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De intrede van het jaar 1956 is voor mij een welkome 

aanleiding om ai le werkers in het K.P.M.-bedrijf en hun 

naaste verwanten een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar 

toe te wensen. 

Teen ik een jaar geleden mijn huidige functie aan

vaardde, heb ik een beroep gedaan op aller medewerking 

en de voorspelling geuit, dot twaalf maanden van hard 

werken voor ons zouden liggen, wilden wij 1955 tot een 

geed einde brengen. 

Groot is de dankbaarheid en erkente lijkheid van de 

bedrijfsleiding, dot aan beide voorwaarden door U in zo 

ruime mate is voldaan en dot wij daardoor op het nu achter 

ons liggende jaar kunnen terugbl ikken met de wetenschap, 

dot het succesvol is geweest. 

lndien w ij ook in het koniende jaar op Uw aller mede

werking en inspanning zullen kunnen rekenen, za l caar

mede het fundament zijn gelegd voor de verwachting, 

dot wij 1956 met vertrouwen tegemoet kunnen treden. 



. 31 ]anuari a.s. viert H.K.H. Primes JJeatrix. Kroonprinses der Nederlanden 
Haar achttiende verjaardag. 

(toto: V.d. Reijken - Delft) 
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In verbmul met het 65-jarige b€;taan rar. tle K.P.M. Of' 1 ]wwn:ri jl. brarht Pre.~idP.nt•directeur 
mr. D. F. de Koe een driewerf hoera uit OJ' het verdere ·wel:z:ijn vqn on:z:e maatschappij. 

(toto: W. van Boggelcn) 

Geanimeerde Nienwjaarst•ecetttie in Logeergebouw 

President-directeur Mr. De Koe memoreerde 
65-iarig bestaan K.P .M. 

Zondagmorgen, 1 Januari jl., waren 
de personeelsleden met hune dames 
in de gelegenheid om in het Logeer
gebouw hun gelukwensen voor het 
Nieuwe Jaar aan te bieden aan de 
beer en mevrouw De Koe, de beer 
Pronk van Hoogeveen en de beer 
en mevrouw Brand. 

Van heinde en verre bracht bet rol
lend materieel van onze maatschappij 
en,ige honderden KPM-ers naar bet Lo
geergebouw. Nadat een lange quoo van 
feliciterenden hun gelukwensen aan de 

Kerst- en Nieuwiaarsboodschap 
van Directeur De Geus 

Daartoe in de gelegenheid gesteld 
door Radio Nederland - Wereldom
roep te Hilversum, sprak Directeur 
J. F. P. de Geus, die rond de Jaarswis· 
seliug nog met verlof in Nederland 
vertoefde, op 23 December a.p. de vol
gende Kerst- en Nieuwjaarshoodschap 
uit, gericht tot aile KPM-ers : 

, Danh zij het feit dat ik momenteel in 
Holland vertoef, ben. ik in de gelegen
heid om via de Wereldomroep P. C.]. 
in Hilversum enkele woorden te richten 
tot het personcel der Koninklijke Paket

vaart-Mij, zowelvarend als aan de wal. 
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Directie hadden aangeboden, sprak 
Presideut-directeur Mr. De Koe de aan
wezigeu toe en memoreerde, dat op 
deze Nieuwjaarsdag de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij 65 jaar be
stond . Hij verzocht allen een driewerf 
hoera nit te brengen op het verden! 
we]zijn van de KPM, aan welk verzoek 
spontaan werd gehoor gegeven. 

Toen werd tijd gevonden om chefs 
en collega's een voorspoedig 1956 toe 
te wensen en onder het genot van een 
koele dronk en makanan ketjil bleef 
men nog geruime tijd gezellig hijeen. 

Wij staan ann de vooravond van de 
Kerstdagen ~n de j.aarwisseling, een 
periode van het jaar waarin men wel 
ee.ns graag zou wiUen terugblikken op 
datgene wat achter ons ligt. De tijd is 
te kort om hierop diep in te gaan en ik 
wil dim ook volstaan met U te zeggen 
dat het onze Maatschappij in het bijlUl 
beeindige jaar goed is gegaan,, welk 
resultaat is te danken aan de grote 
werkkracht en de voUe medewerking 
van u allen, die dikwijls onder moeilijke 
omstandigheden hun taak. verricht heb
ben. H et stemt ons 'verder tot grote . 
dankbaarheid dat wij voor rampen tot 
nu toe gespaard zijn gebleven. 

Deze kwtste dagen van het jaar brengt 

,., ,,.,. , ,,., ,~.,.,.~·-·'·-·'·~·'·-·-·'· '·~-~-~ 
! ; 
I . 

? Telegrafische gelukwensen ~ 
! i 
? In vcrband met het 65-jarig he- ~ 
! staan van onze Maatschappij op ; 
! 1 J anuari ] 956 zoud de Directie i ! . ; 
! te Djakarta aan de Voorzitter van i 
! de Raatl van Bestuur in Neder- i 
! l i ! ancl een telegram vau de volgende ; 
! iulwutl: i 
! i 
! ,.Ter gelegenheid va.n vijfert- i 
i zestig jarig bestaan Kaninklijkf! ~ 
! Paketvcwrt Maatschappij bie- i 
~ den wij U en leden van de RMd ~ 
! vcm Bestuur onze gelukwensen ) 
! cwJt stop wi> spreken de hoop i ! :J i 
! en het vertrouwen uit dat onder ; 
~ Ra-<td's leiding de Paketvaart ( 
? PPn tijdperk van verdere bloei ~ 
> zed tegemoet gaan". ? 
~ De Directie ontving hierop ~ 
i ondervolgend telegrafisch ant- ! 
i ! i woord, ondertekeod door de beer ~ 
i Delpr.at, Voorzitter van de Raad ! 
~ van Bestuur onzer Maatschappij : ? 

~ ,N amens Rtuld hartelijk danlo: ? 

'
. Uw wensen ter gelegenheid 1 . i 
! vijfenzestig jaren PaketvlUlrt- ; 
',· exploitatie WtUlrvan voortzetting · i . i ! onder Uw Ieiding met volledig i 
~ vertrowwen tegemoet zien". ? 
( ~ 
·-·-·-·-·-·-·- ·- ·-·-·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
elke Nederlander het liefst in de be
slote.n kring van zijn gezin door. Velen 
Uwer verkeren in de gelukkige omstmt
digheid het gez~n bijeen te hebben, en 
zullen dit Kerstfeest en Oud en Nie:uw 
ge.zamenlijk hunnen vieren. 

V oor vcle anderen is dit echter niet 
mogelijk, "eensdeels omdat zij in die 
da.gen juist op zee zitten, anderd.eels 
orndat men, door bepaalde omsta.ndig
heden gedwongen, h.et gezin of een of 
meerdere kinderen in Nederland of 
elders heeft m.oeten achterlaten. 

Als dan ook straks aan het eind van 
dit jaar de twaalf slagen zullen klinken, 
zullen onze gedachten meer speciaal 
uitgaan n.aar diegenen, die ver van hen 
en die hun zo na aan het hart liggen, 
hun taak verrichten. 

Ik weet d4t vooral in deze dagen de 
scheiding zwaar zal zijli, maar moge het 
U een steun zij.n te weten dat ook juist 
in deze dagen Uw kinderen en familie
leden meer nog dan anders met hun 
gedachten bij U vertoeven. 

lk w1ms U allen wain:· ook ter- wereld 
U zich bevindt blijde·;kersttkgen, een 
zalig uiteinde en een zeer voorspoedig 
Nieuwjaar. en ik hoop vurig dat voor 
diegene onder ons, die in de ~fgelopen 
jaren zo zeer beproefd is geworden, 
het komende jaar eindelijk uitkomat zal 
brsngen". 



. . ll.K.Il . l'rin$1'-S lllargri!!f, h<'l J)et<>kitul der NPd1•r!owl.w Koopwwrdij, t'i l'rt 
dertil'nde l'l'r jaardag . 

19 J mwari a .. ~. Haar 

(toto: M .C . Meijboom ) 
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l\onbom bet jaareinbe 
Het nieuwe jaar 1956 is ingeluid en wij staan weer voor een nieuwe 

toekomst. Afgebeeld als een oud en versleten man gaat 1955 been, terwijl 
bet nog zo jeugdige jaarbabytje, blakend van energie, reeds bezig' is de 
toegemeten tijd van 366 dagen op te souperen. Herinneringen en toekomst
verwachtingen zullen weer de pijlers zijn van gedachten en Ieven in de lange 
reeks van maanden, die vol gemaakt moet worden, om weer een nieuw jaar 
te kunnen vieren. .-:· ! I : · ·~· ~ · ·~ .:; 

Als wij stilstaan bij tijd en jaartelling van welk volk, in welk tijdperk 
dan ook, dan constateren wij direkt, hoe ons menselijk bestaan wordt 
beheerst door de zon, de levensbron, die wij geen moment kunnen missen. 

Elke dag in de jaarreeks komt de machtige vuurbol op, gaat 's avonds 
weer neer en ziet met haar millioenen jaren leeftijd het mensje drukdoende 
in een bestaan dat in feite niet Ianger is als dat van een eendagsvliegje. 

Bij het jaareinde z~in de mensen wel 
het drukst hezig met zich zelf en met 
hun medentensen. De halans moet dan 
worden opgemaakt van prestaties in 
materiele en geestelijke zin, waarhij 
maar al te vaak het Iaatste wordt ver
geten. Promoties, hevorderingen zijn dan 
niet slechts hegrippen, maar worden 
levende bestanddelen van onze gedachte· 
wereld. Ret is de tijd, dat een deel der 
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mensheid de onder hen gestelden figuur
lijk op de weegschaal leggen en waarbij 
velen worden gewogen en te licht be· 
von den. 

Afhanke1ijk van de eindresultaten zul
len er dan gelukkige en blije memen 
zijn, maar over bet algemeen is de 
grootste groep, die der teleurgesteldcn 
en zij die menen onbillijk te zijn beoor· 
deeld en hehandeld. 

Teleurgesteld zijn is een kwade zaal;;, 
want het verstoort in het algemeen de 
levenshlijheid en brengt vaak gevoelens 
van wrevel en wrok naar voren. 

De geestes11:esteldbeid, die men onder 
deze omstandigheden kan opbrengen is 
uiteraard een kwestie van aard en aan
leg. Een sterk karakter te tonen hij 
tegenslag en zich daar hoven weten te 
verheffen is slechts nan weinigen ge· 
geven. 

Natuurlijk kan te~enspoed in werk en 
carriere geheel te wijten zijn aan gehrek 
aan kunde, ijver en prestaties, maar regel 
behoeft dit, zoals de praktijk uitwijst, 
zeker niet te zijn. 

Hoe vaak zien wij niet iemand door 
allerlei gunstige omstandigheden hoven 
zUn feitelijke capaciteiten in een gun
stige po.sitie gepl aatst. Men spreekt dan 
in het dagelijks Ieven van een , bofferd", 
van een, die s teeds weer de wind mee 
heeft. 
Daa~enover staat dan de figuur, 

die het maar niet mee wil zitten en die 
vaak verhitterd het ,waarom" hiervan 
aan zichzelf en tegenover anderen 
vraagt. Ret is zeker geen toevalligheicl, 
dat juist het jaareinde a l dit soort kwes· 
ties sterker ·dan in andere perioden van 
het jaar naar voren hrengt. De .iaarwis
seling is n.l het tijdstip d-at men uit h et 
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grootboek van het leven de winst- en 
~erliesrekening dient op te maken. Hoe 
groter de verantwoordelijkheden zijn 
geweest des te meer levensposten heeft 
men na te lopen en te verantwoorden. 

Men heeft dan naast gezaghandhaving;, 
voorheeld en leiding moeten geven, ter
wijl men voorts door heoordding van 
onder~eschikten hun toekomst en car
riere helpt afhakenen. 

Degenen, die met deze taken zijn he
last kunnen zich naar ooze mening niet 
genoeg realiseren hoe o.m. het opstellen 
c.q. he t geven van een oordeel over de 
onder hen gestelden, karakter en ohjec· 
tiviteit vereist. Maar al te weinjg wordt 
voorts er aan gedacht, dat het opmaken 
van heoordelingen, de z.g. conduite, in 
feite meehrengt dat m en zelf aan zijn 
eil!en conduite schrijft. 

D e eigen levensbeschouwing, !evens· 
opvatting en levensstijl zijn toch de hasi.9 
waarvan men uitgaat, wanneer een oor
deel over anderen moet worden u itge· 
sproken. Ret is in dit opzicht opmerke
Iijk hoe weinig, hij welke opleidin l! dan 
ook, aan karaktervorming e.d. wordt 
gedaan. Men creeert nu eenmaal geen 
meerdere door hem alleen maar met 
gezag te hekleden als hij de eigenschap
})en mist van Ieiding· en voorbeeld geven 
en h ij voorts niet in staat blijkt een 
gezond en ohjectief oordeel op te stellen 
en te .geven over ondergeschikten. 

Hoeveel hrokken worden er niet ge
maakt en teleurgestelden als ware ge· 
vormd, omdat de tot oordelen bevoegde 
in feite niet in staat hlijkt te zijn een 
juiste en wel gefundeerde conduite sa· 
men te stellen. Ret is goed dat hij de 
jaarafsluitiug dit alles nog eens goed 
wordt doordacht. 

Hoeveel persoonlijk leed zou achter· 
wege kunnen hl~jven, wanneer men met 
meer karakter en inzicht de kansen en 
mogelijkheden van een ander zou hezien. 
Hoe men dit tot stand moet hrengen is 
zeker nit een hoekje niet te leren, wij 
komen echter in dit opzicbt reeds eeu 
heel eind, wanneer wij ons als meerdere 
hewust zijn van de grote verantwoorde
lijkheid bij het opmaken en samenstel-

len van een heoordeling. Daarbij dienen 
wij onze eigen zwakheden en onvolko· 
mendheden eerst goed te onderkennen, 
want zelfkennis is een vruchthare ho
dem voor ohjectiviteit. 

In de grote leer van Confucius, wij.s
geer van bet oude China, wordt zo tref
fend omschreven de gedragslijn, die men 
tegenover ondergeschikten, gelijk- en 
hogergeplaatsten dient in te nemen en 
op grond waarvan ateeds een hezonkeu 
en jui&t oordeel over de medemens zal 
worden gegeven. 

Het luidt als volgt : 
,W at een mens in zijn meerderen 

,mishaagt, daarvan moet hij zichzelf 
,onthouden; u:at hem in zijn meerderen 
,niet aanstaat, dat moet hijzelf ook nir.t 
,tegenover zijn meerdere vertonen. 
,Waarvan hij afkeer gevoelt in me.n.sen 
,voor hem, daarmede moet hijzelf an
,dere achter zich niet voorgaan; wat hij 
,haat in wie achter hem komen, daar· 
,mede mag hijzelf degenen voor hem 
,niet volgen. W at hijzelf niet verkiest te 
,ontvangen ·van rechts, dat mag hij ook 
,niet doorgeven naar links; wat hijzelf 
,niet wenst te aanooarden van links, dat 
,mag hij ook niet opdringen naar 
,rechts." 

Het zijn levensregelen duizenden 
jaren pud en nog steeds actueel. In 
het begin van een nieuw jaar geven 
zij zeker stof tot overdenking, vooral 
omdat wij weer 12 lange maanden met 
elkaar moeten omgaan en werken, 
verdraagzaamheid moeten opbrengen 
en om niet al te spoedig klaar te staan 
met ons oordeel en vooroordeel. 

H. A. C. 

(·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-----~ , Telegramwisseling bii het · ; ! 
; Nieuwe Jaar ! 
; ! 
; Ter gelegenheid van de J aar- ! 
~ wisseling :werd door de Directie ? 
; te Djakarta 11et volgende tele· ! 
i gram verzonden aan de Voorzitter ~ 
~ van de Raad van Bestuur onzer ~ 
; maatschappij : ! 
i ! 
; ,W ensen U Eln leden, van de ! 
; Rood van Bestuur een prettig ~ 
~ Kerstfeest en een gelukkig en ? 
? voorspoedig 1956". ~ 
' . ; In antwoord hierop ontving de ! .. 
~ Directie het volgende gelukwens· ~1; j telegram, ondertekend door de . 
? heer D elprat, Voorzitter van de ~ 
~ Raad van Bestuur: i 
( ,Raad is U zeer erkentelijk voor ~ ' . ; hetgeen door U en gehele per· ! 
i son.eel aan de wal en op de ! 
i ! i vloot in het afgelopen jaar werd ! 
; verricht -stop Raad wenst U ! 
i allen met Uw familieleden e'en ~ ' . ; gelukkig Kerstfeest een voor- ! 
~ spoedig Nieuwjaar en. goede ? 
i gezondheid''. ! 

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



Archipel-vaart • 1n het verleden 
door 

G. Knijpenga 
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De in vorige artikelen genoemdc 
gr?te .~n kleinere rederijen waren ge-
leidelijk verdwenen of hadden zich 
g~wijzigd. 

Het is niet doenlijk a:Ues op de voet 
te volgen. Bij het uithreken van de 1e 
w~reldoo:rlog zien wij de volgende situ
atie, voor zover deze hetrek.king heeft 
op het Archipelvervoer: 

V oor de Ocean Steamship Company 
hevoer de , Medusa" (325 ton) een 
nieuw, het jaar daarv()()r in Hongkong 
gebouwd, schip de Singapore-Deli lijn, 
ter vervanging van de in 1910 verkochte 
,.Hebe". 

De ,Gorgan" (1734 ton) en , Charau'' 
t1660 ton) tesamen met de ,Mindoroo" 
t1636 ton) en de ,,Paroo" (1719 ton} 
van de West Australian S.S. Coy he
voeren de dienst op Fremantle via Java
havens. 

Burns Philip & Co. heroer met de 
,Mataram" (1995 ton) en de ,Montoro'' 
(~.500) de Oost-Australie-J ava-Singapore 
hJn. 

Na het verloren gaan van de La 
S " . " .eyne . werd door de Messageries Mari· 
tt_mes m 1908 de ,Haiphon,g'' op de 
Smgapore-J ava-lijn ingelegd; in 1912 
werd het schip evenwel teruggetrokken 
en de dienst opgeheven. De Oost-Azia
tische kustvloot van de Nord Deutscher 
Lloyd h ad, door de overname in 1900 
van de Scottish Oriental Steamship 
Cy en de East Indian Steamship Cy 
met 26 stoomschepen totaal 35.145 ton, 
een {;eweldige uitbreiding van haar in· 
vloed op de kust van Aohter·Indie en 
z.uid-China verkregen. De vele ,wijzi
gmgen zullen wij niet aanhalen, Einde 
1913 bevoer zij met de 

,Malaya" (348 ton) de lijn Penang
Deli; 
,Ranee" (298 ton) de lijn Singapore
Deli; 
,Ayuthia" (261 ton) de lijn Singapo
re-Paneh, Assahan, Beromhang, Pe
nang; 
,Chanta boen" (260 ton) de lijn S~a
pore-Belawan (aflosser}; · 
,Teo Pao" (972 ton} de lijn Singa· 
pore, Buleleng, Makasser, Donggala, 
N. Celebes, Menado, Ternate, Goron
talo en soms Sangir; 
s.s. ,Kwong Eng" (959 ton} zoals de 
,Teo Pao" doch instede de Sangir de 
de Tominibocht, en 
s.s. ,Manilla" (1107 ton) de lijn Singa
pore, Batavia, Makassar, Ambon, 

Banda, Duits Nieuw Guinea. 
Verder zagen we sedert 1911 te Singa

pore de Heap Eng Moh Steamship 

Comp. met het s.s. ,Giang Ann" (576 
ton) s.s. ,Giang Seng" ( 736 ton), ,Eden
dale" (718 ton), ,Wilhelm" (914 ton) 
varen op Batavia, Cheribon en Sema
rang. De ,Ban Po Guan" (576 ton) voer 
naar Surabaia en Boeleleng v.v. De 
,Zweena" (914 ton) naar Boeleleng, 
Ampenan en Makasser. 

JJe ,!~am Yong'' (9H4 ton) voer naar 
.Surahaia, .Huieleng, Ampenan, Makasser, 
Menado, Ternate en Gorontalo. 

De H.E.l\1. is voortgekomen uit de 
r.eeds vroege.r genoemde en sedert ± 
1885 op ongeveer dezelfde diensten 
opererende Tan J.Gm Tian Steamship 
Comp. De zaken gingen vanaf begin 
1900 niet al te best. Er gingen geruch
ten over de verkoop van de vloot aan 
de N.D.L. en blijkbaar werd ook he
weerd dat zij van 1900 tot 1905 met de 
Straits Steamship Comp. zou zijn geas
socieerd. We hebben hier even.wel .geen 
bevestiging van kunnen vinden. In te
gendeel zagen wij haar steeds als zelf· 
standige rederij geno.emd. Een hypo
theek, die T .K .'f. in 1903 door het Uei 
Tiang Ham concern te Semarang werd 
verst.I:ekt, wijst ook wel in die richting. 
Aan genoemd concern werd haar nieuw
ste en grootste schip de ;,Giang Bee" 
(1192 ton) in 1904 vercharterd voor het 
vervoer van suiker van Semarang naar 
Hongko.ng. 

In 1905 failleerde de firma Tan Kim 
Tian. Haar schepen gingen in veiling, 
doch werden opgehouden door de hy· 
potheekhouder Oei Tiang Ha.m die haar 
onde1·hra~t onder ·d_e ;reed:erij Kian 
Gwan. De schepen hleven vanuit Singa
pore de vroegere diensten bevaren. In 
1909 zien wij de rederij voor het eerst 
als Heap Eng Moh Steamship Company 
aangeduid. 

Gouden eieren schijnt de rederij Oei 
Tiang Ham niet opgeleverd te hehben. 
Doordat de doorvoerverschepingen 
steeds toenamen werd het locale ver
voer minder. In 1913 was er reeds 
sprake van verkoop van de vloot, doch 
de wereldoorlog in 1914 bracht handel 
en scheepvaart in een onzekere en 
onoverzichtelijke situatie. Ook na de 
oorlog hleef de H.E.l\1. voortbestaan en 
werd Jn 19-28 een meer zelfstandige 
maatscha·ppij toen het Oei Tiang Ham
concern zich grotendeels t erugtrok. De 
nieuwe, in 1927 bij Wilton t e Rotter
dam .gehouwde, , Kian Gwan" en ,Thay 
Gwan" werden aan de K.P.M. verkocht 
en omgedoopt tot resp. ,Sihigo" en 
, Sipora". Een Nederlander, de heer H.. 
van Sitteren, werd tot mede-directeur 

benoemd. De combinatie van Oosterse 
en W esterse inzichten hebben ertoe 
geleid dat de roodpijpers nog steeds 
een bekende verschijning op de rede 
van Singapore zijn. 

De reder Wee Bin & Co, die wij 
reeds in 1880 signaleerden, had de ver
minder.ing in het vervoer in de locale 
ladling eveneens ondervonden. A£ .en 
toe maakten de ,Teresa" en de ,Nam 
Yong" nog reizen naar de Molukken. 
Het s.s. ,Pahan'' (84 ton) voer Singa
pore-Pakan Baroe en de ,Kian Ann" 
(101 ton) op Dj,ambi. In 1906 werden 
de ,Ban Hin Guan" en de ,Amherst" 
aan de te Pontianak opgerichte Tong 
Yit Kongsie (later de Thong Eck Kong· 
sie genoemd) overgedragen waarmede 
deze rederij een vaart onderhield tus
sen Singapore, Sambas, Pemangkat en 
Po ntianak. 

In 1911 ging Wee Bin & Co tot liqui
datie over. De , Ban Poh Guan" en de 
,Nam Yong" gingen over naar de Heap 
Eng Moh. Laatstgenoemd schip liep in 
1915 op een rif nabij Samhoe en ging 
verloren. De , Ruby" werd naar China 
verkocht. 

De in 1911 opgerichte rederij Wee 
Bros. voer: 

s.s. ,Cheang Hock Kian" op Bagan, 
Singap•ore en Java-havens ; 

s.s. ,Hock Lie" (117 ton) op Singa· 
pore, Malakka, Bagan; 

s.s. ,Esmaralda" (48 ton) en ,Meran" 
( 47 ton) op Singapore, Selatpendjang, 
Benghalis, Bagan, en het 

s.s. ,,Kampar" de Kampar-rivier, ter
;wijl een drietal scheepjes op Riouw en 
de Sangkep-archipel voeren. 

De door Thee Teow P eng gecharterde 
,Calypso" voer van Singapore op Na
tiiena en Anambas-eilanden. De ,_Ban 
Whan Hin" was in 1910 door een Kong
sie te Genteng van de Straits Steamship 
gekocht en bevoer dezelfde dienst. 
Onder Nederlandse vlag onderhielden 
de ,Sarie Borneo", na enige keren van 
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eigenaar verwisseld te zijn en thans van 
Thio Soen Yang te Bandjermasin, en 
de ,Ban Ho Liong" (479 ton} van Tan 
Hoch Leng eveneens aldaar (de vroe
gere ,Ban Liong" van Tio Kwee Liong 
te Singapore} een geregelde vaart op 
Singapore, Surahaia, Bandjermasin en 
Oost Borneo. 

Op de Palemhang-dienst zagen we, 
nadat het s.s. ,G. G. Mijer" ( 441 ton) in 
] 913 in Straat Riouw verloren was ge
gaan, het van de St. St. Comp. gechar
terde s.s. ,Pohann". Van dezelfde rede· 
rij , de Hoch Seng Kongsie te Muntok, 
voer onder Nederlandse vlag het s.s. 
,Maras'' (1076 ton). Dit schip was de 
,Shantung" in 19ll van de N.D.L. ge
kocht. 

Er waren nog meerdere kleine stoom.
hootjes die zowel geregelde diensten als 
een wilde vaart onderhielden; en dan 
natuurlijk de vele geregelde Paketvaart
diensten die Singapore met de Archipei 
verhonden. 

We zouden nog de Japanse rederij 
Nanye Yusen Kumi kunnen noemen, 
die in 1912 met een drietal . schepen 
een dienst geopend had van Japan via 
Singapore naar Java en eveneens een 
aandeel in het locale vervoer txachtte 
te verkrijgen. 

Behalve Joseph Conrad, waarover wij 
1·eeds uitvoerig in een vorige aflevering 
vertelden, was Captain F.C. Hendry, 
onder het pseudoniem ,Shalimar" een 
succesvol auteur van diverse boeken, die 
de zee of wat daarmede verhand hield 
ten gron.dslag hadden. 

Captain Hendry kwam in 1903 te 
Singapore en diende als stuurman op 
de ,W aihora", ,Perak'' en , Rotorua '' 
en was gezagvoerder van de ,Mary 
Austin" op de Singapore-Belawan
dienst. 

Zijn favouriet-schip was de ,Flevo" 
waarmede hij voornamelijk copra van 
de Anamba- en Natuna-eilanden haalde. 
A£ en toe maakten het schip een reisj e 
naar Pontianak en Samhas. 

Evenals bij Joseph Conrad 'Waren zijn 
meeste verhalen gebaseerd op· ervarin
gen aan hoord van deze Singapore
schepen opgedaan. 

Het s.s. ,Engano" genoemd in zijn 
hoek ,Gentleman George" moet in 
werkelijkheid de ,Flevo" geweest zijn. 

Nederlandse sehrijvers, varende in de 
archipel, zouden wij tot onze spijt niet 
kunnen noemen, behalve dan een enkel 
stukje proza of poezie, (bij het laatste 
denken wij aan wijlen oud-gezagvoerder 
H. Wijnstok) gepubliceerd in nautische 
tijdsc.luiften. Doch ,wie weet wat nog 
komen k an! Ook nu nog is er romantiek 
genoeg in de vaart en alles wat daar
mede samenhangt die, naar wij ons 
voorstellen, met een heetje fantasie 
(tahoe voor de historieschrijver) vol
doende stof voor een story opleveren . 
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4anlegplaats , Groote Boom" te Palemhang - het ss. ,G.G. Mijer" 1:an Lim A Poh gemeerd 
aan de steiger (1901) . . 

Penang we1·d in 1785 door de Sultan 
van Quedah als hruidschat van zijn 
dochter ten geschenke gegeven aan de 
Kapitein der Marine, Light. 

Er waren toen aileen m:aar een aan
tal Maleise vissers. Light hood de 
vestiging de East India Company aan 
die, daar zij reeds lang een steunpunt 
in Straat Malakka zooht, dit aannam 
en hem op een goed tractement tQt 
Gouverneur benoemde. In 1800 werd 
met de Sultan een verdrag gesloten 
waarhij Prince of W ales-eiland hene
vens een landstrook aan de kust (W el
lesley Province) in voile eigendom werd 
afgestaan tegen een jaarwedde van 
10.000 Spaanse matten. De bevolking 
nam spoedig in aantal toe. 

In 1800 waren er 10.000 zielen en in 
1844 reeds 90.000 w.o. 140 Europeanen. 
De handel 'Was vrij stationair. In 1818 
arriveerden 213 schepen w.o. 121 Engel-
se en 66 Inheemse. In 1823 waren deze 
cijfers resp. 190 w.o. 102 Engelse en 
64 Inheemse. De Inheemse scheepvaart 
concentreerde zich meest op de Malak
ka-kust, Oostkust Sumatra en Atjeh. 
Over goederen, aangehracht met vreem-
de schepen, moesten meestal de dub
bel~ rechten worden betaald dan die 
gelost door Britse schepen. 

Tot 1860 zien wij weinig toename in 
de handel, daarna kwam er enige ver
betering hoewel niet in helangrijke 
mate. 

V olgens een consulair verslag wer
den in 1881 ongeveer 100.000 piools 
peper van Atjeh~havens ingevoerd. 

In 1886 'Werden aa.ngehracht 145.500 
picols peper en 80.000 picols hetel
noten van Atjeh, terwijl aardewerk, 

lucifers, petroleum en textiel daarheen 
werd verscheept. 

Behoudens enkele lijnboten van de 
N.I.S.M. (a.s. ·,,Siak"), vertrokken van 
Penang naar Atjeh en Oost- en West 
Sumatra-havens: 

in 1877 96 stoomhoten 13.738 ton en 
441 zeilschepen 23.300 ton. 
in 1886 161 stoomboten 29.437 ton en 
48 zeilschepen 1945 ton. 
We zien · hier du.s meteen reeds een 

helangrijke afname van de zeilvaart. 
Onder de stoomschepen wa·s het s.s. 
,Hok Canton" (305 ton), dat onder Ne
derlandse vlag voer, een geregelde ver
schijning. 

Van de ervaringen van dit schip op 
de W estkust van Atjeh vertelden wij 
reeds in een vroeger artikel. Behalve 
genoe.md schip zagen we in 1890 het 
onder Nederlandse vlag varende s.s. 
,Raja Kongsee Atjeh'' van Olehleh op 
Penang. In 1899 .werden de ketels van 
dit achip afgekeurd en het verdween 
van het toneel. TenslQtte werd het in 
1901 naar Manilla verkoeht. In diezelfde 
tij d voer de firma Chong Moh & Co te 
Penang met de stomers ,Hokmei" (260 · 
ton), , Rosa" (275 ton) en ,Langkat'' 
(180 ton} geregeld van Penang op Deli. 
Dit was voornamelijk voor het vervoer 
van tahak. De in dat jaar te Medan 
opgerichte Stoomvaart Maatschappij 
,Deli" was met haar 500 tons schepen 
de ,Medan" en ,Nienhuys'' tegen de 
Chinese concurrentie niet opgewassen 
en moest reeds in 1892 liquideren. De 
twee stoom.schepen werden aan de 
K.P.M. verkocht. 

V anuit Penang voeren toen een tien
t al stomertjes varierend van 10 tot 70 



ton op diverse havens van Atjeh en 
op de Oostkust van Sumatra. 

Ook zien we daar n~g het s.s. ,Pegu" 
(294 ton) van Leng Cheah & Co te 
Penang. Oorspronkelijk varende in con
currentie met de ,Hok <..:anton" werd 
het in 1897 door de reder van laatst
genoemde Ban Y oo Hin over genom en. 
In 1910 trokken deze twee schepen zich 
uit de Yaart op Atjeh terug. 

Tenslotte voeren de ,Sumatra" (407 
ton) van de N.D.L. en de ,Calypso" 
(390 ton) van de Ocean Steam Ship 
Comp. voornamelijk voor het afhalen 
van tabak, vanuit P enang op Deli. 

Door het samengaan van een 5-tal 
Chinese rederijen, onder wie Koo Guan 
& Co en Quak Beng K ee, werd in 1906 
te Penang The Eastern Shipping Com
pany opgericht. Met een veertigtal 
kleine stoomscheepjes voer zij voorna
melijk in concw:rentie Jl1et de Straits 
Steamship Company op de Mal akka
kust. Verder had zij van Penang nit 
een viertal lijndiensten op Sumatra's 
Oostknst, n.l.: 

1. s.s. ,Petrel" naar Tdg. Poera en 

Pangkalan Brandau; 
2. s.s. ,Vidar" (95 ton) naar Pangk. 

Bran dan; 
3. s.s. ,Jinho" (110 ton) naar Lang

kat en 

4. s.s. ,Perak" (258 ton) naar Deli. 

In 1911 nam de Eastern de ,Pegu" 
en , Hok Canton" van de Ban Ho Hin 
over. Eerstgenoemd schip zonk reeds 
op de eerste reis in Straat Malakka 
en ging verloren. 

Nadat in 1912 reeds onderhandelingen 
waren gevoerd met de B.I., die de groot
ste aandeelhoudster schijnt te zijn ge
weest, werd in 1922 de gehele Eastern 
Shipping Company door de Straits 
Steamship Company te Singap.ore over
genomen. De laatste ,was hierdoor haar 
grootste concurrent op de Malakka-kust 
kwijt en kwam .met de lijndiensten in 
bet Sumatra-gebied. 

Bij het uitbreken van de eerste we
reldo.orlog betrof ~t: 

het s.s. ,Yin Ho" (110 ton) op Pang
kalan Brandau; 

het s.s. ,Ban What Soon" (199 ton) 
op Langkat; 

het s.e. ,,Perak" (258 ton) op Bela
wan-Deli; 

het s.s. ,,Avaqyce" (247 ton) op Deli 
en Brandau; 

het s.s. ,Vidar" (95 ton) op Belawan 
en Langkat. 

De ,Ocean'' had toen vanuit Penang 
op Deli varen de ,Circe" (314 ton - de 
,Calypso" was in 1912 V'erkocht aan de 
Straits St. Comp.) en de N.D.L. de 
,Malaya" (348 ton). 

(wordt vervolgd). 

~et hui6dier 
(historisch) 

Dat er op onze vloot vele ilierenvrien
uen huizen staat als een paal hoven 
water. Wij, die in de strijd om de dage
lijkse boter'hammen van het ene schip 
naar het andere huppelen, kunnen 
daarover meeprateu. 

Hoeveel malen zijn onze soepele kui
ten immers al niet h et doelwit geweest 
van aan boord huizende waakhonden 
en waakhoudjes, die op deze ,laffe" 
manier hun verblijf aan boord wildeu 
rechtvaardigen. 

Hoeveel malen zijn wij al niet door 
katten h elaagd, omdat wij hen wilde 
strelen, tenein'de hun respectievelijke 
meesters op die goedkope wijze gunstig 
jegens ons 'te stemmen. 

En wat dacht u van een k.lapperrat 
op de radio of van een bierdrinkende 
parkiet of een varken als vloermat voor 
de deur van een hoofdwerktuigkundige, 
om van de duizenden op zee zwalkende 
apen maar niet eens te spreken. 

Kee, over huisdieren be'hoeven ze ons 
niets meer te vertellen, althans, dat 
dachten we, want dat een stuurman het 
zou bestaan een levensgroot koeheest 
als hutgenoot te adopteren, dat ging 
zelfs ons wei een tikkeltje te ver. 
Hoewel, adopteren is eigenlijk enigszins 
bezijden de waarheid, want het ap· 
paraat werd h em min of meer opge
drongen en het gehele samenzijn heeft 
misschien vijf minuten geduurd. 

Het geheurde n.l., dat op een van 
onze onvolprezen Ka-hoten, waar prac
tisch elk bemanningslid in 'het hezit 
was van een huisdier, een second 
geplaatst werd .met een ontzettende 
aversie tegen alles wat daaronder thuis
hoorde. 

Dat deze afkeer spoedig over het 
gehele schip bekend was, is eigenlijk 
de schuld van de second zelf, die graag 
praatte en zijn gevoelens zeker nie t 
onder stoelen of banken stak. Logisch, 
dat er toen verschillende lni waren, die 
dat niet ,namen" en vonden, dat er 
wat aan gedaan moest worden , want bij 
elke voorkomende gelegenheid stortte 
het anti-huisdier zijn venijn over de 
koppen en kopjes van hun lievelingen 
uit. 

En aMus k.on het geheuren, dat toen 
onze second gedurende zijn wacht de 
djaga met een opdracht naar zijn hut 
stuurde, deze met van schrik wit 
vertrokken ogen terugkeerde met de 
hibberend uitgehrachte mededeling : 
,Ada sapi didalam kamar tuan !" 

De schrik sloeg als een hliksemflits 
om het 'hart van onze second, die 
met nog een half uur wacht voor de 
boeg angstige visioenen kreeg van in 

elkaar gedrukte radio's, tot puin ver· 
werkte banken en ondergelopen hutten. 
Na afJoop van de wacht stortte onze 
brave stuurman zich hevend van agi
tatie en met ware doodsverachting aile 
trappen af, wierp de deur van zijn hut 
open en werd daar inderdaad gecon· 
fronteerd met de achterkant van een 
sa pi, die op zijn .(of haar) · gemak de 
portretjes van moeder de vrouw stond 
te bewonderen en alvast wat ondergoed 
op de horens had genomen, hetgeen 
ongetwijfeld flatteus stond. Hoe lang 
de stuurman bezig is geweeet hetK.oe
beest uit zijn hut door de salon weer 
naar dek te werken vermeldt de historic 
niet; een feit is echter, dat het op
ruimen van 'het achtergelaten souvenir 
hem ongeveer een half uur en zijn 
eetlnst h eeft gekost. 

Nicolas 

Belangrijke gift van Ra:mpenfonds 

In de algemeene J aarvergadering van 
de Kon. Ned. Bond tot het Redden van 
Drenkelingen, heeft de voorzitter mede
gedeeld, dat in de kringen van het 
Rampenfonds h et nemen van talrijke 
voorbereidende maatregelen ter bestrij
ding van rampen ter sprake is gekomen. 
Het Rampenfonds h eeft de bond een 
gift van f 300.000 verstrekt om doel
matig r eddingsmateriaal aan te schaf
fen. Deze organisatie dient voor de 
nodige manschappen 'Zorg te dragen. 
Na rijp heraad is de gift aanvaard en 
binnenkort zal een zestigtal stelmpun
ten in den Iande worden ingesteld. 
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Slaap lekker! 
We moeten no dig eens een avond 

vr{)eg naar bed, zeggen we dan tegen 
elkaar als vader 's avonds hoven het 
nieuws over de atooonhom in slaap valt 
en m{)eder zo gaapt, dat er haast gaten 
in de kleren vallen, die ze aan l;et ver-
stellen is. Zolang je je actie£ met iets 
hezig houdt kan je de ogen nog n et 
open houden, maar hoed je voor stil 
zitten. De verhalen over measen, die 
hijna geen sJaap nodig h ebben, die let
terlijk dag en nacht kunnen werken 
hebhen altijd diepe ind.ruk op me ge
maakt. U kent natuurlijk ook de geschie
denissen van grote geleerden, die over
dag hun .gewone :werk doen en 's nachts 
studeren en hoeken schrijven en die 
van vakbondshestuurders, die na een 
hele dag hard werken tot diep in de 
naeht voor de bond in de weer zijn. 

Maar er zijn ook andere mensen, die 
heslist om baH eH naar bed m{)eten 
omdat ze anders 's morgens geen mens 
zijn en er van hun werk niets terecht 
ko.mt. Het antwoord op de vraag hoe
vee! slaap iemand nodig heeft is dan 
ook niet te geven omdat ieder mens ook 
in dit opzicht verschillend is. Wel staat 
vast dat kinderen meer slaap nodig 
hehhen dan volwassenen en dat oude 
mensen veelal met zeer weinig slaap 
toe komen. De pasgeboren zuigeling 
slaapt 20 uren per etmaal, terwijl Opa 
wei met 6 uur toekomt. Als gemiddelde 
voor de volwassene neemt men gewoon
lijk aeht uur aan. 

Het enige dat we met zekerbeid van 
de slaap weten is, dat we er niet huiten 
kunnen. Het is wei mogelijk door mid
del van koffie of mediea.menten de 
slaaphehoefte tijdelijk te onderdruk
ken, maar op een gegeven moment eist 
bet lichaam zijn recbten op en vallen 
we in slaap. Zo gaat bet verhaal, dat 
.de soldaten van Napoleon tijdens de 
terugtocht uit Rusland lopend sliepen, 
maar ook uit latere oorlogen kennen 
we de situatie van mensen die van nit
putting op de meest onwaarschijnlijke 
plaatsen in slaap vielen. H erhaaldelijk 
gebeu.ren er verkeerS{)ngelukken door
dat een chauffeur achter het stuur in 
slaap valt, wat vooral gebeurt op mooie 
rechte wegen, waar het rijden weinig 
oplettendheid vergt. Er worden dan 
weinig signalen naar cJ.e hersenen ge
zonden en daardoor treedt er een ze
kere rust in. Niet aileen van buiten bet 
licbaam ontvangen de bersenen door 
middel van de zintuigen seinen, ook 
vanuit het lichaam zeH worden de her
senen voortdurend op de boogte gebou
den van de gang van zaken. Zo weten 
we welke stand onze armen en benen 
hebben, of onze m aag gevuld is enz. 
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Men veronderstelt dat er in de h er
senen een centrum is van waaruit de 
slaap ;wordt geregeld, Hoe minder 
seinen er van binnen en buiten het 
liohaam naar het centrum gaan d;es 
te eerder geeft dit onder invloed van 
ve1·moeidheid het sein tot slapen. 

De slaap is niet steeds even diep. 
'regen de morgen neemt de slaapdiepte 
duidelijk a{ en daardoor worden we 
's morgens gemakkelijk wakker van een 
tram die V{)orbij rijdt of door een volle 
blaas. Vlak na het inslapen zijn we 
daarentegen vee! moelijker te wekken. 

Men went aan een bepaalde hoeveel
heid slaap. lndien men eens een keer 
veel vroeger naar bed gaat dan ge:woon
lijk kan het best gebeuren, dat men 
geen oog dicht doet. Ook valt het op, 
dat men 's morgens altijd op dezeHde 
tijd wakker wordt, zeHs als het de 
vorige avond al morgen is geworden. 
V oor de heoordeling of men voldoende 
sla~p krijgt is het belangrijk hoe men 
wakker wordt. Iemand die uitgeslapen 
is, staat 's morgens uitgerust en iris op. 
De man die altijd in haHslaap zuch
tend en beunend zijn bed uit wankelt 
krijgt te weinig slaap. Te weinig slaap 
is schadelijk. 

Kenmerkend voor bet leven is 
rithme, waarbij spanning en ontspanning 
elkaar afwisse1en. Perioden van arbeid 
moeten worden afgewisseld ,door pe
rioden van ontspanning en rust. W akker 
zijn moet worden afgewisseld door 
slaapen. lndien bet lichaam die afwis
scling niet krijgt gaat het protesteren. 
Het kan best zijn, dat dat protest niet 
direct opvalt. Voordat het aan iedereen 
duidelijk is, datU over Uw toeren raakt 
zijn er eerst cen aantal vage verschijn· 
selen zoal& humeurigheid, prikkelbaar
heid, niet fitvoelen, hoofdpijn, piekeren 
over kleinigheden, geen oplossing weten 
voor moeilijkheden en Iusteloosheid. 
Geen echt ziektegevoel dus, maar dat 
zo-zo gevoel, waarvan de omgeving eer
der wat merkt dan het slachto£fer zelf. 
V eel mensen denken dat het geen zin 
h eeft om vroeg naar bed te gaan omdat 
ze dan toch niet .slapen. V ermoedelijk 
slapen ze wei als ze het tien dagen 
achtereen proberen. Ook vroeg naar bed 
gaan moet wennen. V eel men sen h eb
ben de slechte gewoonte in bed te gaan 
liggen piekeren over de prohlemen, die 
ze overdag niet hebben kunnen oplos
sen. Dat is de meest voorkomende oor
zaak voor slapeloosheid. Een naderend 
examen, moeilijkheden met de export, 
ka~tte kinderschoenen en een dochter 
die 's avonds te laat thuis komt zijn 
prohlemen, die overda.g moeten worden 
opgelost. In bed :moet men lichaam en 
geest de kans geven uit te rusten en zich 
klaar te maken voor een nieuwe dag. 

G. C. Soeters. 
Arts. 

De Sint bezocht de 

KPM-kinderen 

Maandag 5 December jl. zijn de Sint 
met zijn knechten op hezoek geweest hij 
ongeveer 500 K.P.M.-kinderen in he t 
Logeergebouw. 

Een onzer medewerkers .stuurde ons 
van dit kinderfeest ondervolgende dich
terlijke onthoezeming. 

5 December viel o p Maandag, 
V elen keken die dag' blij. 
' t Was me dan ook iets bijzonders 
Half een huist{)e ·- 's middags vrij! 
' t Hoofdlmntoor zowaar gesloten, 
Dat werd niet voor niets gedaan, 
Sint zou met z'n knechten komen, 
Naar ' t werk .kraaide geen !wan! 

Vijf uur was de jeugd aanwezig, 
In ' t Logeergebouw alles vol, 
Deuren, ramen, puilden open, 
Kon 't niet schelen - men had loll 
500 kind'rcrt wachtten geduldig, 
0 p datgeen dat komen zou, 
Berst maar liedjes instuderen, 
Uit een boekje - dat ging gauw! 

We /worden weer bekende klanken: 
,Ziet ginds komt de stoomboot aan", 
,Makkers staakt uw wild geraas toch". 
Toen het liedje: , Zie de maan". 
Daarna kreeg elk kind een ijsje, 
Toen ' t op was; poppenkast, 
Om de tijd ietwat te korten, 
Werden we weer op zang verrast! 

De kinderen, mcrkbaar ongeduldig, 
Keken naar de Sint steeds uit, 
Kon.den toen haast niet meer zingen, 
Je zag 't duidelijk aan hun snuit • . , 
Eindelijk was het groat moment daar, 
Sint met knechten kwamen aan, 
Oorverdovend toegejuicht n u, 
Een ieder ging er maar bij staan. 

Sinccrklaas werd· roegezongen, 
[) ;)()r het K.P .M.-kinderkoor, 
Uaarna riep hij fdnderen rot zich, ,. 
l Det en stout- 't maakte indruk hoor! 
Tr.-t slot ieder kind een mandje, 
V vl met snoep en lekkernij, 
't Sinterklaasfeest was ten einde, 
Ieder huistoe- voldaan en blij! 

Maar nu nog een woord van hulde, 
Aan de ,,makers" van dit feest, 
't u:as weer alles dik in orde, 
De kind'ren zijn verrukt geweest, 
V ele handen onzer dames, 
Transport, CD, Pilgerschaar, 
Kortom iedereen deed ' t zijne, 
' t Was keurig - voor mekaar ! 



De Sint bij KP.M.-kinderen op bezoek 

Maandag.middag, 5 December jl., bracht Sint Nico
laas, vergezeld door 2 van zijn trouwe Jmechten, een be
zoek aan ca. 500 KPM-kinderen in het Logeergebouw. 

Nadat er enkele Sinterklaaaliedjes waren ingestu
deerd, kreeg ieder kind een koele dronk en een ijsje. 
Daarna .werden de KPM-erstjes vergast op een span· 
nend poppekastverhaal en eindelijk brak dan het ogen
hlik aan waarop de Sint met 2 Pieten het Logeerge· 
bouw hinnentrad, verwelkomd door Directeur Pronk 
van Hoogeveen, Chef PZ de beer Van Swoll en Gezag
voerder Cors-ten van de , Plancius". 

Nadat de Sint op enthousiaste wijze was toegezongen 
en de Goed Heiligman zich met verschillende kinde
ren persoonlijk had onderhouden, was deze dag, waar
naar ieder kind jaarlijks met zoveel verlangen naar 
uitkijkt, ,weer voorbij. 

Op deze pagina treft U van dit vreugdevol bezoek 
een fotoreportage aan, wanruit duidelijk hlijkt hoe ge
zellig druk het op die 5de December van het afgelo
pen jaar in het Logeergehouw is geweest. 
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St. Nicolaas kwam ook bij de 
KPM-kinderen te Surabaja. 

Op 3 December j.l. werd te Surabaja, 
met de kinderen van de K.P.M.-gezin
nen aldaar, het St. Nicolaas-feest ge
vierd, welk feest ook dit jaar werd op· 
geluisterd door de komst van de Sint 
zelf. 

Nadat de kinderen onder de bekwa
me Ieiding van Mevrouw Noe enige 
liederen hadden gezongen, hetrad 'de 
Sint, vergezeld van twee pieterhazen, 
het tot feestzaal o.mgetoverde en rijk 
gepavoiseerde Agentschapskantoor. 

De heer Van den Bosch sprak enige 
welkomstwoorden uit en infonneerde 
ondenneer naar het verloop van de 
reis, daarhij zijn waardering uitspre
kend voor het feit, dat de Sint zich 
klaarhlijkelijk zoveel ontheringen had 
getroost om dit feest luister hij te zet
ten. 

De Sint hetoogde in antwoord hier
op, dat hij het immer een groot ge
noegen achtte een wijle onder de 
K.P.M.-kinderen te kunen vertoeven en 
liet vervolgens de kinderen, door het 
zingen van een liedje, van hun hlij
hei d getuigen. 

Helaas kwam ook dit jaar tot uiting, 
dat niet aile kinderen even zoet ;waren 
geweest en werden verschHienden ge
roepen. Gelukkig echter verzachtte een 
handvol snoepgoed van de Zwarte 
Pieten zo nu en dan veel leed. 

Enkele ouderen onder de aanwezigen 
werden eveneens duchtig aan de tand 
gevoeld, maar ook hij hen waren de 
Pieterhazen kwistig met handen snoep· 
goed, zodat ook dit leed gauw was ver· 
geten. 

Zoete kinderen zongen een liedje 
voor Sinterklaas en hepaald een diepe 
indruk. maakte de quatre-mains die de 
kinderen von Liehenstein op de piano 
ten heste gaven. 

Na een korte pauze, waarin de aan
wezigen werden getracteerd op een 
drankje, volgde de uitreikin11: van de 
pakjes, waarhij de vreugde schier geen 
einde kende. 

Zo kwam het ogenblik, waar.op St. 
Nicolaas te keunen gaf, dat het weer 
tijd ,was om op te stappen. De heer 
Van den Bosch sprak de hoop uit, dat 
Sinterklaas het volgend jaar weer van 
de partij zou zijn, waarop de Sint te 
kennen gaf, dit in gunstige overweging 
te zullen nemen. Luider stemme toege
wngen verlieten St. Nicolaas en de 
Pieterhazen daarop de zaal. 

Helaas hrak te zeffder ure een ware 
wolkbrenk los, doch nare gevolgen 
hiervan konden door het heleidvol 
optreden van de transportafdeling tot 
een minimum heperkt hlijven. 
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Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

Dit is de oplossing van de 
fotoprijsvraag, voorkomende 
in het November-nummer 
van ,de Uitlaat": 
het achter·aanzicht van en
kele koeien. Wij mochteu 
zeer vele oplossingen ont
vangen; de uitgeloofdc prijs 
van Rp. 15,- viel ten deel 
aan: 

R. Soeprapto - p/ a n.v. 
K.P.M. - agentschap Tji
rebon. 

* 
Wij geloven niet dat u 

erg veel last zult hehhen 
met de opgave die hiemaast 
staat af geheeld. Als U er 
ecnmaal achter bent, zendt 
dan uw oplossing aan: de 
Redactie van ,de Uitlaat" 
- p / a n.v. K.P.M.-Medan 
Merdeka Timur 5 -- Dja· 
karta, 

Zet in de linker-bovenhoek 
van de envelop : foto-prijs· 
vraag en controleer even of 
u uw juiste naam en adres 
op uw inzending heeft ver
meld. De uiterste datum 
van inzending is : 
20 Februari a.s. _) 

, ______ _ 
Aile records gebroken 

Ret Nederlandse ·kustvaartuig ,Tine", 
200 ton bruto, heeft het record gehro· 
ken van het aantal schepen, dat ooit de 
Nieuwe W aterweg is . hinnengekomen. 
Ret record was 20.262 en de ,Tine" is 
nu het 20.263ste hinnengelopen schip. 
De ,Tine" kwam van Louden met stnk
goed; het schip nam ligplaats in de 
Rijnhaven te Rotterdam. Cargadoor was 
de North Sea Line. 

In 1926 kwamen in de Nieuwe 
W aterweg 20.262 schepen hinnen. Dit 
hoge aantal werd hereikt omdat er in 
dat jaar in Engeland een kolenstaking 
heerste. 

Toen de zeeloods N. Kleijwegt om 
15.20 uur voor Hoek van Holland aan 
boord ging wisten nodh de loods, noch 
de opvarenden van de ,Tine" dat dit 
een zeer bijzondere binnenkomst zou 
worden. Op de vooruitgeschoven rap
porteerpost van Dirkzwager stond men 
echter onder hoge spanning. 

De directeur, de heer Maas, was aan· 

wezig om getuige te zijn van het hinnen
komen van de recordhreker. Toen er 
nog tien schepen moesteu komen v66r 
het aantal 20.263 hereikt zou zijn, hegon 
men af te tellen. De opvarenden van de 
twee schepen die op het critieke 
moment voor de W aterweg lagen, 
h ebhen zonder het te weten strijd ge
leverd om de 20.263ste plaats. Het ging 
tussen de , Tine" en een snelle Zweed, 
die even later werd heloodst. Tot op 
E.et Iaatste ogenh1ik, dwars van de 
Berghaven te Hoek van Holland, kon 
men nog niet zeggen, welk schip het 
record zou breken. De Zweed had hijna 
de Nederlander nog ingehaald. De 
,Tine" won echter. De kapitein, Andries 
de Niet uit IJmuiden, was hoogst ver
haasd, toen hij de Berghaven een func
tionaris van het loodswezen aan hoord 
stapte, om hem te vertellen, dat hij het 
schip was. De , Tine" is eigendom van 
Vinke en Co. te Amsterdam De heman
ning hestaat uit vijf koppen. Ret schip 
vaart in time charter voor de North 
Sea Line te London. 



Het ss. ,Reynst11 aan de sloper 
verkocht 

29 December a.p. vertrok het s :.. 
, Reynst", onder commando van gezag
voerder J. Plugge, op zijn I'aatste reis 
van Surabaia naar Singapore, alwaar 
genoemd schip 5 Januari jl. ·arriveerde. 
De "Reynst" is te Singapore opgelc
verd en zal aan de sloper uit Hong 
Kong worden overgedragen. 

* 
W ederom ga~t een oud-gediende vau" 

de maatschappij onze gelederen ver· 
laten. Het is ditmaal het ss. ,Reynst'', 
dat van de vlootsterkte wordt afgevoerd. 

Genoemd schip werd in 1928/29 op 
een der werven van de N. D. S.M. te 
Amsterdam gehouwd en speciaal inge
richt voor veevervoer. Het werd in 1929 
.iu de ln'donesische archipel officiee'l in 
genruik gesteld. 

De hruto inhoud bedroeg 2460 ton, 
de lengde over alles 92.60 meter en de 
grootste hreedte 13.15 meter. De holtc 
tot het hoofdde'k in de zijde was 
6.48 meter. 

De ,Reynst" had een vermogen van 
1500 I .P.K., hetgeen het schip een 
snelheid gaf van ca. 10 mijl. Er was 
plaats aan hoord voor 46 hut- en 957 dek
en tussendekpassagiers. De , Reynst" 
kon 373 vee-eenhelden vervoeren. 

PROMOTIES. 

Is het jaar haast afgelopen, 
Heeft PZ het extra druk, 
Komen de jaarlijkse promoties, 
V alt 't mee - heeft U geluk. 
Menig hart gaat sneller kloppen, 
Wat geheurt er nu met mij? 
Zal ik ook 'een kansje maken? 
Ben ik er nu ook eens bij? 

I * 
Heh ik dit jaar goed gewerkt? 
Was m'n chef heus wei tevree? 
Maakte ik geen stomme fouten? 
W erkte ik wei voldorende mee? 
Eerste klerk wil HK ll zijn, 
'n Beambte locaal-employe, 
Hoofdemploye dat 's pas je ware ! 
Adjunct-chef worden valt niet 

mee! 

Zo heeft ieder z'n verlangens, 
Teveel om aan te voldoen, 
Op -je heurt maar zitten wachten, 
We hehhen immers ons fatsoen? 
Behoor je wei tot de geslaagden, 
Kreeg je de plaats die jle hegeert, 
Nou collega- m'i1 complimenten, 
Proficiat hoor - gef.eliciteerd ! ! 

· Oscar. 

Ook de ,Reynst" viel in handen van cle slor1er .. : .... . . 

-·-·-·-·---. .......................... -...... ·-·-·-·-·'-·-·--·-·-· .... ·-·-·-·-·-·--·-·-··-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-· I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
( 
I 
i 
i 

MADAME -TIC TAC 

( * B a r . I 
i 
i 
i 
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( 
I 
( 

' ; ; 
i 
( 
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* 
* 
Coffee 

Sandwiches 

Donegal Street London 

i opent haar cafe op . Vrijdag 20 Januari en Zaterdag 21 Januari a.s. 
i 
( 8.15 uur n.m. in de Gedung Kesenian (Stadsschouwburg) te Djakarta 
I 
( onder auspicien van 
' ~ 
' 

,,DIE RYCKE REEDERS" 

~ Toneelgroep Paketvaart Personeel. 

~ 
' ~ Reserveert tijdig Uw plaatsen ! 

{ 
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Walpersoneel 

TOT DJENSTCHEF DE ADJUNCTCHEF: Ir. A.M. Poot. 

TOT ADJUNCTCHEF DE HOOFDEMPLOYE'S: H. den Exter; 
W. J. Suyderhoud; Dr. W. B. Camoenie; •D. Reyneker; P. van der 
Wecrdt en Dr. J. Ch. v. Deventer. 

TOT HOOFDEMPLOYE DE EMPLOYE'S: Mevr. Ch. v. Altenn· 
Schoorel; G. A. de Beer; F. V. Scheefhals; W. N. van Heusden; 
W. Boi; H. 0 . J . Bakker; M. P. Tenbroek;. F. W. GGdin; L. F. 
von Stein; Ch. D. v. Ginkel; H. 0. Willems; C. Ph. Kneefel; 
E. F. H. v. Santen; J. H. C. GGrter; M. L. de Wit; F. A. D. v. 
Aken; F. W. BGnsen; P. J. de KruyH; H. C. Kemp en C. W. Kroon. 

TOT HOOFDBAAS DE BAZEN A: H. J . Edelenbos en C. van 
de W etering. 

TOT BAAS A DE BAZEN B: C. J. de Witte; G. Ch. F. Ti-m· 
merman en K. d·e Nooijer. 

TOT LOCAAL-HOOFDEMPLOYE DE LOC. EMPLOYE: J . W. 
Ticoalu. 

TOT LOCAAL·EMPLOYE DE BEAMBTEN: Ch. J. L. Kiihr; 
Tau Kim Jam; A. Wajong; Mej. F. V. Th. E. Littman d'Adami·Rey; 
H. Sigarlald; Lie Kon Sin; A. J ans; S. Cb. Mahlllbessy; M. Patti· 
asina; Tan Ek Ho; F. H. Maengkom; Imran; Seow Chin Guan; 
G. F. de Frank; Ch. P. Vaillant alias M. Jusnf en Ang Tek Yoe. 

TOT LOCAAL BAAS B DE ONDERBAZEN A/ BEAMBTE: 
Lay Ade; Djakaria en Ramean b . Raiima. 

TOT BEAMBTE DE HOOFDKLERKEN le KLASSE: A. A. 
Rotti; Ch. A. Pattipeilohy; E. Siegers ; A. Lihiang; F. R. Tumhol; 
E. Tiwa; A. H. Pattinama ; H. Mailoehoe; Isma I smael; W. K. 
Santie; H. B. Taihitu; A. F. Toisuta; V. Slamet; Tan Boon Poh; 
1\Inh. Sidik ; A. Ch. Jacob; M. B. Djajasentana; Thoeng Siong 
Hieo ; Mej. E. Ong; N. F. Diets; J. Simamora; Roeslier; Tjeng 
Ho Sian; Lie Oen Hinn; Mej. Halimah; R . Gozali; Mej. A. A. 
Loupally; Sng Cho() Eng; A. de Qnillettes ; Lie Giok Liong ;. 
He11g Hui Yam; R. B. Jacoeb; A. P. Maliangkay en C. H . Kiillner. 

TOT ONDERBAAS AjBEAMBTE DE ONDERBAZEN B/ 
BEAMBTE: A. C. C. Fehr; J. H. Schulz; Chan Kim Sioe; Tjan 
Kauw Tjauw en Sadoen b. Ismail. 

TOT ONDERBAAS B/ BEAMBTE DE OPZICHTER I j HOOFD· 
KLERK I: K. M. Anthonysz. 

TOT ONDERBAAS B/ BEAMBTE DE HOOFDMANDUR: 
Mob. ArsaG b. H. Polane; Halid h . MGh. Saleh en Dradjat bin 
Sudarsu. 

PROM 
per 1 

Het is de redactie van ,de Uitlaat'' een bijzondt 

1 Januari 1956 te kun 

TOT HOOFDKLERKEN I DE HOOFDKLERKEN II: J. Po· 
lontalo; H. F. Sumem1ap; Hasan b. Z. Abidin; L. P. Tompodung; 
Tan Leng Hoei; M. Siregar; J. Ch. Abel; Saiiba;. W. F. Laurens; 
Machratz; J . P. Dumais; Sadoel Sosrosoewignjo; Saito. al Jacouh; 
Nahir Rikin ; G. W. ·Ong; Mevr. E. D. Wenas·Mamesah; Toetoe 
Soem;mtri; Tjoa Ja-ng Siang; Soepardi; Bnharoeddin; Soehandi; 
Soeng Hin Tshong; Tjia Tjoe Kiong; J. Th. A. Hoyer; R . Soe· 
warno; R. A. Monmgka; A. G. Maengkom; Tan Khiam Bo; S. P. 
Kote; Chaidir Mabmud; Mob. Ibrahim; W. P. Hann; H. Th. 
Eisinger; Z. Zienoer; Khoo Sing Kong; A. R. Gimon; J. E. West· 
plat; J. J. Lim; M. Snkur; D. A. J uriaan; M. R. Sitamapessy; 
So~parnadi; J. S. v. d. Zwaan; J. Wajon; Sudjono Atmowidjojo; 
Harli Suhardja; W:ong Kooo Gban; Koh Ah Lek; C. Nelligan; 
Goh Cheng Chuan; P. v. Heuven van Staerlin·g; P . Ph. Vi11ser; 
R. Soekirno; Mob. Amin; E. M. Pijpers; M. Badjoeri; Mej. Soe· 
pami en Mej. A. Johannes. 

TOT OPZICHTER I!HOOFDKLERK l j DE OPZICHTER II/ 
HOOFDKLERK II: R. Ahmad Aboedin; Soewardi Rasman;. J. K. 
Ottens en A. Tenda. 

TOT HOOFD-KLERK:EN li DE le KLERKEN: Mob. Noer; 
Hami-d; A. Siregar; D. Tabelessy; Arsad Ladan.doe; Oemar; Tan 
Hian Tjhioeng; Lie Djin Njan; AbGul M-oerad; lljas; W. Turang; 
Mohd. Idris; A.bd. Rani Risan; Djoehari; A. Sarapung; Moendoro 
Ngoesman; F. J. Wawor; Siregar Maratoea; Abdullah Ladandu; 
Sambas Moesa; Amsar Asnawie; •P . Ngadi'n; Mob. Sani; Soebar· 
djo ; R. Dulhamid Sumitro; Kingus Zakaria; Salamoen; H. W. 
de Sera; R. Drawie-Wirjoadmodjo; Tshia Foek H.in; Mob. Arsad• 
Rawi; Achmad; Mej. A. Catty; Sjamsoe Anwar; M. N. Pattina· 
sarany; Asmat Salim; Ahmad b. Kesoemaratoe; R. Rabijato; E . 
M.oesha; Karim; Ismail Abbas; Munir glr. St. Mangkuto; Arsjad· 
Arief; W. "E. Teng; Boen N,;im San; B. Zarkasji; Wong Chan 
Wing; J. Li-klikwatll; Kiong Tian Hong; A'bd'uLkarim; A . .Akbar; 
E. Siregar en E. W. Gabriel. 

TOT OPZICHTER llj HOOFDKLERK II: AH Idroes en H. 
Havelaar. 

TOT l e KLERK DE 2e 'KLERKEN: •Roesdi; Matalipin; 
Ali I; Batjo I; Asmin Peking; Kamid; Karta; Liem Hwat Tjang; 
Mob. Napis; M. Bakar; Noamhar b. Oemar ; Moh. Djami; Wagimin; 
Oemir; Tan Kim Hok; A. V. A. R<~ndonuwu; Mob. Jusuf; M. 
Sukrimnljo; Tan Po Lie; E. D. Warella; Sarpi-ie Raenon; Mevr. 
Ma·rdia; J. A. Terok; Baharuddin; B. Atjal Loewoek; Mob. Snl~h 
By; Samsudin Selat; A. Loen; Soewandi; Zainal Abidin; Mar
zocki Azmy; Mej. Lie Soei Oang; T. Sastro Wijoto; J. Walandouw; 
H . G. Th. Ulrich; F. J. M. Tumbelaka; N. L. M. Wenas; Damli; 
Mej. A. Jachja; Gob Gek Seng; I. A. C. de la Rambelje; Chr. Lim 
Seng Boat ; Khoo Thiam Huat; Tan Hoe Chiang; Mevr. M. A. 
Carels-Frederiks; Sap'rin; Mohd. Na.<&ir; Moesta!a • Tan Tjeng 
Liang; Alimara en Dacblan. ' 

TOT 2e KLERK DE 3e KLERKEN: Rodjiie; Moch. Ma· 
dali; J. N. Kore ; Timur I Gusti Putu; Mob. Joesoef I; L. A. 

A.un aile be..,orderden 

•• 
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ler genoegen de volgende bevorderingen per 

men bekend maken : 

Soplanit; F. Siahaan; Ahd. Hamin; Moei b. Nimoen; Moehidin; 
]. Sere; Mohamad b. Armadja; Soedardjo; Fakih h. R. M. Am.in; 
Tunggui Naiboho; Ragimin b. Risan; Abdoel Hamid; S. Rukmana; 
F. J. Riwurobi; Oei Kim Lo; [ran; Soekarna b. Arta:; Kgs. M. 
Ha11afiah b. Kgs. Hamdini ; M"Oh. Sani II; Mamat I; Agustar; 
Thoeng Giok Sang; T. R. Sinaga; Ahd. Manan; W. A. J, Liku
mahua; M.as Soewandi;, S. Hasjim b. Moh. Alhabsji; Jusuf Labdul; 
Ismail h. Matjik; Atjep Soeta:nda; W. :Duran; J. J. Mumu; Saniln; 
A'bd. Latif; Pouw Peng Meng; Mansur b. Radas; F. Sumakul; 
Muri ; Chan Yew Chong; J. Wee Yong Tee; Lim Seng Chye; 
Th. Augustijn; Moh. Rafaie; S. Loekardi en Zaroei b. Ismail. 

TOT HOOFDPAKHUISMEESTERjBEAMBTE DE PAKHUIS. 
MEESTERS I/H.K. I : R. Turangan; J. Gaspersz en R. C. J. Krijgs
m:m·Erdbrink. 

TOT PAKHUISMEESTER I/HOOFDKLERK I DE PAK
HulSMEESTERS 11/ H.K. ll: M. Lewerissa; Djadja; S. T. Ten.g 
ca F. H. Louhenapessy. 

TOT PAKHUISMEESTER Ilj HOOFDKLERK II DE PAK
HUISMEESTERS Ilj le KLERK: The Tjie Jan; Tan Soei Ho; 
L. "· Rooyen en Boestami Loebis. 

TOT P AKHUISMEESTER II/H.K. II DE P AKHUISM.EES. 
TERS 111/ le KLERK: Masgoer; Moeslihoen en D. Hamdani. 

TOT PAKHUISMEESTER 11/ le KLERK DE PAKHUISMEES· 
TERS IIIj2e KLERK: Oey Kim Bie en Djohang, 

TOT HOOFDVOORMAN/BEAMBTE DE VOORLIEDEN 
l j H.K. I: R. Ticoalu en S. Piknl. 

TOT VOORMAN l j H.K. I DE VOORLIEDEN 11/H.K. II: 
A. D. Aitiwidjaja en E. G. Smits. 

TOT VOORMAN II/HOOFDKLERK II DE VOORMAN Ilj l e 
KLERK: Abidin. 

TOT VOORMAN II/ Ie KLERK DE VOORLIEDEN III/2e 

4 
KLERK : H. Tikualu en A. Gerung. 

1 TOT VERT. TIKKER/ HOOFDKLERK I DE HOOFDTIK-
~ KEltS 1/H.K. II: Mej. Ong Tjoe Koan en F. A. Pattikawa. 

TOT HOOFDTIKKER l j H.K. II DE HOOFDTIKKERS 11/ l e 
KLERK: J. Asar; M. Hasa-n; R. Donsu ; Amin en Moenleh. 

TOT HOOFDTIKKER Tlj l e KLERK DE TIKKERS l/2e 
KLERK : Moehajnr; T. Zacharias; M.evr. Simamora-Pardede en 
Neo Hock Leng. 

TOT TIKKER l /2e KLERK DE TIKKERS Ilf3e KLERK: 
Abtl~Jelrachman h. ldris: Mevr. M. A. Ausvia; M. Eddy Solija ; U. 
vor: Liehen-s1ein; Ooi Kim Sun; K. J. Ibrahim en T. J. Mathew. 

~e hartelijke gelukwensen ! 

TOT KASSlER I!H.K. II DE KASSlER llj le KLERK: 
F. Deng&h. 

Nautisch varend personeel 
TOT GEZAGVOERDER DE l e STUURLIEDEN: G. W. 

Zwarts; D. L. Tol; P . F. Albrecht; A. W. P. Roozen; }. K. Min· 
derhoud en Th. ten Klooster. 

TOT 2e STUURMAN DE 3e STUURLIEDEN: H. M. Tonino ; 
H. J. Crijnen; J. van Oriel;: R. v.-d. Sar; E. M. J. Corten; C. F, 
v .. d. Toorn; H. F. Mun~ehrock; R. G. Driessen; J. Ham; G. H. 
Schroor; H. J. van Moppes; Th. H. Wuisman; C. D. van Noppen; 
M. Bom; P. Spuij; D. den Hertog; J. J. E. M. Bruyn; G. J. W. P. 
l'aessen en J. G. Gentjes. 

TOT STUURMAN IKV DE Sl'UUlli'\iAN-LOCAALVAART: 
A. F. Talimhekas. 

TOT STUURMAN-LOCAAL VAART DE WND. STUURLIE
DEN-LOCAALVAART: Ong Soei Hong; A. F. Tahapary; F. Latu· 
peirissa; A. Wensen; N. J. M. Pala·pessy; W. Lameyn; E. Reynst; 
E. Tangka; H. 0. F. Emmert; L. N. Noya; H. J. Z. Pirsouw en 
E. Kawumg. 

TOT LADINGKLERK ·DE LEERLINGEN-LADINGKLERK: 
D. Cb. Tuhumena Ma11paitella en G. Lisapnly. 

Tec~chvarend personeel 
TOT HOOFDWERKTUIGKUNDIGE DE 2e WERKTUIG

KUNDIGEN: P. S. Kalfsheek; J. J. Teutscher; C. van Huizen; 
H. J. van Reenen en J. Koke. 

TOT 2e WERKTUIGKUNDIGE DE 3e WERKTUIGKUN· 
DIGEN : G. B. Edwards van Muyen; J. A. Roth; J. H. Bohte; 
J. G. E. Straat en H. F. Kalangie. 

TOT 3e WERKTUIGKUNOIGE DE 4e WERKTUIGKUN
DIGEN: J . A. Faber; J. Appeldoorn; J. A. H. v.d. Kraats; C. Lig
te!lberg; I. van den Berg en J. H. Waldt. 

TOT 4e WERKTUJGKUNDIGE DE Se WERKTUIGKUN
DJI,;EN: E. Tinuner; M. C. v.d. Enj!h; A. Bloem; M. A. C. van 
Riel ; C. A. Poldermau.; S. Sies; E. Mirek; P . J. B. Kint; J. A 
Heudrikx; W. Klaa·ssen; F . Hylkema; W. Nieboer en F. R. van 
Ouyne. 

Civiele dienst 
TOT PROVJANDKLERK DE LEERLJNGEN-PROVIAND· 

KLERK: R. Thio; J. Kaligis; F. Bujung; A. Tiwow; S. Man~in
daan: S. P. Tanod; J. G. E. Lapian; R.N. Hermanns; A. H. Bolang 
en W. Linuh. 
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Tan Kong Swan 
hulpagent 

Bagan Si Api-Api 
35 jaar 

1 Januari 1956 

Darmo bin Muhani 
dilahirkan di Indra· 
maju pada tahun 
1903; pad a tangga1 1 
Djanuari 1921 ia rna· 
suk - lbekerdja: dalam 
dinas Perusahaan ka
mi sehagai tuk:mg-ka
ju. Pada bulan Agus· 
tns '45 ia dirljadikan 
mandur. Dalam pang
kat ini ia masih terns 
bekerdja pada Civiele 
Dienst di Kantor Pn· 
sat. 

Tan Kong Swan 
werd 15 October 1900 
te Djakarta gebo!'cn. 
Na zijn schoo1oplei
din g trad hij 1 Janu· 
ari 1921 in dienst van 
onze maatschappij en 
werd als hulpagent te 
Bagnn-Si-Apf-Api ge
pl:tatst. 

1 Januari 1956 hoopt 
de beer Tan Kong 
Swan, die nog steeds 
de maatschappij"be
langen alda·ar b ehar
tigt, het feit te her· 
-denken d·at hij voor 
35 jaar in KPM-dienst 
trad. 

* 

* 

Danno bin Muh.ani 
mand.ur Civiele D ienst/ 

Ka1W:or jPusat 
35 tahun 

1 D januari 1956 

Ami T 
m andur-gudang 
Perw. Samartnd.a 

35 tah.un 
1 Djanuari 1956 

{ttdak ada portret) 

Amir dilahirkan pad·a tahun 1898 dan ia 
masuk :bekerdja da1am dlio-as K.P,M. pada 
tahun 1917. Pada tahnn 1921 atas permintaan
nja sendiri i'a -diperhentikan, akan tetapi pads 
tanggal 11 Februari 1925 ia datang pula mem
perkuatkan barisan2 K.P.M. P ada tanggal 1 
Desemher 1933 ia diperhcntikan dengan hor· 
mat ·o1eh Perusahaan kami. · Sekarang pula ia 
kembali lagi ke K.P.M.; pada tanggal 1 Mei 
1934. ia dipekerdjakan sebagai klasi dan se· 
sudahnja sebagai 'li'juru-motor. Sesudahnja p e
njerahan Djepang Amir diperhantukan kepada 
Sjahbandar Sam arinda sebagai djuru-motor. 
Pada tangg'nl 1 Djanuari 1949 ja •<Iian~at 
mendjadi krnni-gudang dan 3 rabun kemudian 
menjusul kenaikan pangkatoja mendjadi ma.n· 
dur-gndang. Pada tanggal 1 Djuli 1955 ia di· 
angkat mendjadi mandur-gudang/djuru usa· 
ha 1. 
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Kojasou Petrus Manoppo werd 5 October 
1904 te Tonsea Lama IMenadol geboren. Nu 
zijn schoolopleiding 
trad hij 7 J anuari 1921 
als 1eerling-1ading
klerk in KPM-d.ienst. 
Na tot ladingklerk te 
zijn hevorderd, bleef 
hij in deze rang tot 
begin December 1930 
op verschillende KPM
schepen ' dioorvaren, 
waarna hij, op eigen 
verzoek, in de rang 
van 2e klerk aan de 
wal werd geplaatst. 
1 Jannari 1936 werd 
bij tot 1e ;!clerk be
vorderd en 1 Januari 
1940 werd hij tot 
boofdklerk II aange
steld. 

K . P. Manoppo 
locaal-emp. ag, Menado 

35 1aar 
7 Januart 1956 

Zijn bevordering tot hoofdklerk I kwam af 
op 1 Januari 1946, precies 3 jaar later werd 
hij tot beambtc bevor.d'erd, waarua hij 1 Janu
ari 1952 tot locaal-employe werd benoemd. 

* 
J. Wenas 

hootd.klerk I 
Ald. Vrachtzaken/ HK 

35 1a.ar 
7 Januari 1956 

(geen toto beschikbaar' 

Johannes Wenas werd geboren op 28 Januari 
1904 te Tompasso {Menado) . Na de IDS te 
hehben -doorlopen, trad hij 7 Januari 1921 als 
leerling·ladingklerk in -dienst van onze maat
~chappij en werd kort -daarna tot ladin.gklerk 
hevorderd. Medio Fehruari 1935 werd de beer 
Wenas op ei'gen verzoek aan de wal geplaatst 
in ~le rang van 2de klerk. 1 Januari 1946 werd 
hij tot le klerk bevorderd en 1 Maart 1948 
volgde zijn hevordering tot hoofdklerk II. Tot 
hoofd'klerk I werd hij 1 Jannari 1?52 aange
steld. 

Djoero/1 
mnd. -Bag. Pembelian cfr 

Dtnaa Perg.f'J'g. Priok 
35 tah.un 

15 Januart 1956 

* 
Djoeroh dilahirkan 

pads tahun 1905 di 

Pangkalan Koeningan 

dan pada tauggal 15 

Djanua-ri 1921 ia ma

suk b ekerdja sebagai 

huruh kasar dalam 

di'nas K.P.M. Pads 

tanggal 1 Djanuari 

1949 ia diangkat men

djadi mandur-lapang-

an. 

Pieter Willem Jacob 
La:Iopua weril 2 No
vember 1899 te Am· 
'bon geboren. Hij trad 
21 Januari 1921 als 
leerling-ladingklerk in 
dienst van onze maat· 
schappij ; 1 Mei 1923 
wcrd hij tot lading· ' 
klerk hevorderd. 

21 J anuari a.s. 
hoopt de beer Lalo· 
pua• bet Ceit te her
denkcn, dat hij voor 
35 jaar in KPM
dienst trad. 

* 

Samaila II 
djuru Usaha I 
Perw. Makassar 

25 tah.un 
21 Djanuart 1956 

Dilahi'rkan di Pen
ra-ng {Parll"Pare) p a
da tahun 1897, maka 
pada tanggal 1 Okto
ber 1924 ia masuk he· 
kerdja dalam dinas 
K.P .M. di 1\-Iakassar. 
Pad'a tang,gal 1 Djanu
ari 1956 ia telah b e
kerdjn genap 25 tahun 
pada Perusabaan kami 
dengan setia. Gega 
masih tetap hekerdja 
sebagai tukang api 

* 

P, W. J. L alopua 
ladi ngklerk 

35 j aar 
21 Januari 1956 

Samaila II dilahir· 
ikan pada tanggal 13 
Maret 1906 di Bon
thain (Sulawesi Sela
tnn) dan pada tang
gal 21 Djannari 1921 
ia masuk bekerd'ja 
lllalam dinas K.P.M. 
di Makassar. Sesudah· 
nja ~emula bekerdja 
sebagai m andur-gu
·dang-kepala, maka pa
da Langgal 1 Djanuad 
1952 ' ia d i:pangkatkan 
mendjadi djurn-nsaha 
2 dan pada tgl. 1 Dja· 
nuari 1954 menjnsul 
kenaikannja mendjadi 
d'juru-usa·ha I. 

Pada ,,wasscr!J"" di Gega - tukang a_pi 
Perw. Makassar 

Perwakila-n Makassar. 25 th. . 1 D j anuart 1956 

* 25 Mei 1912 werd Dirk Snip te Amsterdam 
gehoren . Hij doorliep de 3-jarige Techniscbe 

school en daarna de 
Zcevaartschool te VIis· 
singen. 4 Januari 1931 
tra d hij als 5 de wtk. 
in KPM-dienst. 1 April 
1938 weru hij tot 4de 
wtk. -bevorderd. In 
December 1936 behaal
de hij het diploma A 
als scheepswerktuig· 
kundige en in Septem· 
her 1946 werd bet 
oopl_oma D behaald. 
Gedurende d e hezet
tingsjaren van . Ind'o· 
nesie is de beer Snip 

D. Snip tann boord van het 
/tfd .wer ktuigkundige Pia · ·•) b'l 

25 ja.a.r 4 JanuGri 1956 ss. , nclUS 1 ven 
doorvaren. 

1 Januari 1948 volgdc zijn aanstelling tot 
3de wtk. en 1 Juli 1950 werd hij tot 2de wtk. 
benoemd. Precies 5 jaar later, 1 Juli 1955, 
werd bij tot hoofdwerktuigkundi&e bevorderd. 



P. Ger Pt 
d,j uru-mot or 

Perw . Menado 
25 taltun 

G Januari 1956 

* 

Paulus Geret diln· 
hirkan padn tanggal 
17 Desember 1899 di 
Menado. Pada tanggal 
6 Djanunri 1931 ia 
rnastik bekerdja dalam 
dinas Perusahaan kn· 
mi di Menado seba· 
gai djuru-motor, da· 
lam pangkat mana iu 
masih tetap bekerdja 
disana. 

Toha Sastroatmodjo werd 31 Augustus 1908 
te Bandung geborelll. Hij >Ontving zijn op
leiding aan de Tech· 
bische School aldaar 
en trad 31 Januari 
1929 als 5de wel'k
tuigknndige in dienst 
van onze maatschap· 
pij. In 1935 bebaalde 
hij bet diploma A 
voor scheepswerktuig
kundi'ge en werd 1 
April 1935 tot 4de 
wtk. bevorderd. In 
1938 behaalde de beer 
Sastroatmodjo bet 
diploma B. 1 Juli 
1941 volgde zijn aan-
stelling tot 3de wtk. T. Sastroatmortto 

In Augustus 1945 h/d. .werifJ~igkund.ige 
ging de beer Sastro· 15 Jamta~{ 1956 
al.modjo met tijdelijk 
?ntslag, doch eind Juli 194.-7 trnd hij wederom 
m KPM,.dienst. 1 Januari 1950 werd hij tot 
2de werktuigkundige aangesteld en 1 Januari 
1953 volgde zijn hevordering tot hoofdwerk· 
tuigkundige. 

.,S V.N.S. bestelt schepen 

De ,Vereenigde Nederlandse Scheep
vaart-maatachappij" te 's Gravenhage 
heeft opdrachten verstr.ekt voor de 
houw van drie schepen. Bij de werf 
Wilton-FijEm.oord te Rotterdam is een 
passagiers-'\'rachtschip besteld, da't wat 
groter en sneller zal worden dan het 
huidige vlaggeschip der maat..~happij, 
de ,Jagersfontein". Het nieuwe schip 
zal ook meer passagiers kunnen ver
voeren en zal worden voorzien van 
twee 9 cylinder Wilton-Fijenoord Man 
motoren met drukvulling, welke 
motoren op_ zware olie :wllen lopen. 
De oplevermg van dit schip wor.dt 
verwacht in October 1958. De hestelling 
voor het bouwen van twee motorvracht
schepen is gegaan naar de Howaldt-

k '' H " wer e te . amburg. Deze schepen 
zullen zusterschepen worden van circa 
10.000 ton draagvennogen en circa 
50.000 kubieke voet laadruimte. De 
snelheid zal bijna 15 mijl bedragen. DP. 
vaartuigen zullen worden opgelevern 
resp. Juli 195& en Januari 1959. 

toto; J.H.C. Vermeulen ·. . opname In Hotel Goolland 
~~ovtmber ]l. werd m Hotel Gooiland te Hilversum het groetenprogramma van Radio 

er OJU!,;W ereldom.roep opgenomen, bestemd voor de opvaren.den oon de mss, ,.]aT~-Ssen" 
en ,,Mus' . De socJ,(lal-werkster, mevr. T.Y. Hobma-Glastra vertegenwoordigde d~ K.P.M. 

Lappen kriigen eigen dagblad. 
In het hoge Noorden van Noorwegen 

woont het volk der Lappen. Zij zijn 
deels Iiog echte Nomaden en trekken 
met hun rendierkudden rond over de 
barre vlakten binnen de Poolcirkel. 
V ele eeuwen geleden zijn deze Mon
golen uit het Noorden van Rusland -
via de s-chiereilanden Kanin en Kola 
misschien ook l:rngs de oevers van d~ 
Witte Zee ....:.:.. naar Noorwegen gekomen, 
In de 18e eeuw omhelsden zij het chris
tendom en werden zij trouwe zonen en 
dochters van de Lutherse kerk. Hoewel 
zij, vooral in deze eeuw, geleidelijk 
minder prim.itie£ gingen Ieven, onhrak 
er aan hun, ,moderne tijd" toch een 
zeer wezenlijk element, te weten , een 
krant". Radio-ontvangtoestellen hehben 
zij reeds jaren, doch een krant in hun 
eigen tad verscheen tot dusver niet. 

Hierin zal binnenkort verandering 
~omen. Een aantal Noren is dit jaar 
m overleg getreden met enige vooraan· 
staande Lappen. De hedoeling was om 
te komen tot de pu.blicatie van een 
krant in de taal der Lappen - een 
Mongoolse taal! - om de Lappen op 
de hoogte te h<mden van alles :wat er 
in de wereld gebeurt. Er is reeds een 
maatschappij .gevormd, die a1s uitgeef
ster van het menwe blad gaat optreden. 
In de komende winter - binnen de 
Poorcirkel is het dan maar heel kort 
dag! - zullen de Lappen kunnen lezen. 
De ,,bezorging'' van het blad is <een 
der moeil~jkste vraagstukken, doch door 
samenwerking van vliegtnig en rendier 
rekent men er op dat de krant op tij<I 
h~j de abonne's zal zijn. 

De Lappen zijn Europa's laatste volk 
zonder eigen krant. Zodra het nieuwe 
hiad verschijn:t is .het nit met die 
merkwaardigheid. 

(N"' Haarl. Crt ) 

K.L.M. voert combinatie Iucht. · 
zeereis in. 

De K..L.M. en de Holland-Mrikalijn 
hebben :een overeenkoiW!t ~eslloten, 
waarbij passagiers, die een retourreis 
tussen Europa en Zuid·Afrika maken 
onder zekere ·voorwaarden tegen een 
reductie van 10 pet een gecomhineerde 
zee-luchtreis kunnen maken. De retour
vlucht of -reis moet binnen 12 maanden 
na de datum van uitreis worden ge
maakt. Een soortgelijke overeenkomst 
heeft de K.L.M. ook aangegaan met de 
,Union Castle Line", waarbij de heen· 
reis echtoer met een mailhoot van deze 
maat.sdhappij dient te worden ge
maakt. 

·relevisie over de gebele wereld 

Zeven jaar geleden was internationale 
~elevisie nog een droom. Over enige 
Jaren zal Europa een T.V.-verbinding 
hebben met Amerika en het zal niet 
lang meer dur.en of er zal een netwerk 
over de gehele aarde koonen aldus A. E. 
Hth '"h ' o c .n~r m T e Reader's Digest". 
Ir. Wilham S. Halstead hielp het hoofd
station van het Japanse T.V.·netwerk op 
te zetten. Het hestaat thans ruim een 
jaar en bereikt meer dan een millioen 
mensen. In Thailand zal binnenkort 
een station proef-uitzendingen begin· 
nen. Jn de Mmer van 1954 werd door 
een net'werk in acht Europese landen 
gedurende een maand met internatio
nale uitzendingen geexperimenteerd. 
Het was een succes. Zeven millioen 
Europeanen zagen Pans Pius in het 
V aticaan, een Belgisch ballet, een Britse 
vloot-revue voor Koningin Elizabeth. 

Ir Halstead is thans bezia een wereld
wijd T.V.-systeem tot stand te brengen. 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

H.K. Kruk 
J.L.N. Voll 
A. v.d. Meulen 
D. van Haarlem 
J. Ozinga 
C. de Beer 

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

4/12 
8/ 12 

16/12 
18/ 12 
22/12 
23/12 

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

Per ms. ,,Willem Ruys" ddo. 16/ 12: 

Ad. de Best 
H. Leeuwe 
D.L. Tol 
J.A. Versteegh 
Mr. F.H. von Meyen
feldt 
F.H. Schenkhnizen 
Mevr. D. van Adri
ghem _;de Jong 
Mevr. H.E. v.d·. Berg· 
Withaar 
M.evr. R.R. Groene· 
meyer-Poppema 
Mevr. S.A.L. Rutten
Teulings 
Mevr. A.M. Broer
de Jong 

gezagv. 
gezagv. 
le stm. 
hfd. wtk. 

hfd. empl. 
hfd. empl. 

echtg. 2de stm. 

echtg. 3d'e stm. 

echtg. 3d'e stm. 

echtg. 3de stm, 

echtg. empl. 

ex RV 
ex RV 
e~ RV 
ex RV 

ex EV (nnar Afd. PZ/ HK) 
ex EV (naar Afd. CM lii/ HK) 

Welkom!· 
VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

H.A.M.P. Koppens II. stm. 22/ 11 ZV (van Da·r es Salaam 
naar Nederl.) 

J.A. Gieltjes 2de wtk. 26/11 RV 
R.B. Morgenland 3de stm. 28/ Il RV/SV 
A.J . . Witteveen 3de stm, 28/ 11 RV/SV 
Ph, Walter 3de stm. . 28/11 RV/SV 
E. v.an Daatselalll' . 2de stm . . 2/12 RV/SV 
E.MJ. Corten 3de stm. . 4/ 12 RV/SV . 
W.A .. M. van Konings- l e stm. 5/12 RV 
veld ' 

EV (ex ag. Surabaia) G.J. · Verhoeven empl. 9/ 12 
L.J. Gillessen 4de wtk. 9/12 RV/ SV 
N. Dijns · 2de stm. 12/ 12 RV/ SV 
J.W.G: Thorborg 1e stm. 16/ 12 RV 
P.J. Brnls 2de stm. 16/12 RV/SV 
W.J.D. Kluppell 3de wtk. 19/ 12 RV/SV 
G. Reitsma 3de wtk. 19/12 RV/SV 
H.J. Driessen 3de wtk. 19/ 12 RV/SV 
O.J. Stumpf 3de stm. 19/ 12 RV/ SV 
B. Broekhuizen gezagv. 20/12 RV 
F.J. Damen gezagv. 22/12 RV 
W. Lorijnen hid. wtk. 22/12 VP 
J. Bogaard 2de wtk. 23/ 12 RV/ SV 
J . Grevink 3de wtk. 23 /12 RV/SV 
J.S. Schaafsma 3de wtk. 23/ 12 RV/SV 
D. van Noort 3de wtk. 23/ 12 RV/SV 
E. Oeben 4-de wtk. 23/ 12 RV 

Per ms. ,,Ruys" ddo. 2/12: 

C. Schoemaker 3de wtk. RV/ SV 

Per ms • .,Java" ddo. 3/ 12 : 

H .A. Pesch bid. empl. EV / OP (ex ag. Makassar) 
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Per ms. , Bloemfontein" ddo. 16/ 12 (van Durban naar 

H. Lyklema hfd. wtk. RV/SV Nederland) : 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 22/12 : 

B.J. Huigsloot 
H. Tuynman 
P. Hoekstra 

hid. wtk. 
hfd. wtk. 
2d'e atm. 

RV/ OP 
RV/ OP 
ontslag op verzoek 

Goede reis en behouden aankomst ! 

NIEUW AANGENOMEN: 

H. Knol 

Th. A. Horsten 
J . de Weger 

M. Bone 

3de atm. ddo. 26/11 per vliegtuig aange· 
komen 

3de atm. ddo. 27/ 11 , ,. , 
Sde wtk. ddo. 16/ 12 ,, ms. , Willem Ruys" 

aangekomen 
loc. empl. ddo. 19/12 na'lt-r afd. Passage/HK 

Welkom bij onze maatschappij ! 

MUTATIES: 

J.C. vnn Noordenne 

A.A. van Zutphen 

L.J. Mangindaan 

P.M. Micka 

W. Dam 

E. van der Kamp 

Mr. J .W, Royer 

E.J .B. Wahr 

L. Baginda 

C. de Lathouder 

adj. chef ddo. 29/ ll van afd. Eq. Surabaia 

loc. empl. ddo. 
naar ag. Padang 

1/12 ontslag op verzoek 
(ex afd. VRV /HK) 

loc. empl. ddo. 1/ 12 met pensioen (ex ag. 
Menado) 

adj. chef ddo. 3/ 12 van Afd. VRV /HK 
naar ag. Palemha·ng 

em pl. ddo. 6/ 12 van Afd'. CM III/ HK 

em pl. ddo. 
naar ag. Tg. Priok 

7/ 12 van Afd. CM. Ill/ HK 
naar ng. Snrabaia 

em pl. ddo. 11/ 12 van ag. Pontianak 
naar Afd. VRV / HK 

hfd. empl. ddo. 17/ 12 van ag. Pad'ang naar 

loc, empl. 
ag. Makassar 

ddo. 19/ 12 van ag. Makassar naar 
ag. Snrabaia 

hfd. empl. ddo. 21/ 12 van ag. Palembang 
naar ag. Semarang 

Geslaagd 

~ 

Voor de in de maand December 1955 te Djakarta ge
houden maehinisten-examens zijn de volgende heren 
geslaagd: 

. 

diploma A 

de 4de werktuigkun digen J. M. v.d. Kieboom; Th. G. 
Raterink ; A. V. Fenv-erda en G .. D. Salemink. 
de 5de werktuigkundigen: A. Bloem; P. J . B . Kint; E. 
Mirek ; J. C. van Dinteren en J. Mesm an. 

diploma B-1 

rle Sde werktuigkundip:en : A. Bloem ; P. J. B. Kint ; 
E. Mirek; J. C. van Dinteren en J. Mesm an. 

Onze gelukY"ensen 



De beste foto van de ma.and: het ms. , Batoela" ter rede van Bima. Op de voorgrond rechts een Makassaarse prauw. Deze foto werc"l gemaakt 
door gewgvoerder H. Meyer, die hiermede beslag wist te leggen op de uitgeloofde prijs van Rp. 50,- . 

Kranten met abnormale afmetingen de ,Constellation'', die tachtig pagina's lijks slechts d-oor ongeveer 40 personen 

In A.merika wil men het volgend jaar 
de grootste kraut van de wereld de 
,illuminated Quadruple Constellation" 
weer uitgeven. Dit is een krant, die 
men slechts met een ladder kan lezen, 
omdat zij maar lliefst drie meter hoog 
en twee meter breed is. 

Zij verscheen voor bet eerst in 1855 
te New York in een oplage van 28.000 
stuks ter gelegenheid van de Ameri
kaanse onafhankelijkheidsdag. 

V eertig redacteuren werkten toen 2 
maanden lang aan de eerste editie van 

bevatte. gelezen wordt, hoewel 30 redacteuren 
Tegenover de ,Constellation" staat en 25.000 andere personen aan de tot

bet kleinste hlad ter wereld ,El T elle· standkoming ervan meewerken. Deze 
gramme", dat in 1887 verscheen; bet bijzondere kraut is het orgaan van de 
was slechts 11 em breed en 25 em hoog. Amerikaanse geheime dienst en mag 

De kraut met de kleinste oplage is uitsluitend door president Eisenhower 
waarschijnlijk de ,Optimistenkrant" ge- en de overige leidende figu.ren van de 
,weest, die v.roeger voor de Amerikaan- regering in Washington gelezen WO!l"

se oliekoning John D. Rockefeller ge- den. 
drukt werd en waarin alles weggelaten Aile belangrijke gebeurtenissen uit de 
werd, dat zijn humeur zou lronnen be· gehele wereld worden daarin in een 
derven. heknopte vorm samengevat. 

Een ander blad .met een zeer kleine 
oplage is de , Daily Report", die dage- (Kamper Dagblad) 
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Met verlcf naar v\ustralii~ 
(met toto's van de schrljver) 

Een onzer lezers brengt momenteel met zijn gezin z'n verlof door in 
Australie. Hij sebree£ ons over zijn reis met de ,Nieuw Holland" naar en 

verblijf in dat grote wereldeel de volgende interessante flitsen. 

In het Logeergcbouw. 
Bij het onthijt een bord pap. Aan 

djongos no. I: ,Saja minta sedikit gula". 
,Saja tuan". 
Tijdje wachten. 
Aan djongos no. 2: ,Eh, pelajan, saja 

minta gula lagi". 
,Barangkali tidak ada gula lagi, 

tuan". 
,W at 't ? ?" 
Aan djongos no. 3: ,Zeg Boy, tidak 

ada gula lagi ?" 
,Tidak ada tuan !" 
Aan djongos no. 4: ,Pelajan, tjobah 

dapat gula huat buburl" 
No.4 af. 
De pap maar opgegeten. Net toen de 

lepel werd neergelegd, kwam dj:ongos 
no. 2 met ee.n schoteltje suiker. Hij en 
ik hehhen elkaar stom verhaasd aange
gekeken en zeer waarsdhijnlijk hebhen · 
wij op dat moment van elkaar hetzelfde 
gedacht. 

Het schip. 
De ,Nieuw Holland", een oud heest

je, maar met stoere lijnen ~ vast op 
het water. Geze11ig ingerichte salons en 
comfortabele hutten. 

De passagiers. 
Minstens 90% waren Australiers op 

een rondreis. H et pleit voor de KJ CPL 
dat deze passagiers zich aan hoord 
thuis gevoelden. De meesten waren de 
4 of 5 k.ruisjes reeds gepasseerd en van 
het mannelijke gedeelte slungelde er 
een aantal rond in hretels. Anderen 
snurkten in de salon, diep gezeten in de 
fauteuils met de voeten (zonder schoe
nen) op een tafeltje. 

De menu's. 
Ach, net zo als op elke liner : enorm 

veel kens en in feite toch alles hetzelf
de. 

Lighthouse of Dent Island. 
Isle of Dent ligt in de Whitsunday 

passage tussen het Groot Barriere Rif 
en het vaste land van Australie. Behalve 
de vuurtoren staan er nog 2 woningen, 
waarin de hele menselijke gemeenschap 
van dit eiland is ondergehracht. De 
juistc data hebben wij helaas niet kun
neu vernemen, maar de ,Nieuw Hol
land" heeft eens dit handjevol mensen 
van water voorzien, toen het zonder zat. 
En hij een andere gelegenheid heeft de 
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,Nieuw Holland" redding gehracht door 
de vuurtorenwachter, die lag te krim
pen van de pijn, op te halen en in de 
eerste de heste haven aan wal te hren· 
gen, waar een spoedoperatie een huik
vlies-ontsteking heeft voorkomen. 
Sedert-dien zijn Dent Island en de 
,Nieuw Holland" goede vrienden van 
elkaar geworden. En elke keer als het 
ochip het vuur passeert, laat het de 

Groeten aan Dent Island. 

scheepsfluit 'horen, zwaaien de passa
giers met handdoeken naar de vuurto
ren en zien de opvarenden een paar 
kleine doekjes heen . en weer gaan als 
tegengroet en een hond driftig het pad 
naay ue oever op en neer lopen. Onper
soonlijke vrienden, maar tocb vrie1,1den! 

Aankomst te $ydney. 
Of de duvel er mee speelde : de dag 

van aankomst hleek het weer omgesla
gen en in plaats van zonneschijn werden 
wij vergast op koude regenhuien en 
stormvlagen. Het was echt geen pretje 
om aan d~k te verblijven. Ve~l van het 
ongetwijfeld hij helder weer prachtige 
entree moesten wij helaas missen. V oor 
anker liggende in de haai werd er ge
wacht op de medische-, douane- en 
immigratieautoriteiten. Maar toen bet 
schip eindelijk ,gecleard" was, bleek h et 
l80o te zijn gedraaid door de storm; de 
neus wees weer naar zee. In de storm 
draaien in de haai was, met het oog 
op de andere voor anker l iggende ache
pen, niet raadzaam en de gezagvoerder 
hesloot weer naar zee te gaan en huiten
gaats te draaien. Opnieuw voeren wij 
de baai hinnen. De boven-alles-uit-

Syd11ey Bridge: 60 meter boven de zee ..• 

~tekende Harhourbridge doemde plot
seling op. Het geratel van de achter
elkaar denderende trams en treinen was 
reeds te horen. Langzaam schoven we 
onder het 60 meter hoven de zee 
gelegen brugdek door. Inderdaad krijg 
je van dek af gezien de indruk dat de 
top pen van ·de masten tegen het hrugdek 
stukiYevaren zouden worden. Het ver-o 
haal van de Chinese boy op een onzer 
Si-hoten, dat in ,de Uitlaat" heeft ge
staan, kwam ons hijtijds in herinnering. 
Anders wa-ren we vast ook direct naar de 
kapitein gebold .... 

Sydney-Stad. 
Gezeten op de verdieping van de 

double-decker leken de straten ver 
beneden ons weg te rollen. Hel verlichte 
winkels, vol met allerlei artikelen, 
kleurige en flitsende lichtreclames, ge
bouwen van meer dan 10 verdiepingen, 
vele voetgangers op de trottoirs, nog 
meer auto's op de rijwegen, toch alles 
ordelijk, dit is Sydney, een stad die 
sterk aan Louden doet denken. 

De spoorwegen 
Na al de verhalen, die wij ervan 

hadden gehoord, zijn de spoorwegen ons 
ontzettend meegevallen. Ret Central 
Station in Sydney is een enorm en 
doelmatig ingericht station. De treinen 
vertrekken en komen practisch altijd 
volgens dienstregeling. De wagens zijn 
modem. Er zijn slechts 2 klassen, een 
menselijk onderscheid is er niet. Maar 
als je duurder reist, . zit je vaak rui
mer! 

Naast de nog vele stoomtreinen rij
den electrische trein en op korte tra
jecten en dieseltreinen voor langere 
afstanden. 

In doorloopwagens IS ijsgekoeld 
water, in de wagens met afgeslo~en 
compartimenten hangt een karaf met 
water en een glas. Dit laatste systeem 
lijkt n.iet zo f ris, maar in ieder geval 
heh je vers water, op elk groot station 



wordt het water ververst. Op Zondagen 
heh je geen restauratie en het was net 
op een koude Zondag toen wij op reis 
gingen. De verwarming stond niet aan 
en wij hadden toch zo'n zin in een 
bakje warme leut. En ons oog viel als 
maar op h et bordje : Iced drinking 
water ..... . 

Het landschap 
Prachtig. Heuvelachtig, met gras 

begroeide landst:reken met her en der 
verspreide groepjes bomen, dan weer 
woest en ruig· bos, ploseling een dicht 
begroeid ravijn met stijle rotswanden. 
Vaak een waterval er bij, wei hoog maar 

Ravijn bij de Fitzroy watervallen. 

smal en - wat 'V"ij tot op heden hebben 
gezien - weinig imponerend. Maar het 
land is zo uitgestrekt en zo weinig he· 
volkt. Mijlen ver kan je rijden zonder 
een huisj e of hoerderij te zien en 
slechtn sporadisch ontmoet je een te@;en
of meeligger 

Bij Kcmgaroo Valley: een uitgegraven en 
uitgehCikt weggedeelte. 

De wegen 
Het wegdek van ue op de kaart a1s 

"highway" aangeduide wegen is goed te 
noemen, meestal geasfalteerd, soms 
van beton. Maar de hreedte laat te 

wensen over: slechts 2 banen, hetgeen 
vooral bij de vele bochten en helling· 
toppen een handicap kan hetekenen. 
Op deze weggedeelten mag je elkaar 
dan ook niet inhalen. Er gaan reeds 
l ang stemmen op om de wegen te doen 
verbreden, maar de kosten, verhonden 
aan de verbreding van deze enorm lange 
wegen, drukken vooralsnog te zwaar, 
gezien de uiterst geringe bevolkings· 
dichtheid. De meeste zgn. toeristen
wegen zijn vrij redelijk berijdbaar te 
noomen, aan het asfalteren ervan 
wordt de nodige aandadht geschonken. 
De nog niet geasfalteerde weggedeel
ten zijn hoblielig 'en elke passerende 
auto werpt metershoge stofwolken op. 

De kranten 
In New South Wales zijn de helang· 

rijkste bladen de Sydney Morning 
Herald, de Sun Herald, de Daily Tele
graph en de Sunday Telegraph. Vooral 
het laatste is een sensatiehlad. Evenals 
in de meeste Engelse bladen, worden 

Het kramenbericht uit de Sunday Telegraph. 

naam en toenaam en aile intieme . bij
zonderheden uitgehreid - en al dan 
niet erbij gefantaseerd - genoemd, 
Over de ,Nieuw Holland" stond in de 
Sunday Telegraph van 18 September .il. 
een aardig stukje. (zie foto} 

Nu, noch van de ,30• slagzij". 
noch van de ,grimmig aan de reling 
hangende passagiers" hebben wij iets 
gemerkt I ! Maar ja, er staat ook: 
"crew members said ...... " 

1 De bevolking. 
Eigenlijk zijn wij nog te kort in Au

straW~ om een min of meer gefundeerd 
oordeel te kunnen vormen. Wei kunnen 

wij zeggen, dat men over het algemeen 
zeer behulpzaam is, m en het fijn vindt 
te horen dat je Australie prachtig vindt, 
vaak staan ze verbaasd dat je in de 
,enkele maanden" al zo goed Engels 
spreekt ( l ) en men vindt het na expli
catie prachtig dat je op school hun taal 
hebt geleerd. Van ran~ en standverschil 
is, vooral op het platteland, weinig of 
niets te bespeuren. De mannen uoemen 
elkaar al h eel gauw bij de voornaam, de 
vrouwen daarentegen hlijven elkaar tot 
in het oneindige ,Mrs. So and So" 
noemen. Ook de goede vriend van Jack 
(Smith) zal nooit over Mary (Smith ) 
praten of haar zo noemen, maar : Mrs. 
Smith! 

Sweets, tandpasta en kunstgebit. 
Er wordt naar onze begrippen zeer 

vee! gesnoept hier. Vooral voor choco
lade wordt reclame gemaakt en kenne· 
lijk met resultaat. Reclame van tand
pasta enj of tandenborstels . hebhen wij 
nog niet gezien. J a toch, een maal, toen 
de millioenste immigrante met de daar
toe geeigende smile haar vreugde te ker· 
nen ga£ dat haar favoriete tandpasta ook 
in Australie verkrijghaar was. Maar de 
macht der reclame moet in dit geval 
wel funest zijn: mensen met een n atuur. 
lijk gebit •zijn nl. uitzonderlijke wezens. 
Oud en jong loopt hier met een kunst· 
gebit rond. · 

Bosh ran(,{ en. 
Australie heeft vee! last van hosbran

den, welke uiteraard enorme schade 
kunnen aanbrengen. Niet zelden gaat 
er een dorpje in vlammen op, als 
gevolg van een hosbrand. Overal wordt 
door middel van het opschrift : 
,Prevent bushfire" een ieders aandacht 
op dit grote gevaar gevestigd. Toen wjj 
dan oo.k eens na zonsondergang door 
een bosrijke omgeving reden en een 
plotselinge rookkolom over de weg ons 
elk uitzicht helemmerde, wisten wij niet 
anders te doen dan maar te trachten 
zo schielijk mogelijk om te keren. De 
wagen was nog niet geheel tot stilstand 
gekomen of de rookwol.k hleek even 
plotseling verdwenen als ze was opge
komen. Aileen de lucht ervan hing nog 
onder de kap van onze wagen. Weer 
werd de weg verduisterd, de lichten 
van de koplampen botsten als het ware 
tegen de zware smook op. Even werd 
de rook minder en aan de rechterkant 
zagen wij plotseling vlamm.en! Toen 
twijfelden M'i.j ...... 

Terugrijden zou voor ons een omweg 
van ca. 25 mijl over de highway beteke· 
nen; zouden we doorrijden dan waren 
we binnen 10 minuten waar we wezen 
moesten. Opnieuw verouisterde · een 
wol.k de weg, de vlammen waren echter 
:niet :meer te zien. Ook het loeien van 
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eve.ntuele vlammen konden wij niet 
horen, slechts het gezoem van onze 
motor. We hesloten toen het er maar 
op te wagen. Door dikke rookslierten 
heen proheerden wij zo goed mogelijk 
de weg te volgen. En .. . daar had je het! 

Op nog geen 10 meter afstand van de 
weg liep de iets lager gelegen spoorlijn. 
Een stoomlocomotief stood waarschijn· 
Iijk voor een onveilig signaal · en 
hraakte zware rookwolken nit, die 
langzaarn door de homen dreven. In het 
schijnsel van de weer zichthare vlam
men zagen we de stoker hezig .... 

Het stilletje .. ... . 

De moderne huizen in de stad en ook 
wei in de country, hebhen ree~ een 
normale w.c. Maar het aantal huizen 
dat nog een stilletje rijk is, is niet te 
onderschatten. Het zijn niet de langwer
pige houten hakken die twee generaties 
gelcden in Nederland in zwang waren, 
o neen, deze zijn mooi rond en van 
plaatijzer gemaakt. De klep is zelfs 
gepatenteerd ! In de klep zit nl. een 
vloeistofhouder, ongeveer zo groot als 
een ronde hotervloot. Als je de klep 
oplicht gebeurt er niets. Maar na het 
neerlaten ervan schiet een afgepast 
scheutje antisceptische vloeistof in de 
bak. 

De stilletjes staan in den regel een 
meter of wat van bet huis. En in zo'n 
stille omgeving kan je op een stilletje 
zo stil-stilletjes zitten te mijmeren .... 

Vliegen. 

Staatsvijanden no. l ! Minder talrijk 
in de stad, maar een plaag op het land. 
De bossen geven van nature al voedsel 
en broedgelegenheid voor deze insecten 
en de buitenmens heeft de natuur ge
holpen door afval en etensresten maar 
ergens te deponeren en niet te begraven 
of te verhranden. De meeste winkel
deuren zijn voorzien van muskietengaas, 
in de woonhuizen wordt getracht de 
vliegen huiten te houden door horretjes 
in de raamopeningen te plaatsen. Maar 
de vliegen komen toch wei hinnen : 
vette dikke zwarte vliegen zijn ltet. 
Elke avond verdelgen wij een behoorlijk 
aantal, dan reeds trage, vliegen maar 
prompt elke ochtend gonzen er weer 
tientallen door de kamer ! 

Bet verkeer. 

Evenals in Indonesie is hier links 
verkeer. Maar eigenaardig genoeg heeft 
het verkeer, komende van rechts, V'Oor
rang. De voetganger is een 'halve god
heid en kinderen zijn practisch hele 
godheden. Proheer als automobilist 
geen voetganger aan te rijden, want in 
9 van de 10 gevallen hen j e zuur, ook al 
was de ander verkeerd ! 
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George Lake: schaapherder re paard. 

Canberra. 

,You'll loose your way in Canberra", 
zei de henzineman ons. Wij vonden dat 
maar een hrutaal gezegde want - en 
dat wist hij niet - wij hadden een 
overzichtelijke plattegrond van Can· 
berra hij ons. 

Langs het mooie George·meer 
kwamen wij dan in Canberra. Mijn 
vrouw, met de kaart cp haar schoot, 
zou als ,navigator" optreden. Maar .• , , 
enfin, om kort te zijn, hij elke wegsplit
sir.g moesten wij stoppen en aan de 
hand van de kaart proberen uit te vissen 
of we nog niet verdwaald waren. De 
meeste wegen in Canberra zijn cirkel
vormig, zodat je richtingsgevoel we1 
zeer zwaar op de proef wordt gesteld. 
llovendien zijn nog niet aile straten 
voorzien van een voldoend aantal naam
hordjes. De bewoners van Canberra zelf 
dwalen nog vaak eer zij hun doel 
hehhen hereikt. Maar Canberra is een 
mooie stad in aanhouw. 

. 
De kleinere steden. 

De hevolking van New South Wales 
telt ongeveer 3 millioen zielen. Van 
dit aantal zit reeds I~ millioen in 
Sydney. De kleineo:e steden moeten 
niet zo zeer worden gezien als hevol
kingscentra, hoewel er natuurlijk ook 

Bowral: winkelstraat met overdekte trottoirs. 

mensen wonen, doch meer als een win· 
kelstraat of winkelwijk. Kom je zo'n 
stadje langs een highway of mainroad 
hinnen, dan tref je meteen aan weerszij. 
den tearooms, winkels, etc. aan, terwijl 

Iangs de trottoirs de geparkeerde auto'8 
van de farmers nit de naaste en verre 
omtrek mannetje naast mannetje staan. 
De woonhuizen of woonwijken liggen 
meestal niet aan een verkeersweg. 

De stranden. 

Rondom Sydney zijn enige tieritallen 
stranden, waar de zwemmers en zonne
haders hun hart kunnen ophalen. Doch 
ook naar het Noorden en naar het 
Zuiden zijn hekende stranden. ·Voora1 
de stranden, die nog niet zo te lijden 
hehhen van hotels, guesthouses en cam-· 
ping~area's zijn een hez.oek over:waard. 
Zij zijn zo prettig ruig en woest van 
aanzien. 

Het zwemmen is niet ongevaarlijk. 
Slechts op met vlaggen gemarkeerde 
strandgedeelten mag gezwommen wor
den, Life savers, potige zwemmers, 

Kiama: het strand. 

houden hij de lange reddingslijnen een 
wakend oog op de zwemmers in het 
diepe (bet strand loopt vrij stijl a£1) en 
onrustige water. In geval van nood 
springen ze met de lijn in het water 
en in de meesm gevallen mogen ze het 
genoegen smaken de drenkeling van 
e.en wisse dood te redden. Maar ook 
haaien loeren op de zwemmers. Daartoe 
gunstig gelegen strandgedeelten zijn wei 
eens voorzien van een anti-haaiennet. 

A. F. L. 



Het embarkeren van viervoetige passagiers te Tg. Priok. 

( Foto: Frank Bod111er Studio's) 

23 



':De "CUJillem ~arend.;zu (II) vaart uit .... 

Het schip li~t tussen acht armdikke 
Mani1latrossen voor en acht armdikke 
Manillatrossen achter aan een pier in 
de Amsterdamse Coenhaven. Een spoor
wagon hevelt zUn lading over in ecn 
1ler ruimen. Balen, kisten en ·dozen 
zweven door de lucht. 

Een dekschuit, nietig als een vlo 
tegen de rohuuste voorsteven, lost zak
kf'n aardappelen en kisten groene kool, 
die door de boordlieren naar binnen 
worden gehesen. Een vrachtwagen voert 
kratten, zakken en koffers aan. 

Elke dag komen er nieuwe dekschui
ten, nieuwe vrachtwagens, nieuwe 
spoorwagons. Hun lading wordt p-etig 
op:reslokt door het schip. 

R et is onverzadigbaar. Dat is al 
enkele weken zo. Het zal doorgaan tot 
Dinsdag 18 October. Dan gaan de tros· 
sen los. Ret schip zal voor een reis van 
zeven maanden vertrekken. 

Niet zomaar een zeereis m et af en 
toe de welkome afwisseling van een 
vreemde haven en het passagieren in 
een vreemde stad. Nee, tlit schip is 
eigenlijk geen schip maar een fahriek, 
eeu drijvende traankokerij. 

Het is de nienwe Nederlandse wal
visvaarder ,Willem Barendsz". 

De reis zal er (na Kaapstad) een 
zijn zonder havens en zonder afwis
seling. Maar met kou, ontbering, har d 
werken en de onberekenhare factoren 
die van de walvisvangst een grote gok 
maken. Een gok, die iedereen graag 
waagt. 

Wie die ,,iedereen" zijn? 

De 750 opvarenden van wa]vilimoeder
schip en jagerv'loot. Voor h en hetekt>nt 
eJke walvis meer e!'n grotere bonus, een 
grotere pleister op de wonde van het 
Ian~ van huis zijn. 

De men;;en van de rederij. de Neder
]amlse Maa.tschappij voor de Walvis· 
vaart, een dochteronderneming van 
Vinke & Co. 
Z~j durfaen het in 1946 aan voor hei 

eerst !>inds cenwen weer een Nederland
se walvisexpeditie naar zee te sturen. 
En h eus niet aileen uit pieteit voor een 
groots verleden. 

De aandeelhouders en heursspeculan
ten. De stukjl's papier in hun safes en 
portefeuil1es st~jgen in waarde naar· 
mate de harpocnen aan de Zuidpool 
vaker doel treffen. 

De regering. Zij maaktc de fiuan
ciering mogelijk van de honw van a(~ 
nieuwe ,Willem Barendsz" een van de 
grootste wahisvaarders ter wereld en 
wat zUn capaciteit hetreft onhetwist 1le 
maehtigste. 

De jacht op potvissen h egint cind 
Novf'mlwr en 1lunrt tot 7 J anuari. 

Het is h et voo!1leizoen van de jacht 
op de hnltmggen, hJanwe walvissen en 
witte vinvissen, 1le levcranciers van de 
kosthare walvistraan, waarop de har
poenen nii 7 Jannari pas gericht mogen 
worden. Ongeveer 70 dagen dnurt het 
walvisseizoen. In totaal zal de expeditie 
110 clagen op voJle toeren draaien . In 
die tijd moet!'n 750 men><en eten, drin
kcn, roken, sla}Jen, werken . Diit is de 
grootslc zorg van de afdeling inkoop 

van <1e re1lerU. Al maauden voor het 
vcrtrek worden de hestellingen voor 

· • pro viand geplaatst. 
· ' 'J.·Een kleine groep mensen regelt <le 
proviandering van de ~rootste walvis
expeditie, d ie. ons land ooit heeft gehad. 
De het>r Andersen, chef van deze afde
lin~, is een van hen. 

ZUn oren zijn rood van l1et t elefone
ren. Zijn bureau ligt hedolven. onder een 
her,<?; ordel'lijsten. ,U wilt graag weten 
wat we all<>maal aan voedsel meene
men ?'' zt>gt hij - en hU schuift ons een 
st:lud gestencilde vellen papier toe. 
,,Kiikt n zelf maar." 

We heginnen ote lezen: 1.000 kg. e11e
boog-macflroni, 172 fles.~en limonade
siroop, 120 ton aarrlappelen, 6.000 k,'!:. 
koffie, 24 ton Amerikaans tarwehloem, 
18.000 k"'. runclvlees, 1.200 braadkui
kPm, 12.000 eieren . ..... 

Zo gaat het verder , ne~en, tien, elf 
pagina's door. Voor de scheepswinkel 
moctcn rookartikelen worden ,aan~e
vuln". Onder auder 3lf2 millioen sigaret~ 
ten, 5.184 rollen duhhele zoute drop, 
1 SO wt>kkers, 500 spel kaarten, 100 paar 
pantofft>ls en 1 .000 kerstkaarten ..... . 

Nn denkt niemand nog aan de Kerst
lla:ren, Iaat staan aan Nienwjaar. Men 
heeft maar een zorg: de ,Willem 
Barendsz'' mof't Dinsdag weg en alles 
wat uodig is moet aan hoord zijn. 

Harpot:>nen ook. On!!;eveer 4.000 nef'nlt 
het walvismoeder><chip er mee. Ze kos
ten ruim 150 j!:nlden per stuk. In totaal 
is er dus voor zes ton aileen al aan har
poenen aan hoord. 

,,Ret is een der groot~te uitgaven van 
on'l'' zegt de heer Andersen. En niet te 
vergeten de n ylon schietlijuen, die een 

De nieuwe ,Willem Barendsz" werd door vier sleepboten bij het acb.terschip ( e~t door drie bij het voorschip) vast genome1~, to en zij bij W ilton
Fijcnoord te Schiedam vrij van de wal moest worden. gemaal>t om ter technische proeftocht te goon. 

(toto: overgenomen utt .. De Blauwe Wim pe!") 
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irekcapiteit hehbr ti va n 1S.OOO kilo ! 
B~jna twee ton ~?:t-eft dt> reclerij nit voor 
tlit ,visp;erei". De• ( wall vi>< worclt cluur 
betaald . . . 

Maar harpoeneu en lijnen zijn dau 
ook de voornaamste benodigd heden 
voor de walvisvangst. Breekt een har
poen of knapt een lijn clan kan clat 
lte t verlies van een geraakte walvis 
hetekenen. Mt>t andere woorclen: ecn 
srh:ulepogt van tonnen ko~tbaar traan . 

De heer Ander:~en lel!t nog mecr lijg
tt>ll voor ons neer. \V e worden er 1uoe 
van. Verf, kanonvet, lampen, clraad

D<t)!:els, beeuza:ren , Rtraa tbezems ... h et 
begint ons te duizelen . 

\Vat neemt de , " ' illem Barendsz" 
eigenlijk niet mee? 

Vitamine? Mis! ,Ook 170.000 vita
mine C-tabletten,;, vertelt de chef van 
Inkoop. 

De mannen, die de , Willem Barend><z'' 
en de schepen van de j a~?:ervloot zul
leu bemannen, vormen een hoofdstnk 
apart, een zorg op zich zelf. Maauclen 
van tevoren begint de afde liug Equipage 
(P ersoneelszaken ) zich daarover het 
hoofd te breken. Er moeten mensen 
voor de ,fabriek" worden aangenomen. 
Maar ook arbeiders voor het ,dek", die 
enorme snijtafel, waar pot- en walvis
kadavers in repen gesneden worden . 

V erder zijn er verplegers, bedienden, 
matrozen , radiotechnici, administratie
ve krachten nodig. Voor de , Willem 
Barendsz" zelf moeten ruim 400 mensen 
aangemonsterd worden, voor de jagers 
en roeiboten (achttien in totaal ) 330. 

De oudgedienden van vorige expedi
ties gaan voor. Enkele van hen hebhen 
het in de afgelopen jaren van onervaren 
kracht tot voorman gehracht. Wie 
echter zonder gegronue reden een reis 
niet mee gaat, komt niet meer in aan
merking. 

, We moeten een team hebben" zegt 
de chef van Equipage, de hee1· 
Eekhof. , Een goede samenwerking is 
een eerste vereiste. We hehhen sterke, 
jonge kerels nodig. De keuring is zeer 
zwaar_ Zo hebhen we voor het werk 
aan dek voornamelijk Friese landarhei
ders aangenomen Die zijn zwaar werk 
gewend.'' 

Brandstof is er in enorme hoeveel
heden nodig. Als de ,Willem Barendsz;" 
op 18 October nit Amsterdam vertrekt 
naar Cura!;ao (om goedkoop te hunke
ren) is de oude , Willem Barendsz", 
die nu ,Bloemendael" heet, al enkele 
uagen onderweg. 

De ,Bloemendael" wordt namelijk 
gehrui.kt als tanker, die de ,~Willem 
Barendsz" enkele malen nieuwe brand· 
stof komt hrengen en traan mee terug
neemt. In totaal wordt er tijdens de 
hele expeditie door moederschip eri 
jager.s 60.000 ton diesel· en stookoli_e 

Van het hoogsle clek a/ op het voorschip heefl men dit in,dmkwekhertde uitzkht op het 
;lachtxlek. 

opgeslorpt. Dat is voor ruim drie mil
lioen gulden! 

W at er a an proviand nodig is ver· 
telt de directeur van de rederU, lr. L. 
de W aal ons. , In zeven maanden ver· 
dwijnt er aileen cloox- de keelgaten voor 
hijna een half millioen gulclen aan eten 
en drinken", zegt hij . 

En !evert de vangst dan zoveel op, 
dat men dergelijke enorme uitgaven 
kan doen zult u zich af vragen? 

,Het laatste jaar produceerden we 
10.000 ton traan" antwoordt ir. de Waal. 
, De waarde van de hele productie he
droeg ongeveer tien millioen gulden. 
Maar we hehhen ook wei eens 17.000 ton 
gemaakt. Het gemiddelde lag in de af
gelopen negen erpedities tussen de 
14.000 en 15.000 ton. Maar dat alles 
deden we met de oude ,Willem 
Barendsz". Het nieuwe schip heeft een 
dubhele capaciteit en we hebhen er zes 
nieuwe jagers bij. Een productie van 
30.000 ton traan hehoort dus tot de 
mogelijkheden". 

De directeur van de Maatschappij 
voor de W alvisvaart is optimistisch 
over de komende prestaties van de 
nieuwe , Willem BarendBZ". De kapi· 
talen, nodig om de Nederlandse naam 

(foto overge11omen uit ,.de Blauwe Wimpel") 

In memoriam 

Uit Nederland ontvingen wij 
hericht dat op 68-jarige leeftijd te 
Hi I versum is overleden de heer 

A. C. Leidelmeyer 

in leven gepensionneerd employe 
van on-ze maatschappij. 

* Te Oegstgeest overleed op 14 
December a.p. in de leeftijd van 
7!) jaar de heer 

H. G. Mulder 

in leven gepensionneerd Agent 
onzcr maatschappij. 

Zij rusten in vrede 

aan de Zuidpool hoog_ te houden, zijn 
groot. Maar weggegooid geld zal h et 
zeker niet zijn. 

Dat zal de komende ,overwintering" 
in .de Zuidelijke IJszee wei leren. 

(uit: ,.Het Vrije Volk") 
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De juiste oplossing van het philip
pine-raadsel, voorkomende in het No
vember-nummer van ,de Uitlaat", ziet 
er als vol~t .uit : 
a. grasland; h. ademloos; c. November; 
d. schelden; e. harmonie ; f . ei·debaar; g. tand
arts; h. verwezen; i. enkeling; j, emigrand; 
k. gaafheid; l. EzechiiH; m. lijkkoets; n. ijzer· 
boor; o. favoriet. 

De ·naam van de schrijver was: Gans. De naam 
van bet hoek; Het V eege Lijf. De passage uit 
het hoek luidde: Ach, die zonderlinge en 
onbezorgde boheme van Amsterdam, waar ik 
na bet verblijf in ·bet grasland in verzeild' 
geraakte. 

De eerste prijs ad Rp. 25,- gaat 
naar: Mevrouw M. Takken-Docters van 
Leeuwen - Djalan Hang Tuah Vll 
No. 3 - Kebajoran- Djakarta; 
de tweede prijs ad. Rp. 15,- naar: 
Mevrouw C. van Koeveringe-Somers -
Djalan Pantai Laut Z2 - Tg. Priok en 
de derde prijs van Rp. 10,- naar: J. 
van der Lijn - agent KPM te Paneh. 

* Voor int:enders gelden de volgende voor· 
\•aarden: 
I. Inzendin:gen, welke -duidelijk van naam en 

adres zijn voorzien, te ricbten a an: 
de redactie van ,;de Uitlaat" 
p / a n.v. K.P.M.. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

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

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen 
bescbikbaar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , , Rp. 15,7 
1 , , Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/of toekenning der 
prijzen kan NIET worden gecor;es{h>n· 
deer d. 

* 
Voor· de·ze maarid een anagram-raad

sel, waarvan de opgave voor zichzelf 
spreekt. Uw. oplossing van; deze puzzle 
moet ons uiterlijk 20 Februari a.s. heh· 
hen bereikt ! V eel succes. 

Anagram 

Elk woord, dat in nevenstaande zes
hoek moet worden ingevuld, hestaat uit 
de letters van het vorige woord, ver
meerderd of verminderd met een letter. 

e!!'schrijving: 18. klinker 
19. klinker 

I. familielid 20. noot 
2. strafwerktuig 21. Europeaan 
3. Duitse rivier 22. licbaamsorgaan 
4. lofdicht 23. godin van de vred 
5. noot 24. vogel 
6. klinker 25. borg 
7. klinker 26. langzaam 
8. voegwoord 27. goed gekookt 
9. kippenloop 28. vogel 

10. roemen 29. water in Brabant 
11. interest 30. klinke.r 
12. plagen 31. klinker 
13. niet lieht 32. v.oorzetsel 
14. puntig uitsteekstel 33. -duw 
15. regel 34. gemeente 
16. grondsoort 35. hij, die doopt 
17. bijwoord 36. drempel 

Geen bijzonderheden ! 

- Een Amerikaanse grootindustrieel had een 
straalvliegtuig gek,o-cht voor bet maken van 
zaken· en plezierreizen. Op een -dag besloot 
bij een wereldreis te maken. . 
,Ziet U dat?" vroeg _de piloot na enige uren 
vliegen, ,daar beneden ons, daar ligt Frank· 
rijk". 
.,Geen details, als-jl'·blieft", zeide de indus
trieel. ,,No em alleen de rontinenten !'' 

Canadees bezoeker 

in Nederland: ,Ik kan de hoogte niet krijgen 
van dit klimaat. Eerst is het lente, dan zomer, 
dan herfst en winter". 

Andere bezoeker: ,.M.aar die heh je toch ook 
in Canada?" 

Canadees: ,Op een dag?!!" 

.. * 
Zij niet .. .. ........ ! 

,.Om misverstand te voorkomen dokter" zegt 
de dame, die met een bohdje a an ·de riem hij 
een psycbiater verschijnt, ,,ik kom uiet voor 
mezelf, want ik ben volkomen normaal . . .Maar 
ik kom Uw hulp inroepen voor mijn man 
bier" en hierbij wijst ze op de bond. ,lk kan 
hem er maar niet van overtuigen, dat hij geen 
hond is!" 

. ' 



\ 
' 

flet ms. ,Lampong" laadt rottan te Muara Sabak (Djambi·riv icr ). 
( Foto: ge~agv. H . Meyer) 
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