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Twee K P M-ers ontvingen een Koninklijke onderscheiding. 
Te Surabaia: werd de heer Ch. J . B. Oudsteyn - Adjunct-chef 

bij de Technische Dienst benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Te Djakarta ontving de heer D. E. Beckker - Onderbaas B/ 
Beambte bij de Werkplaatsen te Tandjong Priok
de Eremedaille in zilver, behorende bij de Orde 
van Oranje Nassau. 

Zoals reeds in het Mei-nummer van ,,de Uitlaat'' werd gepubliceerd, 
heeft het Hare Majesteit Koningin Juliana, ter gelegenheid van Haar zevenen
veertigste verjaardag, behaagd om aan de heren Oudsteyn en Beckker e~n 
Kcninklijke cnderscheiding te ''erlenen. 

lJ it Surabaia schreef men ons: 

Zaterdag 28 April j.l., des morgens 
om 11 uur, Werden door de Con:.ul
Generaal van het Koninkr~jk der Neder
landen te Surahaia, Mr ]. W. Stnurman, 
a an de heer Ch. J. B. Oudsteyn de ver
sierselen, hehorende hij de hem t{)ege
kende Koninklijke ondersch ei ding, 
overhandigd. 

Na de plechtigheid op h et Conl'ulaat
Generaal dcr Nederlanden werd de heer 
Oudstey~ -t~~~h~iz~~a;;-J~ ·r~~;fii~ Van 
den Bosch door de heer en mevrouw 
Van den.Bosch.opgewacht, tevens.waren 
daar aanwe'Zig het stafperson eel van de 
Technische dienst en de hoofden der 
verschillende andere diensten, ver~ezeld 
door hunne dames. 

De naaste medewerkers van rle heer 
Oudsteyn zijn er trots op dat aan hem 
een zo hoge {)nderscheiding werd toe
gekend. Dat juist de nestor van de 
T echnische Dienst der K.P . .i\1. werd 
geridderd, was voor allen, d;e hem 
kennen, een grote voldoen ing. 

Wij spreken de wens nit dat het hem 
nog vele jaren gegeven moge zijn om 
op de verjaardag van Hare Majesle·t de 
Koningin de versierselen te kun1 :en 
drugen, die hem werden uitgereikt. 

Nada t een ieder in de ge}egenheid 
was gesteld om de zojuist gedecoreercle 
geluk te wensen, bracht de heer Van 
den Bosch de gelukwensen van de Raad 
vnn Bestuur en van de Direct;e onzo'r 
Maatschappij over, waarhij hij de h eer 
OU<lstcyn, n amens de Directie de 
!deine versievselen van de ridderorde 
overhandigde. 

Mr Stuurman speldt de heer Oudsteyn de versierselen op behorende bij de hem toegekende 
!(oninlclijke onderscheiding. 

Hi<::rna dankte de heer Oudsteyn voor 
de hem verleende onderscheiding, als
mede de Raad van Bestuur en de 
Directie voor de ontvangen felicitaties. 

W anneer we even stilstaan bij de 
woorden die o.m. werden gesproken: 
, een onderscheiding, toegekend voor 
de teclmische prestaties op scheepvaart~ 

gehied in het algemeen en ten aanzien 
van de Koninklijke Paketvaart-Maat
schappij in het hijzonder'', dan zien wij 
de heer Oudsteyn nog als surveyor. en 
later als Chef Technische Dienst Sura
haia; slechts weinigen van ons kennen 
h em nog als werktuigkundige. 

V.l.n.r.: de heer Ch. ] . B. Oudsteyn en mevrouw en de heer Van den Bosch 
(foto·s: Draculfc - .S'bala) 
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President-directeur Mr de Koe feliciteert de heer en mevrouw Beckker met de ontvangen 
Koninklijke onderscheiding. ( t oto : W. van Bogge!en) 

Havenbekken in Haringvliet 

Enige weken geleden werd een rap
port ,Randstad en D elta" van de 
planologisch e dienst van de provincie 
Zuid-Holland gepubliceerd. Dit plan 
voorziet in een ruimtelijke ontwikke
ling van het Rotterdamse haven-, 
woon .. en werkgehied in zuidwestelijke 
rieh6ng. Men heeft in sch ets een Del
takanaal , ongeveer in de richting van 
Hcllevoetsluis, geprojekteerd met ha
venbekkens voor. zeeschepen in het af 
te dammen Haringvliet. Dit Delta
kanaal, met twee door sluizen af te 
sluiten mondingen op de W aterweg, 
zou ongeveer de trace van h et Voornse 
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kanaal kunnen krijgen. Hellevoetsluis 
zou dan de kern kunnen worden van 
een nieuw woon- en industriegehied. 

H et Delta-plan voorziet in -een afslui-

ting van het Haringvliet m et een dam, 
waarin 17 iSpuisluizen van 60 meter 
hreedte en 6 meter diepte. Het leggen 
van cen havenbekken achter die dam 
zal waarschijnlijk voor het spuiten van 
water op zee geen hijzondere hezwaren 
opleveren. Sluizen· naar zee voor ache
pen zijn niet wei mogelijk. Ande~ zou 
het worden, wanneer hij ijsgang door 
die slui'zen zeewater bij hoog tij moet 
wor.den toegelaten. Er zijn dan kansen 
op zware verzanding in korte tijd en 

Maandagmorgen 30 April j.l. werd 
door de tijdelijk Zaakgelastigde van 
het Koninkrijk der Nederlanden, de 
heer H. Hagenaar, in diens amhtswoning 
te Djakarta, aan de heer D.E . Beokker 
de Eremedaille in Zilver, behorende bij 
de Orde van Oranje Nassau, opgespeld. 

Daarna :werden de heer Beckker en 
diens echtgenote ontvangen in de ka.mer 
van de President-directeur door de vo}t.. 
tailigc Directie, de Chefs van de afde
lingeu TD en PZ, de Administrateur 
van de W erkplaatsen en de h eer A. H . 
Remeeus, de directe ch ef van de heer 
Bec'kker. 

President-directeur Mr D .F. de Koe 
sprak de gedecoreerde toe en zei o.m. 
dat het h em om drie redenen bijzonder 
veel genoegen deed dat de heer Beckker 
een Koninklijke onderscheiding had 
ontvangen. In de eerste plaats zag 
spreker dit als een waardering voor het 
vele werk dat door de heer Beckker 
gedurende 35 jaar in het belang van 
de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
was gedaan; ten tweede zag hij h et als 
een erkenning voor d.atge:u- wat de 
Maatschappij op het gebied vi>ln de 
scheepvaar.t in deze gewesten doet e.11 in 
de derde plaats als een blijk van appre
oiatie voor de groep lndische Neder
)anders waartoe de heer Beckker be
hoort en die zowel in de hogere als in 
de lagere functies alom hij de K.P.M. 
vertegenwoordigd is en grote waar
dering geniet. 

Mr De Koe overhandigde daarna 
aan de h eer Beckker namens de Directie 
de kleine (draa g) versierselen, verb on
den aan de Eremedaille. 

Na deze korte plechtigheid hlee£ men 
nog enige tijd, onder het genot van een 
koele dmnk, bijeen. 

andere, wellicht nog ernstiger, water
loopkundige consequenties voor dit in 
theorie opgebouwde kunstwerk. 

H el gehele projekt, h lt voorgestelde 
Delta-kanaal en de daa.:bij hehorende 
havenhekkens, ·zullen te. Delft op hun 
waterloopkundige conse,luenties wor
den getoetst. Van de uitslag van dit 
onderzoek zal in hoge mate afhangen, 
of de dcnkbeelden uit het randstad
rap,port voor verwezenlijking vatbaar 
zullen zijn. Mocht dit zo zijn, dan zal 
overleg tussen de geznmenlijke gemeen
ten over de toekomst van dit deel van 
de delta noodzakelijk worden. 



Maritiem Museum ,Prins 
Hendrik" te Rotterdam. 

Het Maritiem Museum , Prins Hen
drik", waarvan wij in ,de Uitlaat" van 
F .iliruari j .1. een interieur-foto zagen, 
vindt haar oorsprong in de in 1845 te 
Rotterdam opgerichte Koninklijke 
Y achtclub, waarvan Prins Hendri'k der 

. Nedcrlanden, een jongere broer van de 
laLere Koning Willem III, de eerste 
voorzitter was. De Yachtclub verkreeO' 
in de loop der jar,en door schenkin: 
een aantal scheepsmodellen, die in ee~ 
der vertrekken van · het vereniO'incrs-

" "' gebonw werden tentoongesteld. 
Nadat de Verenigirig reeds in 1852 de 

ecrste tentoonstelling op scheepvaart
gehied hield, werd door haar in 1873 

' overeenkomstig haai> streven, n .l. , de 
hevordering van alles wat het zeewezen 
hetreft",_ b~sloten oni.- in ·de bovenzalen 
van haar gebouw een maritiem museum 
in te richten. De doelstelling was: 

,eene permanente tentoon.stelling te 
»openen alwaar binncn- en buitcn
.,landsche scheepbouwmeesters en 
,)fabriekanten de producten hunner 
,,nijverheid in den vorm modcllen, 
,stalen of mon.sters, of wel de model
,,len van nieuwe uitvindingen op het 
,gebied der zeev~mrt konden doen ov
,,nemen; daaraan toe te voegen ee~ 
,verzameli.ng scheepsmodellen en 
),andere zaken van vroegere tijd, in 
,,chronologischc orde gerangschikt, de 
,,historische ontwikkeling aantoonen
,de van onze scheepsbouw; en einde
, lijk nog cen e maritieme bibliotheel; 
, ben evens een , verzameling plaat
,,werken, prenten, teekeningen en 
,kaarten" . 

In 1880 moest tot liquidatie van de 
Yachtclub worden besloten vanwege 
haar ongunstige financii:ile toestand. De 
Gemeente kocht het gebouw aan de 
Willell}skade, doch het Maritiem Mu
seum, dat steeds een enigszins onaf'han
kelijke positie ten opzichte van de 
Yachtclub had gehad, kr.eeg toestem
ming het bedrijf in de bovenzalen voort 
te •zetten. 

De Gemeente opende in 1885 in de 
henedenzalen een Museum voor Land
en Volkenkunde, waarbij werd besloten 
om practische redenen beide musea te 
verenigen. In de loop der tijden br.eid
den beide musea sterk uit, zodat in 1938 
plannen werden heraamd om te komen 
tot .de bouw van een afzonderlij'k nieuw 
Maritiem Museum. De uitvoering daar
van werd door de oorlog belangrijk ver
traagd, doch in 1948 kon het nieuwe 
ruime musemngebouw aan de Rocheus
senstraat (Burg. s'Jacoh-plein) voor 
het publiek worden opengesteld. 

Een model van een 15de eeuws Spaans karveel, 

Het Museum heeft niet zoveel te ex
poseren als bijvoorbeeld het Scheep
vaart-MUiSeum te Amsterdam, doch dit 
maakt naar onze mening de sfeer rusti
ger en h et geheel meer overzichtelijk. 

De oudste tijd is in de parterre-zalen 
en daar zien we een model van het oudst 
bekende schip, namelijk uit d~ 4e eeuw. 
Ret origineel werd in 1863 opgegraven 
nahij Nijdam in Sleeswijk. 

Het oog valt dan m eteen op een mo
del, dat reeds 400 jaar oud is en dat is 
het dan ook wei aan te zien. Hoewel de 
verhoudingen van dit model mogelijk 
niet geheel juist zijn, is het vakkundig 
en met grote zorg gebouwd. Aile 
onder:delen als kiel, spanten, zaad
hont, wegeringen, dekbaJken enz. zijn 
goed en in logisch verband in het schip 
aangebracht. 

Een aardglobe uit 1S41 van G. Mer
cator, verdient en vereist ook een nauw
keurige beschouwing. V erder vinden 
wij er het model van een fluitschip van 
1700 en van diverse visserij-schepen. 

Veel schilderijen zijn er in het Mu
sewn niet. Een aandachtige beschou
wm g ver.dient : ,de slag aan de Sout 
1658" van Willem van der Velde de 
Oude en een wereldkaart van Willem 
J ansz. Bleaeu van 1618. 

Op de 1e etage valt ons K .P.M.-oog 
direct op een model van onze goede 
oude , G.G. Daendels" (1265 ton) ge
bouwd in 1902 en in 1931 verkocht naar 
Singapore om onder Heap Eng Moh
vlag verdoopt te worden in "Gian Ann". 
Voorts zien we scheepskamelen, waarin 
de zeeschepen over het Pampus in de 
Zuiderzee voor Amster.dam werden ge
boegseerd. De clippers met hun hoge 
masten en tuigage zijn vertegenwoor
digd door modellen van de "Noach I'' 
gebouwd in 1857 bij Fo~ Smit aan de 

Kinderlijk en de "Noach VI" gebouwd 
in 1879. 

Wij komen dan langzamerhand in de 
s toomvaar t. Het model van een hekwie
ler deed ons denken aan de ,Negara" 
op de Barito-rivier, terwijl als oudste 
stoumschip de ijzeren "Gironde" van 
1852 als model staat tentoongesteld. In 
het modd van Wilton's Reparatiebedrijf 
zien we diverse schepen opgenomen zo
als bijvoorheeld de "Gr.iingesberg" met 
haar 7 dubbele masten en dan ook des· 
tUds h et mastbos genoemd. 

De technische aandacht wordt ge
trokken door h et model van een stoom
machine "van hoge en lage druk" vol
gens de oorspronkelijke vinding van 
G.j\1. R oentgen in 1828 en een balans
llllc\Chiue gebruikt op de eerste stoom
hoten ± 1840. 

Op de 2e etage is ruimte gegeven aan 
modellen van diver.se soorten binnen
ochepen, doch men vindt er ook een 
Gr~ninger Kof, een Scheveninger hom, 
een schokker, een hoogaars, etc. 

Vennelden we t enslotte, dat de bi
bliothecaris gaarne advies geeft om een 
keus te doen uit de uitgehreide verza
meling ])oek en, 'kaarten etc. voor h et 
g;eval de bezoeker een bepaald onder
wer.p zou willen bestuderen, dan menen 
wij wel te hebben aangetoond, dat een 
hezoek aan het Museum alleszins de 
moeite waard kan worden geacht, 

G. Knijpenga. 

* 
Schilderij h.uren 

Met hetzelfde gemak, waarmee m en 
een hoek uit een bibliotheek kan lenen, 
kan men nu een schilderij of grafisch 
werk van een Nederlandse 'kunstenaar 
voor een maand in bruikleen krijgen. 

Pit is mogelij'k geworden door de 
activiteit van de (nieuwe) ,Stichting 
Beeldende Kunst", die er naar streeft 
zoveel mogelijk mensen in direct contact 
te brengen met de hedendaagse Neder-
landse beeldende kunst. -

Voor een maand·elijkse bijdrage kan 
men elke maand een ander schilderij in 
zijn kamer ophangen. 

Bijna veertig kunstenaars, bekende en 
mipder hekende, hebben in totaal 350 
wcrkstukkelll verkoc'ht aan de Stichting. 

.Wie echter (over de post) zijn ,schil
derij van de maand" 'krijgt toegezonden, 
w~et niet van wie het is : aile werkstuk
ken zijn ongesigneerd. Dit dient om pro
teC, tie hij de ballotage te voorkomen. 

V erder wil men zodoende vermijden , 
dat de meerdere of mindere bekendheid 
van de kunstenaar het oordeel van de 
heschouwer vertr.oebelt. 
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Voor de sloop verkocht. 

De ,Patras" maakt zijn 
laatste reis .....• 

H P , ' et ss. , atras vertrok 31 Mei j.l., 
onder commando van gezagvoerder 
A. Penny, van Palembang naar Bon~ 
Kong, alwaar het aan de sloper aldaar 
is verkocht. / 

Na 29 jaar trouwe dienst, is het thans 
van de vlootsterkte onzer MaatschappU 
af~evoerd. 

* 
De ,Patras" werd in 1926 op een 

der hellingen van de Rotte~damsche 
Droogdok Maatschappij te Rotterdam. 
gehouwd· en in Maart 1927 officieel in 
de Jndonesische water.en in dien6t 
gesteld. 

. De hruto-inhoud bedroeg 2065 R e· 
g1sterton, een 1eng'te over a1les van 
95.15 meter, en een grootste breedte 
van 14.05 meter. De machine had 
eeu vermogen van 1700 I.P.K., hetgeen 
het schip eeu snelheid gaf van max. 
11 mijl per uur. Er was plaats voor 4~ 
hut: en ca. 900 dek. en tussendekpas
sagtera. 

De .,Patras" hevoer laatstelijk lijn 5: 
Palemhang - Tg. Priok - Surahaia -
Buleleng - Balikpapan - Tarakan -
Samarinda- Balikpapan - Kota Baru 
- Surahaia - Tg. Priok - Palemhanp: 
enz. 

Het schip is gedurende de Tweede 
Wereldoorlog ternauwernood aan groot 
~evaar ontsnapt. In het hoek: ,De 
K. P.M. in Oorlogstijd" van Ir. H. Tb. 
Bakker Iezen wij hierover het volgende: 
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Er Waren rwk schepen die aan 
het gevaarlijk avontuur o~tkwamen. 
Het ss. ,Patras" had reeds onmiddel
lijk na 8 December 1941, toen lw.t 
codewoord ,scherpschutter" de ge
zagvoerder machtigde zijn zeer ge
heime orders te openen, aan hct 
oorlogswerk deelgenomen. Het was 
a~ngewezen om1 waar het zich ook op 
zyn normale route bevond, op te 
stamen naar Port Darwin in Austra
lic. Te Saparoea werden passagiers 
en post gedebarkeerd en op 12 De
cember kwam de ,,Patras" te Port 
Darwin aan, waar de Australische 
troepen met hun materiaal gereed 
stonden om de bezetting van Ambon 
te gaan versterl..t3r:.. In toiaal namen 
vijf Paketvaart-schepen aan dit con
vooi deel; onder begeleiding van a~ 
Australische kruiser "Adelaide" be
reikten de troepen veilig hun bestem
ming. Daarna laf! ~r weer lading 
gereed, in hoofdzaak voeding.smid· 
delen voor Nieuw-Guinea en temlotte 

Het .~s· ,Patras", verkocht aan. de sloper 

t:oer de ,,Patras" met evacue's en !'en 
volle lading copra naar Zuidelijker 
::.trek en. 

Op 12 ]anuari '42 is het schip t~ 
Surabaia en krijgt daar de opdracht 
na{lr Tg. Priok door te varen, ooste
lij~ om Bali heen en dan langs de 
Zurdkust van ] ava naar Straat Sunda. 
N a een dag varen, ter hoogte van 
Padangbaai op Bali. ziet men in Z.O. 
richting gr,te rookwolken. De oor· 
zaak is niet bekend1 maar het belooft 
niet veel goeds en de dubbele wachten 
houden extra scherpe uitkijk. H et 
wordt 's middags vier uur. De wach.t 
wnrdt overgegeven en velen zijn aan 
dek. De tweede stuurman staat bij 
het starulaardkompas, de derde aa;t 
baJ..·boord, de eerste bij de roerganger 
voor ,k.oersvergelijking" met de twee
de stuurman. De vierde drentelt naar 
stuurboord, ziet . iets donkers door de 
golvcn schieten en schreeuwt: ,1Pcris
coop boven water!" De eerste stuur
men geeft als onmiddellijke reactie 
hard stuurboord roer. 

,Waar?" - 1,Bellenbaan, en stuur
boord aan boord"1 roept de vierde. 
Daar het schi p reeds naar S.B. draait 
en er zo vlug roer is gegeven, schiet 
de torpedo op ongeveer 60 meter 
ach.ter het schip langs. De koers is nu 
recht op de periscoop af, die op 
circa 1000 meter loerend boven water 
sleekt. 

Het hele schip is gealarmeerd. De 
gezagvoerder rent uit zijn hut, laat 
B.B. aan boord roer geven, brengt zo 
de periscoo p recht achteruit en zet 
de machine aan tot maximum vaart. 
De marconist zendt de noodseinen 
uit; de bemanning· en de paar pas• 
5agiers treden aan bij de boten. Na 
enige minuten spanning, waarbij het 
schip trilt van het zo hoog mogelijk 

o pgevoerde aantal slag en, komt de 
duikboot boven water ; een grote 
knaap m et een kanon achter de toren1 

dwars liggend op de koerslijn en bijna 
dadelijk flitst het eerste schot. Het 
gaat hoog over en slaat ver voorbij 
het schip in zee. Had men nu zelf 
maar een kanon, wat zou men hem 
raken! Nu weet een ieder hoe het 
schip, al corrigerend, wordt inge· 
sponnen in het web der kogelbanen. 
Dichterbij; S.B. naast - draai het 
schi p ncutr de ins lag toe! - S.B. 
naast, dwars van de bak, - lwt 
stuurrad draait, dat de spaken ver• 
schieten. Even een schreeuw; de smid 
ligt zwaar gewond aan dek. B eneden 
djoempen de zuigerstangen en sist dP. 
stoom. De duikboot is ing('sclwten 
en alle projectielen1 die nu volglm, 
zijn treffers op het achterschip. Dof 
dreunt h et daar beneden r)p de 
stookptaat; lz et schip helt door de 
koersverandering~>n, de kolen. schui
ven in de bunkers en slorten stuivend 
o p de stalen platen, dat het electri
sche Iicht rood wordt 11erduisterd. 

Ditmaal is er echter hulp op komst; 
ineens hou.dt het schieten op en ver
dwijnt de duikboot snel onder water. 
Een Nederlands marinevliegtuig komt 
in zicht. Z e wijzen van het schavotje 
af, waar d e 01ulerzeeer moet zitten, 
maar het toes•el heeft geen diepte· 
bommen bij zich. De gezagvoerder 
stelt de koers tussen Noord en Noord
oost en loopt met volle kracht zig
zaggend weg; het vliegtuig blijft be
wakend rondcirkelen. 

Dit alles heeft ongeveer een half 
uur geduurd. Er is even veracleming, 
maar ieder weet 1 clat het gevaar nog 
niet is geweken. B eneden wordt ge· 
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Her ms. , Kalabahi" laudt oUe te:r rede van MeT!iado. 

stookt tegen de rode streep aan. Aan 
dek moeten de gewonden verzorgd 
worden; acht man zijn getroffPn, 
tu:ee helaas zeer ernstig. 

Acl~ter bij de tuwede klasse is brand 
ontstaan in de S.B.-linn.P.nkamer. De 
grote vaart van het schi p blactSt -I.e 
vlammen aan; de rookontwikkeling 
neemt meer en meer toe en een ver
zengende hitte slaat de blussers tege
moet. Van bijdraaien of stilliggen 
kan geen sprake zijn. 1'erwijl het 
schip telkens koers veranderend door 
de golven snijdt, brengt men stelling
phmken buiten board, slaat patrijs
poorten in om in de hutten te kun
nen spuiten en hakt gaten in het dek, 
om bij de brand te komen. Met zes 
slang en gan,t men het vuur te lijf; 
gasmaskers moeten worden gebruikt 
om door de rook !teen de vlammen 
te kunnen naderen. De achterkuil 
wordt afgesloten om de trek tegen te 
gaan. Overal staat vee, dat gelu.kkig 
rustig blijft, ondanks het feit, dat 
verschillende karbouwen op het 
achterbovendek gewond zijn door 
scherven. In de ruimen zit copra, een 
zeer brandbaar en moeilijk te blussen 
lading. Men moet trachten Ttet vuur 
achter het ijzeren schot van de tweede 
klasse te houden. Na enige uren van 
hard werken is men tegen 7 uur 
's avonds de brand de baas. 

H et gaat nu volle kracht op Banju
wangi aan, de meest geschikte aan
loophaven en het gunstigste in ver
band met de wind en deining. De 
avond is gevallen. H et vliegtuig keert 

(foto: W . Bakker - ag. Menado) 

lerug naar zijn basis. Donlwre wolken 
drijven aan de snel verdnisterende 
hemel. Om lta.lf negen komt de ]m,a
wal in zicht op een afstand van onge
veer 10 mijl. Alles wordt gereed ge· 
maakt voor aankomst en ontscheping 
van de gewonden. 

Plotseling valt er weer een schot. 
Niemcmd hee/t gezien waar t:andaan. 
Doorstomen en een tweede afwach
ten; misschien hebben we tceer geluk. 
Dan een flits, ongeveer 2 rnijl weg aan 
B.B. Dat er opnieuw een aanval door 
een onderzeeer plaats vindt, is al uit
geseind. Dit tweed e. schot gaat laag 
over en richt door 'scherfwerking 
schade aan op het sloependek. Nu 
kan de aan valler weer recht achteruit 
worden gebracht en waarlijk men 
heeft weer geluk, want het schip 
loopt nu in een reeds enige tijd drei
gende zware bni. Nog een aa.n.tal 
schoten volgen snel opeen; ze rich· 
ten slechts geringe materiele schade 
aan. Nogmaals wordt het uiterste ver
mogen gedraaid en zo dicht mogelijk 
de wal in gestuurd. Na 20 minuten 
van spanning is ook deze aanval weer 
voorbij. Om 11 uur 's avonds is de 
,,Parras" in Banjuwangi, ontsnapt 
aan een bijna zekere ondergang. 

Tot zover dit relaas over de geslaagde 
ontsnappingspogingen van de ,Patras" 
aan de steeds loerende J apanse onder
zeeers tijdens de laatste Wereldoorlog. 

Thans i.:s het schip onderweg naar 
zijn olopers, een ondergang waaraan 
J i tmaal niet te ontkomen is. 

In memoriam 

Te Voorhurg overleed op 
10 April j.l. in de ouderdo.m van 
62 jaar de heer 

Tj. Brouwer 
in Ieven gepensionneerd ge-zag
voerder van ouze maatschappij. 

* 
Op 74-jarige leeftijd overleed 

12 April j.l. te H eemstede de heer 
A. Pronker 

in Ieven gepensionneerd hoofd
werktuigkundige onzer maat
schappij. 

* 
Op 15 April j.l. overleed op 

61-jarige lceftijd te Vlissingen de 
h eer 

M. M. Blankert 
in Jeven ex-KV-gezagvoerder der 
K.P.M. 

* 
In de ouderdom van 52 jaar 

overleed op 9 Mei j.J. te Utrecht 
de heer 

G. H. Hoogland 
in leveu gepensionneerd rrezarr

e o 
voerder \'an onze maatschappij. 

Z ij TltStell i11 vrede 

Afblaascel 

In Chicago hebhen zeven tien bedrU
ven -- naar zij zeggen - met een zo
genaamde , afhlaa:scel" de personeels
verhoudingen verheterd. In deze hedrij
ven heeft men ecn eel gei:nstalleer.d, 
waarin een telefoon is gemonteerd, die 
is aangesloten op ecn handrecorder. 
\V aru1eer nu een van de personeelsleden 
iets heeft wat hem niet hevalt of waar 
hij boos over is, st apt ~1ij resolunt naar 
de ,a£blaascel", ·pakt de hoorn van de 
haak en ,.blaast af", om daarna opge
lucht en wel weer verder te gaan met 
zijn werk. De handrecorder heeft intus
sen 'het gesprek geregistreerd en het 
gehele verhaal kan eventueel door de 
pet·soneelschef worden aa.nge'hoord. 

Naar. wordt heweerd, is door die 
,afblaascel" de stenuning in de ge
noemde bedrijven aanzienlijk verheterd. 
Bovendien zouden in vele gevallen ook 
apette onrechtvaardigheden aan het 
licht ·zijn gekomen, t erwijl een en ander 
eveneens heeft geleid tot verhetering 
van werluuethoden. 

(uit: .,wereld'·) 
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Over aile oceanen 

W at oceaansleepreizen betreft is L. 
Smit en Co's Internationale sleepdienst 
te Rotterdam thans weer de grootste 
rederij ter wereld. Hoewel de concur
rentie. van de Engelsen, Fransen etl 
Amer1ka!!1en zich nog doel gevoelen, 
hehben tien jaren van grote inspannin
gen haar teruggebracht in haar voor
oorlogse positie. De directie schat, dat 
ongeveer zestig procent van aile over 
de gehele wereld door particulier.e 
maat..~chappijen uitgevoer.Cie sleepre1-
zen, die langer zijn dan duizend mijle:rt , 
door 'haar schepen worden uitgevoerd. 

Voor 1940 werden gemiddeld 114.000 
mijlen afgelegd, thans ruim 300.000 
mUlen. Dit ko.mt doordat het transpor t 
voorheen vooral eenrichtingsverkeer 
was. tenvijl nu meer ,wilde vraeht
vaart" wordt beoefend, zoals de direc
tie het noe?nt. Hierbij komt ook, dat 
de Iaatste Jaren het vervoer van drij~ 
vend materieel van oliemaatschappij~n 
sterk is toegenomen. 

Aan de vloot van zeventien zee- en 
twee kustsleepboten zullen er drie wor
den toegevoegd. Begin 1957 komt iu 
de vaart de zeer modeme Clyde met 
een motor van 3700 pk. De Barendszee 
wordt een nieuw type, speciaal voor 
lange afstandstransporten. Vier moto
ren op een schroef kunnen 1550 pk 
ontwikkelen. D~ze boot zal zeventig 
dagen zonder te hunkeren op zee kun
nen blijven. De Schelde wordt een 
nieuwe station-sleephoot voor Hoek 
van Holland. Deze krijgt een motor me t 
een vermogen van 2000 pk. 

Ook de vloot van havensleepboten 
wordt nog steeds vernieuwd. Na 1951 
zijn er al t'Waalf moderne motorsleep-

'Er is een klacht over je, Davids, dat je een 
muis hier op kantoor te eten geeft. Zeg m e nou 
's eerUjk : hoe lap je 'm dqt met jouw salqris?' 

Bovenstrwnde foto wercl genomen tijdens het diner nan boorcl van he! ss. "Plancius'' op 
9 Mei j.l. te Tg. Priok, aangeboden arm vertegenwoordigers van exportbedtijven en hunne 

dames. 

boten aan toegevoegd. Hierhij komen 
er n og twee, elk met 600 pk, twee van 
425 pk en drie van 300 pk. 

Naast het maken van sleepreizen 
voert L. Smit ook veel hergingen uit. 
De laatste jaren is het aantal daarvan 
opvallend toegenomen. Gedurende 1955 
en in de wintermaanden van 1956 liep 
dit getal op tot een recordhoogte. 

De sleepboten, die hij de Azoren en 
Bermuda op station lagen haalden de 
afgelopen winter t'waalf schepen van 
de Atlantische Oceaan. De rederij 
heeft thans ruim zeshonderd zeelieden 
in dienst. Van hen varen er vierhon
derd op de zeegaande vloot. Voor hen 
is nu ook een betere sociale positie 
geschapen. In verscheidene opzichten 
gelden voor hen dezelfde voorwaarden 
als hij de koopvaardij. Men is er zelfs 
in geslaagd het achterstallige verlof 
vrijwel gehcel in te halen. Eveneens 
is een verbeterde pensioenregeling van 
kracht. 

Tot de zorgen van de rederij rekent 
de directie het dreigende gevaar dat zij 
in de toekomst niet zal 'kunnen be
schikken over mensen met wie de vloot 
met dezelfde kwaliteit van nu kan wor
den bemand. 

Voorheen werden de officieren hij 
deze rederij aileen gerecruteerd uit hij 
haar varende scheepsgeze1len. Ret j,s 
evenwel nodig geworden ook jongelui 
die op de zeevaartschool zijn geweest 
aan te trekken. Sdheepsgeze1len, die 
officier willen worden ontvangen een 
flinke geldelijke steun in hun studie
tijd, Vo91r jongelui :m~t ~inddiTJloma 

( toto: W. van Boggelen) 

zeevaartsc'hool heeft de rederij de 
nieuwe rang van · adspirant-stuurmau 
ingesteld gedurende de tijd, waarin zij 
zich h ekwamen ~oor h et aparte di
ploma grote Zeesleepvaart. 

Tot de wensen van L. Smit hehoort 
een nieuwe haven te Maassluis. Niet 
aileen ten gerieve van haar schepen, 
maar ook om':at zij pas een nieuw 
groot hedrijfspwnd voor de technische 
en nautische diensten kan houwen, 
wanneer het trace van de nieuwe 
haven vast staat. 

Inpolderingsplan in Japan 
Onder auspicien van het Nederlands 

Adviesburean voor ingenieurswerken 
in h et buitenland (Netherlands Engi
neering Consultants) NEDECO te 
's-Gravenhage zullen Nederlandse ex
perts hun medewerking verlenen aan 
een plan tot inpoldering van een groot 
gehied in Japan. 

Ret plan omvat de afsluiting van 
een ongeveer 20.000 ha grote haai, het 
Hachiromeer, waarvan 13.000 ha zal 
worden ingepolderd, tenvijl de over
blijvende 7.000 ha een zoetwaterhekken 
zullen vormen. Van J apanse zijde 
verwacht men hinnen een jaar tot een 
omlijnd plan te komen. 

Vroeger en nu. 

Als vroeger een man zag, dat z'n vrouw 
kleine kledingstukjes aan 't naaien was, glim· 
lachte hij begrijpend. Maar tegenwoordig zegt 
hij : ,je hent tocb, hoop ik, niet van plan O!ll 
dat pan bet strand l !l ~!\~~~ ~ragen? !" 



6vertreder~ 
Vanochtend hebben we nog even 

staan praten met een rechercheur van 
politic, die vlak bij een druk kruispunt 
op zijn hurken zat achter een lantaren
paal, ten einde niet op te vallen. Hij zat 
daar. mui,sstil. Minutenlang spraken we 
geen woord tut elk,tdr, want .lat 7.ou de 
aandacht trekken. Er kwam een kindjc 
~·oorbij dat aan zijn moeder vroef?: · 
.,Mammie wat Joet die enge man daarl' 
Maar het vrouwtje haalde de schouders 
op; ze wist het niet. 

,Zie je, zoiets doet je goed," fluis
terde de rechercheur. ,Ze hebben het 
niet in de gaten, de mensen. En kijk, 
let maar. op ...... " 

Daar sprong hij ala een kat bij zijn 
paal weg, en greep een wielrijder bij de 
bagagedrager. 

,He, meneer", zei hij. ,Stopt u even." 
Het was een geval van besturing van 

een tweedelig rijwiel zonder gebruik 
van handen. 

, W at u daar doet," sprak de politic
man, ,i:s gevaarlijk en verboden. Wist u 
dat niet?" 

,Nee," antwoordde de fietser. ,,Dat 
wist ik echt n:iet. Neem me n:iet kwalijk, 
ik was er met mijn gedachten niet bij, 
ziet u, ik was te Iaat, ik hedacht net dat 
ik m'n brood had vergeten, mijn vrouw 
ziek, an'u dochtertje krijgt mazelen, en 
op kantoor .. .. .. " 

Het was iemand met veel narigheid. 
Hij gooide bet er allemaal uit, also£ hij 
een predikant voor had, maar het hielp 
niet. Hij was er bij. Schr.eiend zette hij 
even later z'n tocht voort. 

.,,Een huiler," leg de de rechercheur 
uit, terwijl w~ weer achter de lantaren
paal gingen zitten. ,Je hebt huilers. 
Je hebt ook lui met een grapje om
kopers, en personen met een sigaar na 
afloop. J e hoort zowat leed langs de weg 
Maar het aneeste is gelogen. Laatst was 
er een met een lamp die niet brandde. 
Z'n vrouw bij 'm wegge]open. Ik zeg, 
ja meneer het spijt me, maar dat is nog 
geen reden om zonder licht te rijden. 
Terwijl i'k sta op te schrijven, wordt hij 
aangeroepen door een vrouwspersoon 
met een kleine meid bij zich. Pappie 
roept het kind. Ik zeg, nou, uw vrouw 
is weer ter.ug geloof ik." 

Hij znchtte even, en zag een auto 
door de vingers die hijna een tram ont
wrichtte. 

,Het ergst," vervolgde hij toen, ,zijn 
mannen met moppen. Die hehhen ver
geten hun ric'htingwijzer uit te stekcn 
omdat ze net aan zo'n goede mop dach· 
ten, en dan gaan ze 'm vertellen. Alle
maal oud genoeg, want ze hebben zelden 
zo gauw iets nieuws bij de hand. Meestal 
Iaat ik 2;e h~lemaal uitpraten; -pak datl 

Onze maandelijk§e foto•tJrijsvraag 

In het April-nummer van ,de 
Uitlaal" was als foto·puzzle op· 
gen'Omen een gedeelte van een 
(gebakken) vis. 

De uitgeloofde Rp. 15,- gaan 
naar Mej uffrouw A. Oppenheim 
- le klerke afd. Equipage te 
Surabaia, 

* 

Ra, ra, wat is dat? Nevenstaan· 
de opgave voor ,(leze maand 1ijkt 
ons nie;t erg moeilijk. Als n er 
achter bent wat het is, zend dan 
uw oplossing aan de Redactie van 
,;de UiLlaat"- p/ a n.v. K.P.M.
Medan Mei!deka Timur 5 -
Djakarta. 

In de lin.ker-bovenhoek van de 
envelop zet u : fotoprijsvraag. 

Uiterste datum van im:ending : 

20 Juli a.s. 

___________________ _)! 
m'n hoekje, en vr.aag: Geboren? Wacht 
e-ven, die snuiter daar." 

Hij schoot andermaal weg, legde de 
hand aan een bromfietser en bracht de 
man op naar het trottoir, waar we hem 
no"' net hoorden beginnen: ,U kent na
tu~rlij'k dat verhaal van die giraffe die 
zich met een eend wilde verloven?" 

Reus, het is een ellendig vak. 

(uit : ,.Het Algemeen Hande~blad .. l 

qoi~t CU. cl.at , , .. 

het eerste Liberty-schip, verbouwd voor 
ertstransport, thans tussen V enezue~a 
en de V erenigde Staten in de vaart 1s 
rtebracht? Naar verluidt, ligt het in het 
tl 

voornemen nog dit jaar ongeveer 30 van 
deze schepen tot ertsvaarders te ver· 
bouwen. Het is intussen wei wonderlijk, 
dat de Liberty-schepen, waarvan reeds 
sedert jaren werd gezegd dat zij van de 
zee zouden verdwijnen, thans weer zulk 
een opgang maken. Op de schepenmarkt 
worden zij voor uitzonderlijk hoge be
dragen gekocht, maar ook op de vrach
tenmarkt vormen zij een begeren~waar• 
dige tonnage. 

* 

uit Denemarken het bericht komt, da1 
aldaar met veel §UCces nylon schroef
hladen voor kustvaart- en vissersschepen 
tot ontwikkeling zijn gehracht? 

* 
einde 1955 er reeds 250 schepen waren 
die met een z.g. ,bipod (tweepoot)
mast" waren of werden uitgerust? 

* 
bij herstelwerkzaamheden aan een der 
kloostergangen in de kerk. van Brou
wershaven (Zeeland) arhe1ders tussen 
twee muren tachtig zware kogels hehben 
aangetroffen van ongeveer tieu centi
meter doorsnede? Daar bij de kogels 
ijzer is gebruikt en tot het jaar 1500 
slechts munitie uit steen werd gemaakt, 

, menen deskundigen, dat de projeitielen 
daar in de tachtigjarige oorlog werden 
opgeslagen. 

* 
een niet alledaags heroep in Amsterdam 
wordt uitgeoefend door de hijna 66-
jarige heer Van Kampen, die daar al 
44 jaar lang de schepen van de K.N.S.M. 
bezoekt om de kapotte schoenen van 
de opvarenden te repareren? Hij is dus, 
:;>;ogezegd1 ~heepssch()ep:mak.er1 
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De volgende mntaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANG!::KOfv\EN 

Per vliegtuig : 
J . Punt gezagv. 
E.J.M. Bollen 2de wtk. 
J.G.E. Straa t 2de wtk. 
H. v.d. Willigen 3de wllk. 
P. van Os 3de wt:k. 
H. Buth l e stm. 
J . Th. Tromp 2de stm· 
W-H. Ecndebak empl. 
H. Veldkamp 2de stm. 
H.J.K. Schuiten- empl. 
voerder 
J . Lezer 2de stm· 
E. de Vries gezagv. 
L-A.G. Schickendantz 3de sbn. 
N.J. de Hoog 2de wllk. 

Per ms. , Oranje" ddo. 10/ 5 : 
B. Levert en gezin 
H -H. Schans en gezin 
Mevr. L.J . Henninger
van Koppenhagen en 
kinderen 
Mevr. M.A. Ruesing
v . .a. Kooi en kinderen 
Mevr. Leydekkers
Lippinkhof 

empl. 
empl. 
gezin 
em pl. 

gezin 
empl. 
echtg. 
3·de wtk. 

23/4 ex RV 
24/ 4 ex RV/ SV 
25/ 4 ex RV/ SV 
29/ 4 ex RV/ SV 
29/ 4 ex RV/SV 
29/4 ex RV/ SV 

2i 5 ex RV/ SV 
6/ 5 ex EV (naar ag. Hollandia) 
6/ 5 ex RV/ SV 
8/ 5 ex EV (naar ag. Medan) 

9/ 5 ex RV/ SV 
12/5 ex RV 
13/ 5 ex RV/ SV 
13/5 ex RV/ SV 

ex EV (naar ag. Padang) 
ex EV (naar ag. ~ahan) 

We!kom! 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 
G.H. den Hoed 
G.J.W.P. F~~essen 
A. Kraat 
J. Appeldoorn 
A.J.J . de Feyter 
A. Verheijden 
G.D. Salemink 
R. Herrema 
J.M. v.d. Kiehoom 
F.A. Resner 
J.B.G. Bakker 
C.D. van Noppen 
J . van Zanen 
E.G. Purvis 

gezagv. 
2de stm· 
3de stm· 
3de wtk. 
adj. chef 
3de wtk. 
4de wtk. 
4de wtk. 
4de wtk. 
hfd. wtk. 
2de wtk-
2de stm. 
gezagv. 
.hld. empl. 

Per ms. , Oranje" ddo. 18/ 5 : 
F. Fleischer 
T.J-W.H. K ayzer 
W. P.ijpe en echtg. 

S.W. Oost Lievense 
en gezin 
L.J. Bos en gezin 
H. Priru~ en echtgj. 
N.H.M. Engels en 
gezin 
J . v.d. Molen en gezin 
F. Verburg 
H.J. Jansen en gezin 

gezagv. 
hfd· wllk. 
gepens. 
hfd- wtk. 
ad j. chef 

hfd. empl. 
em pl. 
em pl. 

em pl. 
1e stm. 
2de wtk. 

25 /4 RV 
28/4 zv 
28/ 4 RV 
211/ 4 RV /SV 
29/4 GSV (ex afd. ND / HK) 
30/ 4 RV/SV 
30/ 4 RV/SV 
30/ 4 RV/SV 
30/ 4 RV/ SV 

3/ 5 RV 
7/ 5 RV 
7/ 5 RV 

11/ 5 RV 
13/5 GSV (ex afd. CD/Tg . 

Priok) 

RV 
RV 
repa(r. 

EV (ex ag- Singapore) 

EV (ex afd. PZ/HK) 
EV (ex afd. TD/BA/HK) 
EV (ex ag. Medan) 

EV (ex aid. CM/HK) 
RV 
RV/SV 

Een goede reis 1 

NIEUW AANGENOMEN : 
C. Leyendekker 
A.W.H· Dille 
H. van Doornum 
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Sde wtk. 
kv. 3de wtk. 
em pl. 

aangek. per vliegt. ddo- 1/5 
, , , d:do. 6/5 
,. , , ddo. 6/5 

(naar aid. CM/ HK) 

J. van Essen 

B. Velbnan 
R.W. Soejono 
Tjjtrodipoero 

em pl. 

kv. 3de wtk
loc. empl. 

nangek per ms. "Oranje" d·do. 
9!5 (naar ag- S'porel 

, , vliegt. ddo. 16/5 
ddo. 6/ 5 naar afd. Claims/ HK 

W.eikom bij onze Maatschappij I 

MUTATIES: 
R.P.W- Smulder-s 

R. Elliott 

E.A. Lloyd Owen 

G. Takken 

K. Metz 

J.M. Ma.mesah 

C.J . Jeronimus 

P -J. Eekhout 

em pl. 

loc. empl . 

l'Oc. empl. 

hfd. empl. 

hfd. empl. 

loc- empl. 

em pl. 

htd- empl. 

ddo. 3/4 van ag. Samarinda naar 
afd. VRV/HK 

ddo. 23/ 4 van Ink- & Mag. dienst/ 
Tg. Priok naar 

Afd. VZ/HK 
dido. 1/5 -ontslag op verzoek 

(ex ag. S'pore) 
ddo. 1/5 van afd. TD/HK naar 

Snrveydienst/Tg. Priok 
ddo. 1!5 van Surveydienst/Tg. 

Priok naar afd. TD/ HK 
ddo- 3/ 5 van Ink. & Mag. 

dienst/Tg. Pd&k naar 
ag. Tg. Priok 

dd-o. 4/ 5 van afd. CM/HK naar 
afd. PZ/ AZ!HK 

duo. 14/ 5 van afd. CM/ HK naar 
S.M.P./Berouw. 

Luisterrn is gcud 
Waa11Schijnlijk zouden veel men-sen gelukkiger zijn, als zij meer 

aa)jdacht gaven aan de .Wngen, die het Ieven bereid is hun zo maar 
in ·de school te werpen. Er is een gezegde, dat een zonsondergang 
hon:derdduizenden opgetogen toeschouwers zou trekiken, als er entree 
voor wer.d •geheven- Men behoeft er slechts weinig moeite voor te 
doen om er van te genieten, 1m bet kost helem:tal geen geld. Daarom 
too[llt menigeen er aan V'oorhij . Guy de Maupassant, de Fra~e 
verteller en mensenkenner bi,i ui.tnemcndheid, heeft in een van zijn 
roonans d r. hoofdpel1Soon gelypeerd als iemand, die de prijs van aile 
dingen kende, maar de waarde van de meeste niet wist. Gaat het 
zo niet vaak met velen van ons? Hebben we nict vaak te weinig 
oog en gevoel voor wa-t vilak onder ons bereik gereed ligt om ge
noten t e wor.den en ons Ieven werkelijk inhoud te geven? 

Hoeveel anensen zijn er niet, die slechts een Ilauw vermoeden 
hehben van de grote waarde van bet luisteren ! Als z.ij iets willen 
hereiken, pra:ten zij als B..-ugma-n. Zij spannen zich in om de ander 
hun standipu.Illt nit te ll.eggen en op te ·dringen en zijn dan heel ver· 
baagd, da-t hij hun zin 'niet doet. In de meeste gevallen zouden z.ij 
hun doe! wei ihehb en bereikt, als zij ru;stig hadden gelu.is.terd naar 
wat de andcr hun te zeggen had·. Oat is bet immers, waaraan de 
meeste melll6en behoefte hehben : een aandachti& toehooroer, aan 
wie zij kunnen vert.ellen wnt zij '():p hun hart hebben. Zij zijn bereid 
zo'n luisteraar zo ver tegemoot te koonell' als maar mogelijk is en 
hun ·berei'dheid wondt groter met elke zin, die zij zeggen. 

Volgens een hekende anecdote was de heroem-de Weense toneel
speelsler J,osephine Gallmeyer een id'eale luisteraar-ster. Zij znt eens 
aan een diner naast een p-rofe~>sor, die a1s een fenomeen van ge· 
leertd:heid te lboek IStond. AI meer dan een half uur had de hoogleraar 
ni e~s gezegd, -diep in gedachten verzonken. Toen zei de actrice, 
die ?Jieh in giroot respect voor baar tafelheer muisstil had gehouden : 

,PTofessor, laten we nu eens over iet:s anders .spreken." 
Zo ver hehoett de gewone mens bet in de luistervaardigheid niet 

te lbrengen, maar wel i '~ het kunnen luisteren een der bemhmelijkste, 
v<tiiendel.ijks.te en . . . . .. 'WlUchtbaa.rste eigensclhappen, die eigenlijk 
ieder mens zonder nl tc veel moeite kan verwerven. Vrees vooral 
niet, dat het u tot een saai en vervelend mens zal maken. Integen
.deel, goed luisteren i-s een der hoofdbestandrlelen van de echte 
gezelli~ei'll. 



Lanengke Jabani lahir 
pada tahun 1903 di 
Donggala. Pada tang
gal 1 Djuli 1921 ia 
masuk bekerdja disa
na sehagai djurumudi 
dalam wnas Perusa
haan kami dan sudah 
lama ia memegang 
koman-do atas motor
boot "Mieke". 

Dengan ·segenap hn
ti kami hatur lttjap
kan selamat !bagi La· 
nengke Ja•bani berke· 
naan dengan juhi
leumnja 35 tabun 
Selamat berlajar ! 

Lanengke Jabani 
Djurumudi - Perwaki

lan D onggala 
35 tahun 

1 Djuli 1.956 

* 
Lauw Boen Tjin lahir pada tahun 1910 di 

Batavia jang ·dahulu. Sesudahnja hekerdja 

Lauw Boen T 1in 
Mandur di Bengkel 

Tg. Priok 
25 tahun 

I D juli 1956 

G-oesti Made Regeg 
lahir pad a tahun 1904 
di Balaluan. lao ma
suk bekerdja pada 
tanggal 1 Djuli 1931 
sebagai tukang l'Oti 
dalam dinas K.P .M. 
dan ia dipekerdjakan 
di Bali Hotel Den· 
pasar. 

Kepada Goesti Re
geg jang sangat di
hargai oleh Kepala"· 
nja, kami utjap-kan 
selamat dengan peng
harapan mudah2an 
pekerdjaannja ma5ih 
dapat dilakukan lagi 
ber-tahun" dalam ke
adaan sentosa. 

* 

sebagai tukang las, 
selama 2 tahun pada 
B.P.M. dan Socony 
di Pl3'dju, maka 
pada tanggal 1 Djuli 
1931 ia masuk beker
dja dengan pekerdja
an jang sama dalam 
dinas Peru.sahaan ka
mi. 

Pada tanggal 1 Dja
nuari 1950 ia odiang
kaJt mendj:rdi Mandur 
dari Bagian Las pada 
Bengkel" di Tg. 
Pri·ok. 

Goestt Made Regeg 
Bakker di Ba!ihotel 

Denpasar 
25 tahun 

1 D1Uli 1956 

Made Habeg jang 

lahir pnda bulfln Dja

nu:tri 1911 di Kajoe

mas (Denpa.snr) masuk 

bekerdja dalam Dinas 

K.P.M. pada 1 Djuli 

1931 sebagai pelajan 

kamal' di Bali Hotel 

Denpasar, dimana se

Jalu ia telah melaku· 

kan pekerdjaannja 

dengan memuaskan. Made Habeg 
Pclajan kamar d i Bali 

Hotel Denpasar 
25 tahun 1 D jult 1956 

* Ferdinand Lengkey werd 17 Decemher 1906 
te Liwoetoeng (M.enado) geboren. Hij volgde 

F . Lengkey 
machineatidver 

25 iaar 
1 Ju!i 1956 

de studie aan de 
~aoh(lsschool te 
Mena·do en ttad 1 
J uli 1931 als smid in 
KPM-d.ienlSt· 18 No
vember 1941 behaalde 
hij te Samarinda bet 
diploma als machine
drijver. Gedurende 
de tweede wereld
oorlog is de beer 
Lengkey blijven door
Yaren (op de "Pabud" 
eil de ''El Liberta
dor".) 1 JuH 1945 
werd hij aange.steld 
als machinedrijver. 
Sinds 1 Decem·her 
1948 is de beer Leng

key werzaam bij de S.M.P. te Teluk-Bajur. ... 
•I• 

Tupa bin Kuntung jang lahir pada tahun 
1912 di Moromlto (Madura) masuk bekerdja 

. ebagai djururnudi di
ka.pal "Ophi-r" 'llalam 

dinas P erusahaan ka· 
mi· Sesudahnja beker
dja selama 15 tahun 
dikapal ini, ia pindah 
ke " Ruijs" d'alam 

rHn·~fl1::~n lnn 1! sam~. 

Tupa t•!n K untung 
D j aga pada Dinas Pen-

l>ieter Sik<ko Kalfsobt'ek werd 22 Januari 1913 
te Warfum (Gr.) geboren. Hij doorllep de 
Am!bachtsschool en 
volgde. daaroa de 
Machinistenopleiding 
der KPM te Vlissi
ngen. 27 J uli 1931 
trnd hij als 5cie werk
tuigkundige in KPl\1-
dienst. In 1936 bel1aal
de hij het diploma A. 
voor scheepswerktuig
kuudige- 1 Januari 
1940 werd hij tot 4de 
werktuigkundige be· 
vorderd. Gedurende 
de bezeuing.sjaren van 
lndone~ie door de 
Japanners heeft de 

P. S. Kal{ShPPk 
hoojdwerkt-uir;kundLge 

25 jaar 
27 Juli I9:i5 

l!cer K alfsbee.k door(!evaren, o.n. nan hoord 
van de "Sawahloento", de "Valentijn" en de 
'Tan Goens". 1 Januari 1948 werd hij tot 3de 
wrk. bcnoem.d en in November van datzelfdc 
jaar behaalde hij te Djaka-rta zijn diploma 
B-1. T ot 2de werktuigkundige wero hij aan
geste1d op 1 Januari 1951- Eind 1952 behaalde 
hij in Nederland het diploma B-II. 1 Januari 
l 956 volgde zijn bevordering tot hoofdwerk
tuib.ikundige. 

* 22 Juni 1912 werd Cornelis van Huizen te 
Rinsumageest (Fr-) gehoren. Hij genoot zijn 

C . van H uizen 
hootdw erktuigk-undige 

25 jaar 
27 Juli 1956 

opleiding aan de 
Zeevaartschool en 
trad 27 Juli 1931 als 
Sde we11ktuigkundige 
in dienst van onze 
maatschappij. In 1936 
behaalde hij te D ja 
karla het diplo-ma ,\ 
als scheepswerktuig· 
kundige. 1 April 1940 
werd hij tot 4de werk
tuigkundige aange
steld. 

Gedurende Wereld
oorlog n lleeft de 
beer Van Huizen 
!Loorgevaren, o.a. aan 
boord van de " The
dens", d·e ''Ruys", de 

' 'Straat Soenda" en ·de "Straat Malakka". In 
1944 hehaa1de hij in Engeland bet diploma 
B-1; l Januari 1948 wer.d hij ro-t 3de wtk. 
beV>ol1derd. Zijn aanstelling tot 2de wtk. kwam 
af op 1 Januari 1951. In Juni 1953 behaalde 
hij in Nederland het diploma B·ll. Tot hoofd· 
werktuigkw ldige werd hij 1 Januari 1956 
bevorderd. 

P ada t~hun 1948 
Tupa bin Kuntung 
pindah ke Dinas Da
rat dan ditempatlkan 
pada Dinas P endjaga· 
an di Tg. Pdoik, 'lla
Iam djabatan mana ia 
tetap masih bekerdja 

hingga 8ekarang ini. 
djagaan Tg. Priok s la · h · M--•J ? 

25 tahun 8 D juli 1956 - a nsver ogmg, waarvoor m.aers • 

1 1 



~an 5({aaooen en 

5{.atrijn 

Het is dezer dagen 250 jaar geleden, 
dat de Kerkeraad te Amsterdam Catrijn 
Pieters hij zich onthood, ,in droncken~ 
schap verloopende en in afsonderlijcke 
huijshoudinge leevende". Zo ook Jan 
Claassen, in de Moddermansteeg, ,af~ 
sonderlijck leevende". Deze Jan Cia as~ 
sen, zo luidt het in de protocollen, 
"seght van de vrouw verlaeten en qua
lijck hehandelt te sijn en is ongenegen 
sich met haer te ver.soenen". Catrijn 
Pieters hleek aanvankelijk onvindhaar 
maar tenslotte zijn toch heiden ver
hoord, waama de Kerkeraad op 4 Fe
hruari 1706 de volgende uitspraak 
deed: " Jan Claassen en Catrijn Pieters, 
heijde hinnen gestaen hehbende en elck 
apart, hierna te samen tegen elkanderen 
soo vele hose stucken ten laste gelegd, 
dat de Eerwaerde Kerc'keraedt gecon
cludeerd heeft, dat haer heijde de cen
sure sal aangeseght worden, hetwelck 
gedaen is". Dit werd het eind van een 
veelbewogen huwelijksleven, dat op 17 
September: 1686 in de Nieuwe Kerk te 
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Het ss. "Karsik" ontmoet het ms. "Schouten". 

Amsterdam zo hlijmoedig hegonnen 
was, toen de 22-jarige Jan uit de 
Anjelierstraat en de 23-jarige Catrijn 
nit de Tuijnstraat elkander trouw he
loofden en dit met een kruisje hekrach
tigden, want lezen ~n schrijven konden 
ze niet. Een echtelijk drama als helaas 
zoveel andere, allerminst de moeite 
waard om uitvoerig te gaan herdenken, 
ware het niet, dat het voorspel tot deze 
scheiding nog bijna dagelijks in Am
sterdam wordt opgevoerd, midden op 
de Dam, een toneeltraditie haast zo oud 
als die van de Gijshreght. 

De overlevering wil, dat de hiervoot~ 
genoemde Jan Claassen, in 1664 te 
Amsterdam gehoren en aldaar kort na 
zijn echtscheiding in 1706 gestorven en 
begraven op het Kartuizer kerkhof in 
de Jordaan, de Amsterdamse poppenkast 
in het leven heeft geroepen en er ziju 
eigen huwelijksperi'kelen opgevoerd. 
Deze Jan Claassen zou miter en trom
petter zijn geweest in de lijfgarde van 
Stadhouder Koning Willem de Derde. 
na wiens dood hij werd afgedankt. Na 
zijn brood te hebben verdiend als trek
wever, hegon hij met poppenkastver
toningen, waarhij hij zichzelf en zijn 
vrouw ten tonf}]e voerde, zijn huiselijke 

(/oto: 2de stuurman H. C. Meijer) 

misere op dit evenbeeld afreageerde en 
hovendien, in het tweede stadhouderloze 
tijdperk, uiting gaf aan de Prinsgezinrle 
gevoeJens van het Amsterdamse volk. 
Hierhij was een lompe, hoosaardige, in 
het zwart gekl ede pop, Snikhals ge
naamd, het mikpunt van J ans door en 
door J ordaanse, leukwrange .grollen. Het 
is te mooi O'lll niet waar te zijn, en wij 
zullen Thomas Asselijn, 66k een Am
sterdamse jongen, die in 1682 zijn "Jan 
Claesz off de gewaende dienstmaagd" 
schreef, waarbij de fijnen, de broederen 
of Kwak ers, het moesten ontgelden, 
maar buiten beschouwing laten. 

In elk geval : Jan Klaassen is van.daag 
nog springlevend. Acht maal per dag, 
als het niet regent, en op mooie zomerse 
dagen wei eens twaalf maal, laat hij 
elke nieuwe generalie van jeugdige 
Amsterdammers delen in zijn ongezou-
ten ervaringen met Katrijn, zijn kij~ 
vende wederhelft, die 'hij tenslotte in 
een kist weet te s toppen en aan Sampie, 
de voddenman verkoopt, met de beul 
van Haarlem, die hem aan de galg wil 
laten hengelen, maar zelf in de strop 
belandt, met heide vertegenwoordigers 
van ,bet zwarte werk", doodgraver Hein 
uit het weggewaaide dorp en zijn maM 
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Ook KPM-schepen komen wel een-s in een sneeuwbuitje terecht. Hier :ziet U het besneeuwde noodstuur van het ss. "Karsik", binnenliggende 
te Yokohama. (Jato: 2de stuurman H. a. MeiJer) 

en met de werfofficier, die hem ron· 
selen wil. Omdat het r.onselen van sol
daten tot het verleden hehoort, is de 
werfofficier bevorderd tot generaal, 
maar ondanks die promotie krijgt hij 
rijkelijk zijn deel van de klappen, waar 
1 an Klaassen heel de voorstelling door. 
zo royaal mee is. Dat kletst van begin 
tot eind op de harde, houten koppen, 
en wij herinneren ons uit onze jeugcl, 
dat er zelfs een soort blikken klank
hord was, terzijde op het toneel, waar
tegen de geslagen poppen nog weer eenr3 
caramholeerden. 

Want natuurlijk hehhen ook wij als 
Amsterdamse jongens vele kostelijke 
uren doorgehracht in de han van d~ 
poppenkast, eindelo·os geluisterd naar 
de schorre stem van Cahalt zelf, in de 
wereld der poppen even heroemd als 
die van de grote Louis in ,De Koopman 
van Venetie". En deelgenomen aan bet 
wisselgesprek tussen J an-Klaasen en de 
ver.zamelde jeugd, plichtmatig ons J iiaii 
of ons Neee in het koor laten mee
sc'hallen. Janus Cahalt is in 1935 over
leden. Hij had de gesproken tekst van 
zijn vader, eveneens poppenkastman, 
die in 1911 door een liedjeszanger werd 
y~r.moord. Op papier was er. U9oit iets 

gezet, want ook deze Cahalt had het 
libretto afgeluisterd van zijn vader. en 
die weer op zijn heurt van een vroegere 
genera tie. 

De Cabalzi's kwamen in het begin 
van de vorige eeuw u# Italie, stelten
lopers, acrobaten en dr.esseurs van dui
ven en kanaries. Tot hun repertoire 
he'hoorde ook de poppen:kast, zowel 
handpoppen als marionetten, en hier
mee vonden zij in Amsterdam een hlij
vend emplooi. 

De Cabalts sneden hun poppen zelf, 
!~e ronziehonzies, zoals ze we-rden ge
noemd. Zij kregen harde koppen van 
iepenhout, want zij moestcn tegen een 
etootje kunnP.n, in hun hczig hestaan 
een record aantal klappen incasseren. 

De Jan Klaassenfiguur van Janus 
Cahalt had een holle en een bolle wang 
en ook zijn neus was kaduuk, precies 
als hij een hokser. De pop pen, zei Janus, 
hebhen zwaar te lije, omdatte zij elkaar 
zo hevig moe ten slaan. N a de dood van 
de laatste Cahalt heeft diens tweede 
vrouw de poppen aan het Museum van 
de Arbeid overgedaan, vanwaar zij weel' 
zijn verhuisd naar het Openluc'htmn· 
seum te Arnhem. De familie heeft dat 
bitt~r ~tr('urd1 wanl z\i zet 110~ ~ltijd 

de traditie voort. Na de bc:wrijding is het 
een schoonzoon geweest van Janus 
Cahalt, de heer Roeber.se, die met een 
nieuw gezelschap poppen de poppen
kast 'heeft vertoond, en toen hlj te oud 
werd, zou vier jaar geleden de volgende 
generatie, .Qirk Kersbergen, kleinzoon 
van Calbalt, 1Iet werk van hem over~ 
nemen. Dirk was pas twee en twintig 
en hij heeft voor de politie moeten 
,pr.oef spelen" eer hij de vergunning 
kreeg. Suhsidie is er echter niet bij. 
AUe inkomsten moeten van het hakje 
komen, waarmede de moeder van de 
poppenkastman tijdens de vertonning 
rondgaat. Zij is een dochter van de 
laatste Cahalt en heeft ook haar vader 
nog lang geassisteerd. Bij elkaar zorgt 
zij reeds zo'n veertig jaar voor de 
recette, int zij de centen, stuivers en 
dnbheltjes, die de volwassen toeschou
wer>' offeren. Kinderen zijn vrij. 

De Cabalts zijn niet de enigen ge• 

weest, die door de jaren heen in 
Amsterdam de poppenkast hehben ver
toond. Uit de achttiende eeuw weten wij 
van Britting en Ra.rnst. tijdgenoten van 
Jacob van J,ennep en Justus van Mamik 
waren Verlweven, Mullens en Sampi
mom, ofschoon die voornamelijk op-
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trad met marionetten. Zelf herinnercn 
wij ons Van Hemert uit de Bethanien
dwarsstraat, die afwisselend .met Cabah 
de Dam bespeelde. Van Hemert had ook 
nog een aap, die volg:ens oude traditie 
Frits moest heten. !~ de oorlogsjarcn 
heeft een zekere Valk de poppenkaal 
vertoond. De Dam was toen voor Jan 
Klaassen verbodcn terrein, zodat hij 
door de straten zwierf, wat trouwen-s 
ook ·uoeger het geval is geweest. "\'\' ij 
weten nog hoe de poppenkast op som
mige bruggen stond of op toemee gin[! 
lan~ de hewoondc p:rachten. Dan druk
ten dt> kindereu de nenzen plat tegen 
het vensterglas. Soms verscheen de pop · 
penkas t ook binnenshuis op een kinder
feest. Men kon haar engagercn met 
f!:ewone of met salontaal, het laatste wa~ 
ie ts duurder in prijs. De poppen spra
ke:n dan van . Uwes en Uwe en Jan 
Klaassens yocabuluire was gekuist, zijn 
kratf.1ttermen verzacht tot Gommenikkif' 
of Heerekrintje of Sapperdemalle
mo.ster.dpot. Een enkele keer viel Jan 
Klaassen nit zijn rof, maar dat risico 
moest men nemen. 

Er zijn stnkken dialoog van zo'n ver
toning bewaard gebleven, de heel zoet· 
sappige conversatie tussen het famenze 
echtpaar: 

Jan: 0! Trijn, kom 'ns kijken ! 
Triju ( achter de schermen) : 0 ! 

.Jantje lief, wat is er? 
Jan: Trijntje, .m'n gebraje spersie

hooutje, m'n pieterselie snuifneusje, et' 
is een oom van Uwe nit Oost Inje ge-· 
komen. 

Trijn ( opkomend) : W aar is hij, 
Jantje, m'n pruimedantje? 

Jan: Hij zit in mijn stoeltje een uiltje 
te knappen. 

Trijn (bemerkt de Dood, in de stoel 
zittend ) : Heerekrintje, wat ziet hij 
bleek, 't lijkt de bakker van Halfweg wei. 

Jan: W eet Uwe, Trijn, hij is eeu bee
tje ontdaan van d e lange kuier. 

Zou je hem niet even een klein mok-
keltje geven, Trijn? 

Trijn: Slaapt Uwe's, Oome? 
De Dood: Prrrt! Prriereterietiet! 
Trijn: Jan, wat zeit Oome? 
Jan: Da's hokkeneesch, Trijn, en dat 

he tekent zoveel als : geef me een zoentje. 
Trijn (kust de Dood) : Heerekrintje 

Jan! W at he eft Oome een rare lucht 
hij ~1em, hij ruikt n aar de gootsteen. 

In hun gcwone doen waren de echte
lieden anders. Dan kon Katrijn kijven 
en Jan Klaassen t e keer gaan, ,dat 't 
tegen de Hemel aanspoog". Zij deden 
wat dnt betreft voor de Antwerpse poes
jenellen, voor de Voddebalen, de Neua, 
de Schele en de Schavies, niet onder. 
V andaag zijn zij mis.schien iets rnstiger 
geworden, maar Jan en Katrijn verra
den hun J ordaanse afkomst niet, felge· 
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KPM-·vlet il~ de sneeuw, aan. board t·an het ss. "Karsik'' te Yokoluzma. 
ttoto: 2de st1,urman H . C. Meijer ) 

Voor het openen der ruimen ·van het ss. " Karsik" eerst sneeuwruimen te Yokohanut. 
(f oto: 2rte stuunnan H . C . Meijer ) 

hekt als zij zijn, he t hart op de tong, 
komen de grappen en grollen er vlot 
en snedig uit. Jan vooral blijft in zijn 
conference bij Kan of Sonneveld nie t 
achter, en , ofschoon hij al minstens 
honderd jaar elke keer, dat hij optreedt, 
precies dezelfde avonturen heleeft, en 
ongeveer het'zelfde zegt, hij is nog even 
fris, en onverminderd de held van zijn 
jeugdig publiek. 

Onvervaard en altijd in goede luim, 
met onvers toorbaar. humeur, slagen ver
durend en klappen uitdelend, heeft hij 
ook de volwasseneu iets te zeggen, de 
to·hhers, de scblemielen, die hij de be
trekkelijkheid leert van alles in dit on
dermaanse. Zegt J an Klaassen niet op 
een gegeven moment: Jongens, de hele 
wereld is poppenkast, vraag het maat· 
aa n je vader. (nit: ,de Tijd") 



Vijf minuten maar ( 

, Maar vijf minuutjes Le ]aal !" zegt 
vriendin of echtgenote, als ze eindelijk 
voor een afspraakje op komt dagen . 
Ons mannen laat men altijd maar een 
minuutje of vijf wach len. Maar bij een 
volgende gelegenheid, als u weer een 
tijd heht staan wachten , moet u er haar 
m~ar eens nan hcrinneren, rlat 

I~ VIJF MlNUTEN : 

Etm paard 17 m!.! ploe!!l 

Een tuinman 0,37 m !.! graaft 

Een kweker 32 sla-planten ui tzt>t 

Een jockey 3lh km rijdt 

Een expressetrein 9 km aflegt. 

Een graafmachine :iO ton aarde ver
plaatst 

Een soldaat 350 stappen zet in 
lange mars 

Een steno-typiste 600 woorden 
neemt. 

een 

op-

Als de dame hiervan niet onder de 
indr.uk is, kan 1h et volgende voorheeld 
mischien h elpen: een glasblazer. blaast 
9 £lessen. 

Dit zijn feiten . H et is verhazingwek
kend, wat er niet allemaal in vijf 
minuten gedaan kan worden . Men zon 
h.v {!cmak'kelijk vijf .minuten kunnen 
doorhrengen met het denken over al de 
dingen, die men zou kunnen doen in 
vijf minuten. 

Ec!l lmisvrouw zegt: lk kan een pot 
thee zetten, de baby wassen of een paar 
schoenen poetsen. Een meisje nit mii11 
kennissenkring, dat haar tijd niet zoze~r 
aan huishoudelijke bezigh eden hoeft tc 
hmteden, heweert dat zein vijf minuten 
haar nagels kan manicuren, een etude 
van Chopin spelen of haar gezicht op
maken kan. 

Een ongetrouwd vriend van me 
33 jaren, kan drie vriendinnen in di; 
luttele vijf minuten ophellen, of een 
bedankhriefje schrijven aan de familie 
Nunn, waar 'hij wel eens een week- end 
logeert, of cen s~ukje vlees braden (niet 
gaar natuurlijk). 

Een 16-jarige jongen kan, volgens z\in 
zeggen, 4 km fietsen , een ons choco
ladc naar hinnen werken of een voethal 
opblazen. Een jongen van 12 j aar be
weert, dat hij een lh pond chocolaatjes 
in die tijd aan'kan. 

lk heh er vijf minuten voor nodig 
gehad om dit stukje te typen, maar u 

joto: J . H. C . Vermeulen 01mam e in ,Ons Gebouw .. 

Bovenstaande jongelui waren bij het Paasgroetenpro gramma op 6 April j.l. in ,Ons Gebouw" 
te Hilversum aanwezig. Onze Maatschappij werd bij deze uitzending vertegenwoorctigd door 

Mevr. T. Y. Hobma·Glastra. 

joto : J . H . C. Vermeulen opname in .,Hotel Gooiland" 

Radio Nederland-Wererldomroep heeft op 19 A pril j.l. ee11 groe!enprogramma uitgezonden, 
bestemd voor de opvarendel£ vrm de , Pumcius'' en de ,,Patras". In het midden vooraan. de 
echtJ.(tmote van onze ConmtOdore, Mevrouw G. Corsten-Verduin. Bij de microfoon staat ·de 

dochter van Gezagvoerder A. Penny. 

bent wei een buitengewoon lang-~:aam 
lezer - u houde het mij ten goede -
als u er vijf minuten over doet om het 
te lezen. Maar. het hlijft mijn geheim, 
hoe lang ik nodig heb gehad om de gege
vens voor dit stukje bij elkaar te krijgen. 

Trouwens - zelf aangenomen, dat 
uw vriendin niet vijf minuten t e laat 
is, dan staat toc'h hoven aan de lijet van 
dingen, die niet in vijf minuten klaar
gespeeld kunnen worden, de prestatie 
dat ze vijf minuten te vroeg zou zijn. 
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Frans in een week 
De wannte was nog niet uitgehroken, 

of er werd ons een folder in de bus 
gewor.pen die reeds van verre uitriep: 
W aarheen dit jaar met vacantie? Naar 
Frankrijk. Nu was het niettemin niel 
zo 'n brochure die de Provence uitspeelt 
tegen Drenthe en de voordelen van 
Beausoleil breed neerzet tegenover de 
nadelen van Wanneperveen, die iiber.
haupt ons mooie laagland rise doet 
wezen van de Franse zeealpen. Nee, 
het foldertje hehelsrle slechts een ann
sporing tot het kopen van de hundei 
, Fran> in een \V eek". Een tuiltje zin
nen ';oor beginners. Zoiets is verruk
kc1ij'k. Wij kennen persoonlijk geen 
heminnelijker Iektuur dan deze soort 
eursussen in het huitenlands, waarin 
meestal uiterst singuliere wendingen 
voorkomen gelijk: U heeft mijn over
hem den fraai gewassen, mevrouw (Vous 
avcz lave rna linge sale exquisement, 
madame), of: ,Tjonge, tjonge wat een 
hoge Eiffeltoren" (Gar~on, gar~on 
quelle haute couture, cette tour Eiffel). 
Ret onderhavige werkje had ze ook 
weer. ,Kunt u zeggen welk weer hct 
vandaag is?", leerde men er onder 
andere uit, want dat is altijd het eerste 
wat men vmagt in een vreemd land. En 
ook, •zo hleek uit de folder, zou men 
kunnen leren zeggen: Ik wil mijn soep 
in een kommetje, oher- of ,Spreekt u 
wellicht Hollands? 1 

Het alleraardig1Ste echter is, zulk een 
studieboe'k in praktijk te horen hrengen 
door pel'Sonen die op een regenachtige 
dag hevreesd uit Gare du Nord worden 
geduwd en dan roepen : Est-il ici la 
ville lumiere, agent de police? 

(utt: ,Het Algemeen Hanclelsblad. .. ) 

Besmetting door boeken 

Om nate gaan, hoe groot de gevaren 
zijn die de gehruikers van bihliot'heek
hoeken lopcn, hee£t een onderzoeker 
de hoeveelheid ziektekiemen geteld die 
zich hevinden op en in hoe'ken, die 
voortdurend van hand tot hand gaan. 
Hij onderzocht hoeken die twintig tot 
vijfentwintig jaar oud waren en in die 
tijd ieder ongeveer 'honderdvijfenzeven
tig keer werden uitgeleend. Op iedere 
vierkante decimeter van de hand hevon
den 'Zich gemiddeld slechts tien kiemen, 
terwijl er op de hladzijden hinnenin 
niet meer dan vijf per vierkante deci
meter werden geteld. 

De onderzoeker vond vooral hetrek
kelijk onschadelijke kiemen, die alle 
naar verhouding goed hestand waren 
tegen uitdroging en andere schaddijke 
invloeden. Ook meer of minder gevaar
lijke hacterien, sporen en schimmels 
werden er ontdekt, maar die waren 
slec'hts in zeer geringe aantallen aan-
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Door onze Medische Dienst werden ditmaal 
de gebruikelijke inspuilingen tegen typhus, 
cholera en dysentrie aan het personeel op het 
Hoofdkantoor gegeven op Zaterdag 14 April j.l. 
Op bovenstaande foto ziet U Zuster Gerritsen, 
Directrice van het Ziekenhuis Petamburan die 
bezig is om employe P.K- Neulwus van CM II 
een injectie toe te dienen. 

(foto: D. Pardte) 

wezig. Het resultaat van het onderzoe'k 
wa~, dat bcsmctting met ziektever.wek
kers door het gehrnik van boeken nit 
een leeshihliotheek niet zeer waar
schijnlijk is. W anneer er een hesmette
lijke ziekite heerst in een gezin, waar 
ecn hibliotheekhoek wordt gelezen, 
1lient men natuurlijk voor onmiddel
lij'ke ontsmetting zor.g te dragen. 

Bij papiergeld is het hesmettingsge
vaar aanmerkelijk groter, omdat er 
tienmaal zoveel kiemen op worden 
aangetroffen. Zelfs hij tamelijk nieuwe 
hiljetten hedraagt het aantal gemiddeld 
dertig op iedere vierkante decimeter. 
Ook wormeieren Werden er op aange
troffen. Typhushacillen schijnen er 
maandenlang op ~n leven te kunnen 
Jllijven, evenals verschillende andere 
ziekteverwekkera. 

RECTIFICATIE 

In het artikel: Enk~le typerende 
cijfers uit het K.P.M.-bedrijf, opge
nomen in het Mei-nunnn.er. van ,de 
Uitlaat" (pag. 12) is een (storende) 
font geslopen. In de middelste kolom 
van hedoeld artikel staat o.m.: ,lndien 
wij ook de lonen van de losse werk
krachten in onze herekcning zouden 
hctrekken, hedr.agen de personee!Gkos
ten bijna een kwart millioen Rupiah!" 
De aandachtige lezer, die ongetwijfeld 
ook het daarhij be'horende staatje heeft 
gezien, zal hegrepen hehhen dat er had 
moeten staan: een kwar:t milliard 
Rupiah. 

Vanzelfsprekend. was het een CM-er 
die zich haastte om, na de verschijning 
van het bewuste num.mer, ons op deze 
fout opmerkzaam te maken! 

,.-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -i i 
i i 
i Door dik en dun i 
i i 
I
• i 
i Zolang de aarde nu hestaat al, i 
; Zijn er dikkerds steeds geweest, i 
I. M I i ; eestal zijn ze goed ge ui.md hoor. i 
· 't Smullen is voor hen een feest. i { i 
I De mageren zijn vaak gezonder, i 
t Sneller, fitter, taai misschien, ~ 
i W at voor hen veelal een hof is : ; 
? Zelden laat zich een dokter zien. i 
I i 
l ! 
! De zwaargewichten willen Iichter, I 
I i 
( Er moeten kilo's, ponden af, i 
! Elk dieet werd reeds verorherd, i 
~ 't Is vaak voor hen een zware ? 
! ! straf. ~ 
I S I. ; piritualien zijn nit den hoze, i 
! Snoepen is hens erg slec·ht, ! 
~ Ook geen eitjes, spek of hoter, ~ 
~ Men is er. ook zo aan gehecht. I 
! 
1 Een kennis nog nit vroeger jaren 

~~ Deed ijverig aan de slanke lijn. ~~~ 
Men gaf haar eens een goed l 
. adviesje, 

~ Serieus hoor, het ging reuze fijn: 
) Haar maaltijd at ze achterstevoren, i 
~ Ze hegon met koffie, daarna fruit, I~.: 
! Dan aardappelen, vlees en verse 
~ groente, { 
I En dan haar soepje tot hesluit! 1 i . 
! ~ 
1 Allerhande soorten pillen ; 
t vliegen door hun keelgat heen, ~ 
i Kilometers lopen, gymen, ? 
t Toch zien ze daarin geen been. ~ 
! Ik hen QOk niet een der dunnen, ; 
~- M'n huikje kan er best mee door, i

1
• 

1 Mocht u een afdoend middel i 
i weten: i 
t Ik hond me aanhevolen, hoor! t 
; ; 
l o~r i 
! ? 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·-·-·~ 

L Jf 

~/ ~~ I 

--
'Vou! at~es un 10u pour une tcu.e d• cofi t• 



Sportvereniging 11 K. P.M." te 
Makasser 

De Sportvereniging ,K. P .M." afd. 
Makasser, welke enige jaren geleden 
werd opgericht toen het Agentschap 
onder leiding stond .van de heer Heiner 
bevindt zich thans m een periode va~ 
groei en hloei. 

Het voethalelftal, hetwelk U hierhij af
gebeeld ziet, is als nummer 1 geeindigd 
in zijn afdeling van de Kantoorvoetbal
bond te Makasser en ia thans hezig aan 
de wedstrijden om het kampioenschap 
van genoemdc bond. Ecn wedstrijd werd 
verlor.en en een gewonnen, zodat een 
heslissingswedstrijd nodig is. 

* Op 7 April 1956 werd de heroprich-
ting van de hadmintonclub gevierd 
met het houden van omlerlinge wed
strijden . De groepsfoto toont aan, dater 

van de zijde van de leden en van ltet 
puhliek voor deze wedstrijden, welke 
een geannimeer.d verloop hadden, grote 
belangstelling bestond. 

Over sport en spel 
In het spel is niemand de broeder 

van een ander. 
Oud-Noors .epreekwoord 

Het is een kinderachtig spel waar-
bij n iemand wint. · 

Thomas Fuller 

Bij h et bergheklimmen komt l:et er 
in de eerste plaats op aan dat men zijn 
rechterbeen laat weten wat zijn linker
been doet. 

Jean de Boisaon 

De roeiploeg van de leerling-werktuigkundigen van de De Ruyterschool te Vlissingen die 
deel:tam a~n het Abel Tasman Sporttournooi 1956. De namen van de stuunnan e~ de 
roeters ztm: Stuurman Homan ( part. ll); roeiers: Tak (part. ll.) ; V. d. Dool 
(part ll. ) ; V. d. Veer (leerl. KPM); Veen.stra (leerl. KPMJ; De Graaf (leerl. KPM); 
Hoppener (leerl. KJCPL); Booms, Wielart, Korevaar, Klippel en Frankfort (leerl. Shell. 

Tankers). 

Abel .Tasman Sporttournooi 
1956. 

Dit 3-daags tournooi te Amsterdam, 
voor de leerlingen van de Middelbare 
Zeevaartscholen en Scholen voor 
Scheepswerktuigkundigen, werd dit
maal door d:e Kweek.school voor de 
Zeevaart <te Amsterdam gewonnen. 

Uit Vliss.ingen komt elk jaar een 
sportploeg, waannede . op aile onderde
len geducht rekening moet worden 
gehouden. 

In het algemeen klassement van de 
onderdelen at'hletiek, volleyhal, voethal 
en ·zwemmen brachten de Vli6singers 
het dit jaar niet verder dan de vienle 
plaats. 

Het eind:klassement ]uidde: 
l. Kweekschool voor de Zeevaart, 

AillSterdam. 
2. Noorder Kweekschool voor. de 

.zeevaart ,,Abel Tasman", Delfzijl. 
3. Kweekschool voor Scheepswerk

tuigkundigen, Amsterdam. 
4. de Ruyterschool, Vli6singen. 
5. Sdlwo1 voor Scheepswerktuigkun

digen, Utrecht. 
6. School voor Scheepswerktui(J'kun-

digen, Rotterdam. "' 
7. Zeevaartschool, Rotterdam. 
8. Zeevaarllschool, Scheveningen . 
9. Willem Barentszschool, Terschel

ling. 
10. Zeevaartschool, Groningen. 

l l. Zeevaartschool, Den Helder. 
12. Sehool voor Scheepswerktuigkun

digeu, Enschede. 
Hoewel de eerste plaats in het alge

meen klassement reeds vast stond, l a« 
I . "' 1et sport1eve hoogtepunt van het tour-
nooi Donderdag 5 April j.l. in de mid
daguren op de Bosbaan. In het ond·er
deel sloeproeien, dart voor het algemeeu 
klassement niet mce;telt, behaalde 
Vlissingen een daverend succes. 

In de twee heats van 500 m gaf de 
roeiploeg van de leerling-werktuigkuu
digen van de ,de Ruyterschool" aan de 
logge marine-sloepen, hemand met 12 
roeiers en een stuurm.an, zo'n .vaart, dat 
de JJeste totaa1-tijd over de twee heats 
bleek te zijn gemaakt, ·waar.door de 
roeibeker door de leerling-scheepswerk· 
tuigkundigen in rtriomf mee naar Vlia
singen werd genomen. 
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DP oplossing van de Map:~sPhe Vier
kanlen-puzzle, voorkomende in het 
April-nummer \'an ,1le Uitlaa:", luidt 
als volgt : 

1. heesl; 2. elite; 3. eikel; 4. $I ere: 5. teler; 
6 . . &[oep; 7. trema;8. oever; 9· emelt; 10. partij; 
11. slel'k; 12. teler; 13. eloge; 14. regen; 
l~. ki'Pnt; 16. wikke; 17. ivoor; 18. kolen; 
l<J. koet.s; 20. ernst; 21. Davos; 22. agent; 
23. veter; 24. on-era; 25. strak; 26. ultra; 
27. Laren; 28. tronk; 29. rente; 30 a.nker; 
;n. krant; 32. radio; 33. Adige; 34. Niger; 
35. Loera; 36, 8.lede; 37. linie; 38 enter; 
39. Diets; 40. eel'\St; 41. halen; 42. arena; 

43. lenig ; 44, enige en 45. nagel. 

De naam van de boom is: treurwilg. 

De eerste prijs van Rp. 25,- ~aat 
n:.ar: D. Snip - hoofdwerktuigkundige 
ajb van het ss. ,J a para" ; 

de tweede prijs van Rp. lS,- naar : 
Kwce Ging Poen - locaal-cmploye 
p/a ag. Semarang en 

de derde prijs van Rp. 10,- - naar : 
W. M. Makaampoh - hoofdklerk I-
Nant. Dienst Tg. Priok. 

Vvor inzender5 gelden de volgende voorwaarden : 
1. lnzendingen, welke duidelijk van naam en adres 

zijn voorzien. le richten aan: 
de Redactie van ,.de Uitlaal" 
p/a n.v. !(.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta . 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zon· 
der meer ter zijde gelegd. 

3. Voor juisle in%endingen zijn 3 geldprijzen beschik· 
baar gesleld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-
1 , " Rp. 10,-

4. Over oplossingen en/ of toe kenning der prijten 
kan NIET worden gecorrespon·deerd. 

De oplossingen van de puzzle voor 
deze maand moeten uiterlijk 20 ]uli a.s, 
in ons hezit zijn. V eel succes maar weer! 

Onder invloed 
Twee auto's vlogen tegen elkaar - aanzien

lijke schade. De heer de Bruin kroop uit zijn 
wrak, de heer Zwart kwam eveneens tevoor
schijn. De heer de Bruin haalde een fles 
jenever te voorschijn en zei : ,Drink maar wat 
voor de schrik." De beer Zwart dronk dankhaar 
en gaf de heer de Bruin de fles terug. Deze 
stak hem weer in ode zak. ,Drinkt u niet wat 
voor de ·schrik ?" vroeg de heer Zwart. 

,Nee," zei de heer de Bruin. ,Ik. wacht liever 
tot de politie geweest is.'' 

Bogen raadsel 
lwrizontaal : 
l. :rlocd van vaur; 4. Jier- of plantenafhee1cling, die 1>ij rootlhuiden 
wordt vereerd; 17. Perzisch koning; 18. keurkorps; 29. dunne stof: 
30. natie; 41. kledingstuk; 42. cenjarig dier; sa. gep('He gers~; 
S4. dee! van Azie. 

r ·erticaal : 
:?. vr.ouwelijk herocp: 4. v rouwelij'k beroep ; 6. vrouwelijk beroep; 
9, Technische Hogeschool; 11. rivier in Italie; 12. watertje in Bra
bant; 15. dee! van de Bijbel; 21. eerwaardige heer (afk.); 23. on
meetbaar getal; 24. reeds; 27. onder andere (afk.); 33. en andere; 
35. eerwaardige heer (afk.); 36. lengtemaat; 39. noot; 45. uitroep; 
47. voegwoord; 48. de oud~te ; Sl. voorzetsel; S7: dwarshout; 
S9. lengtemaat. 

in de bogen : 
1- 14. niet achten; 8- 3, koraaleilandje; 5- 16. openen; 10-7. niet 
dicht; l7- 26.aanstoot, ergernis; 20-13. godin van de vrede; 19- 28. 
kort en bondig, pittig; 22- 16. op elkaar; 29-38. onthaal; 32-25. 
hrnine water.verf; 31-40. voldaan; 34-28. vergelding; 41-50. 
meuhelstuk (meervoud); 44-37, hruingele sto£ voor uniformen; 
43-52. iemand, die tot niets deugd; 46-40. vrncht (meervoud); 
53-60. wer'ktuig tot het opwekken van electrische stroom; 56--49. 
uitbouw; 55-61. inwendig; 58-52, rangtelwoord. 
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Bij de foto's 

0 p de frontpagirUI : H et ms. ,Ophir" ver
trekt van Tandjong Perak. 

(joto : Frank Bodmer Studio's I 

* 
Op nevenstaarule pagina staat de beste foto 

van de maand, voorstellende: Het ms. ,,Kara
ton" ter rede van Meulaboh (West-kust Atjeh). 
Deze fmo werd gemaakt door de Hoofdwerk· 
tuigkundige L . van Dijk, die hiermede beslag 
1cist te leggen op de uitgeloofde Rp. 50,-

* 
Op de achterzijde van het omslag: het meer 

-van Torulano (Minahasa), 
( joto : Fran" Bodm<>r Studiu 's l 

'k Vind het dat het uitstekend lijkt, maar ik 
heb nooit geweten dat Burgemeester Jansen een 
snor droeg 1 
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