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Aile stukken ,de Uitlaat" betref. 

fen de te adresseren aan: 
de Redacti e van ,de Uitlaat" 

p/a n.v. K.P.l\L 
Medan Merdeka Timur 5 Djakarta 

Een kampon.g nan de rarod van 
het meer van LimL•olo ( bij Go. 
rontalo) . 

(toto: Studio Frans Bodmer) 

De beste /oto van de nuran.d : 
Een sleepboot maftkt, in ,de have11 
van Singapore, vast aan het ms. 
,Lampong". 
Deze foto wero gemaakt door 
gezagvoerder H. Meyer, die hier· 
voor de zdtgeloofde prijs van 
f/p. 50.- ontvangt. 

Druk : n .v. VIsser & Co. 
DJa katta. 
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(/oto: Studio Tong & T im I 
llet ms. , Kalianget" in Priok's eerste haven. 



Ret ms· ,Van Noort" h"U'Um op 20 hmi jl., onder commando van .gewgvoerd'.er C. de Graaf, 
voor de eerste maal te Tg. Priok 011n. Bovenstaande foto werd gemankt tijdens de 

meer-numoerwre. 
(Iota: Studio Tang & Tim) 

De , Van Noort" arriveerde voor 
de eerste maal te Tg. Priok 

20 Juni jl. arriveerde het ms. ,Van 
Noort", voor de eerste maal te Tg. 
Priok. 

Het schip vertrok 17 Februari jl. uit 
Rotterdam en kwam, via Duinkerken, 
Antwerpen, Port Said, Karachi en 
havens langs de India-kust, op 28 April 
d.a.v. te Singapore aan. Tot Singapore 
werd het commando over de ,Van 
Noort" gevoerd door gezagvoerder P. J. 
Balder. 

Daarna vertrok de , Van N oort" naar 
Australie (Brisbane) en kwam vervol
gens naar Indonesie. 

Het schip i s genoemd naar Olivier van 
Noort, Nederlands xeeman en ontdekkings
reiziger, die in 1558 (of 1559) te Utrecht werd 
geboren. Hij voer jong op zee eTb vestigde zich 
dan als herbergier te Rotterdam. O.p 40-jar· ge 
leeftijd besloot hij een tocht te maken naar 
ludic ,by Zuidwesten om". Vele uotabele 
Rotterdammers namen daar financieel aan 
deel. Van Noort rusue een schip en een jacht 
llt; en nam als medeleider Jacob Claes van 
Ilpendam aan. 

IDaar gelijktijdig te Amsterdam een schip en 
een jacht werden uitgerust met hetzelide doel, 
bad een samensmelting van beide onder
nemingen plaats onder de naam Magelaense 
Compagnie. Van Noort werd admiraal en 
J-acob Claes vice-admiraal. 

De vloot zeilde in 1598 uit. Na velerlei 
tegenslagen kwam men in November voor 
Straat 1\fagalhaes. Van Noort kreeg nu veel 
last van muiterij ·onder het scheepsvolk, en de 
brede raad moest zeUs de vice-adm'raal wegens 
insubordinatie op een o.nbewoond eiland uan 
wal zetten. Op ~9 Fehruari 1600 was men 
eerst door de Straat. In een storm verdween 
een der sehepen nit het gezicht en werd niet 
meer teruggezien. Van Noon stak nu over 
naar de Phili,ppijnen, wanr bij een gevecht te· 
gen de Spanjaarden weer een schip verloren 
ging, welks kapitein, Lambert Biesman met 
de opvarenden te M-anilla werd geworgd. Van 
Noort zeilde v:a de Molukkeru en Borneo naar 
de Kaap en kwam vervolgens 26 Augustus 1601 
in Rotterdam aan. De meegehrachte lading 
dekte nauwelijks de kosten, maar Van Noort 
had als eerste Nederlander een tocht rondom 
de aarde gemaakt. 

In 1602 voer Van Noort weer uit als eerste 
raad van de Nederland>e comma.ndenr ener 
gemengd Engels-Nederlandse onderneming 
tegen Portugal. Na terugkeer streed hij als 
kapitein van een compagnie voetvolk in 
Staatse d ienst o,m. tegen de Sp3.njaarden bij 
Ostende. Hij overleed te Schoonhoven op 22 
Februari 1627. 

Nevenstaand nag een detail·foto van de ,Van 
N.oort". De kronen bij luik II m het front 

van de brug. 
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Druk bezochte receptie in Djakarta Club 
J<.P.M.-Diakarta nam afscheid van de heer en mevrouw 
Harinck en maakte kennis met pas-benoemde Directeur Brand 

Donderdag 23 Juni jl. werden bet personeel te Djakarta en Tg. Priok, 
alsmede de te Djakarta wonende gezagvoerders en officieren, benevens de 
gezagvoerders en officieren van de op die dag binnenliggende schepen, in de 
geiegenheid gesteld om met hun echtgenoten afscheid te nemen van Directeur 
en mevrouw Harinck en tevens kennis te maken met de heer Brand die, 
daags tevoren van Europees verlof te zijn teruggekeerd, per 1 Juli 1955 tot 
Directeur onzer m~tschappij buiten Europa was benoemd. 

Op die Donderdagavond waren ruim 
500 K.P.M.-ers naar de Djakarta Club 
gekomen. Practisch al bet rollen1l"0 
materieel was druk in de weer, daar· 
bij p;eassisteerd door hnsaen van !le 
S.M.N. en· B.P.Ivi., om zodoenc!e deze 
toeloop te kunnen ver~.;erken. In 
de grote ont\·angzaal hadden zich de 
beer ('ll mevrouw Harinck en de beer 
Brand opgeE:telJ om meer dan 500 han
den te drukken. President-Directeur en 
mevrouw De Koe, alsmede Directeur 
Pr~nk van Hoogeveen waren uiteraard 
ook onder. de gasten. 

Reeds onmiddellijk heerste er die 
opgewekte stemming, die zo kenmer· 
kend is voor al dergelijke K.P .M.-bij
eenkomsten. 

Toen daarna een ieder van een koele 
dronk was voorzien, spra'k de Chef 
Personele Zaken, Mr. Bessem de beer 
Barinck als volgt toe: 

,,Mij valt de aangename eer te beurt, 
u namcns het gehele personeel te mogen 
toespreken op deze voor u zo bijzon· 
dere dag. Een bijzondere dag, omdat u 
na e.en diensttijd van bijna 26 jaren 
bij de K.P.M. het bedrijf in Indonesie 
gaat t'erlaten en u op het punt staat 
van het personeel afscheid te nemen. 

V erleden jaar, toen u uw 25-jarige 
jubileum vierde, hebben we, voorzover 
we het niet reeds wisten, in ons per
soneelsblad ~,de Uitlaat'' van u.w uit· 
zonderlijke carriere kunnen lezen. In 
April van dit jaar, ter gelegenheid van 
uw benoeming tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. refereerde de Pre
sident-Directeur nog ecns aan hetgeen 
ot•er uw kwaliteiten in ,de Uitlaat" was 
geschreven en hij vroeg h et oordee.l 
van het personeel en van uw naaste 
medewerkers om te bewijzen, dat u die 
opgesomde eigenschappen inderdaad 
bezit. In uw antwoord deed u ook een 
beroep op uw n.aaste medewerkiers, 
mactr nu om aan te tonen, dat hetgeen 
de hcer De Koe had betoogd, overdre· 
ven was. 

vraagstelling de vrijheid te mogen ont
lcnen u ons antwoord daarop te geven. 

Teneinde u niet ongerust te maken, 
wil ik van tevoren reeds zeggen dat de 
ui.tspraak zeer gunstig voor u · uitvalt. 
Als financieel Directeur geldt u bij ons 
als volko-men onaantastbaar. Natuur
lijk is dit oordeel van een leek, 
maar niettemin denkt het personeel 
in het algemeen er zo over, U oefende 
de lacttste jaren ook de functie uit ·van 
Directeur Personele Zaken. In die hoe
danigheid heb ik lange tijd met u 
mogen samenwerken. Als personeels· 
directeur heeft u natuurlijk niet die 
goede roep als in het financiele. Ik :zeg 
natuurlij/4 omdat h et nu eenma:al niet 
mogelijk is alle wensen in te willigen. 
Toch waren wij gelukkig met u en wat 
u wel het meest in deze functie karak
teriseerde is wei, dat u altijd "straight'' 

bent, men wist waar men bij u aan toe 
was. Ook op een ander gebied, behoren
de tot PZ, en wel inzake arbeidscon
flicten, k enmerktc dit uw persoonlijk
heid. 

H eer Harinck, · u bem ons nog in 
m eerdere kwaliteiten verschenen, maar 
het past mij niet in mijn positie een 
Directeur te analiseren. Een klein tipje 
wilde ik echter nog wel aanstippen van 
u als prive persoon. U bent een gastvrij 
man, u bent gelukkig getrouwd en dan 
kan het niet anders of u moet een goed 
m ens zijn, tenzij men zou redeneren 
dat het meer aan mevrouw Harinck te 
danken zou zijn, dat uw lwwelijk zo 
goed is. Op kantoor evenwel was h t?t 
altijd een prettige aangelegenheid met 
U te doen te hebben. Alles bij ellcaar 
genomen, krijgt u van ons een 10! 

Persoonlijk houd ik wel niet van 
cijfen., want een cijfer is toch altijd 
moar nauw verbonden aan de persoon, 
die dit geeft. Niettemin heeft u een 10 
en daaru.U kunt .w afleidcn, dat hct 
personeel u zeer waardcert en u zal 
miss en. 

Het moet u dan ook niet verwon
deren dat, toen uw vertrek bekend was 
en er stemmen opgingen een inzameling 
te lzouden om daart•an een oadeau voor 
u t:e ko pen, het geld binnenstroomde. 
De puzzle werd toen, hoe dit geld te be· 
steden. Gelukkig slaa!{den we er in met 
hulp van m evrouw Harinck een schil
derstuk aan te ko pen bij de schilder 

Nu wcet ik wel, dat beide beroepen 
op de publieke opinie rhetorisch waren 
bedoeld, nwar toch meen ik aan de 

V.l.nJ. : de pas-benoemd·e Directeur buiten Europa ].W. Br(Nid, mevr01:w Harinck en de 
scheillende Directeur H. Har:'.nck. 

( Joto: StUcqio 'J'ong &- Tim) 
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Dezentje en hoewel schilderijen he
den ten dagc hicr te lande niet goed
k.oo p zijn, blPt-1 er nog geld ot>er. Van· 
morp<m kocht ih f l 'H'l de heer Niederer 
daarom no~ een borrelstel m et de ge• 
dachte, dat u niPl rookt, maar wij u wel 
eens een born•l IHdden zien drinken. 
Wij oormoeden, dat u dit dan in Hol
land ook wel zult doen en we hebben 
maar metecn gr::ttc glazen genomcn ' 
vnor het geval we in Hilversum bij u op 
11isite zouden mogen komen. Ook toen 
was ltet geld nog niet op. Daarom 
knchten wij nog iets dat bevestigd zal 
worden aan h et gouden horloge, waar
voor ook een Directeur in aanmerking 
komt en dat u in Amsterdam zal wor· 
den gegeven. 

Mag ik nu - alvorens u de hand te 
drukken - u het schilderij tonen? Het 
stelt voor het berglandschap van de 
Rurangran bij de Tangkuban Prahu en 
de Tjiaterpas. Wij hopen. dat u de 
cadeaux aardig vindt, dat u een prettige 
reis naar Nederland zult hebben en een 
goede tijd in Nederland tezamen met 
uw vroutv, kinderen en, naar wij hopen, 
spoedig kleinkinderen." 

N a deze woorden trok de heer Bessem 
het kleed weg, dat het schilderij had 
hedekt en bewonderden de heer en 
mevrouw Harinck de aangeboden 
cadeaux .. 

De sc'heidende Directeur, nam hierna 
h'et woord en dankte de heer Bessem 
voor z~jn waarderende woorden alsmede 
voor de hem, namens het peraoneel, 
aanaeboden cadeaux. De beer Harindk 

0 • • . 
memoreerde vervolgens ZlJn e1gen car:-
riere bij de Paketvaart en weidde daar
hij in het bijzonder uit over de zeer 
prettige wijze waarop hij de maat
schappij gedurende 26 j aar had mogen 
uienen. 

Hij besloot zijn toespraak met aile 
aanwezigen te ver.zoekcn een driewerf 
hoera te willen uitbrengen op de toe
komst der · Koninklijke Paketvaart
Maatschappij, aan welk verzoek door 
een ieder enthousiast werd gevolg ge
gcven. 

Het orkestje van de Djakarta Club 
begon daarna met het spelen van dans
·muziek, zodat dan ook de meeste 
K.P.M.-ers zich aan een dansje waagden. 
·Ondertussen deed men het uitgebreide 
koude buffet aile eer aan en de Vrijdag 
was reeds lang aangebroken, voordat 
de laatste bezoekers er aan dachten 
huiswaarts te keren. 

Tenslotte willen wij niet nalaten, hier 
een woord van bewondering te uiten 
aan het adres van onze Transportaf
,deling, die, zoals wij dat gewend zijn, 
ook op deze avond weer had getoond 
volkomen voor 'haar taak te zijn 
berekend. 

V lJ~r.: mevrouw Bessem, chef PZ Mr. B essem, mevnmw en directeur Harinck. In het 
midden het schil1eriJ en borrelstel, die dJoor de chef PZ name<ns het personeel aan de 

scheidende dl<Tecteur werclen aar~geboden. 

De dansvloer V O'n cle Djakarta Clztb was steeds goed bezet. 
( foto's : Studio Tong & T i m) 

Jhr. I. H. A. Backer 

ontving hoge Koninklijke onderscbeiding 

Het heeft H.M. Koningin Juliana behaag'd om, ter gelegenheid van zijn 
aftreden per 1 Juli jl. als Directeur in Nederland van onze maatschappij, Jhr. 
I.H.A. Backer te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

In vcrband met deze hoge Konink1ijke onderscheiding heeft onze Directie, 
mede namens het. gehele personeel7 de beer Backer telegrafisch gelukgewenst. 
De inhoud van dit telegram lnidde ale volgt: 

"ontvang mede uit 1UU£m van het gehe.le wal en vlootpersoneel in indonesii? 
onze hartelijke gelukwensen met de t:ererende benoeming tot ridder 
nederlandse leeuw 

dekoe lzarinck pronkvanltoogeveen brand'' 

In an1woord daarop mocht onze Directie het vol~ende telegram van de 
heer Backer ontvangen: 

" hartelijk daJlk t:oor uw gelukwensen mede namcns het gehele wal en 
vlootpersoneel met de mij toegekende koninklijke onderscheiding ter 
gelegenheid van mijn aftreden als directeur in nederland der kpm stop 
r:ealiseer mij goed dat ik deze o1ulerscheiding 11erkreeg en deze voor mij 
slechts betekenis heeft door, de prettige directe en indirecte samenwerking 
met alle kpm-ers stop ik ben aften hiervoor zeer dankbaar en ik zal 
daaraan de prettigste lterinneringen bewaren stop mijn beste wensen blijven 
u allen vergezellen - backer". 
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Gefb.ang op ,]e belling. 

,Ze zijn. het weer vergeten, 
Gelijk zo menigmaal. 
Kooplui en koeien/okkers 
En handelaars in goud, 
Dat Rolland een land a'ln het water is, 
W aar de scheepmakersham er de hartslag is, 
Dat Holland benauwd en. armzalig is, 
Wa1meer het geen schepen bouwt". 

Dit schreef J. W. F. Werumeus Bu· 
ning verontwaardigd in 1934, het diep· 
tepunt van de crisis, toen na de tewater
lating van de ,Jagersfontein" geen enkel 
schip .meer op een NeclerJandse w e1·f in 
aanbouw was. De hellingen stonden ver
laten en de havens lagen vol met opge
l cgde schepen. Met huiver denkt men 
terug aan die tijd, nu de ratelenue mu-' 
ziek van de klinkhamers als een feest
mars over het wijde woelige water 
klinkt en d"e jaarverslagen van de wer
ven slechts een klacht vermelden: e:t is 
niet meer personeel te krijgen om de 
produ~tie nog verder te verhogen. 

De personeelsbezetting van de 300 Ne· 
derlandse werven en scheepsreparatie
inrichtingen heeft dit jaar een record 
van 50.000 man hereikt (1946-31.500). 
Wilton Fijenoord in Rotterd·am staat 
met 7000 man aan de kop en de 13 grote 
werven samen nemen met 29.000 man 
personeel het leeuwendeel van de pro· 
ductie voor hun rekening van tankers, 
vrachtschepen, passagiersschepen, hag
germolens en andere specialiteiten, 
waarvoor Nederland in de wereld goed 
te hoek staat. 

Het is dus hegrijpehjk, dat de Neder
Jandse scheepbouw hij de overhe.ids
instantie - het deviezeninstituut niet 
het minst - goed te hoek staat. 

Reeds d1·ie jaren lang handhaaft de 
scheepsbouw en de reparatie zich op een 
recordomzet van 800 millioen gulden 
per jaar, waarvan een kleine 4i)0 mil 
lioen voor huitenlandse rekening. Ex 
als men de geproduceerde deadweight· 
tonnages hestudeert, constateert men 
nog een ikrachtige stijging; 365.000 ton 
in 1952, 481.000 ton in 1953 en 653.000 
ton in 1954. Door het termijnhetalings
systeem in de scheepshouw zal m~~. de 
financitHe resultaten van deze sbJgmg 
eerst rreleidelijk erva"ten. Het staat nu 
reeds ~ast dat de orderportefeuilles der 
grote -werven, die tot November 1956 ge
vuld waren - van enkele zelfs voor nog 
eni{!:e jaren meer - aanzienlijk zijn ge· 
bold door de onlangs weer sterk geste
.,.en vraa.,. naar nieuwe schepeu. 
t:> 

0 1 . k Zulke resultaten klinken a s muzte 
in de vaderlandse oren. Scheepvaart en 
scheepshouw hehben een streepje voor 
in de nationale waardering en als net 
druk loopt in de havens, weet elke Ne
derlander dat er een goede tijd op til is. 
Maar deze recordcijfers zijn niet het ge· 
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In verbalbd met de reprrtr 'ering Vll'n Directeur Harinck, werd op Dinsdag 14 Juni jl. aan 
boord van het ms. ,Van Rie.msdijk" voor de ge=gvoerders en officieren van de op die dag te 
Tg. Prio,Jc birmenliggende schepen, door de heer en mevrouw Rarinck een afscheiasreceptie 
gegever~. Deze avond wercl rneile bijgewoond tloor Pres&tt..d:irecteur en mevrouw De Koe en 
Directeur Pronk van Iloogeuecm, alsmede de verschillende diensthoofden van het hoo/d· 
kantoor en het Priok-agentschap. 
Op dJe /oto van links 11taar }'echts: mevrouw Harinck, mevrottto De Koe, gezagvoerder H.J.G. 
Sikke.~, &·e nls gastheer optrad en de scheutende Directeur Rarinck, stacmde bij het piece 

de milieu van het koud.buffet, een pseudo-harir£g. 

volg van een goede conjunctuur die als 
een goud~n regen over orts land zou zijn 
neergeregend. Ze zijn be"\>ochten met die 
keiltarde energie, die in de scheepvaarl 
en de scheepsbouw nog onvenuinderd 
vereist is, wil men zich a!s klein land en 
groot scheepsbouwer handhaven op de 
fel concu:trerende internutionale markt. 
foen de werven aan het eind van de 
o01·log geplunderd en l'emield erbij la
gcn en de havens waren verstopt, hiel
den de scheepsbouwers de blik niet naar 
het verleden gewend, maar herbouwden 
hun bedtijven in de modernste vorm, 
profiterend van de nieuwste ervaringen. 
Dat de Nederlandse wen·en nu dikkere 
orderportefeuilles hebben dan de mees· 
le buitenlandse concurrenten, is o.m. te 
danken aan de ver doorgevoerde ratio
nalisering der productie. 

In het systeem van scheepshouw zijn 
helangrijke wijzigingen gekomen en 
men vertelt wei voor de grap, dat de 
Ned. Dok en Scheepsbouw Mij in Am
sterdam de tankers in confectiematen 
fabriceert. Een grond van waarheid zit 
er in. Voor de enorm gestegen mate
riaal-en houwkosten - bijna viermaal 
ltet vooroorlogse peil - was maar 
een oplo!lsing: standaardisering van de 
typen. De hau11se in de tankerbauw was 
door de NDSM tevoren reeds met eeu 

(toto: Studio Tong cf: Tim) 

gocde neus hespeurd en toeJt de bui los
hrak, stond ~e klaar om de huit binnen 
te halen. De~e serieproductie hlijft ech· 
ter een uitzondering. 

De modernisering der productie heeft 
o.m. tot resultaat gehad, dat de schepen 
niet meer spant voor spant en plaat voor 
plaat op de helling worden gehouwd. In 
de enorme loodsen speelt zich nu het 
1Jelangrijkste werk af. Grote stukken, 
zgn. secties, w.orden daar samengelast 
en op de belling samengevoegd. Het las
sen geeft in vergelijking met het vroe
gere klinken een gewichtsbesparing van 
ongeveer 12 tot 15 pet., maar bet stelt 
vee) hogere eisen aan de vakman en de 
controle. 

Doch wanneer de Nederlander over 
scheepsbouw spreekt, gaan zijn gedach
ten niet allereerst uit naar tankers van 
37.000 tonnen, maar naar kostbare passa
l!iersschepen, schoon van lijn en luxueus 
van inrichting, vlaggeschepen van de 
haven als de ,Nieuwe Amsterdam" van 
Rotterdam of de ,.Oranje" van Amster· 
dam. De luchtvaart heeft een helang
rijk deel van het transatlantische pas· 
sagiersvervoer overgenomen en de roem 
van de trotse mailsteamers schijnt, op 
zijn minst, aan bet tanen. 

Toch heeft Nederland na de oorlog 
twee zeer helangrijke orders voor bui-
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Onze orut.direct<>ur If. llctrinck verlrcok 30 ]uli jl. m.et zijn {!ezin .per ms. ,.Willem R urs" 
t.\QOr goed nanr Nerlerlcmd. De Di<ecteru- van de K.J.C.P.L. t e Hong Kong, de heer 
J.H. Warn ng, ( rechts op de foto ), die in die c!ag.en juist op dienstreis in l ndonesiii ver-

toe/cle, brengt een toast uit op e~n voorspoedige reis van de scheMiew 1e KPM--lirecteur. 
(foto : Studio Tong & T i m ) 
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Oppa:;ser Sarmili, ilie de scheicl end.e Directeur jcrrC"nlung hee/t gediend, bevond zich evr.meens 
onder de zeer vele wegbrengers van de fomilie Ha.riuck· 
Op de foto : Sarmili neemt met een ,.selamat djalan", uan boord var~ d e , Willem ~uy~", 
a/sclte 'd van z ijn directeur. In lret midden : de heer H . Hart, secretarts vfln onze D1recue. 

tenlandse passagiersschepen iu felle 
concurrentie met mededingers veroverd. 
V oor de oorlog waren znlke successen 
in Nederland ongekend. De NDSM in 
Amsterdam bouwde voor de Norske 
Amerika Linje een nieuw vlaggeschip, 
de , Oslofjord", een kostelijk schip van 
] 6.844 brt. en de Kon. Maatschappij , De 

(toto: Studio Tong & T im) 

Schelde" in Vlissingen bouwde voor 
Svenska Amerika Linje de , Kungs
holm", een luxueuse twcepijper van hij
na 20.000 hrt. , twee vlaggeschepen van 
de atlantische vloot, graag gezien aan 
beide zijden van de oceaan. 

Zo zijn er, naast vele tankeropdrach· 
ten, nog andere belangrijke buitenland-

se orders te uoemen. , De Schelde'1 en 
,v.d. Giessen & Zn." boekten in 1948 
ecn Argentijnse order voor de bouw van 
drie nacht- en passagiersschepen van 
elk 11.521 brt., waarvan de ,Alberto 
Dodero" een vaste klant in de Amster
damse haven is gewordcn. 

Alle Nederlandse r ederijen bebben 
onmiddellijk na de oorlog programma's 
voor nieuwbouw Ollgeruaakt, waarvan de 
NederJandse werven een aanzienlijk dee! 
voor h un r ekening hebben genomen. 
De ,Nederland" liet bij P. Smit Jr. in 
Hotterdam haar eerste vrachtschip van 
meer dan 10.000 tonnen, de ,Karimata" 
bouwen. Boele's Scheepswerven in Bol· 
ues maakten voor de Oranjelijn een van 
de snelste schepen van de koopvaardij
vloot, de ,Prins Willem van Oranje' '. 
Wilton Fijenoord vulde de gerenom
meenle vloot vau de Holland Amerika 
I,ijn weer aan met twee mooie schepen, 
de , Rijndam" en de ,,Maasdam". Zelfs 
de Kon. Hollandse Lloyd in Amsterdam 
gaf voor de eerste maal in veertig jaren 
weer opdracht voor een nieuw schip, de 
,s'-Gr.avenland", die hij v.d. Giessen in 
Krimpen aan de IJssel werd gehouwd. 

Doch wij constateerden r.eeds, dat de 
helft van de n ieuwbouw voor buiten
landse rekening geschiedt. Van de t an
kers, die momenteel bij duizenden de 
wcrcldzeecn doorploegen, zijn er tienta1-
1cn van Nederlandse hellingen gegleden. 

V arend, scheepsbouwend en schepen· 
reparerend Nederland heeft vanouds 
een goede reputatie in aile wereldha
vens. Maar het is belangrijker, dat deze 
1·oep na de oorlog hersteld en verste
vigd is. Toch zal geen reder of werf
directeur de loftrompet onbekommerd 
steken. De scheepsbouw is een der meest 
conjunctuurgevoelige hedrijfstakken van 
het land. Staat de wind op baisse, dan 
etaken de orders en blijven de hellingen 
lecg. Daarom wordt, ondanks de wel· 
vaart, hard gewerkt aan verdere ratio
nalisering van de werkmethoden. Dat 
de productie nog stijgt, ondanks een sta
hie1e personeelshezetting, is de trots van 
de scheepsbouw. Wie sedert 1939 niet 
meer op de werf van de NDSM is ge
weest, kent het bedrijf niet m eer terug. 
Overal heeft de mechanisatie ten koste 
van enorme investeringen de overhand 
genomen. 

•. Scheepje bouwen, h et land bchou· 
wen", zegt het oude devies. Dat geitlt 
niet aileen voor de 400 millioen devie
zen, die de scheepsbouw en reparatie 
j aadijks aanbrengt, maar ook anders. 

Scheepjes bouwen is een mooi vak en 
geeft zelfvertrouwen. Zolang ze onze 
zeegaten in ruime getale verlaten en 
binnenvallen, gaat het goed met het 
Schip van Staat. 

(Uit •• de T1Jd") 
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,,+/et witte sthaa~ van 

lwee succesvolle opvoeringen door ,Die Rycke Reeders11 

De toneelgroep Paketvaart-Personeel ,Die Rycke Reeders" bracht op 
24 en 25 Jnni jl. in de Gedung Kesenian (Schouwburg te Djakarta) het 
blijspel ,Het wittc schaap van de fa mille". In verband met het vertrek van 
Directeur Harinck was dit stuk uit een drietal hem voorgelegde toneel
stukken gekozen. En het is ongetwijfeld een goede keuze geweest ! 

liet succes op beide avonden was 
groot. En terecht. Een qua-inhoud zeer 
verrassend toneelstuk, gecomhineerd 
met goed spel, waardoor de originaliteit 
van het blijspel zeer goed tot zijn recht 
kwam. 

Het verhaal gaat over. een ,zo op het 
eerste gezicht" keurige familie, bestaan
de ui t James en Alice Winter met hun 
dochter Pat en zoon Peter, die vele 
notabelen oniler hnn kennissen telt, 
zoals J olm Preston, commissaris van 
politic en Father Humble, de zeer ver
strooide geestelijke. AI gauw blijkt 
evenwel, dat de gehele familie, inclusief 
het di enstmeisje Janet, ongeoorloofde 
practijken uitoefenen. Papa Winter is 
een zeer kundig inhreker, zijn vrouw 
kan bet .ook wei eens niet laten iets uit 
een winkel mee te nemen zonder te 
betalen, Pat is een handige zakkenrol
sler en Peter een geniaal vervalser van 
bankbiljetten. J anct, het dienstmeisje, 
it> nog in de leer en oefent zich ( te pas 
en te onpas) dat het een lieve lust is in 
de huiselijke . kring in het zakkenrollen. 
De huisvriend Sam Jackson zorgt dat 
de gestolen ar.tikelen worden verkocht 
en voorziet het gezin hierdoor van de 
nodige geldmiddelen, zodat de ,zeer 
goede stand". van de familie kan wor
den opgehouden. 

De verwikkelingen ontstaan, wanneer 
Peter (het witte schaap van de familie) 
na kennismaking met het ,;meisje van 
zijn dromen" (Angela, dochter van de 
commissaris van poli tie) besluit eer
lijk te worden. l\'let dit laatste stelt hij 
z'n ouders zeer teleur, doch alles komt 
in orde wanneer blijkt, dat Angel a, 
evenals haar aans taande· schoonpapa, 
een geroutineer.de inbre~kster is. 

Door vlot spel en met veelal rake 
typeringen hehhen ,Die Rycke Ree
ders" met dit originele en, Iaten wij bet 
maar eerJijk zeggen, volkomen immo
rele stuk, het K.P.M.-puhliek twee zeer 
amusante avonden bezorgd. 

Ret uitstekende decor van· Bas Pelli
kaan en de keurige kleding der spe· 
lers was volkomen in overeenstemming 
met de opvatting van de regisseur. 

De spelers 
Beschouwen wij de spelers afzonder

lij'k, dan client in de eerste plaats 
Gerrit van Voorthuizen te worden ge-
noemd. die (wederom) vlot spel te zien 
gaf. Zijn J ames Winter was een op-en
top gentleman met juist da't tikje ironie. 
wat hem tot een sympathieke inbreker 
maakte. Zijn taak was niet licht, doch 
hij volbracht deze met verrassend 
gemak. 

Wij hebben genoten van Clara van 
Voorthuizen als Alice Winter. Haar wei
nig opvallende rol speelde zU met zo'n 
wannte, dat haar. typering als moeder 
volkmnen ccht was. 

Wil de Mol als Pat was zoals wij van 
haar gewend zijn: zeer goed, een han
dige jongedame met charme. Laatst
gcnoemde eigenschap was voor de uit
beelding van haar rol overigens onont· 
heerlijk. 

De rol van Peter was erg moeilijk. 
Dick Olij heeft zich er echter goed 
doorheen geslagen. Hij gaf een goede 
cr.eatie van een jongeman in tweestrijd. 
De overgang van de ene stemming in 

de andere was even~el niet altijd even 
nHttmrlijk en ook in het samenspel met 
zijn geliefde Angela was hij niet op 
z'n sterkst. 

De rol van John Preston werd vlot 
vertolkt door Gerard Laaper. Wij 
hadden hem evenwel iets ouder uitge. 
beeM willen zien. -

Miep van Os speelde de rol van Angela 
met onmiskenbaar talent. Zij was 
een lief jong meisje, dat aller harten op 
slag veroverde. Haar mimiek is goed 
en vooral haar houding en beheersing 
van bewegingen vallen op. 

Cees van de Wetering had als Sam 
Jackson vele goede momenten. Hij 
speelde vol OYergave en concentratit·. 
Maar toch was hij naar onze meninp, 
niet voldoende de , linke" jongen uit 
de grote stad. Hij had nog iets groff er 
en geslepener moeten zUn. 

De dankbar.e rol van Father Humble 
werd een der successen van de avond. 
Co Willemsen overdreef l1et excentrieke 
van deze geestelijke enigszins in het 
begin, waardoor diens :verstrooidheid 
soms wel eens naar het debiele zweem
de. Hij herstelde zich later echter 
prachtig en was, vooral in het tweede 
bedrijf, ui tmuntend ! 

Tatie Niederer gaf eeu h eel goede 
vertolking van het dienstmeisje Janet. 
Vooral in de scenes, wanneer hleek dat 
ze zich weer eens iets had ,toege· 
eigend", was zij bepaald kostelijk. 

Een waarderend woord is bier zeker 
op zijn plaats voor de beide iuspicit~n
ten Nico de Mol en Arie van Pelt, die 
een groot aandeel hadden in het vlotte 
spelverloop, door er voor te zorg~n dat 
aile toneei- en spelersattrihuten te he
;;temder plaatse stonden, lagen, of hin
.gen, wat, gezien de enorme hoeveel
heid, niet mee~evallen zal zijn. 

De meestc eer komt ongetwijfeld toe 
aan regisseur Chris Antonissen, die het 
geheel een vaart gaf om van te smullen 
en ons ook dit keer verbaasd deed 
staan, wat hij met amateurs allemaal 
kan doen. Zijn strakke leiding was dui. 
delijk voelbaar, niemand chargeerde t e 
veel,-.waardoor een gaaf gebeel ontstond. 

Een spelnwment uit lzet 2de bedrijf van ,Het ·witte sclwap van de famil'e". 
(/oto: St11d.io Tong & Tim) 
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Van de souffleur Henk Hazehroek 
kan worden gezegd (en dat is o.i. een 
eompliment)' dat hij zijn taak vo1-
komen onopvallend heeft verricht. 

Last but not least complimenteren wij 
Niesje Antonissen, die enkele prachtige 
japonnen ontwierp en tevens voor een 
uitstekende grime zor.gdroeg. 

Aan het slot van de tweede avond, 
w:auop de voltallige Directie met 'hun 
dames. aanwezig waren, spFak de schei
dende Direct.eur llarindk woorden van 
dank tot de spele:rs en medewerkers. 
Er kwam eeu namaak K.P.M~-sehip het 
tioneel oprollen, wa&rin voor. alle mede
weJrkenden 2 fleasen geestrijk vQcht aan 
boord waren. 

,Die Rijcke Reedel!S" hebhen met deze 
IJitv.oeringen hun gpe.de naam hoogge
hou.den. Wij mogen wel zeggen dat ie
dereen in de zaru zich kostelij)i heeft 
geamuseerd, waarmee het helangrijkste 
doel, de m.ensen een genoeglijke av.ond' 
te hezorgen, vo:tkomen werd he:rei:kt. 

Ret is daarom, dat wij de volgende 
uitvoering van dit gezelschap weer met 
veel' llel'angsteFli:ng tegemoet zien. Wan
neer weer?? 

v.d. M. 

Het . R;o.ergebi.ed' i1;1 D'uitslimd werd onlangs 
zeer- onveHig- gemaakt d-oorcnUiobapdiere.n. DeJ:~ 
mn~me, sr.r.uikro'I«!J.tSi Iii elden> eersame se~igers• 
a.'l,ll;. s0h~iln 4enr. bet: g~d' ~ de- zakken-. en 
&t~Yen. des.n.oo,ds nog een bhmwe hq:on tDe~ 
Me!Ugeen h'Jd' dan ook de scbr.llt te p,akll;en 
gekregen, maar wei.nigen W!lren tooh zo bang 
als de- koO'pman uit Efndho.veu', die onlaogs 
ee11> l!l.lm.clijlc rilij,C.IW!l ~tV.ontuu.ll lie~efde op ,eeD' 

D~ ,,Au.whalm". 
lJijl mnJ~s.t in. bet lto.er,gebied zijp. e,n.. m,et d~ 

bed0 eli,ng, zj,eh elC1;ra te heyej.ligen J.eg.e,n: eyen: 
tue}Jl ba~dieten hi.ng liij .een. liordje achter aan 
zijo wagen W11a1iOp hij keurig ll.~t tGwerwo-ord\ 
,P'ol~if' bad• geschilder.d. 

Be· Dllitse ·P'Milie, die lange· ·doe. autoweg.en · 
een extra oogje in bet zeil hield,. meg: d4> 
slim.·~erik n;ttuudijk al spoedig in. de. _Kalen. 
Over eerr a£stanifvarr enige tientaH'en kilometers 
w:erd IUj liefat nege.n· maal aaagebo~d'eiF maa11 
fl).el) .liet h.em.· !le~ v.e11der l'ij4e!l- »JJ.d'3t .hij 
h.~ v.er;t.eld waar.om })ij V.Q.Q~ ,Eol~zejl' spllelde .. 
Tens).otte kreeg de Eindhoven11ar ecb~er g~9eg 
van dit d.waze spel. en 1\lldat liij de laatste Reer 
was• aangehouden en weer zijn· weg ·had' mogen 
v.ewolgen gooide my het. malleo b&rdleo ~le auto 
uk. N.auwdijb e-eJL n;t.W'\IUt l~ter· ai);QJ"d e- eel!~ 
snel.le \Ill!&~ hem v.ool'bij, ~erq..~ · kna~ e~;~
d·rulvte he:\nl de wegb.erm .in. T >v.ee ;m~:nen. 
sprongen nit de auto en dwongen onze Eind• 
hovenaar uit t e st~pen. Deze was overtuigd 
met gevaarlijll;e autoliandieten te do~n te h~b
ben •. Hij haalde dan oo,k uit eig~Ut bew~ing 
zijn. p.or.tefeniHe .uit zijn zak. en. wilile. .die o.v:er
bandigen oan de hoey,en,. 1'.oen- ,eoot.e.r r.eiflite 
een van de mannen beJU, bet bordie ,J>olbei" 
o~er, . dat bij p~s uit .de . auto Jtnd: geworpe.n. 
,::k zag dit' ~dje· op d'e weg vaUen, mein 
llalr;. U; !hebt het' ~k.er vemo:reJI10

, , speak cJe 
D\litseJ.: mit)<ZAaffl· 

~ . . , .. 
AUe s.pelers en medewerkend·~ W~tr®n. , -~· afloftp Wn. • >de voorstellin.g vereeu.wigd'. 
V.l.n.r.: (staumk) Nico de Mol; Clara van Voorthuizen; Nies Antonissen.; Miep van Os ; 
Dick Oly; Arie wn Pelt; Henk Hazebroek; Gerrit wn Voorthuizen; Gerard Lcraper;. Wil 
de Mol; ChJ-is Antonissen. (even zichtbaar) en Cees van de W eterin.g. Zitte:n.de: Co WiUem-

len. en Tati-e Niederer. 

Regisseur Clwi<9 Antonissen had een speciaal be~je van . ex-direct.eur Hcirinck- in OITUVlJnf!St 
te nemen.. 

Oirecte.vr WJtrning der KJCPL vertoefde 
in Diakarta. ·. 

Een elders. in dit nwnmer opgenomen 
foto (~ie pag. 7) getuigt van de aanwezig
heid te Djakarta in het· begin van deze 
maand van de heer J. H. W aming, 
oudste direcl eur van de K. J. C. P. L. te 
Ho~ ~I;J.g. De h.~~ Wam·m.g: ·hewcht 
Jndo~sie zo;w.e} ¥9Pi1 ilnsp.eetie. v.an· · de 
eigen ve.Qigmg~ fie11 .K.!t.C..P .L.. in dit 
1<!-nq., ais voor he$pr.ekingen met de 

(Jato's : Studio Tcing & Tim) 

K.P.M.-uirectie over vele kwesties, welke 
.iU: .de nauwe samen'Wel'king tu.Bsen de 
K.J.C.P.L. en onze maatschappij hun 
goJToudslag vin.den. · . '· · 

D.e dag na aanhmst van de heer 
W"'a:rcing· in. Djakarta; w~rden de dienst
en afdelingschefs van het hoofdkanteor 
i~ de wer.kkamer· van de .presid~nt
dil;ectenr. in de g~leganhejd gesteld met 
dez.e ' aangename perso~nJijkheid ud.t 
Hong. Kang ~ennis te maken. 
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. Beproeving op .zee: I 7 dagen in -~·een stuorloos 

hootje . .. 

De 11Batoela11 redde vier , . 
schipbreuk-elingen .· 

Sober verhaal van gezagvoerder 

·. 

Toen wij eind Juni vernamen dat onze ,Batoela" o!) 20 . Juni jl., zeventig 
mijl van Singapore verwijderd, vier lndonesische schipbreukelingcm had opge
p~t, schreven wij direct een expresse-brief aan gezagvoerder H. Meyer ( dezelf
de die ons regebnatig voor ,de Uifaat'' van zulke schitterende· foto's voorziet) 
met het verzoek ons van deze redding een versl'ag te z~nden. We waren er 
daarbij van overtuigd, dat hij van dit gebeuren wei de n~dig'e foto's zou hebben 
gemaakt en verzochten hem zijn verhaal . met zijn even~ele O:(lnamen te willen 
illustreren. · 

De zeeman eigen ontvingen wij een ( onopgesmukte) . korte reportage, die 
wij onze lezers hierbij · in extenso willen weergev~~ : .. · 

"Zeer geachte Redactie, 

Uw "zeer-veel·spoed'' -brief ontvangen. 
Het heeft echter weinig zin om ook 
weer zeer veel s poed terug te schrijven, 
want ik weet woorachtig niet wat nu 
ot•er zo'n · geval .te schrijven. Het is 
immcrs .de moeite niet WMrd! 

Een bootje in de verte op zee, ont· 
wattrd door de wachthebbende tweede 
stuurman. die mij WMrschuwde. Wij 
voeren er heen, dMr het enigszin.s 
vreemd was, dat het ding geen VlWrt 
liep. Er werd met vlaggen geZ"'.vact.id en 
dichterbij ge komert, zagen wij dat er 
vier kerels op zaten. Wij manoeuvreer· 
den zo dicht mogelijk l<zngszij, zodat 
ze te praaien waren en wij vetnamen 
toen dat ze geen eten of drinken meer 
hadden en grMg Mn boord van de 
, Batoela" wilden. Voor hun bootje 
hadden ze geen belangstelling meer. 

Wij manoeuvreerden daarop nog 
dichtP.r nMr het motorbootje toe, zodat 
een lijn kon worden geworpen. Die 
misten ze, alhoewel er goed werd ge
gooid. Een pandjerwalla sprang daarop 
(onverwacht en zonder toestemming) 
over de muur en zwom de lijn over. 
Een niet ongevMrlijk karwei ; er kunnen 
immers toch altijd haaien worden ver· 
wacht! 

Ik had wel eens gehoord dat hlWien 
bang zijn voor · lawMi en ik liet 
daarom maar wat kabaal mak.en met de 
luchtfluit. Kwaad kon dat nooit, maar 
enfin, we hebben geen hlWien gezien 
deze keer. 

De a/stand was niet te groot, de lijn 
werd dadelijk vastgemMkt en het 
bootje, dat de ,,Ban Lie" bleek te zijn, 
werd lan.gszij getrokken. De vier ( uit-

to 

~. 

De pandjerwalla, Moh. bin Hast:UJ., ·sp;oitg on· 
verwacht overboord en zwom de lijn over ..... ' ! 

Er ha&den haaien ikunnen 'zijri:' 

(foto: gezag~. H .; Meyer) 

: • ... r .. 

Jti) .. name" ·het . bootie met de dubbele reep 
. . .. . . 01!Cr op luik 3 . . 

(jato: gezavv.' H . Meyer) 
0 · .~. ··' - ~ 

gehongerde en dorstige) inzittend~n 
kwamen dactrop aan. boord en konden 
toen weer eens wat eten en drinken. 

Ze vertelden ®t ze 3:] -ani, dus toen 
17 dage~ geleden, ~et de van de Chi
n e~~ eigimaar geliuurde J.>Ban Lie~: van 
Blinjoe, · _(Banka) Waren vertrokken 
met . een lading vis bestemd voor Pang· 
kal. ,Pinang. ln slecht iveer waren ·:::e 
huri schroef kwijtgeraakt. . Ze hadden 
T?-Qg . wel ' geprQbeerd .om een houten 
s.chroef te snijden ,. die inderdaad op d e 
as bevestigd bleek te ·i ijn, maar toen 
dat' eenm.aaf zat, wilde' de ZlWk toch 
niet c!raaien. Hun drinken ·was al een . 
paar dagen ~p," hadden nog een handje· 
VO[ voedse[ over en zij Waren in die J7 
dagf!n ongeveer 80 mijl van hun koers 
gedreveiz.. 
. Zoals gez~gd: voor het bootje hadden 
ze- weilnig. belangstell{hg ·meer en de 
opluchting was groot, dat ze weer safe 
waren. Wij namen het bootje met de 
dubbele reep over op luik 3 en zetten, 
na een uur oponthoud, de reis naar ~ 
Singapore voort. Met de " Generaal van 
Geen'' werden · ze van genoemde plaats, 
compleet met boot, weer naar hu n · 
uitgangspunt Blinjoe teruggebracht". 

Tot zover deze. (s~bere) repor tage· 
brief. Wij zijn gezagvoer.der Meyer . 
hier voor, alsmede vo.or zijn gesl aagde· 
foto's, zeer erkentelijk. 

·we Vragen OIL9 aileen maar af, wat het 
lot v~n de vier uitgehongerde schip· 
br.eukelingen zou·zijn geweest . indieu de 
,Ba toela" 'hen n iet tijdig b ad opgepik t. 



De ,,Ba1~ Lie'' werd lQlngs::ij de ,Batoela" getrokfken. De vier in::ittenden blek en te zijn: Oesman 
bin Kahir, Saleh Ilussein, Lie Huml Djie .en Tjhie Lion Khun. De opluchting was groot ...... 

(toto: ge111agv. H . Meyer) 

Leendert Spaander overleden 
Te Edam is, 99 jaar oud, overleden 

de heer Leendert Spaailder, de man die 
het onbetekende vissersplaatsje Volen
dain de wereldvermaardheid bezorgde 
van thans. 

Spaander. zeide in .1881 het vissers
leven vaarwel en kocht in V dl.endam 
eeh eenvoudig koffiehuis. Hij knoopte 
relaties aan met buitenlandse kunste· 
naars, die, getroffen door de karakteris· 
tieke schoonh.eid van het d•orp, lange 
tijd hij hem logeerden en vele schilde· 
rijen maakten. Die schilderijen en de 
prentbriefkaarten, die Spaander in 
grote oplage liet vervaardigen en h er en 
der verspreidde, gaven Volendam in de 
jaren, dat het · toerisme zich begon te 
ontwikkelen, ruime hek endheid. Tevens 
schiep de thans overledene v ... oTwaar.den 

voor comfortah el bezoek. Hij breidde 
zijn cafe uit tot Hotel Spaander, liet 
een speciaal trammetje lopen van Edam 
naar Volendam (h et biefstuktreintje 
ge.qaamd) en hracht twee botters in de 
vaart naar Marken. Door deze en andere 
initiatieven 'kwau{en er steeds meer 
vreemdelingen uit eigen land en het 
hnitenland naar het vissersdorp aan de 
Zuiderzee. Zelf leidd~ Spaander voor· 
name hezoekers rond. 

In l9l!l trok de h eer L . Spaander zich 
uit zaken temg. De leiding van het hotel 
ging toen over aan de · inmiddels over· 
leden dochter Alie, die de trauities van 
gastvrijheid van haar vader op char· 
mantc wijze heeft voortgezet. 

De heer Spaander, die jarenlang lid 
' 'an de gemeenteniad is geweest, was de 
oudste inwoner van Edam (Volendam). 

Ge~chen.k aan de CR.o~al crza"y 

Een zinvol geschenk heeft de Konink
lijke Marine de Royal Navy aangebo. 
den als dank voor de in de oorlog ge· 
noten · gastvrijheid. Ter afsluiting van 
het Tulpenfonds, waaruit de Nederland. 
se Marine elk jaar de middelen putte 
om zes Britse vlootbases van hloeiende 
hollen te voorzien, offreerde vice-ad. 
miraal A. de Booy, hevelhehber der 
zeestrijdkrachten, op ll Mei jl. te Ports· 
mouth aan admiraal Sir George Creasy 
een schilderij van de Nederlandse m ees· 
ter Ludolf Backhuysen (1631- 1708), 
voorstellende het voormalige oorlogs
schip ,,De Zon", terwijl dit bij Den 
Helder voor anker ligt. Dit olieverf
schilderij is een fraai specimen van het 
werk van de 17de-eeuwse zeeschilder. 
Het is een stuk vol }even, prachtig van 
kleur en toon, met woelige golven, 
waarop het oud-Hollandse schip met 
zijn hoog-opgaande tuigage duidelijk 
naar bakboord heJ:t, terwijl een kleiner 
vaartuig vol ,passagiers" kennelijk vee) 
moeite heeft de haven hinnen te zeilen. 
De Engelse pers heeft er een reproductie 
van afgedrukt. 

Op de lijst van het schilderij is een 
koperen plaal aangebracht, waarin 
gegraveerd staat: ,Geschenk aan de 
Royal Navy van de Koninklijke Neder
landse Marine uit erkentelijkheid voor 
de tijdens de tweede wereldoorlog in 
Engeland genoten gastvrijheid". 

Wij herinneren er. aan, dat admiraal 
De Booy van 1936 tot 1943 Nederlande 
marine-attache in Louden is geweest. 

Het overschot van h et Tulpenfonds 
werd verdeeld tussen twee Engelse in· 
stellingen van liefdadigheid. 

... . 
r; 
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Archipel .. vaart • 
1n het verleden 

door 
G. Knijpenga 

XVI 

Dat .net hestaan van · Singapore door 
de Nederlandse . aUJtoriteiten tot het 
tractaat yan 1824 werd genegeerd, daar 
maakte de handel zich niet druk over. 
Die hemoeit zich in de regel niet met 
poli.tiek, zolang ze daarvan. geen nude
len onder.vindt althans. 

In 1819 werd ·de vlag van de Sultan 
van' J ohore, ·Pahang, Rio en Lingen, 
,zwart niet een wit hlok aan het hoven
einde hij de stok" , vastgesteld en te Ba
tavia erkend. · 

De Regering, die trachtte de .particu
liere handel in de Archipel met aile 
hare ten dienste staande middelen te 
hevorderen ·en de grote aantrekkings· 
kracht van Singapor.e uit haar gehied 
inet lede ogen aanzag, zon op middelen 
am deze handel te beperken, 
· De invoerrechten van de stad Malak
ka, waarvan de meeste handel naar 
Singapore was getrokken, werden in 
1822 helangrijk verminde rd. In 1824 
werd het een vrij-haven ,,rt:er opheuring 
van de handel'' en mitsdien alle heffing 
op inkomende- en uitgaaude rechten al· 
daar afgeschaft. Resultaat kon dit niet 
meer hehhen, althans voor de Neder
landse . handel, aangezien een paar 
maande,ll "daai na geheel Malakka aau 
de Engelsen werd overgedaan. 

Daarna' 'verd gedacht om van Riouw 
een concurrent vari Singapore· te klm· 
iien maken. In 1824 werd h et B estuur 
aldaar opgedragen, de hepalingen van 
h andel en scheepvaart zo soepel moge· 
lijk toe te passen. In 1826 ging men nog 
een stapje verd-el' dO"&l' te hepalen, rht 
Chinese jonken, rechtstreeks uit China 
aangekomen, aldaar hadden te beta len: 
een jonk, tot 4000 pic. Chinese goe<le· 
ren f. 1.000.- ; een jonk, meer dan 
4000 pic. Chinese goederen, f. 1.500.--. 

Op Chinese goeder.en . v~n elders inge
voerd zou een recht" · 1¥orqen geheven 
van 6% van de waarde wailneer invoer 
geschiedde met Nederl~Jid~e sehepen of 
daannede gelijkgestelde·'l"tlbeemse vaar
tuigen; wanneer de ·~~r ·, geschieclde 
met vreemde echepe~,' 12"% van de 
waarde ' · ·. · 

Daar. de jonke'ti:. e~·:·;~d~x;~ vaartuigen 
10 mijlen · verder een haven vonden 
waar alles vrH · was, · hadden deze 
maatregelen k erinelijk geen verheterde 
scheepvaartheweg.ing 'ten gevolge, zodat 
werd hesloten Riouw~, tQt vrijhaven te 
\"erklar.en. · ~. ' 

In de Staatsconnint van 1828 kan 
m en lezen: 
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,ln aan.merking nemende, dat de Ne
derlandsche haven van Rio, gel-egen aan 
den ingang cler zeeengte van Malakka 
in · Oost-Indie, voordekn aanbiedt die 
onder doelmatige bepalingen kunnen 
armleiding geven tot eene u"ttbreiding 
van handel en welvaart besloten, dat dir! 
haven met 1 ]anuari 1829 eett vrije ha
ven zal zijn, alwaar alle goederen, zon· 
der onderscheid, vrijelijk zuUen kunnen 
worden in- en uitgevoerd, zonder beta· 
ling hetzij van regten, hetzij van haven
of ankergelden en zonder dat de han
dclcw.rs a:an eenige '(Uldere fonnaliteit 
zuUen onderworpen zijn, dan een bloote 
aangifte van hunne ladingen". 

In de ui'tvoerstatistieken van Java za· 
gen wij in 1827 uitgeklaard voor Riouw 
19 sc.hepe.n (1337 .ton) en voor Singa
pore 38 sehepen ( 4679 tan). 

Of eer.stgenoemde schepen zich tot 
Rionw heperkten en niet d'oorvaeren 
naar Singapore, komt in de statistieken 
niet tot uitdrukki.ng. De voornll'ams·te 
uitvoerproducten naar heid'e bestem· 
mingen waren : arak, koffie, suiker, 
tabak en tin. Ret ligt wei voar d·e hand, 
dat indien geen afname voor. de arti· 
'kelen te Riouw werd gevonden, het een 
paar mijlen verder werd geprobeerd. Zo 
zagen we kapitein Koch van de "Theo
dora' ', in 1832 van Batavia vertrokken, 
te Riouw een paar manden t<lhak ver
kopen om dan, met de overige lading, 
door te varen naar Singapore. 

Singapore-kooplieden konden alles 
gebruiken en die werden te Riouw niet 
gevonden. Het manifest van de Neder· 
]and!'e hrik ,Fathal Moenju.in" (1'02' 
ron), Kapitein Hadat, in 1840 aangeko· 
men van Palemhang, zag er hijvoor
beeld als volgt uit: 242 pic. ·rottan, 3 
pic. koffie, 2l!z pic. olifantstanden, 
14 pic. benjamin, liS pic. gedroogde 
~·is, 13lf2 pic. blanchang, 1 pic. tahak, 
1l!z pic. koperdraad, 63 cor. matten, 
58 cor. sir.ihdozen, 10 cor. batiks, 15l!z. 
houten basons, 11.700 matzakken, 2 pic. 
betelnoten, 5300 guldens en 11 buncals. 
goudstof. Varia tie dus van diverse arti
kelen in kleine hoeveelheden, waarvoor 
te Singapore altijd wei een markt was. 

Wij noemde zoeven de Nederlandse 
Hhmerstaristieken van. Java. V anuit 
andere . havens in de Archipel ·werdeu 
tot 1857 geen statistieken .gepuhliceerd, 
zorl at wij damvan geen over~icht kun· 
nen geven . In de "Siugapore·Chrenicle" 
werd aangegeven, c:lat in 1834 o.a. 
aankwamen : 

89 Emop. vaartuigen met ] 9.000 ton :van 
Java; 

15 Europ. vaartnigen met 2650 ton van 
Sumatra; · 

10 Eur~p. vaartuigen met 2400 ton van 
Riouw; 

17 Europ~ vaar.tuigen met 3000 ton van 
Borneo; · •.' 

7 Europ. vaartuigen met 1400 ton van 
Bali en Lombok. . 
Op 1 J'atmari 183~ lagen in de .haven 

totaal 23 schepen, waaronder : -
Ret Ned. schi:p ,Fata-l Salam" (312 ton) 

van Pontianak; · 
De Eng. hark ,Hydroose" (1.60 ton) van 

Atjeh:; 
De Eng. hrik ,Zeno" (215 ton) van 

Bat!avia; 
De Eng. bark ,Singapore" ( 302 ton) van 

Batavia; 
De Eng. nark ,Edward"' (706 ton) van 

B'atavia·; . 
De Ned. batk ,Diederika" (222 ton) van 

Batavia; 
De Ned:. hark ,Joesserin'1 {180 ton) van 

Batavia; 
Het Ned. schip "Mercu:ry" (328ton) van 

Ba.travia; 
~· Ned!. hark "Segaff" (3'6(} ton) van 

Rioaw; 
Het N'e'd~ schip "Boorong" (160 ton) 

¥an. Bali; 
De Ned. ha,rk "Sumatx:a'' (~08 tGh) van 

B:and;jernlasin; 
D-e Ned· •. hrik "Passissi:ca" van Sambas 
en: ]l)'e Net!. · ha1tk ·"Sapina Sa1em", 
evene-ens vim Samhas. 

Hierd'"oor; krijgen wij dus enigszins een 
idee omtrent de ontwikkeling jn d·e 
eerstc · }aren van de scheepvnart Ol)o 

Arch-i'pelliavens. 
De reeds in een eerd'er artikel ge~ 

noemde heer J. C. Ross van de Cocos
eilan<l'en hezoel'tt in die tijd' de h:aven 
van Singapore eveneens, gezien zijn 
advertentie: 

~·-·~·-·-~-·-·-·-·-·~~·-·~-~· ~·-·-·-·-·- ·-·,·-i 
F"Or . sai·e or chal'l'er · i 

The iine Dutch ship "Pleiades" {Cap. ( 
tain J. C. Ross) burthe~ 461 ton, short- 1 

· ly expected from Ja-va. · i 
For particulars apply to: Maclei'tte Fra- . ~ 
ser & Co. Singapo.re 2"·1- th. Sepremher ; 

. 1834. ! 
-· ...... ·-·---·"-·"""-•"'-·-·'·-·-?-·-· ............. _ ........................ - ........ -·-

n·e hcer E. Bol18tead,. die per 
"'Hirrdusian' ' in 1828s van Liverpool 
aankwam~ vesligde . zich . als koopman en 
hlijkbaar. oo]{ als reder;. gezien ~e adver
tentie i'I'J, . 1833,. waarin hiJ de "fine 
barque . "Elean.or" Ca,pt-ain Mactaggar~, 
200 ton" aanhiedt : For freight or 
charter apply ta Edw:al'd Boustead". In 
1834 a'Ssocieencle E. Beustead ziclt met 
f;., C. Schwabe>; to.t de fixma Boustead 



Sebwabe & Co. V auaf 18()7 werd :(le >fir· 
ma Housteacl & Co. ~enoemfl ln l ll41 
aclvt-rteerden zij: 

T-- · - · ;~:--~:~~~~-- -- ·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·---~ 
i The Dutch barque " Louisa" Captain ( 
? !King will be despatched in all next I 
( week. For lreight ·or passage apply lo t 
j Bou~tend Schwabe & Co. i 

~-,·-·~·-·-·-·-· -·-·-·- ·-·-·-·-· -·-· ~' ,., .. ·-
V cr<ler I a zen we nog: 

1 'For Sourabaya, Lombok and Bally: ~ 
i H r i The A I ship "Amelia", Captain .enley, ( 
i will sail irt n few c1nys and take freight 1 
i at reasonable terms or passage. A'Pply i 
i to : Spottinwoode. i 

~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·2 
In een overzicht van -de handel o¥er 

1840 konrt J av~, 11a Grea-t Britain, Cal
cutta en China, op -de vietde ;plallti!, ·ce
lebes en andere Oostelijke eilanden op 
7e, Sun1atra no. 9 en Borneo 10. 

In 1842 kwamen 870 sclrepen (286.351 
ton) de -haven van Singapar-e binnen, 
waaroader : · ·· · · 
van Java ll6 ·schep'e:ri: 22.71!') tGH; 

, S~atra .~6 , 4.(}98 · , , 
, S0rnea 13 , 2642 ., , 
, Bali .~4 , ·@229 , . 

Teneinde de interna-tion.aliS'Ulie IJa.H te 
tonen, moge dienen. -d:at de binneng.e
komen schepen -de volgende vlaggen 
vael'den: 

633 Brits, 131 Nederlands, 14 SpaailS, 
10 Amerikaans, 7 Deens, 11 IIambm:gs. 
2 Bremer, 14 Por,tugees, 2 Cochin Chi
nees, 9 Fr.ans, 1 Rus, 2 AIJlhia, 1 Zweeds, 
en 2 Siamees. 

Op 31 D ecember 184~ arriveerden 
niet .mincler dan 25 volschepen en bar· 
ken tegelijk ·en de da-arop volgende dag 
uogeens 15 van H~ngkong ( afkomstig 
van d~ China.expeditie; het waren dus 
geen koopvaardij-schepen) op doo.rreis 
naar Calcutta en Madr,as. R et Dloet t>en 
een verheven ge:~;ieht geweest zijn, nl 
deze schepen o)lder vol zeil te zien aan
komen. 

Intussen kQ.JJUen wij oru; voorstellen, 
dat h et.wel een <Dpgewelkte ja.arwisseling 
te Singapore geweest zal zijn. 

Toch w.aren de koo,plieden over .de 
ontwiikkeling der handel met de Archi
pel blijkbaar allesbehalve tevreden. 

Als het in ongeveer. 1840 iets minder 
"'oed gaat (~en noemde die jaren d e 
0 " • d "hungry fortief! , een vanant op e 
"roaring forties") ~ien we klachten ove1· 
rle "encroachment of the Dutch in Bri
tish trade". 

Deze worden zelfs via de East India 
Associations in Enge}and bij h et Parle
m ent voorgebracht. Hier zien we dus 
dat oe handel .de politiek in de arm 
neemt. 

Het ss. ,,C/;.usr.n'' V(ln cle P. & 0 . (1852) 

Nu kunnen wij dat "hinnendringen 
vau ·de Nederlandse handel in de Britse" 
ttiet billijk vinden. Het lijki on.s logisch 
d.at, arls een niewe zaak door ;Jlerlei 
attracties de kland.izie tot zich trekt, de 
reeds lang gevestigde huunnan tegen
maatregelen gaat n enten. 

De Engelsen hadden zich, in verhand 
m et het zakenleven, op Java gevestigd 
also£ ze daar niet meer weg wilden, 
h.etgee11 tr.ouwens ook de bedoeling van 
Raffles was. Toeu de h{)gere poli'tiek 
anders b esliste, creeerde bij Singapore 
()JU J ava zoveel u1ogelijk afhreuk te 
doen. Dit wa~ gelukt mede doorrlat, 
gedurende de Franse bezettingstijd en 
de naweeen van de j aren daarna, Neder
land niet veel op bet gebied van handel 
en ~>.cheepvaart nog kon presteren . 

In 1824 kon een ·lid van het Engelse 
parlement pochen, dat al de maatregelen 
der Nederlandse Regering niet hadden 
kunnen verhinderen, dat tweederde 
gedeelte van de l~andel op Java in 
Engelse handen bleef. 

Onder de be;r:ielende leiding van Ko
ning Willem I was in Nederland de 
sche.epsbouw en scheepv~art herste11en
de. Het land hegon te produceren .en te 
exporteren. Tw.ente was in opkomst . 

Dat zulks weer enigermate t en koste van 
de En n-elsen moest ·gaan, laat zich verkla
ren. Een bepaalde achteruitgang blijkt 
uit de statistieken niet. Vergelijkcn wij 
de sch eepvaartbeweging van 1834 en 
1842 die wij reeds noemden, dan zien we 
e6l'der een helangrijke vooruitgan~. 

In 1825 werden 278.000 picols koffie 
en in 1840 961.000 picols van Java t c 
Sinrrapore ingevoerd. De sui.ker-import 
van"' Java bedroe"' in 1825: 16.000 picols 
en in 1842 10 n~illioen. De kl acht ging 
evenwel voornamelijk tegen de katoen
tjes ('de lijnwaden ) in het algemeen (de 

invoer daarvan op Java was van Singa· 
pore in 1840 vergeleken ~~t 1827 onge· 
:veer met,een derde . .teruggelope~) en d·e 
export naar Sm:llati-a's •. Q§stkust jn het 
hijzon·de:r. 'D.e $nga]lol:e·~ti~ti.eken van 
l-83.3 en 1844 vertone:ri·: echter verge· 
lijkenderwij s heel · weinig ;erschil. Het 
is natum~ijk mogelijk, dat de cijfers over 
1840 waarover wij niet beschikken, een 
inzinking hebben vertoond, doch da~ is 
herstel toch weer spoedig iil.getreden . . . 

· ( toorlf.t ·verv_olg!i) 

ht memoriam 

-I 
Uit Nederland ontvingcn wij I 

hericht dat op 17 iu~i. j\ t~ 's- 
Graven~1age, in de ouderdom. v_an 
69 jaar, is ovedcden de h ecr . 

A. J. Krens 

in leven gepensionneerd gerta~
voerder van onze maatschappij. 

* . 
Op 4 J uli jl: is t e . Overschic · 

overleden , · in · de lceftijd van 59 
jaar, cle h eer · 

J. W.Praat 
in leveu gepensionneerd .. hoof d-·, 
werktuigkundige der· K.P.M. · ·. ·. 

Zij l'llft en. in' 'Vrt .. dc·. ' · . , 
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Het ms. ,.Vcm Nec:W', gebouwd op een der heUinge11 van n.v. Boele's Scheepswerven . en nmchine/crbriek te Bolnes, rrurakte onlangs haar proe/
vaart. Op 17 ]Hni jl. llalnVaarode zij, antler commu:mdo van gezagvoerder D. Schipper, hcrar maldentrip naar de Oosterse walere11. 

Ontwikkeling van nieuwe scheeps
typen in de Verenigde Staten 

De United States Maritime Admini
stration werkt momenteel aan een uit
gehreid ontwerpprogramma voor de 
houw van de toekomstige Amerikaa.nse 
koopvaardijvloot, in welk verhand 
onlangs enige · gegevens werde.n vrijgege
ven hetreffende nieuwe scheepstypes, 
welke men denkt in te voeren. De nu 
hekendgemaakte ontwerpen zullen die
nen als basis voor het voeren van he
sprekingen met scheepvaartautoriteiten 
hetr.effende de vervanging van scheeps
ruimte. 

Bij het ontwerpe.n van de nieuwe 
standaardtypes heeft de U.S.M.A. (h et 
z.g. Federal Shipping Agency} zich 
laten l eiden door een drietal basis prin
cipes, t.w.: 
het draagvermogen van het hedendaagse 
doorsneeschip wordt ook voor de toe
komst voldoende . geacht ; 
de toekomstige · sch epen zullen echter 
sneller moeten zijn dan nu.het geval is; 
zij zullen moeten heschikken. over een 
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gr.otere balespace, hetgeen kan worden 
bereikt door hetere ontwerpen. De 
faciliteiten voor het hehandelen van la
ding zullen eveneens moeten worden 
verbeterd. 

Men stelt zich ~ voorlopig - de 
vol gende standaardtypen voor: 
Het , Tsland;'-type: dit zou een vaartuig 

moeten wor.den met een lengte van 350 
voet, en 21 voet diepgang. Het draag
vermogen zou 5.000 ton worden, hij 
een snelheid van 14 a IS knopen. H et 
is hedoeld als vervanging van coastal 
carriers van de CI-M-A VI-klasse. 

De ,Freedom''-klasse: Bedoeld ter ver
vanging van bet huidige Cl-B-type. 
Bij een lengte van 417 voet en een 
diepgang van 26 voet zou dit schip 
een draagverrnogen hehben van 85PO 
ton. De snelheid zou 16 a 18 knopim 
hedragen: · · 

Het ,Clipper"-type : Lengte 460 voet, 
diepgang 28 voet, draagvermogen 
10.800' ton hij een snclheiu van 18 
,knopen; BedO<ild ter. verval).ging Vai?
vrachtschepen van het C2--type. 

(foto: Ton Kroeze - Rotterdam) 

De ,Seafarer"-klass~ : ~engte 494 voet, 
diepgang 29'9", draagvermogen 13.500 
ton hij een snelheid van eveneens 
18 knopen. Bedoeld ter · vervanging 
van de C3- en C4- klasse. 
Voorts ligt h et in de hedoeling een 

tanker te ontwerpen van wat zal worden 
de ,Pipeline"-klasse (een lengte van 
595 voet bij een snelheid van 20 kno
pen)' en · een 16 m ijls vrachtschip voor 
h et vervoer v.an dr.oge hulklading. Dit 
zou dan het z.g. , Bulk"-type worden 
(lengte 580 'voet) . Eveneens overweegt -
men een 20 mijls vrachtscltip met een 
uraagvermogen van 4.400 ton, de z.g. 
, Turnpike" ~klasse. 

Ook voor defensiedoeleinden zijn deze 
nieuwe ontwerp~Ii yan g;root bel ang. ·Het 
,Freedom"-type zal hl. in ·een nieuwe 
militai re noodtoestand de rol toe~e: 

deeld krijgen, welke de Liberty-schepen 
in . de . laatste wereldoorlog hebben ge
speeld. Ook tankers van de ,;Pipeline"
kla8se zijn reeds in .. het ·taakVetdelings
schema van de Arnerikaanse Marine op
genomen. 



GezagvoeT'der D. Schippe;. met zij1l gezin op de brng van het 111i'lenwe ms. ,Van Neck". 

' · 

De · etJat·niajor vun het ms. , Van Neck". V.l.n.r. (knielendle!): H.F. Kleia:n (11. wtk.); 
H.]. Nieuwenlkarn p (1 1. wtk.) ; F.LM. Spit (3de wt!k .) en J.P. Goossens (4de stm.), Staande: 
C. vrnn Hnizen (2de ·wtk.) ; P. HoO.gtaond ' (Me stm.) ; P.JM.B: van . Wileringen (hfd. wt'R.j; 
H.]. Spruyt (2dle wtk.) ; H. Hooyberg· (Site wtk.); D. Sohipper ( gezagv.); P. Oudt 

(2de stm.) en E.W. Esser (le stm,}. 

VLOOTSCHOUW OP HET Y digend ongeveer een kwart van 'bet 
trotse hezit der Nederlandse marine. 

Tijdens ·de derde ,Vlootscbouw'~ . van . ·· ,;De man· aim de wal" heeft over. het 
de Koninklijke Marine lagen er van 13 algemeen maar weinig weet van het 
tot 19 ]uni twee en twintig oorlogs-

leven aan hoor·d, van een oorlogshodem. 
schepen op het Y op de boeie11. M;o~ 

: \V a,rmeer de marine ui'tvaart is dat derne schepen, die een heeld 'geveii van · 
N d d 1 d doorgaans naar, vreemde havens. Omge-

. de e erlan se oorlogsv 00~' zoals ie keerd komen de buitenlandae smaldelen 
zich in de ·laatste jaren heeft vernieuwd . 

. De· ni~uw~ krui.ser · :,D~ Ruyter;', ,~~s ·er .. de Nederlandse havens hezoeken, wat 
te zien en de onderzeehootjager ,Noord de ietwat zonderlinge conse~uentie mee

. Brabant", zusterschip van Hr. Ms. hrengt, dat de ;_Hollandse Jongen ~eer 
: ,,Holland'', die juist · in ·9e : vaart .was : .lve.et va~ de.vreelnde dan van de e1gen 
gekomen. Driedul.zend inan va~end per~ . - marine. Ret is daatom, dat de K.onink-
soneel vormde de h eruartnmg · van deze~ lijke Marine sinds 1953 ieder jaar een . 
t\~ee en_ t':V.in,tig _sch,epe.n, ye.n~g~~~V.9q.~~ - r · .Yl9gt~c}:lg~w, orga~seert. De eerste werd 

gehouden in Amsterdam en was, of· 
schoon ze eigenlijk maar twee dagen 
kon duren en men niet precies met het 
nieuwste voor de dag kon komen, aan
stonds een groot succes. Bij duizenden 
meldden zich de Amsterdammers en 
men verdrong elkaar a an de valreep der 
voor hezichtiging aangewezen schepen. 

Hr. Ms. ,De Ruyter", een modeme 
kruiser van 187 meter lang, met een . 
waterverplaatsing van 10.000 ton, een 
snelheid van 32 mijl, hemand met 947 
koppen en hewapend met acht kanon
nen van 15,2 em, acht kanollllen van 
5.7 em en acht mitrailleurs van 40 mm, 
was het middelpunt van de schouw. Dit 
schip. dat in November 1953, in tegen
woordigheid van de Koningin, in dienst 
werd gesteld, is het elfde, dat de naam 
draagt van de grootste vlootvoogd, die 
het land ooit kende. Ret eerste hevoer 
de zeeen in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw - het laatste ging als 
vlaggeschip van schout hij nacht Door- -
man ten onder in de roemrijke Slag in 
de J ava-zee in 1942. 

Behalve de twee onderzeehootjagers 
,Holland" en de ,Noord-Brahant", 
lagen er de torpedohootjager ,Evert· 
sen", genoemd naar het oude Zeeuwse 
geslacht van die naam, dat vier he· 
roemde admiraals leverde: ,Cornelis de 
Oude" ,Comelis de Jonge", ,Keesje de 
Duivel" en ,Cornelis de longste". Dan 
H. Ms. ,Kortenaer", 66k een torpedo
bootjager, de van de Amerikaanse vloot 
overgenomen fregatten .,Van Ewijck" 
en ,De Zeeuw", het in het vorig jaar in 
dienst gestelde fregat Hr. Ms. ,Vos" . 
met de ,Panter.", de ,Jaguar", de 
,Lynx" , de ,Wolr', de ,,Fret'' en de 
,Hermelijn" een van de zeven van de 
,Roof dierklasse". 

Ook andere typen waren vertegen· 
woordigd: de nenenlegger ,Cerberus" , 
de onder.zeeboot ,0 21" , de kustmijnen
vegers , BeC'Illster", ,Bedum", ,Bois· 
ward", ,,Beilen'', ,Brum:men" en ,Briel
le", de patrouillevaartuigen Hr. 1\'ls. 
,Freyer" en ,Bulgia'' en ten slotte het 
communicatievaartuig Hr. Ms. ,Hoi. 
bein" . 

's Avonds re:zen de hodems in flood· 
lights uit het donkere water van het Y 
op, de Marinekapel gaf op tal van 
plaah>en in de stad concerten, de com
mandandeur Den Boeft, commandant 
van de schouwende schepen, legde in 
de Ni~uwe Kerk op het graf van Michiel 
Adriaenszoon de Ru}'11:er met enig plech
tig vertoon een krans en J anmaaten 
passagierden door Amster,.dalllil straten 
- de oude stad aan het Y, die haar 
grootheid dankt aan de vaart ter zee, 
heeft een week lang in het teken gestaan 
van de trouwe wachter van de zee, de 
Koninklijke Marine. 

, .. (uit: .,On.ze VWot") 



. De v~lgende ·mutaties v~~~en de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

Dr·. G. rle Maar 

A.A. Dekker 
C.W. LeeJl ang 
C. van Darn 
J.J . Mnasknnt 
W.F.H. Hendriks 
W.K. Pieters 
J. Vor enkam.p 
C.F.~I. Rab 

K. Winters 

ndj. die£ 

le sun:. 
2de .wtk.· 
2de stm. · 
'2de .stm. 
2.de stm. 
2-de wtk. 
2-de. w tk. 
:tdj. ~hef 

3de ;vtk. 

23/ 6 uit Ned. (n::tar Med. 

24/ 6 ex RV 
2f> / 6 -ex RV · . ,, 

· dienst/~~haia 

27/ 6 ex RV/ SV , 
·' 8/ 7'' ex RV /SV 
. 8/ 7 ex RV / SV 
S/7 ex RV 

: 8/ 7 ex RV. 
. 12/7 ex GSV (.nanr ag. 

Bandj.erma!·4n) 
e.x RV 

·_Per ms. ,Sibajak" ddo. 5/7: 

P.t: :Maas en gezin 
\V. H. Eendehak en 

echt·g. 
F .. Poeistra en · gezin 

em pl. 

empl. 
2de wtk. 

EV (ex ag. Menado) 

EV (ex afd. CM 3/ HKl 
RV/ SV 

P,er ms. ,,Oranje" ddo. 28/ 7: 
· B. ·sjouw en gezln 
P .K..W .. Haack :v.d. 

Goes en echtg. 
J. L. Jans 
R.A. D.ekker en eehtg. 
· A.H. R emeeus en 

.gezin 
J .P. Koster en gez 'n 

bfd. wtk. 

hfd. wtk. 
·bfd. wt.k. 
Md. e mpl. 

RV 

RV 
O.P 
EV (ex ag. Balikpa,panl 

empl. EV (ex Werkpl./ T g. Priok) 
empl. EV (ex Werkpl-/ T g. Priok) 

Pe; _·m.s', .·' ,,O.ran1'e" dd 21 / 7 o. ' ! Per ms. , Johan van 

A.C. ter Weer en 

Oldenbarnevelt" ddo. 29/ 7: 

C.M. · v. · Wiggen,' en' 
echtg. 

E. van. L u yk 

Per vliegtuig ·.; . 

A.R.C. Ven •eer 
B.J. Scheyb el·er 
J. van· 'Driel 
H.J. Crijnen 
S.P .A. Koen en 
H. Hillebra ndt 
A. Fortgens 
J. Hithing 
J.L.B. O sioga . 
W. Fontijn e 

G.E. Kaersenhout 
R.P. Dis:e 
J.K. M'nderhoud 
W.A. Giel 
N.J. Akk erman 
C.M.W. vrin Bnlkom' 
F. Inger · 
P.J.J. Mans 
H. Buth 
J. v nn der . V uur~t 

de Vries · 
A.F. ae Brnyn 

em pl. 
2rle ·sun.' 

3de' sim. 
3lle s tm. 
3de sun. 
3de s tm. 
3de wtk. 
'hfd. wtk. 
4d e wtk. ' 
5de 'i·i:k. 
~oe wtk. 
hfd . . empl. 

· 2de stm. 
hfd. em pl. 
1e .stm. 
gezagv. c 
e,mpl. - ~. 
kv. 2£1e wtk. 

· 3de wtk. 
l e stnt. 
le still. 
ge--~agv ... 

gezagV.· 

ex ·EV (naar afd. VZ/ HK) 
ex RV 

gezin 
B.U. van Oudvont en 

gezin 
W. W esse] en gezin 
E.M:C. Authonij sz en 

gezin 
M-evr. W .N.A. Bo.ganrd

\Bouhuys en -kinder en 

em pl. 

2d.e stm. 
2de stm. 

2de wtk. 
g-etin 
2de w.tk. 

25/ 6 . RV ; SV· 
25/6 · 'RV ;sv 
25/ 6 RV/ SV 
25/6 RV; SV 
2516 Rv;sv 
26!6 RV 
26/6 RV 
26/6 Rv ;sv 

.NIEUW AANGENOMEN : 
·:· Jhr. J .C. van R atiers 
; ··c .R. v.d. Haagen 

· · · M.H. Loua · 
:o.c. cde Joog . 
G.. v . .(J:. Burgh 

2/7 ' RV . ~ ~t; 
• 2/7 EV (eX! ·ard: VRV / NBB/ · · · 

HK> ;:-.. Mt,JTATIES : 
2/7 RV ; sv .. · A.L. · .v.d. Bosch 
3/7 GSV ·(ex nfd. PZ/AZ/ HK. · 
3/tl RV · a:v: Iketz . . . . 
8/7 RV 
9/ 7 . ~V (ex ag. Makassar) 

16/ 7 eind·e dienstverband 
16/ 7 RV ;sv 
16/'1 , RV ;sv 
16/7 . . RV ;sv . 
20/ 7 RV/ VP. 

22!7 zv 

R,C,_ Rietv:eldt. 
. Njo Tjong Hoey 

J .L. .1\:hrens 

A.C.E. Ca ' oh 
R.W. R~sbak 

!lde stm. 
4:de stm. 
3de atm. 
3-de s.tm. 
em pl. 

chef van 
dienst 
·loc. empl. 

&de atm. 
loc. empl. 

Joe. empl. 

2d e stm. 
loc. ·empl. 

EV (ex ng. Tg. Priok) 

zv 
zv 
RV/ SV 

aangek. per vliegt. ddo. 24/ 6 
, ~do. 25/ 6 

ddo. 8/ 7 
, ddo. 15/7 

ms· , Oranje" 
ddo. 19/ 7 naar ag. 
Singapore 

d·do. 20/-6 va.n- a g. Makassar naar 
H~·ofdkantoor. 

ddo. 27/6 van afd. VRV /HK 
!ll:llar afd. Claims/UK 

ddo. 29/ 6 me.t o.ntslag 
ddo.. 117 met pensioen (ex 

afd. CM 3/HK) 
ddo. 1/ 7 ontslag op verzoek 

(ex Werkpl./ T g. 
Priok) 

dd'O. 4/ 7 ontslag op verzoek. 
ddo. 4/ 'l o-ntslag ·op verzoek 

(ex afd-. CM 3/HK) 

Per ms. ,Schouten" ddo. 2.5/ 6 van S'pore naar Mombasa: :--·-·-· .......... -.............. ._ ........ -.-- -·-·-·-·-·--·-·-·--·-·-·- _____ ..._ ................ ---·-·-·"""'t 
N. Klen•r 4de , s.tm. med. aJgek. 

Per ms. 11Willem Ruys" ddo: 3.0/ 6 : . . . . 
H. H:rriurk en · ge.zin 
J .P. Kuipers 
E. d e Vries, en gezin 
G. Zweegman 
Mevr. JVI.W. v.ll. Enat 
A.C. :M etzelanr 'en 

gezin , 
F.J. ,P esch ,ep g~z·n 
J.W.A. Boerma 
L.F. von ·Stein en 

gezin · · · · 
J.F. Bicket ' en. -gezin · 
J. Me urs 

R . y.d·. Sa r eJi, ge:tin 

1·6 

· {iirecreur OP. 
llfd . wtk. OP. 
.ge.zagv. RV · 
gezagv. irv / OP 
echtg. hfd. wtk. · 

:ftfd. empl. 
lrld. empl. 
hfd. em,pl. en'tpr · · 
em pl. 
.em pL .; 

3de Etm. 

EV (ex nfd. VRVi HK) 
EV (ex afd. Claims/HK) 
EV/ OP (ex ag. Medan•) . 
E V (e·x 'Wer.k.pl .JTg. Priok) 

EV (ex ag. Benkoelen) 
EV (ex -Ink. en 1\'Ing,dien&l/ 
Tg. Priok) 
RV/SV 

I ~ 

·~ GESLAAGD ~ 
I • 
i Voor de in de maand Juni •ss gehouden machinisten· ( 

· i examens zijn .de volgende heren -geslaagd: ~ 
( i 
~ ~~~~ I 
~ .fle derde werkJtuigkundigen: J. A. G. Jaha en K. ~ 
( Koopmans. i 
~ de rierde werktuigkundigen: W. van Nek; A. F. J. van ~ 
( Riet; T. :Bronsvoort; B. Peeters; A. C. Cantcijn; J. F. ; 
~ Rutten en J. C. Th. Muelands. 1 
i ( 
~ diploma B- 1: ~ 
; de tweede werktuigkundige J. B. Pisanis. ( 
i ( 
i Onxe gelukwensen f ( 
i ? . . 
-. ........................... ---·-· ....... -·-·-· ......... -·-·-·-·-·'-·-""" ·-· ...... ·-·-·-·-·-·-· ..... ·- ·- ·-·-·'-·-·'-·-
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Bevo·rd e ri nge n 
pet 1 ·Juli 195.5 

·. 

De Redactie van , de Uitlaot11 haeft het genoegen de vol~ende bevorderin~en per 
'1 Juli 195.5 bekend te maken : 

tot gezagvoerder de le stuur
Jieden: 

Ad . . de Best ; D. D. Minnema : 
F. W. Bismeyer en B. Tijmstra 

tot le sfmitrman de 2de stuur
Iieden: 

W. G. Soot en M. J. P . Habijary 

tot 2de stuunnan de 3de stuur
Iieden: 

H.P. de Keulenaar; W. v.d. Hap;e 
Jr.; G. J. van Walraven; J. G. 
Brunings; H: J. de Graaff; E. A. 
Munster ; R.. L. Hessel; J. Oud
raad ; C. F. Scheffmann; L. M. 
Kaptein ; H. Veldkamp; L. W. 
Schrevelius; H. A. van Geldere ; 
P . van Doorn ; C. Gardenier; 
J. J. Buser.; F. G. van Aroersfoorth; 
A. J. Ista ; F. A. Zweere; F. ]. 
Engels en A. Th. v.«. Crommen
adker. 

bergen; W. C. M. Brederode ; 
Ch. A. BuJde; G. A. Schoneveld; 
J. J. Dijkstra; F. v.d. Linden ; 
A. Treffe1·s; R. v.d. Schaaf£; R. B. 
Sch ahracq; P. B. Mierop ; J. G. J. 
Borger; C. A. de Wilde ; W. M. 
Heugen; R. Budding; A. S. Pluiro ; 
J. J. Zeijlemaker; J . J E. Madle; 
J. W. Siegers; J. M. Wormer ; 
L. v.d . Boon; J. Zeijlemaker; A. J. 
Saaltink; A. M. Haurissa ; Th. 
A. J. Weijmarshausen ; Kl. Dek· 
ker; J. W. v.d. Heuvel; Ch. B. 
Romhouts; G. T. Zeegers ; N. E. J. 
de Smit ; H. W. Pietersz; Jhr. J. C. 
van Raders; ·J . P . Goossens en 
L. H. v.d. Wal. 

tot hoofdwerktuigkundige de 2de 
werktuigkundigen: 

B. B. Liem; D. Snip; H. J. Ro
munde; H . J. Gee dings; C. den 
Hartoog en D. Hendriks. 

tot 4de werktuigkundige · de 5de 
werktuigkundigen: 
Th . .G. Raterlnk; B. Vahlkamp; 
Th. G. Menssink ; G. J. de Vries; 
F. A.M. Dolhain; A. V. Ferwerda; 
H. J. van Koppenhagen; W. Wit
·ting ; J. F. Rutten; A. F. J. van 
Riet ; A. P. Belde; A. M. Bijl ; 
E. Sinke; A. Strunk; R. Kooistra; 
T. Bronsvoort; H. de Wolff; J. 
Casteleijn ; A. C. Cantrijn ; G. D. 
Salemink; C. P . de Jager; R. Beijk; 
J. W. Verwey; W. van Nek; B. 
Peeters en J. Hahing. 

tot stuurman I .K.V. de stuur
rnan-locaalvaart: 
C. Kasengkeng. 

tot sfnlunnan-locaalvaart de wnd. 
stuurlieden-locaalvaart: 
J. Ruhulessyn; Ch. S. Lefrandt; 
A. M. Najoan; Ali Nafia en 
R. Nanlohy. 

( 
~ 
I 
; 
i tot 3de stuurman d,e 4de stuur- tot 2de w.erktuigkundige de 3de tot Jadingklerk de Ieerlingen-
~ lieden: werktuigknmdigen: la.dingklerk: 

I
. G. R. v:.d. Haagen; A. C. Bijl; M C A r 11 1 B p· · · N. C. Tangkilisan; W. Latumahina; 

R C d 
. . . "appe e en . . 1sams. 1 ; .. A. orten;. E. J. Douma; J. e J. Tana epy; L. N. Noya; ' A. D. 

~ .fong; J . G. Geutjes; J. Schuur- tot 3de werktuigkundige de 4de Manuputty; N. R. Kapojos; B. 
; nian; B. H. P . Houwing; G. A. werktuigknmdigen: \Vullur; ]. Saija; A. Talahatu en 

i 
; 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 

~ 
i 
i 

i 
~ 
i 
i 
; 
i 
i 
; 

. ? 
I 
i 
i 
? 
I 
i 
i 
i 
? 
I 
( 
I 
; 
; 
; 
! 
I 
; 
; 
; 
i 
i 
i 
; 

. ; 
i 
; 
i 
; 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i Lernette; F. Feddes; j. Lahr.uyere ; E. P. Kastanja. 
~ J . F. Verhoe.ckx; J. H. Wer:nsen; W. R. K. Gaal; Th. B. F. Leijdek· ~ 
i G H d H A F R h I kers; Ch. H. Valenhreder; H. v.d. tot hofmeester de proviand- i ; . . e eer ; . . oo o ; i 
; E. V. Jurg; R. }4, _ Rutten ; D. Bo- Willigen; A. ter Welle; K. Koop· klerken: ; 
j · beldijk i J. v.d. Walle; E. A. ter mans; J. G. Rombeek; A. Dekker ; Z. S. La~kon en M. Pandelaki. ~ 
j Burg~ J. G. Orm~l ; J. van Zanten ; G. T.()lsma; J . Grevink; G. Does- ; 
~ A. van Gorkum; P . C. IJsseling; bmg; J. A. G. Joha; A. Vogel; tot proviandklerk de leerling- ~ 
; P . W. v.d. Berg; J. Aldewereld; C. F. v. Beukering en L. H. proviandklerk: ; 
~ D. Ploojr ; J. Langhroek; J. Zeven· Biednga. J. D. Lasut. ~ 
i i 
i i 
~ ; 
~ Aan aile bevorderden onze harteU!ke ge1ukwensen ! ~ 
i I 
t ( 
i Jl. 
j 
i i 
! ! 
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Sarim bin Saliman 

Sarim btn Saliman 
Mandur Logeergebouw 

Gadjah Mada 
35 tahun 

6 Agustus 1955 

Nnjoan Willem 
Hendrik Paseki wcrd 
5 Maart 1911 te Me· 
n.ado geboren. 'Hij 
trad als l eer ling 
proviand-klerk ddo. 1 
Augustus 1930 in 
diensl van ooze mnat
scbappij. 1 September 
1931 werd hij tot 
proviand-klerk bevor
derd. 1 Januari 1940 
volgd·e zijn aal'stel
ling tot hofmeester 
en werd in December 
1950, op e gen ver
zoek, in de rang van 

* 

terlwhir ,pada tgl. 12 
Djanuari 1899 di Bo
gor. Pada tanggal 6 
Agu$tus 1920 in roa
suk kerdja pada per;1. 
s9hann kami sebagai 
pehjan dan kemudian 
telab dinaikkan pang· 
katnja mendjadi roan. 
dur dari bar di 
Logeergebouw. 

Pada tanggal 6 
Agustus j.a.d. Sarim 
b in Saliman akan 
m em.peringati kedia· 
dian, hahwa ia 35 
tahun jang lalu rna· 
suk kerdjn pada 
KP.M. 

N. W. H. Paseki 
beambe tag. Malcassar 

25 jaar 
4 Augustus 1955 

hoofdklerk II aan de wal geplaatst bij hel 
agentschap te Makassa r. 1 Juli 1951 werd hij 
tot hoofdklerk I bevorderd e.u 1 Januari 
1954 volgde zijn promotie tot heamhte. 

* 
A . Evers 

ladingklerk 
25 ; aar 

4 Augustus 1955 

(ueen toto beschikt.aar) 

Adrianus Evers werd 9 Juni 1913 te 
Djokjnkarta geboren. Hij trad 4 Augustus 1930 
als l eerliug-bdingklerk in KPM-dienst. 1 Jan. 
1936 werd hij tot ladingklerk bevorderd. 
Gedurende J e laatste wereldoorlog is de heer 
Evers blijven doorvaren (o.a. a/b van de 
, Ruys", ,Tegelberg", ,.Straat Malakkn", 
, Bontekoe" ell> ,Stroat Soenda"). 

18 

J . A . Rotinsul1' 
stuurman zocaalvaart 

25 jaar 
4 Augustus 1955 

( geen toto beschiktcar) 

Joseph Augu;;t inus Rotimmlu werd 29 
Augustus 1910 te Tjimahi geboren. Hij trad 
4 Auguttus 1930 als leerling-ladingklerk in 
ilienst v.;~.n onze mantschappij en werd 1 ] nn. 
1934 tot ladingklerk bevorderd. 

Hij giug studeren voor stuurmnn-loooal. 
vaart, hehaalde deze rall>g en werd per 1 
October 1937 als zoda.nig aangesteld. Gedu
rende .Wer.eldoorlog II is de beer Rotinsulu 
blijven doorvaren , o.n. aan boord van de 
,Bitoehan", de ,Van der Lijn'', de .,Bontekoe" 
en de ,Silindocng". 

* 
H . P . Wowilino 

h oo/dklerk I - atd.' CD 
te Tg. P:-iok 

25 j aar 
9 Augustus 1955 

Herling Pelengkahoe Wowiling werd 16 
December 1908 te Tomo·hon (Menado) geboren. 
Hij trad 9 Augustus 1930 als l eer I ~lg· 
proviandklerk in KPM-dienst; in Januari 1931 
werd hij tot proviandklerk bevorderd. In 1938 
werd hij · op eigen verzoek, in d e rang van 
2e klerk, a an de wal geplaatst. 1 J anuari 1946 
werd hij tot 1e klerk bevorderd en ge,ploatst 
bij de Surveyd emt te Tg. Priok. Precics een 
jaar later werd hij overgeplaatst naar de 
Civiele Dienst te Tg. Priok. Op 1 Janunri 
1949 werd hi.i tot hoofdklerk II bevoruerd en 
1 Januari 1950 werd' hij aangesteld tot hoofd
klerk I. 

W ongso Sarmidjan, 
jang terlahir dalnm 
tahun 1910 di Lamo
ngan, pada tgl. 8 
Agustus 1925 masuk 
kerdja sebagni kuli 
pnda K.P.M. di Sum· 
baia. Setelnh perang 
dunia jan.g terachir ia 
me.ninggalkan peru· 
sahaan kami untuk 
beberapa tahun, se
hingga ia barn · pada 
tgl. 25 Agustus j.a.d. 
akan meroperingati 
kedjadian, bahwa ia 
sama sekali t elal1 hc
kerd'ja 25 tahun pnda 
K.P.M. 

* 

Wongso sarmid1an 
kuli gudang pw. S'baio 

25 tahun 
12 Augustus 1955 

Tbeodoor vaJt der 
Voort, geboren 24 
April 1907 te Dja
karta, doorliep de 3-
jarige HBS en daarna 
de Zeevaart:cbool. 
Hij trad 16 Augustus 
1930 als 4de stuurman 
in dien..st van onze 
maatscbappij. Hij 
ltaalde nog resp. zij.n 
2de- en eente rang 
voor stuurman GHV 
en werd 1 J anuar i 
1938 tot 3de stuur· 
man bevorderd. Tij· 
dens bet binnenvallen 
der Du ' tsers in Ne

Th. v.d. Voort 
gezagvoerder 

25 jaar 
1G ·Augustus 1955 

derl:md vertoefde de beer Van der Voort 
d?ar net met verlof en kon dus voorlopig 
met naar lndonesie terugkeren. B egin '46 
keerde ·bij naar Dja.karta terug en werd ] Juli 
1946 tot 2de stu urman hevorderd. 1 J anuari 
1950 _ _volgde zijn aanstelling tot le stuurma11 
en hlJ werd I J(lnuari van d· t jaar tot gezag. 
voerder benoemd. -

* 
Andries Harm K noppien '-:erd geboren op 

6 December 1909 te Veend3m !Gr.) Hij was 

A. H. Knoppien 
chef v an dienst / 
a/d. Vervoer /HK 

25 ; aar 
22 Augustus 1955 

door zijn vader voor 
h et . onderwijs voor: 
bestemd, en hij 
doorliep bet gymna, 
9:_ull1. te ·Groningen~ 
docb ~a~r de jouge 
Knoppie.n toch mee~ 
voelde voor de m edi: 
srbe studie, koos bij 
ae B-afdeling. Waar 
{v•m moeders zijde} 
.twee ooms van hem 
als gezagvoerder bij 

· de KPM in dienst w& 
ren geweest stroom· 
de loch ook min of 
m eer het zeemans· 
bloed door zijn 
aderen, en, door dd 

inmiddels ingetreden malaise, besloot hij in 
1928 voorlop · g zijn medische stu die uit te stel· 
len en als stuurman te gaan v,uen- · 

Hij voer al s stuurmant!eerl ng eerst bij de 
Rotterdamsche Lloyd en hebaalde in 1930 zijn 
derde rang aan de Zeevaartschool te Groningen. 

Na 3% jaar in de Archipel te hebben geva
ren, werd hij nangewezen om de cursus te 
volgen voor hct bebalen van zijn 2de rang: 
Door zeer ~lechte .promotiekansen \n die jaren·, 
voelde hij er weinig voor ,nog een tientnl jaren 
als 4de stuarman te hlijven varen. Nog steeds 
lag bet in zijn bedoeling om voor arts te gaan " 
studeren, doch op voorstel van de toenmalige 
wnd. president-directeur, de beer Straatemeyer, 
werd hij, ·ua ·bet behalen 'van zijn 2de rang, 'u 
Mei 1934 aa<t de wnl geplaatst als employe 
op de Afd. Vervoer Clb tewerkgesteld al s 
bureancbef van de afd. Nevenbedrijven. 

In 1936 volgde bet eerste Europese verlof, 
na ommekom t wnarvan wederom een pinal
sing op de aid. VRV / NB volgde. In Apr 1 
1938 werd bij b en.oemd tot Agent te Asahan. 
In Augustus 1939 werd hij te Surabtda in mili· 
taire dienst o.pgeroepen en geplaatst hij de 
Kon. Mar n e. Daarna werkte hij weer e.nk ele 
maanden op het Surabaia-agentscbap, doch 
wet·d in 1940 wederom in werkelijke dienst b ij 
de Kon. Morine aldaar ingel:ljfd. 



Na de inval der Japanners werd de heer 
Knop.p en door de bczetters gel.ntern eerd en 
kwam h) . verschillen~e Japanse. kampen t e
recht. Na Japans' C3pitulatie werd hij officieel 
gedcmobiliaeerd en aangesteld tot Chef Etablis· 
sementen onzer m:.atschappij te Suraha ·a. Op 
I J nli 194 7 volp;de z~iu promotie tot hooftl· 
employe en .precies Ph jaar later werd hij 
tot adjunct-chef bevordetd ens vcrvulde hij de 
functie ·van w b·3gent te Surabaia. ln Decem· 
her 1949 vertrok de heer Knoppien voor de 
tweede manl in zijns diensttiid met verlof naar 
Nederland, na ommekomst · waaryGn hij werd 
aangesteld tot agent van onll!e maatschappij te 
Tg. Priok. Per 1 J annar' 1952 werd bij bevor· 
derd tot chef van ·dienst. Ultimo Mei 1952 
werd hij als agent gepbatst op het Medan· 
agentschap en in December van da:zelfde jaar 
werd hij tot chef van de afd . Vervoet op het 
Hoofdkantoor ben.oemd. 

Tankers steeds groter. 

De Tidew:tter Asso·ciated Oil Company heeft 
onlang: bij enkele Franse scheepswervcn orders 
geplaatst voor de bouw van vier supertankers 
van 52.000 ton deadweight elk. Met een len~te 
van 782 voet en een waterver.plaatsing van 
65.900 ton ziin d t de !!roots:e oli etankers welke 
tot nu toe ~·crden be~teld. Slechts de bekende 
ertst3nker ,Ore Chief" heeft een nog groter 
clna!!vermo~en, nl. 59.200 ton . Het onderstaand 
overzicht uef'ft een aardig bee! d van de onder
lin!"P "~·houdi.ngen tussen de meest bekende 
,super"·tankers : · tonnen 

Tina Onasis 
f>1,oenix 
World Glory 
Al-Malik Saud · 

Al-Awal 
Tidewater 
Ore-Ch ef 

afmetinge.ns deadw. 
723' X 95.2' X Sl.S' 45.2~0 
694' X 97' X 50' 44.61JO 
705' X 102' X 50' 45.400 

723' X 
748' X 
756' X 

95.2' X 51-5' 47.000 
1 02' X 54' 51.850 
]]6' X 56' 59.200 

Van zee naar krenten en roziinen 

In het April-nummer van dit ja(tr namen wij een fnto op, van een d(~r 
rechtszittingen in de zo orn.Streden strafzaak tegen de heer ] ungschliiger. Tijdens 
<:1-n recente zitting is in deze zaak - op verzoek va.n de verdediginrt - onze 
oud-directeur, de h eer H. Harinck, als g£'!tltige a decharge opgetred~n. Getui
genissen a dccharge clienen tot ontzenuwing van bezwarende verklaringcn, 
wel/(r2 doo!'" de getuigen, die door d(' Officicr van ]ustitie zijn opgcroepen 
( ~;etuigen a charge). worden · afgclegd. Dergelijlw getuigenissen · a decharge 
hebben de bedoeling, om hetzij de on}uistheid van bepaalde verklaringen van 
getuigen a charge aan te tonen dan wel in algem ene zin de onsclmld van de 

· verdachte in het licht te stellen. 
Bovenstaan.de fo to toont d e heer Harinck tijdens h et afleggen van . z~in 

·getuigenis. 
rioto ,.Muller' ) 

b8st bij ons thuis. Het i s prettig voor 
hem, dat mijn vrouw ook Nederlands 

Ex K.P .M.-gezagvoerder no kruidenier 
in A.ustralie 

spreekt". · 

De Van Zeggerens h ebben twee kin
·deren, de zesjarige Rober t die al naar 
school gaat en Nicky die twintig maau
den telt. 

Syrlney. Een VToegere l!ezao--
voerder die in 1943 wegens zijn w~·
diensten in oorlogst~jd benoemd werd 
tot ereburger van Sydney, is thans eig-e· 
naar van een kruidenierswinkel in d o? 
huitenwijken van Ryde in New South 
Wales. 

Kapitein Wi11em van Zeggeren i~ ir 
dienst g·eweest bii de Royal Interor.can 
Lines en de K.P.M. In 1951 ging h i; 
op nog betrekkelijk jeu~dige leeftijf! 
met pensioen. Nu is hij sinds k ort 
Australisch bur~er. In de oorlog . was 
kapitein Van Zeggeren commandant 
van de 3222 ton metende vra.chtvaar
der Japara, die .!!incls 194!' voor de !!e· 
a11ieerclen voer. ' ' 

Australische en . Amel-ikaanse . mili· 
taircn, die 1~ee lwhben ~edaan aan 1le 
~]ap- van Milne Bav. lrerinneren iicl1 
de Japara nog: wel. Nadat de Japanner>-

er uit · wal"en gegooid was de J apara 
h et eerste schip, dat voorraden bracht. 
In Australie heeft k apitein Van Zegge· 
ren bet Australische meisje l eren ken
nen met wie hij getrouwd ·is. 

Voordat hij met pensioen ging had 
de heer Van Zegp;eren nop; twaalf 
maanden verlof, die hij doorhracht aan 
ne Haarlemmerweg in Amst-erdam. 
Toen kapitein Van Ze!!geren en zijn 
vrouw tentgkeerden wilde de vader van 
de heler Van Zeggeren, die al over de 
zev.entig is, b eslist mee. 

,ITt heb gep.robeerd hem tot andere 
~edachten te brengen", aldus de hP.P" 
Van Zeggeren, ,maar ik kon h em nic>t 
overDuigen. H et argum.ent, dat hij a.r. 
zijn oude kennissen en t'ertroutv~l(' 
plelcjes zou moeten missen, maakte gee11 
indruk op hem. Maar vader schijnt er 
geen spijt van te hebben. Hij voelt zich 

Zonder di"Ploma's 
. ,Er ziirt zo vePl mogelijkheden in 
Au$tralie'', aldus k aTJitein Va'n Zer:· 
geren. ,,H.et klimafrt is h.ier pretti,a Pn 

de omganJ! tu.~sen d e mensen onderlin !! 
.is gemoedelijk. De Australiers zij~ 
gastvrijc mensen en ze nemen je zoals 
je bent. Hier ben ik nu eigt>naa~ van 
f!P.n kruidenierszrutk, maar in Ned~rland 
zou dat n iet · zo · eenvoudig z iin gegann . 
Daar zozt ik eerst drie jaar "ftebl>PTJ. 
moeten leren "hoe het in zo'n 1vinkt•l 
toegaat voor ik er zelf een had lrzmnt>11 
beginnpn, nog afrr.f>zie;,_ wm d e diploma's. 
..... . Toen ik hier begon, wist ik er 
weinig van, maar ik bepn te leren wat 
dt> klanten wensen en wat de rrrossiers 

.. ~ ' 

te bieden hebben. Het gaat nu best." 
(,.Algemeen DaJ7hlad") 
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Het voorrecbt in een grote stad tc wonen , kwam voor ons nimmer sterker 
naar voren dan bier te Rotterdam, rondom de E 55. 

E 55, de manifestatie van Nederlands energie en kunnen na de :ramp
zalige tijden van destmctie en bezetting van de afgelopen oorlogsjaren. 

Reeds weken v66r de officicle opening .op 18 Mei was de Maasstad als 
bet ware bezeten door bet magische woord E 55. Op een 37 b.a. groot ten
toonstellingsterrein kwam men onder de indmk van de dynamiek die uitging 
van de enorme bedrijvigheid van de bonderden arbeiders, die bezig waren 
vorm te geven aan het E 55-stadje met haar eigeti gebouwen, tuinen, wegen 
en zelfs Iuchtverkeer in de vorm van een kabelbaan. De Jigging van 
het 1 km. lang-e expositieterrein past gebeel in geest en sfeer, die deze 
grootste Nederlandse tentoonstelling zo overweldigend maakt. Aan de ene 
zijde be~ensd dopr de Maas bij de Parkkade met bet zicbt op de dmkke 
scheepsbeweging, aan de andere zi.ide de Ahoyhallen. waarombeen in aile 
schakeringen het nijvere leven van Rotterdam's handel. 

Het gehele Westerpark ligt als een sprookiestuin tussen deze begrenzing, 
terwijl de-Westzeedijk het gehele tentoonstellingscomplex verdeelt in twee 
gedeelten, die echter door. een loopbrug toch weer met elkaar zijn verbonden. 

Twee jaren · behhen on te1haren hun 
schouders gezet onder de ongelofelijke 
arheid, waaruit tenslotte de E 55 i:> 
verrezen. Van deze geweldige arbeids· 
prestatie zagen wij door persoonliike 
waarneming slechts de slotphase. Hef 
weer was, vooral in de laat!'lte week 
v66r 18 Mei, bep aald slecbt. Bewolkte 
sombere luchten, koude regen en rrurc 
schral e wind. H et was of h et grillige 
Nederlaudse klimaat alle medewerkinl!, 
weigerde. 

In de 14 dagen voor de officHHe 
opening stonden wij dikwiils met b e· 
wondering te kUken naar de honderden 
vaklieden, timmerlui, :rrondwerkf':r::l, 
monteurs, schilders e.a., die on der zulke 
nare weersomstan di ghe den zu]k t>en 
werklust en enthousiasme konden O t '

brengen. Als wii weleens in een ~resprek 
ons on~eloof in h et tiidi g ~ereed k omen, 
naar voren hrach ten, hoorden wi1 steeds 
de overtui gin!! uit~preken ,,de E 55 komt 
op tijd gereed" . 

I edere dag was er weer iets nieuwa 
te :den op de 1ierreineu waarop van 
18 Mei tot 3 September Neerlands 
Ener~ie Manifestatie zou worden gehou· 
den. Reusach tige vrach tau to's reden af 
en aan met vaak moustrueuze ten· 
toonstellingsstukk~n . 

Wij z agen o.m. het pavilioeu van de 
oerwereld, met zijn boeiende voor· 
h istor ische l andschappen en zijn ontzag· 
lijke grote dier en , lanp:zaam maar zekex · 
:rereed komen. H t>t J!;eh eel was fascine· 
rend en ook de vele jou rnalisten, die 
van de eerste dag a£ de 'opbouw volgden, 
waren zichthaar in de h an va n de won· 
dere wereld, die bier h aar voltooiin g 
naderde. 

te verzetten voor 3 dagen en dat, te rwUl 
het weer steeds sl echter werd. 

In de loop van 17 Mei stak een voor
jaarsstorm op, die het ergste voor de 
openingsplechtigheid op de volgend C' 
dag deed vrezen . W.oest rukten de 
stol'rn.achtige windvlagen met h arde 
regen aan g~bouwen , tenten en alles 
wat voor versiering en opluistering wa~ 
aangehracht in een l aatste poging een 
h alt toe te roepen aan de geweldige 
ui ting van menseUik kunnen . De :re
zamenlijke kra-chtsinspannin!! k on ech
ter elke hindemis n~men. Hier was in 
fei te de gemeensch ap van eeo gehee] 
volk in de weer, iets groots tot stand t e 
hrengen. 

Rotterdam als stad zat ook niet stil ; 
als gastvrouwe van de E 55 hal} zij zich 

Gezagvoerder H . A. Cor~ten, die mo
ment eel met verlof i n Nederland ver· 
hlij!t, verzochten wij om: voor onoze 
lezer& een artikel te schrij:ve.n over de 
enorme Nederlandse energie-tentoonstel· 
ling te Rou.erdam, de E. 55. 

Hiertoe bracht hij een viertal b ezoc
ken aan deze grootse expositie, maakte 
talloze aarotekeningen en sebree£ bij
gaande indnkwekkende re,portage. 

in haar beste feestkledij gestoken. Ecn 
fonkelnieuwe fontein spoot op de .Cool. 
singe! nabij h et Hofplein haar water
straleu omhoog. Stadhuis, grote handels
en warenhuizen hadend in flood light. 
Plantsoenen en parken in extra ver· 
zorging en bloemenpr acht . Een apar te 
organisatie werd in het leven geroepen 
om de touristen van logies te voorzien, 
wanncer de hotelruimte op een bepanld 
ogeuhlik onvoldoende mocht zijn. Extra 
parkeerruimten rondom h et tentoon~tel. 

24 uur v66r de openingsdag was cr 
sprake van complete hoogspanning. 
Volge~s insiders wa!' er nog zeker werk 

Koningin ]ul iw1o op roolltl'w.f fl<leling door (/e. E11ergiehal .,(J {Ie E 55. 
(tot o Van Dlt1narJ 
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lingsterrein en verkeershorden en aan· 
w\jzingen door de gehele stad om een 
vlot aan- en afrijden n-aar en van de 
:E 55 te verzekeren. 

Zo was alles in de Maasstad gereed, 
toen in de avond van 17 Mei door de 
radio in het nieuwshulletin het hlijde 
hericht kwa-m, dat het onmogelijke dan 
toch was verricht en de volgende aag 
t W oen.sdag 18 Mei) de E 55. door lt.M. 
cle Koningin officieel zou worden. ge·· 
opeud. Buiten loeide de wind, nam de 
&torm eer toe dan af. Harde regenslag,. 
kou en voortjagende wollten waren. een 
lmi~eriugwekkende omlijsting van dez:e 
hevige voorjaarsstorm. De o.verwinning 
was ech:ter hehaald en de rust kwam 
over Rotterdam in afwachting van het 
grote geheuren de volgende dwg. 

KoninkJ.ijke intocht en o.fficiiHe opening 
Reeds vroeg wa.ren wij op W oensdag· 

O'Chtend onderweg om getuige te zijn. 
van de officitHe opening va·!l' de E 55. 
De wind. hlies nog steeds- met storm· 
kracht. Het leek meer 'n. d.ag in Maa.nt 
dan in Mei. ~ij het sta&luis en langs 
de weg, die de Koningin met haar 
gerelschap zou:, v.olg-en., naat de tent-eoo• 
stellingsterreinen, stau,d het publiek m· 
li.un ja.ssen mel kragen: op, min of meer 
te huiveren. Ret slechte weer ten spijt 
zat de stemming er wei in, al was 
ll!i.teraard veet 1relitmmstellin:g. over· het 
weer, drat maa:r niet: wid-de· meew-erkem 
Intttssen waren KoYJ.iln.gin J11liana en 
Prins Bernhard met bun gevolg per 
auto op de Coolsingel aangekomen, 
waar zij korte poos op het raadhuis 
verhleven. Om kwart voor elf' aanvaard
<len d-e vorstelijke hezoekers d-e tocht 
naar d·e- manifestatie. Aile onaangenaam. 
heden van het wleer trotserend stegen 
z;ij in de open. rode caleche, die met vier 
paarden was hespannen. Het gevolg 
stapte in twee volgrijtuigen. Het escorte 
van de stoet hestond uit twee groepen 
l'Uiters der Rijkspolitie in ceremonieel 
tenue. Voorop reed op een schimmel 
Rotterdams hoo£-dcommissaris van po
litie. Het werd een triomfantelijke, 
hoewel korte rijtoer. 

Wij hadden ons zo kunnen opstellen, 
d'at de aankomst van de Koningin hij d ~ 
E 55 goed kon worden waargenomen. 
Hierdoo1· zijn wij tevens in de gelegen
heid geweest een groot deel van de 
Nederlandse en huitenllQldse autoritei
ten en genodigden hij de grote witte 
tent, · die als ontvang.stcentrum was 
ingericht, te ktmnen zien aankomen. 
Trots kou. regen en wind was het 
geheel een kleurrijk schouwspel. Pre
eie& em II uur . kwam HaTe Maj:esteit 
aa.n hif de ontv:angsttent •. De- ma~riniera· 
kapel sp-eclde het Wilhelmus. Spoedi~ 

W aterpartij in het Park op. de E 55 

da.arop. had· hinn.en- de gFote witte ont>
van.gsttent de <J.pa.ningsplechtigb.ei:d· 
plaats. 

Ir. J.W. Ern&tt, algemeen• voorzitter 
van he.t dagelijks hestuur, sp'l'a:k een 
rede uh d'60'1' ons hcluisterd door de 
opgestelde Ioudifpeakers. Kema'C'hti·g: 
omschreef de heer· Ernst O;nt. de ui1'ing 
van energie n.l. de begrippen ais durf, 
vindingrijkheid, organisatietalent, on
dernemingsgeest, zin vrror d-etaif ·en /n~'t 
vermogen tot improvisatie-. 

Wij zullen, zo vervolgde de heer 
E1·nsr, die eigenschappen oak in de 
toekomst d:dngend no.dig hebhen evenals 
de visi'e,. die ons in he"t ve:rled{m weleens 
heeft onthr.oken. 

Na beeindigiug van de openingsre~le 
opende Koningin Juliana de tentoon
steUing met cle volgende woorden: ,In 
dankhaarheid voor Wat in deze tien 
jaren is gedaan en met de hlik in ver· 
trouwlen op de toekomst gericht, stel 
ik deze E 55 in werking". Zij haalde 
vervalgens een. handle over, waat:Ila een 
in de tent op een lage mast staand 
samenstel van driehoekige energietekens 
in rondduaaien.de hew.eging kwam. I:Iet 
Koninklij;ke paar begaf zieh vervolgcns 
naaT bet Elfprovindenplein om de 
vJaggenpaTa·de gade te slaan. Het slechte 
weer was er de QOr2laak van dat h:et 
·oplateu van 3006 postduiven achterwege 
moest M:ijven, De E 55 was dus geopend 
en gereed de re verwachten str.oom van 
hinnea• en huitenil'3llldse hezoekers te 
on t'vattg:eD·. 

(foto van Ditmar) 

DooL van de E 55 
Met het houd.en van een tentlllonsteL· 

ling wordt steeds een hepoold doel 
heoo.gd,. Uiteraard is dat ook het geva l 
met de E 55. Kosten noe-h moeite 'Zijw 
gespaard om inhoud te geven aan ·fle?:e 
natiolUlle mani.festati:e. Deo totaal kErsten 
van 6 milliGen gulden sp~elren in, dwt 
G):)zicht een dui.Jelijke taal.. JJuizenden 
h ehben aan de voorhereidin·g. gewe:r.kt. 
Architecteu en kunstenaars~ weteu-
schapsmensen. en mannen uit de pr:m· 
tijk ll!it aile delen van Nederland. Bet 
geh-eel onder regie van J ac. KleiMe:v 
met een nitgebreide staf van me dewer· 
kers.- · ':>.J 

Deze g-roets-e opzet me:est dan ook .ver 
uitgaan hoven een l!)()eiend ' kijkspel 
aUeen... E.e.a. k-emlt ,Jan ook wel 
du.idelijk n-aar voren in de omsch~rij:vm~ 
in de officiele E 5S. gids, wa'll·rin h et 
doel van de energie-te nmansoollha-g al'e 
volgt wordt omschreven: 
le am eigen volk en ·de wereld te 

tonen, wat de energie van de Ne
derlandeJ:s in de tien jaren na 194..'~ 
tot stand heeft gebrachrt, zulks in 
weerwil van de heproevin.gen van 
·d:e werelrloorlog en ·de tegenslagen 
van de watersnood. 

2e de hetekenis te laten zien v:an het 
wetenschappeliJke speurwel'k, lte\t 
onderwijs, de vakopleiding en de 
voorlichting op velerlei terrein, d:ie 
nieuwe ka:nsen en perspectieven. 
open en voor N ederlan.ds energie. 

· Se de jeugd een inspirerend voorbeeld 
te geven. 



Op de E 55 drij/t de gehele Ned'erlandse handelsvwot ( sclwal I : 200), in -een· waterbassin 
met 250.000 liter water, r(JTid. 

DeE 55 

Een beschrijving te geven over al 
hetgeen op de E 55 te zien is, zou een 
geheel boekdeel vullen. In kort bestek 
kon dit dan ook slechts een algemene 
indruk zijn. 

De uitgestrektheid van het tentoon
stellingstel'l'ein drong eerst goed tot ons 
door na 4 bezoeken die wij er brachten. 
Telkenmale bepaalden wij ons daarbij 
tot enkele onderdelen, w~ardoor een 
beter inzicht over het geheel werd ver . 
kregen. Een forse stalen ingangspoorl, 
naast Museum Boymans, ontworpen 
door de · architecten Prof. Ir. J .H. van 
den Broek en J.B. Bakema, dient als 
hoof din gang. V erder. zijn er nog 4 ingan
gen geprojecteerd rondom het tentoon
stellingsterrein: 

Bij de monumentale hoofdingang val
len reeds uit de verte op de felle kleuren 
van een wandschildering, die deze toe· 
gang als het ware omlijst. Op abstracte 
wijze schilderde de kunstschilder Karel 
Appel het beeld van de energie, d.i. van 
de leven sd1·ift, de vreugde van het werk 
en de arbeidsinspanning, waardoor de 
mens de natuur heeft leren kennen en 
bedwongen om er nu profijt van te 
trekken. De rentoonstellingsterreinen 
zijn geopend van 10 uur tot 24 uur. 
De toegangsprij~ voor volwassenen he· 
draagt tot 19.00 f. 2 . .50 per persoon, na 
19.00 en op Zondag f. 1.25 per persoon. 
Kinderen tot 14 jaar half geld. 

Bij de . eer.ste kennismaking met de 
E 55 komt men onder de indruk van de 
machtige en toch practische opzet, zodat 
men wel haast van een wereldtentoon· 
stelling kan spreken. Direct valt op, dat 
de E 55 geen verzameling is van , dode 
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dingen" en van dorre statistjeken, maar 
een fascinerend levendig geheel, een 
werkelijk graudioos schouwspel in 
grootse enscenering. In het bijzonder 
de instructieve beweeglijkheid van de 
tentoonstelling maakt het geheel een 
attractie voor iedereen, voor joug en 
oud, voor man en vrouw. Toch is aan 
alles te merken, dat de .organisatoren bij 
de geh ele opzet vooral het oog h ebben 
gericht tot de jonge mensen . 

Alles immers wat in Nederland leeft 
en groeit en aile bedrijvigheid op ket 
land, in h et water, d.oor de lucht, in 
de fabriek ·en in de werkplaatsen wordt 
hier aanschouwelijk voorgesteld. V eel 
van wa t de jeugd auders aileen maar 
van plaatjes of boekjes te zien krijgt, 
is hier werkelijkheid. Hoe leerzaam dit 
alles voor de jeugdige bezoekers ook is, 
kennelijk is het hoofddoel de jongeren 
een inspirerend voorbeeld te geven. 

Bij onze bezoeken vielen ons telkens 
de duizenden jongens en meisjes op, die 
in school- en groepsverband vaak onder 
deskundige Ieiding de E 55 bezochten. 
De j eugd blijkt dus wel de roepstem t e 
verstaan, die van deze energie-manifes
tatie uitgaat. 

Voor gezelligh eid en attractie is op 
de tentoQnstellings.terreinen volop ge· 
zorgd. Muziek is overal te horen via de 
vele opgestelde luidsprekers; voorts zijn 
e1· op diverse plaatsen tientallen tele· 
visietoestellen, die op bepaalde uren 
h et televisieprogramma, dat opgeno· 
men wordt op bet E 55 terrein, in beeld 
en woord ten gehore brengen . Spranke· 
lend vijverspel, spuitende fonteinen, 
hloemenpracht , kleurig wapperende 
vlaggen geven een schitte1·ende en· 
tour age . . I n de avonduren wanneer de 

18.500 lampjes branden, is het geheel 
cen sprookje. 

De verhinding tussen de twee gedeeJ. 
ten van de E 55, n.l. het terrein rondom 
de Ah oyhallen en het Park, worth on· 
derhouden door een echte Zwitserse 
kabelbaan. In tweepersoons·zitplaatsen 
wordt de zweeftocht gemaakt. lnstappen 
aan de Ahoykant bij het Elfprovincien
plein, uitstappen ongeveer midden in 
het Park bij h et monum'ent van T ollens. 
De kabelbaall is ongeveer 500 meter 
lang, de hoogte bedraagt 12 meter. 
Enkele malen maakten wij tijdens onze 
be7.oeken met de kabelbaan een tocl1 t. 
Wij genoten steeds weer van het riante 
uitzicht over h e.t tentoonstellingscom
plex; wij zweefden over de \Vestzeedijk, 
terwijl trams en auto's onder ons 
voortsnelden en zonder enige inspan· 
ning kwame_n wij van h et ene Centrum 
der ten toonstelling naar het andere. 

Buiten deze kabelbaan rijdt in h et 
parkgedeelte een , Comforta Treintje" 
voor bezichtiging van het terrein. In de 
Vijver kan gevaren worden met motor
vletten en :echte Giethoornse Punters. 
V oorts kan men de E 55 van hoven a£ 
bezichtigen per Wereldgondel op een 
hoogte van 55 mete r. Twee .stalen gon· 
dels, die elk 25 personen kunnen hevat· 
ten, worden door een hijskraan met 
twee armen beurtelinl!:s 55 meter om
hoog getrokken , terwijl de kraan lang· 
zaam draait. In de hogere sferen kan 
men genieten van een prachtig uitzich• 
over de wereldhaven, de rivier, de E 55 
en de stad Rotterdam. 

Unifesti 
Het middelpunt van het energiefeest 

wordt gevormd door Unifesti, h et ver· 

Men kan de E 55 van boven a/ bezichtigen per 
wereldgon.del op een hoogte van 55 meter. 

<Joto Van Ditmar) 



maakcentrum dat een internationaal 
karakter draagt~ gelegen in het lommer
rijkc Park. Het is een stadje met straten, 
pleinen en stegen, waaJ' zich sierlijke 
!mizen, cafe's en winkels bevinden. Het 
centrum van dit Unifestistadje is de 
Place Mondiale. Op de Unifesti vindt 
de hezoeker rust, verpozing en een 
hartversterking in een van de vele 
etablissementen nit verschillende landen 
w.o. wij opmerkten Engeland, Frank
rijk, Belgie, Noorwegen, Zweden en 
Denemarken, Zwitserland, Zuid-Afrika, 
Latijns Amerika, Canada, Australie en 
het verre Oosten. 

Bij een feest als de E 55 mag uiteraard 
een kermis niet ontbreken. Zij is er dan 
ook met talrijke vermakelijkheden. • 
Midden op de Place Mondiale is een 
uitrolbaar toneel waarop geregeld artis
ten, dansgroepen en zangkoren optre
den. In de middaguren zijn er kinder
matinees en op de z.g. provinciale 
dagen demonstraties van typische folk
lore nit ·de Nederlandse provincies. 
Het meest attractief is de Unifesti 
uiteraard in de avonduren, wanneet 
alles zich baadt in 'n zee van Iicht. Bij 
ons avondhezoek zagen wij een zeer 
l)"eslaarrde varieteshow en het optreden o e 
van een Schots damesgczelschap met 
zang en dans. De sfeer en stemming was 
genoegelijk en riitbundig en deed om 
denken aan Carnavalspret in het lui
den. 

Beknopte beschrijving van wat er zoal 
te zien is. 

Alvorens de E 55 te bezoeken, hebhen 
wij eerst getracht via een plattegr.ond
kaartje een ~dee te krijgen van bet 
gehele complex. Aan de hand hiervan 
maakten wij een bezichtigingsprogram
ma op. Op het openingsuur 10 uur v.m. 
wa~:~en wij dan aanwezig tot omstreeks 
16 uur. Een Ianger verblijf was wegens 
vermoeidheid dan haast niet meer mo
gelijk; de vele indrukken konden dan 
niet meer behoorlijk worden verwerkt. 

Van de 4 bezoekdagen brachten w~j 
er twee door bij de ,stands" rondom de 
Ahoyhallen en twee waren beschikbaar 
voor bezichtigen van de stands, die in 
het Park zijn gelegen. Voor de Unifesti 
trokken wij een gehele avond uit. 

Alvorens enkele indrukken weer te 
geven wij eerst een overzicht in vogel
vlucht van hetgeen is te zien en te 
beleven. 

De afdelingen en stands rondom de 
Ahoyhallen. 

1. Oertijd 17. Energiehal 
2. Mijnschacht 18. Veiligheid 
3. Tijdklok 19. Techniek 
4. Chemie 20. Vervoer 
5. Raff·naderij 21. K unststoffen 

Ook de Koningssloep heeft een pUrutsje gekregen op de E 55 

6- Luchtvaart 
7. Zout- en olie 

aanw n.ningen 
8. Spoorwegen 
9. Riolering 

10. Tramwegen 
11. Wegenbouw 

12. Volksgezondheid 
13. Scheepvaart en 

waterbouw 
14. 
15. 

N ationraal paviljoen 
(met gouden lwets) 

22. Sociale Zorg 
23. Moderne 

24-
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

interieurs 
Bouwen 
Glazen zaal 
Boeken kiosk 
Mo-derne vate.n· 
fabriek · 
Aeolus mast 
Nederlandse 
r,poorwegen 

30. Het . staatsbedrijf 
der P .T.T. 

31. Gas.paviljoen 
16. Brandweer 32. K-N.M.I. 

De afdelingen en stands in het Park. 
1. De Unifesti (ver- 13. Modelbedrijf der 

maakcentrum) slagers 
2. Veehouderij 14. Gmansilo's en 
3. Landbouw havenout llage; 

4. Zuivelindustrie 
5. Geldwezen 

Laden en lossen 
15. lm· en export 

producten; haven 
Amsterdam. 

6. Verzekeringswezen 16. Glasindustrie 
7. Televisi estudio 17. Tex tiel - mode 

en sieraad. 
8. -De Nedcrbudse 

Antill en 
18. Fotografie. 

9. Emigmtie 19. Oertransport 
10. Ruimtevaart 20. Handel 
11. Kon. Marioe (met 21. Unilever Concern 

Koningssloep) en Unilever-
12. Het Loodswezen, kinder land 

betonniug, heba- 22. Bier uit gerst. 
kening en verlichting 

Toelichting aan de hezoekers in de 
verschillende stands wordt gegeven 
door deskundig personeel. Voprts zijn er 
op het tentoonstellingsterrein infor
matiecentra, waar over alles wat de 
E 55 betreft informatics worden ver· 
trekt. De voortreffelijke wijze waarop 
alles is georganiseerd maakt, hoewel 

. (toto Van Ditmar) 

bet vele hezienswaardige van deze E 55 
van de bezoekers zelf ook veel energie 
eist, het gehe~l tot een onvergetelijke 
belevenis. 

De eerste en laatste stand, die wij 
O'edurende onze bezoeken hezochten, b . 

geeft wei een goed beeld van de ver
scheidenheid van de E 55, n.l. ,Het 
paviljoen der millioenen jaren'' en de 
Tetevisiestudio". De oerwereld en het 

hedendaagse teclmische vernuft. Een 
overdenkin.,. waard, want alles wat wi] 
biervan zag"en, heeft ons doen duizelen. 
De eerste twee bezoekdagen heperkten 
onze omzwervingen zich, zoals wij reeds 
vermeldden, tot de paviljoens rondom 
de Ahoyhallen, gelegen bij de hoofdin
gang. 

Reeds bij de aanvang is men direct 
.,.einteresseerd. Het eerste wat men te 
~ien krijgt, is n.I. ,Nederland in df 
Wereld", daarna komt het paviljoen de1 
tijdm.eting, waarin wordt getoond, hoe 
in de loop der eeuwen de tijd door de 
mens WOl'dt ingedeeld. Daarop komt 
men direct in bet paviljoen der mil· 
lioenen jar en. V oor de grote "geolo
gische" klok met aanwijzing van pe· 
rioden voor millioenen jaren gaat de 
mens zich gevoelen als een eendags· 
vliegje. Het was opmerkelijk hoe d_e 
mensenstroom bij het betreden van rht 
paviljoen opeens rustiger werd, alsof de 
ademtocht der eeuwen even over hen 
h een ging. D e praeh istorische tijd is in 
verschillende tijdvakken weergegeven. 
Enkele monsterachtige dieren zoals de 

(doorle;~en naar de volgende pagina) 
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Juwsaurus en meso~:~aut·us, zijn in hd 
oerlanascn~p op ware gl"Ootte opgestel<.t. 
Uo.k. het lJStlJUVa.K. lS 1n .beelu gcJ.u:acut, 
toen mens en ruer m grotten llescuer· 
mmg zocnten tegen de .k.oude. Uok de 
u1ereu UJt t.tat llJuperK, zoa.1s · ae wol· 
hange neushoorn en het reuzimhert· met 
een gewei met spanWIJdte van 4 meter, 
.staan op ware grootte m aeze .ba:.trt: 
koude, ·.net IDJ..li.l.oenen-jare.n-verhaal m 
beelel v~n dtt groote opgezette pavllJOeu·. 
ma.k.en wer.KellJ.K d1epe mtlr~U., omuat 
het overdutd®J.k. de tnai spree.k.t van de 
hetre.k.k.el.g.k..lieid van het aaruse leveu 
in al haar ~ch~ermgen. lioe nuttig is 
het ntet, hteraan. eveu te worden he.rin-
nerd. . 

Wij wandelden- daarna verder langs" 
vele hoeiende stands en vextoetden 
gerwme tljd in . 11et wonderland. d.er 
chenue. hen .hesehriJving van wat ruer 
te z1en is, zou hladztJden -heslaan. W ij 
volstaan met te vertellen van . de afbeel
dmgen van reusacnt1g vergrote atomen 
en moleculen, de kleinste delen van 
olie, kolen en peke!, ondergebracht i11 
een schemerac.b.tJge ruJmte met een 
heel. hijzonder soort verlichting. Het 
geheel was een wonderlijk schouwspel. 

Daarna bezochten wij de aideling 
electrotechniek, die uit 3 delen bestaat, 
waarbij vooral alles wat met opwekking 
van electnc1teit te maken heeft, tot de 
kernsplitsing in de atoomcontrole, 
buitengewoon interessant en leerrijk 
was. 

Hij de stand . van de K.N:M.l. zagen 
wij, hoe de gegevel18 v-oor de weerherich
ten werden verw-erkt.op de w.eerkaarte~ 
hoe deze weerherichten via pers, tele· 
foon ·en tcl:evisie worden gepuhlicecrQ> 
en wat de waarde van deze berichtge~ 
ving is. 

lJe luchtvaart heeft een gre:ot aileen· 
staand paviljoen, waarin op overzichte· 
lijke wijze de geschi.eden.is vaa het 
vliegtuig wordt verteld. Door een druk· 
k.nopsysteem kunnen de bezoekers zelf 
de nachtlichten op lan.dingshanen out· 
steken. Men k.:tijgt voorts een ind.ruk. 
van het motorvliegen, de sportvliegerij, 
de 1uimtevaart en de j.eugdluchtvaart. 

· Ret vie! ons op, dat bet luchtvaart
paviljoen zeer veel belangstelling had 
van jonge' inensen, wei een t.eken van 
deze tijd. Op weg naar de gJ"Ote energie· 
hal, waarin o.m. is ondergehracht hatVen, 
Rijn- en Zeevaart en scheepshouw. 
zagen wij onze · minister·presid~n' Dr. 
Drees met aan de hand z'n kleinzoontje, 
rustig en aileen tussen het publiek 
wiandelen. De he.scheidenheid die van 
Dr. Drees uitging, ~rof ons bijzonder. 
Hij liep er als de verpersoonlijking van 
het bekende spreekwoord, dat ,Eenvoud 
het kenmerk - is van het ware". Een 
werkelijk voorheeld voor ons. allen. 
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De havens, Rijnvaart, Zeevaart en 
Scheepsbouw. 

Gezien ons heroep, waren · wij in dit 
paviljoen in de grote Energiehal zeer 
geinteresseerd. Als men deze scheep· 
vaarthal ·hinnen komt, waant men zich 
op een sche.epswf!rf. Men loopt over een 
hrug, die geheel is uitgevoerd· al.s .die 
op 'e€m schip en vandaar uit ziet men 
een coaster van 60 m. lang op de bel
ling. De leerlingen van de scheepshouw· 
school zijn er aan het werk. Vlak er hij 
worden sloepen en reddingsboten ge
houwd. 

In een enorm waterbassin met 
250.000 liter water drijft de gehel-e 
Nederlandse handelsvloot rond. Door 
het Nationaal Technische lnstituut voor 
Scheepvaart te Rotterdam zijn op schaal 
van 1 : 200, 1300 modellen van onze 
handelsvloot vervaardigd. De leiding en 
uitvoering van dat project stond onder 
de heer · Quispel en onze gepension. 
neerde k.apitein V.d. Palm, respectie
velijk Directeur en Onderdirecteur van 
het lnstituut voor Scheep- en Luchtvaarl 
te Rotterdam. De schepen zijn in het 
bassin maatschappijgewijs gegroepeerd. 

Zo herkenden wij de Nederlandse 
vloot uit het ver.re Oosten., onze K.P.M. 
N.T .P.M. en K .J.C.P.L. Het was grappjg 
uit de medellen onze ,Plancius" mel 
haar forse scnoor!iteen op te merken 
Jammer dat op. een plattegrond geen toe
lichting is. gegeven, waar.door het pu• 
hliek kennis kon maken met de namen 
van d'e rederijen die tezamen onze 
machtige· koopvaarwjvloot ophrengen . 

Met veel b.elangstelling namen wi.j bij 
de aflL scheepsbouw kennis van hetgcen 
sinds 194:5 op de Nederlandse werven 
werd gehouwd. 

Hier volgt het staatje: 
944 coasters 
26 passagiersschepen 

136 vrachtschepen 
62 vracht- en passagiersschepen ·en 
59 tankschepen. 
Een formidahel aantal! 
In de scheepsha! zijn voorts twee 

maquettes aanwezig, di·e de strijd weer· 
geven van Nederland tegen de hoezem 
vijand ,de Zee". Als een inspiratie VQOI 

het huidige en toekoinstige g~slacht in 
hun strijd tegen het water, staat midtl~n 
in deze hal van de zee, hoog oprijzend, 
het standbeeld van Ir. Lely, de scheppet 
van bet Usselmeer. 

Ale sluttstuk op dit tweedaags bezoek 
aan d·eze helft van de E 55- ten,toon, 
Stelling namen Wij ook keunis van a} 
hetgeen VOO'P het . Nederlandse volk 
wordt gedaan op onder.wijs en sociaal 
gebied, woningbouw en gezondheids
zorg. Want hoe vernuftig de machin~ 
ook geconsttueerd zijn., het zijn de 
mensen die ze _ nio·eten hanteren; hun 
goede conditie is tenslotte ~en voo-r
waarde voor het juiste rendement, dat 
onze technische schepping~m moeten 
opleveren. . ... ·'I 

2-daags bezoek E 55 gelegen in. het Park 

Voor de andere- helft v.an de E 55 
tr.okken wij ook twee dagen uit. on~e 
indrukken zullen zich ook hier moeten 
beperken tot enkele aantekeningen. Het 
wandelen langs de stall-d!l was in het 
Park aangenamer dan bij de Ahoyhal
len. Nu we eindelijk de laatste dagen 
mooi en zonnig zomerweer hehben,. is 
de verkoeliB.g door de vele bomen var. 
het park zeer welkom. 

D>e verbinding tussen de twee gedeelten van de E 55 wurdt onderhouden cUJor een echte 
Zwits«se kabelbaan. De baan is 500 meter lang en 12 meter boven de grond-

- (fato Van. lijtmctr) 



De bezoek ersstroom was, met o it 
fraaie weer , zeer groot. Wij telden van· 
morgen op bet grote parkeerterrein 
aileen reeds ach ttien autobussen, w.o. 
vele huitenl andse. Zoals wij hierboven 
vertelden , ligt in di L gedeelte van het 
tentoonstellingsterrein de , Unifesti" . 
De meeste vreemde talen hom·den wij 
a an deze kant ; bet vermaakcentrum is 
hlijkhaa1· een gezellige plaats van samer 
komst. Op een middagpanze hehhen wij 
<' l lS hart knnuen ophalen in een, in 
Chinese stijl opgetrokken, ,,eethnis" vaP 
het te Rotterd am hekende Chinese 
re~t aurant Asia. Zo is er, dus ook voor 
de , maag", voor elck wat wils. 

Parkkade 
De P arkkade maakt deel nit van 1l , 

F, 55. Wij bez!)chten er de stand van de 
Kon . Marine. Gezien onze jarenlan;r" 
persoonlijke hand met de Marine, had· 
den wij er direct het prettige contact 
H et w aR een verheugenis, de vroei er. 
ui tbouw van onze Marine te zien. VoO!·t
hekek en wij me t veel interesse de 
expo;;itie van het loodswezen. 

Alles wat m et d.e handel te maken 
h eeft, kreeg ook ·~en plaatsje oo de 
Parkkad·e, h et laden en lossen. modern~ 
havenouti1lage m et tankopslag com
plcet. Zelfs het oertransport wordt 
f'Pdemonstreerd . Twee olifanten nit 
Ceylon versjouwen halken onder toe· 
zicht van hun geleiders. Uiteraar-d h ee{t 
deze rustige maar gestage werkmethode 
veel helan gsteiling. 

De Wereldzee 
H et Nationaal T echnisch Institnut 

van Sch eepvaar t t e Rott'crdam h eeft op 
de P arkkade nog een stand: , De ~Te. 

reldzee". Zeer overzich telijk wordt hier 
aange~even de mop;elijkheden , die d e 
wereldzee in de toekomst kan hieden. 

Op enkele grote panelen ziet men 
aangegeven de rijkdom aan mineralen, 
plankton en zelfs goud die de zee, die 
meer dan % van de wereiJhoi hedekt. 
omvat. Ecn goed gcluid voor de toe~ 
komst, die van gro te en economisch e 
waanle kan zi.in voor de mens, als men 
in staa t zal zijn tot winning van di~ 
schatten over te ;raan. Met veel helang· 
stelling keken wij voorts naar een zes 
mete r lang paneel, waat·op de hodem 
van de Atlantische Oceaan is uitgehee1d 
terwijl in een twintig meter lange glazen 
tunnel de invloeden van wind, golfslal! 
en branding wordt getoond. 

V oor een ie der , die iets met de z·ee te 
m aken h eeft, is in deze stand veel wo 
~on swaard ; g:s te zien en op te steken 
Van .. de Zee" zijn we p;aan kijken naar 
1le Afdelingen van Landbonw, de Vee 
hou.tlerij en de Zuivdindustrie. 

Hoewel wij uiteraard weinig kennii' 

Boven.strumde /oto wercl eirrd l ut11i j l., vlak voor het vertrek van ex-Direct eur Hltrindk, 
gemaakt. 

De drt·e ,,bewakers" van onze Di:rectie~lomeiuen, v .l.n.r. : Sarm ili. Salim en H rllid. 
(!ot o : St udi o T ong & T i mj 

hehben van al deze zaken, wekte het 
geh eel zo onze belangst eiling op, dat wij 
er ruim 3 uur hehhen rondgekeken. 

In de Iandbouwsectie staken wij veel 
op over de landbouw-niech anisatie, h · 
de veehouderij !Yewonderden wij o.m. de 
koe Marijke, kampioenmelkgever van 
Nederland (14 jaar oud, die totaal 
meer dan 65.000 liter melk heef t cre-
produceerd) . "' 

De zuivelindustrie met haar productie 
van 12 kaassoorten deed ons watertan 
den. Voorts noteerden wij, dat niet de 
Nederlanders, maar de Nieuwzeelanders 
de , kaask oppen" zijn, want in de we· 
reldkaasproductie staan zij no. 1 en 
Nederland als 2 geklasseerd. 

Maar als leveranciers van "'econ-e 
denseer de melk en melkpoeder staat 
Nederland in de wereld boven aan . Aan 
weinig Nederlanders zal dat alles be
kend zijn. 

Textiel: mode en sieraad. 
Op de gehele tentoonstelling is er 

fei telijk geen typisch ,vronwen1w ekje'' . 
Ten, lot tc heeft de moderne vrouw, in 
velerlei opzicht, dezelfde amhities en 
aspirati es als de man. 

Met dit pr ineipe is op ti e E 55 xeke
ning gehou den. T och was in de· stand 
van textiel, mode en sieraad goed te 
merken, dat d e ,vrouw" hier de m eeste 
belangstelling; toon de. H oewel niet door 
de organisatoren bedoeld, h adden de 
dam es in dit paviljoen ech t hun , hoek· 
j e" gevonden. 
De Neder landse Antillen 

R et deed ons goed op deze zo Neder
landse tentoon stelling ook de enex<rie-

•• • 0 
mtmgen te z1en van het deel van h et 
Koninh~jk gelegen in de Cara'ib isch e 
zee, de Nederlandse Antillen . Een An
t illaans studen t gaf de nodige voorlich
ting. Men krijgt een goede indruk van 

( door lezen naar de v olgen de p agfna) 
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Een recente /oto van het ms . .,Van Linschoten.'', varcnde in de Holland•W est Afrika-Lijn. 

de machtige petroleumraffinaderijen, de 
zeer drukke handel, scheepvaart en 
luchtvaart op deze kleine pittoreskc 
eilanden. 

Ruimtevaart 
We hebhen de sensatie doorleefd van 

een tocht per ruimteraket naar een det· 
manen van de planeet Jupiter. Dit klinkt 
fantastisch en inderdaad komt hier fan
tasie hij te pas. De fantasie, die hier 
echter bij te pas komt, is echter op gc
heel verantwoorde basis; hierbij werd 
uitgegaan van de hoofdgedachte, dat de 
uitbeelding de i1lusie zoveel mogelijk 
aanvaardbaar moest weergeven van een 
reis naar een planeet of de maan. 

Alvorens het ruimteraket te betreden, 
komt men eerst het Planetarium hinnen, 
waarin op wetenschappelijke wijze tekst 
en uitleg wordt gegeven van hemelver
schijnselen en hemellichamen, die men 
zelf kan waarnemen. Na aldus enigs
zins wegwijs te zijn geworclen in de 
hemelruimte gaat men het ruimte-schip 
binnen. 
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Als het startsein is gegeven, hoort men 
het met donderen d gewehl wegschieten 
van het ruimteraket en ziet men door 
de patrijspoorten Rottterdam snel voor
bij schieten. Men onderbreekt onderweg 
de reis in het space-station dat op een 
zodanige afstand van de aarde ligt, dat 
zij als de rnaan met een eenparige be
weging er om heen loopt. Daarna gaat 
het met volle vaart weer de ruimte in. 

Het ontwijken van meteoren kan door 
de patr~ispoorten worden waargenomen, 
het aanlopen van een van Jupiters ma
nen geeft weer nieuwe spanning. Dan 
komt de landing met stoten, schuren en 
veel gekraak. 

Maar gelukkig is het toch een happy 
landing. De ijzeren d~uren gaan dan 
open en wij betreden het maanland
schap. Ook dat is zeer realistisch weer
gegeven; door op een soort windkussens 
te lopen, merkt men hier de zwaarte
kracht lang niet zo sterk als op de aarde. 
Als wij daarna weer huiten in het zon
licht komen, hebhen wij werkelijk het 
gevoel een verre en zeer avontuurlijke 

(toto: Sky toto's - Lympn e Airport - J(('nt) 

reis te hehhen gemaakt en zijn feitelijk 
hlij weer op onze oude vertronwde aarde 
terug te zijn. 

Televisie studio 
Na onze reis in de eeuwige ruimte 

ging ons laatste bezoek naar de televisie. 
studio, waar wij net Wim Kan een voor 
dit moment zeer toepasselijk liedje 
hoorden zingen : ,Kleine mens met je 
grote ideeen'' . Zo kwam dan het eind 
van dit 4-daags bezoek. 

Huiswaarts kerend, nog vol gedachten 
aan alles wat wij gezien, gehoord en 
beleefd hadden, keken wij toevallig op 
naar de nog door de oorlog hescbadigde 
toren van de St. Laurenskerk in het 
hartje van Rotterdam. 

Als een schild hing daar een groot 
bord m et de woorden : 

- Bron t.'an alle energie God -
Moge de kleine mens met zijn grote 

ideeen, deze realiteit steeds voor ogen 
houden. 

H. A. C. 
Rotterdam, Juli 1955. 



Uitsiag ciokterspri)svraag 
Van onze doktersprij 5vraag, voorko

m ende in het J uni-nummer; zijn niet er!! 
v£>el oplo!:<singen hinnen l!'ekomen. 

Het was toch h eus geen moeilijke op· 
)rave. Dokter A wist met zekerheid von 
het dochtertje van zijn collega te zeggen 
dat zij Hannie h eette, omdat zijn coUP~a 
een vrouw was en dezelfde naam droe~! 
Neen, zegt u nu eerlijk : moeilijk is het 
toch niet. 

De uitgeloofde prijs van Rp. 25,
gaat naar : Mejuffrouw E. W. J. Croese 
-- hulpverpleegster van h et Ziekenhuis 
Petamhman, di.e wij met h et hehaalde 
succes 11:elukwensen. 

~ 

Deze maand komcn wij met een nieu
we opgave, en wel een 

Eierenpuzzle 
Al een heel oud vraagstuk, dat men 

steeus opnieuw aan de opgroeiende en 
wectgierige jeugd stelt is het volgende: 

Een hoerin gaat naar de mnrkt met 
een mandje eieren. Onderweg komt ze 
een arme man tegen en ze heeft zo'n 
medelijden, dat ze hem de helft van de 
cieren geeft plus een toe. Daarna ont
moet ze een arme vrouw, en ook die 
wekt haar medelijden op, en ze geeft 
haar van de eieren, die nog in haar 
lnandje zijn, de helft met een toe. v oor· 
.fat ze op de markt is ontmoet ze een 
~milend kind en - uit hetzelfde mede-
1jden - schcnkt ze dit kind wederom 
He helft van water in haar mandje was, 
en nu geeft ze wa t er 1lan overblijft, n1. 
3 stuks, erbij. Het mandje is nu gehecl 
lee.., en de boerin gaat weer.huiswaarts . .. 
H~veel eieren h~d ze oorspronkelijk?? 

Onder de goede inzendingen verloten 
wij weer een prijs van Rp. 25.-

U rrelieve in de linker-bovenhoek 
van a: envelop te zetten: eierenpuzzle . . 
U dient uw inzending te adresseren als 
volgt: Aan de Redactie van ,,De Uitlaat'' 
- p/a n.v. K.P.M. - Medan Merdeka 
Timur no. 5 - Djakarta. 

Uiterste datum van inzending: 20 Sep· 
tember a.s. 

ls dat nou niet precies of je bij de wed
strijd ::elf bent?! 

Onze maantlelijkse foto-prijsvraag ·~. 

Onderzoek naar zeestromingen 
in de Stille Oceaan. 

Zoals onze lezer.s zich zullen her
inneren werden begin verleden jaar 
door. vliegt'nigeu van het Britse Coastal 
Command, in samenwerking met het 
National Institute of Oceanography, 
10.000 plastic enveloppen uitgeworpen 
hoven een groot deel van de Atlantische 
Ocea:m, teneinde op deze wijze een dui
delijker beeld te verkrijgen van de 
aldaar heersende zeestromingen. 

De jniste oplossing van de ! 
maandelijkse foto-prijsvraag, l 
voorkomende in het Jnni
nnmmer van ,de Uitlaat", 
staat hiernaast afgeheeld: de I 
afsluiter van een hrand
kraan. 
De uitgeloofde Rp. 15,
gaan voor deze maand naar 
de heer Ajat, tekenaar h/ d i 
Technische dienst op het 1 

Hoofdkantoor, Onze geluk
wensen. 

* 

L_:nks onderaan ziet u onzf I 
1ueuwe opgave. Wij willen i 
het onze lezers gemakkelijk · 
maken en erbij verklappen 
dat het een afbeeldin.,. is 

. h 0 van lets eet aars dat in 
hereide toestand, ong;twU
feld een lekke rnij is, .,.eliefd 
bij jong en oud. En ;u ze.,. . 
{!en we niets meer! '0 

Uw OJ>lossing dient u in te 
zen den a an: de Redactie van 
,de Uitlaat" - p / a n.v. 
K.P.M. - Medan Merdeka 
Timur 5 - Djakarta. In de 
linkerhovenhoek op de en
velop zette men: foto-prijs
vraag. Vergeet dan niet om 
uw juiste naam en adres op 
u;: oplossin~r t e vermelden. 
UJterste datum van inzen-

ding' 20 September~ 

Een dergelijk onderzoek zal nu ook 
worden ingesteld naar. de stromingen in 
de Stille Oceaan. Het Scripps Institu
tion of Oceanography zal nl. dit jaar 
12.000 flessen in ·zee doen werpen, elk 
hevauend een nauwkeurige opgave van 
de plaats waar de fles aan de golven 
werd toevertrouwd, alsmede een ver
zoelk aan een eventuele vinder om de 
fles aan he t instituut te willen terug. 
zenden. Men ver.wacht dat er van de 
12.000 flessen ongeveer 300 zullen wor
den teruggevonden. 
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SCHAKEN 

K.S.B.D.-competitie kampioenschap 
1955. 

Voorlopige uitslagen (tj m 20 Juli 
1955): 

Borsumy - N.H.B. 2% - 51/~ ; 
Borsumy - Escompto 3 - 5 · Borsumv 
- K.P.M. 3. - · 5; Borsumy ~ Stanva'e 
3 - 5; Borsumy - P.T.T. 2 - 6; 
Stanvac - N.H.B. 8 - 0; Stanvac -
K.P.M. 3% - 4 ~~ ; N.H.M. - G & S 
4% - 31::_:; N .H.M. - K.P.M. 4 - 4; 
N.H.M.- N .H.B. 5% - 2 ~·~; K.P. M. 
Escompto 5 - 3; B.N.I. - Escompto 
5-3; B.N.I. - G & S 5lh - 21f:,· 
B.N.I. - N.II.B. 8-0 (n.o.) ;-K.P.M,:....:_ 
B.N.I. 8 - 0 (n.o.). 

Gesp. Gew. Gel. Verl. Puntn. 
P.T-T. 1 1 1 
K.P.M. 5 4 1 41,1! 
Stanvac 3 2 1 2 
B.N.I 4 3 1 3 
N.H.M. 3 2 1 2¥!! 
N.H.B. 4 1 3 1 
E~comp:o 3 1 2 1 
Bormmy 5 5 0 
G & S 2 2 0 

Uitslagen ''an de door ons gespeelde 
wedstrijden: 

K.P .M. - Escompto 5-3 
W 1 Alibasah 

2 Weenas 
3 Sendouw 
4 Nclwan 
5 Lantang 
6 Rubin 
7 Neuvenheim 
8 Gerungaru 

Saul us 
T . . s. Lim 
Sjamsul 
M sseyer 
Bustami 
Lengkey 
Kraag 
Siradjud"n 

K.P.M. - Borsumy 5-3 
Z 1 Oudvorst 

2 Ticoalu 
3 Sendouw 
4 Nelwan 
5 Brouwer 
6 Rubin · 
7 Lantang 
'8 Gerungan 

Jagerman 
H. K. Tjia 
s. L. Lim 
T. S. Gouw 
0. K. Tan 
Soumerah 
A gus 
I. S. Kwee 

K.P.M.- Stanvac 41fl-3Y2 
Z 1 Oudvorst 

·2 Willosuharto 
3 Neuvenhe m 
4 Sendouw 
5 Nelwan 
"6 Rubin 
7 Lanta.ng 
8 Alibasnh 

H. G. Liem 
Grunnagel 
Ie Ping Ie 
Tuerah 
Ticoalu 
G. G. Ong 
K. L . Tbio 
W. G. F. Tjoa 

1-0 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
1-0 
0-1 
1-0 

1-0 
0--1 
0-1 
1-0 
1-0 
1- 0 
1-0 
0- 1 

0-1 
0-1 
1- 0 

%- % 
1-0 
1-0 
1-0 
o-1 

K.P.M. - N.H.M. 4-4 

W 1 Soemarno 
2 Oudvorst 
3 Sendouw 
4 Neuvenheim 
5 Nelwan 
6 Rub n 
i Lau.tang 
8 Alibu:ah 

Hoek 
Fokkens 
Masoen 
Sidik 
Sie Wie Seng 
Sleyster 
T. A. Tan 
Sum ita 

K.P.M. - BNI 8-0 

BNI niet opgekomen. 

1-0 
1- 0 
0- 1 
0- 1 
1- 0 
0- 1 
0--1 
1- 0 

Na een onverwachte doch alleszins 
":erdiende 4% - 3 1,~ overwinning op 
Stanvac, kampioen 1954 en een ons in 
de schoot geworpen 8 - 0 zege op BNI, 
de r.unner-up van het vorige jaar (niet 
opgekomen) ligt, met nog drie te spe· 
len wedstrijden tegen G & S, NHB en 
PTT de weg naar de Borsumy wisse1. 
beker voor ons open. Moge Vrouwe 
Fortuna ons, ook gedurende de laatste 
ronden, gunstig gezind zijn. 

Op naar het kampioenschap 1955 ! 

Voetbalwe dstriid 
K.P.M. - K.J.C.P.L. 

In het ]uni-nummer van ,Haal op 
geZUk", het personeelsorgaan in Neder· 
land van de K.J.C.P.L., Zazen wij het 
volgende verslagje over de voetbalwed· 
strijd K.P.M . • K.].C.P.L. 

Op 4 Juni j.l. 'smiddags om -+- 2 uur, 
verscheen op het S.M.N. sportpark een 
klein doch select gezelschap, waaronder 
uw verslaggever, om getuige te zijn van 
de voetbalwedstrijd K.P.M. -K.J.C.P.L., 
de laatste van- een serie van drie; om 
de wisselprijs, uitgeloofd door de Direc
tie der K.P.M. 

't. Was mooi zonnig weer met een 
flinke bries, waarin de maatschappij
vlaggen lustig gewapperd zouden heb
hen wanneer iemand op de gedachte was 
gekomen, ze tot dat doel mee te 
brengen. 

Een aversie tegen voethalwedstrijd,en 
kon voor. u geen reden zijn om door 
afwezigheid te schitteren, want van 
voethal hehben we niets gemer'kt. 

In de aanvang ging de strijd vrijwel 
gelijk op met dien veratande. dat toen 

aile twee en twintig in fleurige shirts 
gestoken enthonsias1eling-en eenparig 

. over de hal trap ten. 

De stand hleef dan ook geruime tijd 
blanco tot dat de K.P.M. vond nu toch 
maar spijkers met koppen te moeten 
slaan. 

Ret einde kwam dan ook met een 
ver.diende zege voor de K.P .M. ( 12-1). 

De eer weni gered door de zoon van 
een onzer en wei op een wijze, die deed 
denken aan de virtuositeit, waarmee 
zijn papa fiscale prohlemen weet op te 
lassen. 

Een woord van dank aan de met 
verlof zijnde opvarenden is zeker op 
zijn plaats voor hun her.eidwilligheid, 
· het gehrek a an bihit in ons elf tal op te 
heffen door met hun omvangrijkheid 
de open ;plaats aan te vullen. 

't Klein doch select gezelschap heeft 
veel vrolijke momenten meegemaakt. 

Zij die de zee bevaren 
met schepen r~jk bevracht, 
zien op de grote baren, 
Gods Wijsheid, Gunst en Macht. 

i 
i 
< 
I 
i 
( 
I 
i 

...... ._ . ._ ......... --.-·-·-·-·- · ....... ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-

Kleine Tom 

,De onderwijzer gaf een Ies over landbouw 
en legde de klas u t, hoe vogels en insecten 
een oogst ·kunnen vernielen. 

Kleine Tom scheen er geen belan.gstelling 
voor te ltehbe.n; daarom wees de onderwijzer 
naar Item en zeide: ,Nou, Tom, wat is erger
wormen of kraaien?" 

,Dat weet ik niet", anlwoordde Tom. ,lk 
heb nog nooit kraa "en gebad". 



Bet jaarlijkse 
,Abel Tasman . Tournooi" 

Het zevende ,Abel Tasman Sport
toumooi" hehoort weer tot het verle
den, sinds Donderdagavond 14 April j.l. 
een gezellig hal dit evenement van het 
jaar voor de leerlingen van Middelbare 
Zeevaarlscholen en Scholen voor 
Scheepswerktuigkundigen in ,Kras· 
napolBky" te Amsterdam besloot. 

Onder gunstige weersomstandigheden 
mateo dit jaar in deze sportieve strijd 
II s('holen elkaars krachten met voet
hal, volleybal, zwemmen, athletiek, 
hodkey en sloeproeien. 

De leerlingen van de ,de Ruyter
school" uit Vlissingen, winnaars van het · 
afgelopen jaar, schenen van plan te 
zijn hun prijs niet af te staan, want c.p 
de eerste dag veroverden zij de Ieiding 
met eerste plaatsen op de onrlerdelen 
athletiek en volleyhal. In de finale ]00 
meter liep W ammerdam van •le ,de 
Ruyterschool" uit Vlissingen zich het 
vuur uit zijn sloffen en werd winnaar 
in de tijd van ll.6 sec, 

De sportploeg uit VIissingen ver
speelde veel punten hij de zwemwed
strijden, waarhij de strijd voornameHjk 
ging tussen ploegen uit plaatsen, waar 
ovenlekte zwemhaden zijn :revestjgd. 

Na een enerverende strijd eindigde 
de ploeg, die de Kweekschool voor de 
Zeevaart in het water hracht, als eerste 
na een nek aan nek-race met de Kweek
school voor Scheepswerktuigkundigen 
uit Amsterdam en de Zeevaartschoo1 
uit Scheveningen. 

Door de le en 2e plaats hij het zwem
men kwamen de · Amsterdamse scholen 
op de algemene ranglUst in pun tenaantal 
gelijk met de ,de Ruyterschool'' nit 
Vlissingen. 

Voor het definitief hezetten van de 
ccrste plaats in het algemeen klassement 
waren de voethal-finales doorslagge· 
vend, waarhij het voetbalelftal van Je 
Kweekschool voor Scheepswerktuigkml· 
digen nit Amsterdam geen steek Jiet 
vallen en aan alle onzekerheid een ein
de maakte door het voetbaltonrnooi te 
winnen met een 1-0 zege in de l'inale 
op de ploeg van de Zeevaartschool uit 
Rotterdam. 

Het elftal nit Vlissingen wist met J. .. O 
over de Kweekschool voor de Zeevaart 
te zegevieren, waardoor de ,de Ruyter
school" zich definitief op de 2e plaats 
nestelde in het algemeen klassement, op 
de voet gevolgd door de Kweekschool 
voor de Zeevaart. Met een 2e plaala 
in het voethaltournooi steeg het totale 
puntenaantal van de Zeevaartschool 11it 
Rotterdam dusdanig hoven de naaste 
concurenten uit, dat de 4e plaats in hct 
eindklassement door Rotterdam kon 
worden opgeeist, 

In Amsterdam is Dinsdag 12 Apr~l jl. het .iaarlijkse ,Abel Tasman" ·tournooi gehouden 
voor leerlingen van de Nederlandse MUldelbare !)cholen ter Opleiding van Stuurlieden en. 
Sch~epswerktuigkundigen. . 

Bovenstaande f<Ho geeft een beeld van de finale op de 100 meter. Wmnaar werd War
merdam van de ,de Ruyter"·school te Vlissingen in de tijd van 11,6 sec. Tweede wercl Lamoree 
vm1 de Zeevaartschool te Den Helder. 

(toto AN!'' 

Als onderdeel van het ,,Albel -Tasman''·tournooi werd op 14 April jl. op de Amsterdamse 
Bosbaan een wedstrijcl in sloepenroeien gelwuden. We zien hier de finish van de strijd 
tussen een Rotterdamse en een Scheveningse ploeg. De Rotterdammers wonrten. 

Het hockeytoumooi werd gewonnen 
door de hockeyploeg nit Vlissingen, 
waarbij hun doelman geen enkele maal 
werd gepasseerd. 

(toto ANP) 

Bij hct sloeproeien op de Boshaan 
wist de roeiploeg van de Zeevaartschool 
nit Den Helder de grootste snelheid aan 
de zware Marinesloepen te geven. 
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De oplossing van bet doorlopende 
kruiswoordraadsel, voorkomende in het 
Juni-nummer, ziet er als volgt uit: 

kcjplvnshalknsm 
plasaromadaasnn 
maoaronimentaal 
staagladingedam 
moorhysblokraka 
nlodekalikislar 
raketinaaeradno 
lara tmdsrriocs 
wa alonwatelets 
aanluialu'nluik 
iktergootlaatei 
kuseget'mobaneis 
eronereepaltrat 
loeinegerale.ppo 
opna tnarorancik 

De eerste prijs (Rp. 25,-) gaat naar: 
A. Cramer Bornemann - le klerk -
ag. Semarang; 
de tweede prijs (Rp. 15,-) naar : .A.S. 
Thomas - stuurman-Iocaalvaart aj]J 
van het ms. ,,Lahewa" en 
de derde prijs (Rp. 10,- ) naar: Ch. A. 
Th. JVIaengkom - gepens. hofmeester 
te Langoan (Menado). 

V oor inzenders geld en de volgende voor· 
wanrden: 
1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en 

adre~ zijn voorzien, te r 'chten aan : 
de Redactie van ,de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta, 

2. Onduidelijk gescl1reven oplossingen wor. 
den zonder meer ter zijde gelegd. 

Spreekwoord-philippine 

In de eerste (linkse) van nevenstaande 
figuren moeten woorden worden inge· 
vuld van onderstaande hetekenis. Na 
overhrenging van de letters n aar de 
rechtse figuur (gelijkgenummerde vak
jes) ontstaat hierin een spreekwoord. 
A: dee! van een klok 
B. tuingereedschap 
C. betekenis 
D. hefgewicht 
E. feest 
F. afgodendienaar 
G. om te wekken 
H. lichaamsdeel (meerv.) 
I . steenmm~ter 

J. kozakkenhoofdman. 
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3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzeu 
hesch'khaar gesteld : 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toekenning der 
prijzen kan NIET wor,den gecorrespon· 
deer d. 

* Deze maand een spreekwoord-philip· 
pine, waarvan de opgave voor zichzelf 
spreekt. 

De oplossingen ruoeten de Redactie 
niterlijk 2{) September a.s. hebhen be· 
reikt. 

A 
\0 ~~ ?>2. '{13 5' 50 

_] 54 36 '1 55 if 42 

c ~9 26 5.2 16 22 49 

]) \ lfl Lib 7 {?.> 28 

E 3 15 12. 5'l ~8 ~0 

F li.J 37 21 1./3 9 53 

G 31 'ilJ 13 Lf5 ?>~ 42 

H 
51 lfo 35 8 lJ} 2lj 

l 
b II 2o 31 2 \8 

J '29 i.J9 31.f 25 27 53 

Onassis annuleert orders. 
Naar verluidt heeft de bekende 

Griekse reder Onassis onlangs het con· 
tract dat hij in 1952 rnet de Hewaldts· 
werke te Hamburg had g'esloten v.oor 
de bouw van een tanker van 45.230 ton 
djw. geannuleerd. Ret vaartuig, het 
derde van een dergelijk draagvermogen 
dat door Onassis werd besteld, zou in 
1955 zijn opgeleverd. 

De eerste tanker van dit type, de 
hekende ,Tina Onassis", werd in J uli 
1953 te water gelaten, en mocht op dat 
tijdstip met een draagvermogen van 
rond 45.250 ton de grootste tanker ter 
wereld genocmd worden. De bomvkost:n 
voor dit schip bedroegen rond 2 mil
lioen pond sterling. 

Op 5 Juni 1954 werd het zusterschip. 
de ,Al-Malik Saud-Alwal", te water 
gelaten, welk schip rond 2.500.000 pond 
heeft gekost. Hoewel van dezelfde afme. 
tingen als de ,Tina Ona.ssis" was het 
draagvermogen van dit schip door 
enkele interne wijziging·en nog groter, 
nl. 47.000 ton. Op 13 October verliet 
de ,Al-Malik Saud Al-Awal" de werf 
voor het maken van enkele prodvaarten 
op zee, waarna het schip begin Novem
ber te Hamburg terugkeerde. Sindsdien 
heeft het vaartuig geen zee meer gezien. 

Een dergelijk ·geval is trouwens voor 
Onassis niet nieuw, gezien de gang van 
.zaken met betrekking tot de ,,Olymp.ic 
Sun", welke eveneens lange tijd na op· 
levering in de haven is blijven liggen. 
Deze 30.000 ton metende tanker werd 
in April van het afgelopen jaar in de 
USA te water gelaten. In Juni daarop· 
vol rrend werd het schip t e koop aange
hoden, doch toen hiervoor geen belang
stelling bleek te zijn, accepteerdre 
Onassis het vaartuig. Desondanks ligt 
het schip nog steeds in de USA. 

Als een man een tijger vermoor-
den wil noemt hij dat sport, a1s 
een tijger hem vermoorden wil, 
noemt hij het bloeddorstigheid. 

George Bernard Shaw 
(1856 - 1950) 



In het b.li-nummer puhliceerden 
wij de opnamen van de 2de prijsw.in
naars aan hoord van de Nitour-Ophir

Cruise. 

Ziehier de impressies van 2 van de 
4 derde prijswinnaars, gewijd aan de 
mooie haven van Gorontalo. 

* 
Boven: De ,Ophir" in de baai mel 

doorkijk naar de monding der 
Gorontalo-rivier en de vlakte achter 
het plaatsje. 

Foto: J. P . Wijs, thans m Nederland. 

Ben eden: De ponton, wauover prac
tisch a lies Gorontalo binnenkom 1 

en verlaat. 

Foto: Tan Tek Peng - Djakarta. 
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