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Op de frontpagina staat de beste 
foto 1:an de maand : Het voetbal· 
elftal van het ms. , Karaton" 
speell een spmmende wedstrijd 
te Gunung Sitoli (Nias). Op cle 
achtergrond de " Karllton" . Deze 
fo ro werrl gem1wkt door gezag· 
t 'oerder Ti. Zeylstra, die daarmedc 
de uitgeloo/de fotoprijs van 
Rp. 50,- wist te wirmen. 

Dc:e / oto, die swat a/gebeelcl 
·o[J de achterzijde van de omslag, 
werd gemaakt vana/ de statietrap 
van het m s. ,Ophir", de eerste 
haven van T g. Priok verlaterule. 

(foto: Frank Bodmer studio) 

Druk: n.v. Visser & Co. 
Djakar ta. H et ms. " Lampong" op de Djambi-rivier 

(toto: gezagv. H . Meyer) 



Gezagvoerder R. D. Wasterval 
Ccmmodore KPM-vloot vertrok met de ,Willem Ruys" naar Nederland 

Met bijna elke mailboot vertrekken wei enige KPM-ers. Met de ,,,Wil
Jem Ruys", die 16 Februari j.l. naar Nederland vertrok, ging echter wei een 
zeer hekende en algemeen gewaardeer Je figuur met pensiocn naar Nederland, 
namelijk Kapitein Wasterval, die sinds 1952 Commodore van de KPM is. 

Op Dinsdag 14 Fehrnari wenl officieel 
afsc'h eid ~eno.men van gczagvoerder 
W asterval in de kamer van de President
dirccteur. HierbU waren de voltalli!!e 
Direclie, chefs van dienst en de 

I . 
. 

. 

gezagvoerders en hoofdwerktuigkun
digen van de op die dag hinnenliggenJe 
sdhepen aanwezig. 

Met een treffeude toespraak, 
waarin de heer De Koe de dank van de 

De bovenste /oto werd gemaakt tijden..< de toespraak van de Presi<lerr.t-directeur. 
V.l.n.r. : A.ll. Krtoppien, chef V RV, de vertre.kken_de commodore R . D. W astervul en 
Mr. D. F. de Koe. De onderste foto toont gezagvoerder W asterval temidden van de voltallige 
Directie en genodigdert na de overhartdigirtg van de zijdert commodore-vlag in !le kamer van 
de President-directeur. (/oto•s: w. van Boggelen) 

Directie tot uiting bracht voor alles 
wat de heer Wasterval in zijn langdurige 
loopbaan voor de KPM heeft gepres
teerd, werd hem een zijden Commodore
vlag aangehoden. 

Roe! W nsterval is ruim .33 jaar bij 
onze maatschappij werkzaam geweest. 
Dit is juis t iets langer dan de helft 
vnu het hestaan van de KPM. Gedurende 
1le laatste IS jaar. was hij gezagvoerder 
en de ,bakjes" die deze kapitein l1eeft 
~ehad, kunnen op de nagel van een 
pink worden geschreven ! 

Hij is een buitengewoon nanticus 
eu door de uitstekende en sympathieke 
wijze waarop hU zijn geza:r voerde, wist 
hij nit zijn ondergeschikten ook bUzon
dere prestatics te halen. De KP.\1 zal 
hem missen. 

Kapitein Wasterval laat hier zeer 
vele vrienJen ach ter die nog vaak a an 
hem zullen den ken. Ret ga hem goer!! 

Vondsten uit de 2de eeuw 
Twee Wormerveerse amateur-archeo

lo:ren , de heren E. J. Helderman en 
W. Prinsze, hebhen bij de uitvoering 
vau grondwer.kzaamheden in Krom
menie aard ewerkscherven gevondcn, 
die volgens het bureau van de Rijks
dienst voor OuJheidknndig Bodemon
ller zoek dateren uit de tweede eeuw na 
Christns. 

Met Jeze vonust is men achthondercl 
jaar verder in J e geschiedenis van de 
Zaanstreek teruggekomen dan tot dus
ver m ogel ijk was. Op de terreinen waar 
Bruynzeel's fabrieken te Zaanda.nt 
waren gebouwd, h nd m en voorwerpen 
en overblUfselen :revondeu van het 
1~orpje Daenden, dat in 11.55 door de 
Wer-tfriezen was verwoest . 

Reeds vorig jaar is een begin gemaakt 
m et de uitbaggerinl! van de Heiligeweg
sloot te Krommenie, teneinde deze 
sloot voor.<r,oeJ te knnnen dempen. 

AanvankelUk vonden de heren Hel
dm·man en Prinsze scherven uit de l6e, 
17e en l8e eeuw. Toen men ook eens 
g'np: kijkcn in de noordwesthoek van 
het terrein, waar de gemeente een 
riolering legde, vond l}Ien bronsrestjes 
en scherven, die afweken van de eerste 
sche1:ven. 

Vijftig maal 
Vijftig maal ziju de reddingstatiom 

van de Koninklijke Noord- en Zuid
hollandse Reddingmaatschappij langs 
de Nederlandse kusf het vorige jaar in 
actie geweest om hulp te bieden aan 
schepen en vliegtnigen. Er zijn in 1955 
83 schiphreukelingen aan wal gebracht, 
waarJoor het totaal aantal geredden 
sedert de oprichting van de KNZHRM 
in 1924 is ges tegen tot 7910. 
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De ,Swartenhondt" strandde te Menado en 
werd weer vlot gesleept 

Doo:\" een ongelukkige samenloop van omstandigheden, hoofdzakelijk te 
wijten aan slecht weer, strandde het ss. ,Swartenhondt", in de nacht van 
10 op 11 Januari jl., ter rede van Mena.do. 

Nadat eerst de ,,Borobudur'' van de Pelni een vruchteloze poging had • 
gedaan om, de ,Swartenhondt" vlot te slepen, mocht het aan de inmiddels 
naar de plaats van de stranding opgestoomde ,Bagan", ,Ka.lianget'' en 
,.Sinabang'' gelukken om, in samenwerking met de agcntschapsmotorboot, het 
gestrande schip vlot te krijgen. 

Onder luid gejuich van de bevolking te Menado kwam de ,,Swarten
hondt" op 13 Januar1 des middags om 17.45 uur vlot .... 

De ,Swartenhondt" ardveerde 10 
J anuari 1956 om 10.00 uur op de rede 
van Menado en ging op de gehruikel~jke 
wijze gemeerd ten anker. (Het schip 
gaat hierhij ten anker met 80 vadem 
ketting uit en meert met het achtersc11ip 
op een der aanwezige meerboeien.) 

Het mer.en geschicdde in dit gcval 
door middel van twee manilla-trossen 
en een staaldraad sliprope. Het weer 
was uitstekend en zodoende kon cle 
gehele dag rniddels prauwen '~orden 
gelost. Tegen de avond begon het te 
regenen en omstrceks 22.00 uur nam rle 
wind in krach t toe. De machine werd 
voor onmiddellWk gebmik ger.eeu ge
maakt, terwijl de hemanning stand-by 
hield rnn zo nodig de trossen te kappen 
en de sliprope in te halen. 

Het anker hield echter en het schip 
verdreef dus niet. Tegen middernacht 
klaarde het weer op en nam de wind 
in kracht af. Er werd toen hes]oten de 
boeitr.ossen te handhaven, doch de 
machine Voor direct gebruik !!;Creed te 
honden. · 

Om 01.45 uur op II Jannari kwam 
plotseHng een zeer zware hui nit het 
Noordwc.sten opzetten, gepa.ard gaande 
met harde wind. Het schip, dat oor
spronkelijk 265° voorlag, kwam 25.5° 
voo1· te liggen. Hierop hesloot de gezag
voenler de hoeitrossen te kappen en 
naar zee te vertr:ekken. De machine 
wer1l op voile kracht vooruit gezet en 
tegelijkertijd werd het anker gehieuwd. 

Ondanks deze maatregelen gelukte 
het niet de ,Swartenhondt" op wind en 
zee te brengen. Ret schip b1eef me! 
krabbend anker afvallen en raakte om 
02.14 uur op het strand bezet. Herhaal
de pogingen in het werk gesteld met 
schroef en roer om vrU te koJnen, moch
ten niet baten. 

Op de rede van Menado was het ms. 
,Borobudnr'' van de Pelni aanwezig. 
Aan dit schip werd hulp gevraagd en 
was daartoe direct bereid. Inmiddels 
werden de schepen ,.Bagan", , Kali
anget" en ,Sinabang" gewaarschuwd 
om naar: de strandingsplaats op te 
sto,men. Ondertussen was er een vlieg
tuig gecharterd om de twee te Makassar 
aanwezige 8" nylon-trossen, die speciaal 
voor afsleepdoeleinden aldaar gesta
tionneerd zijn, naar Menado over te 
vliegen. 

In de namiddag namen wind en zee 
in kracht toe, waardoor grondzeecn aan 
stuurboord tegen en over de ,Swarten
hondt" sloegen en nogal wat ravage 
aanrichten. Zo werden heide valrepen 
aan stuudJoord en een stalen laadr.ed
dingboot zwaar beschadigd. Dit had 
mede tot gevolg dat ~let schip hoger 
op het strand en meer om de Noord 
werd gezet. 

De volgende dag, 12 J anuari, om
streeks 12.00 uur wenl de eerste 
afsleeppoging onder.nomen door het 

ms. ,Borobudur", helaas zonder succes. 
Hierna verslechterden de weer>.omstan·· 
digheden en moest van een verde:e 
poging, tesamen met het inmiddels ter 
rede van Menado aangekomen ms. 
,Kalianget", worden afgezien. 

Op 13 Januar.i om 6.00 uur werden 
het ms. ,Kalianget" en het ms. ,Boro· 
budur" in sleeppositie gebracht, maar 
doordat beide stalen sleeptrossen 
braken, leverde ook deze pogiug geen 
succes op. 

Inmiddels waren de mss. ,Bagan" en 
,Sinabang" op de rede van Menado 
aangekomen en waren ook de nylon
trossen gear.riveerd. Deze sc'hepen 
werden langs radio-telefonische wcg 
nauwkeurig gei'nstrueerd waar zij ten 
anker dienden te gaan, hoe de s1ecp
verbindingen tot stand moesten worden 
gebracht, in welke koers diende te 
worden getrokken en op welk moment 
elke beweging diende te wor.dim aan
gevangen. Aan het totstand hrengen van 
de s1eepverbindingen kon de gehele dag 
worden besteed; het zou om 18.00 unr 
hoog water zijn. 

De positie om 16.30 uur, toen met 
het afslepen een aanvang zou worden 
gemaakt, was als volgt : 

Het ms. ,Sinabang" ten anker met 
als slcepverbinding op het achterschip 
van het ss. ,,Swartenhondt" en vanaf 
dit s c'hip 100 m. 10" manilla-tros, 136 
m. 8" nylon-tros en 80 m. 4" stalen tros, 
in totaal dus 316 meter .. 

Op het voorschip van de ,Swarten
hondt" stond 150m. 5" stalentros, waar
aan verbonden 210 m. 8" nylon, via een 
stalen s pruit vastgezet op het achter
sc11ip van het ms. ,Kalianget'·. 

Na het aanJJreken van de dag vermin· 
derde de wind en de zeegang enigszins 
en kon een motorboot van het KPM · 
agentschap aldaar onder zeer moeilijke 
omstandig'heden de hoeitrossen uit
brengen. Bij het hieuwen op deze tros
sen werden de boeien naar het schip 
toegetrokken. 

In de morgen van 14 ]anunri '56 ; lirtl,:s het ms. "Sinabrmg'', Jut juist' was aangekomer~ en, 
later op het achterschip sleepte. Geheel reclus de onfortuinlijke "Swartenhornh''. . 

(toto: Tolly- Menado.) 
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Op het voorschip van bet ms. ,Ka1i
anget" wen] middels 140 m. 8" manilla 
en 90 m. 3 5/8" stalentros verhinding 
gemaakt met het ms. ,Bagan". 

Aan laatstgenoemd schip kwam 
de agentschaps-motorboot te trekken, 
hoofdzakelijk met het doel het ms. 
,Bagan" op te houden, aangezien 
laatstgenoemd schip op te diep water 
zou komen te liggen om nog te kunnen 
ankeren. 

Om 17.00 uur lagen aile schepen in 
sleeppositie met de trossen stijf .... De 
beide ten anker liggende schepen 
hieuwden op hun ankers en daarna 
zetten aile schepen geleidelijk aan tot 
volJe kracht. N egenendertig minuten 
later kwam er heweging in de ,,Swar
tenhondt" en werd ook hier voile 
kracht n1eegedraaid .... 

Om 17.45 uur kwam het schip vlot, 
onder het daverende gejuich van de 
verzamelde bevolking van Menado op 
het strand. 

* 
Evenals bij enige voorgaande stran

dingen is ook hier weer gebleken, dat 
nylon-trossen voor dergelijk werk 
onmisbaar ·zijn. Door hun grote rek 
(maximum 40% ), gepaard aan een 
grote br.ee'ksterkte, worden p]otselinge 
t r ekkrachtveranderingen opgevangen, 
die gewoonlijk de •zwaarste stalcn 
trossen doen breken. 

Het weten waard 

Steeds meer en meer vinden de 
on~worbare supersonische geluidstril-
1ingen toepassing, niet alleen in de 
wetenschap, maar ook in de industrie. 
Ter informatie diene, dat een zePr 
gevoelig menselijk oor nog 20.000 ge
luidstriJlingen per seconde kan Iwren 
(muggen kunnen wei geluidstri11ingen 
van 70.000 per seconde voorthreugen en 
horen). Hogere tril1ingen kunnen niet 
meer door de mens met het oor worden 
~'aargenomen, ze zijn m .a.w.' onhoorbaar. 

Thans is de mens zo ver gevorderd, 
dat hU zelfs trillingen van enkele hon
denle milllocnen per secon·de kan doen 
ontstaan. BU zo'n frequentie drin,f!en 
ze tot meer dan 9 m. diep in metalen 
en ceramiek. Maar hehalve dit, kunnen 
ze ook allerlei structuurfouten ont
hu1Ien. Dit 'geschiedt door de wijze, 
waarop ze worden tcruggekaatst. Door 
middel van detectors kan Ide meno; 
anflers onopgemer'kte fouten als b.v. 
holten opsporen, terwW op het scherm 
van de oscillograaf zelfs te zien is, waar 
de font zich precies bevindt. Evena]s 
lichtgolven kunnen bedoelde hoogfre
quente gelnidsgolven eveneens in een 
,,hrandpunt" worden geconcentreerd. 
Hierdoor wordt dan een grote en ergie
concentratic b ereikt. 

Het is Solokin zelfs gclukt op gronrl 
hiervan een supersonische microscoop 

14 ]anuari des micldags ± 17.30 uur, even voor het ss. ,Swartenhondt" vlot kwa.m, 
V.l.n.r. : m s. , Bagan", ms. , Kalianget'', ms. "Sinabang'' en het ss. "Swartenhondt''. De motor
boot "Uranus", die voor het ms. "Bagan" was, is juist niet zichtbaar. Het ms. ''Kaliangef' 
m et daarvoor het ms. "Bagan" en de motorboat "Uranus" trohken op het voorschip, '{zetl 
ms. ''Sinabang" op het achterschip van het ss. Swartenhondt" . 

(foto : Tolly - M enado.) 

te construeren, waarmede men een ver· 
groot heeld van een ingekapselrl 
voorwerp verkrijgt. Men hoopt, zo lezen 
wU in ,De lngenieur" van 18 November 
195.5, ook weldra rivieren en zeeen tot 
op grote diepte door middel van deze 
golven te kunnen onderzoeken, daar ze 
uiterst gevoelig zijn voor heterogene 
e1emcnten, die zich in een bepaalJ 
medium bevinden. Zo kan men er ook 
gehruik van maken voor het regelen 
van scheikundige en andere processen. 
Op het scherm van de ultr.asonische 
microscoop kan men de grens tussen 
twee verschillende vloeistoffen zien, 
evenzo de verschijnselen die hij een 
geringe temperatuurstijging optreden. 

Onnodig erbij te vermelden, hoe be
langrijk '<lit alles wei is voor de 
industrie. Gezicn ultrasonische trilling
en bactcrien en andere onwelkome 
kiemen dood trillen, komen ze eveneens 
in aanmerking voor het verduurzamen 
van voedingsmiddelen en het pasteuri· 
seren van melk. En wat ook van grote 
importantie is: dat genoemde geluids
trillingen stofdeeltjes kunnen doen 
samenklonteren, waar.door ze zo groot 
en zwaar worden, dat ze niet meer in 
de rnimte blijven zweven, maar gelei
delijk aan naar ben eden komen. 

Hierin ligt een m ethode verdis· 
conteerd ter reiniging van lucht, die 
met rook en andere verontreinigingen 
is hezwangerd. 

* 
Steeds meer vriie tiid. 

Prof. dr. F. L. Polak, opvolger van 
prof. Tinbergen als directeur van bet 
Centraal Plan Bureau te Den Haag, 
schrijft in het jongste mm1mers van Plein 
1955, dat er in de eerstvolgende eeuw 
een gednr.ig verdere verschuiving zal 
zijn van de arbeidstijd naar de vrije tijd 
in diPn zin, dat ge'durig meer uren niet 
gewerkt zal worden. De voornaamste 
~evo]gen hiervan zullen zijn, dat de 
scheiding van klassen en standen niet 
meer lopen zal tussen rijk en arm, doch 
tnssen werkers en niet-werkers en 
dat voorts het vraagstuk der vrije
tijdsbesteding het probleem h ij uitstek 
der toekomstige samenleving zal zijn. 

De kern-pr.oblematiek, die thans 
reeds voor een b elangrijk deel is 
verschoven van 'hei economische naar 
het sociale vlak, zal hoe !anger hoe 
meer verschuiven van het sociale naar 
het culturele vlak. Het achterblijven 
over de gehele linie van de ontwikkeling 
der cultnurwetenschappen bij die der 
natuurwetenschappen zal zich steeds 
pijnlijker doen gevoelen. 
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,,Die Rycke Reeders'' 
Zeer geslaagde opvoeringen van 11Madame Tic-Tac" 

Op een beperkt arbeidsterrein met een wakker groepje mensen, nimmer 
gebonden aan bepaalde werktijden, noch aan salarieringen volgens rang, 
zonder verantwoording af te moeten leggen aan een Directie of Raad van 
Bestuur, maar toch bezield met een behoorlijke dosis enthousiasme en 
onderlinge kameraadscha!>, hebben deze ,Reeders'' wederom een ,rycke" 
vracht thuisgebracht. 

Men vergeve deze heeldspraak, omdat 
K.P.M.-ers nu eenmaal, de een minder 
en indirect, de andere meer en direct 
in een scheepvaamvereld Ieven en 
den'ken. In het hestek van dit artike] 
is het hovendien prettiger vast te stellen 
dat ,onze Reeders" niet hehept he
hoeven te zijn .met de hekende en 
hefaamde K.P.M.-haci], doch hun 
enthonsiasme, tijd en ener.gie ook 
diensthaar weten te maken in en soms 
ook buiten het hedrijf. 

Vooral waar Europeanen in het 
algemeen en Nederlanders in het bijzon· 
der, Yoor visuele kunst met een grote 
en kleine K tegenwoordig meer. afhan
kelijk zijn van Europa, is het 
verheugend dat in de hoezem van grote 
instellingen een leemte wordt aangevuld 
met periodiek ,eigen werk". 

Dat onze K.P.M. daartoe hehoort, 
moge we] m et een zekere trots worden 
aangemerkt en het ware te wensen, dat 
in de Nededandse gemeenschap .meet· 
van deze enthousiastelingen als groepjes 
nit hepaalde b edrijven naar voren 
komen. 

Blijven wij thans hij , Die Rycke 
Reeders", die ons reeds diverse kostelijke 
avonden hehhen hezorgd. Het is nu 
eenmaal llleestal zo , dat dergelijke 
groepjes van mensen m et artistie'ke 
gaven worden gevormd en hijeengehou
den als kameraden, door een persoon. 

Zo was het ook met Chris Antonissen 
die, na zijn overplaatsing naar Bandjer
lllasin in October 1955, een leemte 
achterliet, welke moeilijk direct gevuld 
kon worden. 

Doch het was weer een andere Chris 
(hoewel zelf geen K.P.M-er), die 
hereid werd gevonden om niet zo zeer 
het ,,leiderschap" als wei de regie, waar 
het juist voor , Die Rycke R eeders" om 
gin g, op zich te nemen en dit was 
Chris Broekhuyzen. Deze man is over 
geheel Indonesie genoegzaam bekeml 
voor zijn artistieke gaven op velerlei 
gebied, doch hij heeft thans b ewezen 
een artist in hart en nier.en, ja welhaast 
in elke vezel te zijn, en wei met een 
gave, welke op een geheel ander en 
verschillend gehied ligt dan waarin h~j 
zijn eigen arb eid en levensonderhoud 
vindt. 
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Reeds wanneer men het volkomen 
stijlvolle en inspirerende programma 
van ,Madame Tic-Tac" in handen 
neemt en verder !eest dat de r.egie, 
decors en de opmaak werden verzor~d 
door Broekhuyzen, zo mogen de KPM
ers in het alge.meen en ,Die Rycke 
Reeders" in het bijzonder niet anders 
dan dankbaar zijn, dat zij zo'n artist 
in hun midden hehben en, laat men 
hopen, voorlopig mogen behonden. 

W at het stuk zelf hetreft, zo kan 
men allereerst niet heter doen dan af 
te gaan op bet programma, dat zegt 
dat het verhaal van ,Madame Tic-Tac" 
zich afspeelt in haar koffie-har, waar 
mensen uit de duistere lagen der. 
maatschappij elkaar ontmoeten . ... 

De merkwaardige naam Tic-Tac, 
zo geeft bet programma tevens aan, is 
ontleend aan de vooral in Engeland 
veel gebruikte methode om middels het 
,tikken" met de vingers in de hand
palm van een blind en doof iemand met 
deze p ersoon te kunnen ,spreken" en 
dit geheurt met een verhluffende 
snelheid. 

Onnodig te zeggen dat, wanneer m en 
iemand op de planken moet br.engen, 
die als blind en doof persoon moet 
spelen, en een gedeelte der dialogen 
begeleid en voor h et puhliek aanneme
lijk en aanvaardhaar ge.maakt moe t 
worden door middel van de ,tic-tac-taal" 
zonder dat de vaak snelle dialogen 
daaronder lijden, daarbij een 2:ware 
wissel wordt getr,o'kken op de regie en 
niet in h et minst ook op hoofdrol
speelster en enkele andere spelenden. 
Dat men ook hierin is geslaagd, is 
waarlijk een compliment aan ,Die 
Rycke Reeders"! 

Zoals r eeds gezegd, speelt het verhaal 
in een kroeg met diverse mensen en 
typen, die men nog steeds in het 
dagelijks Ieven kan vinden en, m et 
de nodige spanningen, welke zelfs resul
teren in I onzichtbare en 2 zichtbare 
moorden, kon de toeschouwer zich 
kostelijk anmseren zonder zich te 

. vermoeien en te verdiepen in zware en 
lange dialogen als gevolg van psycholo
gische verwikkelingen. V oor de diverse 
typen beschikken ,Die Rycke Reeders" 

gelukkig, evenals bij cerder. gegeven 
stukken, over de jui!'te kracltten Ji~ 
dan ook in ,Madame Tic-Tac'' de volle 
gelegenheid hadden om hun talenten 
te ontplooien. 

Alvorens de speelsters en spelers in 
vol~orde van hun opko.mst te noemen, 
moet een woord van lof worden toe
gezwaaid aan Tatie Niederer, die in de 
hoofdrol van ,Madame Tic-Tac" als 
een blinde en dove dame van 62 jaar, 
wel de zwaarste opgave had gekregen. 
Men moet werkelijk bewondering 
hehben voor de wijze waarop zij zich 
als blinde en dove over het toneel 
bewoog en, geheel aflwnkelijk van t>n 
rekening houdende met het ,tic-tac
contact" haar spel diende aan te pas:wn 
aan de dialogen. Menigeen heeft zich 
tijdens en na het stuk moeten afvra~en 
en l'Caliseren dat zij niet waar!Uk 
blind was! 

De rol van Beth, als aangenonwn 
'kind en toeverlaat van Madame, werd 
uitstekend vertolkt door iHiep van Os, 
die d<> moeilijke taak had om veelal 
als "trait d'nnion" tnssen de overige 
spelers en Madame, in de dialogen 
betrokken te zijn en dus haar ogen en 
oren overal moest hebben. 

Mr. (Hobby) Hobson, een oude 1Jank
bediende, onevenwichtig doch op 
sensatie helust, was oorspronkel~jk 
ingestudeerd door Co Willemsen, welke 
speler, die men reeds in andere stukkeu 
typische rollen op uitstekende wijze 
heeft zien vertolken, helaas 14 dagen 
voor {~e uitvoering wegens ziekte moest 
uitva11en. Bernard van Os, die deze rol 
toen spontaan overnam, verdient wei een 
apart pluimpje voor het feit, dat hij 
ondanks de korte voor.bereiding kans 
l1eeft gezien om de Mr. Hobson, zoals 
de schrijver hedoelde, op de planken 
te brengen. 

Nico de Mol, als Rudge Harvey, een 
jonge en zelfbewuste taxichaufeur, 
had weliswaar een minder helangrijk 
aandeel in dit stuk, cloch is er een 
zeer geschikt type voor en had de 
enigszins moeilijke opgave om onver
wacht geconfronteerd te worden met 
het feit dat hij zomaar neergepaft zou 
worden. Hier ware m eer angst en ver
twijfeling in stem en gebaar gewenst. 

O ver de speeltalenten van Wilde Mol 
hehoeft men weinig m eer te zeggen. 
ZiJ had weer een venukkelijke en voor 
haar. geknipte rol als Marguerite, een 
jonge en teleurgestclde vrouw, cynisch 
doch met een hart van goud, die zelfs 
met de weinige opmerkingen ,langs 
haar neus weg" het puhliek steeds voor 
zich innam. 





Gerrit van Voorthuizen was o.i. iets 
te hewegelijk voor een persoon als Luke 
Railton, de zoon v.an ,Madame Tic
Tac", een slappe figunr, die nog steeds 
als moeder's zoet jongetje wordt he·· 
schonwd doch toch zo graag mee wil 
doen met dnistere practijken. Deze rol 
lag hem niet erg en hij zal het meer 
moeten zoeken in vertolkingen met 
lange en spitse dialogen, waar hij zeker 
rolvast genoeg voor is. 

Voor Mrs. Parsons, een nienwsgierige 
en praatzieke weduwe, had men 
werkel!jk geen betere kunnen vinden 
dan Clara van Voorthuizen, die met 
haar fignur, rad praten, intouaties, 
reacties en gehaartjes eeu kostelijke 
creatie gaf en, in de overigens dankbare 
rol, ook hij opkomen en afgaan, steeds 
de lachers op .haar hand had. 

Charlotte Fiege, die de figunr van 
Chloe Walters, een jonge, hrntale en 
verdorven vronw moest uitbeelden, is 
een nienw en zeer verdienstelijk lid in 
de K.P.M-toneelwereld. Zij bewoog zich 
zich met gemak op h et toneel. 

Gees van de Wetering is een oude 
bekende en kan met zijn toneelervarin;; 
altijd voor diverse en soms uiteen
lopende vertolkingen moeilijk gemist 
worden. Ook ditmaal als Sergeant 
Harris, een ,stille" van Scotland Yard, 
kon n iet meer van hem wor.den verlangd. 

Een andere onde bekende was Piet 
van der Molen, die men tot dnsverre 
slechts in vrij onbetekende rollen had 
meegeanaakt, doch nn eindelijk eens 
kon Iaten zien wat hij voor , Die Rycke 
Reeders" waard is . Als .Clem Haves, 
compagnon van ,Madame Tic-T u(;'.; in 
haar sinistcre practijken, hij wijze van 
vergelding tegen wat de were1d huar 
h eeft aangedaan gaf hij waarlijk een 
goede uitbeelding van, wat men ook 
veelal in films aanschonwt, een 
keiharde, medogenloze en cynische 
gangster. Met zijn duidelijke stem en 
goede dictie, alsmede prettige verschij
ning, mogen hem in het vervolg gen1st 
vrij helangrijke rollen worden toe· 
bedeeld. 

Bep Dinkelman, als Kate, de vronw 
van Clean Hayes, 'had de zeer moeilijke 
opgave om eerst in het laatste bedrijf 
op te komen voor onge~er 8 minuten 
en dan een verbitterde en verslageu 
echtgenote uit te beelden, nadat zij 
geconfronteer.d wordt met de b ewijzeu 
van het gedrag van haar man. Zij hedt 
geen gelegenheid gehad om even.als de 
andere medespelenden een ,beetje voor 
te warmen" en tijdens het spel er in te 
komen. Dat zij nochtans haar rol in die 
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korte tijd aannemelijk maakte en een 
onverheterlijk partijtje sni:kken kon 
weggeven, is h et heste compliment dat 
haar toekomt. 

,,Reeders", behouden vaart, steeds 
,rycke" vrachten toegewenst en .••• tot 
de volgende reis . • •. zeer binnenkort? 

Een liefhebber van kunst 
met een grote en klei'ne K. 

,Madame" Tic-Tac" werd gebracht 
in de Gedung Kesenian (Stadsschouw
burg) te Djakarta op 20 en 21 Januari 
jl. voor K.P.M.-ers, andere scheepvaart
mensen, vrienden en genodigden, terwijl 
op veler verzoek Dinsdag 14 Februari 
d.a.v. een zeer ges}aagde openbare VOOr· 
stelling werd gegeven, ·waarvan de netto
ophrengst, met goedviuden van de 
K .P.M.-Directie, kon worden afgestaan 
aan de In-donesische Rode K~:uis - afd. 
Djakarta. 

Op 26, 27 en 28 Febrnari jl. werden 
met g.root sncces te Surabaia 3 voorstel· 
lingen gegeven (de eerste avond werd 
voor de K.P.M. gespeeld en de 2 daar.op 
volgende avonden waren bestemd voor 
de !eden van de Surabaiaanse kunst
kring). 

~·-·,·-·-·-·-·-·-·-·-·,·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 i 
i i 
i T oneelkunst ; 
i i 
i De K.P.M. heeft een toneelcluh, i 
~ ,Die Rycke Reeders" speelden ~ 
i 'veer, 1 
l Geregeld staan ze op de planken: i 
I i ! Sncces verzekerd - keer op keer! ; 
I Hun laatste stnk was een i 
i i ; verrassing, i 
i , Madame Tic-Tac" - geweldig i 
i hoor. i i i 
i Ik leefde mee - · kon haast niet 1 
{ i 
1 kijken, i 
{ Zo spannend droegen zij 't voor. { 
I I 

! Die Madame was JJliud en doof zeg, ~ 
I W at een griezel vond ik dat, i 
i k l I.· ; Maar de speelster was uitste enr , 

1 
! Zoals ze daar te star.en zat. { 
~ 1 k vond aile spelers prima, l 
! Elk type was echt raak, 1 

~ Decor, kleding, grime, belichting: ! 
~ ~ I 
~ Zo zag ik toneel niet vaak. ; 

~ ~ 
1 Dan te <lenken dat de spelers { 
i Allen K.P.M.-ers zijn... 1 

~ Dns men heeft niet zoveel keuze, ~ 
! De spelerskring is uiterst klein. { 
~ De regissenr m'n complimenten, ? 
; Ook inspicienten en soufflenr. 1 

~ ,Rycke Reeder.s" kom gauw terug ~ 
; hoor, ; 
i Toe, stel ons echt nie't telenr. i ; i 
i Oscar i 
! i 
~~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

':De hoed 
Zoveel hoofdcn, zoveel zinnen. We 

zouden echter net zo goed knnnen 
zeggeu: ,Zoveel hoof den, zoveel hoe
den." Dat js ons wei gebleken hij de 
opvocr.ing van ,Madame Tic Tac," iu 
welk. stuk verschillende mannelijke ar
tisten, gehnld in een hoed, op de plan
ken moesten verschijnen. Dat Jteeft 
heus nogal wat voeten in de aarde gehad. 
Doch na veel vragen, speuren, passen 
en meten slaagden allen, op een na, 
erin ·zich in het bezit van een voor hun 
rol vereist hoofddeksel te stellen. Dat 
die ene niet slaagde, was hens niet zijn 
eigen schnld, want de man was ijveri~ 
genoeg en had hens geen overmaats 
hoof<l. Maar de hem van vele zijden 
gul aangeboden hoeden deugden n iet 
voor zijn typering of wareil te jeugdig, 
tc ond, te hoog, te laag, te groot, te 
klein, te breed of te smal van rand. Het 
werd een complete nachtmerrie. 

Als de nood het hoogst is, is redding 
nabij. Althaus dat dacht U. Dat dacht 
onze acteur ook, toen hij een hoeden· 
eigenaar ontmoette, <lie naar de be
schrijving te oordelen juist die h oe'i 
bezat~ die hij nodig had. Toen hoven
dieu nog hleek, dat heiden dezelf de 
maat hadden, moest en zou onze actenr 
die hoed h ebbeu. 

Hoedmans voelde er echter. aan van· 
k elijk niets voor zijn hoed uit te lenen, 
want die hoed had hem, zo vertelde hij, 
in Holland handen met geld gekost en 
die won-ie zo maar niet in een paar 
avonden Iaten rnineren. 

J e wist nooit wat er mee geheurde. 
als je er zel£ niet bij was. Bovendien 
wou-ie hem in zijn volgend verlof we~r 
gebrniken en dan mocht er toch echt 
weluiets aan mankeren. 

Enfin na veel pr.aten en nog veel 
meer borrels liet hij zich door ooze 
acteur overhalen, h em zijn dure hoed 
tc leueu. 

Dus toog het tweetal naar de kamer 
van de hoedenjongen, waar de tijdelijke 
ove1:dracht van het hoofddeksel zou 
plaats vinden. 

Hoedmans klom op een stoel, greep 
een doos van zijn kast, opende het 
deksel en staarde verbijsterd in de doos" 
van waaruit slechts de rand van zijn 
geliefde hoed hem als een boos oog 
toegrijnsde, terwijl de hoi, ah'hans te 
oordelen naar de spor.en, klaarhlijkelijk 
door de muizen was geconsumeerd. 

W at er toen volgde zullen we U maar 
besparen, feit is echter, dat onze acteur 
de andere dag op Noor.dwijk voor dnur 
geld een todmietzogeschikte hoed voor 
zijn rol kocht. 

Nicolas 



Verleden en heden 

Bergen lading en edelweisz 

Iedereen heeft we] cens gehoonl, Jat 
,in die goeie ouwe tijd" de K.P.M.
schepcn met , ber!{en" lading aan dek 
voeren. 

Tocn het ss. ,San Jeronimo", var.ende 
~n K.P.M.-charter, 30 December a.p. 
van S.ampit naar Singapore vertrok, 
had het schip ruim 61 ton rotan (tan 
dek geladen (bijna 400 M"!), hetgeen 
wel een bewijs is, da t hebben ten dage 
nog steeds met zulke ouderwetse 
,bergen" lading wordt gevaren ! 

Een en ander was echter aanleidin!! 
tot de volgende telegramwisselio;r 
tussen de gezagvoerdcr en he t Agent
schap Bandjermasin : 

,gelukkig rn:,uwjaar - alles geladen 
- nu alpen 

, reciproceer nieuwjaarswensen 
danken 1100r medewerking - vcr
trouwen u tcrugbrengt edelweisz" 

Wie schets de verbazing toen de 
gezagvoerder bij zijn eerstvolgende call 
te Bandjermasin ook daadwerkelijk 
cdelweisz a an boord blee'k te hebben! 

Ons werd later in heL oor gefluisterd, dat deze 
edelweisz nog uit de verlovi ngs tijd van gezag
voerder Krui~ntan dateerde ! 

Rembrandt 
De stichting ,Rembrandtherdenking 

1956" wil de gehele bevolking doen 
deelnemen aan de schenking van een 
monument aan de geboortestad van 
Rembrandt {Leiden). 

Er zal een certificaat van deelname 
worden uitgegeven, bestaande uit af
drukken van 6 etsen of zwart-wit teke
ningen van Rembrandt met een korte 
levensbeschrijving. 

Er zal ook een biografie van Rem
br.nndt worden nitgegeven, geschreven 
door een bekend kunsthistoricus en he
stemd voor de drie hoogste klassen van 
de middelbare scholen. 

Het hedrijfsleven, de middenstand en 
aile Nederlandse gemeenten zal men he
naderen voor een bijd.rage voor het 
monument van ten hoogste honderd 
gulden, zij zullen hiervoor behalve het 
certificaa t een boekwerk ontvangen 
over Remhrandtsleven, geschreven door 
mevrouw Lamun-Trip- de Beaufort. 

Alle cerificaten zijn van een nlLillmer 
voorzien, waarmee men deelneen1t aan 
een prijsvraag, welke als prijzen aan
biedt kuns treizen voor twee personen 
naar Louden, Parijs, Miincheu, Stock
holm of andere Europese steden, waar 
musea werken van Rembrandt bezitten. 

Dinsdagmiddag, 31 ]anuari jl., werd op de begraafplaats ,Laanhof" tc 
Djakarta het stoffelijk overschot van GcJzagvoeraer Marinus van den Noort, 
ten grave gedragen. 

Op de bovenste foto: De begmfenisstoet vcrlaat het Ziekenhuis Petambu
ran. Daaronder: Ds. Salverda spreekt aan de grocve een gebed uit. 

I 

(loto's: W. van Boggel-en) 

In 1nemoriam 

Uit Nederland ontvingen wij hericht, dat 13 Fehruari j.l. 1c 
's-Gruverrhage, in de leeftijd van 59 j aar, is ov·erleden de beer 

H. W. F. Voermans 

Ill Ieven gcpensionneerd hoofdemploye van onze m aatschappij. 

Hij ruste in vrede 
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))e volgende mutaties ''ontl~n tle afgelopen maand tllaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig : 

U.O. de Jager 

A.L. Kraal 
J. Bennink 
J. Boom 
J. Klerk 

R.E.P. le Clcrcq 
W.A. Gie! 
G. Buyze 
J.F. BH~ker 

chef van 211 1 
d1enst 

em pl. 2Y/l 
gezagv. lJ;! 
em pl. 2{2 
adj. chef J ;:! 

gezagv. 3/ 2 
gezagv. !l/2 
2de wtk. 17/ 2 
em pl. 17/2 

ex ~ V (naar T echn. 
dienst/ HK) 

ex VGV (naar a g. S'pore) 
ex ltV 
ex E\' (naar afd. VZ/HK) 
ex ,::\ 'dam kantoor (nanr 

lnk. & Mag. dienst/Tg. 
.l:'riok) 

ex H.V 
ex 1:t V 
ex l:tV/SV 
ex~\' tnaar a g. S'pore) 

Per ms. , Willem Ruys" ddo. 9/2: 

F.J. Pesch en gezin 
E. van Mossel 
en cchtg. 
J.W. Ligthclm 
en gezin 

J .P. Koster en gezin 

A.H. Remeens 
Mevr, J.G. Maas
Harinck 
Mcvr. A. Maaskant· 
v. Emo.:l.:n 

VERTROKKEN. 

Per vliegtuig : 

hfd. empl. 
hid. empl. 

em pl. 

haas A 

haas A 

echtg. empl. 

echtg. 2de stm. 

ex EV (naar ag. Surabaia) 
ex EV fnaar ald. CM/ HK} 

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

ex EV fnaar 

ex EV (naar 

W e1·kplaatsen/Tg. 
Priok) 

Werkplaa:scn/ Tg. 
Priokl 

Welkom 

A.W.P. Roozen 
en gezin 
GJ. !:!tam en echtg. 
F. Kleian 
J. Koke eo gezin 
R.H.B . Diesel 
J. Schaap en gezin 
R. Edsen en gezin 
1. van Willigen 

gezagv. 

hfd. wtk. 
hid. wtk. 
hlc.J. wtk. 
hfd. empl. 
le stm. 
2de stm. 
2de wtk. 

RV 

RV t V.I:' 
R\' 
RV 
EV/OP (ex afd. CD/ Tg. Priokl 
RV 
nv;sv 
RY/SV 

Een goede reis en behouden aankomst ! 

N!EUW AANGENOMEN : 

S. Karoendeng 
E.P. Kambey 
lJ. Meyer 

loc. empl. 
loc. empl. 
11. wtk. 

per 1/2 naar afd. Claims/ HK 
per l/2 naar ag. Makassnr. 
aangek. per "WIIlem H.uys" 

uuo. 9 2 
D.W. Groeneveld 11. wtk. iJem. 
S.P. Bosman 11. wtk. 

" 
1dem, 

E.G. van Lonkhuysen 11. wtk. ld t! lll . 

H.E. Katlenbroek 11. wtk. , idem. 
J .C. Bree 11. wtk. 

" " 
idem. 

A.G. Hendriks 11. wtk. 
" 

idem, 
E. Kats 11. wtk. , 

" 
idem, 

Welkom bij onze maatschappij 

MUTATIES: 

Th. M.P. An[!:evanre 

E.A. Fransz 

Ong Goan Han 

C.H. Poulus 

em pl. 

em pl. 

2de stm. 

ddo . 30/1 van ag. s·pore naar ald. 
CM!HK 

ddo. 30/1 van ag. Mukassa r naar 
ag. Bandjermas1n 

ddo. 1/2 ontslag op verzoek 

J.P. van Diepen 
L. Dijkslag 

em pl. 
3de wtk. 
3de wtk. 
4de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 
3de wtk. 

28/1 EV (ex ag. Palembang) P. Riem 

adj. chef 

hfd. empl. 

ddo. 6/2 van afd. VRV /HK naar 
ag. T g. Priok 

ddo. 7/ 2 van afd. VRV /HK naar 
ag. S'pore 

ddo. 15/2 van TD/HK naar 
Surveydienst/Tg. Priok 

A. ter Welle 
R. Dopheide 
J.J Pieterae 
Th. F. Ryckaert 
J. Roos 
J.L. Jonker 

D.M. van Leeuwen 
J .A. Faber 
O.W. Brauer 
A.J. Leget 
Th. H. Rappard 
R. Budding 
J. Remmerde 
W.R. Brassem 

gezagv. 
hfd. empl. 
3de wtk. 
hfd. wtk 
2de stm. 
2de stm. 
2de stm. 
4de wtk. 
em pl. 

Per ms. ,,Sibajak" ddo. 4/2 : 

A.N. Kloots en gezin l e stm. 
J .P. Duykers en echtg. 2de stm . 
Lie Hok Liong 2de stm. 
en echtg. 

30/ l RV /SV 
30!1 RV/SV Jr. A.M. Poot 
30!1 RV/SV 

4/ 2 RV/SV 
4/2 RV /SV A.J. Janssen 
'l / 2 RV/SV 
rl/2 RV 
·1/ 2 GSV (ex a fd. PZ/HK) 
6/ 2 RV/ SV 
9/2 OP 

11/2 zv 
13/2 RV ;SV 
13/2 RV 
13/2 nv ;sv 
lB/2 EV (ex Werkpi./Tg. Priokl 

HV 
RY /SV 
sv 

rer ms. ,Willem Ruys" ddo. 16/2: 

G.D. Mitchell 
eo gezin 
R.D. Wasterval 
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chef van 
dienst 
gezagv. 

EV / OP (ex ag. Tg. Priok) 

RV/ OP 

chef van 
dienst 

em pl. ddo. 15/2 van afd, VZ/HK naar 
ag. Tg. Priok 



Vondsten-lawine 

Zijn de nieuwe hewoners van dP. 
Noord-oostpolder we] pionier.s ? Dat 
worilt twijfelachtil!, als men kennis 
necml van de ontza~wekkencle hoeveel
h eid historische voorwerpen- van bran
zen tijilperk tot Hide eeuw- die in de 
hodem van de drooggclegde polder zijn 
~cvonden. Daarui t rijst een landelijk 
b eeld op van dieren en /!:OUilstnkken , 
schipper:> en Spaanse so ldaten, die <If' 
voor~anl!crs zijn geweest vau de nieuwe 
polderhevolkinl!:. 

De rijks:l icnst voor het oudheidktmdi;! 
hoclemonderzoek heeft in de polder c<>n 
ware ,r.oudmijn" aan~etr.offen. Zo z«l 
hinnen korte tij rl de ware geschiedeni~ 
van clit ver(Jronken en herwonnen lan.l 
kunnen worden geschrevcn. H et verband 
tussen Je houemvondsten wordt th aus 
wetenschappelijk nagegaan in een mum
Lieus onderzock, dat p;een detail over 
bet hoofd mag zien. Er is bercikt, dat 
1le nieuwe h ewoners ,bodem-minded" 
zijn geworden en dagelijks doen grontl· 
wcrkers en pachters die op de kavelt~ 
werken min of meer belangrijke vonci
sten, die bij de archeologen in 
Amersfoort tezamen komen. De helan~
rijkste von ds ten van de laatste maandcu 
zijn in kaart ~!ehracht . Op de ~eploe~de 
kavels hU Urk zijn zwerfstenen gevou
ilen. Op h et nippertje, want nu dczt: 
hodem bepiant is zijn weini~ vondsten 
meer te ver.wachten. T en zniden van 
Kuinre zijn vuurstenen werktm~jes 
op gcraapt uit het hronzen tijdperk. 
In 1>cctie L van de polder leverde hct 
vroeg-middeleeuwse kleidek op h e t veen 
vaatwerk nit de middeleenweu on. Aau 
de westkust van Schokland we;d een 
gave stencn kruik uit de dertiende eeuw 
aanl!:etroff en. 

Het ~elijkmakcn van dijk- en terpre:>
tcn op cnkele kavcls levert veel aarde
werk en t alloze h eendercn van huisdie· 
r.en op. Er is wat ,kleingeld" gevonden 
da t heeft toebehoord aan een in 1581 
of '82 verdronken cigenaar. Deze afge
ronde muntvondst, een zeldzaamheit! , 
hewees dat de verzilting van 'het noorde
lijk deel der polder ongeveer twinti g 
jaar. eerder is hegonnen dan in he t m id
den tleel. Bij Urk wer.den hij ~rondwerk 
vijf gouden en dertien zilveren geld
stnkken van voor 1536 gevonden, hlii· 
kens de aard der munten een interna tio
n a le ~er.zameling, die een Spaans soldaal 
tijdens veldtochtcn heeft aanl!:elel!d. Een 
kandidaat-pachter voncl in sectie 1 twee 
zi lveren florijnen uit Nijmegen (loBo) 
en Zwolle 1688. Aan de W estkust van 
Schokland werd een oud zinkstuk van 
takkebossen gevonden . .Kruikjes uit a ~ 
i>cheepvaart en een vrachtscheepje uit 
J 360 kwamen voor hoven in sectie H 

Onze ntaandelijkse foto-prijsvraag \ . 

Dit is de oplossing van de 
opgave in het 1 anuari-nnm
mer: een gedee he van een 
taart. 

V cle oplossingen kwamen 
biunen, doch niemarHl slaap:
cle er in het detail van de 
opgave thnis te hren gen. 
In feite zijn we dus weer 
Rp. 15,- rijker geworden ! 

Hiernaast staa t de oplos
sing van de foto-prijsvraag, 
voorkomende in het Decem
her (Kerst-) -nnmmer van 
, de Uitlaat" : efm gedeelte 
van een varkenssnnit. 

De uitp:eloofde Rp. l.'i,--
gaan ditmaal naar de lwcr 
L. Goldbach - motordrijver 
aj h van het ms. ,Lcmheh". 

Oit is -de o>pgave voor -deze 
maand. We gel-oven echt niet 
dat u met de oplossing veel 
moeite zull hebben. Bent u 
er achter, zend dan uw op
lossing aan u·e R edactie van 
,de Uitlaat" - p/a n.v. K.P.M. 
- Medan Merdeka Timur 5 -

· Djakarta. 

Zet in ·de linker-bovenhoek 
van de envelop : foto-prijsvraag 
en conlroleer even of uw naam 
en adres op uw inzending staan 
vet·meld, dat word! nl. nog wel 
eens vergeten ! 

De uiLersle datum van inzen- I 
ding : 20 April a.s. 

"'-.. ________ _/ 
en op kavcl 38. De p older is nog vol 
schecpswr akken: de wrakken welke van 
belan g zijn moeten nog systematisch 
worden ui tgegraven aan de h and van de 
wrakkenkaart, die nu gereed is. 

Zelfs prehistorische vondsten zijn ge· 
daan. Ten zuiden van de Knardijk kwa.m 
een spaakbeen van een wild rund hoven 
water. En ten noordwesten van Lelystad 
zijn beend.eren gevonden, die herkellll 
zijn als resten van de m ammoet, de 
s teppenwisent, het wilde paard en h et 
reuzenhert in welks omgeving ook -
voor he t eerst - een vogelhotje werd 
gevonden. 

Zo oud is het land, waarop de nienwe 
hoeren ploegen. 

3 Nieuwe bruggen 
Ir. A. l,:.. Maris, directeur-gen~raal 

van de Rijkswaterstaat, hceft op ee n 
hijeenkomsr van de Maa tschappij voor 
Handel en Nij verheid te Nijrnegen o.a. 
medegedeeld, dat in de naaste toekom~t 
cen nie uwc noord-zuid-verhinding zal 
tot stand kornen, even ten westen van 
Nijmcgcn. Voor deze nieuwe weg zijn 
drie .,ieuwe bruggen resp. over deW aal, 
de Maas en de Nederrijn nodig. 

H ct ligt in de 1Jedoeling, dat de W aal
brug even teu westen van Nijme~en z11l 
komen te liggen. 

De noodzakelijke en directe wegvcr
hetering Nijmegen-Kleef is ontworpcn. 
Spoedig zal hierover een alvies aan dH 
minister kunnen worden uitgehracht. 
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Tijan Sandang terlahir pada tgl. 15 Ojuli 1896 
di Kampung Sa wah (Bekasi). Pada tgl. 17 

Tijan Sandang 
pesurult kepala 

bag. V.R.V.{H.K. 
40 taltun 

17 Maret 1956 

ll'laret 1916 ia ma,;uk 
kerdja seibagai pesu· 
ruh pada perusahaan 
kami dan dipekcrdja
kan di Bag. Claim. 
Setelah hekerdja limn· 
bclas tahun wba:;1an 
ini , maka ia dalam 
tahun 1931 dipindah
Kan k~ lJinas 'l'ehnik, 
dim::na ia Lelah be
kerd1a hingga tahun 
1939. Sedjak tahun 
1939 sampai dengan 
pendudukan Indonesia 
oleh Djepang ia be
kerdja di Bag. P.Z. 

Sesudah pcrang-
Sa-ndang Tijan di-
temp.:tkan di llag. 

V.R.V. dari Kantor Bes,u, dimana ia hin""U 
dengan sekarang masih senantiasa bekenfi:. 
Pada tgl. 1 Djanuari 1956 ia dinaikkan pangkat 
mendjadi pcsnruh .kepala. 

* Sim Som Hoey wcrd 15 September 13)7 te 
Djakarta geboren. 3 Maar! 1921 trud hij als 
klerk in dienst van 
onze maal;;chappij en 
werd geplaatst bij de 
Afd. Civiele Dienst 
van het Hoofdkantoor. 
Na tussentijds nog 
gedurende een 3-tal 
jarcn bij de CD /Tg. 
Priok te hehbcn ge· 
werkt, werd hij daarna 
wederom Lerugge-
plaalst naar de 
CD/ Hoofd,kantoor. l 
J anuari 19,16 werd de 
heer Sim Som Hoey 
benoemd Lot 1e klcrk. 
Zijn bevordering tot 
hoofdklerk II kwam 
a£ op I Januari 1951. 

Salim 
1e klerk A/d. CDjHK 

35 jaar 
23 Maart 1956 
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Si m Som Hoey 
ltootdklerk II 
A/d. CDi liK 

35 jaar 
3 Maart 1956 

Salim werd 13 

September 1901 te 

Djatinegara gcboren. 
Als 14-jarige jon,-;e

lin~, <!P 11 October 
1915, trad hij als ·1d c 
klerk in cliensl van de 

KPM. 1 Jannari 1949 
werd hij Lot 2dc klerk 

bevorderd en 1 Jann· 

ari '54 yo)gde zijn 

aanstelling tot le kerk 

Woei T joei Tek 
onderbaas Bjbeamb~e 

Werkp laatsen Tg. Priok 
35 taltun 

26 Maret 1956 

· I· .,. 

Dauda Arapa terla

hir dalam tahun 1903 

di Gorontalo. Pada 

tgl. 1 Maret 1931 iu 

masuk kerdja sebagai 

tuk::mg kehon pada 

perw. Gorontalo . Da

lam djabatan ini ia 

l1ingga ·sekatang rna· 

sih senantiasa be

kerdja. 

Mardjoeki 
t i kkcr 1 ,!2de klerk 
atd . Tikkerij,HK 

25 jaar 
2 Maart 1956 

\V oci Tjoei Tek Ler
lahir pada tgl. 22 
Desember 1894 di 
Kanlon (Tiongkokl. 
Dalam ·bulan Maret 
1921 i21 masuk ker-ij<~ 
pada K.P.i\1. scha;;ai 
cl raaiet· di \Ve,·k· 
plaalsen. 

Dalam tahun 1939 
ia dinaikkan pang!~at 
mcndjadi mantiur ke
pa)a.Jraaier dan pada 
Lgl. 1 D jan ua ri 19;)-t 
berlangsung peng· 
angkatannja sebagai 
onderhaas B/ beambte. 

\V oei Tjoei Tek. 
hingga dengan seka
rang masih senantiasa 
hekerdja di WeJ·k
plautsen Tg. Pdok. 

Dauda Arapa 
\:ebon perw. Gorontalo 

25 tahun 
1 Maret 1956 

In 1912 
gehoren, 
djoeki 2 

Le Djakarla 

lrad Mar· 
Maart 1931 

alo oppasser in dienot 
der KPM. l'·:a in l9·:t9 
te zij n aJ,;ge;teld tot 
opr1asser 2de !d., werd 
hij een jaar later 
hcHH·del'fl Lnl oppas· 

ser 1e klasse. \V eder
om een jaar later, op 
1 Januari 1951, werd 

hij hevordenl tot 3de 
klerk. 1 Jar:uad J 953 
werd hij hcnoemd tot 
tikker I/2de kl:.:rk. 

Geert Willem Zwart~ werd 26 .Tuli JQII8 te 
Arnhem gehoren. Hij doorliep de 5-j. HBS en 

rlaarna de Zeevaart· 
"rhoo) te Amsterdam. 
Op 4 Maart 1931 trad 
hij als 4de stuurman 
in dienst der KPM. 
Na nog resp. zijn .?de
en le rang voor Stuur
man GHV te hehbcn 
hehaald, werd hij 1 
April 1938 tot 3de 
stuurman bevorderd. 

Gedurende de Ja· 
panse hezettingsjaren 
van Indonesie is d e 
hcer Zwarts blijven 
doorvaren. G. W . zwarts 

gezagvoerder 
25 iaar 

4. Maart 1956 

1 Januari 1947 werd 
hij tot 2de stunrman 
benoemd ; 4 jaar i.1ter 

v:llgtle zijn bevorllering Lot 1e stumman. Op 1 
Januari 1 ~56 werd hij aangesteld tot gezag
voerder. 

Hauke Tijmslra werd geboren op 7 April 
1911 te Medan. Na eerst de Handelsschool te 

hebben doorlopen, 
volgde hij ·de studie 
aan de Kweekschool 
voot· de Zeevaart le 
Amsterdam. 4 Maarl 
1931 trad hij als 4de 
stuurman in dienst 
van onze maat
:;chappij. In 1934 be· 
haalde hij te Djakarta 
zijn 2de rang en 
werd op 1 April 1938 
tot 3de stuurman 
hevorderd. In 1940 
behaalde hij, eveneens 
te Djakarta, zijn eerste 
r t:ng voor Stuurman 
GHV. Gedurende de 
2de wereldoorlog 

B . Tijmstra 
gezagt•o~rder 

25 jaar 
4. Maart 1956 

werd de heer Tijmslra door de Japanse hezel
ter:; gei:nterneerd. Na Japans' capitulatie ging 
hij weer varen. 1 januari 1947 werd hij be
vorderd tot 2de stuurman. I Januari 1951 werd 
hij tot 1e stu_!lrman benoemd; zijn hevordering 
tot gezagvoerder kwam af op 1 Juli 1955. 

* C. den Hartoog 
hoojdwerktuigkundige 

25 jaar 
5 Maart 1956 

( geen toto besehikbaar) 

Cornelis Jen Hartoog aanschouwde het 
lcvenslicht o)l 19 Sentember 1910 te Schoon
boven. Hij volgde d.e studie aan de Kweek
school voor Machinisten te Amsterdam; hij 
Lrad 5 l\'laart 1931 als 5e werktuigkundige 
in KPM-dicnst. 

In 1935 behaalde hij hct diploma A. 1 Octo· 
her 1939 vol3de zijn bevordering Lot 4de wlk. 
Gedurende de tweede wereldoodog werd de 
heer Den Hartoog door de Japanners le Manilla 
gei:nterneerd. Direct na de oorlog ging hij 
weer varen. In April '48 hehaa1de hij in Neder
land het B-diploma voor scheepswerktuig'kun· 
dige. 1 Januari van datzelfde jaar was hij 
inmiddels tot 3de wtk. hevorderd. 7 Juli 1950 
volgde zijn aanstelling tot 2de werktuigkundige 
en predes 5 jaar later, 1 Juli 1955, werd hij 
tot hoofdwerktuigkundige bevorderd. 

De heer Den Hat·toog verblijft thans met 
reglementair vedof in Nederland en zal onze 
maatschappij op eigen verzoek met vervroegd 
pensioen, een dag na zijn 25-jarige dienst· 
jubileum, gaan verlalen. 



E. Heumassy 
111acl£ine-motordriiver 

25 1aar 
16 M !lart 1956 

(gUn joto besch.i kbaar) 

Elias Heu~assy werd 23 September 1910 te 
K amarian (Ceram) ge.boren. Na zijn school
opleiding tra·d hij 16 Maart 1931 als smid in 
KPM-~ienst . In December 1938 behaalde hij te 
Sing;,pore h~t diploma voor macbiuedrijver. 
1 l•chruari 1940 wcn:J. hij in deze funclie aan
gesteld . Ge~·urende de bezctlingsjaren van 
lnJonesie is ltij blijven doorvaren aan boot·d 
van het ss. , _Generaa l van Geen". Op 1 M.aarl 
19+9 slaagde hij te T g. Priok voor het diploma 
motordrijver; met inga·ng van dezelf.de datum 
werd hij Lot mnchine-motordrijver benoemd. 

Pieter va n der Wecrdt wcrd gcLoren Le 
Amsterdam op 6 Juni 1905. Hij do-orlicp de 4dc 

P. va1t der Weerdt 
adj. chef 
25 j aar 

21 Maart 1956 

Handcls HBS aldaar 
en behaalde daarna 
nog d e diploma's 
voor Bockhoudcn en 
Engclse Handelscor
respondcnlie. Na eerst 
enige tijd gewerkt te 
hebben bij de Hout
imporLHrma Nielsen 
Le Amsterdam, trad 
hij 21 Maart 1931 ah 
employe in dieust van 
de KPi\1 en wcrd 
Lcwerkgesteld bij de 
Afd. CM van het 
Hoofdkanloor. In 
April '34 vertrok d e 
h eer van Weerdt voor 
de cers,~e maal mel 
~·erloi naar Europa. 

Na ommekomst hi crvnn werd hij geplaatst op 
het agentschap Bandjermasin. Van begin 1939 
tot Februal'i '40 was hij wederom werkzaam bij 
de Afd. CMJ Hoofukantoor. Dam·na volgde zijn 
overplaatsing naar h et Agentschap Singapore, 
alw:wr hij tot nan de komst van de oprukkende 
Japanse troepen bleef. Na nog enige maanden 
werkzaam I e zijn ;teweest Of> he t SUl·ahaia
agentscba·p, werd hij door de J:\panse bezeuers 
geluterneerd. Zoals zovelen met hem, kwam 
hij in versc-hillende intcrncringskampen terecht, 
doch onmiddellijk na Japans' capitulatie meldde 
hij zich weer hij onze maatschappij aan en werd 
VJorlopig lcwerkgcsteld bij de NlSO. lit Jnnuari 
'46 verlrok hij mel verlof naat· Nederland. l 
.luli 19-1-6 we1·d hij tot h oofdemploye hevorJet·d. 
In Juli van datzelfde jaar keerde hij naar 
Djakarta lc rug en werd geplanlst op het agent
schap Le Sydney. Een jaar later, in Augustus '47, 
wer·d hij overgeplnalst nnar het agentschap tc 
Tg. Priok, alwaar hij tot September '49 wm·l}
zaam hlceft. Danrna weer terug naar zijn oude 
afdeling : CM/Hoofdkaruoor. 

In Augustus 1950 vet·trok de !.eer Van der 
Weerdt m et EV. Nn ommekomst hiervan werd 
hij wederom geplaatst op de Afd . CM van het 
Hoofdknnloor . Op 1 September '53 wcrd hij 
tewecligesteld op h et Singapore-Agentschap en 
in April '54 volgde zijn overpbatsing naar het 
Agentschap T g. Priok. Op 1 Januari '56 werd 
hij tot adjunct-ch ef b evorder.J en op 24 Januari 
d .a.v. vertrok hij met gezinssclieidiugsverlof 
naar Nederland. 

* J . Punt 
gezagvoerder 

25 1aar 
28 Maart 1956 

( geen t ot o besch.tkbaar J 

Johannes Punt aanschouwde het levenslicht 
op 15 Januari 1908 te Amsterdam. Hij doorliep 
eerst de 1\f,ulo en daarna de Zeevaartscho-ol in 
zijn geboortestad. Op 23 Januari 1930 trad hij 

als 4de stuurman in KPM-dienst . Na zijn 2de
en le rang te. Djakarta te hebben behaald, werd 
hij 1 April '37 tot 3de stuurman. 'bevorderd. 
1 Januari '42 volgd e zijn aanstelling tot 2de 
sluurman. 

Geourende d e .b ezettin gsjaren van lndonesie 
wer.d ·de b eer Punt .door de Japanners gei:nter
neerd. Na J ap ans' capitulalle g1ng lltJ weer 
varen. In Juni 1951 werd hij op cigen vcrzoek 
gepensionneerd, doch eind Augustus '52 kwam 
hij wederom als ·kv. 2de stuut·rnan in Kt'L~l
di enst Lerug. 1 September '52 werd hij Lot td. 
lc stuurman aangesteld; 1 Mei 1954 volgde 
zijn aanstelling ·LOt gezagvoerder in vasle dienst. 

* 
Ali Mochtnr, gehoren op 3 F ebruari 1903 tc 

A lt Mochtar 
pakltuism. 11/11 }( II 

- ag. Tg. Pr :ok 
25 1aar 

29 MM-rt 1956 

Tjiandjur, trad 3 Fe
orua_ri 1926 a1s kranie 
in dicnsl van onzc 
m&alsrhappij. Na eerst 
bevoruerd Le zijn Lot 
gudang··mandur en 
uaarn;; lot hoofd
gudang-mandur, wcrd 
hij 1 Januari 1'H9 
a · tn ge~:eld tot p ah. 
hui; mee;;e,- 3dc kl 
<le kl erkl. 1 .lanuari 
1953 volgde zijn be
~·onl ering tot pakltu is
meester Il/ HK IL 

Op 29 Maart a.>. 
h erdenkt Ali i\'Iochta r 
h et feit dat hij onze 
maatsclia,ppij 25 jaar 
Lrouw hecft gedien ~L 

Originele raadzitting 

Burgemeester jhr. mr. C.J.A. de Ranitz, 
de gemeente-secretaris, vijf UtrecJJtse 
wethouders en 24 journalisten uit 
Utrecht en omge ving hehhen de rolleu 
eens omgekeerd. In ue dinerzaal van 
het Jaarbeursrestaurant werd een raad,.:
vergader.ing gehouden, )Vaarhij de jour. 
nalisten het college van B. en W. en de 
raad vormden en de hurgemeester, de 
secretaris en de wethonders als raads
verslaggevers fungeerden. 

Verleden jaar tijdens de traditionele 
maaltijd, die B. en W. in Januari een 
aantal journalis ten aanhiedt, is heslo· 
ten in Januari 19.56 zo'n origiuele r.aa<h
zitting te houden. Zowel hij de pers als 
in de raad waren de posten tijdens 
deze zitting op oorspronkelijke wijze 
verdeeld. E en P. v. d. A.-politicu,; 
schreef voor een katholieke kraut en 
een K .V.P.-man voor een pr.otestants 
daghlad. Journalisten van een pro
testants en een katoliek hlad vorn1den 
de communistische fractie, terwijl 
iemand van het Vrije Volk fractievoor
zitter van de A.R. was. 

Het werd een zo interessante vergadc
ring dat de voorzitter zelfs een keer 
moest dreigen de perstribune te ontrui
meu, toen een der verslagf-,evers ook 
een duit in het zakje wilde doen. 

MEDEWERKERS GEVRAAGD ! 

L eest U maandelijks onze Uitlaat? 
lnteresseert U zich daarvoor? 
Kijkt U wtel eens naar de foto'.> 
Kan de uitvoering er mee door? 
Uw redactie tracht te maken 
Wat er van te maken is, 
Iedere maand opnieuw een num

nler, 
Lastig hoor - beslist niet mis ! 
Steeds het hlad weer vol te krij-

I s een moeilijke taak. 
gen, 

\Vaarvan halen we de verhalen, 
Accoord : 't is een redactie-zaak. 
Zeker lezer, 't is een feit hoor, 
Maandelijks zitten we er maar 

m et>, 
Hoeveel eenvoudiger zou 't niet 

wezen, 
Als TJ ook Uw b est cens dee? 

• 
d' Uitlaat is ons KPM-blad, 
voor en door het personeel. 
·'n Enkeling stuurt wei eens een 

stukje, 
maar 't is weinig - hens ni,et veel! 
Kom non schrijvers, fotog1·afen, 
tekenaars en wat al niet meet, 
stuurt ons toch uw p ennevruchten, 
niet aileen nu, maar k eer op keer! 
Moet U 'us kijken - binnenkort 

uan 
wordt ons blad een reuze krant. 
Wordt ue Uitlaat nog vre1 uikker, 
schreeuwen we .!!een moord nocl1 

~ bran1l. 
Beloof uaadwerkelijk mee te 

helpen, 
Schr~jf ecn stukje - fotografeer ! 
Als U er even voor gaat zitten, 
Lukt het zeker - dank U zeer! 

Oscar. 

----- ------ -

- Bent rt misschien een 'Vltn de velen die met 
hun maag sukkelen? Probeert It dan eens 
ou:::c snelwerkende V irgo-pitlen!! U neemt 
tu:ee van deze pillen met ecn beetjc water 
in en let u eens goed op wat er nu gaat ge· 
beuren. • •• 

13 



III 

( mt't toto's van de schriJVe1') 

Dit is de derde serie van flitsen, opgetekend en ons toegezonden door 
onze collega, die onlangs zijn EV met zijn echtgenote in Australie doorbracht. 
Begin Januari van dit jaar maakte hij van de plaats van zijn inwoning, Penrose 
CNew South Wales) , een aut<Ytocht naar Brisbane (Queensland) en terug. 
Over deze interess::.nte trip publiceren wij bier het eerste gedeelte van zijn 
reisbrief. 

10 J:mual'i 1956. 

" E "ery tl1t11g has been checked np ; 
the tank i ~ full to ' r neck". "Gou,i, 
thanks". lk belaalde de henzineman hf't 
VPrRchultlil!de be,Jrag en gewapen:I m et 
twPe niet te voDe h:ndkoffe;·s en het 
fototocstel ~chietlduar . slartlen wij om 
10 uur voor onze circa tirn dap:rn 
duren1le trip naar Brisbane, de hoofd
plaats van Queensland. 

Van de N.R.M.A. - te vergelijken 
met UP. Nedcrlandse K.N.A.C. - had,len 
wij voor het traject P enrose- Katoom
ha ecn aantal zeer hanrlig samcn
l!estel de en overzichtel,jke kaartjes 
gekregen. Eenmaal op de Highway ging 
het met cen kalm ~angetje op Camllea 
aan, tot nu toe nog hekend lerrein. 
Even voorbij laa tstl!enoemde plaats 
werd de Hi~h\ ;ay veria'en en link,
afgeslagen, de weg naar Penrith. Deze 
weg vie] ens reuze m ee, cen goerl 
wegdek. 1\bar de omgeving was vri.i 
ccntoiJig en erg eenzaam. Dit ver:mdenl <' 
echtec wel tuen wij op de Western 
Highway kwamen; deze Highway is de 
enige grote verkcersader, die de berg· 
keten achter Sydney doorbree!;. t. 

In P enrith gebruikten wij onze lunr h 
en herdachten ons eerste (en cuige ! ) 
slachtoffe r: een kip. Maar wie laat dan 
ook midden in de hoofdstraat van h c l 
vrij drukke P enrith een kip rondwan
delen? 

Venier Weslwaarts gaande zagen wij 
de hefaamde b ergen, die beken!l staan 
al~ de Blue Mountains. Inderdaad han~rt 
cr over deze bergen een typische blauwe 
waas. 'Ve t.roffen he t helaas niet. met 
het weer, zond er twijfel zou het uitzicht 
op a cze bergen met zonnenschijn vcel 
mooier zijn geweest. Maar ondanks de 
b e trokken lucllt genoten wij er toch we1 
van. 

komelijke moeilijkhed en om in zo 'n 
gebied bijvoorheeld een neergestort 
vliegluig te moe ten opsporen ( als ik 
mij nog goed herinner heeft er onlanr~ 
in de kranten geslaan dat in December 
195.) h et wrak was gevonden van een 
in September 1954 neergestort vlieg
tuig). 

~et toen wij op weg waren om de 
Crying Rock en de Queen's Fall te 
bezichtigen, brak er een hevige onweers· 
bui los, zodat wij ons maar haasli)! 
terugtrokken in h e t vlakbij gelegen 
t!JCehuis en ons maar troostten m et 
Devonshire tea ( een soort tlu~-complet). 
T een het weer opklaarde, werd hct 
wei tijd om een onderdak te gaan 
zoe·ken. Vooral in door touristen he· 
zochte gebieden moet je er niet al t~ 
laat aan beginnen. Ons was geadviseerd 
daar niet later dan om 5 uur m ee te 
beainnen. V andaar ook, da t toen wij 
ee;st te{!en zessen bij een hotel in Lettra, 
dat ons wei leek, aankwamen en de 
reception:stc ons niet direct ui lslui I~Pl 
kon f!c ven, wij ie twat in de knijp zatPn. 
Gelukkig viel het nogal mee. W 1j 
kregen althans een priJlla kamer toege· 
wezen. N a ccn haas tig bad en Jito a:m
kleedpartij - het diner in de m eeste 
hote!s begint al om kwart over zes en 

In Wentworth Fa lis sloe~J:en wij een 
zijweg naar bet Zuiden in en kwamen 
aan de grens van het plateau waar wij 
ons b evonden. Zoals ook bij de Fitzroy 
falls ( zie het J anuari-nummer van , de 
Uitlaat") sch eidden steile wanden ons 
van een lager gelegen vallei, m aar deze 
vallei leek onmetelijk groot. Eerst toen 
realiseerden wij ons de welhaast onover· De donkere l ijn op bowmstaand kaartje gee/t de route aan, zoals cloor ons werd gevolgd. 
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na 7 uur krijg je niets meer.! - kwam 
ik tot de onaangename ontdekking mijn 
dassen te hebben vergeten. In d~ 
weinige minuten die nog restten ben ik 
toen naar een herenmode·zaak geholll 
die zowaar nog open was en het land 
was alweer gered. 

11 Januari. 

Zo vroeg als het diner plaatsvond, zo 
laat hleek het ontbijt tc zijn. Ik vind 
tenminste 8 unr voor een ontbijt rijkelijk 
laat, want dat hetekent dat je niei 
eerder dan tegen negenen kunt starten. 

De beroemde Three Sisters 

In Katoomba moesten wij natuurlijk 
eerst de beroemde Three Sisters bezoe
ken, drie vlak bij elkaar staande 
enorme r.otsblokken, die uit de vallei 
opsteken. Daarna poogden wij de even
eens heroemde Falls te bezichtigen, 
maar de over het algemeen vrij onge
lukkig opgestclde Austr.alische wegwij
zers en de di\erse voorbijgangers met 
hun "I'm sorry" of "I don't know" 
bradhten ons niet waar. wij wezen wilden 
en om verdere tijdverspiiJing te voor
komen zijn wij maar verder getrokken 
langs de Western Highway. Bij Hartley 
sloegen wij voor de verandering weer 
eens naar het Zuiden af op weg u'aar de 
Jenolan Caves. Na ruim een nur rijden 
op een vrij eenzaam traject, zulks wat 

The Arch - de spelonk waar de koplampen 
van de auto uno est en worden ontstoken .. ..... .. 

.menseJijk Ieven betrof maar afwisseling 
genoeg hood aan prachtige vergezichten._ 
doemde nog vrij plotseling een enorm 
1·otsgevaarte op waarin een grote 
spelonk. Deze spelonk bleck "The Ard•" 
te hetcn. De koplampen moesten worden 
ontstoken en wij reden de duisternis 
in. Maar nog geen honderd meter vet'
der of het daglicht kwam ons weer 
tegemoet en wij stonden aan de andere 
zijde van de -rotsmassa en te~euover een 
aantal bussen met hezoekers. Een 
eindje verderop bleek de parkeerplaats 
te zijn. Deze was hehoorlijk bezel. 
Tcru~Iopende naar The Arch ontmoet
ten wij tiental1en bezoekers, die hlijk· 
baar net hun lunch hadrlen genuttigcl 
in het 3 venlieping:hop.c hotel, dat vlak 
bij de spelonk stond. Voor de loketten 
slonden queu's van toeristen, die Je 
grottcn wilden bezichtigen. Na infor· 
matie wisten wij dat er diverse g:rotten 
waren met een totale leng:te van rui.m 
5 km. Voor het hezoeken van ecn grot 
of combinatie van grotten, was een gicl,:; 
be~chikbaar. Met het oog op onze 
verdere tocht kozen wU de eerstvolgenck 
rondgeleiding, hetg:een toch nog altijd 
hetekencle dat wij drie kwartier moesten 
zien door te brengen in een dr.uilige 
re~en , in de kille Arch of jn het hotel 
hij een kopje koffie. Enfin, die drie 
kwartiertjes kwamen om en met circa 
dertig andere hezoekers volgden wij de 
gicls. 

In tegenstelling tot ons hezoek aan 
de Wo.mheyan Caves (zie ons Februari
nummer) waar. wij toen de enige be
zoekers waren en derhal.ve een nauwer 
contact met de gids hadden, vonden 
wij over het algemeen dit bezoek 
enig:szins teleurstellend, N a tuurlijk 
waren er prachtige taferelcn te bewon
deren, maar de op een grote afstancl 
staande en half-verstaanbare gids, 
schreeuwende kinderen en ons omrin
gende menselijke luchtjes, hedierven 
belaas mcer dan wij hadden verwacht. 

Het regende nog steeds toen wij onze 
rit voortzetten en via Oberson en 
Tarana weer. op de Western Highway 
kwamen. Gelukkig droogde het wat op 
toen wU tegen vijven Bathurst binnen
stoven. Van onze disgenoot in het hotel, 
waar wij onderdak hadden g:evonden. 
vernamen wij enige bijzomlerheU.en 
over de str.eek. Ook raadde hij ons een 
hepaalde route aau. Des avoncls maak
ten wij een toertje en een wandeling 
door het vriendelijk-aandoende plaa!sje, 
dat kennelijk zeer modern is opgezt>l. 
Het stratenplan is rechthoeki~ en in 
bet midden van de brede straten staan 
lantaarnpalen met dubbele lantaarns; 
de overdekte trottoirs worden verlicht 
door. op uniforme wijze in Je luit'el:o 
aangehrachte lam pen, zodat je - vooral 
op donkere avonden - het gevoel 
krijgt in een lange corridor te ]open. 

12 Januari • 
Dank zij de tip van onze disgenoot. 

hadden wij vanmorgen een vervvroe~d 
onthijt en t'eeds om kwart voor aclll 
wees de nens van onze Prefect naar 
Or.an[J;e, dat wij binneu het unr bereik· 
ten. In een garage werd een klein 
mankcment verholpen en na een kopje 
( niet a I te smakelijke) koffie, snorden 
wij over de zeer goede weg vrolijk voort. 
V eel vcrkeer was er niet, de omgeving: 
was it'twat saai, dus er werd wat meer 
ga5 f:egeven dan oor.spronkelijk het 
plan was. Hierdoor waren wij eerder 
via Dnhho in Gilgandra dan volgem 
ons schema, weshalve wij in laatstge
noemd plaatsje de 'kuiten maar eem 
:rin~en strekken, mede om ons scherp 
te zet1en voor het tc verwachten slechte 
weggedeelte Gil~andra - Bidclon. En 
om bet maar me teen te vertellen: het 
was tnssen lliddon en Coonaharabran 
ook beroerd. En eenzaam! Wij hehben 
op c](' 100 km tnssen Gil~mtdra en 
Coonabarabran nog {!:een tien auto', 
r:Azien, slechts ecn hord waarop aangc>• 
geven ,.school", verder twee paarden e11 
ef.n wegwijzer. Het was wel een geluk 
c1at wij hcelhuids, zowel wat ons zelf als 
de auto betrof, ons docl ''oor dien dag 
hel'eikt hadclen. Zo zonder directc hnlp 
bij de hand als je die nodig heht, 
is 'toch nict zo geslaagd te noemen. 

Coonabarabran hleek een modern 
hotel rijk te zijn, een hioscoop met 2 X 
per week een voorstelling, twee korte, 
haaks op elkaar staande, winkelstraten 
en .. . . ja, eigenlijk niets meer. Behalve 
dan dat wij voor het eer.st leden van 
de oorspronkel~jke bevolking, Abori
gencs, zagen. Ze zijn vrij klein van stuk, 
meer zwart dan bruin van huidskleur 
en zc hehhen een sterk 1~eprononceerde 
lwckige ?:elaatsvorm. Zc mogcn geen 
alcoholica gcbrniken, maar blijkhaar 
wel bier, want wij hebben ze later zowel 
aan de bar als in de lounge gezien. 

In het modcrne hotel kregen wij 
accommodatie, maar het was niet de 
f1 a~ van de filmvoorstellin~, de winkels 
•'n mi]kbars haddcn niets hUzonders te 
bieden en vertler was het er stikkend 
heet. 

Enfin, b~i het hotel was, hehalve Je 
onafscheidenike pub, ook een gezellige 
.. hcer.(Tar-clcn" en daar hehhen wU de 
hitte ' en stof middels enigc glazen 
Toothbeer weg trachten te spoelen. 
Van iemand die heweerde zo ' n heetje 
a!le wctren van N.S.W. tc kennen, kre
"Cll wij de hevesti~in~ te horen dat de 
~veg naar Gil{!andra slecht was (sic!), 
doch dat de Oxley Highway prima in 
orde was. 

13 Januari. 
Vol goede hoop startten wij, na een 

wederom vervrocgd onthijt, vol ver
wachting elk ogenhlik over asphalt te 
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mogen rijden. Mijl na mijl vergleed --
pardon: verhobbelde - en onze ge
dachten aan het a(h·es van de ons 
onbekende we~enverkenner waren nn 
nif>t bepaalrl erg vriendelijk. Na ong:e
veer 45 mijl gehobbel, haalden wij 
verlit>1ht adem: voor ons strekte zich 
een prachtig bitumen wegdek uit. In 
Tamwor.th werd de inwendige m en s 
versterkt en de weg :rezocht naar de 
New England Highway. Die vonden wij 
dan ook wel, maar eer.st na vier mijlen 
ontdekten wij iat wij de verkeerde kant 
uitgingen, n.l. naar Sydney toe. Dus 
maar rechtsomkeert gemaakt en terng 
naar Tamworth om die ene wegwij. 
zer te zoeken waar Annidale op zon 
staan. J a, warempel, daar stond-ie. Met 
vP.rheugde blik nesteldcn wij ons 
hehagelijk op de hank en malin).( 
hcbbende ann vrocg fluitende vogcls en 
van gcnde poesjes, zongen en floten wij 
de eeuzaamheid weg. 

Het vogell.je op de wegwijzer. 

De Thunderbolt Rock, vol beklad 
met advertenties, had aileen maar onzc 
belangsteUing ; een vogel draaide deze 
rotsklomp haar staartje toe. Na het 
practisch boomloos gedeelte van de 
Oxley Highway, kwamen wij nu in een 
streek die erg op de Veluwe lijkt. In 
Glenn Inn es troffen wij he t niet direct 
met ecn onderdak. Wij hadden de 

.... ..... kwamen wij nu in een streek die veel 
op de V eluwe leek ......... 
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smaak van het comfort der moderne 
hotels te pakken en hadden :reen be
hoefte het eens met een hotel uit ric 
oude tijd te prober.eu . Maar ondanks 
h e t kris·kras door. de plants speuren, 
konden wij niets anders vinden dan cen 
t ypisch Australisch eind-vorige-eenw's 
hotel, waar nog maar een kamer vrij 
bleek te zUn. Enfin, h et zag er schoon 

H et hotel te Glenn T nnes. 

en zindelijk uit. Het enige niet-confor· 
tabelc was, dat de badkamer en het toilet 
op een hoger-gelegen verdieping lagen. 
Maar h et diner maakte weer alles goed. 
In de gezellig ouderwets aandoende 
heergarclen, waar je elk ogenhHk een 
postkoets verwachtte, hebhen wij heer
lijk genoten van een glaasje koud. 

14 Januari. 

Natuurlijks waren we wakker of 
met een het bed uit. Gelukkig, er 
b ehoefde geen str.ijd gcleverd te worden, 
wie h et eerst onder de douche mocht 
kruipen . Heerlijk verfrist wilden wij 
ons reeds naar onze kamers begeven, 
<oen wij op de veranda een stel :;!'ijs· 
harige oude vrij,.ters zagen, die, ~!!kleed 
in min of meer )elijke nachtponnen 
op hun hlo te voeten rondschuifelend, 
aan hun kopje ochtendthee slnrpten. 
En dat op rle nnchtere maag! 

In T ~ 'lterfield moest no dig een 
pijpjP. .t.wnd door het kee!gat worden 
gego ten. Per slot zaten wij i.ocn ree•ls 
;,1 sub-tropisch gebied .. . . bijna. Aan 
weerskanten \'an de weg zagen wij 
sinaasappelen} oomgaarclen, het oranie 
van de vrttchten steekt zo aanlig af 
tegen het donkere b~aJerengroen ller 
vrij kleine horneLL 

Bij Wallangara werd de grens naar 
Queensland overgestoken. En al direct 
zag je het vcrschil: de enkele of du]Jbele 
gele streep, die de N .S.W.-wegen in 
bauen verdeelt, zijn in Queensland 
vervangen door witte strepen. De naam
bordjes, in N.S.W., wit met zwarle 
letters, zijn in Queensland zwart met 
witte letters. I eclere staat zijn eigen 
mening! 

Het landschap toont in Queenslan~ 
af en toe een verrassende overeenkomst 

met Indonesie, met dit verschil dat er in 
plaats van sawah's vlakke gras]anden 
zijn; de be rgen op de achtergrond lijken 
echter. op 11ie in de Archipel. 

Na Warwick ging het op Ipswich bij 
Brisbane, aan. In Marydale, een plaaB 
waar wij slechts een benzinestation en 
een kiosk ontdekten, gebruikten wij 
onder vee'i gepuf onze lunch. W e 
hadden echt medelijden me t onze 
Prefect, die wij geen beschaduwd plekju 
l~aclden knnnen geven. Na 20 minuteu 
rijden, kw•tm mijn vrouw tot de ontd ek
king dat zij haar zonnebril had latcn 
liggen in Marydale. Terug maar weer. 
De bril hleek reeds netjes opgeborgen 
en verheugd weer in het hezit te zijn 
van het ogenbeschermarti.kel, vervolg
den wij onze tocht. 

De Cunnmghampas, een 14 km. lange 
slingerweg, hood schitterende verge· 
zichten. Onze aandacht viel op d~ 
naamhorrlen, die gewoonlijk bij een 
brug staan en waarop de naam prijk.r 
van de rivier of heek. v oor je de hrn)!: 
opreed, zag je aan de linkerkant het 
bord ; was j e echter 'halverwege de bru~, 
dan zag je nan je rechterhand op de 
andere oever weer een bord. Omkijkend, 
zag je op de achterzijde van het eerste 
bord ook de naam geschilderd en teo
slotte aan de andere kant van ·het 2de 
borcl nog eens de naam. Dus de naam 
van het riviertje stond bij eeu en 
dezelfrle bru~ 4 X aangeduid. Het W.l!' 

echter een grote gentststellin~, dat in 
Queensland de linkerrivieroever ht>t-
7.elfde h eette als de rechteroever. In 
Ipswich viu11:en we bot: geen hotel
acconunodatie beschikbaar. V erlan
gcnd naar cen bad, zetten wij mistroostip
koers naar Brisbane, ons zelf weinil!: 
hoop gevend nog op Zater.dagavond eeu 
kamer t e vinden. Enige minder aan
lokkelijke hotels voorbij Ipswich zijn 
we maar voorbijgereclen. Bij Redbank 
zagen wij een oud kavalje dat meer pnh 
dan hotel leek, alhoewel het de weidse 
naam Commercial Hotel droeg. De baa~ 
kon ons niets heloven, of wij maar 
wilden wachten op de "lady", die 
dirP.ct zou komen. Dat hebben we toeu 
maar gedaan . Na twee hiertjes kwam 
P.en keurig gekleede dame ons vr.agen 
wat onze verlangens waren. Na enig; 
heen-en.weer g;epraat was het ijs spoedig 
gehroken en wij kregcn op de hoven
verdiepina een kamer waariu een reuze 
bPd met. . . klamhoe stood! Wij 
hleken de eerste vreemdelin~en te zijn, 
die in dit hotel logies hadden gekregen. 
Het moet wor:den gezegd dat, hoewel 
e.e.a. primitie£ aandeed, de sfeer. die 
van het hotelhoudersgezin uitging, bij
zonder gezellig was. Wij hewaren aan 
dit hotel dan ook een zeer aangename 
herinnering. 

(wordt vervolgd) 
A.F.L. 



Ladies' Night op de 
"Grand Old Lady., 

Rotary-Makassar gast 
van de K.P.M. 

Onze correspondent uit Makassar 
schrijft ons: 

Het was op 27 December j.l., dat onze 
"Grand Old Lady" de gastvronw was 
van vele harer zusters, de ,Anns" van 
de leden van de Rotary Club Makasser. 

Kapitein Corsten, onder wiens com
mando de ,Plancius" zo menigmaal de 
haven van Makasser was binnenp:eva
ren, nodigde, toen hij voor het eerst na 
zijn gezinssc'heirlingsverlof te Makasser 
binnenlag en de gast van de Rotary 
Club was, de Rotariaans en hun Anns 
uit voor een "Ladies' Night" aan boord 
van zijn schip. 

Voor non·Rotarians zij vermeld, dat 
Rotary een wereld-vereniging is, waar
van uitsluitend heren lid kunnen zijn. 
Teneinde echter ook de dames in het 
verenigingsleven te betrekken, is het 
usance dat twee maal per jaar een "La
dies' Night" wordt gegeven, waar cle 
leden met hun echt~J;enoten aan decl 
kunnen nemen. 

De uitnodigjng van Kapitein Corst<'n 
wcrd door de vergadering zon<ler hoof
delijke stemming aangenomen en op 27 
December j.l. vastgesteld. 

In de sfeer van K erstmis heette 
Gezagvoerder Corsten des avonJs om 
half acht zijn mecr dan honderd ~J:nsten 
welkom nan boord van de "Grand Oltl 
Lady", die voor deze bijzonclere gele
genheid haar promenade-dekken, rook
en eetsalon getooid had met de Ker5t
en Rotarykleuren. 

De Voorzitter van de Rotary Club 
Makasser, de Heer Sumbone, bedanktt> 
in zijn antwoord Kapitein Corsten voor 
zijn gastvrijheid, en vesti~de de aan
dacht op de steeds prettige verstand
houdin·g tussen de Rotary Club Ma'kas
ser en de K .P.M. 

Daarna. volgde de "followship" met 
een uits tekend verzorgde apcretif. 

Om8treeks negen uur nodigde Kapi
tein Corsten de Rotarians en hun Anns 
aan ttafeL Een ieder gcnoot van de 
wel-toebereiae spijzen en menigeu 
maakte daarbij de opmerkiug, dat de 
'"Grand Old Lady'' de fijne keuken nog 
niet vergeten was. 

~.....,...)' \ 

Gezagvoer<ler H.A. Corsten heet zijn Rowry-gaste11 hartelijk trelkom. 

De r oorzitter van de Rotary Club te Mrckussar, de heer Sumbmll!, llankt voor de hartelijke1 
011tvangst aan boord van de "Pla11cius". 

In opg-ewekle stemming bcg:aven t.le 
p;asten zich na l1et diner weer nmtr 
het clek. De rooksalon was inmiddels 
gemetamorphoseerd tot danszaal en 
.s telde daarmede de liefhebbers in de 

gelcgcuheid no~r even de benen tc 
strckken. 

Onze "Grand Old Lady" kan op een 
lloor haar gasrten zeer gewaardeerde 

avond terugzien. 
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Hicr komen dan de namen d P.r 
prijswinnaars van het Kerst-kruiswoord· 
raadsel, voorkomende in het December
nummer van ,de Uitlaat" . 

De eerste prijs van Rp. 50,- ~ant 
naar: P. J. J e Kr.uyff, hoofdemployt; 
afd. CM/ HK; 

de tweede prijs van Rp. 30,-- aan: 
Gezagvoeriler S. J. Krijt, a,/h ss. 
, GenPraal Mic1liels" en 

de derde prijs van Rp. 20,- aan : 
P. J. Woldringh, hoofdwerktui~kunclige 
aj b. ms. ,Camphuys". 

* De JUJJSte oplossing van de vistte-
k aartjes-puzzle, eveneens voorkomencl e 
in h et December-nummer, luidt a1s 
volgt: 

1. beeldhouwer 
2. onderwijzeres. 

De uitgeloofde Rp. 25,- gaan naar: 
Zuster M. F. Bokkeman, verpleegster 
Ziekenhuis P etamburan te Djakarta. 

* Tenslotte nog de namen der 3 prijs-
winnaars van 'het anagr.am-raadsel, ge
puhliceerd in het J anuari-nummer van 
,de Uitlaa t". 

De eerste prijs van Pp. 25,- gaat 
naar: E. A. Munster, 2de stnurman, 
Djalan Garuda no. 30 te Djakarta: 

de tweede prijs van Rp. IS,- aan: 
L. Boonstra, p/ a Agentschap Medan en 

de derde prijs van Rp. 10,- aan : 
Mcvr. A. Ali Imhran - HK II - afd. 

Claims/ Hoof dkantoor. 

Aan aile prijswinnaars onze geluk.
wensen. 

Voor intenders gelden de volgende voorwaarden: 
1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 

zijn voorzien, te richfe n aan: 
de Redaclie van , de Uitlaal" 
p/ a n.v. K.P.M· 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

~ Onduide lijk geschreven oplossingen worden zon· 
der meer fer zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijun beschik
baar ges teld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 Rp. 15,-
1 " ,. Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toe kenning der prijzen 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 
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De inzendingen voor de puzzle van 
de·ze maand moeten de Redactie uiterlijk 
20 April a.s . hebhen hercikt. We wensen 
u weer vee I succes ! 

Spreek woordslinger. 

IngevuM moeten worden 17 woorden 
van negen letters, waarvan U n aast de 
omschrijv ingen de lettergrepen gegever1 
krijgt. Bij jnis te invulling ontstaat er 
in de grijs""getinte slingervakjes een 
sprcekwoord. 

Omschrijvingen: 
1. gemeen; 2. het tegenovergestelde; 3. voor· 
treffelijkheid; 4. Jekkere; 5. plaats a an de Golf 
van Triest ; 6. gewonde; 7. legendarische vorHt ; 
8. zedelijkerwijze; 9. waarin ·oesters gekweekt 
worden; 10. huisschoen; ll . veldhospitaal; 
12. aanhangsel ; 13. geneeskundige ; 14. kunst
matige wereldtaal; 15. ivoor; 16. zorg voor de 
arm en ; 17. fooi. 

DP gebruikte lettergrepen : 
tlm - ar - been - bre - bri - bu - bij -
!'e - dee! - door - drink - el - es - fel 
- gam - ge - geld - gen - groot - heid -
ke - ke ·- kwets - lun - Ii - lij - men -
mo - na - na - nus - oes - pan - pe -
pen - pent - put - ra -- ra - ran - sel 

,;i - 'rna - te - le - ter - ter - the -
to - tof - lrapt - voe~ - zor~. 

De histori!'us Felix Dahn, die een di epgaan· 
de studic van de Germanentijd maakte en 
wi~>ns hoek , De strij d om Rome" wereld
,·ermaar-d wcrd, was eens op de jacht genodigd. 
Dahn schoot en schoot, maar het lukte hem 
niet ecn keer l1ct wild te raken. Telkens als 
hi.i miste lworde men de geleel"'le mompelen : 
, Onbegrijpelijk." 
, Wat is loch zo onhegrijpelijk, professor ?" 
vroeg hem een merlejager. 
, '\'i'el,'' zci Dahn, , dat er vrocger hcle v·olken 
zijn geweest, di e uitsluitend van de jacht 
leefrlen." 

* De aankom:;t van het Engehe stoomscheepjc 
,The Defiance' ' in de Rotterdamse haven· in 
het j aar 1816 betekende een geweldige sensati c. 
De eigcnaar wcrd prompt tot ereburger bc
noemd. Zijn verzoek om snbsidie voor de bouw 
van vier stoomschepen ten behoeve van 
p:.ssag i er~ienslen fn Nederland vond een 
gunsti"g onthaal bij Ko ning Will cm I. Toch 
ging het plan niet door. Allerwege rees verzet, 
vooral vanwege het nadeel dat de ,geetablis· 
seerde p ostwagens, veerschniten, enz." van de 
nieuwigheid zo uden. ondervindcn. 
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Op nevenstaaude pagina : 
Varke" sspel l e Bitung 

(toto : Frank Bodmer studio) 
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