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Oe haven van liorrgkong met ftet m .s. , Ruys" . / 11 deze stad zijn de kantoren gevestigd van de 
/{orl. Java China Paketvaart Lijrren , voor welke rederij wij in dit nunw1er de aandac/11 t•rageu . 



Terugblik op het jaar 19 57 
Nu .,Van de helling" voor hel eerst uitkoml met een .,nieuw
jaarsnummer", heeft de redaclie- commissie het voorbeeld 
van aile andere redaclies gevolgd en gesnuffeld in de oude 
jaargang. Dal ging in ons geva l niel helemaal op, omda l hel 
eerste nummer verscheen op 1 a pril 1957, zodat wij dus de 
beschikking hebben over slechls negen nummers. Het is niel 
de bedoeling de lezers een overz1chl te geven van de voor
naamsle publicalies, omdat onze direcleur, de heer Hoender
kamp, in nevenslaande kolom reeds de belangrijksle feiten 
ui t het a fgelopen jaar releveerl. Nu het bedrijf de beschik
king heefl over een eigen personeelsorgaan, zijn a l deze ge
beurtenissen uileraard ook gepubliceerd . 
Bladerend in onze .,driek wart jaargang" blijkt er op .,De Mer
wede" heel wal de revue te ZIJn gepasseerd. Wie de maan
delijkse uilgaven bewam l - en hel 1s ons bekend dat tal 

lil'it-l•u•tu· t jntu• .. l 'un tiP lt e lliug .. 
van lezers dit 
doen - krijgt 
langzamerhand 
de beschikking 

ove•· een fma1 ge1 lluslreerd boekwerk vol mleressante bijzon
derheden over het bedrij f. Het eersle nummer verscheen met 
zes pagina ·s, maar reeds spoedig werd dil aanlal, wanneer 
de hoeveelheid kopij dil noodzakelijk maakte, lot achl uil
geb•·eid. Hoewel mel lussenpozen arlikelen van een meer a l
gemene sl rekking werden gepubliceerd , hebben wij er naar 
geslreefd om de mhoud zoveel mogelijk te belrekken op onze 
eigen werf. Onze oproep om medewerking van de lezers bij 
he t samens lellen van ,Van de helling" mogen wij hie •·biJ nog 
wei eens herha len. Af en toe komt het voo1·, dal iemand 
sponlaan zijn gedachlen op papier zet, waardoor hij in de 
regel een waardevolle bijdrage blijkl le leveren. Deze inzen
dingen blijven zeer welkom. Wij vragen geen vlekkeloze stijl
produkten, maar bijdragen d1e op een of andere manier de 
aant•·ekkelijkheid van ons b lad kunnen verhogen. Het mogen 
bij voorbeeld technische vraagstukken zijn, maa r evengoed 
snedige opmerkingen, •·ij men of wat d an ook, die kunnen 
dienen tot lenng en vermaak. Intussen past ons reeds dank
baarheid aan hen die in het afgelopen jaar op zo voortreffe
lijke wijze hun aandeel hebben geleve•·d door lechnische be
schouwingen, vers lagen, a•·likelen en rijmen. 
Na zo in woord en beeld een lerugblik te hebben gegeven 
op het afgelopen Jaar, gaan wij dus vol moed verde•·. e r naar 
stJ·evend om ,Van de helling" steeds zo aantrekkelijk mogelijk 
le m aken voo•· onze bijna zevenhonderd werknemers en hun 
gezinnen. Waarbij w1j, zoals dat aan het s lot van een jaar
overzich t past , allen die hel pe rsoneelsorgaan lezen, een 
voo•·spoedig en gelukkig 1958 loewensen en veel genoegen 
m et de eigen k 1·ant. 
In de reeds ver·schenen numme•·s werden in tolaal ongeveer 
zestig foto's opgenomen. Op nevenslaande pagina plaatsen wij 
een fotomontage, waarin een aanta l van die illuslralies is 
verwerkt, tenvij l ook enkele nieuwe opnamen hierin een 
plaals kregen. In onze volgende uitgaven hopen w ij het blad 
door illustraties te blijven verlevendigen. Wij zullen bij tus
senpozen aandacht bliJven vragen voo•· de rederijen waarmee 
wij relalies onderhouden doch in ' t bijzonder nieuws blijven 
geven over het eigen bedrijf. Zoals gezegd: wij kunnen van 
.,Van de helling" een gevarieerd werforgaan maken, a ls we 
op veler medewerking mogen rekenen. 

Ha•·dinxveld-Giessendam, 1 janua ri 1958. 

REDACTIE-COMMISSIE 

Gaame voldoe 1k aan het verzoek van de redaclie-commissie, 
om terug te b likken op het jaa1 1957. dal voo1 ons bedrijf een 
belangrijke ontwikkeling le zien gaL Van de meesl belang
rijke feiten mag in de eersle plaats genoemd \\ orden de in
werk ingtreding van de Ondernem ingsraad, welke op 21 fe
bruari en daarna nog op 3 juni en 7 oklobeJ vergaderde. 
Voordien, nl. op 16 januari, had de direclie in cen spcciaal 
daarloe belegde vergadering de fabr iekskern len afscheid 
ontvangen. 
De besprekingen m de vergadenngen van de Ondernemings
raad zijn pretlig en m opbouwende geest verlopen en de stel
lige verwachling is gewelligd, dal dil n ieuwe orgaan en \'Oor 
de werkers en \'Oor het bedrij f len voordele zal slrekken. 
In apr il verscheen, na lange voo•·bereidingen, het eerste num
mer van ons werforgaan. Mel vreugde kan wo1 den vastge
sleld, dal .,Van de helling" 
werkelijk m een behoefle 
voorziet en dat er maande
lijks algemeen naar wordl 
uilgezien. Dank aan de redaclie-comm. en veel succes voo1 '58. 
Op 6 Juni was een zevenlal jubilarissen, dal gedurende 25 jaa1 
ons bedrijf trouw was gebleven, hel middelpunt van een hul
diging in hel Verenigingsgebouw. 
Na vele besprekingen en onderhandelmgen met ,Den Haag" 
kwam voo• ons bedrij f op 22 oklober de goedkeuring op een 
winsldelings- regeling voo• hel gehele personeel. Als voor
ZllleJ van de Ondernemingsraad mocht ik in de vergadering 
van 7 oktober die raad e•· op wijzen, dat een uitkering van 
hel maximum percentage niet in de laalste pladlS afhangt 
van de preslalies die elkeen Ievert ; we ZIJ n dus a llen belang
hebbenden . 
Wij hadden op 1 janua ri 1957 tolaa l 564 personen m d1ensl, 
welk aanla l op 1 Januari j.l. gestegen was tot 693. 
De nieuwe kanline mel rijwielbergplaals beginl - emdelijk 
- de vollooiing te nade•·en en wij verwachten, dal in hel 
voo•·jaar het geheel in gebruik kan worden genomen. In 
s~ptember kon reeds de nieuwe loods aan de SIUJs in gebruik 
worden genomen, lerwijl op 18 september de eet·ste paal werd 
geslagen voo•· de reparaliehelling. 
De maand mei brach l ons wederom een eervolle opd rachl, 
voo•· een zusle•·schip van het m .s. ,Slraa l Singapore", voor 
rekenmg van de KJCPL . 
Op 23 maart vond de lewaterlaling plaals van hel m.s. ,Slraal 
Singapore", de proefvaart we•·d gehouden op 5, 6 en 7 sep
tember en op 27 september kon het aan d e r·ederij worden 
overged•·agen. Op 2 november ging hel m .s. ,Van Heems
kerck" keurig le wa ter en op 13 november werd de kiel gelegd 
voor hel passag•ers- vrach lschip bouwnummer 546, voor reke
ning van de Oranjelijn. 
Er heersle dus in het afgelopen jaar grote bedrijv ighe id. In 
het per~oonlijke Ieven van hen die op ,De Men vede" we•·k
zaam zijn , wisselden zon en schaduw elkaar a f. Wij ged enken 
mel eerbied degenen , die van ons heengingen, na zoveel jaren 
mel ijver en ambilie hun aandeel geleve•·d le hebben in de 
groe i van he t bedrij f. In 't bijzonder gaan onze gedachten bij 
de jaanvisselmg u•t naa•· de nabestaanden. 
Moge 1k besluilen mel bij de aanvang van he t meuwe jaar 
a ile Merwede-mensen mel hun gezinnen een gelukkig en 
voorspoedig 1958 toe le wensen. 

Ha rdinxveld-Giessendam, I januari 1958 

HOENDERKAMP 

IN MEMORIAM 

l r. P. H. KALIS t 
Op vriJdag 6 december 1957 is in de ouderdom van 
75 jaar van ons heengegaan d e Heer Ir. P. H. Kali s, die 
gedurende 41 jaar Commissaris onzer N.V. was, waar
van 39 Jaar President-Commissaris. 
W1j gedenken dankbaar d e zeer lange liJd, da t hij in 
deze funclie z1jn bes te krachlen aan ons bedrijf heefl 
gegeven. 

DIRECTI E 

WILLEM BLOM t 
Donderdag 19 december 1957 zal als een zwarle dag in 
de Merwede-hislorie blijven voo•·lleven. Op die dag 
toch kwam de 46-jal'ige aanbouwer Willem Blom door 
een zee•· dmevig ongeval om hel Ieven, na ruim lien 
Jaren onze werr te hebben ged iend. Ondanks aile voor
zorgen en voorzichlighe id b lijft arbeid risico's inhouden. 
Wij zullen de nagedachlenis van de overledene in blij
vende he rinnering houden en beluigen ons diepe mede
leven mel mevrouw Blom-van Loon en haar k 1nderen. 

DIRECTIE 





DE GESCHIEDENIS VAN DE K J C P L 

E eu boe i eu fl I 'PI' ."ilttg 

In een t'an on:c t·onge nummers IS aandacht gevraagd 
1•oor de re!atie tusst'n de Oranjeli.Jn en onze u•erf. De::e 
uitgat·e staat rhans grotendee!s in het teken ran. de 
KJCPL een t•art de grootste Neder!andse rederven, 
u•aan·o~r WIJ onlangs het eerste schip, de ,.Straat 
Singapore", bouwden. Het contact tussen dit bedr.vf en 
,.De Merwede" b!(jft echter bestendigd, omdat WIJ nog 
met twee be!angr(jke opdrachten z(jn t•ereerd. Op de::e 
pagina's t•ragen u·v daarom de aandacht t'an on:e !e::ers 
l'oor de boeiende gesdtiedenis t'an de KJCPL, dte na 
t•eel concurrentiestrijd, o.m. met de Japanners en peno
den ran :u·are tegens!agen, er m ges!aagd ts, om de 
Neder!andse t•!ag hoog te houden m het scheepraart
t•erkeer m het Verre Oosten. Dank :1) de medewerking 
t·an de rederij kunncn wi.J een ri.Jk gescltakeerd orer
~icht gevert t•an de:e ontu·ikke!ing 

Zoals de 17e ceu\-. de grote bloetpenode van Holland was. 
\\as de 19e eeu\\ de gouden eeu"v van Engeland. Ook op 
schcepvaartgebied nam Engeland de Ieiding; overal te1 we
I eld werd de Engelse vlag gezien. 
In initialief bleven de Hollanders cchter niel ver achler. Zo 
begonnen at gauw na de opening van hel Suez Kanaal twee 
Nederlandse rederijen, de Sloomvaart MaalschappiJ Neder
land en de Rollerdamsche Lloyd een geregelde stoomvaart
verbinding via het Kanaal naar IndlC. 
Dezc twee hJnd1ensten deden in Indte aileen de hoofdhavens 
,\an. Het halen en brengen van goederen van en naar deze 
havens, en het verkeer lussen de havens in de Archipel 
underling, werd toeverlrouwd aan een derde rederij, die ondet 
Engels beheer stond . Pas m 1891 nam een Nederlandse redenJ, 
de .. KoninkliJke Paketvaart MaatschapptJ (opgencht m 1888) 
deze laak van de Engelsen over. 
Tegen hel einde der vorige eeuw was de Ned.erlandse vlag, 
die eens overal in hel Verre Oosten werd gezten en dte ge
durende meet dan twee eeuwen, toen Japan zijn havens voot 
dlle buitenlandse scheepvaart stool (1638-1853), mel de Chmese 
de enige was, die toegang tot Japan had, bijna geheel uit 
Oosl Aziatische waleren verdwenen. De Hollanders concen
lreerden zich in de eet·ste plaats op de vaart op en in de 
Archipel. hoewel men begreep ook de verbinding met Oosl
Azie ter hand te moeten nemen. Verschillende malen werd 
dan ook gepoogd een verbinding, mel name mel China, le 
vestigen. 
Tussen 1878 en 1900 werd tot driemaal toe een diensl op 
Hongkong tot stand gcbrachl. at deze pogmgen mtsluklen 
echter en moeslen na enige lijd weer worden opgegeven we
gens de slechle resullalen. 

SUIKER, STEENKOOL EN KOELIES 
Een groep milialtefnemet·s zochl omstreeks 1900 contact m~l 
de regering. Men kwam tenslolle tot overeenslemmmg en m 
1902 wetd de .. Java-Chma-Japan Lijn N.V" opgenchl. De re
gering zegde een Jaarlijkse subsidie toe. terwijl de nieuwe 
maatschappij zich verplichlle vierwekelijkse diensten op Chi
na en Japan te onderhouden, onder toezichl o.a. van cen 
regcringscommissaris. In 1903 kon hel bednjf worden begon
nen met een dnetal ,Tji"-schepen, genoemd naar Javaanse 
nvteren, de ,TJimaht", ,TJtlaljap" en ,Tjtpanas", schecpjcs 
van circa 3850 B R.T. (bruto register ton) en op 17 september 
1903 verlrok de ,Tjimahi" als eersle schip der J.C.J.L. van 
.Java naar China 
Als basis voo1 hel vervoet· der J.C.J.L. werd aanvankeliJk 
beschouwd het ll an sport van suiker van Java naar Hongkong, 
China en Japan. en van Japan~e steenkolen naar Nederlands
Indic; tevens het vervoer van Chinese koelies (o.a. voor de 
tmmijnen op Bank,, en Btlliton) naar en van Indie. Hoewel 
cltl nict door de regering was gestipuleerd, wcrd Makassar 
111 het vaarplan opgenomen. Men hoople door het scheppen 
van een rechtslreekse verbmding van deze grole stapelplaats 
met het Verre Oosten de invloed van Singapore over de 
handel mel de Molukken te verminderen 
De eersle jat en waren. "'nora I tengevolgc \·an de bchoefle aan 

scheepsrutmte m verband mel de Russisch-Japanse Oorlog_ in 
1904. 1905, voorspoedig, zelfs at betekende hel door de regenng 
verplichl geslelde aanlopen van Shanghai, welke slad. gel~gen 
slroomopwaarls van de Woosungrivier, wegens de ond1epe 
nviet niel voot· zec,.chepen beretkbaar was, een fhnke \'et
hespost. In de ccrslc VtJf jaren van de J<>nge maalschapptJ 
kon de vloot dan ook verdubbcld worden door hel verwerven 
van 3 nieuwe schcpcn van ongeveer 4700 B RT .. 
De Jaren 1908 1909 zagen entge onlwikkelingen 111 het bednJf. 
dte typerend voot de verdcte groei zouden worden. De rege
ring gaf toeslemming om de diensl Java-China-Japan v.v. le 
splitsen m twee afzonderlijke hjnen; Java-Ch111a v.v. en 
.Java-Japan v.v. Door deze verandering kon een l>etere ver
bindmg met ieder dezer Ianden geschapen worden _let'WtJI 
bovendien het onvoordelige en lijdrovende ll llJCCl Chma Ja
pan v.v. kon \·ervallen. 
In die Jaren ging de .J.C.J .L. zich dan ook meet loeleggen op 
het vervoet van Chmese passagiers, welke tot dan toe ge
woonlijk via Smgapot e naar en van Indic reisdcn. Oil ver
voer nam al weldra een gt·otc vlucht en mel de bouw van 
talcre schepen werd speciale aandachl aan de accomodalie 
van deze passagiers gewijd. De lalere schcpen van de J.C.J.L. 
ziJn d<m ook ingericht voo1 hel vervcet van ctrca 1500 passa
giers. 
Tenslolle werd de Woosungrivier tot Shanghai uitgediepl. 
zodal deze haven nu ook voor diepgeladen zceschepen bereik
baar wcrd. 

DIENST OP Al\tERIKA 
Het bedrij C breidde zich voo1ldurend utt en tusscn 1908 en 
1912 konden nog een viet tal schepen worden besleld. Van dtl 
vterlal overleefde de ,.TJimanoek" (5620 B.RT.) lwee we•·eld
oorlogen. Ook lljdens de eersle wereldoorlog werd nog een 
tweetal schepen besteld, de ,.Tjisalak" en de ,.Tjileboet" (ca. 
6000 B.R.T. ieder) De ,Tjileboet" werd later, in 1927, lijdens 
een hevi~e typhoon nabtj Hongkong op de rotsen geworpen 
Om h(•t schtp te r<>dd<>n moest loen het voorschtp. dal on
'" nkbaar op de rotsen zat. afgebrand en achtergelalen wor
den. tennjl de rest van het schip naar Ilongkong werd ge
sleept, waar een nieuw voorschip werd aangebouwd: De 
.. Tjileboel" deed daatna nog jarenlang dtensl en gmg m de 
l weede wereldoorlog verloren. 
Geleidelijk, vooral vanaf 1912, verbelerde de posil!c van hel 
bedriJf aanzienlijk. Hel uilbreken van de eerste wereldoorlog 
trof de J.C.J.L. niet zo zwaar als de meest andere redenjen 
uil hoofde van hel feit. dal het vaargebied in hoofdzaak 
builen schot lag. In 1!114. had weliswaar ecn korte inzinking 
plaals. daarna werd gedurende de oorlogsjaren de vaart op 
Oosl-Azie voordel!ger dan vroeger. 
In de eersle wereldoorlog, omslreeks 1915, nam de J.C.J.L. het 
imtiatief tot de opl'ichl!ng van de .. Java Pacific LiJn", welke 
<>en verbinding tot stand bracht lussen Indii.> en de Weslkusl 
van Noord-Amerika. Van 1915 tot 1923 wcrd deze lijn bevaren 
in samenwerking m<'l de Sloomvaarl Maalschappi.J .. Neder
land" en de Rollerdamschc Lloyd. Toen na cit> oorlog hel ver
voer slerk afn,lm en et mel meer voldoencle ladmg was om 

Op de:e foto :tel llll'll hoe de ,.Straat Madura" 
lussen de pijlers t·an de Baanlioekbrug door1•aart. 



de schepen te vullen, moest in 1923 besloten worden de dienst 
op te heffen; enige jaren later werd zij door de S.M.N. en R.L .. 
later in samenwerking met de Silver Line, weer ter hand 
genomen. 
Door de sinds 1912 genoten goede jaren kon in 1913 een begin 
worden gemaakt met de terugbetaling van de regeringssub
sidies. In 1918 was de J.C.J.L. in staat aile van het Rijk ont
vangen subsidies af te lossen, zodat zij vanaf dat jaar geheel 
op eigen benen stond. 
In 1920 was de J.C.J.L. een der oprichters van de Vereenigde 
Nederlandsche Scheepvaat·tmaatschappij (V.N.S.). 

HEVIGE CONCURRENTIESTRIJD 
De J.C.J.L. stelde zich aanvankelijk voor twee nieuw bestelde 
gt·ote vrachtschepen, de ,Tjikandi" en de ,Tjibesar" (de ,Tji
besar" was met haar 10.800 B.R.T. een der grootste vracht
schepen ter wereld) als haar bijdrage aan de vloot van de 
V.N.S. aan te bieden. Dit voornemen vond echter geen voort
gang en deze beide schepen werden omstreeks 1923 in het 
eigen bedrijf te werk gesteld. 
Uit de jaren van de eerste wereldoorlog stamt ook de deel
name van de Japannet·s aan de vaart tussen Indie en Japan, 
de eet·ste Japanse rederij om een dienst op dit traject te ope
nen was de Nanyo Kisen Kaisha, die in 1913 aan het vervoer 
ging deelnemen. Twee jaren later, in 1915, verscheen een 
tweede Japanse concurrent, de Osaka Shosen Kaisha (O.S.K.) 
op het tet-rein. Hoewel, zoals hieronder zal blijken, de J.C.J.L. 
de mededinging van deze beide maatschappijen wel degelijk 
zou voelen, kon toch over het algemeen de vaart op Japan 
in goede verstandhouding met de beide Japanse rederijen 
onderhouden worden. 
Van 1920 tot 1936 maakte de J.C.J.L., en de scheepvaart in het 
algemeen, een reeks slechte jaren door, slechts onderbroken 
door een korte opleving gedurende de jaren 1926-1929. 
De concurrentie der Japanners deed zich na de eerste wereld
oorlog terdege voelen. Zij kt·eeg echter een bepaald ernstig 
karakter na 1931. In dat jaar kwam de derde Japanse con
current, in de vorm van de Ishihara Sangyo Kaium Goshi
kaisha, opdagen. Met I shihara zou de J.C.J.L. een werkelijke 
strijd om het bestaan te voeren krijgen. 
Ishihat·a bleek er op uit te zijn zich een grote plaats te ver
overen in het door de J.C.J.L. en de beide eet·ste Japanse 
lijnen opgebouwde vervoer. Natuurlijk stonden de oudere 
rederijen dit niet zomaat· goedschiks toe en een hevige concur-

rentiestrijd ontbrandde, als ge
.. D e .Pie r wede" bouwt voig waarvan de vrachtprijzen 
."icl•eJJen 'VOOJ' ee11 ,-Let· 

grootste rede rijet• l >l nl 

.\fedm·loud 

steeds verder inzakten. 
Zoals begrijpelijk is werden 
door aile partijen enorme ver
liezen geleden, toch duurde de 
strijd jaren voort, totdat ten

slotte in 1935 een werkelijke tarievenoorlog uitbrak. De 
vrachten vlogen omlaag. 
Aanvankelijk trokken de beide oude Japanse rederijen met 
de J.C.J.L. een lijn tegen de indringer Ishihara, maar tenslotte 
bemoeide de Japanse regering zich met het geval en werd in 
1935 onder de pressie van de Japanse regering een nieuwe 
maatschappij gevormd, waarin de drie Japanse lijnen werden 
opgenomen. Met deze nieuwe combinatie, de N.K.K.K. (Nanyo 
Kaiun Kabushiki Kaisha), werden onderhandelingen gevoerd 
en toen het de Japanners bleek, dat de J.C.J.L. op de steun 
van de Nederlands-Indische regering kon rekenen, kon men 
tot een overeenkomst komen, welke in 1938 getekend werd. 
Een nieuwe Japan-Java Vrachten Conferentie kwam tot 
stand, waarna het uiteindelijk mogelijk bleek de vrachten in 
de vaart op Japan weer op een meer lonend peil te brengen. 
Sindsdien werd de vaart op Japan in onderlinge samenwer
king onderhouden. 

DEERLIJK GEHA VENDE VLOOT 
Inmiddels was de J.C.J.L., die sinds de o01·Jog nog de ,Tji
karang" en de ,Tjisaroea", respectievelijk 9.500 B.R.T. en 
7.089 B.R.T. groot, aan haar vloot had toegevoegd, in 1929 er 
toe overgegaan in de vaart op China speciale passagiers
diensten te openen. Daartoe werden in de jaren 1929/1931 een 
drietal nieuwe passagiers vrachtschepen in de vaart gebracht. 
Van deze drie schepen ging het motorschip ,Tjinegara" ge
durende de laatste oorlog verloren. 
In 1936 hoopte men eindelijk het laatste van de slechte jaren 
te hebben gehad. De gulden devalueerde toen en de maat
schappij, die uitgaven in guldens, maar inkomsten in buiten
landse valuta had, kwam er belangrijk gunstiger voor te 
staan. Met de strijd tegen Ishihara tot het verleden behorend, 
had men alle hoop op betere tijden. Helaas stak het Chinees-

De ,Van Heen1skerck", 
bestemd voor de KPM, welke rederij een nauwe samenwerking 
heeft met de KJCPL, wordt thans afgebouwd. 

Japans conflict, in 1937 uitgebroken, een spaak in het wiel 
en hoe wel het herstel gestaag vot·derde, ging dit toch lang
zamer dan men aanvankelijk had gehoopt. Toch kon besloten 
worden tot de bouw van een nieuw schip, de ,Tjitjalengka" 
11.000 B.R.T. groot, dat in 1939 als vlaggeschip aan de vloot 
werd toegevoegd. Een aanta l andere schepen werd verkocht. 
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog beschikte de 
J.C.J.L. over 4 passagiersschepen en 7 flinke vrachtschepen. 
Toen de o01·log met Japan uitbrak was hct een gt·otc voldoc
ning, dat, door tijdige voorzorgen, geen schip der J.C.J.L. 
binnen het bereik der Japanners was . 
Gedurende de o01·!og voeren de schepen voor de geallieerden. 
Van de 11 schepen gingen er tijdens de oorlog 6 verloren. Ook 
een schip in aanbouw ging verloren. Dit schip, dat de bij de 
Chinezen populait·e oude naam ,Tjikini" zou dragen, stond 
bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij op stapel 
toen de Duitsers in 1940 ons land binnenvielen. Zij lieten het 
schip te water en brachten het in september 1944 voor de 
haven van IJmuiden tot zinken. 
Aileen de machine-installatie, welke de Duitsers nooit in het 
schip plaatsten, is gespaard gebleven. 

NAUWE SAMENWERKING MET K.P.M. 
Toen in maart 1946 de Maatschappij wedet·om de vrije be
schikking ovet· haar, nu deerlijk gehavende, vloot kreeg, wer
den de zaken krachtig aangepakt. Een drietal schepen werd 
aangekocht, bovendien werden twee Amerikaanse Liberty's 
gehuurd, zodat de J.C.J.L. spoedig weer over 10 schepen (7 
vrachtschepen en 3 passagiersschepen) om haar oude taak te 
vervullen, beschikte. 
Het vervullen van die oude taak zou geen gemakkelijke op
gaaf worden. Na een grote oorlog is het gewoonlijk onrustig 
in de wereld. Velen trachten dan hun invloed uit te breiden 
of zoeken een nieuw arbeidsveld, terwijl als vaststaand kon 
worden aangenomen, dat Japan zich op de duur als zeevaren
de natie zou herstellen, en wederom een geduchte concurrent 
zou worden. De J.C.J.L. voorzag dan ook, dat zij het hoofd 
zou hebben te bieden aan sterke buitenlandse mededinging. 
Ret bleek, dat de Koninklijke Paketvaal"t Maatschappij 
(K.P.M.) in een gelijke positie vet·keerde. 
De twee rederijen besloten daarom om in het vervolg nauw 
samen te werken en zodoende de positie van de Nederlandse 
scheepvaart in het Verre Oosten te verstevigen. 
Wij hebben in het begin al iets over de K.P.M. gezegd. Deze 
Maatschappij werd in 1888 opgericht om het vervoer tussen 
de eilanden van de Nederlands-Indische Archipel te verzor
gen. In de loop der jaren breidde zij haar bedrijf s terk uit en 
in 1941 onderhield zij naast haar Archipel-vervoer lijnen naar: 
Australie, Nieuw-Zeeland, Saigon, Noumea, China, Zuid
Afrika, Zuid-Amerika. 



W IJ B 0 U WE N M E E A AN D E K J C P L - V L 0 0 T 
Toen enkele maanden geleden het m.s. ,.Straat Singapore" 
aan de Koninklijke Java China Paketvaart LiJnen was over
gedragen en de vlaggen verwi~seld waren, had onze wet f een 
eervollc opdracht, om mec tc bouwcn aan uitbrctding van 
dezc grotc vloot, tot ccn gocd eindc gcbrachl De ,.Sll aat 
Singapore" was hct ccrstc schip dat wij voor dcze rederij 
mochtcn bouwcn en t.z.t. zal de kiel gclcgd worden voo1· cen 
lwccdc en dcrdc vaartuig Wij hebben die reeds gebockt als 
bouwnummers 549 en 550 en hct staat reeds 'o.'ast dat ecrst
genoemd schtp de naam ,.Straat Cumberland" zal dragen, lcr
WIJI de oplevenng omslrceks augustus 1960 plaals zal moeten 
vinden. De .. Straal Cumberland" behoorl tot ecn serie van 
drie molorvrachtschepcn van ongcveer 7300 ton draagvermo
gcn als open shellcrdeckschip (9800 ton als gesloten shelter
dcckschip) en mel cen dienstsnelheid van 16 mijl. De twee 
andere vaartuigen, de .. Straat Clement" en de .. Straat Cla
rence" \\'Ot·dcn 1 esp. gcbouwd door hcl Flensbur6er Schiffs
bau-Gc>.cllschaft \(· Flensburg en de Machinefabriek en 
Schcepswed \".In P. Smil .JL N.V. le Roltl!rdam. De \'001 t
stuwingsinslallatie zal bestaan uit een Burmeister & Wain 
motor van 6800 pk. Late1· is onze opdtacht dan nog aangcvuld 
met genoemd zusterschip dat als bouwnummc1 550 le bock 
s taat 

STOOM- EN 1\lOTOHSCIIEPEN 
De vloot \'an de K.JCI'L bcslaal thans uit \'I.Jf s loomschcpen 
mel m lolaal een draagve1 mogcn \'an m1:er dan 50.000 ton en 
lwet· en lwintig molor-..chepen. dte lt>zamen een draagvcrmo
gen van 200.000 ton O\'Crscht·ijden. E1 ziJn nog twee oude 
s toomschepen in dwnsl, dt· .. Nicuw Holland" en de ,Tjibadak" 
gebouwd in 1928 en 1!129. De drie andc1 e stoomschcpen date
• en van 1945 en hct ZIJn, C\'enals de twec N•rslgenoemden. 
tvrbmeschepen. Het oudsle molorschip is gebouwd in het jaa1 
Hl21i en doct nog dwnst onder de naam ,TJtsondari". Vooral 
dt• ,.Slraat-schepen" van de KJCPL, wclkc dt• laatste hJd in 
ruime male aan de vloot worden toegcvoegd, sprl!ken tot dt• 
\'erbcclding. Reeds in 19a9 wcrden de .. Straal Malakka" en de 
.. Straat Socndu" gcbouwd en vanaf 1952 ZIJn schcpcn mel 
sonrtl:'<'inke n<lm<'n regPlm.tll" \':ln rip hPlling g«-g.um, tcn\'IJI 
c1 thans nog ccn \'tJflal m opdrachl 1s. 
Zoab uit de in dit nummt•t vcrmelde g~:~chwdcn1s van de 
ll'dt·t·ij blijkt. b cr cen vcrgaandc samcnwcrking lussen de 

De door bcide 1\laatschappijen beoogde zec1 vergaande sa
mcnwerking ten aanztcn van de exploitalie hunner builen
landsc lijndienstcn lcidd(; pet 2 septembe1 1947 tot het besluil. 
dal de K.P.M - dw 0\'CI igens als zelfslandige Maa\!>chappiJ 
\'OOI de uiloefenmg \',m de \'<1:.11 t m dc Nedcrlands-lndische 
Arch1pcl zou bhJ\'en be:-.taan haar builenlandse hjnen met 
een aantal han~1 schepen zou inbrcngcn biJ de .J.C.J.L .. welke 
Maatschappij onder de gew1jzigde naam van .. J<l\'a-China-Pa
ketvaart Lijnen" de exploitatie van de gezamenhjkc buiten
landse hjnverbmdingcn op zich zou nemen. Aan de nteuwe 
MaatschappiJ werd door H.M. de Konmgm vcrgund het prae
dlcaat ,.Koninkhjkc" te voeren. 
Behalvc direclle-kantoren te Amsterdam en k Hongkong, 
hccft de K.J.C.P.L. eigen vestigingen m de volgende havens 
en plaatsen : Djakatla. Tandjong Priok, Surabaia, Tandjong 
Perak. Makassa1 . l\lan11a. Hongkong (plaalsehJk agenlschap). 
Tokyo. Kobe. Osakn. Nagoya. Yokohama. Sydney, Durban. 
Johannesburg, Buenos Atres en New York. 
In de Indones ische havens, waar zij geen eigen kantoren heeft 
treedt de N.V .. Koninklijke Paketvaart l\laatschapp1j' 
(K P.M.) als agenlt> \'nor de K.J.C.P.L. op. 

WERELDOI\1VATTEND ARBEIDSTERREIN 
De ,Koninklijke Java-China-Paketvaart LIJnen" NV. is er m 
geslaagd de vooroorlogse buitcnlandse hjndienstcn \'an de 
.. KoninkliJkC Paket\'aal t Maatschapp1j'' en haa1· cigen voor
onrlogse hjndienstcn \·erder u1t te brciden c.q. tot ontwlkke
lmg te brengen. 
In het korl ::-amengevat hceft de Maalschappij haat arbelds
tenem. dat oorspronkehJk vitsluilcnd 111 Oost-Azie lag. uit
gebreid naar Zuid-Afnka. Zuid-Amenka. Aus t1 a lie, Nicuw
Zceland en B11ts 1ndtl' Dll om vat thans p1 actisch de gchele 
wcreld, met utlzond ' nng van Eu1 opa, Noord-Amenka en 
Noord-Afrika. H1erdo01 wcrd een grote spretdmg van belan
gen verkregen. waardoor naar wij hopen in lljdcn van tegen
spoed de schokken gemakkclijker zullen kunnen worden op-

KJCPL en de KonmkhJkC Paketvaart Maatschappij en zo kon 
hel ook gebeuren, dat de ,Straat Madura", wclk vaartuig wij 
bouwden voor laalstgcnocmdc rederij, direkt na de ovcl
dracht in charter wcrd gegcven aan de KJCPL. Voo1 de wel·
vcn is dus soms mocilijk na tc gaan. wclkc van de twce rede
nJCn met het afgciC\'Crdc schip de wcrcldzcecn bcvaarl. Wic 
meet wtl weten over de vet houding lussen dczc g1 ole scheep
\'<tallonderncmmgen. 1 aadplege hct reeds gcnoemdc art ike!, 
dat ook een mteressant overzicht geeft van de groei van de 
KJCPL. 

BRH~VEN VAN KAPITEINS 
Bij de overdracht krijgt men gcwoonhjk wei te horen, of een 
schip aan de verwachlingcn voldoet en is dat niet het gcval. 
dan kan er lrouwens ook niels komcn van een vlagverwissc
linl! Nicllemin doel het ecn scheepsbouwershart goed. als 
ook late1 nog eens bhJkt. dat e1 een goed s tuk werk is ge
lcvet d. dat ook de opva1 enden levreden stcmt. Nwmand bcte1 
dan cen kapilein kan in de praklijk beoordelen. hoe de bou
wers het er af geb1 acht hebben. Het \'et heugt ons daarom. 
h1e1 onder cnkele {ragmen ten le kunnen publiccren uit bne
vcn die kapitein Van den Berg en kapilein Ezendam. resp. 
gpzagvoerder van de ,.Straat Madura·· en de .. Straat Smga
pore··. aan onze d1recteur, de heer Hoenderkamp hebben ge
zonden. Temee1 omdal WIJ loevallig dil nummer grolendeels 
wtJden aan de \'erhnuding lussen d e twee gcnoemde rederijen 
en onze werf. geven WIJ dit onverdachte getuigenis graag aan 
nnze lezers door. 

Kapttein Van den Bt•tg schnJ fl o.m · 

.ONZE TROTS 
..De ,.Straat l'l·fadura" t·oLdoet nog steeds aan on:t t•erwacl!-
1 ingen W(j l!ebb<'n in t•erband met de t·oon•aLL<>u in Indonesia 
nog juist de lla!'en !'an So<>rabaja kunneu t•erlaten, op rei~ 
naar Colombo en Bombay. 
Erg Jammer, dat ik U ge<'n /oto in ge!aden toe~tand ran de 
,.Straat Madura" kan ~tur••n. tt'ant du moe~t door de l!aast 
die 11'11 I! adder~ U'Ordr•n a fgelast. 
AI.• 1k nog kan.~ knjg :al tk zo'n /oto Laterr makeu. 
Jlet sr/up l!oudt ztdt prad1t1g en is nog ~teeds cm:e trot~ 
011langs, te ,,Jelbc;urne. lagen dne .,Straat"-scltep(•n acl!ter 

gevangen. De tcgemvom dige K.J.C.P.L. 1s \hans uilgegroe1d 
tot t(•n dcr grooble rederi.ien van Nederland. 
Als bijzondcrhetd mag nog worden gcnocmd. dat de schepen 
nimmer naa1 Nederland terugkeren en de K.J C PL. \'OOI 
Nede1land een deviezcnbron bij uilnemendheid is 
Het zou ons te ver \'Oeren een vcrhandeling tc geven over d e 
diverse ., trades'' in ons vaargebied. Wij willen s lechts vol
slaan met le vermelden, dat deze zeer gevaricerd en in hoge 
mate gespecialiseerd ztJn 
Het ladingvcrvoet' kan worden ondersche1den m vcrvoer van 
slukgocd. bulkvervoer, koel- en vneskamerladmg en hct ver
voel m tanks van eetbarc ohen en latex enz. enz. 
Van het passagicrsvervoer nocmen wij het I ste klassc ver
voct aan boord van nnze luxe schepen in Zuid-Afrika. Zuld
Amerika en Austraht• sfeer. het \'en·ocr van Chinese emi
granten van Hongkong (China) naar Java. de Straits. Mauri
tius. Reunion. Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en het vervoe1 
van .Japanse cmigr,mtcn v.tn Japan en Russ1schc emigre's van 
Shanghai (China) naar Zuid-Amerika. 
Het behocft nauweliJks betoog, dat aan het pcrsoneel zowcl 
aan de wal als op de \'loot, dal een zcer bijzondere functie 
\'et vult, en opgew;tssen dient te zijn tegen moeihjke situaties 
en bovenal over een groot aanpassingsvermogen moet be
schikkcn. zeer bijzondere eisen worden gesteld. De Maat
:;chapptJ verschafl ann \'ele Nederlander:< en buttenlandcrs 
emploo1. 
De exploJtatie s taat onder Ieiding van de Direclle in Hong
kong. alwaar tevens de nautische-. technische-. ci\'iele-. ma
gazijn-. en gcneeskundige diens len worden utlgeoefend. 
1\let hcL bovenstaande werd een korte uiteenzetling gegeven 
\an de historic. de groei en het huidige arbeidsterrein van de 
.. Koninklijkc Java-China-Paketvaart Lijncn N V " 
W1e hicrvan meet wil weten, lezc hct bock van Prof. Dr. 
I. .J. Brugmans .. Van Chinavaarl tot Oceaanvaart ', dat in sep
tembel· 1952 werd u1tgegeven ter gelegenheid van hct VIJflrg
jarig jubilcum van de Maatschapp1j. 



!'lkaar aan de kade. Drr teas ecrt :eldwam t·oorkomende ge
b!'urt!'nis, waarot·er d!' kranter sc:hreren cn u·aarran een foto 
1s gemaakt. llet u·an•n de .,Straat Cook", ,.Straat Lombok" 
en ,.Straat Madura". 
Van deze gelegenlteid maak ik nog gaarne gebnuk om U en 
/tel gehele in Uw dienst :ijnde personeel l'<'ll gelukkig l'll 

t•oorspoedig 11158 toe w wensen." 

Kapitein Ezendam schnJft : 

.. COED ZEESCHIP .... " 

.. lliermede :eg .~ u rrwde namens de lwofdteerktuigkurtdlge 
Conijn en de eerste officter Koning ltartelt;k dartk t·oor de 
foto's, die U IIIIJ toezond en tt•elke gemaakt u·uren bi; de 
ot•ername t•an ltc>t scltip 
Mijn belofte om U een foto ran ltet geludert sclup te stun·n 
kon 1k tot op hc>den rtiet nakomen. 
lk bc>n titans op 1eeg t·an Ztod-Afrika naar Australiii, met <'l'rt 

r·ol sc:ltip, nameluk tubal.., koffte, tlt!'c, s1sal, asbest, pirda's 
<'rt grondnotenolie. 
Hoeu·el u·ii, behal!•e de uitre1s naar Zwd-Afnka, nog gc<·n 
rondre•s met het sclup ltebben gemaakt, kan ik U u·el :egg(•n, 
dat de ,.Straat Smgapore" een goed :eeschip is en prachtig 
l1gt in slecht u·eer 
De luchtrerrersmg t·oldoet wtstek<•nd, maar ltet brengt eer 
nadeel mee, dat mer! m plaatsen als Tanga, Dar es Salam en 
Mombassa, waar de temperatuur aan de teal erg hoog is, een 
tegen:in moet o!'eru•mnen zich aan te kleden om de u·al op 
te gaan, daar het aan board zo heerlijk koel is. 
Drie !'an on:e dteptanks en drie koelkamers :qjn nu geladen 
<'rt wij !'ertrouu·en up ecn goede uitlossmg. 
In meerdere plaatsen, u·aar ik aanku·am, u•erd het schip 
steeds geroemd om de afu·erking; dtl 1s l'l'n kornpllment, daar 
de genodigderl meestal met het t•ak bekertd zvn 1!11 dus u·eten 
u·at een sc:hip is." 

Deze waarderende woorden biJ de JHHI wbseling, beslemd 
voor ons gehele pcrsoneel, ztjn msptrerend gcnocg om vol 
moed hel jaar 1958 binnen le gaan en ons van hoog lot laag 
opmcuw in le zellcn voor de schccpsbouw, die een dec! van 
ons aller Ieven is geworden. Als we ons blijven beijveren om 
de werkzaamhedcn, wclke dan ook. zo goed mogclijk le ver
vullen, kan ook 1958 cen jaar worden \\'Harm de goede naam 
van onze werf een nog belere klank zal knjgen. 
WtJ op onze beurl danken de lwee gezagvocrders voor hun 
prellige woorden en wensen hen goede vaa1l mel de .. Sll·aal 
Madura" en de .. Slraat Singapore". 

HIER IS DE EHBO 
Het is voldoende bekend, dal wij beschikken O\·er een be
drijfs-EHBO-ploeg, die alttjd paraat is en bcretd om le helpen 
wannee1 iemand door ecn ongeluk wordt getroffen. Misschien 
is men mmder goed op de hoogte met de maatregelen welke 
genomen dienen te worden bij ongevallen Korl samengevat 
kunnen wij daarvoor de volgende wenken geven: 
1~ Allereersl de patient Iaten liggen. 
1~ Indien nodig aileen die voorwerpen van hem wegnemen, 

welke het lijden voor de betrokkcne groler maken of 
kunnen maken 
Onmiddellijk de verbandmeeslet· en andct c EHBO'ers dte 
m de omgevmg werken, Iaten waarschuwen 

1:1 Aan hen prectes de plaals opgeven waar hel ongeluk is 
gebeurd. 

n Btj de aandutdmg van dte plaals bes!lst met volslaan mel 
vage omschriJvingen als bijvoorbeeld .,aan boord", maar 
ruim of dek enz. er bij aangeven. Dil geldt ook voor· on
gelukken op de wed. Een schip, een helling en een loods 
zijn vaak zo groot, dat koslbare minulen verloren kunnen 
gaan mel zoeken naar de juisle plaals van het ongeluk. 

fr De namen van onderslaande EHBO'ers goed onlhouden. 
evenals de plaats waar z1j werken. zodal de dichlstbiJ
zijnden direkl gealarmeerd kunnen worden Het zijn · 
A. Bemha1 d. verbandmeester. verbandkame1 
Ph. Leenman. porlier, verbandkamer 
C. Both, schave1, bankwerkerij 
P. J. Slam, draaier, bankwerkenJ 
J. Marcelis, monleur, machinekamer 
P. van der Plas. houlscheepmakcr, op bUilen dekken 
Ch. de Hck, afschnjver-ijzerwerker, scheepsbouwloods 
Joh. Both, IJzerwerker, lashal werf-oost. 

De Zl'I'C'Il u·onmgt 11 

111 de Gerard Dou traat te Bor·<·n-llardm.rn•ld 

scheepsbouwers in de schildersbuurt 
In het uilbreidingsplan Kon. Wllhelmin,t laan-oosl le Boven
Ihr dinxveld hebben zcven werknemers mel hun gezinnen 
mt1 ck genomen in gloednieuwe woningen. dte daat· voor ons 
bt•dtlJf ZtJn gebouwd. Dte scheepsbouwcrs wonen m de >-Chil
dersbuurt. een WIJk, waann de straten aangeduid zullen 
worden met namen van grute schilders uil de Gouden EeU\\ 
De Genud Doustraal 1s het eersl gereed gekomen en tot op 
hedcn beslaal d!C wat bebouwing betrcfl uilsluilend uil de 
zevcn Merwede-panden. De heer Gillissen heefl de ee1 om 
te wonen op nummer l van deze eersle slraal in de schilders
\\'ijk en deswege ziJn we op weg gegaan om hem te vt·agen 
of de nieuwe wonmg na:u zijn genoegen was Er stond echlc1 
ecn reusachtige verhutswagen uil Alkmaar voor de deur en 
de thans zo gezellig ingerichle woonkamer vertoonde ge
liJkenis mel een uildtagerij. Et \'icl dus nog wcinig te vet
tellen. 

HET BOUWPLAN 
Dal WIJ nu loch precws wcten hoe de woninl!en ztjn ingerichl 
en m welk tempo de bouwplannen verwezenlijkt zullen wor
den, is le danken aan de heer A. van der Waal, onze bouw
kundige. HiJ is het immers, die zich mel aileen bezig houdt 
met aile bouwwerken op de werfleneinen, maar ook een 
wakend oog laal gaan over ons wonmgbezil en de nieuwbouw. 
mel geduld huurders le woord slaal en beschikl over indruk
wekkende dossiers met tekeningen. 
De heet Van de1 Waul, die zelf in Rotterdam woont, heeft 
ons inzicht gegeven m het grole bouwplan. dat 52 woningen 
omval en m vrij snel tempo afgewerkl zal worden. Omstreeks 
JUii a.s. zullen de laalsle woningen betrokken kunnen worden. 
De huizen zijn ontworpcn door de arch1lecl S. Blokland en 
worden gebouwd door aannemer M. Stout, die in hel nieuwe 
uitbreidingsplan eersl 617 palen heefl Iaten slaan om de 
Merwede-gezinnen een hechle basis le gcven. Het hcle perceel 
\\aarop de blokken venijzen, heefl een oppcrvlakle van 100 
x 110 meter en de panden zullen gelegen ZtJn aan vijf ver
schillende slraten. Van een twaalflal panden moel de beton
fundering nog worden gemaakl. De andere zijn in een min of 
meer vergevorderd sladtum van aanbouw en reeds deze 
maand hoopl men wee1 zeven huizen vrij le kunnen ge,•en 
voor bewoning. 

GEZELLIGE KAMER 
De huizen in de Gerard Douslraal bcvatten een grote woon
kamer met een oppervlakte van 6.46 x 3.55 metet, een hal van 
3.68 x 1.95 meter. een flinke keuken mel een Monta-Bruin
zee1 mstallatie en op de tweede verdieping drie slaapkamers. 
waarvan de gl'Oolsle 2.80 x 3.55 meter gl'Ool is en de kleinsle 
1.95 x 2.60 meter. Tot de inrichting behoorl ook een douche
eel, voorzien van een vasle wasbak mel spwgel, terwijl e1 
gelegenheid is om een douche-inslallalic aan te brengen. 
Achter de woningen staal een flinke schuur voor rijwielber
ging e.d. Vooral de ruime woonkamer geefl JOnge gezinnen 
ruimschools de gelegenheid om er een gczellig home van te 
maken, b.v. met een aparle eethoek. 
Onze mensen Ieven nog wei wal eenzaam m de n1euwe woon
\\ IJk van Hardmxveld-Giessendam, want de gemeenle laat 



er tot op heden alleen maar twee scholen bouwen. Zoals in 
elk pas bouwrijp gemaakt woongebied is het in de omgeving 
nog een wildernis van onkruid, half verzakte straten en op
geslagen bouwmaterialen. 

ONDERHOUD 
Het toezicht op woningvoorraad en -bouw vergt een om
vangrijke administratie en tal van besprekingen. Voor het 
onderhoud van de reeds bewoonde huizen kan echter ge
steund worden op metselaar-opperman J. de Kok, een oud
gediende die van wanten weet en de niet minder ijverige 
metselaar Van der Linden. In de Peulen, langs de dijk en aan 
de Sluisweg zorgen deze mannen er voor, dat de schoorstenen 
van onze woningen blijven roken en alles functionneert, zoals 
dat van een behoorlijk huis verwacht mag worden. Straks 
staan zij ook klaar voor de scheepsbouwers in de schilders
wijk, wanneer zich daar moeilijkheden in de bewoning moch
ten voordoen, terwijl de heer Van der Waal, wanneer utili
teitsgebouw, hellingbouw en andere beslommeringen hem 
daar even tijd voor Iaten, gaarne zijn bouwkundige kennis 
ten dienste van de huurders zal aanwenden. 

p ersoneels vere~iging 
FILMVOORSTELLINGEN VOOR JONG EN OUD 
De Personeelsvereniging heeft zaterdag 11 januari een drukke 
dag. Reeds 's middags wordt een zaal vol kinderen verwacht, 
omdat dan in de Merwede-stichting een aardig filmprogram
ma voor de jeugd wordt geboden, waarin de kinderen van 
onze werknemers (er zullen bussen rijden om ze uit alle 
windstt·eken aan te voeren) kunnen genieten van de avon
turen van Robinson Crusoe, de held .. Swienie" en bovendien 
van een speciaal kinderjournaal. 
Voor de avondvoorstelling stand op het programma de ver
toning van ,Wolga Wolga", de amusante Russische film, die 
ook wei draait onder de titel ,Het talentvolle dorp". Door 
omstandigheden kan deze rolprent niet op het doek komen, 
maar wei wacht de bezoekers een bijzondere avond. 

FILM VAN DE ,ORANJELIJN" 
lnplaats van de aangekondigde fiLm draait nu ,Circus op het 
dak", eveneens een probleemloos en onderhoudend verhaal, 
waarin het showelement een grote rol speelt: zang-, dans- en 
circusnummers komen er volop in voor. Er is echter een 
extra-attractie, welke het bezoek aan deze avond dubbel 
aantrekkelijk maakt, nl. de vertoning van de fiLm ,De Seaway 
nu en morgen" die in opdracht van de Oranjelijn is vervaar
digd en ons ter beschikking werd gesteld door de rederij. Af
gezien van de grote kwaliteiten van het geheel heeft dit werk 
voor ons wel een bijzondere bekoring, omdat de meeste sche
pen van de Oranjelijn, die dit traject bevaren, door ,De Mer
wede" werden gebouwd. 

f Gerrit B aardwijk narn afscheid 
Op 24 december j.l. heeft de bejaarde Gerrit Baardwijk 
voorgoed zijn sleutels aan het rek gehangen en de 
emmers op hun plaats gezet. De 69-jarige magazijn
bediende, die ruim vijftien jaar in ons bedrijf werk
zaam is geweest en zich als magazijnbediende ijverig 
van zijn taak heeft gekweten, werd bij zijn afscheid 
toegesproken door de heer D. van der Plas van het ma
gazijn en de heer Th. Vogel namens het Bedrijfsbureau. 
Zij boden hem resp. een kist en een doos sigaren aan. 
Baardwijk, die zich zoveel jaren verdiensteLijk heeft 
gemaakt met ,bouten rappen" en corveediensten, was 
een zwijgzaam man, en kon heel wat werk verzetten. 
Onder het genot van een sigaartje zal hij ste!Lig nog 
veel terugdenken aan zijn werkzaamheden bij ,De 
Merwede". Moge hij nog lang van zijn rust genieten. ) 

De bedoeling is een indruk te geven van de vaart - begin
nend bij Montreal - door het voor een groat dee! primitieve 
sluizenstelsel, hetwelk ,upbound" naar Chicago ontmoet 
wordt. Met uitzondering van de meer moderne sluizen in het 
Wellandkanaal en nog een enkele sluis bij het Bovenmeer 
(Lake Superior) liggen de ,locks" in de ,bottle neck" tussen 
Montreal en Toronto. Nadat de vaart door een bepaald kanaal 
op de thans in gebruik zijnde, maar later oude route is ver
filmd, wordt de situatie zoals deze na 1959 zal zijn op een 
kaart verduidelijkt en vervolgens een kijkje genumen in de 
betreffende sector waar graafwerkzaamheden aan de gang 
zijn om bestaande kanalen uit te diepen of nieuwe kanalen 
met sluizen te construeren. Na het passeren van de sluJZen 
gaat het dan full speed via de van naam overbekende plaatsen 
als Toronto Cleveland en Detroit naar de eindhaven Chicago. 
AI met al 'een film met een respectabele lengte (zich uit
strekkend over een vaargebied van ca. 4.000 km), waarin geen 
Gina's of Marilyn's, maar hoogstens rondborstige zeelieden 
te bewonderen vallen, maar die desniettemin het personeel 
van een bedrijf dat de betreffende schepen heeft gebouwd, 
zeker zal interesseren. 

CIRCUS OP HET DAK 
In de film ,Circus op het dak'' makE>n wij kennis met de 
ondernemende jongedame Virginia Walker, die er in slaagt 
om heel New York op stelten te zetten door haar ,reuzen
stunts". Zij ontmoet uiteraard een aardige jongeman, Gus 
Crane is zijn naam, die haar aanvankelijk nogal critisch be
schouwt, maar intussen a! bezig is zijn hart aan haar te ver
liezen. Er dreigt een misverstand tussen de twee, dat wordt 
opgelost wanneer Virginia door haar inzicht en voortvarend
heid tot opmerkelijke resultaten komt. Zo weet zij bijvoor
beeld met haar openluchtfilm heel wat te bereiken en haar 
,Circus op het dak" wordt de sensatie van de stad. Over 
welke kwaliteiten dit aantrekkelijke meisje beschikt zal dui
delijk worden in de film, die wat de inhoud betreft een ge
zellige en v t·olijke avond in 't vooruitzicht stelt. 

person alia 
Geboren: 

10-12-'57: Nijs, zoon van A. Dekker en D. van Alfen. 
12-12-'57: Willem, zoon van J. van der Giessen en J. 

van Wingerden. 
17-12-.57: Jannigje P., dochter van M. de Kok en A. 

van Dam. 
20-12-'57: Bastiaantje, dochter van M. H. Vogel en H. 

den Breejen. 
21-12-'57: Camelis, zoon van C. van Loon en N. E. van 

Veen. 
21-12-'57: Jeanette H. M., dochter van J. A. Harbet·s 

en J. A. F. Klijnsoon. 

Gehuwd: 
13-12-'57: J. Pruymboom en mej. C. Otto. 
21-12-'57: G. Ruis en mej. M. L. Stavast. 
23-12-'57: Mej. H. L. Kamsteeg en G. Adriaanse. 

Bencemd: 
2- 1-'57: J. van Wageningen 

chef bedrijfsbureau scheepsbouw. 

In dienst getreden : 
1-10-'57: C. H. Bongers, bankwerker 

10-10-'57: A. van Haarlem, timmerman 
14-10-'57: H. Paans, aankomend ijzerwerker 
18-10-'57: C. v. d. Bosch, schilder 
22-10-'57: J. Verwaal, schilder 
22-10-'57: C. de Kleyn, maathelper 
25-10-'57: J. W. Covers, brander 
28-10-'57: J. Pruymboom, schilder 
28-10- '57: A. C. van der Linden, klinker 
28-10-'57: A. van Santen, timmerman 
28-10-'57: H. Bouwman, koker-hakket· 
28-10-'57: C. de Kt·uyk, transporteur. 

Naar militaire dienst : 

30-11-'57: J. W. Booikaas, tekenaat·. 

Uit dienst getreden : 
7-12-'57 G. van Breemen, boarder 

24-12-'57 G. Barone, brander 
31-1 2-'57 Mej. H. L. Kamsteeg, typiste 
31-12-'57 P. Batenbut·g, kantoorbediende. 
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