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ff et ms. ,Ophir" i" de rnoncling 
van de Gorontalo-rivier. 
(lot o: Fran k Bodm er St1tdlo's) 

De beste foto van d e maa11d 
stacd op de achterzijde varl de 
om slag: de , Plancius" ter recle 
vcw Buleleng. 

Deze foto wercl gemaal..:t cloor 
mevrouw H.M. Prose-lmbert, die 
hicrrnetle de moandelijkse fo to· 
prij s van Rp. 50,- heeft, verdiend. 

Druk: n.v. VIsser & Co. 
DJakarta. 

fl et ss. , Blinjoe", binnenliggellde te Tg. Priok, voor vertrek gereecl. 
(toto: Studio Tong & T im) 



President-directeur Mr. D. F. de Koe hoopt 14 November a.s. zijn vijftigste 
geboortedag te herdenken . Nameru het gehP.le personeel bieden wij hem en 
Mevrouw De Koe bij deze verjaaraag onze hartelijke geluktvensen aan. 
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~oals_ o~e lezers in het verslag over de cantactdag, georganiseerd door 
de Directie m Nederland op 23 Augustus jl. met een boottocht per ms. 
,Eras~_us", in bet Octo~er-nummer van ,de Uitlaat" hebben kunnen lezen, 
werd tijdens deze.~xc'?"Sie het p~~n geopperd om onder de aanwezige jongelui 
een opstelwedstTlJd wt te schrlJven en voor de beste drie pennevruchten, 
verdeeld over 3 leeftijdsgrenzen, een prijs (een hoek naar keuze !) beschik
baar te stellen. 

Onze redactie mocht inmiddel& de drie bekroonde bijdragen van het 
Amsterdam-kantoor ontvangen; wij hebben gemeend om het geduld van de 
prijswinnaars niet te lang op de proef te moeten stellen zodat wij bedoelde 
3 opstellen hieronder publiceren. ' 

De namen der prijswinnaars zijn : 
Jenny van der Rest (groep 18 jaar en ouder) 
Tonny Sonneveldt (groep 14 - 17 jaar) 
Elly van Santen (groep 10 - 13 jaar) 

Alsnog onze hartelijke gelukwensen met het behaalde succes ! 

ledereen ontmoeHe iedereen op 
het m.s. ,Erasmus". 

De Sociaalwerksters der K.P.M. zijn 
op het schitterende idee gekomen om 
voor de achtergebleven gezinsleden der 
K.P.M. een reiinie te organiseren en wei 
in de vorm van een boottocht met het 

1 

m.s. ,Erasmus". 
Dat er voor dit plan veel animo be

stond, bleek wei uit bet feit, dat er zich 
nauwelijks een wee'k later 390 liefheb
bers hadden aangemeld. 

Op ons paasbest uitgedost trokken 
Dimdag 23 Augustus 390 K .P.M.-ers en 
K.P.M.-ertjes op naar Rotterdam. Voo.t 
degenen, die per trein kwamen, waren 
trams gereserveerd, die ons naar bet 
m.s. ,Erasmus", een luxe salonboot, 
brachten. Natuurlijk waten er onder 
ons die een bus of trein gemist hadden, 
maar dat was geen bezwaar, daar er die 
dag gelukkig ook nog taxi's reden. Zo 
konden we om ougeveer half elf, toen 
jedereen aan boord was, vertrekken. 
Eerst maakten we een rondvaar.t in de 
havens van Rotterdam. Een lid van de 
bemanning van bet ms. ,Erasmus" was 
zo vriendelijk om ons per microfoon 
het een en ander te vertellen en zo 
nodig uit te leggen. 

Maar ik vrees, dat zijn stem alleen tot 
de oren van de jeugd is doorgedrongen, 
daar de ouder.en onder ODS het veel te 
druk hadden m et elkaar. Er werden 
handjes geschud en vele herinn eringen 
opgehaald. H et leek wei of al die vrou
wen de tijd, waarin ze elkaar niet had den 
gezien, wilden inbalen. Er wer'd zoveel 
gepraat en zoveel gelachen, dat velen 
van ons er geen er.g in hadden, dat we 
koers zetten naar Hoek van Holland. 

Redactie. 

diverse hroodjes met vleeswaren kaas 
en jam, koffie en fruit na. Na de 'lunch 
kregen we allemaal een r.eep chocolade 
en voor de ouderen onder de j eugd 
waren er sigaretten. 

N a ODS konden de ouderen zich a an 
tafel hegeven en ik vermoed, dat bier 
de gesprekken werden voortgezet. Maar 
eerst sprak de Di.recteur v.d. K.P.M., de 
beer Van W eede, nog een welkomst
groet tot ons allemaal en na nog enkele 
sprekers konden oo'k zij van de wel
voorziene dis genieten. De fotograaf 
had druk werk, want iedere tafel werd 
gefotografeerd . 

Ondertussen waren we in Hoek van 
Hol1and aangekomen. Hier werd gele-

genheid gegeven om aan wal te gaan. 
2o verlieten de K.P.M.-ers in groepjes 
de ,Erasmus" om in Hoek van Hollaud 
een uurtje rond te wandelen. Om half 
vier was iedereen weer aan boord en 
moest de boot jammer genoe g de thnis
reis aanvaarden. Nu badden er zich 
vaste groepjes van oude vrienden ge
vormd en de stemming was prima! 

Van de drie consumptie-honnen, die 
de K.P .M. voor iedere paSiagier beschik
haar had gesteld, werd druk gehruik 
gemaakt. 

Half de Nieuwe Waterweg ontrnoet
ten we de ,Van Cloon" die haar. reis 
naar Indonesie aanving. Iedereen was 
aan dek en we passeerden haar aan 
hakboord. N a nog een ererondje om het 
m.s. , Van Cloon" te hehhen gemaakt, 
zetten we onder veel geblaas, gezwaai 
en geroep onze reis voort naar Rotter
dam. En er zal ·zeker. in menigeen heel 
wat omgegaan zijn, toen we de achter
steven naar het m.s. ,Van Cloon" 
wendden. 

Naar gelukkig hadden en'kele onder 
ons een vleugel ontdekt, waarop zij hun 
krachten b eproefden en zo zat de stem
ming er al gauw weer in. 

Om kwart voor zes legden we in Rot
terdam aan en we moesten afscheid 
nemen van vrienden en kennissen, maa:t 
ook van een onvergetelijke dag. Adres
sen werden uitgewisseld en handen 
geschud. 

Om zes uur precies kwamen de ge
reserveerde trams voor, om ons, moe 
maar dankhaar jegeDS de K.P.M. die 

Om kwart voor twaalf moesten de 
ouderen in de salon plaats maken voor 
de jongereu, die met de koffie~tafel, 
door de K.P.M. aangeboden, konden 
heginuen. Deze koffietafel b estond uit 

Het kleinste scheepje van de KJ>M-vloot : de ML VI gemeeTd rum de steigeT te Muara Sakai 
(Sum_un-a's Westkust). De ML ~l bevaart het kortste lijntje nl. vaTJ Indrapura (Muara 
Sakal) naar Padang (Teluk BaJll7) en wordt voomamelijk gebruikt voor de afvoeT van 

thee van de HV A·onderneming Kajoe Aro. 
(toto: M. F. :s. van zevlJ 
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ons zo'n luisterijke dag had hezor.gd, 
naar de treinen te rijden, die ons weer 
naar huis zouden hrengen. 

En nn zou ik nog een klein woord 
van dank willen hrengen aan aile or
ganisatoren van deze dag, want: ,Ere, 
wie ere toekomt"! 

De K.P.M. zou , zo schreef U ons, 
Dinsdag 23 Augustus gastvronwe zijn o-p 
het m .s. ,Erasmus" en ik geloof, dat er 
op de he1e were1cl geen gastvrouw te 
vinden is; die U dit beter zou hebben 
kunnen nadoen. 

U wilde een reiinie organiser.en, wel 
dit was een re iioie, U had nie t heter 
'kunnen slagen. 

Het contact tussen maatschappij en 
personeel, en per oneel onderling, is 
ongetwijfeld verstevigd. 

De handen van dit contlact zijn strak
ker aangehaald. U kunt er trots op :.ijn 
zo'n dag te hehhen georganiseerd. 

Al1es werkte mee om deze fijne dag 
te laten slagen, U en 'het weer, en ik 
hoop, dat wij, deelnem ers, ·deelneem
sters en deelnemertjes ook hehhen 
meegewerkt. 

Ik weet zeker, dat ik namens alle 
passagiers van he t m .s. ,Erasmus" 

sp1·eek, wanneer ik zeg: 

, Hartelijk b edankt voor deze fijne 
dag en een volgende keer zijn we a11e
maal weer present! 

J enny van der Rest, 20 jaar 

* 
Boottocht ,,Erasmus" 

Nog een heetje slaperig van bet 
vroege opstaan, (dit laatste naar vacan
tie-maatstaf) n est elden we ons hehaag
lijk in de 2de klasse-knssens der Neder
laudse Spoorwegen en wisten eigenlijk 
niet precies, wat de komende dag ons 
hrengen zon. 

Goed, we hadden gehoord, dat de 
Koninklijke Paketvaart-Maatscha ppij 
een hoottochtje georganiseerd had voor 
de gezinnen in Nederland, maar daar 
dit de eerste kee:r was, dat zulks ge
heurde wisten we nie t goed, wat we ons 
ervan voor moesten stellen. 

Na aan het station in Rotterdam 
vriendelijk welkom geheten te zijn door 
Mevrouw Bak!ker b egaven we ons naar 
de geree'dstaande gereserveerde trams, 
waarin zich al een hele K .P .M.-menigte 
verzameld had en de eerste hegr.oeting 
met ,oude, hekenden" plaats vond, die 
meteen voortgang had bij de aanlegstei
ger van de 1Spido~mraatschappij, waar
heen wij m et de tram gebracht war.en. 

Bij · 'de looplank van de ,Erasmus" 
werd ons een pretti·ge dag toegewenst 
door leden van het kantoor en ons de 
garderohe getoond. N auwelijks had den 
we een rondgang over het gehele schip 
gemaakt of we voelden een trilling 
onder onze voeten en ving onze reis aan. 

18 Augustus jl. werd iTt Hotel Gooiland te Hilversurn het groetenprogramma opgenomen 
vmt de fami.li eleden <l.er opvarenden v rm ftet ss. , Karsi.k'' en h et ms. ,,M.a1·os". 

Radio Nederlan.d-W ereldomroep heeft op 15 September jl. het groetenprogramma uitgezon
den bestemd voor de opvarenden van de mss. , Bakongan'', ,,Kalianget" en de ,,Bagan". 

(toto's: J. H. 0 . Vermeulen 

Goedmoooige ober.s liepen rond om ons 
te verkwi'kk.en met koffie, die wij tegen 
inlevermg·van een consumptie-hon (we 
hadden er drie) konden krijgen en 
weldra maakte iedereen een zeer te· 
vreden indruk. 

Eerst werden ons de diverse havens 
van Rotterdam .met explicaties van de 

opnamen In Hotel Goolland te Hllversum) 

hr.ug getoond, die altijd weer een nieuw 
heeld hlijven opleveren. Tot onze vreug
de merkten we vervolgens op , dat de 
tafels in de eetzaal gedekt werden, want 
door de een of ande1:e oonaak hadden 

. we een reuze honger gekregen en we 
waren dan ook zeer verheugd met de 

(doorte~en naar de volgende pct.gi na} 
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indeling, die de kinderen van 10-25 
jaar het eerst gelegenheid hood om te 
1nnchen en daarna de ouderen. Het 
eten was heerlijk en de obers konden 
het ternauwernood aanhrengen. De 
stemming was puik! Ook werd er nog 
gelegenheid gehoden om een foto te 
laten maken, waar dru'k gehruik van 
werd gemaakt. Onder de maaltijd van 
onze ouders hield de Beer Wakka een 
een toespr,aak voor de radio, waarin hij 
de Directie dankte voor deze pre ttige 
dag en tevens de medewerking van de 
jeugd inriep om ooze respectievelijke 
vader.s in Indonesie door middel van 
een opste1 een indruk van deze dag te 
gcven. 

Inmiddel.s waren we in Hoek van 
Holland aangekomen en stroomde de 
boot leeg om wat te gaan ,passagieren" 
en na I ¥.! uur weer terug te keren om 
de thuisreis te aanvaarden. 

Hierna volgde als zeer hij~ondere 
attractie de ontmoeting met het m.s. 
,Van Cloon". De ,Erasmus" lag scheef 
doordat iedereen enthousiast wuivend 
aan een kant over de railing hing. Het 
was also£ een grote familie afscheid 
nam van enkele leden daarvan, en groot 
was de verrassing, toen we bemerkten 
dat d~ ,Van Cloon" stil was gaan liggen 
en WIJ er omheen voeren. Daarna voer 
hij langzaam uit ons gezichtsveld de 
zee tegemoet. 

De reis hegon nu op .zljn eind te 
lopen. In de eetzaal heerste een zeer 
gezellige sfeer, die o.a. veroorzaakt werd 
door spel op de vleugel door verschil
lende gasten, waar ook hij gezongen 
wer.d. De stemming was zeer ongedwon
gen geworden. 

Toen de hoot weer op zijn uitgangs
punt aangekomen was, namen we af
scheid van onze oude en nieuwe kennis
sen en de loopplank aflopend, stieten 
we op een manne tje, die kaarten 
verkocht van de ,Erasmus" onder de 
woorden: ,Koopt dit ala herinnering 
aan een onvergetelijke dag!" Velen 
bleven staan en haalden hun portemon
naie te voorschijn. Ook wij zijn op de 
man afgestapt en hebhen deze souvenir 
gekocht! 

Tonny SonneveJ.dt, 17 jaar 

* 
Een tochtie op zee. 

Dinsdag de 23e werd ik met een schok 
wakker_ Ik had moeite om njet te gaan 
dansen, want vandaag zouden we een 
hoottocht maken met de ,Erasmus", 
naar Hoek van Holland. 

Om 'kwart over acht gingen we de 
deur uit om de trein van drie minnten 
over negen te halen. Mijn moeder ont
moette al verschillende kennissen. In 
Rov.erdam aangekomen zagen we huiten 
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ln ,de Uitloot" van Augustus jl. namen wij een foto op van oud-directeur H. Harinck 
tijdem het afleggen van zijn getuigeverklaring a decharge in hd proces tegen de heer 
]un.gschUiger. Op 6 October jl. traden in dit ~Jroces de heren Mr. D. F. de .. Koe, onze Presi
dent-Directeur en 0. H. Ritsema, chef van de A/d. Nautische Dienst als getuigen a decharge 
o,p. Bovenatoonde /oto's tonen de beide genoemde keren tijden& ket a/leggen. van hun 

verklaringen. 

het station heren met een naamplaatje 
op hun revers, die wezen on.s de weg 
naar. de trams. 

V andaar gingen we naar het m.s. 
,Erasmus". Ik vond het schip erg mooi. 
Na een poosje vertrokken we. Eerst 
maakten we een rondvaart door de 
havens. W at we daar al niet zagen! He't 
nieuwe K.P.M.-schip, de ,Van Cloon", 

(toto' a: ,.Mulz.r") 

een dee] van de E 55, het schip de 
,Zuiderkruis", enz. 

Ik vond al gauw vriendinnetjes. We 
gingen op het dek, hoven zitten. Even 
later kwamen er dames met koffie. De 
kinderen kregen limonade. We kregen 
ook een kop bouillon. Ze was heerlijk! 
Om een uur of twaalf gingen de kin
deren aan tafel We kregen heel keurig 



Het derde en laatste schip van dezelfde klasse, het ms. ,Van Cloon" (zusterschepf!n de , Van Noort!' en de ,Van Neck!'), vertrok 
23 Augustus jl. vanuit Rouerdam, onder commando van gezagvoer(ler Fl. A. Carsten, naar Indonesie. Via Port Said en Singapore 
llTTiveerde de .,Van Cloon'' 1 October jl. voor de eerste maal te Tg. Priok, en vertrok 5 October d.a.v. naar Surabaia. BoveMtaande 
foto van de ,Van Cloon" werd gemaakt enlcele nunuten na.dm het schip in de eerste birmenhavert te Tg. Priolo gen~.CeTd lag. 

een menu. Nadat we het gelezen had
den, 'wisten we al dat h et h eerlijk was. 
Na de kinder.en gingen de ouders aan 
tafel . 

Nu kwamen we ook in volle zee. 
Dat merkte je wel aan 't schip, dit 
hegon hehoorlijk te deinen. Overal zag 
je kwallen in het water. Als ze hoven 
'kwamen leken 't net parachute's. Na 
nog een hele poos gevaren te hehhen, 
kwamen we in Hoek van Holland. 

Daar werd het schip vastgelegd. J e 
mocht er ook in zee zwemmen. Maar 
helaas, m 'n broertje en ik hadden ons 
badpak niet meegenomen, dus deze pret 
kon niet doorgaan. We werrlen een paar 
maal gefotografeerd~ Om half vier ver-

trok de ,Erasmus" weer. H et was nu 
verschrikk.elij k heet op het dek, zodat 
mijn chacoladerepen, die we na de 
koffietafel hadden gehad, geheel waren 
gesmolten. 

Een poosje later kwamen we de ,Van 
Cloon" tegen . . Een prachtig gezicht, 
we zijn om 'Ze heen gevar.en. De Gezag
vocrder en zijn vrouw stonden op de 
commandohrug. Om een uur of kwart 
voor zes, kwamen we weer in Rotter
dam aan. 

Het was een onvergetelijke dag ge
weest en i'k zal groot verslag aan mijn 
vader overbr.engen! 

Elly v. Santen, 11 jaar. 

(/oto: Frank Bodmer Studio'&) 

K.P.M. Reclame-kalender 1956 

Evenals het vorige jaar zal een he
perkt aantal van de voor 1956 uit te 
geven K .P.M. reclame-kalenders be
schikhaar kunnen worden gesteld voor 
leden van ons personeel, ditmaal tegen 
hetaling van Rp. 15.-- per exemplaar. 

De-L:e 19:56-kalender zal, evenals de 
1955-kalender, van aanae>kkelijke foto
repr.oducties zijn voorzien. 

Bestellingen dienen uiterlijk 15 De
cember bij de Afd. PassagejP.T. van 
het Hoofdkantoor te worden ingediend. 
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h.uim J5 jaar liggen er tussen de schoolJaren en het eers~e bczoe.k. aan 
de pyranuaen en ~pll.l.llX van l.dza • .Naar meru.e!\J.Ke ncgnppen IS uetl we1 een 
hee1 lange tl.)U . .t.en rueuwe gencrane p1eegt tocn op ~e 10•·uc1en m ae .1.oop 
van ~5 Jaren. 

'Wij herinneren ons nog als de dag van gistcren hoe wij op de school~ 
hanken voor net eerst .booraen van een der zeven wonueren van ae vude 
\\'erelo, ae pyramioen in net !and van de N.iJ! · ,t;gypte" . .ttet was auemaaa 
zo onwezenliJK en ver weg waardoor de feiten van oat were1awonaer weruen 
aanvaara maar zeker niet door .bet kindergemoed konden woraen verwerkt. 

Ouder geworden gaat alles meer spreken en komt bij het doorleven van 
de grootse .t.gyptisc.be geschiedenis het stil vertangen dat land met het .baar 
roemrijke verteoen te mogen bezoeken en bij Giza zelf te mogen waarnemen 
wat de oude t:gyptenaren onsterfelijk heeft gemaakt. 

Voor de meesten van ons, die een 
werkkring hebben in het V erre Oosten, 
b1ijtt llet contact met het .Nijiland be~ 
perl<.t tot enkele doorvaarten door het 
:::>ucz-kanaa! en een steeds weer kort en 
rom.mehg verblijf te Port Said. De 
indru.K.Ken zijn dan ook vaak niet 
al te gunstig, vooral de ervaringen in 
deze stad opgedaan als tourist gedu· 
rende luttele uren van bezoek. 

Zo was het ons ook gegaan totdat 
de uitreis van onze jongste aanwinst de 
,.Van Cloon" ons in begin !::leptember 
ruim vier dagen te .Port ::laid deed ver· 
toeven en w1j hierdoor de gelegenheid 
kregen wat verder te kunnen kijken dan 
langs de boorden van het Kanaal. 

In gezelschap van mijn vrouw werJ 
de voorhereiding tot een hezoek aan 
Cairo en omgeving gemaakt. Wij waren 
ons daarhij wel bewust dat, gezien de 
beperkte tijd, niet te vee! hooi op onze 
vork moest worden genomen, wilden wij 
niet vervallen in de fout van de doorsnee 
tourist, die in jaagtempo langs de he~ 
zienswaardigheden gehracht wordt en 
dan· feitelijk niet in staat is de vele 
indrukk.en te verwerken. 

Ons agentschap Worms & Cote Port 
Said was ons hij het opmaken van hel 
reisprogram.ma in alles hehulpzaam, 
waardoor onze reia en verhlijf te Cairo 
niet hehoefde te lopen langs de kanalen 
die uitgestippeld zijn om het touriaten
verkeer te regelen en te Jeiden. 

Deze omstandigheid droeg er toe hij 
nu rustiger en intensiever te doen 
waamemen, terwijl wij hovendien de 
gelegenheid 'kregen in contact te komen 
met Egyptische relaties en families 
die alles hehben gedaan om ons korte 
verhlijf te veraangenamen en waarvan 
verschillende als onze vrienden te Cairo 
achterhleven. 

voren zijn de drie pyramiden reeds te 
zien. Het grote moment kwam tc.en wY 
omstreeks vier uur aan de voet stonden 
van de grootste van de pyramiden de 
, pyramide van Cheops". Wij hadden 
de namiddag uitgezocht voor ons hezoek 
omdat in de ochtenduren de touristen
suoom het grootst is, waardoor enige 
concentratie niet mogelijk kon zijn. 

Vanaf het eerste moment waren wij 
a1s het ware in de han van de adem
tocht der eeuwen die hier in deze dorre 
woestenij van de machtige massieve 
steenklompen uitgaat. Het was spij tig 
te zien hoevee] hezoekers dat alles voor
bij ging en slechts opwinding en nieuws
gierigheid aanwezig was, tot uiting 
komend in druk en luidruchtig gepraat 

en gelach. Wij moesten ons dan ook vrij 
maken van dit geroezernoes, zochten op 
ruime afstand een plekje op waar wij 
ongestoord konden genieten van dat 
machtige en onvergetelijke uitzicht. De 
zon stonds reeds vrij laag, de heldere 
lucht hield een helofte in voor een 
stralende zonsondergang. Hoe moeilijk 
was het zich te realiseren wat zich 
eeuwen voor onze jaarte.iling bier op 
deze grond, waar.op wij ons thans hevon
den, had afgespeeld. Een mens met zijn 
korte levensduur spreekt over eeuwen 
maar kan slechts denken in de termen 
van enkele tientallen jaren. Vooral de 
jachtige mens van deze tijd wordt bij de 
rustige majesleit van de pyramiden in 
zijn onevenwichtigheid afgeremd. Het 
hetrekkelijke van alles is direct om je 
heen. Slechts oppervlakkige hezoekers 
kunnen zich h1eraan onttrekken, maar 
gaan dan ook heen zoals ze gekomen 
zijn, ze hehhen helemaal niet aange
voeld wat dit alles te zeggen heeft. 

Het uitzicht, zoals wij dat op de na
middag van die Donderdag hehben 
genoten, kan moeilijk worden omschre
ven. Wij zaten op ± 200 meter afstand 
van de grote pyramide, zagen tevens do 
heide anderen, terwijl links van ons een 
paar honderd meter verder. de sphinx 
hoog hoven alles uit kij'kt in de richting 
van Cairo, vanuit welke richting 's mor
gens de zon opkomt. Rondom waren de 
kleuren van de ondergaande zon op de 
woestijn en stonden hier en daar 

Daar kwam dan de middag van Don. 
derdag 8 September, .toen wij omstreeks 
3 uur per auto de tocht maakten van 
Cairo naar Giza, ongeveer 45 minuten 
rijden. Een goede 20 minuten van te 

Gezagvoerder en m evrouw Corsten aan boord yan het " schip der woestij1£". De namen de1 
kamelen zijn geheel a/gestemd op het dwkke toeristenverkeer, hier resp. Sweet Chocolate 

en California. 
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kamelen in waardige, trotse houding, 
zonder spoor van enige haast, zoals het 
past in deze min of meer tijdloze om
geving. Boeiend was dat alles en nu 
eerst waren wij in staat meer te hegrij
pen van al hetgeen in onze school
boekjes over de oude Egyptenaren, hun 
tempels en pyramiden was beschreven. 
T e voet liepen wij rondom de grootste 
van de drie pyramiden in een rondgan g 
van stijgende bewondering. Met een 
hoogte van oorspronkelijk 146 meter 
torent de pyramide van Cheops momen
teel nog 137 meter hoven haar. omgeving 
uit. Het zijn inderdaad machtige impo
sante graftomben die de drie grote 
koningen uit de vierde dynastie voor 
zich lieten houwen, de vader Cheops, 
zijn zoon Khephren en de kleinzoon 
Mankaura. Indachtig de spreu'k der 
ouden dat de goden onsterfelijk en eeu
wig jong zjjn, doch de mens oud wordt en 
ster ft, hehben deze vorsten in hun mach
tige graven de onsterfelijkheid der goden 
willen henader.en. Uit de stille getuigenis 
van de pyramiden die daar staan van 
ruim 2600 jaren v66r Christus blijkt wel 
hoe in dat opzicht deze onsterfelijkheid 
inder-daa'd is benaderd. 

V oor wij de pyramiden en sphinx van 
Giza b ezochten hadden wij daags 
tevoren enige uren doorgebracht in bet 
wereldberoemde museum van oudheid. 
kunde te Ca'iro. Dit paleisachtige mu
seum b ehoeft zeker een week tot tien 
dagen om het geheel wat meer dan 
oppervlakkig te hekijken. Wij hadden 
slechts enkele uren ter beschi.kking en 
besloten ons in hoofdzaak de afdeling 
van Toet Ank Amon te bezoeken omdat 
e.e.a. zo goed paste hij ooze tocht naar 
de pyramiden. Wij bewonderden onder 

In Mei dit jaar maakte het ms. , Musi" een 
benzi11ereis naar Au..~tralie. Op deze reis werd 
o.m. Broome aangedaan, waar het verval zo 
groat was, dat bij laag water het schip geheel 
droog kwam te liggen. · 

(Jato: le stm. M .J .P. Haijary) 

deskundige Ieiding van een gids de gou
clen sarcophaag en attributen van de 
op 17 jarige leeftijd gestorven Egyp
tische vorst Toet Ank Amon. Wij leer
den hier iets begrijpen van de pompeuze 
inrichting van de praaltomben voor de 
gestorven koningin van de Nij1 . Bier
door konden wij ons enigzins voorstellen 
hoe de grafkamers in de pyramiden 
waren ingericht. 

Ruim dertig jaren, waarvan tien jaren 
voor het transport van de granietstenen, 
heeft de bouw van de pyramide van 
Cheops in beslag genomen. Nog steeds 
s taa t de moderne wetenschap voor een 
raa-dsel hoe e.e.a. tot stand is gekomen, 
want zelfs in deze tijd met onze mo
derue hulpmiddelen zou de bouw van 
de pyramiden een enorme opgave zijn. 

H et transport van de geweldige bouw
stenen geschiedde slechts drie maanden 
per jaar wanneer de Nijl huiten haar 
oevers trad en de Nijldelta als bet ware 
een watermassa was geworden en men 
met platbodenivaartuigen betrekkelijk 
dichtbij he t te bouwen project kon 
komen. Tien duizenden slaven hebben 
hier onder harde meesters gewerkt. 
Duizenden zijn bij de bouw omgekomen. 
Aan deze gigantische steenhopen kleveu 
nog het hloed, zweet en tranen van deze 
naamloze zwoegers. H et is de gedachte 
hieraan dat een bezoek aan de pyrami
den nie t slechts een vrolijke en impo
nerende kan zijn. 

Het was reeds bij half zes toen wij 
van de pyramiden op kamelen gezeten 
af daalden naar de enkele honderden 
meters verder. en lager gelegen sphinx. 
Het kameelrijden is een ervaring die 
wij niet zouden hehben willen missen. 
Dit typische dier der woestijn staat hoog 
op de poten zodat men a] rijdende goe.l 
de omgeving kan waarnemen. De gang 
is wiegend als een schip op de golven. 
Van de kameel gaat een hepaalde 
distinctie uit. Hij kijkt in staande bou
ding op de mens neer en bet is alsof hij 
rlit voelt als een meerwaardigheid. Met 
zijn knipperende ogen kijkt hij als het 
ware m et Iichte spot naar het drukke 
gedoe van het mensje daar beneden 
hem. Het hoomloze landschap werd in 
de stralen van de ondergaande zon 
s teeds fascinerender. Wij passeerd en op 
weg naa.r de sphinx de verschillende 
tempelru'ines en de graftomhen de( 
koningen en hof-groten die zich na hun 
dood als het ware gegroepeerd badden 
rondom hun meester. De onzekerheid 
over het Ieven in het biernamaals bracht 
de Egyptiscbe koningen er toe zich in 
het graf te omgeven met de koningsattri
buten en de bescberming van de eigen 
hofhouding en lijfwacht om te trachten 
na de dood de waardigheid van het 

Bij deze gedacl!tcngang speelde de 
Nijl een grote rol. Voor Egypte was 
deze machtige s~room de levenst~lagader 
en was bet ook de reisgelegenheid bij 
uitstek. Niet te verwonderen is bet dan 
ook dat de oude Egyptenaren mcenden 
dat de reis naar de wereld der goden 
gemaakt moest worden via de Nijl. Zo 
zic t men dan ook aan de Z uidkant vau 
J e pyramide van Cheops een diepe kuil 
in hootvorm uitgcgn:.ven waarin een 
hoot was ge]egd met zeilen en tuig 
C.)mpleet om de reis van deze vorst over 
de Nijl naar het hiernamaa]s te verze
keren. Deze bootkuil werd in Mei 1954 
door arcbeologen ontdekt en uit
gegraven. Na 15 minuten kameel
rijden kwamen wij te staan aan de voer 
van de sphinx. Eerst moest de bekende 
foto worden gemaakt met de grote 
pyramide en sphi.r.x op de achtergrond 
en de bezoekers op ,het schip van de 
woestijn" op de voorgrond . De foto is 
a]s een hewijsstuk dat men inderdaad 
blj de pyramiden van Giza is gewecst. 
Daarna stapten wij af van onze kamelen 

en liepen te voet tot op enkele meters 
afstand van he t zo merkwaardige monu
ment der oudheid. Geweldig in omvang 
en uit een stuk steen gehouwen staat 
de sphinx daar reeds een goede 4000 tot 
5000 jaren terwijl het onhewogen de 
eeuwen en mensengeneraties langs zich 
heen laat gaan. 

Met bet lichaam van een leeuw en 
het hoofd van een koning gaat er nit 
houding en hlik majesteit en kracht 
uit. Waren wij ge'imponeerd door de 
enorme steenmassa's der pyramiden, hij 
de sphinx wordt men beroerd door een 
mystieke sfeer die er vanuit gaat. Strak 
en raa.dselachtig zijn de trekken van de 
koningskop waarvan de ogen in fiere 
zelfbewustheid elke ochtend de op· 
komende zon t egen hlikt. W at heeft dat 
alles ons te vertellen, want hoe weinig 
weten wij fei telijk af van de redenen 
Jie de oude Egyptenaren er toe heeft 
gehracht dit enorme heeld van leeuw
koning te creeren ? 

Men vermoedt dat de sphinx van 
Giza, die in een lijn staat met de tweede 
pyramide, tot stand kwam in dezelfde 
tijd dat deze pyramide werd opgebouwd 
onder Koning Khephren. Twee tempels, 
waarvan nu nog de ru'inen te zien zijn, 
Jagen aan de voorkant van het sphinx
monument waar de grote off erfeesten 
moeten hebben plaats gehad. 

Talloze verhalen en legenden zijn 
rondom dat mysterie uze beeld ontstaan 
maar het .geheim waarom het daar staat 
wer.d in de loop van de duizenden jaren 
niet prijsgegeven. 

Met on'Ze gedaohten in deze andere 
wereld vielen de zonnestralen van de 
ondergaande zon over ons en onze om
geving. Het was een rijk feest van tinten 

(doorlezen naar de v o lgende pugina) 
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H et nieuwe ms . .,Van Cloon", gebouwd op een cler hellingeTt van Bijker's Aannemingsbeclrijf n.v. te Gorinchem, !7West vandaar worden versleept 
naar Rotterdam om te worden gedokt en verder gereed te worden gemaakt voor de techni.~che proeftocht. Ook rw weer werd een gecleelte Vall de 
Baanhoek-spoorbrug bij Sliedrecht gelicht, net als destijds in ]uni 1954 plaatsvoncl bij de doorvaart van het ms. ,,Schouten". Dank zij de mede
werki:ng van de Nederlandse Spoorwegen werd er weer een overspanni11g van genoenule spoorbrug tussenuit genomen, tvacr-rna de ,Van Cloolt'' 

en kleurschakeringen, een schouwspel 
dat in onze herinnering zal zijn gegrifd. 
De sphinx scheen in de late avondzon 
van expressie te veranderen, de strakke 
lijnen en de raadselachtige uitdrukking 
van het gelaat werden vriendelijker. 
Het was als een t egemoetkomend ge
baar aan de late bezoekers al vorens de 
duisternis invalt en slechts het gehuil 
van de jakhalzen over de barre kale 
zandvlakte te horen is en men beter 
hier niet meer kan zijn. 

Hoeveel beschavingen heeft deze 
sphinx in de 5000 jaren niet zien op
komen en weer ten onder gaan? Door 
mensenhanden gemaakt heeft het zich 
nu geplaatst hoven de vergankelijkheid 
van dit aards bestaan. De pyramiden en 
dit beeld van de l eeuw-koning stonden 
er reeds tijdens de rijke historie van de 
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kon passeren. 

Grieken en Romeinen en van het eigen 
Egyptische volk. Van deze cultuur en 
beschaving bleven slechts de ruinen 
over. In de eerste Kerstnacht bij de 
geboorte van Christus in 'het nabije 
Palestina stond de machtige komeet ook 
hoven deze vlakte te schitteren. Aardse 
groten, geleerden en wereldhervormers 
passeerden de revue. Cleopatra en haar 
geliefde Antonius stonden ook eens hier, 
een Alexander de Grote en Napoleon 
hebben deze grootse bouwwerken be
zocht. Mensen in einde1oze rijen, gene
raties lang trokken in de loop der 
eeuwen over deze grond waarop wij ons 
thans bevinden. Nimmer tevoren kwam 
de wei heel korte duur van het aardse 
bestaan sterker naar voren als op die 
late namiddag aan de voet van deze 
,tijd" trotserende scheppingen der oude 
Egyptenaren. 

Onze gids hracht ons tot de werkelijk
heid terug, het werd don'ker en wij 
moesten terug. 

Het was nog schemerig toen wij langs 
de Nijl reden op weg naar Cairo, de 
Nijl ons zo goed bekend uit het oude 
testament en uit het ver.haal van Mozee 
die als kind in het biezen mandje in 
deze stroom werd gevondeo. 

Bij ons hotel stonden wij weer plot· 
seling in onze eigen wereld. Wij waren 
vermoeid maar uiterst voldaan. Onze 
herinneringen zullen wij bewaren als 
een kostbaar bezit waarbij wij dankhaar 
blijven voor. de wijze waarop wij onze 
indrukken hebben mogen beleven. 

H.A.C. 
Indische Oceaan 18/9 jSS. 



K.P .M. schonk aan Rijklof van Goensschool 
te Amsterdam scheepsbel van gesloopte , Van Goens" 

en portret van outl·GG Rijklof van Goens 

Zoals de lezers ziclt zullen herinneren, werd het ss. , Van Goens'' medio 
December van het vorige jaar van de vlootsterkte onzer maatschappij afge
voerd en voor de sloop verkocht. 

De ,Van Goens" dankte zijn naam aan de oud-Gouvemeur Generaal 
van bet voormalige Nederlands-Indie RUcklof van Goens, die leefde van 
1619-1682. Toen het eenmaal vaststond dat de .. Van Goens" in slo11ershanden 
70U overgaan, kwam bij ex-DirectP.ur Harinck de aardi.,.e ~!edachte on om het 
~eschilderde portret van de oud-G.G., dat jarenhne: de salon van de ,.V:o~n 
Goens" had gesierd, alsmede de oude scheevsbel van rlit !:chin. namenc; .1 ~ 
K .P.M .. aan te bieden aan de bekende AmsterdPrn<:e school. e:elee-en ~l'ln de 
Zeehure-E.>rdiik. die de naam draaP"t v::~n deze oud-G.G., en waarvan de h~r 
Harinck in ziln jongensiaren l<>erline- i'i ~reweest. 

In het Al~emeen Handelsblad. onder het fh<>krnde) l-.oofd: Notities "ntlrr 
de Keizcrskroon. lazen wii over het hezof>lc: dat de heer Harinck kort ~eled~>n 
ilan genoemde school bracht, bet volgende: 

De herinnerin~ aan het rlin '"' nlePJJ"t. 
serlert de Tachtil!ers, ietwat t eerder dan 
het din~ te zijn. En gezieo de aard van 
rle mcnseliike natuur, die zich we] nit 
in wietse1ende vormen, zonder in wezen 
veel te vcranfleren, zal deze ervarinl' 
ook voor de Tachtil!ers niet onbekend 
zijn l!eweest. En zi.i za] he! nog wel een 
paar daa,g;jes bliiven. 

De schoolhanken , die on eens de 
hardste en onaan~enaamste banken 
toeschcnen, die men zich kon denken 
(heel anders bijvoorbeeJd dan de hou· 
ten hanken in het donkere hoekie van 
een hum) - de schoolhanken, 1~aarop 
men verhoren had te onder~aan over 
zijn k enni van de Duit~e naamvall en , 
de Franse suhjooclief, van hydroxyl
groepen en de ste1lin ~ van Pytbal!oras 
- die sdhoolhanken verinni~en zich in 
de herinnerin g. Hoe graag zouden we 
me t de hand niet even over he t opper
vlak van die Jessenaa rs wil1en strijkcn 
en de jaren terugroepen ...... Thans tot 
de fciten , 0 K eizerschroniqueur. 

In 1953 werd een Amsterdamse school 
de Rijcklof van Gocnsschool aan d~ 
Zeehnr.gerd~jk, kampioen van h et 
schoolvoetbaltoernooi. Mooi zo. Iu In
donesiC werd dat bericht gelezen door 
de heer Harinck, directeur van de 
K.P.M. \Veshalve enige weken later de 
school een schriftelijke gelukwens ont
ving van de heer Harinck, oud-1eerlin ~ 
en als voetballer. in het schoole1fta1 
doorgedrongen tot de demifinale van 
he t schoolvoethaltoernooi in 1918. 

nverr'~,,.ht rr~schiedrle bii monde van rle 
hP~>r R arinck. 

In de versierdP h ~>ll en het I!YJTIDa
!ltieklokaal van de srhnnl w:p·pn circa 
vP.er!ig r eiinisten, diP in tiiP .. elfde Pf~rio
de waarin tle beer H arinck. met fi iYll
ren als dr Selman, tetr•mwoordie: werk-
7aam oo het research-llll-oorafnrium van 
rle StaatsmiinPn, de heer Teensma, 
directeur van riP. zeevaart-schonl voet
balde flit (lnderwii!'-instit,.nt h ezoch
ten. Tot het rnidderna,.htel;ik uur 
h::.alde men jeu~dl1erinner;n~>:en op. 

'fussen clP- bedriiven rlnnr ma:~kte 
mPn natun rliik een . ron rl tran <~ door het 
q .. bouw. , I'm P'nnn P take a sentimental 
jonmey ..... . " De klas. wa ar. men a an 
:r.iin Ja~ere oodermjsstudi e zogezr~rd de 
lantstc h and legde genoot sneriale he
langste11in '!. Men kon de vf'r]P.irlin!! niet 
wPf'rstaan om no~ eens ;., de bank te 
~aan z1tten, alt'hans proberen te p;aan 

zitten of de een of andere l es te imi
teren. Tenslotte werden de tien aanwe
zige oud-elftalspelers uit den jare 1918 
op de gevoelige p laat vcreeuwigd. Zo 
geslaagd was dit alles, dnt men be loot 
om om de twec jaren een dergelijke 
reiinie te houden. 

De heer A. ijgh, hoof d van de 
school, toonde zich een ui tstckencl 
gas theer en beantwoordde de tocspraken 
van de hecr Harinck en van de heer 
B. G. P a1Ja nd, inspecteur 1.o. in inspec
tie I op i-'"eestige wijze. De actieve 
oudercommis:.ic haJ het h et hoofd van 
de school mogelijk gemaakt nm aan h et 
fcest, een waar hoogtepunt in de 4~ j aar 
van het heslaan van deze school de 
n odige flenr bij te zetten . ' 

Sexanten te koop 

Op h et Nautisch Instituut te Tg. 
Pl"iok bev ind en zich 2 sextanten, die 
door eigenaren te koop worden aange
boden: 

1. Een nieuwe trommelsextant H ez
zanith/ Harri 1839. Prijs f 405,65 
(vier honder.d en vijf en 65/ 100 
gulden). 

2. E eo tweedehands sextant Obser
vator 1210, m e t nonius-afleziog, in 
prima cooditie. Prijs f 150.- (een 
honderd en vijftig gulden} . 

Voor nadere inlichtiogen wende men 
zic'h tot de Chef van h et N au tisch 
Instituut der K .P.M. - Tg. Priok -
Tfn. Priok 163. 

N.B.: De sextanten mogen desgewenst 
een reis op pr.oef worden meegevaren. 

Maar de heer Harinck heeft het 
rlaarbij niet gelaten. De school draagt 
de naam van een gouverneur-generaal 
van het voormalige eder]ands-Indie. 
Zo is <lezer. dagen de heer Harinck naar 
de school gekomen, met de vo1ta11igo 
directie van de K .P.M., om aan de 
Rijcklo£ van Goensschool een scheeps
bel en he t portret van Rijcklof van 
Goens aan te bieden. Deze plechtige 

Du was eens de , Van Goens'', waarvan de scheepsbel thaltS ltangt in. de 
Rijcklof vorl Goensschool te Amsterdam. 
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De , Pahud" van de vlootsterkte 
afgevoerd. 

Ret ss. ,,Pahud" werd 8 October jJ. 
te Singapore opgeleverd om verder te 
Hongkong aan de sloper te worden 
verkocht. 

* 
De , P ah\.1rl'' werd m 1926/'27 ge

honwd op de werf ,Intennaas" te 
Slikkervecr en werd in September 192':" 
offi cieel aan de K.P.M.-vloot in Indo
nrs ie toegevoegd. 

De len ~ te over. alles van het schip 
b~thoe~ 95.15 meter, de breedte gemeten 
op rle buitcn'kant der spanten 14 meter, 
de holtc to t hc t bovendek in de zijde 
5.18 meter, en de bruto·inhoud bedroeg 
2075 regi terton. H et vermogen was 
1500 I.P.K., be tgeen het schip cen snel
IIC'id p;af van 9 mijl per uur. De , Pahun" 
hood pJaa ls aan 42 bnl- en aan ruim 
1000 cl ekpa~sa~ier . 

Gezagvocrder J . W . Tj. de Vries, die 
he t schip te Sin:zapore opleverde, 

11chreef on het vo1gende ,in memo
riam" : 

Morituri te saluta:nt 

Op 8 October 1955 om ca. 11.45 uur 
rrPrd te Singapore in alle stilte onzc 
mnnl.schapp j -v:ag en daarna het rood-
11 it-[,/auw van het ss. , Pahud'' voor de 
lnatsll' maal neergehaald. 28 jaar 
,.dicnst" heeft zij achter de rug. V elcn 
h PPjl zij ziPn komen en gaan in ,up 
cu:d downs'' . Er zullen er zijn die geen 
rretti ge herinneringen aan haar hebben. 
anderen zl'gt het niets1 doch menigeen 
zal nngetwijfeld met weemoed terug
d('n /:en aan de tijd dat haar dekken 
door !run voeten werden beroerd. De 
liJd gactt voort, oud wordt vervangen 
door n ieuw, zelfs bij mensen. Hetgeen 
echter bliJjt, omdat het bij het ouder
wordM zich zelf verjongt, is het geloof 
en het vertrouwen. 

Daarin heeft zij mij, in de korte tijd 
dat zij mij bekend was, nimmer teleur-
gesteld . .. . . . 
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Ons a.s. December-nummer 
Zoals reeds enkele jaren te 

doen gebruikelijk is ook dit jaar 
de redactie van plan om met een 
speciaal December-nummer te 
komen. Dit Kerstnummer van 
, de Uitlaat" zal, om het beter tot 
z'n recht te doen komen, tussen 
15 en 20 December a.s. worden 
verspreid. 

Red. 

Het ss. ,.Palwd" , ufgevo-crd van d e K.P.M.·vLoot . ....... ... . 

Ei~enlijk is het heerlijk om ergens 
geen verstand van te hebben. De hele 
maatschappelijke orde berust op het 
feit, -dat ieder mens maar van een heel 
kJ.ein b eetje wat afweet. Als iedereen 
alles van alles afwist zouden er zonder 
twijfcl nog m eer. oneniglheid en moei
l ijkheden in de wer.eld zijn dan nu al 
het geval is. Doordat we leek zijn dur
ven we overal ons oordeel over uit te 
spreken. Omdat we niet beter weten 
zeggcn we ruatig, dat de regering het 
b elemaal verkeerd doet, dat de directie 
van het bedrijf waarin we werken er 
geen nauwe notie van beeft hoe het 
eigenlijk moet, vinden we onze haas 
een sul of eigenwijs, begrijpen we niet 
hoe onze vrouw er in slaagt de h ele 
dag bezig te zijn met zo iets onhenulligs 
als het huishouden en we zijn van 
m ening, dat wij onze kinderen veel 
meet zouden kunnen leren dan de on
derwijzers. Onze algemene ontwikkelina 
• e 
I S net voldoende om ons in staat te 
stellen over van alles en nog wat mee te 
praten, ook over zi ekte. 

Als iemand, na rijp beraad van de 
dokter, met een blindedarm-ontste'king 
in het ziekenhuis terecht komt, h eeft 

ue hele familic het , dadelijk wel gc
welen, dat he t dat zou zijn.". 

,Eigenlijk stom van die dokter , dat 
hij niet direct vasts tel de, dat h et een 
blindedarm was". Integendeel, erg knap 
van die dokte r, dat bij na n auwkeurig 
onderzoek een appendicitis wist le 
diagnostiseren. Zijn moeilijkbeid is 
namelijk, dat hij meer dan twintig 
andere oorzaken voor huikpijn kent. 
AI die aandoeningen geven aanleid.i.n!; 
tot h et optreden van h etzelfde ver.schijn
sel , buikpijn. Die buikpijn zit weliswaar 
niet altijd op dezelfde plaats, maar dat 
is met de blinded arm oo'k niet bet geval. 
Normaa] ligt hij recbts onder in de 
buik, maar bij kan ook best naar hoven 
opgeslagen met zijn punt in de huurt 
van ue l ever liggen. Een enkele keer 
ligt h.ij zelfs links in plaats van rechts. 
De blindedarm, of eigenlijk be t worm
vormig aanhangsel daarvan, is dus een 
hewegelijk en onherekenhaar ding, dat 
gemak'kelijk ontstoken raakt. Bet be
staat uit een blind eindigend stukje 
darm m et een dik'ke wand en een nauw 
k anaaJ, waarmee het in verbinding staat 
met de eigenlijke blindedarm, zoals het 
eerst e dee] van de dik.ke darm wordt 
genoemd. H et nauwe kanaal raakt 
gemakkelijk verstopt door ingedikte 

· darminboud of door onverteerbare 
delen uit het voedsel. Als h et eenmaaJ 



Na een afwezigheid van ruim 7 jaar keerd~ het ms. ,,Van Heutsz" naar de KPM-vloot terug. 
(foto: Studio Tong & Tim) 

verstopt is, krijgen de bacterien (ziekte
k:iem en) 1 die zich in grote getale in de 
dikke darm bevi.nden, hun kans en ont· 
staat er een ontstekingsproces, dat zich 
snel uitbreidt. Doorhreken van djt pro· 
ces in de buikholte geeft aanleiding tot 
het ontstaan van buikvliesontstek:ing. 
Voor. die tijd is de patient meesta] 
echter allang gewaarschuwd. H et eerste 
verschijnsel, dat hij waarneemt is buik
pijn, waaraan soms wat diarrhee voor
afgaat. De huikpijn gaat altijd gepaard 
met verstopping en vrijwel altijd met 
misselijkheid, soms met br.aken. In dit 
stadium wordt door vele mensen een 
helangrijke fout gemaakt. Omdat men 
in de meni.ng verkeert te doen te heb
hen met een dannstelsel, dat wat van 
streek is, geeft men vaak een mid de] 
om de darmwer.k:ing te bevorderen. 
Een purgeenniddel, toegediend bij een 
hlindedarm-ontsteking, kan enorme 
schade aanrichten. Immers door de 

verhoogde bewegelijkheid, die er bet 
gevo]g van is, wordt de kans dat de 
ontstoken blindedann barst en de etter 
in de buikholte terecht komt, groot. Bij 
huikpijn moet men daar.om nooit zelf 
dokteren, want dat is niet alleen tijd
verlies - en tijd is kostbaar bij een 
hli.ndedann-ontsteking -, maar bet 
verhoogt ook de kans op ernstige com· 
plica ties. 

Deze aandoeni.ng kan alleen door 
operatie defi.nitief uit de wereld worden 
gebolpen. lndien te lang is gewacht met 
het inroepen van dokteTShulp of i.ndien 
om andere r.edenen de aandoeni.ng reeds 
enkele dagen bestaat, opereert men 
veelal niet direct. De bl.indedarm is dan 
meestal door ontstekingsweefsel met de 
omgevende organen verkleeft en ope· 
ratie in dit stadium geeft vaak aanlei
ding tot moeilij'kheden. Liever wacht 
men dan af, terwijl de ontsteking wordt 
bestreden met daartoe dienende maat-

Na eett ufwezigheid van 
ruim 7 jaren . .. 

Het ms. ,Van He utsz" keerde 
naar de KPM-vloot terug 

Ret rns. ,,Van Heutsz'' dat 1 Januhli 
1948, na de totstandkoming van de fusie 
JCPL/KPM, aan de vloot der KJCPL 
werd toegevoegd, is 22 September jl. 
door onze maatschappij in charter op
genomen. Na eerst nog een rcis naar 
Bangkok te hebben gemaakt, is de 
,Van lieutsz" thans geplaatst in 
lijn 4 : BelawanjDeli - Singapore 
- Tg. Priok - Semarang - Sm·abl!ia 
- Makassar - Ambon v.v. 

* 
R et m.s. ,Van H eutsz" werd in 1926 

gebouwd op een der hellingen van de 
werf ,,De ScheJde" te VJissingen en werd 
in Decemb er van clat jaar op ge1everd. 

Het schip heeft een lengte over aJJes 
van 123.43 meter, de gr.ootste hreedte 
hedraagt 15.91 meter en het heeft een 
bruto-inhoud van 464S RT. De ,Van 
H eutsz" bied t plaats aan 46 hutpas
sagiers en dekpassagiers; het maximale 
vermogen bedraagt 2 X 1700 APK, 
welke het schip een snelheid geeft van 
12 mijl per uur. 

Wij roepen de ,Van Heutsz" een 
hartelijk welkom toe en wensen haar 
een behouden vaart! 

Primeur 

Als eerste ter wereld is een terrasje op 
het Amsterdamse Rembrandtplein, uit
gerust met hoogtezonlampen, die de 
bezoekers in staat stellen, zelfs 's winters 
bij hun 'kleintje koffie, bruin .te worden. 

Bij de koffie wordt een bril (in 
bruikleen ) verstrekt, ter bescherming 
van de ogen. 

regelen, tot het hele proces tot rust is 
gekomen. Pas daama verwijdert men 
de blindedarm. 

Dat kost m eestal wel wat zelfover
winninrr van de patient want om nu 

0 • k juist als je je weer fit voelt het z1e en· 
huis binnen te stappen om je te laten 
opereren ligt niet iedereen. 

Toch is dat nodig, want op den duur 
gee£t de hlindedarm altijd weer aan· 
]eiding tot ontsteki.ngsprocessen en het 
is verstandig dat niet af te wachten . 

G. C. Soeters, Arts 

1 ~ 



De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 
•wr1 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

M.G.P. Zin~el 
D.C.R.M. Wevers 
G.W. de Bruyn 
P.W.G. Gout 
H .N.L. Hoomans 
Th. .H.J. v. Adrigbem 
W. Bakker 
L.W. Wakka 

J.H.G. Mesters 
A.L.C. Vis 
Mej. D .H. van 

Reyendam. 
) .K. Minderhou!L 
P.G.A. van Eedelll 
Th. B.F. Leijdekkers 
F.W. Bismeyer 

1e stm. 
2de sun. 
gezagv. 
em pl. 
gezagv. 
2de sun. 
em pl. 
adj. chef 

1e stm. 
2de sun . 
verpl. 

1e stm. 
hf~. wt.k. 
3de wtk. 
gezagv. 

24/ 9 ex RV / SV 
26/ 9 ex RV / SV 
27/ 9 ex RV 
30/ 9 ex EV (naar ag. Surabaia) 
1/ 10 ex RV 
6/ 10 ex RV j SV 
6/ 10 ex EV (naar ag. Menado) 
7/ 10 ex G V (naar Naut. Dienst/ 

7/ 10 ex RV 
7/ 10 ex RV/ SV 
9/ 10 ex VGV (naar Med'. 

HK) 

Dienstj Petnmbur:m) 
9/ 10 ex RV 

12/ 10 ex RV 
21/ 10 ex RV / SV 
21j 10 ex RV 

Per m.s. ,Van Cioo'n" ddo. 30/ 9: 

H.A. Ct>rsten 
J .G.L. Heijnnemann 
J.J.C. J ansen 
S. Wybenga 
L .M. Kaptein 
H. Masdorp 

gezagv. 
hfd. wt.k. 
1e stm. 
2de wtk. 
2de sun. 
4de wtk. 

Per m.s. ,Tjiwangi" ddo. 8/ 10 : 

lr. G.J .. Hogewind adj. chef 

ex RV 
ex RV 
ex ZVjRV 
ex RV 
ex RV/ SV 
ex RV 

ex A'dam·kantoor 
(op dienstreis) 

Per m.s. , Willem Ruys" ddo. 20/ 10: 

). v.d. Lijn en ecbtg. empl. 
Mevr. ).M.A. V eh· gezin 

huysen-Passenier empL 
en kinderen 

Mevr. Chr. de Pauly· ecbtg. 
Buyn 2de stm. 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

P. Hoff 
A.Z. Manl 

J. Zwolle 
J. M.ulder 
J .R. Mulder 
J. Punt 
J. v.d. Zwan 
A. Witteveen 
C. den Hartot>g 
A.M. Ducrot 
A. Spaans 
C.J.P. van Liesbont 
O.H. Ritsema 
M. v.d. Noort 
E.J . Robijns 
J. Bennink 
J . Weelinck 
A.J. Riks 
F. Slee 
Mr. W.L. Bessem 
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Sde wtk. 
h£d. empl. 

3de wt.k. 
4de wtk. 
2de wtk. 
gezagv. 
gezagv. 
gezagv. 
bfd. wtk. 
3de stm. 
gezagv. 
bid. wt.k. 
chef van dienst 
gezagv. 
3de stm. 
gezagv. 
hid. wtk. 
3d'e stm. 
3de stm . 
•bel van dienst 

ex EV (naar ag. Paneh) 

25/ 9 RV 
29/ 9 GSV (ex Ink. & Mag. 

dienst/ Tg. Priok) 
1/ 10 RV 
1/ 10 RVj SV 
2/ 10 RVj SV 
4/ 10 RV 
6j 10 RV 
8/ 10 RV/ OP 
8/ 10 RVj VP 

10/ 10 RV ISV 
13!10 RV 
14/ 10 RV 
17110 GSV (ex Nant. dienst/ HK) 
17/ 10 RV 
17/ 10 RV/ SV 
22/ 10 RV 
22j 10 RV/ VP 
22/10 RVj SV 
22/ 10 RV/ SV 
28/ 10 EV (ex afd. PZ/ HK) 

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

R.E. Stolk 
C.J. v.d. Fange 

kv. 3de wtk. 
11. wtk. 

einde dienstverband 
met ontslag. 

Per ms. ,Tawali" ddo. 25/ 10 van S'pore: 

G.J.F. Eijssink II. wtk. beeindiging dienstverb. 

Per m.s. , Willem Ruys" ddo. 27/ 10: 

C.J. Vermaire en gezin arlj. chef 

Mevr. E.N. de Wit· echtg. hfd. 
Leidelmeyer wt.k. 

G.J.C. van Dooremanl h£d. empl. 
en gezin 

M. Koot en echtg. empl. 

Mevr. E. ten Brnm· gezin 
melaar en kinderen ernpl. 

H. Latooy 3de sun. 
H .F. Middleton 3de wtk. 

NIEUW AANGENOMEN : 

G.J. de With kv. 3de wtk. 

L.A. van Waardenbnrg 3de stm. 
H. Midderhnm II. stm. 
EI.A.M.P. Koppens ll. stm. 
J. Zandstra II. strn. 
R.F Gagliardi ll. stm. 
J . SchoLman 5de wtk. 
E .A.J. de Vries 5de wtk. 
A.B. Oxfoort 5de wtk. 
G.H. Bijen Sde wtk. 
J. v.d. Akker 5de wtk. 
E.M. Motta 3de stm. 
A. Ch. van Bezooijen 3de stm. 
H. Schuiternaker 3de stm. 
Mevr. Van Overhagen hfd. empl.j 

- geb. Han Tjiat Nio arts. 
H.J. v.d. Wel 3de stm. 
G. Jonkers loc. empl. 

MUTATIES: 

JI.P .E. Buya 

Z.J.I . Frederiksz 

G. )ola 

Ch. J . Doivens 

R.M. Soepartojo 

Liem Jan Sioe 

W.N. van Heosden 

CJ. de Witte 

Ch. Cuperns 

J.J. Moerman 

A.L. van den Bosch 

E . Verhaaf 

hfd. ernpl. 

loc. empl. 

Joe. empl. 

loc. empl. 

loe. empl. 

Joe. ernpl. 

em pl. 

ernpl./ Baas B 

em pl. 

Md. empl 

chef van dienst 

em pl. 

EV (ex afd. Civ. Dienst/ 
HK) 

EV / OP (ex Techn. dienst/ 
HK) 

EV (ex Ink. & Mag. dienst/ 
Tg. Priok) 

ontslng op verzoek 
ontsl:tg op verzoek 

aangek. per rn s. ,Van Cloon" 
ddo. 30/ 9 

" " " 
" " 
" " 

" " " 
, 

" " " 
" " " " 

" " " " 
" " " 
" " 
" " " 

, 
" 

vliegtn.ig ddo. 6/ 10 
1f , H U 

, " " , 14/ 10 
naar Med'. dienst j Ga·dja Mada per 
15/ 10 
aangek. per vliegtuig ddo. 16/ 10 
naar Ard. CM3j HK per 18/ 10 

.CJ.do. 24/ 9 van ag. Oosthaven 
naar Afd. VRV/ HK 

ddo. 25/ 9 ontslag op verzoek 
(ex ag. Sorabaia) 

ddo. 30/ 9 ontslag op verzoek 
(ex ag. Sorabaia) 

ddo. 1/ 10 ontslag op verzoek 
(ex Bam Hotel/ Den 
Pasar) 

ddo. 1/10 met pensioen (ex ag. 
Muntok) 

ddo. 1j 10 ontslag op verzoek 
(ex afd. Passage/ HK) 

ddo. 3/ 10 van afd. CD j HK naar 
Singapore en Hong
kong (gedetacheerd) 

ddo . 12/ 10 van. S.M.P./Berouw 
naar de Werkpl.j Tg. 
Priok 

ddo. 15/ 10 van ag. Bandjermasin 
·naar ag. Singkawang 

ddo. 17/ 10 van ag. Makassn r naar 
ag. Sorabaia. 

ddo. 21/ 10 ex -detach. ag. Ponti· 
annk naar ag. Surabaia 

ddo. 21/ 10 van ag. M.enado naar 
ag. Semarang. 



Verlofcentrum ,Tiipaiong" 

Artistieke bijdragen van KPM-ers 
gevraagd 

Het zal de meeste van on'Ze lezers 
hekend zijn, dat ons verlofcentr:uin 
,Tjipajong" r eeds enkele weken geslo
ten is in verhand met restauratie-werk
zaamheden , die 'vorden uitgevoerd 
onder leiding van de TDj BA. 

Nu ligt het niet in de hedoeling om 
thans reeds onze lezers te vertellen 
welke verhouwingen en vernieuwingen 
men hezig i s uit te voeren. Ter. gelege
ner tijd komen wij hierop uitvoeriger 
tern g. 

Wei zouden w:ij u een plannetje wil
len voorleggen, dat o.i. de aandacht van 
onze lezers ten volle verdient. Men h eeft 
nl. h et plan om de wanden van de eet
en recreatiezaal, alsmede van de kamers, 
te verluchten met enkele aard1ge platen 
en/ of schilderijtjes ver.vaardigd door 
KPM-ers. Het mag een schilderijtje zijn, 
een pentekening of een waterverfstudie, 
als h et maar gemaakt is door een 
KPM-er. of een lid van diens gezin. 

Aile inzendingen zullen in h et Lo
geergehonw worden tentoongesteld en 
voor de drie heste inzendingen, dit ter 
heoordeling van een competente jury 
znllen dr.ie aardige prijzen h esc'hikhaar 
worden gesteld. Aile inzendingen blijven 
het eigendom van de K.P.M. 

Inzendingen waren te richten aan de 
Chef van de Afdeling P ersonele Zaken 
van h et Hoofdkantoor. De sluitings
datum is vastgesteld op l J anuari a.s. 

Wij r~enen op vele artistieke hij
dragen! 

In Jnemoriam 

Uit ederland ontvingen wij bericht, 
dat op 20 September jl., in d e ouder
clom van 80 jaar, te s-Gravenhage is 
oved eden doe beer 

G. Blomhert 

in Ieven gepensionneerd gezagvoerder 
van onze maatschappij. 

Hij rnste in vrede. 

B ovenstaamle /oto werd gemaakt op het momen& waarop de heer E. Tlnizinga ( Directeur van. 
11ijker' s Aon.nemi.ngsb~lrijf rc Gorin.chem) het door zijn firma gebouwde ms. ,Van Cloorf' 

overdraagt aan Mr. W.A.J. Lucas, Directeur in Europa om:er maatschappij. 
Op de voorgrond ( in uniform) gezagvoerder H.A . Corsten. en. geheel rechts ]hr. S.C. van 

W eede, eveneens KPM-Directeur in Europa. 

ln. de salon van de gewgvoerder van de ,Van Cloont', v lak 1100r vertrek uit Rotterdam n.aar 
ln.donesie op 23 Augustus jl. V.l.n..r. : geurgvoerder H.A. Corsten, mevrouw Luc11s, 
Mr. W. A .J. Lucas, clirecteur in Europa onzer maatschappij, mevrouw Corsten en de hecr 

E. Huizinga, directeur VCJin Bijker's Ammemingsbedrijf n..v. 

Stilzwiigend gliidt 

en glipt de tiid. 

Von.del. 

(toto : J . A . VT!Jitof - Rotterdam) 

Zo zijn ze dus 
, De Nederlanders zijn een ontzettend 

rein en keurig volk. Er. was eens een 
Hollandse hniavrouw die haar vloer zo 
grondig en dikwijls boende dat het 
hout tot de laatste ve'Zel afsleet en zij 
op een goede of liever kwade dag door 
de vloer heen in de kelder viel". 

A.m. Geschtedenisboek 
door J. Salter 
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!~sad 
L tsterdrl}ver - 'PeT1D. 

Oosthaven 1 Pand1ang). 
25 tahun 

1 Nopember 1955 

lrsad terlahir dalam 
tahun 1904 di Tange
rang dan pnda tgl. 1 
Nopember 1930 ia rna· 
suk kerdja pada peru· 
sahaan karoi sebagai 
Jisterdrijver dan dipe· 
kerdjaknn pada, per· 
wakilan Oosthaven. 

Pa<la 1 Nopemher 
j.a.d. in roengharap 
akan memperingati 
hal, bahwa ia 25 tahun 
jang lalu masuk kcr
dja pada K.P.M. 

William Alexander Wilson weed 25 Sep· 
tember 1907 te M.enado geboren. Na eerst resp. 
werkzaam te zijn ge
weest bij de BPM, de 
n.v. Celebes Motor 
Coy en bij de N.L 
Gas Mij., trad bij 
3 November 1930 
als leerling·proviand
klerk bij de K.P.M. in 
dienst· 1 December 
1931 werd bij tot 
proviand-klerk bevor
derd. 

De beer Wilson 
weed 1 Februari 1949 
de£initief aan de wal 

. 
• 

gepiiUitst en in de rang w. A . Wilson 
van boofdklerk II te- beambte L ogeergebouw 

k Jd b .. h 25 ;aar 
wer geste lJ et 3 November 1955 
Logeergebouw te Dja· 
karta. 1 Jannari 1950 weed hij tot hoofdklerk I 
benoemd en op 1 Jannari 1953 volgde zijn aan
stelling tot beambte. De beer Wilson is tot 
op heden nog steeds in bet Logeergebouw 
Gadja Mada werkzaam. 

Malim Siregar, geboren 10 Maart 1909 te 
Sipirok (Noord-Sumlllra), Lead ala klerk in 

M. Stregar 
hoo/d.kl. II- A.rch1.e/JHK 

25 ;a.ar 
9 November 1955 
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dienst van onze maat
schappij. Hij weed in 
1937 bevorderd tot 
3de klerk, en in 1938 
weed hij tot 2de klerk 
aangesteld. 

1 Jannari 1949 volg
de zijn benoeming 
tot 1e klerk en 1 
Juli 1951 weed hij 
tot hoofdklerk II he
vorderd . De beer 
Siregar is nog steeds 
op het Archief van 
bet Hoof.dkantoor 
werkzaam. 

F. W. Blsmet}er 
gezagvoercter 

25 ;aar 
28 November 1955 

(gU:n. toto beschtkbaar) 

Frederik Wilhelm Bismeijer werd 5 Octobe'" 
1911 te Den Helder geb oren. Hij doorli ep de 
3-j. HBS, voer 1 jaar als stuurmansleerling en 
bchaalde danrna zijn 3de rang voor stuorman 
GHV aan de Zeevaartschool te Amsterdam. 
28 November 1930 trad hij als 4de stourman 
in KPM-dien~t en in Mei 1934 behaalde hij 
le Ojnkarla zijn 2de rang. 1 J anuari 1938 werd 
h~j bevorderd tot 3de stuurman en in Joni van 
dat ze lfc!e jaar behaalde hij, eveneens te Dja
k•rtn. zijn ee rste rang. 

Gedurende de J apanse bezetring van Indo
ne! ie kwam de beer Dismeijer in vcrscbillende 
interneri ngskampen op J ava terecht. a Japans' 
rapilnlatie ging hij weer varen en werd 1 
.lanuari 194-7 tot 2de stunrman bevordcrd. 
Prec ies 4 jaar later werd hij tot 1e stuurman 
aangesteld en zijn bevornering tot gezagvoerder 
kwam af op ] Januari 1955. 

34 Tankers en supertankers. 

De Koninklijke Shell Groep heeft 
!hans vaste orders gep1aatst voor de 
aflevering van tankschepen in de jaren 
I958-I960. Tot dusver zijn 3I he1lingen 
gereserveerd, waarvan II in Nederland 
en 20 in Groot-Brittannie. Het is moge
Jijk, dat binnenkort nog enkele orders 
zullen worden geplaatst. Het l i,...t in de 
bedoeling, dat de belft van deze

0

nieuwe 
tankschepen een draagvermogen zal 
hehben van I8.000 ton dwt en de andere 
helft een draagvermogen van 32.000 ton 
dwt. De opdrachten zijn verdeeld over 
vijf Nederlandse en negen Britse wer.
ven. De werven in Nederland waaraan 
opdrachten zijn verstrekt zijn: N.V. 
Koninklijke Maatschappij De Scbelde, 
Vlissingen I tankschip van I8.000 ton 
dwt. Dok- en Werf Maatschappij Wilton 
Fijenoord, Rotterdam, 3 tankschepen 
van 32.000 ton dwt. De Rotterdamsche 
Droogdok Mij. N.V. Rotter.dam, 2 tank
schepen van I8.000 ton dwt., 2 tank
schepen van 32.000 ton dwt. N.V. Machi
nefabriek en Scheepswerf van P. 
Smit Jr. Rotterdam 3 tankschep en van 
I8.000 ton dwt. Nederlandsche Dok- en 
Scheepshouwmaatscltappij Amsterdam, . I 
I tankschip van I8.000 ton dwt., 2 tank
schepen van 32.000 ton dwt. 

I ~ ee11 geklet~ 1 -- , 
Hebt gij niets te zeggen, dat beter 
is dan zwijgen, zwijg dan liever .. . 

- Zeg, n ou moeten jullie even 
luisteren. Weten ju]jje a} dat aile 
K.P.M.-huizen op Kebajoran 
m oeten worden afgehroken? Ja, 
heus hoor . Een reuze strop voor 
de maatschappij! 
- B et flatgehouw ook? 
--;- Neen, . gelukkig (nog) nie t. 
Nou ~\'C~t Jk toevallig een geschikt 
Ler.rem. m Kebajoran te koop waar 
dan meuwe hui-zen op gebouwd 
zouden kunnen worden. Ik was 
eigenlijk van plan om meteen 
maar even naar de Directie te 
lopen en er over te spreken. Wat 
den ken jullie ervan? 
- Man, schei in hemelsnaam uit 
met die n onsens. J c voelt toch 
zeker zo wei dat dit je reinste 
~~etspraat is. Geloof je nu werke
hJk zelf dergelij'ke verbalen? Wees 
toch asjeblieft wijzer en praat er 
verder niet over, dat lijkt ons veel 
verstandiger. De mensen zouden 
denken dat je gek geworden was! 

Van de week no g. Komt een 
van onze col1ega's hij ons met het 
volgende fraais: 
- He, he, m'n tijd schi et aardiu 

• t:J 
op. o~~: precte 5 weken en ik ga 
met EV. Ze hebben me de raan 
gegeven oon straks op het Am
sterdam-kan to or maar eens flink 
van me af te bijten en daar precies 
te zeggcn waar he t op staa t. Ik 
moet m'n voorwaarden maar stel
len en dan krijg ik heus m'n zin 
we]! 

J a lezer, met dergelijk soort 
v~~halen komtmen vrij regelmatig 
hlJ ons aan. Dit zijn nu maar twee 
voorheelden, maar we zouden zo 
gerust nog een paar pagina's met 
zulk ,interessant" nieuws vol 
kunnen sdhrijven, war.e het niet 
dat het jammer 'Zou zijn van het 
kostbare papier en onze tijd. 
Bijna dagelijks horen we om ons 
heen de meest frappante staaltjes 
van dergelijke kletsica. J e zou er 
hijna je goede hurneur door 
verliezen. 

Weet u wat zo erg is? Het is zo 
jammer. van de kostbare tijd die 
er met a1 die kletspraat is gemoeid. 

Wij vinden het maar uiterst on
gelukkig wanneer iemand niet 
voldoende geest heeft om goed te 
praten en niet voldoende verstand 
om z'n mood te houden. Vindt u 
ook niet? 
Maar asjeblieft. .... . gecn geklets ! 



Archipel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga 
XIX 

De or.d Den tache Lloyd opende in 
1886 met he t s.s. Oder een dienst op 
China via Singapore en zij zag al spoe
dit; de noodzaak in van diverse feeder
dicnsten zowel vanui t China-havens als 
Singapore. Van laatstgenoemde haven 
had zij schepen van het klei.nere type 
varen op Manilla, Brits Noord-Borneo, 
de Zuid-Philipijnen en Bangkok ; de 
Belawan-dicnst werd geopend met h et 
s.s. Schwalbe, in 1891 vervangen door 
hct s.s. Sumatra (407 ton}. In 1900 
bevoer de Suuw.tra de P enang-Deli
lijn, lerwijl het grotere s.s. Deli (720 
tun ) vanuit Singapore werd ingelegd. 
N•>" later werd dit schip op deze week-

"' R , dicnst vervangen door he t s .s. anee 
(tltiO ton ), terwijl de Malaya (900 ton} 
dri e keer per twee weken op P enang-Deli 
vo.:r. De A sahan (161 ton ) wer.d later 
"".cvangen door de lijn Singapore-Paneh, 
A11sahan, Penang en terug. Op Bandjer
n1asin en Oost-Borneo-havens zagen wij 
in 1891 h et s.s. Lubeck ( 330 ton ) varen en 
op P ontianak, via Billiton, in 1902 bet 
s.~ . Sambas (243 ton ). 

Jn 1904 werd dit scheepje door de 
K .P.M. overgenomen en omgedoopt in 
s.11. Jlalentijn. Met verder een 8-weke
lijkse dien t, in 1898 met het s.s. Steuin 
(1712 ton} en la ter. overgenomen door 
de Manilla (1880 ton ) op Java, Makas
ser , Ambon, Ban da en ieuw Guinea, 
bewijst wei dat de N.D.L. er alles op 
zette zoveel mogelijk van het doorvoer
als ook van het locaal verkeer tot zich 
te trekken. De vaart op Deli was er op 
gericht een zo groot mogelijk aandeel 
in bet tabaksver voer naar E ur.opa te 
verkrijgen . In 1889 vervoerde de N.D.L. 
54.000 pakken taba'k, t erwijl voor de 
Blauwpijpers in dat j aar, via Singapore 
121.000 en via Pen ang 6.700 pakken, in 
door.voer werden aangebracht. Tien ja
ren later , in 1899, kreeg de N.D.L. 36.500 
pakkP-n en de Ocean 97.000 pakken . 
Dit was dus heel wat minder . De Neder
landse maatschappijen kregen nu ook 
een belangrijk deel namelijk 102.000 
pakken door de K.P.M. in doorvoer 
hoof dzakelijk te Sahang aangehracht. 
Agente van de N.D.L. was de firma 
Behn Meyer. & Co., een der oudste en 
langst te Singapore gevesti gde buiten
landse firma's. Reeds in 1839 hleef daar 
Theodor August B ehn een H amburger 
super-carga aan wal, terwijl zijn vriend 
(en latere zwagcr ) Valentin Lorenz 
Meyer zich het volgende jaar bij hem 
voegde, waarop in 1840 de firma tot 
11tand kwam. Oorspronkelijk hepaalden 
zij zich tot de export op Hamburg en 

c amen he t agentschap waar voor diverse 
Duitse en Scandinavische schepen die
Singapore aanliepen. Toen de N.D.L. 
haar operatieterr.ein tot de Far East 
ui tstrekte werden zij ook vertegenwoor
di gers voor deze m aatschappij. De 
firma kwam tot zeer grote zaken op 
velerl ei gebied, zowel wat de import als 
wat de expor.t betrof. Hieraan kwam, 
evenals aan de activiteit van de N.D.L., 
met de eerste wereldoorlog in 1914 
een einde. 

Ook The Ocean Steamship Company 
tc Liverpool begon met diverse locale 
diensten . In samenwerking met de West 
Australian Steamship Company die het 
s.s. Anstralin (553 ton) had varen, 
waarvoor Boustead & Co agenten waren, 
wer.d met het s.s. Saladin (1497 ton} een 
dienst op Fremantle, via de )avahavens, 
geopend. Later werd deze dienst met 
4 schepen bevaren, namelijk de Charon 
(1660 ton ) en de Sultan van de Ocean 

en de Min.alaya en Paroo (171 ton) van 
de West Australian. Toen met de op
richting der K.P.M. in 1891 de Neder-
1andsch Indische Stoomvaart Maat
schappij (agente fa . Boustead & Co), 
liquideerde, gingen de Devonhorst (1807 
ton) en Kongsee (1072 ton} over naar 
Mansfield & Co. en werden in de Singa
poregisters ingeschreven op naam van 
de hecr T . C. Bogaardt. 

Genoemde heer Bogaardt was een 
ederlander en oudste partner van de 

firma W. Mansfield & Co, agente voor 
de Ocean. Met deze twee schepen, als
mede m et de Menelaus (1263 ton) en 
de Flintshire (1565 ton ), werd via Sura
baia en Makasser op de Moluk'ken etc. 
gevaren. 

In de Strai ts Times van 1891 werd 
geadverteerd: 

Ocean Steamship Company 
for Soorabaya, Bali, Macasser, Timor 
D elli, Timor Koepang and Endeb the 
O.S.S. Co's steamer " Kongsee" Captain 
Me. Gill will be despatched fo r the above 
ports on the 19 th. inst. 

For freight and passage, apply to 
W. Mansfield & Co. 
Agents O.S.S. Coy. 

Toen de Ocean evenwel expansie 
vond in de oprichting der Nederland
ache Stoomvaartmaatschappij ,Ocean" 
in 1891 en vanuit Amster.dam recht· 
streeks op Io.donesische havens werd 
gevaren , werd de Molukkendienst weer 
ingetrokken. De Flints/tire, die in 189(). 
overgenomen was van Lim Tiang H ee, 
werd oorspronkelijk naar Liverpool 

overgeechreven. In 1892 zagen we ge
noemd schip enige tijd onder: Neder
.landsc vlag van Makassar uit op de 
Molukken varen. 

Later in 1895 had de Ocean hlijkbaar 
nog andere plannen, afgaande op het 
feit, dat genoemd schip stood ingeschre
ven als behorende aan The East India 
Ocean Steamship Company te Liverpool. 
Dit was evenwel slechts van zeer korte 
duur. Na 2 maanden werd het schip 
weer teruggehoekt naar Liver.pool. In 
1890 had deze dochteronderneming het 
s.s. Malta Jlajirunhis (812 ton} varen 
van Singapore via P enang naar West· 
'kust Sumatra tot Padang v.v. In 1893 
werd dit schip door de K .P.M. over
genomen. 

Voor de diensten Singapore en Pe
nang-Deli ( tabakver.voer) beschikte de 
Ocean over de Hebe (345 ton), Calypso 
(339 ton} en Ganymede (236 ton}. Deze 
drie schepen bleven buiten de in Fe
bruari 1890 opgerichte Straits Steam
ship Company, waarin de Ocean een 
groot aandeel nam en nauwe relaties 
onderhield. Meestal wordt ver.onder
steld, dat de Str. St. Comp. een dochter
onflerneming van Messrs. Alfred Holt 
& Co. (Blue Funnel Line) is en reeds 
de bbuw-wit gekleurde schoorsteen der 
schepen geeft daar aile aanleiding toe. 
Nog in de Nautical Magazine van 1950 
schreef, naar aanleiding van een artikel 
waarin ,the Str. St. Comp. now under 
management of the Blue Funnel Line" 
werd genoemd, Mr. C. E. Wurtzburg 
(oud chairman van de Str. St. Comp.}, 

dat weli&waar Mansfield & Co agen ten 
van de Blue Funnel Line, sedert 1923 
ook managers van de Straits Steamship 
waren, doch dat h et ge-z.ag op laatstge-

- l a11, schei nou toch eens 11it m et dal 
~·ettiljgrokerll ! 
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noemde geheel in handen bleef van 
haar eigen Board of Directors. 

"The Straits Steamship Comp. con· 
tinues to be what it has always been a 
Singapor.e Company contrblled in every 
respect he its own Board of Directors 
and Alfred Holt & Co have no power 
to interfe1:e in any way in their. conduct 
of the business". 

Van de oprichting der Straits Steam
ship Comp. is nie t veel meer na te gaan. 
De archieven te Liver.pool gingen tijden s 
de blitz verloren, terwijl die te Singa
pore door de J apanners werd opgenumd. 

De leidende persoonlijkheid was de 
reeds eerder genoemde T. C. Bogaardt, 
de eerste chairman, die met een aantal 
Chinese reders, waarvan wij genoemd 
zagen Chin Guan en ~im Seng, de Com
pany stichtte. K antoor o. I, R obinson 
Quay. De eerste schepen zoals de 
Malacoa (405 ton) Hey L eong (296 
ton) en Billiton (195 ton) werden inge· 
hracht door de firma Kim Sen g & Co. 

Met verd er de Sappho (195 ton), 
Will-of-the-Wisp (166 ton), Ban What 
Hin (195 ton ) en de Oozyia (419 ton) 
werden diensten geopend op de Ma
lacca-kust, Sum atra's Oostkust, Ponti
anak en Brits Borneo. 

De maatschappij ontwikkelde zich 
voorspoedig. In 1896 toen Mr. C. W . 
Laird manager werd (Mr. Bogaardt 
trok zich in 1897 terug) werden twee 
nieuwe schepen, de ]uno (900 ton) en 
de Clio (1200 ton), aan de vloot toe
~evoegd. In 1900 kwam de T an Kim 
Tian Steamship Company onder de 
directie van de Str. St. Comp. waardoor 
de vloot werd versterkt met de stoom
schepen Giang Ann (557 ton ), Penang 
(386 ton), Giang Sen g, ZweenaenFlevo. 

In 1905 werden deze maatsch appijcn 
evenwel weer gescheiden. Of deze com
binatie nu wei geheel juist is menen wij 
te m oeten betwijfel en. Wij hebben Tan 
Kim Tian in die j aren steeds al s een 
zelfstandige maa tschap pij zien opereren. 

Omstreek s die tijd schijnt de stoot 
to't belangriJ"ke ontwikkeling wei gege
ven te zijn door Mr. Somerville, als 
chairman met als directeuren naast zicb 
de heren Tan JianKim,Lee ChangY an, 
Lim Ho Pua en T an K eong Saik. In 
1922 werd de Eastern Shipping Com
pany te P enang overgenom en met d~· 
verse kleine schepen varende vanu1t 
P enaog op Oost-Sumatra etc. 

In totaal beschikte de traits Steam
ship Company in 1938 over. 48 schep en 
met een totaal van 37.000 ton, waarvan 
de grootste de welbekende sn elle Kedah 
(2500 too) op de Singapore-Penang
Belawan-Deli dienst eo de kleinste de 
Brunei van 101 ton . 
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Het ss. , Ruby" (149 ton) vcm W ee Bin & Co. aan de steiger te Bandjermasin (1895). 

In 1895 ging het s.s. Billiton van de 
Str. St. Comp. op zee m et ,all hands" 
door brand verloren met een lading van 
16000 blikken petroleum. In 1891 begon 
feitelijk de oliehandel te Singapore, 
waarbij yme & Co ( een der oudste 
zaken , opgericht in 1823 door. Mr. Hugh 

yme en steeds in ongewijzigde vorm 
gebleven ) optraden als agenten van de 
firma M. Samuel & Co. te Louden (de 
la tere hell ). Als opslagplaats werd een 
tank van 4500 ton op Pulo Bukom ge
bouwd, waarbij teven s een blikfabriek 
kwa m. De eerste opslag was Russische 
petroleum, aangehracht per s.s. M urex 
in 1892. Later kwam de olie ook van 
Balikpapan en Palem.bang waarvoor 
in 1897 het .s. Crathie (292 ton ) spec
ciaal door amuel & Co in de vaart 
werd gebracht. In 1902 nam de Asiatic 
Pe troleum Co de opslag en verkoop van 
de Shell Tran port and T rading Co en 
haar concurrenten de Royal Dutch, ei
genaar van de tankinstalla tie te Pulo 
Samboe, over .. Voor de laatste waren 
H oogland t & Co de vertegenwoordigers. 
Deze firma was sedert 1860 te Singa
pore gevestigd en opgerich t door de 
heren J an Daniel H ooglandt en J ohan 
Rudolf Riedbnan. Zijn tegenwoordi g 
diverse Nederlandse firm a's. Syme & Co 
en Hoogl andt & Co werkten nu samen 
als agenlen voor de verkoop van olie
producten van de B.P.M., die geleidelijk 
steeds grotere afroetingen aanoam. 
Ze1fs zodanig, dat de Asiatic P etrol eum 

Company besloot in 1908 haar eigE'n 
k antoor te Singapore te openen. Zoal~ 
reeds eerd er gezegd, nam pas na de 
opening van het Suezkanaal in 1869 d<> 
cheepvaart grotere vormen aan. 

Ger.egistreerd werden ; 
in 1860 150 schepen : 41.341 ton 

(149 zeil; 1 stoom) 
in 1871 24 7 schepen : 34.661 ton 
in 1880 351 , 35.836 , 

( 310 zeil ; 41 stoom) 
in 1890 447 schepen : 41.696 ton 

(364 zeil ; 83 stoom) 
Merkwaardig was, dat de ge.uuddelde 

tonnenmaat der schepen steeds afnam. 
In 1890 was de gemiddelde tonnage 

van een stoomschip 232 ton en van een 
zeilschip slechts 62 ton hoewel daar
onder toch de jonks en tangkangs, di\! 
afzon derlijk geregistreerd waren, name
lijk 251 met 13.247 ton, niet waren 
begrepen. 

1 J anuarj 1890 lagen in haven 40 
stoom- en slechts 12 zeilschepen. In 
totaal kwamen in dat jaar 3900 schepen, 
w.o. 3500 s toomschepen, m et 5.800.000 
ton de h aven binnen , terwijl et in 1870 
bijvoorheeld 1600 schepen (70.000 
ton ) arriveerden. 

In eerst genoemd jaar k wamen 
van Java 239 schepen met 208.437 ton 

, Sumatra 547 , , 175.638 , 
, Borneo 265 , , 83.731 , 
, Celebes 51 , , 40.672 , 



Van de 3900 schepen, waren er 2330 van 
Britse, 630 van Nederlandse, 286 van 
Duitse en 126 van Franse nationaliteit. 

Diverse lijndiensten h ebben zich ge
leidelijk ontwikkeld, behalve de reeds 
eerder genoemde feeclerdiensten van de 
grote stoomvaartlijnen en waar wij ons 
beperken tot de vaart op de Archipel 
kunnen we voor die tijd noemen : de 
l ijndiensten van de Nederlandsch-Indi
sche Stoomvaart Mij., varende onder 
contract 'met h et Nederlands-Indische 
Gouvernemenl en onder Nederlandse 
vlag. Vanuit Singapore gezien: 

14 daags : n aar Ba tavia via Muntok 
in aansluiting op de P. & 0. mail. 

3 maal p er maand: naar Makasser en 
Molukken via J ava, B ali en Lombok. 

1 m aa] per maand: naar de Atjeh
havens. 

2 maal per maand: naar P alembang 
en Djambi. 

2 maal per m aand: naar Deli, via 
Bengkalis, Paneh en W. Sumatra. 

Verder zagen we: 
Tan Kim Tian & Sons : 

s.s. Celestial (641), Penan g (386), Giang 
Ann (557) naar Batavia, Cherihon en 
Semarang. 

Wee Bin & Co.: 
s.s.Ruby (149) naar Muntok-Palembang. 
s.s. Amherst (108) n aar de J avahavens. 
s.s. Ban Yong Seng (367), Hong A nn 
(299), PohAnn (485 ),Mc.Aiister (462) 
Teresa (753) naar Surahaia, Bali, Lom
bok en Makasser soms door n aar de 
Moluk'ken of via Menado, Gorontalo, 
Ternate, Noord-Borneo en terug. 
s.s. Batavia (230) naar Surabaia of 
Oost-Borneo. 
Leong Hong & Co. 
s.s. Carolina (192) naar Muntok en Pa
lemhang. 
Lim Lan & Co.: 
s.s. Normandy (664) naar Javah avens. 
Ban Seng & Co.: 
s.s. Ban What Soon (199) naar Billiton 
Pontianak. 
Syed Mohsin bin Aljafree : 
s.s. Vidar F 06 ton) n aar P . Laut, 
Berouw, Boelongan. 
Ban Hin & Co. : 
s.s. Petrel (158 ton ) naar. Bandjennasin 
of Palembang. 

V erder worden nog genoemd van di
verse eigenaren varende op Bengkali8 : 
8.8. Hing Seng Tije, Almanoor, Bintang, 
T imor en Pilot Fish. 
op Djambi : 
8.8. Isabella (83) en s.s. Hongkong (73). 
op Pontianak : s.s. Pontianak (99) en 
Sri Pontianak. 
op Palembang: s.s. Banca. 
op B agan: s.s. Shun On (136) , terwij] 
we op Java en de Molukken nog zagen : 
de s.s. Cleat.or, Martaban, Marlborough) 
Lido en het 8.s. A egean. 

Er waren er ongetwijfeld nog meer· 

Waarom een statietrap bij de aonbouw goed moeL worden beproe/d : drukte op de statie
trap van het ms. ,Camphuys" in Kwandang (Celebes). 

(/oto: I r. P. Th. Meeralnk - Chef Ata. Scheepsbouw Amsteraam-kan.toor) 

dere in los verband varende, doch velen 
hadden slechts een kortstondig hestaan. 
H et is voor een koopman dikwijls ver
leidelijk een eigen schip te hebben en 
in goede tijden !evert dit ook wel voor· 
deel op. Op de lange duur eist echter 
vooral een rederijbedrijf een vooruit
ziende Ieiding met toegewijd personeel 
en een degelijke organisatie om aile ups 
en downs ( vooral het laatste loopt 
spoedig in de papieren) te doorstaan. 
Om slecht een ~aar voorbeelden te 
noemen: 

Tegelijk met de Straits Ship Company 

werd in 1890 nog opgericht de Malay 
P eninsula Steamship Company met een 
scheepje, de Pontianak (99 ton). Toen 
Kapitein Hahekost zich terugtrok werd 
het schip verkocht en liquideerde de 
rederij. Voor de Malayan Steamship 
Comp. (Teng Quee c.s.) werd in 1890 
een nieuw schip, de Perdan.a (200 ton) 
hij de New Harbour & Dock Comp. te 
water gelaten. Verder zagen wij daar 
niets meer van, evenmin ale van de 
Indian Steamship Company in hetzelf
de jaar opgericht. 

(wordt vervolgd) 
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Havenradar in Nederlanel 
In een krantenbericht werd gemeld 

Jat op 15 September 1955 het 16000e 
schip dit jaar de Nieuwe Waterweg 
was gepasseerd, terwijl op 31 Augustus 
1955 het 4000e schip Umuiden was 
hinnengelopen. 

Dit kleine berichtje bewijst we] de 
voor.aanstaande plaats die Nederland 
op scheepvaartgebied inneemt. 

Deze scheepvaart is dan ook niet voor 
niets een der pijlers van de Nederlandse 

welvaart. Daarom is het van het grootste 
belang, dat de grote havens en ook de 
toegangswegen met aBe hulpmiddelen 
die de moderne techniek hiedt ten aUe 
tijde toegankelijk zijn. 

Als de grote vijand van de scheep
vaart, rpist, met slecht zicht schepen 
vasthouden en alle bedrijven die hij het 
laden en lossen betrokken zijn gedwon
gen r.ust moeten houden, gaat er een 
enorm hedrag aan tijd (= geld) ver-

Op een vooruitgeschoven landpunt bij de ingang van de W aallwven is een der posten van 
Radar-Nieuwe W aterweg opgesteld. 

De radarwaarnemer achter zijn schermen hee/t een duidelijk overzicht van c1lles wat zich 
op het water afspeelt. Hier een beeld van de haven van llmuiden. 

(Joto's: Ph.lltps Telecommunication J-Iilt•ersum) 

loren. In samenwerking met de over
heid zijn de havenautoriteiten dan ook 
onvermoeid bezig met hehulp van de 
moderne techoiek de grote havens 
onder aile omstandigheden open te 
houden. 

Het doel van dit artikel is u een en 
ander te vertellen van het tot stand 
komen van de havenradar in Nederland. 

We weten allen hoe ,radar", gedu
rende de 2de wereldoorlog ontwikkeld 
door de gealli:eerden, onschathare dien
sten heeft bewezen aan de land-, zee- en 
luchtstrijdkrachten. Deze nieuwe toe
passing op electronisch gebied was na 
het einde van de oorlog voor alle hezette 
en gc1soleer.de landen een grote ver
rassing. In Mei 1946 werd in Louden 
een internationale bijeenkomst gehou
den, waarbij de vreedzame toepassing 
van radar besproken werd, o.m. voor 
beveiliging van druk hevaren routes en 
toegangswegen van havens. Op deze 
conferenlie, de I.M.R.A.M.N. {Interna
tional Meeting On Radio Aids To 
Marine Navigation), werden ook he
sproken de nieuwe radio-technische 
mogelijkheid voor de navigatie, Decca 
en Loran. Aile bezette landen kregen 
iuzage van deze nieuwe mogelijkheden. 

In Nederland werd al gauw door. de 
regering een commissie henoemd: , De 

taatscommissie Onderzoek Radiotech
nische Hulpmiddelen voor de Navi
gatie" en deze kwam reeds spoedig met 
een rapport voor. den dag voot toepas
sing van havenradar voor ooze grote 
havens. Ret inmiddels opgerichte Ne
derlandse Radar Proefstation kreeg 
opdracht van de gemeenten Rotterdam 
en Amsterdam plannen uit te werken 
voor. het opstellen en uitrusten van de 
beide toegangswegen met de modernste 
Jru]pmiddelen op radiotechnisch gehied. 

Zo 'kwam reeds in November. 1951 te 
IJ muiden de havenradarinstallatie in 
bedrijf en aan de hand van de ervaring 
met deze installatie opgedaan werd het 
project ,Nieuwe Waterweg" ontworpen. 

Hier zat echter heel wat meer. aan 
,·ast, want om de gehele Waterweg met 
mist of slecht zicht te kunnen bevaren 
van de Hoek van Holland tot aan de 
Parkkade, moest men een keten van 7 
stations projecteren waarvao de actie
radii elkaar overlapten. 

Op deze stations of radarposlen zal 
men de h eweging van een hepaald 
schip van minuut tot miouut kunnen 
volgen en deze waarnemingen door 
kunnen gcven aan de loodsen die de 
schepen hinnenbr.engen. 

Uitgerust met een draaghaar radio
telefonie zenderj ontvanger zal de loods 

· in voortdurend contact staan met de 
waarnemingstoren en zal deze ook de 



Het project ,jVieuwe W aterweg": zeven rackr-stations zijn hier geprojecteerd waarvan de 
IJCtieradii elkaar overlappen. Op de::e radarposten kan men de beweging van een bepaald 

sch.ip van minuut tot m inuut volgen. 

situatie op de verdere route van hel 
schip vauuit de toren aan de loods kun
nen m ededelen. 

Bij het ve rlaten van de actier.adius 
van het ene station wordt het schip 
telefonisch aan het andere (volgende) 
s-tation overgedragen. 

Door overschakeling op een andere 
frequentie kan de loods met zijn zenrl
apparaat rechtstreeks in contact komen 
met de volgende radarpost. Ook kunnen 
stations door gebruik te maken van 
verschillende frequenties gesprekken 
voeren met verschillende schepen zonder 
dat hinder van elkaar ondervonden 
wordt. 

Momenteel zijn verscbillende torens 
reeds gereed en is de ver.wachting dat 
begin 1956 reeds schepen bij mist 

, binnen gepraat" kunnen worden, zodat 
oponthoud wegens mist of slecht zicht 
dan tot bet verleden behoort. 

Nederland zal dan het ee~te lane{ 
ter wereld zijn met een radarketen van 
7 stations. 

Aile ap paratuur voor de stations 
wordt geleverd door Philips Tele
communicatie, n.v. Hilversum, die de 
afgelopen winter als introductie voor 
dit a.s. gebeuren in diverse plaatsen een 
speciaal gemaakte film vertoonde die 
het aehruik van de bavenradar in beeld 
hr.acht. Verder zal de P.T.T. de ver
schillende telefonische verhindingen 
tussen de stations onderling tot stand 
bren gen. 

Tenslotte volgt hier nog een lijst van 
hestaande of geprojecteerde radar
installaties: 

Antwerpen 
Douglas - Eiland Man -

Le Havre 

experimentcel - schema voor de Schelde in bewerking 
3 em radar - in bedrijf 

Liverpool 

Rotterdam 

Spitsbergen 

Sunderland 

Umuiden 

Baltimore 
Halifax 

Long Beach tCaL) 

Los Angelos 

San Fransisco 

Vancouver 

Auckland 

Bordeaux 

Boston 

10 em radar - in bedrijf 

3 em speciale radar met rad iotelefoni,;cbe verbinding met de 
loodsen - in b edrijf 

aileen experimenteel 

3 em radar mel radiotelefonie - in Ledrijf wnnneer haven in dt 
zomer open is. 
3 c·m radar met r.L verhinding mel de loodsen - in bedrijf 

3 em speciale radar mel r.t. verbindiog met de lood~eo in vol 
bedrijf 
3 em radar - in bedrijf 
3 em radar met r .t. verbiodiog in bedrijf 

3 em radar met r.t. verbinding met de lood>en - in vul bedri,jf. 

beperkt gebruik met r.t. verbiodmg 

geprojecteerd 

3 em radar , met r.t. verbinding in bedrij{ 

gewezen USN radar met r-1. verbinding alleen voor de loodsboot 

experimenteel 

in bedrijf 
· A. v.d .· P.. 

':De knoper 
(historisch) 

Toen de stuurman werd overgeplaatst 
raakte de ouwe een meeligger kwijt, 
waarmee hij onder bet genot van een 
borrel en een goeie sigaar vele maat
schappelijke rnisstanden had rechtgezet. 

Zeker, de nieuwe stuurman was ook 
een aardige vent en alleszins capabel 
voor zijn werk, maar toch was-ie anders. 
lnplaats van, zoals de vorige stuurman, 
met de ouwe de wer.eld te gaan zitten 
hervonnen, trok deze zich na de dienst 
terug en je zag hem de gehele avond 
niet meer. Geen wonder dat de ouwe 
zich enigszins eenzaam ging voelen en 
hoewel eigenlijk tegen ~jn princi pes 
indruisend - besloot de regel van 
Mohammed en de berg in toepassing te 
brengen en de stuurman maar eens op 
eigen terr.ein te gaan opzoeken. 

Tot ~jn grote verbazing trof hij de 
stuurman aan achter een grote berg 
wollen draden, die hij met veel ijver 
door een of andere lap zat te pri.kken. 

Na een opmerking van de ouwe, dat 
hij dacht op een schip te zitten en niet 
bij een ver.eniging van huisvrouwen , 
antwoordde de stuurman, dat hij aan 
huisvlijt deed en een tapijt aan het 
knopen was. 

De ouwe, toch nieta te doen hebben
de, bestelde wat te drinken en liet zicb 
intussen door de stuurman de gehele 
knooptechniek gewillig uitleggen. 

Missc'hien onder invloed van bet ge
nuttigde, misschien ook door de over
tuigingskracht des stuurma.ns hetoog en 
gefascineerd door diens vaardige h an
den, raakte de ouwe er. langzamerh and 
heilig van overtuigd, dat tapijtknopen 
datgene was waar het de zeeman door de 
eeuwen been in zijn vrije tijd aan had 
ontbroken. 

Aldus besloot de ouwe zelf ook te 
gaan"knopen en bestelde nog diezelfde 
avond hij vrouwlief in Holland de he
nodigde materialen, nadat de stuurman 
hem had verzekerd, hem, zodra de boel 
zou arciver.en, te zullen inwijden in de 
geheimen van de edele 'knoopkunst. 

Echter, liet noodlot maakt rare kron
kels en zo gebeurde het, dat op de dag, 
dat des kapiteins knoopboel arriveerde; 
de knopende stuurman werd overge
plaaut en de kapitein met een berg wol 
alsmede knoopappar.aten bleef zitten, 
zonder nog van de knooptechniek op .. d\) 
hoogte te zijn. 

Na vele avonden van vergeefs moei
zaain pogen, zwiepte de ouwe, wat te 
verwachten was, in 'een vlaag v.an woede 
de gehele boel over boord, bestelde eerr 
borrel 'en ging naar -de nieuwe stuurman 
om eens te kijken wat deze van zijn her
vonnirigsplanneri. dacht . .. -. . 

J -- Nieolas. 
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Ieder.een heeft welcens he t gezegde 
gehoord van: ,Als m.ijn tijd erop zit 
dat ga ik voor anker" of ,Als ik er mee 
ophoud, dan ga ik m et een anker over 
mijn schouder het land in en als ik nu 
iemaud tegenkom en hij vraagt wat dat 
voor een ding is, dan ga ik daar voor 
de rest van mijn )even wonen." 

De meesten van ons schenken meestal 
niet Yeel aandacht aan deze gezegden, 
we ten n:iet hoe of ze ontstaan zijn en 
velen weten misschien ook maar heel 
weinig af van de ontwikkeling en het 
vroegere hestaan van het an:ker. 

We moeten zeggen, dat niemand 
precies weet wanneer het eerste gezegde 
in de wereld kwam, maar een feit is, 
dat he t veel gehruikt wordt. Misschlen 
bedoelde degene, die het voor het eerst 
bezig<le, er wel mee, dat, nu hlj ophield 
met het varen (?) , hij rustig op dezelfde 
plaats won blijven wonen. 

B et tweede gezegde spreekt bijna 
voor zichzelf, daar. dit. wil zeggen dat, 
nadat zijn tijd crop zat, hij zover moge· 
lijk van de zee verwijderd wilde zijn. 

Toen de Middellandse Zee in de vroe
gere tijden het middelpunt van de he· 
schaving was, was de meeste scheepvaart 
langs de kusten. Gewoonlijk wanneer 
men een rustpauze wilde houden om 
eens goed uit te rusten, trokken de 
zeelieden hun hoten ozover mogelijk op 
het strand om eventueel te verhinderen, 
dat ze m et de vloed weg zouden drijven. 

De Chinezen 'deden dit ook wei, maar 
gebruikten toch ook wei ankers en had. 
den ongeveer 4000 jaar terug alreeds 
ankers die zeer veel ge1eken op de stok
ankers die wij kennen . 

Maar de ontwikkeling van ankers 
stond niet stil en ging dan ook steeds 
voor:uit in verschillende gedeelten van 
de wereM, echter in verschillende 
tempo's. De een had reeds een vrij 
modem anker, terwijl de ander zich nog 
steeds behielp met een zeer ouder:wets 
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model. Zelfs tegenwoordig gebruiken 
zeer primitieve vissers in sommige 
gedeelten van onze aardbol nog ankers 
die aan h et stenen tijdperk doen 
denken. 

V erschillende ruw gef abriceerde an
kers, die nog niet zo lang geleden ge
vonden werden - speciaal aan de kust 
van Engeland - zijn een sleutel voor 
het bestuderen van de ontwikkeling van 
de ankers door aile tijden heen. 

,Cornwall" -2eekeien ondergingen dan 
oo'k een gedegen bestudering in he t 
begin van 1900. Vele van zulke keien 
zijn gevonden in de provincie Cornwall. 

om.mige zijn rotsstenen met een gat 
in bet midden en een vorm van een 
oliehol. Weer andere zijn met een 
ijzeren ring erin bevestigd, terwijl weer 
andere bet model h ebben van een 
handtas m et aan de hovenzijde een 
langwer.pige gleuf er in gemaakt. 

Ook werd beweerd, da t die keien als 
tweede functie aan hoord hestemd waren 
om de vissen aan het scbrikken te 
brengen door de keien over boord te 
lateo vallen, zodat de vis, in paniek, 
als vanozelf in de uitgezette ne tten 
zwom. B et is hekend, dat dit in 1913 
nog .in Cornwall gedaan werd. 

Kleinere stenen wer.den gehruikt om 
visne tten te verankeren en weer iets 
grotere - met de vorm van een lang
werpige aardappel en in b et mid.den een 
groef rondom - werden wei voor een 
heel eigenaardig doel gebr.uikt. 

Smokkelaars, die goederen vanuit 
Frankrijk naar Engeland smokk.elden, 
gebruikten ze namelijk om waterdichte 
kisten, vol contrabande, te verhergen, 
om deze, wanneer de kust weer veilig 
was, verder. te transporteren. 

Deze ,keien" worden heschreven als 
, beboorlijk groot" en dat zal dan ook 
wei zo geweest zijn, want ze moesten 
:im:mers zwaar genoeg zijn om de houten 
kisten onder water op hun p laats te 
kunnen houden. 

Dit gebeurde veel aan de zuidknst 
van Engeland, wanneer ze hun smok
kelwaar. niet tijdig genoeg in de rotsen 
'konden verbergen. 

Een zeer hekende plaats was wei 
Hastings, en in mindere mate het daar
aan grenozende St. Leonardus on Sea, 
aile twee plaatsen aan de Zuidknst. 

Daar zijn dan ook nog de onderaardse 
grotten en gangeo, gebruikt door de 
smokkelaar.s, volkomen intact en lonen 
zeer zeker de moeite om hezichtigd te 

worden, destemeer daar zij onder de 
r.uine van bet oude kasteel van H astin gs 
doorlopen. 

Daar ·wor.den dan ook nog steeds 
de zeer hekende ,smokkelaars"- en 
,pira ten" .f eesten gehouden. 

Ook is er vamtit deze grotten een 
ondergrondse verhinding met het ver· 
derop gelegen Ba ttle, b eroemd uit de 
E ngelse geschiedenis. 

Deze verbinding is echter niet meer 
toee:ankelij'k daar zij op ver.schillende 
plaatsen is ingestort. 

Ook werden de keien wei gebruikt 
door vissers in de buurt van 's Lands 
End. De ruwe en rotsachtige bodem der 
zee aldaar maakte de normale ankers 
van toeodertijd minder. geschikt daar· 
voor. 

IJ zeren ankers werden daar in dP
buurt ozo zelden aangetroffcn, dat toen 
eens een vissersmau in de 18e eeuw er 
eentje te pakken kreeg, feitelijk nie
mand goed wist wat be t feitelijk voor 
een ding was. Een variatie op deze 
,keien" en als zodanig een verhetering, 
was een soort waarbij de kei in eeo 
gaffe! was gevat en werd opgesloten 
door over de uiteinden van de gaffel 
weer een stuk bout te plaatsen. 

Door nu bet an'kertouw aan he t 
stompe einde van de gaffel te he· 
vestigen, verkreeg men een, voor die tijd 
althans, ozeer effectief karakter. 

Dit soort ankcrs zijn o.a. gevonden in 
Engeland, oorwegen, Duitsland, Ca· 
nada en Siberie. Het Siherische type 
was echter enigszins afwijkend, de h i 
was namelijk m eeslal opgesloten tusscn 
vier buigzame takken, die aan de ho· 
venzijde en in het midden van stevige 
bindsels wareo voorzien. De uiteindeo 
vau de vier takken waren voorzien van 
een kleine gaffe!, die naar buiten uitstak. 
Wanneer dit anker dus overboord ging, 
moesten deze gaffels voorkomen, dat 
het anker ging ,krabben." 

De ontwikk.ellng van an.kers vanaf de 
,,ozeekei" tot aan het Siberische type, en 
tot aan de ankers ozoals ,vjj ze tegen
woordig k~mnen, schijnt volkomen 
logisch te zijn. 

IJ zer, vee! meer in gehruik komende, 
ver:ving nu de takken en aangezien het 
iJzer van zidhzelf al zwaar genoeg was, 
werd de kei vervangeo door bout, dat 
wij dan de ,stok" noemden. 



' .. 

Copra laden te Oena-Oerui ( childpadeilarukn). Op cle achtergrond het ms. ,,Balcutipd'. 

H et houten gedeelte van dit soort 
anker verloor. ecbt er al spoedig zijn 
belangrijkheid en verdween tenslotte 
gebeel. 

E chter zijn op dit ogenblik nog wei 
meerdere vaartuigen verankerd d.m.v. 
de zogenaamde , zeekei". De n aam 
._anker" is afkomstig van b et Griekse 
woord voor , haak" . Beweerd wordt dat 
de vroegere Griekse ankers veel geleken 
op een zeer grote vishaak. 

Buiten de alreeds in bet begin aan
gehaalde ge-zegden is er nog een uit
drukking in verband met ankers, en we] 
, Uitkijk anker". ,Uitkijk anker " schijn1 
een zeer eigenaardige ui tdrukking, als 
men hiervan de b ete'kenis niet weet , 
want jndien er tegenwoor.dig ook een 
,uitkijk anker" op na wordt gehouden, 
dan kijkt hij toch zeer zeker niet naar 
b et anker , maar staat op post om te 
kijken of he t anker niet krabt. 

H ardnekkige verhalen in onze marine 
·willen echter, dat de , uitkijk anker", 
wanncer de schipper in de buurt was, 
plotaeling praaide: ,An'ker drijft." De 
overlevering wil, da t de scbipper zicb 

(toto: lr. P. Th. . MeercUnk- OM{ A.fd.. Sch.eepsbouw - Amsterdam-kantoor) 

hals over kop naar de boeg spoedde en 
angstvallig buiten boord keek of bij b et 
anker zag drjjven. Voor de waarheid 
'hiervan kan niet worden ingestaan, om
dat de overlevering er wel eens meer 
naast is, waar het his torische feiten 
b etreft. Docb indien h et wel waar zou 
zijn dan denk ik wei dat de uitkijk later 
l1ier of daar weleens een zeker. 
li chaamsdeel betastte. 

In vroegere dagen echter stond de 
,Uitkijk anker" we} degelijk op post 
om bet anker - o£ ankers - zelf in de 
gaten te bouden. 

W aoneer bet schip namelijk in de 
haven aan de kade gemeerd lag, waren 
de ankers aan h et dek opgeborgen. Nu 
kwam h et veel voor dat tussen diverse 
schepen een ze'kere rivaliteit beerste en 
dit kwam dan tot uiting door elkaars 
ankers te s1elen, dus ongeveer zoiets als 
t"'genwoordig nog het geval is met de 
,,Loden verrader". 

Dit stelen van ankers gebeurde 
m eestal in de nacht, als de bemanning 
lag t e sl apen. Nu had m en dan de 
,Uitkijk anker.", die, zodra hij oruaad 

vermoedde, direct groot alarm maakte. 
Evenals de scheepsklokken, worden 

ankers ook vaaiJc b ewaard als h erinne
ring aan bepaalde schepen, of als ver
sieringen van gebouwen. Zij zijn hier 
dan ook zeer geschikt v,oor. 

Zo treffen wij bijvoorbeeld in Den 
H elder ook een oud anker aan, voorzien 
van een h outen stok, en wei b~j het mo
nument , Heiden der Zee". Dit anker 
moet afkomstig zijn van een schip dat 
in het Marsdiep is vergaan en is daar 
opgevist . Aan welk scbip b et echter toe
behoorde en wanneer b et opgevi.st i.s, 
kon m en rnij, bij informatie aldaar niet 
m ededelen. . 

De huidige techniek en ontwikkeling 
h ebben gezorgd dat het materiaal dat 
tegenwoordig voor b et vervaardigen van 
ankers wordt gebruikt tweemaal zo 
sterk is als voorgaande. 

De ontwi'kkeling gaat verder en b et 
is wei een h eel lange weg vanaf de eerste 
,zeekei" tot aan de ankers die tegen
woor.dig door de grootste schepen. wor
den gebruikt. 

(Uit: ,Alle Hens", orgaan der Kon. Marine) 
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;J.loe cchrijl ik dat ? 
Het Nederlandse werkwoord 

Een raseehte hewoner van Nederland 
Geeft altijd de voorkeur ann ' t b nitenland; 
Verwanrloost het Nederlands Fnbrikaat 
Omdat ,,Made in England" veel beter staat. 

...... Zo deed een tijd geleden de N.R.C. 
Er onze taal een groot onrecht mee, 
Toen zij voor de dag kwam met een spottend 

lied. 
Maar Heren! Kent ge Uw moedertanl niet? 
Heus, al is ook de taal van John Bull nog zo'n 

rare, 
Wij winneu het nog van de Plumpuddenaren. 

Tk wil proberen U dat te bewijzen, 
Dus luister maar goed, 't is om van te ijzen. 

T en eerste : bet meervoud van slot is sl~>eds 
sloten, 

Maar toch is bet meervoud van pot geenszins 
poten. 

Evenzo zettt men: een vat en twee vaten, 
Maar nooit zal men zeggen: een kat en twee 

kntet~! 
Wie gisleren ging vliegen, zegt heden: ik 

vlnng; 
Dus zegt U misschien ook van wiegen: ik 

woo~r? 
Nee, pardon, want ik woog is alk.omsti~ van 

W CI!:CJlo, 

1\f.aar ...... is nu ik voog een vervoeging van 
vegen? 

En dan : bet woord zoe1cen vervoegt men: ik 
zocht : 

En hoort dan bij v loe1.-en misschien ook: ilc 
vlocht? 

Alwe~>r mis. wa nt dit i s afkomstig van vlechten, 
Maar ik horht is geen juiste vervoeging van 

hechlen! 
Rij roepen hoort riep, maa r bij snoepen geen 

sniep, 
Rij lopen hoott liep, maar bij kopen e:een kiep. 
En evenmin hoort er bij slopen ik slit>p, 
Want dit i s nfkomstig van 't schone woord 

slnpen. 
Maar zel nu weer niet: ik riep bij bet woord 

rnpen, 
Want dat komt van roepen, en U ziet h f'l 

ter~tond, 
Zn ilran ien we steed8 in een citkeltje rond. 
Vnn raden komt ried, maar van baden tteen 

bil!d, 
Dat knmr weer van bi~den (ik hoop dat U 't 

l'liPt!) 
En van bieden komt boocl. m aar van witml'n. 

a:een trnll(T. 
TT ziet. tle verwarrin~t is akeli a: ~~:root. 
Nnrt talloz~ voorh~>elden knn ik U a:evPn. 
Want f{a{ l1oort bij ~~:even. m aar ln( niPt 'hij 

lP.ven. 
Men spreekt van : wij drinken, wij hPhhe,.. 

!ledron1cen, 
Maar niet van: wij hinken, wij lte!Jhen 

peTwnk(m. 
't I s: ik eet en ik wist: ?.O vervoea:t men dati 
Maar schri;jh U nn niet bij ver11nten: v ergist, 
Dat is ceo vergissing ; ja, moeilijk i s 't. 

Het volgend geval is bijnn te bont: 
Bij ! laan boort: ik sloeg, niet: ik sling of ik 

5lond. 
Bij goon hoort: ik ging, niet ik goeg of ik 

gond. 
Bij 5taan niet: ik stoeg of ik sting, maar: ik 

stond. 

'lo kan ik wei doorgaan tot volgende week, 
Maar, dierbare boorder, ik maak U van &treek 
Met Ill deze onzin , die tocb gewis 
Van onvervalet Hollandse oorsprong is. 
Dus stop ik. Neen, hoi Daar vergeet ik 

warempel 
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Onze maan1leli.jkse foto•prijsvraag 
~ 

I 
Nevenstaand ziet u de oplossing 
van de foto-prijsvraag, voorko· 
mende in bet Septemher-nWlllller 
van .,de Uitlaat" nl. een bos 
rottan. 

De nitgeloofde Rp. 15,- gaan dit 
maal naar: 

Achmad Marzoeki - hoofd
klerk II agentschap Bengkulu. 

·'· .,. 

Hiernaast stoat de opgave voor 
deze maand. Apropos, u weet tocb 
wel dat u de foto soms moet 
draaien om achter de oploasing 
to kunnen komen? 

Het is ditmaal een aardige op
gave en wij zijn werkelijk he
nieuwd wie ons de juiste oplos· 
sing doet toekomen. Zendl uw 
oplossing aan: de R edactie van 
,.de Uitlaat'' - p /a n .v. K.P.M. 
- Medan Merdeka Timur 5 -
Djakarta. 
Zet in de ]inker-bovenhoek van 
de envelop: foto-prijsvraag en 
controleer of u uw naam en juiste 
adres op uw inzending heeft ver
meld. Uitel:'ste datum van inzen· 

I ::: :.~,~cembe• •·•· 
1 

~'-----·--~ 
Eon zeer iustructief zoologisch exempel. 
Een manncljeskat noemt men doorgaans een 

kater. 
Hoe noemt U een mannetjesrat? Soms een 

rULer? 
Een jong van een koe wordt betiteld mel kal/, 
Maar dat v:1n een gnoe spreekt men nooit aan 

als gnalf! 
Evcnmin heel ceo kangeroekitld lw ngeralf. 

Hiermede heb ik geloof ik. mijo plicht gedaan, 
En meen ik, dat 't gelukt is John Bull nog 

te sl aan. 

Doorgeven! 

Op een groot regeringedepartement 
werkten twee amhtenaren. De ene was 
altijd om drie uur met zijn werk klaar. 
De andere pioeterde elke dag tot zes 
uur door. Eens zat deze harde werker 
in de cantine tegenover zijn collega en 
vroeg : 

, Hoe lukt het u toch eik e dag zo 
vroeg klaar te zijn ?" 

, 0", antwoordde deze, ,.dat is niet 
zo moeilijk. Als ik een of ander taai 

rapport krijg door te werken, houd ik 
er halverwege mee op en zet er op : 
, Doorgeven aan de beer Smit. 

Op een departement, zoals het onze 
met duizenden mensen, is altijd wel 
een mijnheer Smit aanwezig. Dat hlijkt 
ook het geval te zijn, want ik krijg nooit 
iets terug". 

,Waarde heer'', zei toen de harde 
werker nie t al te vriendelijk, ,.hlijkbaar 
wist u het nog niet, maar. ik h en die 
rnijnheer Smit". 

W at wij er maar even mee willen 
zeggen, is dit: Niet aileen op regeringe· 
departementen, maar ook in vele grote 
zaken vindt u ,.doorgevers". Deze men
sen lezen iets maar half en geven het 
aan iemand anders door. Ook maken 
ze wei eens aantekeningen in de marge, 
zoals , Gaame uw mening hierover", 
terwijl ze met een klein heetje meer 
moeite en doorden.ken h et advies vau 

. anderen niet nodig hadden . 

(Uit : Succes). 



K.P.M.-zeilnieuws 

Hoewel er de laatste tijd geen zeil
nieuws in deze kolomm.en is verschenen, 
is er toch wel druk gezeild. Er is veel 
aan toerzeilen gedaan, maar ook de 
wedstrijden zijn niet vergeten. En als 
we zo de halans opmaken van het laatste 
halijaar, hebhen de K.P.M.-ers het er 
zelfs prima afgehracht. 

In de eerste groep periodieke wed
strijden werd R edeker van de Werk
plaatsen Tg. Priok een in zijn ,,Vleugel", 
ter.wijl ook de tweede plaats door een 
K .P.M.-er werd hezet, nl. Brassem, 
even eens van de Werkplaatsen in de 
,Wind". 

In verhand m et dit succes werden 
evenals het vorige jaar deze twee zeilers 
plus een zeiler van de Factory uitgeno
digd om in de ,Interport"-wedstrijen 
de kleuren van de J achtcluh Tg. Priok 
in de NN-klasse te verdedigen, hetgeen 
ll:e dan ook keunig hehhen gedaan, aan
gezien de teamprijs voor Tg. Priok he
houden hleef. 

Ook de tweede groep periodieke 
wedstrijden leverde het goud voor. de 
K.P.M. Ditmaal werd Brassem in de 
,Wind" eerste. 

Voor de kampioenswedstrijden, die 
gezeild worden tussen de nummers l 
en 2 van de beide periodieke groepen, 
had Redeker hedankt, waardoor. Bras
sem de enige kanshouder werd van de 
K.P.M. om ook deze trophee in handen 
te krijgen. Dit is helaas mislukt. In de 
eerste wedstrijd werd hij een met een 
straatlengte voor. In de tweede·wedstrijd 
twee vlak achtcr no. L Aile kans hestond 
dus nog om de kampioenswimpel in de 
wacht .te slepen. Echter. hij de derde 
wedstrijd werden met een klap aile 
kansen h edorven, omdat vlak hij de 
boei aUe wind plotseling weg was en de 
stroom de hoot op de hoei zette, waar
door Brassem werd uitgeschakeld. 

Op het programma staat thans nog 
een teamwedstrijd tegen de Factory. 
R et K .P.M.-team hestaat dan uit de 
heren W akka, Redeker. en Brassem. We 
zijn henieuwd. In ieder geval: veel 
succes! 

Nieuw vlaggeschip voor de H.A.L. 

- De Nederlandse regering heeft haar 
goedkeuring gehecht aan een financie
ringsplan voor de bouw van een schip, 
dat het stoomschip ,Statendam", in de 
Meidagen van 1940 verloren gegaan, zal 
moeten vervangen. Dit nieuwe schip zal 
het vlaggeschip voor de Holland-Ame
rika Lijn worden en de naam krijgen 
van ,Rotterdam". Het is vrij zeker dat 
in 1956 met de houw zal worden 
hegonnen. 

Droge tijd te l ndragiri. Het ms. , Lararnuka" distribueert drinkwater aan de bevolking van 
Sapat (Midden-Sumatra) . 

Eet smakeliik 

Ret was bitter koud. Een felle Oostenwind 
en een temperatuur om het vriespunt deed de 
voorbijgangers met hoog opgeslagen jaskraag 
haastig verder gaan. Toch hleef er een even 
staan om te kijken naar het onde baasje, dat, 
als iedere andere dag ruslig achter zijn lange 
hengel zat te tnl'en naar de dobber op het 
Iel hewogen water van de Amstel. Roerloos 
zat hij daar, blijkhaar niet gehinderd door de 
koude. Sleehts zijn onderkaak was in een 
regelmatige kouwende beweging. 
, Bijten ze nog al?" vroeg de voorbijganger, na 
even •toegekeken te hebben. 
Voorz.ichtig verwijderde een oud apenhandje · 
de ,,kees" vanachter de kiezen, alvorens de 
aaniesprokene antwoord gaf. 

(Joto: stm.Zcvrt. P. E. Metekoh!l) 

., iet al te best meneer". 
Enige minuteu stilte. 
, Heb je het uiet koud vader!" 
Hetzel£de manuaal. 
,Gaat best meneer". 
Weer rust. De voorbijgauger huivert. Ret oude 
baasjo tuurt en kauwt stevi'g door. 
,JDat proimpje ·S(!hijnt .je no~l te smak.en 
vader". 
Ret handje verwijdert de mondinhoud. Een 
vergenoegd laehje verschijnt laugs de ingeval· 
len mond. Dan toont de oude zijn open hand· 
palm. 
,Dat is geen pruimpie, dat benne mijn regen
wormpies. Anders hevrieze ze, zie je". 
Na een korte groet is de belangstellende toen 
maar haastig heengegaan . De heerlijke maca
roni, die moeder de vrouw 's avonds opdiste, 
'maakte niet als anders ..... .... 
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De oplossing van het invulraarl el , 
voorkomende in het Seplember-nummer 
van ,de Uitlaat", is als volgt: 

daderes - inkomen - cllende - Niagara -
imagioair - enghnrtig - totalisator - sons
tine - dringend - onmatig - Ermelo -
toekomstig - zorgelijk - ornament - neer
geestig - dadelijk - egelantier - raddraaier 
- reaiiteit - amnlgama - Ardennen. 
De levensles wordt dan: Di.e niets doet zonder 
road klaagt nimmer na de daad. 

De prijs van Rp. 25,- gaat n aar : H. 
Zeylstra - gezagvoerder aj b ms. ,Ka
raton"; 
de tweede prijs van Rp. 15,- naar : 
J. J. Berrevoets - telegrafist aj h ms. 
,Bandjermasin" en 
de derde prijs van Rp. 10,- naar: R. M. 
Sitaniapessy - cj o Afd. Claims -
Hoofdkantoor. 

* De oplossing van de woordenpuzzle, 
eveneens voorkomende in het Septem· 
ber-nnmmer, luidt al vo1gt: 

Philippine 

In het eerste figuur moeten achter 
de letters a t/ m o woorden worden in
gevuld, waarvan u hieronder de om
schrijving vindt. Na invulling tr.anspor
teert u de letters in de tweede figuur en 
wel zodanig, dat de letters in gelijk ge
nummerde vakjes komen te staan. Bij 
juiste invulling ontstaat in de eerste 
kolom van de eerste figuur, de achter
naam van een schrijver en de titel van 
een van zijn hoeken. In de tweede 
figuur ontstaat een passage uit dat hoek. 

omscbrijving : 

A. weide 
n. zonder adem 
c. mannd 
D. lelijke woorden zeggen 
E. eensgezindheid 
F. ooievsar 
G. tandheelkundige 
H. onthutst 
I. de afzonderlijke mens 
J. landverhuizer 

kok - kurk - kwiek - komiek - knlkbak K . het gaaf zijn 
_ knnunnik _ keelklank _ kernspreuk _ L. een der vier grote Profeten 
kledingstnk ·- karnktertrek. M. begrnfenisrijtuig 

N. boor om in ijzer le boren 

De voor dcze puzzle uitgeloofde prijs 0 · gunsteling 
van Rp. 25,- valt t en deel aan mevrouw 
A. Poot-Van der Wey - K.P.M.-Flat
gebouw - K ebajoran. 

* Voor inzenders geJden de volgende voor
waarden: 
l. Inzendingen, welke duidelijk van naam en 

ad res zijn voorzien, te rich ten aan: 
de redactie van , de Uitlaat" 
pfa n.v. K.P.M. 
Medan Merdeka Timor 5 - Djakarta. 

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

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

4. Over oplossingen en/ of . toekenning der 
prijzen kan NIET worden gecorrespon· 
deerd. 

Voor deze maand weer een philip.' 
pine-puzzle, waarvan u de opgave hier
naast aantreft. Uw oplossing .inoe-t uiter
lijk 20 December a.s. in ons hezit zijn. 
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'I 
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Over bedrog 

Bedrog is zo oud als de wereld. Wij lateo 
hier een paar uitspraken volgen die dat he· 
wijzen: 
Het is veel gemakkelijker de mensen te he· 
driegeo, dan ze aan bet lachen te maken. 

Moliere 

Men kan enige mensen alt.ijd voor de gek 
bouden, men kan alle mensen enige tijd voor 
de gek houden, maar men kan niet aile men· 
sen altijd voor de gek houden. 

Ph. T. Barnum 

Mensen die oooit b edrogen zijn, acht ik zeli 
niet erg betrouwboar ...... .. . 

.Hare 

Bedrog doet groter schade ann de bedrieger 
dan aan de h edrogeoe ......... 

- Arabisch spreekwoor.J 

Een slimme streek helpt slechts voor een 
maal, 

W at springstok is geweest wordt binderpaol. 
Nicolaas Beets. 

Geen haast! 

Drie schildpodden zitten gezellig aan de bat 
een borreJ te drinken, wanneer blijkt dat ze 
hun sigaretten hebben vergeten. Na een beetje 
heen en weer gepraat besJuit. een van hen, 
ze thuis te gaan halen. Hij laat zich van de 
kruk glijden eo vertrekt, terwijl hij z'n bali 
gevuld glaasje laat staon. 
De heide ondercn blijven genoegelijk anller· 
half uur praten. Dan stelt de ene schildpad 
voor: 
,Zullen we voor de mop zijn glas eens leeg· 
drinken?" 
Komt een stem van de deur: 
, Als jullie zo flauw zijn, ga ik helemaal nieL" 

- Bent tt verkoZLden?? 
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II Batoeu(' ter rede van Buleleng. et 1n.s. , 
(toto: ge~agv. 11 . Meyer) 
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