ 

(foto: Frank Bodmer) 

Oplossing weegpuzzle 

In het Septemher•nummer van ,,de 
Uitlaat" puhliceerden wij een we.eg~ 
puzzle, waarop vele (en goede ! ) 
antwoorden zijn hinnengekomen. 

V ele puzzelaa11s zulle.n wel nieuws
gierig zijn naar -de oplossing van dit 
weeg-prohleem. U nummer.t de zakken 
I t/m 10; uit de eerste zak neemt u 1, 
uit d<> tweede zak 2, nit de derde zak 
3 guldens, enz., tot u dus in totaal 
55 guldens krijgt die U tesamen weegt. 
U krijgt dan het gewicht van de 55 
guidons, vermeerdert met een aantal 
grammen, dat gclijk is aan het aantal 
valse guldens. Het surplus aan gewicht 
(door . de valse guldens veroorzaakt) 
zal dan minstens I gram en ten hoogste 
10 gram hedragem. Als we · nu het 
gewicht der 55 guldens door 55 delen~ 
zal de r.est het aantal valse guldt'ns 
aangeven, zomede het nummer van de 
zak waarin zich deze valse guldens 
hevi~nden. Een enkel voorheeld zal u 
e.e.a. duidelijk maken. Als u het totale 
gewicht der 55 guldelli! door 55 deelt, 
en er zouden hv. 6 gram als rest over~ 
hlUven, dan betekent dit, dat er 6 valse 
guldens hij het stapeltje zijn geweest en 
dat deze guldens zich m zak no. 6 
hehhen hevonden, enz. 

En nu de uitslag. Na loting gaan de 
uitgeloof de Rp. 25,- naar: J. Schrie· 
mer hoofdwerktuig'kundige aan 
hoord van het ms. ,Le Maire", die wij 
hierhij gclukwensen met het hehaalde 
succes. 
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