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Het ms. ,;Van Cloon" door 
de echtgenote van Gorin
chew 's Bnrgemeester te-

watergelaten . .. 
Anstra.liana ·- het laatste 
deel van het verlmal over 
de lotgevallen van ex-ge· 
zagvoerder G. Altona in 

Australie . 
• 

Het ms. , Karaton" op de 
W estkust van Nias ge· 
strand en weer vlot ge-

sleept . 
• 

Het ms. , Tosari" werd 
van de vlootster·kte afgc· 
voerd om voor de sloop 

te worden verkocht • 

• 
De smokkelaar - een kort 
verhaal door F. R. Eckmar 

Bij de foto's: 

op de frontpagina Staat d e. 
heste foto van de maand , 
voorstellende bet ms. 
, Lampong" lost te Djamb i. 
M,et deze foto wist ge· 
zagvoerder H. Meyer 
wederom heslag te leg· 
gen op de uitgeloofde 
prijs van Rp. 50,-. 

"' 
Op de hinnenzijde van de 
achteqlagina .t:iet u de 
achtersteven va n de 
,Atjeh" en de voorstevcn 
van de , Tasman", liggende 
in Priok's eerste haven. 
Op de acbterzijde van de 
omslag een foto van het 
ms. ,Reynst" tijdens een 
dokbeurt in de Kali Ma ti 
te Tg. Priok. 
(/oto's: Studio T 01t!f & Tim) 

u-v. Visser & Co. 

Het ms. ,Balanipa" lost kolen aan de kolensteiger te T g. Priok. 
(foto; Studio Tong & Tim) 



De Koninklijke Noord· en Zoidhollandsehe Reddingmaatschappij 

E'nze oproep zo11der reoultaat? 

De alurmklok moet geluidZ 

Regelmatig ontvangen wij diverse personeelsorganen van verschillende maatschappijen en iedere maand 
opnieuw lezen wij met de nodige aandacht deze uitgaven door. Zo kwamen wij in bet Fehruari-nummer van ,De 
Kroonvlag" - bet maandhlad voor bet personeel van de n .v. Koninklijke Nederlandsche Stoomhoot Maatschappij 
- een ingezonden mededeling tegen · waar wij even hij willen stilstaan. Laten we heginnen met in extenso 
hedoeld stukje bier te Iaten volgen: 

,Naar aanleiding van de noodkreet der Koni.nklijke Noord- en Zuidhollandscbe Reddingmaatschappij 
om steun van redders aan de wal (zie bet Kerstnturtmer van ,de Reddingboot'' - de halfjaarlijkse 
publicatie van de KNZRM) werd op bet motorschip nEos" voor deze sympathieke instelling de alarm· 
klok geluid door middel van een intekenlijst. 

Ret resultaat hiervan was: Dertien vaste contribuanten, f. 62,- aan giften ineens terwijl van een 
passagier aan boord f. 25.- werd ontvangen. 

Voorwaar een mooi resultaat voor een schip met slechts 27 opvarenden. 
Het komt mij voor dat, indien op aile maatschappij-sebepen een dergelijke en desnoods jaarlijkse 

actie gevoerd wordt, de financiele moeilijkheden van dit nuttige en noodzakelijke instifulut voor een 
deel opgevangen zouden zijn". 

U, geacbte redact!ie, dankend voor de verleende plaatsruimte, teken ik, 

boogachtend, 
C. G. Abbenes 

gezagvoerder ms. ,, Eos" 

In bet Maart-nummer van ,de Uitlaat" plaatsten wij een nogal in bet ooglopende oproep aan onze lezera. 
Er zal dan ook wel niemand onder u zijn die zou willen zeggen: ,he, daar weet ik niks van ... !" Ala wij u dan 
nu nog verklappen dat er niemand is geweest die aan onze dringende oproep, om de KNZRM te steunen, 
gehoor heeft gegeven, dan kunt u zich ongetwijfeld voorstellen, dat wij met schaamrood op de kaken hoven
staande ingezonden mededeling bzen! ' 

Het was met een zekere trots dat wij in onze oproep in ons Maart-nummer gewag konden van een onzer 
lezers, die spontaan aanhood om voor elke nieuwe contribuant van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche 
R eddingmaatschappij een hedrag van f 3,- hij te storten. Toen wij hem, in ons toen nog h estaande optimisme, 

· vroegen of hij zich van de draagwijdte van dit aanhod wel hewust was, kregen wij te horen dat h et h em grote 
voldoening zou geven a1s hij voor hontkrd (! ! ) nieuwe ,redders a an de wal" zou mogen hijstorten. Voorwaar 
geen kleinigheid. En het resultaat? We vertelden bet u reeds : nihil ! 

Een Nederlands schip m et slechts 27 opvarenden ziet k ans om 13 nieuwe contrihuanten aan te hrengen. 
Lezers, tot een dergelijk resultaat zouden wij verhoudingsgewijs en met een zekere inspanning toch ook kun
n en komen? 

U kent onze hedoe1ing: u geeft zich via uw hank in Nederland op als vaste cont.dhuant van de KNZRM 
( contrihutie per jaar slechts f 3,-) en tevens schrijft u ons dat u zich als contrihuant heeft Iaten inschrijven, 
zodat de door ons hedoelde lezer een gelijk hedrag hijstort. 

Wij willen deze (bemieuwde) oproep besluiten met hierbij bet verzoek te doen aan heren gezagvoer~, 
chefs van dienst, agenten, afdelingsboofden etc. om deze actie d a a d w e r k e J ij k te steunen. -

Laat aan boord, op ruw agentschap, op uw afdeling, Iijsten circuleren, waarop uw personeel zicb aJs 
contribuant van de KNZRM kan opgeven! 

Vergeet dan vooral niet ook onze redactie eveneens een opgave te doen toekomen van de door u hereikte 
resultaten, die wij t.g.t. - zonder naamvermelding - in ons hlad gaarne zullen puhliceren. 

Wij rekenen op ow aUer Dtedewerking! ! 
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Archipel-vaart in het ve_rleden 
door 

G. Knijpenga 
XIII 

Men had met de houw van stoom
schepen ondertussen weer nieuwe er
varingen opgedaan en wederom werden 
twee stomers, speciaal hestemd voor de 
strijd tegen de zeerovers, gehouwd. Zij 
kregen de naam van , Etna" en de 
,,Hekla". De romp van het eerste schip 
werd in 1836 op 's Rijkswerf ( waar nu 
de Maatschappij .,de Schelde" is ge
vestigd) te Vlissingen gehouwd (afm. 
lengte 47 meter, hreedte 9 meter en . 
diepgang 3,50 meter), terwijl de iets 
kleinere ,Hekla" te Rotterdam op stapel 
werd gezet (43 X 9 X 3,10). Beide 
schepen werden uitgerust met 2 stoom
werktuigen van lagere drukking, teza· 
men een minimaal vermogen van 170 
paardekracht ontwikkelend. De stoom· 
raderhoten werden per zeilschip (o.a. 
de ,Etna" per ,Neerlands Koning" van 
de firma H. van Hoboken & Zn. te 
Rotterdam) overgehracht en op de werf 
te Surahaia ineen gezet, waarvoor met 
,De Vrouw Maria" 682 ponden klink
nagels uit Nederland werden aange
hracht. De eerste machinisten hij de 
Kol. Stoomvaart J. B. Audihel en S. de 
Ruiter kregen een gage van f 200,
per maand en de tweede machinisten 
A. Willen en P . Voets f 150,-. Speciale 
theoretische eisen werden in die tijd 
nog niet gesteld. De matroos S. H aas 
, als daartoe geschikte hekwaamheid 
h ehhen doen hlijken" stelde zich he
schikhaar als machinist. 

De voorziening van technici werpt 
n atuurlijk geheel nieuwe prohlemen in 
bet personeelsvraagstuk op. De hestrij
ding tegen de zeeroof kreeg evenwel 
,.top-priority". De ,Etna" moest een 
complete hemanning h ehhen, waarvoor 
desnoods andere vaartuigen huiten 
dienst moesten worden gesteld. Lange 
kruistoch ten kon het schip niet maken, 
daar slechts voor enige dagen hrandstof 
meeaevoerd kon worden. Als proef zou t> 
het schip voorlopig aileen J ava's noord· 
kust controleren. 

De hewapenin rr hestond uit: voorop 
een pivot, een k~non van 8 pond kali
her, vooruit tegen de radarkasten aan 
weerszijden een draaibus van 2 p ond, 
achter de radeTkasten een 12 pond 
caronados en achteruit aan weerszijden 
van het stuurrad een draaihue van 
2 pond. 

toen 3.500.000 pond steenkolen uit 
Europa werden aangevoerd, werden die 
over depots te Padang, Muntok, Ma
kassar, Amhoina, Batavia, Semarang en 
Surahaia verdeeld. In 1840 werden 
reeds nieuwe ketels van hoge drukking 
voor de scheepjes gevraagd, daar de 
oude van lage drukking door ,.het aan
groeien van watersteen" weld;fa on
hruikhaar zouden zijn. N adat de sche· 
pen eerst nog waren omgedoopt in 
respectievelijk de ,.Temata" en , Banda" 
(er waren nl. nieuwe met dezelfde naam 
besteld) werden ze reeds in 1843 afge· 
k eurd. De machines konden nog aan de 
wal worden gehruikt (bij het droogdok 
op Onrust), doch de rompen waren 
vrijwel waardeloos. 

De .,aanzetting van stoomketels" 
vormde voor de teclmici van die tijd 
een probleem en dat h et nog een kwes· 
tie van experimenteren was, moge onze 
tegenwoordige we'rktuigkundigen hlij
ken uit een artikel dat wij in het , Tijd
schrift toegewijd aan het Zeewezen" 
1847 ( vertaald overgenomen uit de 
,Nautical Standard") aantroffen : 

,Er is welligt niets dat meer aan· 
leiding gei!jt tot ongelukken, dat de uit
barstingen veroorzaakt door h et aan· 
zetten van stoomketels. Er gaat bijlUl 
geene week voorbij, zonder dat de 
nieuwsbladen de bijzonderheden behel-

zen 1:an eene of andere verschrikkelijke 
ramp, door het springen van stoom
werktuigen; en in de meeste gevallen 
is, door later onderzoek, bevonden, dat 
het ongeluk veroorzaakt werd door ltet 
aanzet ten in den ketel. 

Deze aanzetting kan op verschillende 
wijzen tot het springen aanleiding ge
ven: Door h et vormen van eene niet 
geleidende laag, tusschen het metaal 
en de te verwarmen vloeistof, waardoor 
alzoo de temperatuur. van het eerste 
aanmerkelijk wordt verhoogd, tot gloei
jens toe. Het metaal oxideert snel bij 
deze temperatuur, en de ketel wordt 
daardoor verzwakt,. en buiten staat ge
steld tot het doorstaan van den ver
eisch.ten druk. Maar nog t•ruchtbaarder 
oorzaak tot ongelukken, is het plotseling 
loslaten van gedeelten der aanzetting. 
als het metaal door het verkrijgen eener 
hoogere temperatuur uitgezet wordt; 
daardoor komt het water in aanra king 
met h et verhiUe metaal en de uit
damping heeft zoo plotseling plaats. 
dat zij gelijkt op het ontwikkelen van 
gassen, bij het ontbranden van bll!· 
kruid. In beide gevallen zijn de rut• 
werkingen volkomen overeenkomstig. 

Zoowel door praktische als door 
wetenschappelijke menschen, zijn me· 
nigvuldige pogingen in het werkgesteld. 
om dit gevaar te ontgaan, maar zonder 
bepaald goeden uitslag; en voorzigtige 
machinisten zijn, met h et doel om een 
kwaad te wijzigen dat zij niet volstrekt 
kun.nen voorkomen, in de noodzake
lijkheid gebragt, van dikwijls de ketels 
te spuijen, ten einde het daarin bevatte 
water, zwaar met d e vaste deelen be
zwangerd, er uit te drijven. Deze han· 
,..,. .. 

Steenkolen werden per zeilschepen 
nit Europa aangevoerd of, als de iwod 
daartoe drong, plaatselijk gekocht. In 
1835 werden b.v. van Soesman te Sema
rang 35.000 pond Engelse steenkolen 
gekocht a 1 2,- per pond. In 1839, 

Het volschip ,Neerland$ Koninj • (639 ton, gebou,~ in 1826 - reeder A. van Ho~.?km & 
Zn., i.n de fNtlrt tot 1857) waarmee het ss. ,,Etna gedemonteerd noar l ndonene werd 
overgebracht. 



Dit is een reproducti,e van de .originele machiTW?tekening van het rader-stoomschip ,Etn~" (1838), aangetrof/en in het Nederlands Historische 
Scheepvdprt Museum. Ondonks de vek vouwen .en pleisters voor de technici clmder onze llezers hopelijk nog voldoend.e Juidelijk. 

dclwijze is slcchts gcdeeltelijk vol· 
doende, en nog altoos vormt zich een 
bezinksel, dat enkel met beitel en hamer 
kan opgeruimd worden; een werk dat, 
om niet te spreken van de onkosten die 
het vordert, den ketel aanmerkelijk 
benadeelt. Uit lwofde van deze en 
andere omstandigheden werd het voor 
de machinisten eene zaak van het 
hoogste belang, middelen uit te vinJen 
om het kwaad te doen verdwijnen, 
zonder, door hunne scheikundige of 
werktuigelijke werking, nadeel toe te 
brengen aan den ketel of andere ge· 
deelten van het werktuig, aan hun in· 
vloed blootgesteld. 

On{l.eveer twee jaren geleden vestigde 
Dr. Ritterbandt zijne aandacht op dit 
onderwer p, en het gelukte hem, eene 
handelwUze te ontdekken, welke deze 
vooru.'aarde vervult, en die, na beproefd 
en goed bevonden te zijn, door onder· 
scheidene beroemde werktuigkundigen, 
toevallig onder de aandacht werd ge
bragt van de Institution of Civil En
gineers en van de Society of Arts. 

De verdiensten van het voorgestelde 
middel werden in het breede beh:zn· 
deld, door de leden dier geleerde ge
nootschappen, die algemeen het stelsel 
van Dr. Ritterbandt schenen goed te 
keuren; en de Society of Arts sclwnk 
den vernuftigen uitvinder hate gouden 
lsis-medaille, als belooning voor zijne 
ontdekking. 

Het beginse1, waarop de uitvinding 
van Dr. Ritterbandt berust, is de che
mische werking, welke de zoutzure 
ammonia op de koolzure kalk, de aan
zettende stof, uitoefent. 

Dr. Ritterbandt ontdekte dat, door 
het inbrengen van zoutzure ammonia in 
een ketel m et water waarin kalk was 
opgelost, de koolzure kalk, in plaats mn 
1teder te ploffen, als het koolzuur die 
het opgclost hield bij eene hooge tem
peratuur werd uitgedreven, overging in 
zoutzure kalk, eene zeer oplosbare zelf
standigheid; terwijl de lwolzure am
monia, tevens gevormd door de dubbele 
ontleding, met den stoom afdreef, zoo
dat de ketel niet onzuiverder worden 
kon. De handelwijze is even toepasselijk 
op zout- als op zoet water. De uitvin(ter 
heefc bewezen, dat, bij het koken van 
zeewater, de aan.zetting niet wordt ge
vormd door zout, maar door eene kalk· 
aardige stof; daar het zout zich niet 
nederzet voor dat het water eene veel 
grootere digtheid verkregen heeft, dan 
die waarmede de ketels van stoom· 
machines werken. Het doel van het 
menigvuldige spuijen, is het voorkomen 
van de nederzetting van kalkaardige 
stof. Door het voorkomen va!J- de t•or
ming van koolzure kalk, door de toe· 
voeging van zoutzure am1nonia, wordt 
de Jrwodzakeli)!r.heid van ;he.t spuijel'li 
aanmerkelijk vermindcrd; want, ter
wijl het met de beste toestellen on· 

mogelijk is bevonden, te werken met 
eene digtheid boven de 20° hydrometer, 
kan met het plan van Dr. Ritterbandt 
veilig eene digtheid van 60o gebruikt 
wori:len. Drie vierden van de hoeveel· 
heid water, gewoonlijk weggespuid, 
blijft dus behouden, en gevolgelijk 
heeft men ook een evenredig minder 
verlies van brandstof. 

De t•oortreffelijkheid van het beginsel 
van Dr. Ritterbandt heeft de proef 
doqrstaan van tijd en ondervinding. Er 
zijn twaalf maanden verloopen, sedert 
deze ontdekking is bekend gemaakt, en 
in dien tijd is hare werking op olle 
wijzen beproejd, met het beste gevolg. 
0 p groote en kleine stoomvaartuigen, in 
staande en loco1notive stoomwerktui· 
gen, met allerlei soorten van water, en 
in aile omstanaigheden is het volmaakt 
dienstig bevonden, niet alleen door de 
ketels, waarin het gebruikt werd, vrij 
van aanzetsel te houden, maar zelfs door 
het losmaken van dat v66r het gebruik 
er van gevormd." 

* De Franse ingenieur Cave meende de 
remedie gevonden te hebben en bericht. 
dat hij zich heeft overtuigd, dat het aan
zetten van stoomketels geheel voorkomen 
wordt, door enige blokjes eikenhout cr 
in te werpen, die slechts eens om de 
veertien dagen behoeven te worden 
hemieuwd. ( overgenomen uit Mech. 
Mag. November 1848) . (zie pagina 7) 

5 



3 SOORTEN TONNEN 
In ,de Wer/bocle", het orgaan van ile Nederlandsche Dok- eln Scheepsbomo Mij. ' troff~ tvij 
ondcrstaand artikel aan p.IU het anderwerp van d.e diverse tunTLfln.malerJ belicht. H et varend 
person'*ll vertelletn wij hierin gean n.ieuws, <loch de ,stlmrlui aau de 'rwul" k1.1.11n$ enige 
theorie nog wel apprecieren. 

H et zal een ieder wei hekend zijn, dat 
men de grootte van een schip op ver
schillende wijze kan uitdrukken. I eder
een heeft wei eens gehoord van tonnen 
draagvermogen of brutoregistertonnen. 
Maar hoe zit dat nu precies? Sommigen 
bij ons h ebben hier geregeld mee te 
maken en hun zullen wij dus niet&. 
kunnen vertellen. Maar het komt ons 
voor, dat er anderen zijn, die het ant
woord op Jaatstgenoemde vraag toch 
schuldig zouden hlijven en voor hen, 
en vooral ook voor de nieuwelingen, 
dat er de laatste jaren bij zijn gekomen, 
willen wij een en ander toch nog eens 
uiteenzetten. 

Men onderscheidt drie soort en ton
nen, waarin de grootte van een schip 
kan worden uirgedrukt, n.l.: 
L tonnen waterverplaatsing 
2. tonnen draagvermogen (deadweight) 
3. registertonnen. 

Deze drie soorten staan niet met el
kaar in verband. Wanneer men dus h.v. 
de tonnen waterverplaatsing kent, kan 
men niet aan de hand daarvan de 
tonnen draagverrnogen herekenen. 

Met tonnen waterverplaatsing h edoelt 
men d e verplaatste hoeveelheid water 
van dat deel van het schip, dat onder 
de waterspiegel (lastlijn) ligt. Nu is 
volgens de Wet van Archimedes, die 
velen van u zic1I misschien nog zullen 
herinneren uit de schooljaren, h et ge
wicht van de vloeistof, dat dit onder
gedornpelde gedeelte verplaatst, precies 
gelijk aan h et gewicht van het gehele 
schip met alles wat er zich op en aan 
bevindt. Als eenheid hiervoor wordt de 
gewichtston van 1000 ·kg. (is 1 m • zoet
water) of de Engelse ton van 1016 kg 
gehruikt. 

Hier zijn dus nog twee mogelijkheden. 
Het draagvermogen van een schip, 

waar men oo~ de gewichtstonne~ van 
1000 kg voor gebruikt, is h et gewicht 
aan l:!ding, brandstof, water, passagier .;;, 
enz., dat met het schip vervoerd kan 
worden. 

Nu spreekt het vanzelf, dat er ge
~akkelijk verschil van mening kan 
hestaan over de hoeveelheid lading -
wij denken speciaal aan het gewicht --

' die een bepaald schip kan vervoeren. 
Maar het is ook duidelijk, dat de veilig
heid van 'het schip, lading en opvaren
den geringer wordt naarmate het schip 
zwaarder geladen wordt. 
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Daarom zijn er bepalingen gemaakt, 
in Nederland vastgelegd in de Schepen
wet, en ook in een internationale re
geling, die vaststellen hoe diep een 
schip moet liggen. Nu zijn deze veilig
heidseisen verschillend al naar gelang 
de tijd van het jaar - in de winter kan 
men imrners ruwer weer verwachten 
dan in de zomer - en zij zijn ook af
hankelijk van het feit, of men in zoet
water vaart of in zoutwater. Daarom 
wordt op . ieder schip het hierhij af
gebeelde diepgang merk ( ook wei 
Plimsoll-merk genoemd naar het Engel
se parlementslid, die zich aan het eind 
van de vorige eeuw zo heeft beijverd 
om wettelijke hepalingen ter vaststelling 
van de maximum diepgang t e krijgen} 
aangehracht, dat aangeeft tot welke 
diepte het schip onder h epaalde om
standigheden in het water mag liggen. 
B et middelpnnt van de cirkel is h et 
midden van de scheepslengte, d.w.z. bet 
bevindt zich zuiver midscheeps. De let
ters L.R. hetekenen ,Lloyd's Register'' 
en duiden er op, dat het schip gebouwd 
is onder toezicht van deze instelling. 
Indien h.v. onder toezicht van de 
Sch eepvaart-Inspectie of Bureau Veritas 
is gebouwd, worden de letters S.I. of 
B.V. aangebracht. 

H et draagvermogen van een schip 
bestaat dus uit h et gewicht van de 
lading, het gewicht van passagiers met 
bagage en het gewicht van hrandstof 
en eventueel water t en hehoeve van de 
voortstuwingsinstallatie. Nu spreekt het 
vanzelf, dat de hoeveelheid hrandstof, 
die een schip moet meen emen, afhangt 
van de reisduur ; voor een lange .reis 
rnoet meer hrandstof worden medege
nomen, dan voor een kor te. Hieruit 
volgt, dat hetgeen men noemt het 
,.nuttig laadvermogen" van een schip 
(d.w.z. bet gewicht aan Jading plus het 
gewicht aan passagiers, dat een schip 
kan vervoeren) steeds wisselt n aar ge-
1ang van de lengte van de reis, die 
ondernomen wordt. 

De registerton tenslotte is een in
houdsmaat. Onder de hruto-registerton
nenmaat verstaat m en de gehele ruimte 
van het schip, dus inclusief de ruimte 
in aile bovenhouwen. Met netto-regis
tertonnenmaat hedoelt men de het alen
de ruimte, dus he t hruto inhoud ver
minderd met ·de inhoud die niet he
t alend is, dus die gehruikt wordt voor 
de voortstuwingsmachine, de n avigatie, 
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PLIMSOLL-MERK: 
A.= Ultwaterlng tot meetdel:. 
B = meetdek liJn . 

TF = Tropen zoetwater. 
F = Zoetwater. T = Tropen. 
S = Zomer. W =Winter . 

WNA = Wlnter Noord Atlant:c. 
L .R.. = Lloyds Register of Shipping, 

de h emanning enz. De registerton ( 100 
Engelse kuhieke voet of 2,83 m") is van 
fiscale oorsprong en wordt bijna overal 
ter wer eld gehruikt t er b epaling van 
het hedrag, dat moet worden hetattld 
aan havengeld, doorvaartkosten (Suez
en P anama-kanaal, enz.), dokking, 
sleeploon, en'Z. In sommige havens wor
den deze rechten over de hruto-, in an
dere over de n etto-tonnenmaat geh even, 
en h et geheurt oo'k wei, dat men ku· 
hieke meters gebruikt als eenheid, in 
plaats van registertonnen. De register
tonnage wordt vastgesteld door de 
scheepsmeters, die elk schip afzonder
lijk meten. 

Deze grote verscheidenheid in de 
wij-ze, waarop de grootte van een schip 
kan worden uitgedrukt, vindt zijn oor
zaak in het logisch gebruik in de 
sch eepshouw- en sch eepvaartwereld. 
Normaal worden n amelijk oorlogssche
pen en dergelijke vaartuigen, die nage
noeg geen draagvermogen hebhen en die 
meestal huiten het bereik van de fiscns 
varen m et tonnen waterverplaatsing 
aangeduid. 

De grootte van vracht-, tank- en erts
schepen daarentegen, waarvan de lading 
hoofdzaak is voor de reder, wordt in de 
eerste plaats uitgedrukt in ton-

. nen draagvermogen. P assagiersschepen, 
waarhij het speciaal gaat om de ruimte, 
die voor de passagiers hestemd is, meet 
men in registertonnen. Bij vrachtsche
p en is de register-tonnage ook van b e
lang omdat die, zoals gezegd, als een
heid geldt voor het berekenen van door
vaartkosten enz. 



(vervolg vaN pa9. 5) 

Nu moet men niet denken, dat met 
de komst van stoomschepen in een klap 
een einde was gemaakt aan het zee
rovershedrijf. Van veel direct contact 
zal zelfs niets gekomen zijn, want de 
grote rookpluim verried hun komst 
reeds in de verte, doch daarmede had
den ze dan toch vaak zoveel succes, :lat 
de ro,·ers ontijdig (van zeerovers-stand· 
punt uit bezien dan) de vlucht moeslen 
nemen. 

In 1844 verdwenen spoorloos twee sche· 
pen yan de firma Paine Stricker & Co, 
te Batavia. De harken ,Tito Paine" en 
,.Hermina" vertrokken heladen met 
zout (terwijl de Iaatstgenoemde hoven· 
dien nog een waarde van f 75.000 aan 
kopergeld aan hoord had) vanuit 
Sumenep met b estemming Tjilatjap. 
Van geen dezer twee , deugdzame vaar
tuigen, onder hekwame gezagvoerders 
en goed bemand" werd ooit meer iets 
gehoord. Overal werd navraag gedaan, 
doch nergens zelfs spoelde enig wrak
hout aan. De enige conclusie was, dat 
de schepen door rovers overvallen 
moeten zijn geworden en met ,man en 
muis" van de zeeoppervlakte waren 
verdwenen. 

In hetzelfde jaar (1844) strandde de 
hark ,Chandellie" (gezagvoerder Sech 
Oemar) te Potta, evenals · de brik 
,Eagle". Van deze laatste had de he
manning tussen Timur Kupang en Russa 
Linquetta het schip ,afgelopen" en de 
gezagvoerder J ocola en de stuurman om 
het ]even gebracht. Beide schepen 
werden geplunderd. ·z.M. hrik ,Arend", 
die deze wateren doorkruiste, kon te 
Potta 2 Arabieren van de ,Chandellie" 
en 4 lnheemsen met een vrouw van de 
,Eagle" verlossen. Te Bonerate werden 
nog 3 personen en te Reo 4 ex-,Eagle" 
en 3 ex-,Chandellie", die waren ont· 
vlucht, opgenomen. Later werd nog een 
prauw met 22 schiphreukelingen ex• 
,Chandellie" aangetroffen en gered. 
Aile gerapporteerde gevallen van zee· 
roof en alle' expedities tegen deze pira· 
ten te beschrijven, zou boekdelen vullen. 
En zelfs ook dan nog lijkt een opsom· 
ming, waarbij de meest sprekende naar 
voren worden gebracht, in een beperkt 
hestek over een tijdvak van vele jaren 
erger dan verhoudingsgewijs ten op
zichte van de ongestoorde vaart het 
geval is. Wat natuurlijk niet weg neemt, 
dat elk geval op zichzelf er een te veel is! 

(wordt vr.nwlg•l) 

De juiste man. 
Een zeer rijk man ondervroeg een sollicitant 

naar het baantje van kamerdienaar. 
,] e zult misscllien wel enige moeite met 

mij hebben", zeide hij. , Ik heb een houten 
been, een glazen oog, een pruik, een knnstarJil 
en valse tanden". 

, 1Dat hindert niet", ' antwoordde de solli· 
citant. ,lk heb bij de W erkplaatsen van d E: 
K .P.M. in Tg. Priok gewerkt!" 

'·Het ms. 11Van Cloon" tewatergelaten 
door echtgenote van Gorinchem's Borgemeester 

~~~·····-~·-·· ... ····· 

r • 
t .· 

- ·· ; 

1 

,e~: 

Op 4 April jl. werd van een der hellingen van Bijker's Aannemingsbedrijf te GorincheJil 
het ms. ,Van Cloon" tewa·tergelaten. Bovenstaande foto's ontvingen wij van ex kv.·gezag
voerder G. C. Voorrips. 

De doop en de tewaterlating werden verricht door ·de echtgenote van Gorcum's 'burge· 
meester, Mevrouw E. van Rappard geboren Baronesse van. Hardenbroek. 

Op de foto, links hoven, v.r.n.L Jhr. I. H. A. Backer, Directeur van onze maatschappij 
in Nederland, Mevrouw E. van Rappard en d·e beer Van Rappard, Burgemeester van 
Gorincbem. 

In het volgende nummer zullen wij op de:te gebeurtenis terug komen. 
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cf\ustralia.nll 
(slot} 

Het was in het begin van Mei 1953 
dat ik een advertentie in de krant las, 
welke mij erg interesseerde. Er werd 
nl. iemand gevraagd met een behoorlijk , 
voorkomen en volkomen geschikt voor ' 
de vervulling van een of andere b ewa- I .. 
!kingsdienst. Alhoewel de gestelde leef
tijdsgrens lager lag dan mijn leeftijd, ll 
solliciteerde· ik maar, beantwoordde · 
vele vragen en...... kreeg uiteindelijk ,t 
het baantJ·e. Wat was namelilk het 
geval? Op een levensmiddelenfabriek 1.: 
ging een groot deel van de wins\ 
verloren aan kleine diefstallen, s1or
digheden en verkeerde praktijken. En. 
zo werd ik een (succesvol) bewaker. 
De werkuren waren vastgesteld van 
2 uur des middags tot 10 uur des 
avonds. Ik kreeg een vrij behoorlijk 
salari.s, maar de fahriek lag nog al vrij 
ver van mijn huis verwijderd. Op z'n 
vroegst was ik pas tegen middemacht 
thuis. Maar over het algemeen genomen 
was het een goede baan. 

Enige maanden. daarvoor had ik eens 
een ontmoeting gehad met de plaatse
lijke manager van een Nederlandse 
maatschappij en bij die gelegenheid 
vroeg ik hem om aan mij te denken 
als er in de toekomst op zijn kantoor eens 
een vacature zou zijn. Ik was dit hele 
geval ondertussen vergeten, doch na een 
maand als waker op eerdergenoemde 
fabriek te hebben gewerkt, ontving ik 
op een goede dag een brief van deze 
manager en hesloot hem eens een he
zoek te gaan hrengen. Zijn toeschiete
lijke manieren en het openhartige ge· 
sprek dat ik met hem mocht hehhen 
deden mij zo prettig aan dat ik nitein
delijk mijn haantje hij die levensmid
delenfahriek opzegde en zodoende van 
de ene haan in de andere overstapte. 

De laatste week VUTJ lllaatt vond te D):ikar({l de f«arlijkse bij~mst plaats t1il!n plaats.elijke 
vertegenwoordigers van de D.A.A..D., de trdJT.Sportdienst van het Indonesische leger. W aar 
oru:e mootschappij begrijpelijkerwijs nogal veel heeft te TtUJk81~ t met dit leger~deel, 
was /ret ongetwijfeld een goede gedxJ.chtJe om v® die ·oonwezigheid vim vele D.A..A..D.
dieruthoofden up D~g 29 Maart jl. 1/ldn. board tum het te Tg. Priok binnenliggende ss. 
,Plancius'' een cont~actavond t'e beL.eggem. tussen bedoelde o/ficilere'n. en die K.P.M.·ers, die 
uit lzoofde van hun functie, veel met ge<r~oemde die!nst t.e makeJTI! hooben. 
Op de boveDste foto: Majoor Soekardjo, Directeu.r van ck D.A.A.D. wordt welkom. geheten 
door de gezagvoerder van tie ,,Plancius'', loapitei.n W. Vader D. Zn. op de achl:ergrond, tussen 
beide genoemde her,en, Directeur J.F.P. de Geus. · 
Op de onderste /oto: lllajoor en Mevrouw Soekardio rond de ta/el met Mr. D.F. 'de Koe era 
de heer en mevrouw Knoppien. 

(foto: Studio Tong 4r Tim) 

En daar, waarde lezer, zou ik hebhen 
kunnen blijven, omdat dit werk alles 
hood wat een ex-zeeman van SO jaar 
zich maar zou kunnen wens en: een 
goed salaris, geen vuile handen meer en 
normale werkuren van 9 tot 5 uur. Ik 
kan dan ook onmogelijk verklaren 
waarom ik na enige maanden een he
paalde rusteloosheid over mij voelde 
komen, die mij noopte om opnieuw mijn 
huidige positie te herzien. Maar ja, 
dat gevoel was er nu eenmaal en ik 
besefte maar al te goed dat ik had te 
kiezen tussen een kalm on-emotioneel 
Ieven 4at ik op dat ogenhlik leidde en 
een terugkeer naar 'de mij zo oude ver
trouwde zee. 

Ik hegon zoveel mogelijk informaties 
in te winnen op welke wijze ik naar 
zee zou kunnen terugkeren, echter niet 
zonder de begrijpelijke tegenstand van 

de zijde van mijn vrouw. Na een hezoek 
te hehben gehracht aan een nautische 
school, was ik al spoedig in staat om een 
regeling te treffen eenmaal per week 
lea te gaan nemen. Alvorens tot het 
examen te kunnen worden toegelaten, 
dienden de volgende papieren te wor
den overgelegd: een Engels sloepsgast
diploma, een medisch keuringsrapport, 

een diploma voor Eerste Hulp bij 
Ongelukken, alsmede een verslag van 
de werkzaamheden die ik gedurende de 
Jaatste 2 jaren had verricht, terwijl ik 
bovendien over een hewijs diende te 
besc'hikken dat ik tenminste zes jaar 
had gevaren. 

Ik hoorde terloops van twee ex
KPM-officieren die hetzelfde hadden 
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gedaan, door hun examen waren geko· 
men en met hun nieuwe ( oude) leven 
gelukkig waren. Dit moedigde mij van
zelfsprekend aan, alhoewel zij jonger 
waren dan ik. Sinds ik mijn zinnen op 
mijn voorgenomen studie had gezet 
stelde ik dit niet Ianger meer uit en 
schafte mij de nodige studiehoeken aan. 
U zou misschien kunnen denken, lezer, 
dat diploma's hier minder goed zou· 
den zijn dan de Nederlandse. Maar daar 
hen ik nog ·zo zeker niet van. 

Mijn laatste examen h ad ik zo'n 20 
jaar geleden gedaan en mijn ken~s van 
algebra, trigoneometrie, geometrie enz. 
hleek ik. voor een groot deel kwijt te 
zijn. Daarbij kwam nog dat de Nautical 
Almanac juist was veranderd, de 
methode van de getij-berekeningen 
verschilden, de nieuwe aanvaringshe· 
palingen met in gang van I J anuari '54 
juist van kracht waren geworden en ten
slotte nog dat onze sinus-versus formules 
hier niet worden gehruikt! Ik had 
hovendien nog een nieuwe logarith
mentafel nodig, gebaseerd op de haver
sinus-formules. Ook het handvlag-seinen, 
voor mij volkomen onbekend uit vroeger 
tijd, was een integraal deel van het 
examen·programma. Ik gebruikte mijn 
lunchtijd voor deze speciale cursussen 
en studeerde voor de rest des avonds 
en des nachts. thuis. 

N a vijf m aanden was ik eindelijk 
zover dat ik het aandurfde! lk besprak 
mijn toekomstplannen met mijn kan· 
toorhoofd, die mij zeer vriendelijk zijn 
voile medewerking toezegde, ofschoon 
hij wist dat een succes op het examen 
het einde zou betekenen van mijn 
werkzaamheden hij hem op kantoor. 
Hij gaf mij, a1hoewel ik daar nog 
lang geen recht op had, veertien 
dagen verlof om mij zodoende in de 
gelegenheid te stellen aan het examen 
te kunnen deelnemen. Op vrije mid
dagen en avonden werd ik ondertussen 
aan de tand gevoeld over de hiervoren 
oonschreven exalllen·eisen . lk was min 
of meer hang geworden dat slechts een 
klein percentage van de candidaten zou 
slagen, doch mijn repetitor stelde mij 
Meromtrent gerust. 

Ofschoon de Australische koopvaar
dijvloot zich nog steeds aan het uit
hreiden is, heeft men hier pas sinds kort 
officiele oefencursussen ingesteld. Tot 
nu toe waren deze cursussen in handen 
geweest van particuliere repetitors; er 
is altijd een groot aanbod geweest van 
Engelse diploma's. Het program is in 
ieder land wei zo ongeveer hetzeifde, 
doch de details verschillen nog al eens. 
De meeste onderwerpen worden hier 
schriftelijk hehandeld, .terwijl aileen 
mondelinge cursussen worden gegeven 
in aanvaringshepalingen., manoeuvreren 
en dergelijke. Doch atles ging voor mij 

. ~ ·' . 

. ··.·. \ .. . 
. •, . \ 

\ ..... 
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: ~ . .. 

. . 

Richtingsbor&eln op de lwde van Priok's 'eterste haven. 

naar wens. 
Eind J anuari 1954 bekeek ik Austra. 

lie geh eel anders: ik had nu een diplo
ma! Na nog twee weken op kantoor te 
hebhen gezeten, gedurende welke tijd ik 
de raad kreeg om te trachten op een gou. 
vernementsschip te komen, vroeg ik 
eervol ontslag, hedankte de manager 
zeer hartelijk voor de ondervonden 
medewerking en nam met vrouw en 
kind een korte vacantie. 

Toen, le-,~;er, kwam ik aan boord 
terug na een afwezigheid van 2¥2 jaar; 
echter niet a]s gezagvoerder evenwel, 
doch als jongste stuurman, die nog een 
hoop h ad te leren van de zeden, ge
woonten en manieren aan hoord van 
Australische schepen. Mijn vrouw, al
}IOewel niet erg gelukkig met deze ver
andering, moest toegeven dat dit voor 

(toto: Studfo Tong cr. Tim) 

mij de enige oplossing hetekende. Ik 
was uitermate tevreden, omdat ik een 
loopbaan had teruggekregen waarin ik 
mij op de juiste plaats voelde. Een goede 
promotie is mij verzekerd en de voor
waarden en het salaris zijn bevredigend. 

Tot zover dit verhaal. Mocht er 
iemand onder u zijn die nog meer wenst 
te weten over dit land, de levenswijze 
en de mensen hier, schrijf dan gerust 
naar mijn adres: 

c/o Australian Shipping Board 
400 Collins Street 
Melbourne 
Australia 

en ik heloof u dat ik u zo volledi.g 
mogelijk aile gevraagde inlichtingen zal 
verstrekken. 

Tot ziens en goede vaart! 
G. Ahona. 
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Het ms. 11Karaton11 gestrand 
1 en weer vlot gesleept. 

Op 17 Maart jl. strandde het ms. ,Karaton" nabij Siromboe op de 
Westkust van het eiland Nias (Noord-west van Sumatra). 

Door de zware branding tengevolge 
van de oceaandeining, kwam bet schip 
spoedig in een ongtmstige positie dwars 
en boog op bet strand te zitten. 
Radiotelefonisch, via andere schepen, 
verwittigde de gezagvoerder ten spoe· 
digste de Directie van de ramp. 

Het ms. ,Kaimana", dat direct ver
hinding met het ms. ,Karaton" had, 
stoomde naar de strandingsplaats op, 
terwijl het ss. ,Both", nadat de situatie 
aan de hand van de hinnengekomen 
bericbten duidelijk was geworden, 
eveneens daarheen werd gedirigeerd. 
Op de ,,Karaton" wareo, zo spoedig 
mogelijk na de stranding, maatregelen 
genomen, zoals het uithrengen van 
ankers e.d., om nog boger op bet strand 

zetten te voorkomen en om hopelijk 
later het scbip te kunnen afbrengen. 

De gezagvoerder achtte bet ~.m. 
noodzakelijk de zicb aan boord hevin
dende passagiers te deharkeren, hetgeen 
de volgende dag, bij rustiger zee via 
prauwen en waden over het strand, 
kon plaatsvinden. 

Het ms. ,Kaimana" en bet ss. ,Both" 
arriveerden in de loop van de 19de 

· Maart bij de strandingsplaats. Ondanks 
de bijzonder moeilijke omstandig_heden, 
hetwelk o.a. bet door de branding uit
zwemmen van lijnen vanaf de ,Karaton" 
noodzakelijk maakte, werd nog diezelf
de dag sleepverbinding verkregen en 
kon met het afslepen worden begonnen. 

......... ~ .. ~ .... --......... ...__ . • 1 
.... .:..""-~ .... --. ~ 

Geheel rechts: de gestrande ,Karaton'' op het strand van Nias. Verder v.r.n.l.: de ,,Kainum~l', 
de NSllM-sleepboot .,Laut. Banda" en de .,Both". 

Hoog en droos op het strand. Rechts de 2 KPM-ers die hulp kwa~ bieden: de 
,,Both" en de ,)(Dimand'. 

Een en ander ging met zoveel moei· 
lijkheden gepaard, dat ook nog de 
NSHM-sleephoot ,Laut Banda" ter 
assistentie moest worden uitgezonden. 
Genoemde sleepboot kwam op 23 Maart 
ter plaatse aan. Met vereende krachten, 
onder algemene leiding van de gezag
voerder van het ms. ,Karaton", gelukte 
het uiteindelijk het scbip op 25 Maart 
d.a.v. om 18.13 uur vlot te hrengen ! 

De ,Karaton" werd door de ,Laut 
Banda" naar Tandjong Priok gesleept 
en daarvandaan door het ss. ,V alentiju" 
doorgehracht naar Surabaia, ter repara
tie van de opgelopen schade. 

Drie Nederlandse spreek· 
woorden 

De oplossing. 

De drie Nederlandse spreek
woorden, waarvan de opgave voor· 
kwam in het Maart-nummer van 
,de Uitlaat", luiden als volgt: 
l. Wie wind zaait zal storm 

oogsten 
2. In de nood leert men zijn 

vriendeu kennen 
3. Hoe hoger boom hoe lager val. 

Vele goede oplossingen bereik· 
ten onze redactie. De uitgeloofde 
prijs van Rp. 25,- gaat naar: 
Mejuffrouw J . van Sluys -
steno-typiste - ag. Makassar. 

* Nu hebben we voor deze maand 
nog een aardige opgave. Voeg in 
onderstaand verbaaltje, na het 
eerste woord op de stippen te heb
hen ingevuld, steeds een letter hij 
het vorige gevonden woord bij : 

Dat was een •.• , en al had bet 
meisje er geen . ... naar, de jon· 
geman stond al gereed om de 
••• o , te beklimmen. Hij beweerde 
dat het uitzicht pracbtig zou zijn 
en dat niemand hen zou o ••• • • 

Het meisje vreesde echter dat het 
zo hoog zou gaan . . . . . • • en de 
regen • . . . . . . . zou neerslaan. 

Wat een meisje al niet kan 
denken! · 

Weet u welke woorden moeten 
worden ingevuld? Onder de goede 
inzendingen verloten wij weer 
Rp. 25,-. 

Uw oplossingen gelieve u in 
te zenden aan: de Redactie van 
,de Uitlaat"- pi a n.v. K.P.M. -
1\fedan Merdeka Timur 5 -
Djakarta. 

In de linker-bovenhoek van de 
envelop zette men: invul-raadsel. 
Let er vooral op dat u niet ver
geet om uw naam en adres duide
lijk op uw oplossing te vermelden! 
-De uiterste datum van inzending: 
20 Juni a.s. ! 



Afseheid von een 
oudgediende 

Het ms. "Tosari" voor de 
sloop verkocht 

Een oud-gediende van onze maat
scbappij, bet ms. ,Tosari'J, werd op 26 
Maart jl., door bet ms. ,,Eerensn, naar 
Singapore gesleept, waarna eerstge
noemd schip te Hong Kong zal worden 
gesloopt. 

De ,Tosari" werd eind 1929, begin 
1930 gehouwd op de Werf ,Gusto" te 
Schiedam en volgde in Mei d.a.v. haar 
hestemming naar de Jndonesische wa
teren. De lengte van het schip hedroeg 
64,40 meter, de grootste hreedte 10,40 
meter en een hruto-inhoud van 981 
re~sterton. Het vermogen hedroeg 500 
APK met een snelheid van 9 zeemijlen 
per uur. Er was plaats voor 21 
hutpassagiers, terwijl het schip 544 dek
en tussendekpassagiers kon vervoeren. 

Gedurende de Iaatste W ereldoorlog is 
de ,Tosari" hlijven doorvaren. Als 
bijzonderheid kunnen wij nog vermel
den dat na de oorlog, om precies te zijn 
op 27 J uli 1946, de ,Tosari" als eerste 
K .P.M.-schip, na December '41, geheel 
weer volgens dienstregeling vertrok. 

De laatste tijd van haar hestaan 
onderhield zij de lijndienst Tg. Priok 
- Sampit - Bandjermasin v.v. 

Het heden eist ons op; de toekomst 
we~t onze verbeelding - maar bet 
verleden heeft ons hart. 

,,De vicieu~e cirkelga:ng van stijgende lonen, 
stijgende prijzen MOET . tot stilstand worden 
gebracht, Willems, en ik ben van plan om ®t 

met JOU te laten begi.n.nen". 

t • 

Het ms. ,Tosari" afgevoerd vtm de vlootsterkte cler mootschappij ... .. . 

Het lnstituut voor Scheep
vaart en Luchtvaart 

Ook Filiaal te Amsterdam. 

Het Nationaal Technisch Instituut 
voor Scheepvaart en Luchtvaart in Ne
derland is gesticht en wordt in stand 
gehouden door een particuliere vereni
ging, welke talrijke op enigerlei wijze 
direct hetzij indirect bij de scheepvaart 
of luchtvaart betrokken ondernemingen, 
bedrijven en or~anisaties alsmede vele 
individuele personen tot haar }eden en 
donateurs rna~~: rekenen. Ter volvoering 
van haar taak geniet zij bovendien 
subsidies van de Overheid alsmede van 
andere officiele instanties, zoals de 
K amers van Koophandel en Fahrieken 
voor Rotterdam en voor Amsterdam. 

Het Instituut streeft er naar aan een 
ieder, die zulks voor zijn hedrijf en 
werkkring, zijn arbeid, opleiding of 
studie nodig mocht hehhen, aile ge
wenste gegevens en voorlichting te ver
schaffen hetreffende onderwerpen op 
ieder gehied van de scheepvaart, 
scheepsbouw of op luchtvaartkundig 
terrein. 

Bovendien stelt het Instituut zich tot 
taak de Nederlandse samenleving te 
doordringen van de grote waarde der 
eigen scheepvaart en luchtvaart voor 
het uationaal welzijn en tevens de 
jongere generatie te wijzen op de vele 
mogelijkheden, welke er hestaan om 
zich een goede toekomst te verwerven 
bij de scheep- en luchtvaart of in 

de daarbij hetrokken industrieen en 
bedrijven. 

Wij wiJlen niet nalaten de aandacht 
van onze lezers te vestigen op de aan
wezigheid te Amsterdam van een 
Filiaal van het N ationaal Technisch 
Instituut voor Scheepvaart en Lucht
vaart en de geboden mogelijkheid om 
in de leeszaal annex uitleenhureau der 
Instituut-bibliotheek, kennis te nemen 
van de nieuwste hinnen- en huitenlandse 
tijdschriften en wetenschappelijke pu
hlicaties op het gebied van scheepvaart, 
scheepsbouw, machinehouw en lucht
vaart. 

Gebleken is dat nog verschillende 
leden van bet voor studiedoeleinden 
aan de wal vertoevende varend perso
neel - zowel nautisch als technisch
onvoldoende op de hoogte zijn van 
dit Filiaal van genoemd instituut dat 
te Amsterdam is gevestigd aan de 
Weteringschans no. 16. 

* De wraak van een moeder. 

De jonge dokter werd midden in de na~ht 
d'oor een telefoon uit zijn bed gehaald. Hij 
greep de hoorn van de haak en hoorde de stem 
van zijn moeder: ,Ben jij dat, Jan?" 

,Wat is er, iets ernstigs, moeder?" vroeg 
Jan met een kloppend hart. 

,Niets ernstigs", hoorde hij zijn moeder la
chen. ,Ben je vergeten dat je jarig bent?" 

, Lieve moeder, n belt me toch niet om 2 
uur in -de nacht op om mij te feliciteren ?" 

,En wat dan nog, m'n jongen. Precies dertig 
jaar geleden heb je mij op dit nur wakker ge
maakt - en ik vo.nd het de hoogste tijd om 
je dat betaald te zetten". 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN. Per ms. ,Johan van Oldenbarnevelt" ddo. 30/4: 

Per vliegtuig : 

B. Stigler 
.T. J. Hazelhoff 
J. Roose 
W, Martherus 

2de wtk. 
gezagv. 
2de stm. 
2de strn. 

2/4 ex RV 

H. Herwig 

J. E. Geersen en gezin 
W. F. A. H. Mangin
daiin en gezin 

hfd. empl. 

2de stm. 
Joe. empl. 

EV / OP (ex Surveydienst/ Tg. 
Priok) 

RV/ SV 
repatr. (ex afd. CM III/ HK) 4/4 ex RV 

29/4 ex RV/ SV 
29/ 4 ex RV / SV 

Perms. ,Willem Ruys" ddo. 5/5: 
Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 28/4: 

A. Penny en gezin 
W. Agerheek · 

H. J. van Rosmalen 
en echtg. 

gezagv. 
hf-d. empl. 

hfd. empl. 

ex RV 
ex EV 

ex EV 

. 
(naar Surveydienst/ Tg. 

Priok) 
(naar Surveydienst/ Tg. 

Priok) 
A. S. Klein en gezin 
A. A. A. Persoon en 
gezin 

hfd. empl. 
2de stm. 

ex EV (naar ag. Pad'ang) 

M,evr. J. Goossens-van 
Deinse en dochter 
Mevr. A. E. Schaefer
Gouw en kind 

ex RV/ SV 

gezin hfd. wtk. 

gezin empl. 

J. Kuiper 
Mevr. H. Witteveen
Uiterwijk en zoon 
H. E. Njio en echtg. 
C. F. Kaan 
K. Stempels en gezin 
H. C. Faber en gezin 
D. L. Tol 
H. Hofmeyer 
H. Vegter en gezin 
H. Weevers en gezin 
G. L. de Zwa rt 
J. H. Smitl1 en echtg. 
H. A. v.d. Berg 

kv. gezagv. einde dienstverband 
gezin gezagv. 

a-dj. chef 
em pl. 
em pl. 
em pl. 
le SllD . 

l e stm. 
2de stm. 
2de wtk. 
2de wtk. 
3de wtk. 
zoon gezagv. 

EV / OP (ex afd. CM 11/ HK) 
EV (ex afd. CM III j HK) 
EV (ex ag. Tg. Priok) 
EV (ex ag. Palembang) 
RV 
ontslag op verzoek 
RVjSV 
RV 
RV 
RV 

Welkom! Goede reis en behouden aankomst ! 

VERTROKKEN. NIEUW AANGENOMEN: 

Per vliegtuig : 

C. F. M. Rah 
H. Haas 

P. van den Berg 
L. H. Bieringa 
A. H. van der Sloot 
S. Barendrcgt 
H. J. Wijtenburg 
F. L. Visser 

adj. chef 
hfd. empl. 

3de wtk. 
4de wtk. 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 
3de wtk. 

5/ 4 GSV (ex ag. M.ena-do) 
6/ 4 GSV (ex Surveydienst Tg. 

Priok) 
6/ 4 RV 

J. W. v.d. Heuvel 
W. E. M. Mulder 

G. Arends 
R. E. Stolk 
A. J . Saahink 
G. T. Zeegers 
L. J. Muller 
P . Bakker 
A. J. A. Janssen 
L. van Maarseveen 

4de stm. 
empl. 

aangek. per vliegt ddo. 26/3 
aangek. per vliegt. ddo. 29/ 3 

(naar afd. Civ. dienstj HK) 
kv. 2de wtk. anngek. per ms. , Van Noort" 
kv. 3de wtk. 
4de stm. 
4de stm. 
Sde wtk. 
Sd'e wtk. 
ll. wtk. 
n. wtk. 

.. 
" 
,. 
,. 

" " , , 
" 

" 
, 

" 
" " " 
" " 

, 
" " 

, 
" 

, 

6/ 4 RV/ SV 
7/ 4 RV j VP 
20/ 4 RV 
20/ 4 RV 
17/ 4 RV/ SV 

Welkom bij onze maatschappij! 
Per ms. ,Oranje" ddo. 31/3 : · 

MUTATIES: 
L. Pesch Joe. empl. repair. (ex Ink. & Mag. dienst/ 

Tg. Priok) 
A. C. ter Weer 

C. W. Radius 
Per ms. ,Weltevreden" ddo. 24/4: 

J. G. de Harde 

A. H . Centis arts/ hfd. empL einde dienslverband Ch. Baudoin 
(ex. Med. dienst Tg. Priok) 

Broek kraakhelder 

In het Noordhollandse dorp Broek 
in Waterland heeft honderden jaren 
lang een traditie bestaan zoals eigen1Uk 
aileen maar in Nederland mogelijk is. 
Tot in 1953 waren aile inwoners van 
dit dorp bij gemeenteverordening ver· 
plicht een keer per jaar een grote 
schoonmaak te houden op erf, weg en 
straat. Aile onkruid en vuil moesten 
terdege worden verwijderd en daarna 

moest de gereinigde grond met schoon, 
wit zand worden bestrooid. Een officiele 
schouw door gemeente-autoriteiten 
volgde op deze massale schoonmaak
partij, en alwie zijn straatje niet brand
schoon had gemaakt werd opnieuw aan 
het werk gezet. 

Helaas, ook deze traditie is dit jaar 
voor de bijl gegaan, voor de bijl van de 
tijd. Brock in W aterland heeft zich 
namelijk de laatste tijd z6 uitgehreid, 
dat doorvoering van deze traditie steeds 

em pl. 

hfd. empl. 
em pl. 

J.oc. empl. 

ddo. 2/ 4 van ag. Timor Kupan1 
naar ag. Tg. Priol 

ildo. 18/ 4 van ag. Tg. Priok naar 
afd. Claims/HE 

ddo. 19/ 4 van ag. S'pore naar ag 
. Palembang 

ddo. 21/ 4- ontslag op verzoek 
(ex CM IT/ HK) 

moeilijker werd. Men heeft haar dan 
ook wijselijk heeindigd, maar dit wil 
allerminst zeggen dat Brock in Water
land nu vuil en verwaarloosd is. ln
tegendeel, de aloude schoonmaak wordt 
ten voile in ere gehouden, compleet met 
onkruidbestrijding en zandstrooierij. 
H et enige verschil met vroeger is 
slechts• dat Puhlieke W erken dit kar· 
weitje opknapt. Tradities hestaan en 
verdwijnen maar Brock in Waterland 
hlijft kraakhelder. 



Wfj namen aist!heid van: 

Hofmeester Chris Maengkom 

Na de K.P.M. 34 jaar trouw te heb
ben gediend, heeft hofmeester Maeng· 
kom, op de vloot alom bekend als 
Chris, afscheid genomen van onze maat
schappij. Rij ozal thans van een welver· 
diende rust gaan genieten en wij spreken 
hierbij de wens uit dat het hem gegeven 
moge zijn dit nog vele jaren in de beste 
gezondheid t e doen! 

* Christiaan Theodorus Albert Maeng-
kom werd 16 Mei 1904 te Amoerang 
geboren en trad op 6 Juni 1921, al~ 
17-jarige jongeling, als leerling pro· 
viandklerk in dienst van onze maat
schappij. Zijn eerste schip was de 
,Barentsz" onder commando van oud
gezagvoerder Boelhuis. Op 18 April 
1922 volgde reeds zijn aanstelling tot 
proviand-klerk, om 1 J anuari 1939 
tot hofmeester te worden bevorderd. In 
de jaren '38( 39 maakte hij met het 
ss. ,Nieuw Zeeland" nog een dienstreis 
mee naar Nederland, toen dit schip in 
Vlissingen werd gerepareerd. 

In begin 1942 werd de heer Maengkom 
als beheerder van het Logeergebouw te 
Djakarta aangesteld, doch moest, toen 
de J apanners Indonesie bi:nnenvielen, 
uitwijken naar Gorontalo. 

Direct na J apans' capitulatie is hij 
weer gaan varen; het laatste K.P.M.
Bchip waarop hij heeft gediend, was de 
,Bontekoe'', resp. onder commando 
van de gezagvoerders Van der Laag, 
W. Vai:ler Mzn. en Zweegman. 

De heer Maengkom kan met trots 
terugzien op een schitterende staat van 
dienst bij onoze maatschappij. 

Burger Ieven 
In een oefenkamp van de Am.erikaanse 

marine bij de Grote Meren staat ergens een 
hoog houten hek, verweercl door weer en 
wind. Natuurlijk zijn er allerlei dingen in 
gekerfd, zoals: , John houdt van Alice,. en 
,Sam houdt van Mary". Maar er is ook een 
inscriptie, <fie luidt: ,,Harry houdt van het . 
burger I even". 

(Reader's Dtgest) 

Onze maan,deliJkse foto•prijsvraag 

De opgave van de foto
pu~zle, voorkomende in het 
Maart-nummer van ,de Uit· 
laat", heeft nogal tot ver
warring aanleiding gegeven. 
Hiemaast staat de juiste op
lossing : een blok ijs in een 
emmer met daarnaast de 
kroonkurk op een soda
waterfles. 

De prijs van Rp. 15,- viel 
-ten deel aan de heer G.C.E. 
Schultz - 1e klerk - afd. 
Archie£ van het Hoofd
kantoor. 

* 
W eet u wat nevenstaande 

opgave moet voorstellen ? 
Als u er achter bent, zend 
dan uw oplossing in aan : 
de Redactie van ,de Uitlaat" 
- p/a n.v. K.P.M.- Medan 
Merdeka Timur 5 - Dja· 
karta. U maakt dan een 
goede kans om de uitgeloof· 
de prijs van Rp, 15,- te 
winnen. 

In de linkerbovenhoek 
van de envelop zet u: 
foto-puzzle. 

Uiterste datum van inzen· 
ding: 20 ]uni a.s.! 

\_ ____ _) 
GedipJomeerde voddenkooplui 

In Nederland bestaat sedert 1940 het 
streven elk beroep, hoe eenvoudig ook, 
te versieren met een aureool van vak
bekwaamheid, natuurlijk met bij-leve
ring van ex.amem, :vestigingseisen, 
enzovoort. 

H et nieuwste op dit gebied is thans, 
dat er een examen zal worden inge
steld voor voddenrapers. In 52 lessen 
kan men opgeleid worden tot vol
leerd voddenkoopman en als men het 
ex.amen succesvol heeft afgelegd, 
heeft men kans opgenomen te worden 
in het walhalla van de V estigings
wet. Dan kunnen de goed georgani
seerde voddenkooplui langs . de goed 
georganiseerde huizen trekken om 
de oude lorren van hun goed georgani
seerde medeburgers te verzamelen. 

Nog tien iaar woningnood 
. Nationaal probleem nummer een in 
Nederland is de woninghouw en het 
ziet er naar uit, dat flit nog wei een 
aantal jaren zo zal bl~jven. W eliswaar 
is in 1954 h et record-aantal van 65.000 
woniugen gereed gekomen, maar nog 
steeds heerst er een grote achterstand. 
Deskundigen van het ministerie van 
Wederopbouw hebben uitgerekend, dat 
de woningnood vermoedelijk nog wei 
tot ) 964 zal voortduren. 

Spelen met vuur 
Kleine George, vijf jaar oml, wandelde langs 

de straat met kleine Ma-ry, vier jaar oml'. 
Toen zij de weg moesten oversteken, seh<H)t 
George iets te binnen wat zijn moeder hem 
geleerd had. 

,Laat mij je bij de hand houden", hood 
hij galant aan. 

,Goed", zei M.ary, · ,,maar ik wil je wel ~eg· 
gen, dat je met vuur &peelt". 
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Muntu Ibrahim Karamoy werd op 8 Mei 
1901 te Sawangan (Menado) geboren. Hij door· 

M. I. Karamoy 
l;.eamb. • ag. Balikpapan 

35 taar 
o Mei 1955 

liep de H.I.S. ep trad, 
na eerst bij de Prau
wenveer te Menado 
te bebben gewerkt, 
iJdo. 6 Mei 1920 als 
klerk in dienst van 
onze maatschappij te 
Balikpapan. 1 Jann· 
ari 1946 werd hij 
tot 1e klerk benoemd, 
per 1 Maart 1948 
volgde zijn bevorde. 
ring tot hoofdklerk 
II, om op 1 Januari 
1950 tot hoofdklerk 
I te worden aange· 
steld. Zijn IPrOm()tie 
t-ot beambte kwam 
1 J anuari 1954 af. 

* 

Djiem Seng Kie werd 17 Octo'ber 1908 te 
Makassar gehoren. Hij doorliep de Mulo en 
was daarna eerst als 
klerk werkzaam bij 
Maintz' Prooucten· 
handel aldaar. 1 
Mei 1930 trad hij al~ 
le klerk in dienst 
van ons Makassar· 
agentscha.p. M.i.v. 1 
Januari 1946 werd 
hij bevorderd tot 
hoofdklerk II om per 
1 Maart 1948 tot ~ 
hoofdklerk I te wor· !-~ 
den aangesteld. Zijn 1L 
bevordering tot be· -
ambte kwam af op 
1 Januari 1951. De 
heer Djiem Seng Kie 

Dif.em Seng Kie 
beamc.te • ag. Makassar 

25 1aar 
1 Mei 1955 

is nog steeds bij bet 
Makassar·agentschap werkzaam. 

14 

Terlahir pada tgl. 12 Maret 1905 di Makas· 
ser, Batjo Makkaraus masuk kerdja pada 

. perusahaan kami di· 

Batjo Makkaraus 
djuru usaha 11 -
perw. M akasser 

25 tahun 

t Mei 1955 

sana pada tgl. 1 Mei 
1930 sehagai pandai 
besi. Dalam tahun 
1932 ia diangkat men· 
djadi pem'hantn dari 
gudang d'i Makasser, 
untuk dalam tahun 
1935 diangkat men· 
djadi pengawas dari 
buruh kasar. 

Dalam tahnn 1938 
ia ditetapkan sehagai 
djurn nsaha IV, nn· 
tuk pada tgl. I Dja· 
nuari 1946 diangkat 
mendjadi djnru naaha 
Ill. Kenllikan pang
katnja mendjadi dju· 
ru nsaha II keluar 

pad a tgl. 1 Djanuari tahun ini. 

* 
1 Novem!her 1910 werd Tan Pek Tjoan 

in het toenmalige Batavia geboren en trad 
1 Mei 1930 als leer-
lingproviandklerk in 
dienst der K.P.M. In 
November d.a.v. werd 
hij tot proviandklerk 
hevorder-d· en bleef 
tot en met 1933 aan 
hoord van verschillen. 
de K.P .M .• schepen 
doorvaren. In 1934 
werd hij aan de wal 
geplaatst en wei bij de 
Afd. Civiele Dienst te 
Tg. Priok. In 1937 
werd hij overgeplaatst 
bij dez.elide dienst van 
bet Hoofdkantoor om 
in 1938 weer een jaar 
te Tg. Priok werk
zaam te zijn. 

Tan Pek T1oan 
beambte afd. Civ.dlenst. 

Tandj01tg Prfok 

25 ja3.r 

1 Me! 1955 

In 1939 volgde zijn O\ urplaatsing bij de Civ. 
Dien-st te Tjilatjap waar hij, tot aan de inval 
der Japanners in Indonesie, werkzaam hleef. 

Per 1 Januari 1946 volgde zijn aanstelling 
tot hoofdklerk II, om precies twee jaar later 
tot hoofdklerk I te worden henoemd. Op 1 
Januari 1951 volgde zijn promotie tot beamhte. 

Johannes August Houtman werd 14 April 
1912 te Rotterdam geboren. Hij doorliep eent 

J. A. Houtman 
gezagvoerder 

25 jaar 
8 Met 1955 

de 3-j. H.B.S. en be-
• haalde daarna zijn 

3de rang voor Stuur· 
man GHV. 

Op 8 Mei 1930 trad 
hij als 4de stuurman 
in dienst van de 
KPM. In Juni 1932 
behaalde hij zijn 2de 
rang, terwijl in Mei 
1947 de eerste rang 
voor stuurman GHV 
te Djakarta werd 
hehaald. 1 October 
1931 werd hij hevnr· 
derd· tot 3e stnul:' 
man, om 1 Juli 1946 
tot 2de stuurman 
te worden aangesteld. 

Precies 4 jaar later werd de beer Houtman 
tot le stuurman bevorderd, en werd 1 Juli 
1954 tot gezagvoeroer benoemd. 

* 
J. s. Veldman 

gezagvoerder 
25 taa-r 

8 Me! 1955 
(g~~n Jato beschikbaar) 

7 December 1909 werd Jan Siemon Veldman 
te Arnhem gehoren. Hij doorliep eerst de 
Millo en daarna de Zeevaartschool en trad 
8 Mei 1930 als 4de stnurman in dienst 
bij onze maatschappij. Na resp. zijn tweede· 
en eerste rang voor stuurman GHV te hebben 
behaald, werd hij 1 Januari 1938 tot 3-de 
stu,urman hevorderd. Gedurende de bezet
tingsjaren van Indonesie is de heer Veldman 
blijven d~orvaren._ Per 1 Jnli 1946 werd hij 
tot 2de stuuJ.'!Dlan benoemd, op I Juli 1950 
werd hij bevorderd tot le stuurman, en precies 
4 jaar later volgde :llijn aanstelling tot gezag· 
voerder. 

* 
Johannes Weelinck werd 5 September 

1910 te Veendam gehoren. Hij bezocht eerst de 
Mulo en daarna de 
Ambachtsschool in 
zijn gebo>Ortestad en 
tra-d 8 Mei 1930 
als 5de werktnigkun· 
dige in KPM-dienst. 

1 Jannari 1938 

J. Weelinck 
hoofdwerktuigkundige 

25 j aar 
8 Mei 1955 

vo]g.de zijn benoe· 
ming tot 4de werk· 
tuigkundige. Gedu· 
rende de Iaatste we· 
reldoorlog is de heet 
W eelinck blijven 
doorvaren (o.a. a/ b 
van de ,'s JacO<'h", 
de ,Karsik" en d'e 
.,Swartenhondt"). Op 
1 Januari 1946 werd 
hij tot Sde werkluig
kund'ige hevorderd, 1 Januari 1950 volgde zijn 
henoeming tot 2de wtk., om per 1 Juli 1954 
tot hoofdwerktuigknndige te worden aan· 
gesteld. 

Uit 
Mevrouw Brown: .,lk heh altijd moeilijk. 

heden. Of met mijn man of met de kachel''. 
Mevrouw Smith: ,Hoe dat?" 
Mevrouw Brown: .,AJs ik op de ene let, 

gaat steevast de an:dere uit". 



Charles Poulus Sibbald werd 22 Maart 1913 
in bet toenmalige Batavia geboren. Hij door
liep de MuJo en trad 
12 Mei 1930 als klerk 
in dienst van onze 

C. P. Sibbalrt 
loc.-empL. -a/d. Cl.!fkas, 

Hoofdkantoor 
25 ;aar 

12 Mei 1955 

· trlaatschappij bij de 
Ald. Statistiek van het 
Hoofdkantoor. In 
1936 werd hij rot le 
klerk hevorderd. In 
1937 was hij voor en· 
kele maanden werk· 
zaam op de Afd. P.Z, 
van bet Hoofdkan• 
toor om daarna te· 
werkgesteld .te wor· 
den bij de Afd. 
Secretarie; 1 J nnunri 
1942 · werd hij tot 
hoofdklerk II bevor• 
derd. Gedurende de 
bezetting van In:do• 
nesiii door de J npanners, werd ook de beer 
Sibbald ge'interneerd. Per 1 Januari 1948 werd 
hij benoemd tot boofdklerk I, tenvijl zijn he· 
vordering tot beam:bte afkwam op 1 Januari 
1951. 1 Januari van dit jaar werd hij aan· 
gesteld tot Iocaal-employe. 

* Makwfe bin .Rasman 
djuragan- peno. Tg. Priok. 

25 tahun 
14 Met 1955 

(tid.ak ada gambar) 

Makwie bin Rasman terlahir dalam tahun 
1892 .di Kresek dan pada tgl. 1 Djuli 1925 
sudah masuk kerdja pada K.P.M. Sesudah 
Djepang taluk ia tgl. 14 Djannari 1947 
masuk pula pada perusahaan kami, sehingga 
ia pada rgl. 14 Mei j.a.d. akan memperingati 
hal, bahwa ia pada hari itn telah · bekerdja 
25 .tahun pada K.P .M. 

* A . .Roos 
hOotdemployt - ag. T1"!rebon 

25 1aar 
16 Met I$65 

(qMn toto beschikbaar) 

Adriaan Roos werd op 5 Oct~er 1907 te 
Rotterd&m geboren. Hij doorliep eerst de 5-j. 
H.B.S. en ging daama werken bij de firma 
Wambersie & Zoon te Rotterdam. 16 Mei 1930 
trad -hij als employe in K.P.M.-dienst en werd 
tewerkgesteld op het agentschap te Tg. Priok. 
Achtereenvol,;:ens was d·e beer Roos werkzaam 
bij de Afd. VRV / HK, Archief /HK, Secretarie/ 
HK. Afd. Passage, Ag. Tg. Pri.ok/Passage en 
bij het Agentschap te Surabaia/ afd. Passage. 

In 1936 vertrok hij voor cle eerste maaJ met 
verlof naar Europa, om na ommekomst hier· 
van geplaatst te worden hij de Afd. Uitg. La
ding te Suraba.ia. Gedurende bijna het gehele 
jaar 1937 was bij werkzaam op bet Agentschap 
Buleleng, waarna in Januari 1938 zijn over· 
plaatsing volgde naar het Agentschap Singa
pore. Begin 1942 werd hij overgeplaatst naar 
l1et Ag. Padang, alwaar bij werkzaam bleef 
tot aan de komst der Japanners in Indonesiii. 

De heer Roos werd gcinterneerd en 
raakte in verschillende lapanse internerings· 
kampen verzeild. Na JapaM' capitnlatie was de 
beer Roos eerst werkzaam bij bet agenscbap 
Singapore, om eind 1946 met verlof naar Ne· 
derland te vertre~ken. In October 1947 kwam 
hij in Indonesiii terug en werd wederom ge
plaatst op het Singapore·agentschap. In Maart 
'48 werd hij overgeplaatsl naar de Afd. Passage 
van het Hoo£-d,kantoor, om in Juni van dat jaar 
tewerkgesteld te worden op het Surabaia-kan· 
toor, weer bij de Afd. Passage. Van November 
'52 tot M.ei '53 was hjj bij het Agentschap 
te Tg. Priok, om daarna, tot h eden, de mnat· 
schappij<belan gen als agent te Tjirebon te be· 
hartigen. Zijn bevordering tot hoofdemploye 
kwam af op 1 Januari 1949. 

Johannes Marie van Suylekom werd 9 
Juli 1906 te Rotterdam geboren. Hij doorliep 
de s.j. HBS in zijn 
gehoorteplaats en tra.d· ....--- · 
daarna in dienst van 
Wilton's Scheeps· 
werf aldaar. 16 Mei 
1930 kwam hij als 
employe in KPM-
dienst en werd 
tewerkgesteld hij 
het Makassar-agent· 
schap. In Mei '32 
werd hij overgeplaatst 
naar Sama.rinda, om 
na een ma.and: werk. 
zaa.m te zijn bij 
de Afd. Secretarie 
van bet Hoofdkan
toor. In Augustus '32 
':o1gde zijn overplaat· 
sing naar de Afd. 

J . M. van Suylekom 
hoofd.emplOy~ 

Amsterdam-kantoor 
25 1aa,. 

16 Met 1~55 

VRV en in Juli '33 werd hij in Sem~trang te· 
werkgesteld, Van Juli '3·1- tot Juni '36 was 
hij verhonden aan bet Singnpore·agentschap; 
in Mei 1936 vertrok hij met verlof n·aar 
Europa. 

Na ommekomst van dit verlof, eind Janu· 
ari '37, werd hij weer op bet Hoofdkantoor 
geplaatst waar hij to.t aan de inval der Japan
nets werkzaam bleef. Hij werd door de Japan· 
se bezetters geinterneerd en kwam in -verschil· 
lende interneringskampen terecht. Na de be· 
vrijding meldde hij zich weer direct bij onze 
maatschappij aan en bleef tot October '46 op 
bet Hoofdktu1toor zijn werkzaamheden vervul
Ien. In die m·aand vertrok hij mel verlof naar 
Nederland, doch mocht, om gezondheids· 
redenen, niet meer naar Indonesie terugkeren. 
15 October '48 werd hij tijd-elijk · tewerk· 
gesteld' op het Amsterdam-kantoor en wel bij 
de afd. Archie£, waarna hij per 1 Mei 1949 voor 
vast werd aangesteld in de personeels·formatie 
van dit kantoor. Met ingang van laatstgenoem
de datum werd hij geplaatst bij de Ald. Vracht· 
zaken in de rang van employe. 1 Januari '52 
volg.de zijn benoeming tot hoofdem,ploye. 

* 
Hendrik Oppier, geboren 20 Juni 1907 

te Anilion, trad 19 September 1928 als leer· 

H. OJ>pfer 
hoo/clk. I - a(f. Hollandia 

25 iaar 
19 Mel 1955 

ling-ladingklerk in 
K.P.M.·dienst en werd 
reeds per 1 Juli 1929 
tot ' ladingklerk he· 
vorderd. T~t 1 Mei 
1947 is hij a/b van tal· 
loze schepen van onze 
ma:}tschappij hlijven 
d·oorvaren, om per 
laatstgenoemde datum 
de K.P.M. op eigen 
v~rzoek te verlaten. 
Lang heeft dit niet 
geduurd, want I 
Janunri 1949 trad hij 
wederom in K.P.M.· 
dienst, thans in de 
rang van hoofdk1erk 
II en werd tewerk· 
gesteld bij het agent· 

schap te Holland'ia. 1 Januari 1952 werd hij 
tot Iwofdkler'k I be1•orderd. 

~ .................................................................. -..................... _., ............... . 

~- gi£~:~~~ e~~~~~: ~::~:~~::; t 
irriteert dan dat...... \ 

~ t ? Oscar Wild'e. ; 
:"'"""~· .............. ,.'" ......... ,.,.,.,.~ ................. , ............... ,.,.,.~ 

Karmel Simorrang· 
kir werd 19 Sep
tember 1909 te Ta· 
roetoeng geboren en 
trad, na zijn school· 
opleiding, op 21 Mei 
1930 als klerk in 
dienst van onze maat
schappij. 1 Januari 
1951 volgde zijn 
benoeming tot 1e 
lderk. Tot heden 

nog steeds 
bij bet 
te M.e-

is hij 
werkz~tam 

agentschap 
dan. 

K. Simorang1rlr 
1e klerk - ag. Meaan 

25 ;aar 
21 Mei 1955 

Een mot is el!n pervers wezen, dat c1e zomer 
doorbrengt in een bon#CMJ .en de winter in een 
badpak. 

Wii eten te veel. 

Zij graven hun graf m et vork en 
lepel.... .. dat is een uitdrukking die 
niet: vee] hekendheid geniet. In Neder
land tenminste niet, omdat men wellicht 
zijn eigen feilen niet gaarne onder de 
ogen ziet. Het is echter een feit, dat 
teveel en vooral: te vet eten schadelijke 
gevolgen kan hehhen, zowel voor de 
gezondheid als voor de levensduur. 

Bij zijn intrede als huitengewoon 
hoogleraar in de voeding en de voedsel
hereiding aan de Landhouwhogeschool 
te Wageningen heeft dr. 0. den Hartog, 
directeur van het voorlichtingsbureau 
van de Voedingsraad een rede gehouden 
over de voedselconsumptie en haar in
vloeden. Het vetgehruik, zo zeide hij, is 
in Nederland groot, het is in de laatste 
vijftig jaar hovendien helangrijk ge
stegen . Gestegen zijn ook de gevallen 
van aderverkal'king en suikerziekte en 
prof .. den Hartog meende dan ook dat 
er een relatie hestaat tussen het over· 
dadig consutneren van vet en deze 
ziekten. 

Voorts is er in Nederland een sterke 
over-consumptie in aile lagen der hevol
king die het vele goede werk dat iJl de 
laatste jaren op voedingsgehied werd 
verricht, aantast. De ziekten als gevolg 
van overvoeding nemen toe en putten de 
volkskracht uit door voortijdige dood, 
hoog ziekteverzuim en verminderd ar
heidsvennogen. Volgens Amerikaanse 
gegevens zouden van de honderd over
ledenen aan coronaire hartsdood zeven
tien niet gestorven zijn, indien h et 
gemiddelde lichaamsgewicht met het 
11onnale gewicht in overeenstemming 
was geweest. Prof. den Hartog b esloot 
zijn helangwekkend hetoog met de 
opmerking dar bet imtinct voor b et 
kiezen van de juiste voeding bij de 
mens onvoldoende is ontwikkeld. 
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Rehabllitatie Indische 
Oorlogsslachtoffers 
Vergoeding wederinrii:hting 

. . ... ~ .-- ... 
Volgens de door de Nederlandse 

Regering vastgestelde richtlijnen t .a.v. 
de rehabilitatie van Indische Oorlogs~ 
slachtoffers zouden oorspronkelijke 
slechts diegenen in aanmerking komen 
voor de vergoeding 'Voor kosten van 
wederinrichting, die zich 1 ]anuari 1954 
in Nederland blijvend hebben gevestigd. 

Zij heeft thans evenwel goed ge• 
vonden, dat alle oorlogslachtoffers, 
die v66r 1 J anuari 1954 naar Nederland 
of elders binnen het Koninklijk zijn 
gegaan met de hedoeling zich daar · 
blijvend te vestigen en na vestiging 
aldaar zich kennelijk tijdelij'k 

hebben gevestigd buiten bet 
Koninkrijk, t.a.v. de tegemoetkoming 
in wederinrichtingskosten worden be· 
schouwd als gevestigd binnen het· 
Koninkrijk. 

Er zullen nu een aantal oorlogsslacht· 
offers zijn, die thans nog in Indonesie 
werken en verstoken zouden blijven 
van deze uitkering, omdat zij vo]gens 
b.g. richtlijnen (nog) niet a1s blijvend 
gevestigd in Nederland heschouwd 
kunnen worden. 

Middels een adres aan de Regering 
heeft de Ondernemersraad voor Indo· 
nesie reeds de aandacht op deze onbil~ 
lijkheid gevestigd. 

In verband daannede verdient het 
aanbeveling, dat oorlogsslachtoffers, 
die hun werkzaamheden hebben voort
gezet en na 1 Januari 1954 repatrieer
den of zullen repatrieren, in afwach
ting van een gunstige beslissing terzake 
na hun definitieve terugkomst in N~ 
derland, toch alvast een formulier ter 
verkrijgen van vergoeding voor de 
kosten van wederinrichting aanvragen 
en indicnen. 

16 

Een nieuwe Nederlandse 
uitvinding 

Medio Maart jl. ging een drietal uit· 
vinders met de ,,Neeltje Jacoba" bui· 
tengaats om voor een aantal deskun· 
dig en van het N ederlandse loodswezen, 
het reddingwezen en de scheepvaart
inspectie een zeer vernuftig apparaat te 
demonstreren. 

Een soort draaiblad van een gra· 
mofoon, zo te zien, waarop rookbom~ 
men en lichtkogels zijn gemonteerd. 

Hoe dat apparaat technisc'h werkt 
kunnen wij niet in twee woorden uit
eenzetten. Maar wei kunnen wij u 
vertellen, dat door het slingeren van 
een schip, sloep of sleepboot om de 
zoveel minuten automatisch een rook
hom of licht'kogel wordt ontstoken 
zonder dat een mensenhand er aan 
komt. En dat gedurende een etmaal 
lang. Een sloep met verkleumde of 
zelfs hewusteloze schipbreukelingen, 
die anders onvindbaar zou zijn, kan met 
zo'n toestel aan hoord, de reddingboot 
naar zich toe leiden. 

Men hoeft slechts van te voren een 
pal los te gooien en de deining doet de 
rest. Vier-en-twintig uur lang. Het 
apparaat moet nog wat verbeterd wor· 
den, maar dan zal een topperskoelte al 
voldoende zijn. Wanneer een schip 
gestrand zou zijn en dus niet stampt 
of slingert, kan een veer het werk van 
de deining overnemen. De autoriteiten 
van het loodswezen, het kustreddings
wezen en de scheepvaartinspectie die 
deze demonstratie bijwoonden, waren 
zeer enthousiast over dit toestel, dat 
zoals u begrijpen' zult op dit ogenhlik 
nog slechts in het stadium van het 
experiment verkeert en dat nog voor 
menige verbetering vathaar is. Maar 
het zal niet lang meer duren of deze 
toestellen zullen voor de verkoop kun
nen worden gefabpceerd. De uitvinders 
willen het apparaat nog wat eenvou
diger maken en volkomen waterdicht. 
Zij experimenteren daartoe met plastic 
vliezen waarin rookbommen en licht· 
kogels kunnen verpakt worden. 

De drie uitvinders en vervaardigers 
van dit toestel hebben er vier en 'n half 
jaar aan gewerkt. 

Flessenpost 

Een biologieleraar van een middel~ 
bare school vond aan het strand een 
fles, waarin vijf Engelse jongelieden 
een briefje hadden gestopt met de vraag 
of vijf meisjes wilden corresponderen. 
Die ene fles, in Zandvoort aangespoeld, 
bezorgde vijf jongens ,Pengirls". Het 
Scripps Instituut voor Oceanographie 
gaat een beetje grootscheepser met 
£lessen gooien. Dat Instituut zal in 1955 
maar het liefst 12000 flessen in zee 

Iaten werpen en wei in de Pacific. 
Men 'hoopt op deze wijze gegevens te 
verkrijgen over zeestromingen in de 
Stille Oceaan, die men in kaart wil 
brengen . 

Er 'Zit in elk van die twaalfduizend 
een preciese opgave waar de fles te 
water ging en een verzoek aan de vin
der om de Cles terug te zenden met de 
nodige gegevens erbij. Men verwacht 
vast niet op iedere fles vijf brieven 
zoals die Engelse jongens kregen. Men 
hoopt op zowat twee-en-half procent 
antwoorden, dat is d:dehonderd flessen 
van de twaalfduizend. Als U dus zo'n 
Cles ziet op de Stille Oceaan, pik 'm op 
en zend 'm door, aan de mannen van 
de wetenschap. Die weliswaar ook over 
andere (electronische) hulpmiddelen 
beschikken maar die in de drijvende 
fles toch een zeer doelmatig middel 
hebben om meer te weten te komen op 
het zeer ingewikkelde gebied van zee
stromingen. 

Precies andersom 
Het zal toch gebeuren, dat je, na een 

poos weggeweest te zijn, plotseling de 
hele straat overhoop ziet bij thuiskomst. 
Eerst groette je huurvrouw Jansen links 
en die woont nu rechts en mijnheer 
Pietersen is van rechts naar links 
,geswitched". Je staat dan wei even 
vreemd te kijken, denken wij en vraagt 
je af: kom ik nou thuis of ga ik alweer 
weg? 

Wei, dat zullen de nautici onder u· 
kunnen gebeuren bij hun thuiskomst in 
Nederland. Niet met meneer Pietersen 
en buurvrouw Jansen in het straatje, 
maar toch wei met de rode spitse tonnen 
of lichtboeien en de zwarte stompe 
tonnen of boeien aan ·de rivieroevers in 
Nederland. 

Het Nederlandse ]oodswezen is 14 
Maart jl. begonnen met het wijzigen 
van het betonningsstelsel, dat precies 
het tegenbeeld was van de intemationale 
regeling. Als u tot nog toe van zee 
kOJnend 'n rivier opvoer, zag u aan 
stuurboord aan de oever rode spitse 
tonnen of rode lichtboeien met wit Iicht. 

Aan bakboord: zwarte stompe tonnen 
of zwarte lichtboeien met rood Iicht. 
De aanpassing aan het intemationaal 
in gebruik zijnde stelsel, zoals gezegd 
op 14 Maart jl. begonnen, zal verschei
dene weken duren. Maar dim zal de 
situatie oo'k precies omgekeerd zijn. 
Wat men tot nog toe aan stuurboord 
heeft gezien, onwaart men dan aan 
bakboord. 



llit de Verenigde Naties 

3eet vraagstu~ van territoTia(e 

wateren en zeeCodem naCij de ~ust 

In de recht6kundige commissie van 
de Verenigde Naties is onlangs het 
vraagstuk der territoriale wateren en 
van het eigendomsrecht op de zeebodem 
over een bepaalde uitgestrektheid langs 
de kust behandeld. 

De Britse vertegenwoordiger Evans 
lichtte toe, dat aan het eigendomsrecht 
op de zeebodem langs de kusten der 
staten tot 1945 weinig aandacht is ge· 
schonken. ,Doch de toestand is nu 
veranderd. De moderne techniek maa'kt 
het mogelijk ook aan de zeebodem 
ertsen en olieproducten te onttrekken 
en de mogelijkheid bestaat, dat het hier 
gaat om natuurlijke hulpbronnen van 
reusachtige waarde", verklaarde hij. 

V ervolgens diende de Amerikaanse 
afgevaardigde een ontwerp·resolutie in, 
opgesteld door de vertegenwoordigers 
van Groot-Britannie, Belgic, China, 
Nederland, Nieuws-Zeeland en de Ver· 
enigde Staten, waarin wordt voorgesteld 
dit vraagstuk op de agenda voor 19;!5 
van de Algemene V ergadering op te 
nemen. 

De juridische commissie der V erenig· 
de Naties heeft in 1953 de Algemene 
V ergadering reeds een on twerp voor~ 
gelegd, waarin een land het recht wordt 
gegeven de natuurlijke hulpbronnen 
van de zeebodem langs zijn kust te 
ontginnen, doch onder handhaving van 
de vrije vaart en het recht tot visserij 
in het desbetreffende zeegebied voor 
andere Ianden. De V ergadering had 
toen het nemen van een beslissing uit· 
gesteld. De vertegenwoordigers van 
Frank.rijk en Nederland, Claude-Albert 
Colliard en prof. mr B.V.A. Roling, 
steunden het denkbeeld om onverwijld 
het vraagstuk van de ,aangrenzende 
zeebodem" te besprekeu. Doch verschei· 
dene afgevaardigden waren hiertegen 
gekant. 

De vertegenwoordiger van IJ sland, 
Andersen, verklaarde, tlat de Algemene 
Vergadering terecht in de afgelopen 

In. het laatste n.ummer van , ,de Uitlaat" 
pltlatsten. w ij een. artikel over h et in omloop 
bren.gen. van. de n ieuwe Nederlctn.dse gulden.. 
Dlt is een. atbeelding van het nteuwe geldstuk, 
ontworpen door prof. Wenkelbach-. 

Het ms. ,Paloh" in de ]ava·zee tijdEms windkrtU:ht 5. 

vijf jaar het standpunt had ingenomen, 
dat de vraagstukken van de ,aangren
zende zeebodem" en dat der uitgestrekt. 
heid van de territoriale wateren teza
men moesten worden behandeld. 

De Noorse afgevaardigde verklaarde, 
dat het punt, waar het om gaat, is, 
dat men niet weet, of een staatop drie· 
of tweehonderd mijl zeebodem lange 
zijn kust aan.spraak kan maken. Hij 
meende voorts, dat de inhoud van het 
reeds opgestelde ontwerp mogelijk in 
strijd is met de internationaal erkende 
vrije zeevaart. 

De Zweedse vertegenwoordiger Petren 
liet zich in gelijke zin uit. Hij wees 

(fato: P,E. Metekohy ~ stm. loc. vaart) 

er op, dat er ook groot verschil van 
mening hestaat over de uitgestrektheid 
der territoriale wateren. Het intematio~ 
nale recht bepaalt deze op drie mijl 
uit de kust, doch er zijn staten die ter
ritoriale wateren op tweehonderd mijl 
uit de kust voor zich opeisen. Ook 
Petren zag rechtstreeks verhand tussen 
het vraagstu'k der territo_riale wateren 
en dat van de zeggen.schap over een 
bepaald gedeelte van de zeehodem langs 
de kust. 

Tot een definitief besluit zou de 
commissie pas later komen. 

(uit: .. om:e Vloot") 
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SZ)t ~~~1,/ul~~~ 
door 

F. R. Eckmar 

In de grijze oudheid behoorde ik tot 
de kinderen, wier heroepskeuze weifelt 
tussen tramconducteur, voddenraper 
en admiraal en mijn vader, die een 
verstandig man was, koos voor mij dat 
van admiraal. Teneinde dit verheven 
doelwit te bereiken, werd ik overgele· 
verd aan de zorgzame handen ener Zee
vaartschool, waarvan ik de naam en de 
standplaats niet zal verraden, teneinde 
complicaties te vermijden, en waar een 
staf van tientallen eerste-rangs krachten · 
gereed stand om van mij, het jongetje 
met de dikke heentjes, in een omme• 
zientje een admiraal te maken. Ik zal 
over mijc entree in dit heroemde in· 
stituut niet verder uitweiden, want dat 
is weer een andere kindervertelling, 
maar een herinnering ophalen uit de 
tijd toen ilk reeds langer dan een jaar 
in de schaduw van het oefenschip ver
hleef en te weten was gekomen waar 
Abraham de mosterd haalde. 

Wij Waren met ongeveer tweehonderd 
jongcns tussen de vijftien en de achttien 
jaar en . niettegenstaande het · leeftijds
verschil was er een sterke band die ODS 

verhond: de snoeplust. Het was streng 
..-erboden om ook maar op enigerlei 
wijze ongecontroleerde en ongedistri
hueerde Iekkernijen tot zich te ne1nen 
hinnen de mtlren van de school, en, 
zoals dat gemeenlijk gaat, werkte dit 
verhod zeer stimulerend op de eetlust. 
Het gevolg was een uitgehreide smok· 
kelhandel, die door de jongelieden zelf 
heurtelings heoefend werd. W anneer 
hijvoorheeld een ongelukkige naar de 
tandarts moest, of een hezoek ging af
Ieggen hij een zieke grootmoeder, dan 
werd hij voor zijn vertrek hestormd 
met ,hestellingen". Bestellingen voor 
repen, kauwgom, sigaretten, flesjes 
Maggi houiiionhlokjes (die enkele zon· 
derlingen hij wijze van zuurtjes consu· 
meerden, omdat zij van hartig hielden) 
en, een enkele maal, ook wei eens een 
hestelling voor een taai-taai pop van 
een meter Iengte, maar die werd 
meestal afgewezen, omdat er teveel 
risico aan verhonden was. De man, die 
de hestellingen op zich ·nam, de smok· 
kelaar dus, liep inderdaad een groot 
risico. W anneer hij van zijn hoodschap 
in de stad terugkeerde hinnen de muren 
der school, werd hij door het daarvoor 
aangewezen personeel gestrengelijk on
derzocht en gefouilleerd op smokkel
waar en er waren enkele leden van dit 
personeel, die in de hranche een waar 
meesterschap hadden bereikt. 

(afe vervolg op vo!gende pagina) 
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!oto: J. H. C. Vermeulen 
~:."'v- . ~ 

opname In de Avro-st\ldlo 

Bovemtamllde foto werd . gemaakt tijdens de uitzen<ling op 28 Februari jl. van het :::gn. 
,,Plantershal/uur'' door Radio Nederland· TV ercldomroep. 
le rij van liinks M.ar rechts: kuweran en Mevr. Van de Wetering, een gast, Mcvrouw v.d. 
Bosch, haar moeder, Mevrouw Herwig en Mevrouw Oudsteyn. 
2de rij van links naar recht.s: Mevr. Hobm«, Mej. Hermes, Mevr. van Scheyen, Mevr. v.d. 
Kuil, Heer v.d. Kuil, Mevr. Meulenkamp, een gt!st. 
3de rij : Heer Pare en He.er Kal van die Wereldomroep. 

toto : J. H. c. Vern1euJen opname In Hotel ,Goolland"' 

Op 3 Maart jl. was het groetenprogramma van de W erelt:lomroep bestemd voor de opvarenden 
van het ms. , Roggeveen". 2de van links zittend is de :angeres in het programma Marijke 
Ponsioen. V ertegenwoordigster van de maatschappij is Mevrouw T.Y. Hobma-Glastra. 



De plaats waar K.P.M . .'la.adboten 'op het :eiAmd Sklu (ten Noorden v«n Celebes) lossen. Op de achtergrond de strekdam. 

Zo had je h.v. ,Pietje Puck" (de 
hijnaam had hij tot dankeu aan zijn 
grote snorren, waarom wist niemand), 
een klein, tanig manneke, die echter 
een paar ogen in het hoofd had, welke 
dwars door je ·haadje en je horstro'k 
heen keken en daar de pakjes rookvlees 
ontdekten, die je met grote zorg en 
moeite had meegesmokkeld op de hlote 
horst. Erg fris was dit niet, maar de· 
genen, die de hestellingen ontvingen; 
vroegen zelden hoe of de smokkelaar 
er in geslaagd was hun portie over de 
grens te hrengen, en wat niet weet, wat 
niet deert. Deze ,Pietje Puck" had 
door zijn ongelooflijke staaltjes van 
vernuft en mensenkennis de naam ge· 
kregen van de onoverwinhare en het 
geheurde dan ook niet 'Zelden dat jeug· 
dige smokkelaars zichzelf aangaven, 
wanneer zij Pietje Puc'k in de portiere· 
loge ontdekten. Wie weet verminderde 
deze openhartigheid de strafmaat en 
ontdekt zouden zij t6ch worden, om
dat ...... omdat Pietje Puck nu eenmaal 
in de loge zat. 

Op zekere dag moest ik naar de tand· 
arts. Het was een vrolijke, jolige lente
dag, zo een die een mousserende uit· 
werking heeft op jonge honden, ver
liefde mensen en de gekooide jeugd in 
Holland's Zeevaartscholen. Ik werd van 
aile kanten hestormd door collega 's, die 
trek in een lekkcr hapje hadden en 
mijn lu.adruimte wensten te chartereD 
voor hun sluikhandcl. lk was dermate 
hezeten door de zon, de zilte zomerwind 
en de vrijheidsgedachte, dat ik links en 
rechts de hestellingen aannam, zonder 
aan de inhoud van mijn ,Jaadruimte" 
te denken. Het gevolg was, dat ik, toen 
ik het geheel hij elkaar telde, tot de 
slotsom kwam, dat aileen een fJinke 
koffer groot genoeg zou zijn om alles 
te bergen. Ik kwam tot de ontdekking 
toen ik reeds huiten de muren van de 
school stood en de hestellingen dus niet 
meer 'kon annuleren zonder een lam· 
lendig figuur te slaan tegenover mijn 
vrienden. Goede raad was duur, maar 
het was lente en ik nog niet oud en 

(foto: c. P. Sorgedrager - ag. Menado) 

nog minder wijs, dus ik trok de atoute 
schoenen aan en leende in de overmoed 
mijns harten een koffer van een ta_nte, 
die in de huurt woonde. 

In totaal had ik voor vijf en twintig 
gulden hestellingen aan snoepgoed op
genomen, wanneer de zaak lukte zoo ik 
een rijksdaalder verdienen: de smok
kelaar namelijk nam het transport op 
zich tegen 10 pCt. van de lading. Ging 
de lading door confiscatie verloren, dan 
was het geld, dat de laders p;€-Stort had· 
den, door schiphreuk verlorcn en niet 
door verzekering gedekt. 

Toen i'k hij de tandarts was geweest 
en mijn inkopen had gedaan, keerde ik 
met Ioden schreden terug naar de 
school. in letterlijke en figuuri.Uke zin. 
De koffer was achier ontorsbaar zwaar 
van contrahande en de angst voor de 
ontdekking kneep mij de keel vaster 
dicht hij iedere stap. W anneer het 

. lukte was ik voor ettelijke weken de 
held van de school, dat was een aange· 
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Het ms. ,,Pal.oh", liggende te Lao Kulu (Ooot·Borneo). 

naam vooruitzicht; maar wanneer ilk 
door de mand viel, · dan zou ik voor . 
minstens veertien dagen van zon en 
Jucht. worden afgesloten, en dat was een 
onaangenaam vooruitzicht. 

Naarmate ik de poort van bet ge
bouw naderde, wist ik met groeiende 
zekerheid, dat bet onaangename voor
uitzicht hewaarheid zou worden. Ik 
overwoog de mogelijkheid de koffer 
achter te laten, maar dat was uitgeslo
ten, naar eer en geweten. Er hleef niets 
anders over dan manmoedig voort te 
gaan en het noodlot onder ogen te zien. 
Toen ik aan de bel van de hoofdp;)ort 
trok, en de noodklok daarhinnen hoor
de kleppen, klonk het mij in de oren 
als doodsgelui en de matroos, die de 
deur voor mij opende, had het gezicht 
van een cipier. Ik sjokte naar de loge 
en zag een man zitten .. . Pietje Puck!!. .. 

Ik trachtte nog terug te vluchteti, 
maar de deur was reeds in het slot ge
vallen en aile uitwegen afgesloten. Ik 
was verloren, reddeloos, hopeloos, red
deloos verloren, De tranen kwameri mij 
naar de ogen en ik keek de portier met 
de snorren z6 wanhopig aan, dat deze 
mij lachend zei, dat kiespijn gauw over
ging. Maar zijn slimme, snelle oogjes 
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hegluurden mij als die van een slang 
en ik voelde een hihhering van mijn 
enkels langs mijn kuiten omhooggaan. 

,Wat heh j e daar in die koffer, 
jongetje?" vroeg hij vriendelijk. Het 
heste was maar om alles te bekennen, 
om eerlijk te zijn en berouwvol, want 
het was slechts een uitstel van executie, 
wanneer ilk er omheen draaien ging. 
,Allemaal snoepgoed, portier", zei ik 

Het resultaat was verbijsterend. Pie
tje Puck begon te lachen, te lachen, 
zo schaterend te lachen, dat het bloed 
mijn wangen velliet en ik hem met 
starre schrikogen verdwaasd aan stond 
te staren. 

,Een reuze mop", zei hij. ,Aardig, 
heel aardig! Jij bent een flinke jongen, 
om zulke grapjes te maken met zoveel 
pijn, maak maar gauw dat je binnen
komt !" 

Ik wankelde de hinnenplaats in als 
een slaapwandelaar ; ieder ogenblik ver
wachtend dat hij mij zou roepen, dat het 
aileen maar een geraffineerde marte
ling was, die hij met mij uithaalde. 
Maar hij riep mij niet terug en hij 
heeft nooit hegrepen waarom ik plot
seling de held van de school geworden 
hen. 

(uit: Het vrolijkc gildehoek) 

(foto: stm.-locaalvaart P. E . Metekohll) 

Zeewater voor Artis. 

De laatste tijd waren er bij de direc
tie van Artis, de beken<fe Amsterdamse 
dierentuin, klachten binnengekomen 
van de verschillende wei- t>n niet ge· 
schuhde hewoners van het aquarium 
over de kwaliteit van de hun omrin· 
gende vloeistof. Na verloop van eniue 
jaren wordt bet percentage stikstofve~
bindingen, ontstaan uit de afvalstoffen 
der vissen, zodanig, dat hun levenslust 
en humeur er onder IUden. 

Het m s. ,Manoeran" van de S.M.N. 
heeft daarom op verzoek van Artis 
onlangs 400 ton zeewater uit de Golf 
van Biscaye meegebracht, dat vauwege 
het lage gehalte organische stoffen bij 
de vissen in hoog aanzien staat en ver 
geprefereerd wordt hoven Noordzee
water. Deze enorme hoeveelheid (40 
tankwagens van 10 ton) werd gratis in 
de dubhele bodemtanks vervoerd. Toen 
deze vreemde lading van de Sumatra· 
kade in Amsterdam per lichter naar 
het aquarium was vervoerd en in de 
basins overgepompt, keerde de ware 
levensvreugde onder de verscheidene 
aldaar verblijvende zeebewoners spoedig 
weer. 

(tdt: .,Onze Vloot") 



ZEILEN. 

· Drie keurige, als nieuw glinunende, 
bootjes, getooid met splinternieuwe 
zeilen, geschonken door onze oud· 
President-Directeur de heer lken, 
waren op Goede V rijdag te hewonderen 
in de Kali Mati. Na een grondige 
reparatie-beurt zijn deze hootjes weer 
voor aile zeilliefhebbers te gehruiken. 

Was voorheen de klacht dat de boten 
te veel door de wedstrijdzeilers in 
heslag werden genomen, thane is ge
tracht aan dit bezwaar tegemoet · te 
komen door de ,Deining" uitsluitend 
voor het ,toeren" ter beschikking te 
houden. Een ieder kan dus zijn hart 
aan het zeilen ophalen. 

De wedstrijdzeilers konden dit al met 
de Paaswedstrijden doen. Drie wedstrij· 
den: een op Zaterdagmiddag, een op 
Zondaa le Paasdag en een op Maandag 
2de P:asdag, uit welke drie wedstrijden 
de heer Wakka- Nautische Dienst 
als overwinnaar met de ,Zee" uit de 
hue kwam. Mooi werk! 

De toer·zeilers hebben ook volop 
kunnen genieten en zo hleek de 
,Deining" een heerlijk vacantie-object 
te zijn. 

Wilt u ook eens zellenJ aan een 
wedstrijd deelnemen of een tocltt 
maken loopt u, als u op het Hoofd· 
kantoo~ bent, even aan bij de heer 
Wakka, Afdeling Nautische Dienst) 
of wanneer u in Priok bent stelt u 
zich dan in verbinding met de heer 
Brassem, Werkplaatsen, dan kunt tU 

alle gewenste inlichtingen krijgen. 

BRIDGE. 

De bridge-competitie om de Anker
beker is haast weer ten einde en evenals 
het vorige jaar zijn het de verenigingen 
,Sportclub'' en ,Tjikini", die een fe~le 
strijd om het kampioenschap van DJa· 
karla voeren. Manguni, die overigens 
ook sterk in running was, heeft door 
een nederlaag tegen de Sportcluh, haar 
kansen voor het kampioenschap ver
speeld en staat nu vast op de 3e plaats, 
gevolgd door de Djakarta-Club, die 
door vertrek van vele goede hridgers 
in het afgelopen jaar, geen rol van 
betekenis m eer heeft gespeeld. 

H et K.P.M.-team is in deze compe
titie, overigens ge,heel volgens de ver-

wachtingen, ni~t al te best voor de dag 
gekomen. Er rest one nog een wedstrijd 
te spelen en wei tegen de Djakarta
Club. Wordt deze wedstrijd gewonnen 
dan zal met een gelijk aantal punten 
ale de Djakarta-Club op de ranglijst 
worden geeindigd, een resultant waar
~ede wij alleszins tevreden mogen zijn. 
Zover zijn wij echter nog niet! Aan 
onze bridgers de taak om deze laatste 
wedstrijd in een overwinning te doen 
heeindigen. 

Hieronder volgen de uitslagen van de 
door one gespeelde wedstrijden: 

Mp. Wp. 
K.P.M. - Manguni 15-17 0-2 
Sportclub- K.P.M. 8 -24 2-0 
K.P.M. - Tjiko 18-14 2-0 
Tjikini - K.M.P. 27- 5 2-0 
K.P.M. - Caoutchouc 22-10 2-0 
Borsumij - K .P.M. 18-14 2-0 
Maesa - K.P.M. 14-18 0-2 

Van de 7 gespeelde wedstrijden 
wisten wij er 3 te winnen en 4 te ver
Iiezen, waaronder 2 (verpletterende) 
nederlagen tegen ,Tjikini" en de 
,Sportcluh", de heide kampioenscan
didaten. Tegen deze 2 verenigingen . 
kregen wij geen voet aan de grond en 
aileen ons le. viertal wist een redelijk 
resultant te behalen door hun partijen 
met resp. 5-3 te winnen en 4-4 gelijk 
te spelen. V ooral de wedstrijd tegen 
Tjikini was weinig hoopvol, aangezien 
zowel ons 2e, 3e ale 4e viertal kansloos 
met 0-8, 0-8, 0-8 werden geslagen. 

Het beste resultant in deze Anker
heker-wedstrijden behaalde h et paar 
Hazehroek - de Lannoy die in 7 
wedstrijden een gemiddelde van 57,86ro 
wisten te scoren waardoor zij onhetwist 
tot het beste K.P.M.-paar kunnen wor
den gekwalificeerd. Hulde! Voor onze 
andere K.P.M.-paren zeker een voor
heeld ter navolging ! 

VOETBAL. 

Kali·Mati ·- Droogdok Mij. 
1-2 

,Voetballen! En dat om 4 uur in de 
middag na werktijd, hoe komen jullie 
op het idee I J a, v66r de oorlog deden 

jullie dat wei, maar dat was v66r onze 
tijd.'1 

Deze en nog andere opmerkingen 
zoals: ,wat een saaie Aprilmop", 
,geef het volk brood en spelen dan is 
het rustig," konden de optimisten er 
niet van weerhouden en deze togen 
Vrijdagmiddag I April om 4 uur naar 
h et voethalveld hij de Unie-Kampong 
om strijd te leveren tegen het D.D.M.
elftal. Geheel naar belangrijkheid van 
werkzaamheden, huishoudelijke plich
ten enz. enz. was -de opkomst van de 
supporters. Wij zullen U niet vervelen 
met de namen van de elftallen en opstel
ling, maar ieder had een plaats gekozen 
naar heste weten en kunnen. Zodoende 
hadden wij dus niet die moeilij'khedcn 
waarmee de keuze·commissie van het 
Nederlandse elftal gewoonlijk te kam· 
pen hee:ft. Eim onpartijdige scheids
rechter zou de wedstrijd leiden, maar 
liet ' 'erstek gaan, ondanks de verze
kering dat alles vredelievend zou ver
Jopen. De zaak werd opgelost door voor 
de rust een D.D.M.·er en daarna een 
K.P.M.-er aan te stellen als scheid~;. 
rechter. Deze oplossing was natuurlijk 
in verband met de onpartijdigheid. Het 
fluitje snerpte, de hal hegon te rollen 
en iedereen liep wat hij lopen kon. Er 
werd gespeeld met een heilig vuur en 
snelheid evenredig aan leeftijd, 
lich aamsbouw, voetbal-, Bata- en tennis
schoenen. De rust ging in met een 1--0 
voorsprong voor de D.D.M .. na een 
mooie goal van de heer Hoytmga. Dat 
door de scheidsrechter 5 minuten te 
vroea voor de ntst gefloten werd, mocht 
geen" naam hehben. Na een indrukwek
kende r eclame van : ,geen alcohol 
tijdens sport'' werden liters lauwe thee 
en ijswater opgedronken. 

Direct na de rust bracht de D.D.M.-er 
de heer Pruysen (een kersvers opge
stelde reserve!) de stand op 0-2. Na 
een verbeten strijd hracht de heer Ottens 
met een keurig schot de stand op 1- 2 
en dit hleef zo tot het einde. Het was 
een zeer sportieve wedstrijd en verliep 
zonder enige wanklank. Er volgde 
een gezellig samenzijn in het Zee· 
manshuis, waar de verliezers de over
winnaars tracteerden onder het door 
allen gezongen lied van: ,Wie zal dat 
betalen enz." De anti-alcochol-cam· 
p agne werd opgeheven en ,het bier was 
weer best". 
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, Dit is de oplossing van het krui~
woordraadsel, voorkomende in het 
Maartnummer van ,de Uitlaat": 

aak 
krab 
stark 

stork 
s o.o r t 
deern 

s tee ·n 

I i k 
par a 

1 a ban 
bot en 

k e t e t 
bote r 

baron 
ane i eten 

ste1ten 
m i a 

p a as 1 am 
p 1an eren 

baard nete1 
maand sedes 

vaart red i 
1aa .r · s r e"net 

kaars ru~he 
aart sier 
rnts toe 

. De eerste prijs van Rp. 25,- viel ten 
deel aan: 

Mevrouw J. Cuperus-Ti'bboel - echtg. empl. 
a g. Bandjermasin; 

de tweede prijs van Rp. 1 5,~ aan: 
M.M.. Syhes.ma - 2de werktuigkundige a/b 

ms. ,Bangaai"; 
de derde prijs van Rp. 10,- aan: 
D.E. de Vries - zoon ge:~:agvoerder -

Dj. Gresik 5 - Djakarta. 

Rondedans 

· V oor deze maand eens een nieuw 
soort puzzle, waarvan de opgave voor 
zichzelf spreekt. De oplossingen moeten 
ons uiterlijk 20 ]uni a.s. hebben bereikt. 

V.oor inzenders gelden de volgende voor· 
waarden: 
1. lnzendingen, welke duidelijk van na-am en 

adres zijn voorzien, te rich! en aan: 
de redaetie van .,de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timnr 5 
Djakarta. 

2. Ondui·d·elijk geschreven oplossingen wor
den zonder meer ter zijde gelegd. 

3. 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 NlET worden gecorrespon· 
deerd. 

Niemand 
Musicus: ,Ik ben een musicus zoals ,geen 

ander ter wereld, hetgeen betekent. diat ik 
even goed ben als niemand''. 

* 

De 1aatste twee letters van ieder woord zijn de eerste twee 
letters van het volgende woord. 

Omschrijving : 

1/ 6. W erelddeel 
5/ 11. Gehalte 

10/ 14. Muze van bet. minne-
dicht 

13/ 18. V rucht 
17/ 23. Werkplaals 
22/ 28. Nalatenschap 
27/ 32. Joodse staat 
31/ 37. Ramp~poed 
36/ 40. Dekkleed 
39/ 50. Geestdrift 
49/ 58. Kannibaal 
57! 59. Tijdperk 
58/ 66. Ellende 
65/ 70. Uitgave 
69/ 76. Elkeen 
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75/ 86. V erk.larend zak· 
woordenboek 

85/ 87. Schraal 
86/ 97. Rek 
96/ 99. Hetzelfde 
98/ 106. Jnpakker 

105/ 110. Vrouwennaam 
109/ 118. Wijdlopig 
117/123. Slecht 
122/ 131. Betreffende de eerste 

beginselen 
130/140. In strijd met de rede 
139/146. Fabelachtig goudland 
145/153. Deel van de week 
1521157. N-otitieboekje 
156/165. Dateren 
164/168. Deel van een voet 

Van een onzer puzzelaarsters mochten 
wij onderstaande dichter1ijke onthoe
zeming ontvangen : 

lk lees de ,Ui-tlaat" altijd gnag, 
al ben ik maar een mei-sje. 

Je weet niet of je vroeg o£ laat, 
ook wint een aardig prijsje. 

De f-oto's die zijn schitt'ren·d hoor, 
en leuk zijn de verhalen, . 

lk zet mijn be-ste beentje voor, 
wie weet kan ik wat haleu. 

Dit bla.d is voo·r het personeel, 
O'ok daar hehoor ik onder. 

DllS schrijf ik dit, 't is wei niet veel, 
-misschien gebeurt een wonder. 

Noot van de redactie: 

Mej. R.L. 
klerke - ag. Surabaia. 

Het wonder b (nog) niet gebeurd. 
dat zal u vast niet zinnen. 

Een volgende maal - nu niet getreord -
kan n mi"thien iels winnen. 
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