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Diepzee ~ ooderzoek io lodooesie 
Wateren van deze archipel belangrijke stu_die - objecten 

Het is een feit, dat er geen enkel ander eilandemijk kan worden aange
wezen van de abnetingen van Indonesie, dat op het gebied van de oceano
grafie zo buitengewoon interessant is. Naast uitgcstrekte ondiepe zeeen treft 
men zeer diepe bekkens aan, die met grillige onderzeesche ruggen en banken 
en lange gordels van diepzee-sluiken een ware staalkaart van oceanografische 
problemen vormt. Ret is daarom ook voor de leelc wei gemakkelijk te be
grijpen, dat rich in dit watergebied vele ongelijkheden bevindenJ zodat het 
voorkomt, dat zich in het ene .Jiepe bekken ijskoud water bevindt, terwijl 
het andere -dat er vlak naast Iigt- tot op de bodem van een kilometer 
beneden het wateroppervlak lauw water in zich bergt. Zo heeft elk gebied 
niet aileen zijn bepaalde temperatuur, maar ook zijn stromingen en zijn 
cbemische eigenschappen, welke een voorname rol spelen in het Ieven van 
de vissen (,nekton") , bodemdieren ( , benthos") en plankton. Daarom ook 
zijn de zeeen niet aile even visrijk en zijn er zeUs plaatsen waar dierlijk 
Ieven volkomen uitgesloten is. 

,Baai des doods ;, 

De Kaoe-Baai tussen de twee Noor· 
de1ijke armen van bet eiland Halma
heirs (0. lndonesie) is zo'n bekken des 
doods. De toegang tot dit bekken is 
sled•ts 50 m. diep en belet het kouder 
en zwaardere water binnen te stromeo 
en zodoende de 500 m. diepe ,.buik" te 
verversen. De zuurstof was daardoor al 
gauw opgebruikt en de dode organismeo 
- welke uit de bovenste waterlagen naar 
beneden zonken- gingen op de bodem 
aangeland niet meer tot verrotting over, 
maar vormden onder deze omstandig
heden bet giftige zwavelwaterstof. Be
neden deze zuurstoflijn is iedere vis en 

iedere kwal ten dode opgescbreven en 
intussen hoopt zich een dikke laag 
groene, stinkende modder op de bodem 
van de baai op. 

Expedities 
Vele gegevens zijn ons langzamerhand 

b ekend geworden, dank zij een reeks 
van diepzee-expedities, welke in de 
tweede h elft van de vorige eeuw werd 
geopend door de , Challenger"-expedi
tie. (In vroegere jaargangen van , de 
Uitlaat" hebben wij hierover terloops 
al eens gerept. Red.) De ,Challen~J;er"· 
expeditie maakte eeo h ele wereldreis, 
die drie en een h alf jaar h eeft geduurd 
en o.m. de Molulcken bezocht. De vijftig 
dikke folios, waarin de resultaten van 
deze ,ChalJenger"-expeditie zijn vast· 
gelegd en beschreven, zijn ook heden 
ten dage nog de onuitruttelijke bron 
van ooze kenn.is over bet Ieven der 
zeeen. 

De Nederlandse ,Siboga"-expedi
tie viel de eer te beurt om zich 
geheel te kunnen concentreren op 
lndonesie. Van 1899 tot 1900 door
kruiste zij de tropische diepzee-bek
ken en verzamelde zeer veel wetens
waardigbeden omtrent het planten
en dierenleven in de diepzee. Het 
oceanografische gedeelte dezer ex
peditie werd helaas nogal stiefmoe
derlijk bedeeld, aangezien dit aan 
de scheepsofficieren -die al hun 
zwate nautische tank hadden- werd 

1 ndonesie staat op het oge~blik 
in het middelpunt van de belang
stelling van diepzee·onderzoekers. 
Enkele weken geleden maakten 
de kranten hier melding van de te 
verwachten komst var~ een Deense 
expeditie, die met het vaartuig 
A l g a t h e a in het volgende jaar 
eel} bezoek aan deze archipel zal 
brengen, teneinde de wateren 
eens wat ,dieper te bek~jken. 

Dank zij de medewerking van 
een deskundif{ lid van ons perso
neel, zijn wij in de f.! t!iP !!r>nhcid ir& 
nevenstaand nrtikel vast ook wat 
dieper op dit diepzeeonderzoek 
in te gaan. 

De wetenschap, die zich hier· 
mede bezighoudt, heet ,oceano
grafie", beschrijving van oceanen. 
irnlien men het begrip zou willen 
vertalen. De zee is n.l. ook bij 
grotere diepten dan 500 m.-waar 
de z.g. , diepzee" begint- bepaald 
geen dood element. Door het ver
schil in zoutgehalte en temper'l· 
tuur ontstaan · waterlagen, welke 
de getijstromen veroorzaken.' Dit 
proces, dat zich bij voortdurin~ 
voltrekt, vormt de k ern van de 
oceanografie. In nevenstaand arti
k el wordt in kort bestek een over
zicht gegeven van het oceanogra· 
fische onderzoek in de uitgestrek· 
te I ndonesische wateren, die door 
hun verscheidenheid een aantrek
kel~ik studie-ob ject voor onder 
zoelrers 'Vormen. 

-- -- - ---- ------ --__ , 
opgedragen. Dit nam toch niet weg, 
dat de door de ,Siboga" -expeditie 
verzamelde gegevens en bereikte 
resultaten wereldberoemd zijn ge
worden. 

Het oceanografische onderzoek kwam 
pas meer tot zijn recht dank zij de enel
le vooruitgang van de technische hulp· 
middelen, waarvan geleerden zich koo · 
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Vervolg : Diepzee-onderzoek in Indone·sie · 
den jedienen bij de l aatste Nederlandse 
expeditie, de z.g. ,Snellins"-expeditie, 
die plaatshad in de jaren 1929-1931 en 
dus vrij recent is. Steunend op de erva
ring van de in 1925 en 1926 onde,rnomen 
Duitse ,Meteot"-expeditie in bet Zui
delijke deel van de Atlantische Oceaan , 
kon de ,Snellins"-expeditie een groot 
succes worden. Voor de oceanografie 
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b estaan in Nederland eigenlijk geen 
insti tuten, Zodoende onthraken gele
genheid, tijd, ondervinding, fond seri en 
geoefend personeel en kon gelukkig een 
dankhaar gebruik worden gemaakt van 
de ervaringen van de ,Meteor"-expc· 
di tie. 

Ret is deze ,Snellins" -expeditie 
geweest, die cloor haar voortreffe
lijke technische uitrusting, haar 
bekwame staf van geleerden en haar 
onvolprezen marine-personeel, haar 
n aam onafscheidelijk heeft verbon
den aan bet natuurkundige onder
zoek van de Indonesische wateren. 

Instrumentarium en werkmethode 
In het al gemeen gaat men bij bet 

diepzee-onderzoek als volgt te werk: 
Bet is dank zij de moderne bulpmid· 
delen niet meer nodig om voor iedere 
diepzeepeiling te stoppen. AI varende 
b edient men zich van een zender en een 
ontvanger, welke zich in de bodem van 
h et schip bevinden en men heeft slechts 
het tijdsverschil te meten tussen het ge· 
geven fluitsignaal en de ontvangst van 
h et teruggekaatste geluid, waarna een 
eenvoudige berekening de gevraagde 
dicpte weergeeft. Onder water legt h et 
gcluid een afstand a£ van 1.500 m. per 
seconde. Heeft de stopwatch b.v. vier 
seconden afgeteld, dan is de diepte ge
lijk aan 4 X 1.500 m. gedeeld door 2, 
ofwel3 k.m. Zo is men bij de ,Snellins"
expeditie in staat geweest om snel de 
vage plek.ken op de zeekaatt der ,Si
boga"-expeditie tot in details aan te 
vullen. 

Bijzondere vermelding verdienen twee 
werktuigen, die als het ware de kern van 
het oceanografische onderzoek zijn, n.l. 
de z.g, ,serie-machines". Een serie-ma
chine bestaat uit een grote trommel, 
waarop enige kilometers draad zijn ge
wonden, Houdt men ergens een ,station'' 
dan laat men aan deze staaldraad wa
terscheppers en thermometers n eer, 
welke op ingenieuze wijze aan de kabel 
zijn bevestigd. De waterschepper is 
eigenlijk niets anders dan een holle buis, 
van t:>ven en van onder t rechtervormig 
uitlopend. Wanneer het instrumen t aan 
de kabe1 naar beneden gaat, zijn de 
scheppers geopend. Heett men de ge
wenste diepte bereikt, dan laat men 
langs de kabel een valgewicht neer , 
waarvan het gewicht juist voldoende is 
om de klem van de bovenste waterschep
per te openen, waarna de schepper kan
t elt en zich automatisch sluit. Worden 
de scheppers dan weer opgehaald, dan 
heeft men het water uit de gewenste 
laag. Zodra de eerste waterschepper is 
gekanteld, valt er gelijktijdig van de on· 
derzijde der schepper een tweede val
gewichtje langs de kabel, die op zijn 
beur t een volgende schepper in beweging 
brengt enzovoorts. Aan zo'n waterschep
per zit meestal nog een thermometer. · 
waarvan het kwikreservoir achter elkaar 
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ZIN VOOR HUMOR 
NOGM.A.ALS BEPROEFD 

,.Kijk eens In No. 12 van ,.de Uttlaat" of Ut bet 
nu goed heb gedaan. •• 

Wie helpt ons aan een onderschrlft? 
Naar aanleiding van de p:rent in 

ons vorige nummer over de fouten, 
die alzo bij h et strijken van sloepen 
worden gemaakt, publiceert de re
dactie van , De Uitlaat" thans hij· 
gaande tekening. Zij nodigt haat le
zers uit tot het inzenden van grap· 
pige onderschriften, die zoveel mo
gelijk op de K.P.M. betrekking moe
ten hebben. lnzendingen worden tot 
1 September a.s. ingewacht. D e 
twee beste onderschriften zullen 
ieder met een slof , Escort" (, So 
round, so firm, so fully packed") 
worden beloond. 

PAKAIAN TERECHT 
In de Uitlaat No. 10 plaatsten wij een 

klein opsporingsberichtje b etreffen
de de zoekgeraakte eigenaar van enke1e 
kledingstukken, die bij le stm. F. J. 
Damen in beheer waren. Stuurman 
Damen schrijft ons thans, dat de kle
dingstukken hun rechtmatige eigenaar 
h ebhen teruggevonden , maar dat hij 
nog steeds brieven hieromtrent ontvangt, 
(Stuurman Damen had moeten weten 
dat reacties op artikelen in , de Uitlaat" 
altijd even prompt zijn. Red. Uitlaat) 
maar dat hij moeilijk op al deze 
brieven kan antwoorden. 



VlaGDlSCRlMIN .a TIE 
Toenemend internationa·cu kwacid: 
vrijhandel wordt ernstig bemoeilijkt 

Iemand heeft me kortgeleden eens gevraagd ·~~ . ~en korte definitie te 
geven van bet begrip ,vlagdiscriminatie". Ik had tot dusverre altijd 
geloofd, dat ieder lid van een zeevarende natie als de onze (Engeland. Red. 
'.,Uitlaat'') toch wei het gevoel zou hebb.en, dat hij ongeveer wist, wat 
,,vlagdi.s.criminatie'' ·betekent. Een definitie te geven van het beg:t:ip is veel 
blinder gemak.keJijk dan de mensen gemeen1ijk denken. Iedere reder weet, 
. wat hij bedoelt met ,vlagdiscriminatie", maar een a"'alyse ~<?nt aan, da t 
deze interpretaties ni~t a ltijd met elkaa~ ~~~_p_pen. ' -

J • ' -·- __..,::---•-• ..... 

Misschien is het het heste om te he~ ) Dergelijke neigingen zien wij 
ginnen met het vaststellen van het · ook heden ten dage en wederom in 
fundamentele principe, dat het voeren 'Amerika. De meeste mensen heb-
van de een of andere vlag nooit de 'ben zonder protest de Amerikaanse 
basis mag zijn van differentiele behan- eis aanvaard, dat vijftig procent 
deling hij in- en uitvoer of van passa- van aile MarshaU-goederen met 
gieJ:s. In het algemeen geaproken is de 1 Amerikaanse schepen moeten wor-
Engelse politiek -in deze hewoor- den vervoerd. Deze zendingen zijn 
dingen gegoten door een staatscommis- giften en niemand kan er bezwaar 
sie, na de Eerste W ereldoorlog- de l teg~n hebben -ook al zou hij het 
volgende: !principe verkeerd vinden~ dat een 
1. algemene vrijheid van navigatie, deel daarvan door de ~chenkers· 

dat wil zeggen: vrijheid om overal zelf wordt gebracht . . De Amerika-
met sch epen en ladingen te komen; nen zouden hebben kunnen eisen, 

2. gelijke h ehandeling wat betreft hct dat zij de hele voonaad Marshall-
meren, laden en lossen van schepen 

goederen zelf moesten afleveren 
in havens, dokken en op reden ; I en dan hadden wij met goed fat-

3. !:~~:~h~::,a;:,:~~~z:~t q~:~:!~a:a~ soen nog niet kunnen klagen. Maar 
wij zouden ons wei h ebben kunnen 

4 ~~:bod van differentiele vlaghehan-' beklagen -en coen dat ook!- over 
· h et feit, dat na de vijftig procent deling en J 

d van de geschenkzendingen in een 5. algemene gelijkheid van behan e· 
ling in aile zaken, die h etrekkiug , richting te hebben aangevoerd, 

het abnormaal grote aantal Ame-
~~_!>hen op de scheepvaart. ril{aanse schepen daaxmee in het 

Ceen modern 'kwaad ....• '. afleveringsgebied terecht komt en 
_/ 

VI;gdis~riminatie is geen kwaad van concurreert met de schepen, die 
deze moderne tijd. De handelsovereen- nonnaal in dat gebied handel-
korusten, waardoor Engeland's maritie- drijven. 
me betrekkingen worden hepaald, lo- Nationalisme 
pen over een peri ode 'Van al meer .-- . . . 
dan 250 jaren, waarin de politiek t En nu leze~ WlJ, ~at de Amenkaan~e 
langzamerhand is veranderd van ~';:, scheepsvaart-mdustne _deze zelfde e1s 
bet pure mercantilisme van de Na- heeft g~steld ten aanz1en van het ver· 
viaatie Wetten tot de vrijheid van voer, dat verband houdt met de z.~. 
'd: moderne tijden. Oorlo.,.en h eb- ,.stockpiling", de aanleg van strateg1· 
h en inderdaad de n eiging 0~ vlagdis- sche, onontbeerlijk~ voorra.den voor het 
•crizninatie te doen toenemen. Dit komt geval van tekorten m een m euwe oOI·log· 
'inisschien voort uit het -verkeerde--' _.Dan begint men toch wel even met z'n 
~ide dat de andere partij" nu maar oren te klapperen, want voor een waar
lde'{ kosten" van de rehahilitatie moet , de van 3Vz mi~ard Amer~aanse dol
ld~a en van het land dat heeft gewon- , lors aan strateg1sche matenalen voor 
I _g ' h kT" t nen en verder uit het verlangen om ten . et ,st~c p1 mg -p~·ogramma moe en 

aangevoerd om voor hune igen · !!cheep: 
vaart soortgelijke . 

1 
,:voorwaarden te 

bedingen. · - ·- - - - -........ 
lndien dit 50-50 idee nog ver

der zou worden ontwikkeld, zou 
men in de scheepvaart binnenkort 
een soort Alice-in-Wonderland
situatie kl'ijgen, waarbij de kost-en 
van het zeevervoer verdubbeld 
zouden worden door de sche:pen te 
dwingen om nooit meer dan half
vol te \Taren . 

Dllidelij!C voorneeld . 
Vlagdis<:riminatie heeft vele subtiele 

vormen en. h et is niet altijd precies vast 
te stellen, hoe en waar zij word t toege
past. Valuta-moeilijkheden spelen b.v. 
d:.kwijls ook een rol, b.v. wauneet sche
pen van een hepaald land moeten wor
den gebruikt, omdat de buitenlandse 
deviezen niet heschikbaar zijn voor hct 
vervoer met schepen van andere landen. 

Er zijn daarentegen zeer duidelijke 
voorbeelden van vlagdiscriminatie. Ar
gentinie heeft b.v. in de laatste jaren 
overeenkoJD.sten gesloten met Btazilie, 
Chili, Tsjechoslowakije. Frankrijk. 
ltalie en Zwitserland, waarin voorwaar
den zijn vastgesteld, dat het vervoer van 
ladingen, die onder de overeenkomsten 

. vallen, zoveel mogelijk moet plaatsh.eh· 
hen met de sch.epen van de contracte· 
1·ende partijen. 

In het verdrag met Roemenie 
staat h.v., dat de contracterende 
partijen overeenkomen er op toe 
te zien, dat de goederen, die tussen 
beide Ianden zullen worden uitge
wisseld zoveel mogelijk zullen wor
den vervoerd met schepen onder 
Roem eense- en Argentijnse vlag, 
in gelijke tonnage. lngeval een der 
pal"tijen onvoJdoende scheepsruim
te voor dit vervoer beschikbaar zou 
hebben, zal het sch epen van de an
dere partij daarvoor gebruiken. De 
enige verzachtende clausule is nog, 
dat de toepassing van deze voor
waarden niet mag leiden tot een 
verti·aging in de aflevering \Tan de 
goederen of tot een prijsstijging 
van de producten die worden gele-; 
verd. Maar dit is zo'n kleine con
cessi~ dat zij geen practische in
:vloed uitoefent op de uitvoering 
van deze ovel'eenkomst. ' 
~ -·· --

...... 'f .. " 

Y ermomiilrilgeTI 
·n,.::"" , I 

[koste van de scheepvaart van andere m Amerika worden mgevoerd ... .. De re
·l ; nden de eigen nationale scheepvaart servering van de h e\ft van bet vervoer 
te bevoordelen. 'Na de Eerste Wereld- daarvan met Amerikaan~e schepen is een 
'ootlog was er b.v. in verschillende la~- v~orb~eld van de mamer. waarop na· 
1 den --o.m. sterk in Amerika- een ne1- t10nalisme amok kan maken. Het heeft 
gina om wetten te doen aannemen, die voedsel gegeven aan een enorme wed
nadeliu waren voor de scheepvaart van . jjver. Andere landen hebben h et voor· · 
ander: landen. / ·. b~_eld van di~-~~~%-E.:.C.A.·ladingen al 

r D; Chilee~regering overweegt ook 
om deze 50-50 clausule in h aar handels

. -- - Slot: zie pag._12 



Sociale zekerbeid: 

Drang naar centralisatie 
De werknemer wenst bestaanszekerheid. Iedere aanprijzing van een vrij, 

avontuurlijk bestaan laat hem koud. Het tijdperk, waarin wij Ieven, h eeft 
hem ruimschoots gelegenheid gegeven om zijn Justen in dit opzicht bot te 
vieren . Zonder twijfel zijn er 1isico's, die de mens moet aanvaru·den. Maar 
er zijn ook andere, die de voile ontplooiing van de persoonlijkheid in de weg 
staan en daartegen vraagt de mensheid bescherming. Naarmate de bestaans
zekerheid ernstiger gevaar loopt, wordt die aandrang krachtiger. 

De Eerste W ereldoorlog, die reeds a an 
een min of meer verward ideaal van 
collectieve veiligheid h et Ieven schonk. 
had de stoot gegeven tot krachtige so· 
ciale beweging. En de Tweede, die van 
de arbeiders in de Geallieerde Ianden 
ongehoorde krachtsinspanning heeft ge· 
eist, gaf hun de gelegenheid om hun 
recht op sociale zekerheid kenbaar te 
maken en te formuleren. 

Oud probleem 
Het begrip ,sociale zekerheid" moge 

nieuw zijn en bet moge eerst sedert 
kort een onderwerp van staatszorg zijn, 
bet probleem zeli is al meer dan een 
eC;uw oud en een uitvloeisel van de ont
wikkeling van bet industriele kapitalis
me. De romans van een warm mensen· 
vriend als Charles Dickens getuigen van 
de verschrikkelijke omstandigheden, 
waaronder de arbeidende bevolking van 
een eeuw geleden leefde en werkte, als 
prijs van de welvaart der industrie. De 
gehele sociale geschiedenis van de laat· 
ste honderd jaren bestaat uit een hard
nekkig streven door de bewuste elemen
ten in de arbeidersklasse - gestennd 
door de edelmoedigsten ondet: de beter
gesitueerden- om een einde te maken 
aan de wantoestanden en daarbij de 
steun van de Wet te krijgen. 

Wij behoeven nauwelijks te herinne· 
ren aan de snelle opkomst van de vak
verenigingen, die samen met de invoe
ring van bet algemene kiesrecht de voor· 
naamste stoot. hebben gegeven tot ver· 
betering der sociale wetgeving en van 
de maatschappelijke toestanden. Het is 
voldoende te constateren, dat er lang
zamerhand een stelsel van wetten en 
verordeningen is opgebouwd, dat - hoe· 
wei uiterst ingewikkeld- toch nog 
steeds niet als volkomen bevredigend 
kan worden beschouwd. · 

Wij willen eens nagaan, hoe de zaken 
staan in Engeland en Frankrijk, twce 
landen, die in de voorste rijen staan, 
waar b et betreft verbetering van sociale 
omstandigb eden voor de werknemers. 
Het strekt de Engelse regering tot eer. 
dat zij in de donkerste dagen van de 

· oorlog b et onbevredigende van de 
sociale toestanden nog bij de kop heeft 
durven nemen. Zij stelde een commissie 
in, die tot taak h ad een volledig over· 
zicbt op te stellen van aile wetten en 
instellingen, die de bevolking tegen de 
verschillende r isico's beschermde en 
voors~ellen tot verbeteringen .te doen. 

Wat is ,sociale zekerheid" 

In de ruimste zin van bet woord 
'betekent sociale zekerheid, dat 
iedereen onder aUe omstandig
heden en onverschillig wat er moge 
gebeuren in s taat-..zal zijn om in 
zijn eigen onderhoud en in dat van 
de zijnen te voorzien. Het doel is 
het uitschakelen van de armoede. 

Nu spruit beboeftigheid -armoede-
in onze samenleving voort uit een 
o~derbreking van de verdiensten, die 
nodig zijn om bet gezin te onderhouden, 
als gevolg van een ongeluk, ziekte, moe· 
dersch ap, inval iditeit, ouderdom, werk· 
loosbeid of overlijden, dan wei uit bet 
f eit, da't het inkomen blijvend onvol
doende is om in de behoefte van bet 
gezin te voorzien. H et geneesmiddel 
daartegen is dan ook re·disttibutie van 
het nationale inkomen door middel van 
maatscbappelijke verzekering en gezins· 
toelagen . Een deel van het volksinkomen 
moet daarom opnieuw worden verdeeld, 
naar verhouding van de sociale noden 
der b evolking en niet uit hoofde van 
eoonomisch nut, de enige maatstaf 
waarbij met h et vaststellen van loneu 
en salarissen rekening wordt gehouden. 

Natuurlijk moet een dergelijke her· 
verdeling niet verder gaan dan nodig is 
om aan iedereen een minimaal maar 
menswaardig bestaan te verschaffen. Dit 
is de voornaamste -en naar Engelse 
opvattingen zelis de enige- · taak van 
sociale verzekering. 

Het spreekt echter vanzelf, dat men 
bij een dergelijk systeem niet aan zekere 
onmisbare aanvullingen kan ontkomen. 
Zo is bet niet voldoende om aan zieken 
het absolute minimum toe te kennen, 

.. 

dat nodig is om ben in !even te houden. 
Men moet hun tevens de middelen ver· 
schaffen om zich behoorlijk te verzor
gen. Door h et voork6men van ongeluk
ken, ziekte en invaliditeit moet de werk
kracht van allen- en daarmee de mo· 
gelijkheid om in eigen onderhoud te 
voorzien- zoveel mogelijk worden be· 
schermd. Door een gepaste loonpolitiek 
moet aan iedereen een beboorlijk be· 
staan worden gewaarborgd in bet kader 
van een eoonomische organisatie, die de 
werkloosheid tot uitzondering maakt. 

· Tenslotte moet de werknemer bescher· 
ming genieten tegen de willekeur van 
zijn werkgever. 

In Engeland leidde bet onderzoek 
van bovengenoemde commissie in 1944 
tot de indiening van twee wetsontwer· 
p~n, waarvan het ene betrekking had op 
de nationale verzekering en het andere 
op de vergoeding van ongevallen tijdens 
de arbeid. 

In Frankrijk h eeft de studie van al 
deze onderwerpen na de bevrijding ge· 
leid tot enige belangwekkende maat· 
r egelen op wetgevend gebied en wei de 
organisatie van de sociale verzekering, 
de hervorming van h et verzekerings
wezen , de ongevallenverzekering en een 
herzien~ng van de gezinstoelagen. 

Centralisat1e 

De bestaande organisatie der 
sociale zekerheid is overal nogal 
ingewikkeld, hetgeen een gevolg is 
van bet f eit, dat zij geleidelijk en 
naarmate de behoefte werd gevoeld 
in het Ieven is geroepen. De talrijke 
maatregelen op sociaal gebied 
maakten een groot aantal instel
lingen noodzakelijk. In het a lge
meen is er tha ns een streven merk
baar tot vereenvoudiging van de 
uitvoering van de gehele sociale 
wetgeving en de talrij ke -dikwijls 
concurrerende- instellingen moe
t en plaatsmaken voor een eenvor
mig systeem van kassen , die allen, 
die in een bepaald district werken, 
tegen aile risico's verzekeren. Hier
m ede gaat samen een s treven om 
de uitkeringen te standariseren. 
Het uiteindelijke doel is echter om 
de mens te bevrijden van de vrees 
.voor de toekomst, die ieder onzer 
- maar vooral de arbeidende klas
se- eigenlijk nooit verlaat. Het 
betekent het ondergeschikt maken 
van de particuliere bela ngen f!.an 
bet algemene welzijn. 
- -- Uit : Dialogue 



Die oudjes doen •t nog best 
Zells honderdjarige zeilt nog .... 

Indien er geen oorlogen tussen komen, die met de Ievens van sche
pen al even gemakkelijk omspringen als met die van mensen, kunnen sche
pen een hoge leeftijd bereiken. In een vroeger artikel in ,de Uitlaat'' met 
betrekking tot scheepsbouw, noemden wij enkele schepen uit de tachtiger 
ja1·en, die tot op de huidige dag dienst doen. In een recent nummer van het 
,Naut ical Magazine'' troffen wij een artikel aan van de hand van R. C. 
Holmes, dat ons respect voo1· de scheepsbouwers van de vorige eeuw nog 
heeft vergroot. Het artikel bevatte bijzonderheden over een groot aantal 
,,oudcn-van-dagen" onder de schepen, die de strijd om het bestaan nog niet 
hebben opgegeven, zich niet lieten ,opleggen" of pensionneren en nog 
rustig op de wereldzeeen meedeinen. ,Een studie van Lloyd'b Register of 
Shipping'', aldus de schrijver van het artikel ,zal aantonen, dat ondanks 
de verwoestingen, aangericht door weer en wind, door slijtage en twee 
grote oorlogen, er nog een groot aantal oude schepen IS geregistreerd en 
dat enkelc old-timers nog sterk genoeg zijn (ze drijven tenminste nog), 
ofschoon zij enkele en soms al hun ledematen hebben verloren''. Onder 
deze oudjes zijn uiteraard enkele zeilschepen. 

Een dezer zeilschepen is de Calbuco, 
een ijzeren schip van 1.500 ton, dat in 
1885 als de Circe werd gebouwd door 
Alexander Stephen & Sons in Glasgow. 
Dit schip zeilt nog onder Panamese 
vlag. En ofschoon de Panamezen zich 
de wrok op de hals plegen te h alen 

1 

van het internationale rederdom (omdat 
zij onder de normale vrachtprijzen va
r en) en bemanningen (omdat zij min
der gage betalen) , verdienen zij de dank 
van de liefhebbers van oude zeilschepen 
voor h et in stand houden van de schoon
h eid van h et verleden der sch eepvaart ... 

De Portugese zesmast-schoener Ci
. dado do Porto, geregistreerd in Lau
r enco Marques, werd al s de viermast· 
schoener Mary Dollar door W. Hamilton 
van Port Glasgow te water gelaten. 
Daar deze gebeurtenis plaatshad in 1904 
is de Ciclado do Porto eigenlijk DO" een 
,jonkie", vooral wanneer men heZ: ver
gclijkt met enkele and~re zeilschepcn 
die nog in de vaart zijn. De Derwent: 
b .v., die nu in Mobile (Alabama) is, is 
een scl1ip van ongeveer 2.000 ton, ge· 
houwd door A. McMillan & Co. te Dun
barton in 1884. Of de viermaster Falls 
of Clyde, in 1878 gebouwd door Russel 
& Co. te Port Glasgow, die nu nog in 
S eattle dienst doet als olie-barkas-

Dan is er n og op zee de kleine ijzeren 
barkas Cape Finisterre (838 tons) , die 
in 1874 door T. Wingate & Co. te Glas
gow werd gebouwd voor de firma A. 
Lyle & Sons, die ook nog bestaat. Zij 
is nu een Egyptisch opleidin.,svaartui" o o > 
geregistreerd .in Alexandria en El Fa-
roukieh genaamd. 

Een schip, dat weer zijn originele 
naam terug heeft gekregen -ofschoon 
het een tijdlang Star of England beeft 

geheten- is de Kajulani, een stalen 
barkas van ongeveer 1.400 ton, die in 
1899 te Bath (Maine) werd gebouwd 
door de beroemde scheepsb':>uwers A. 
Sewall & Co. Ue Kajulani vaart even
ec-> onder Panamese vlag en is n og 
precies als het bij zijn geboorte was. 

Een schip. dat wel zijn originele 
naam maar niet de b etekenis daarvan 
h eeft veranderd, is de Scottish Lady, 
die te water werd gelaten als La Scocesa 
door Gourlay Bros. te Dundee in 1868. 
Seattle is than s zijn thuishaven. Een 
stoomschip kwam in 1872 in de Mersey 
met de Scottish Lady in aanvaring en 
de jongedame zonk. Ofschoon het schip 
was ge1aden, werd hct gelicht en zette 
zijn carriere, ofschoon ruet die bepaalde 
reis, voort. 

Met Valparaiso als thuishaven zeilt 
voorts nog de kleine ijzeren barkas 
NeLSOil . L-13 wet·d in 1~74 gchouwd door 
R. Duncan & Co. te Port Glasgow. Zij 
heeft van haar geboorte ai Nelson ge· 
he ten. 

R et grootste aantal old-timers op een 
plaats J S te zien tussen de rompen in 
Victoria (British Columbia) . Daar zijn 
twee rompen, gebouwd door A. Hdtnil
ton & Co., te weten de Is/cmd Forester 
(vroeger Comet) een viermastcr-l;larkas 
van 2.874 ton, gehouwd in 1901 en de 
Riversdale van 2.145 tons, die in 189·:1. 
werd gebouwd. A. l\1cM.illan & Co. is in 
Victoria vertegenwoordigd door de Is
land Star (vroeger Blairmore), te water 
gelaten in 1895, terwijl Harland & W oil£ 
de bouwers zijn geweest van nog twee 
oudere rompen, n .l. de Homeward 
Bound (vroeger Zemidar) van 1885 en 
de Lord T empletown van 1886. De Ri
versdale, een stalen scbip, had een 

merkwaardige ervaring in de n egentiger 
jaren. R et liep op de kust van India en 
werd na enkele mislukte pogingen om 
bet vlot te brengen voor de sloop ver
kocht. De dag na de verkoop kwam zij 
op eigen kracht vlot en dreef weg ...... . 

Tragedie 
De ,B1airmore" kapseisde in 1896 

terwijl het sch!p in de Mission Bay 
(San Francisco) voor anker lag. 
V ermoedelijk was zij .onvoldoende 
met ballast geladeu. De kapitein 
werd gered, maar de bemanning 
was benedendeks en ofschoon en
kelen er in slaagden te ontsnappen 
door het grootluik, zat het meren
deel als ratten in een val. De Iucht 
in de ruimen hie1d de , Blairmore" 
voor een deel drijvend en er wer
den pogingen gedaan om de gevan
gcnen te bevrijden door een deel 
van de huidplaten weg te snijden. 
T oen men daarmee bezig was, ont
snapte de Iucht uit het ruim en.. 
zonk het scbip, met allen die zicb 
nog aan boord bevonden. 

Ook in Liverpool zijn enkele kleine 
zeer oude scheepjes, o.m. het mnseum
stuk Mountaineer (109 tons), te water 
gelaten in 1867 en thana bet eigendom 
van de International Chemical Indus
tries als sloep en verder een sch eepje 
van 107 ton, luisterend naar de plebei
sche naam B ertie, gebouwd in 1869. 

Twee Engelse dames blijken enkele 
van de oudste zeilscheepjes te bezitten. 
Miss F. M. Evans is de eigenaresse van 
bet 67 tons zeilschip H etty (van 1877) 
en thans geregistreerd in Falmouth, 
terwijl Miss E. M. Bronwn in bet bezit 
is van de driemast-schoener Francis van 
1861. 

Twee van de ondste schepen t er we· 
reid, waarvan melding wordt gemaakt, 
horen thuis in Valencia, Spanje. De 
eerste is de Hernan Cortes (vroeger Con
chita), een houten scboener van 120 ton , 
die in 1855 in Spanje werd gebouwd, 
terwijl de Luisa van 190 tons in 1854 bet 
levenslicht aanscbouwde. 

Hon'clerd jarige 
De alleroudste is de houten 

schoener ,Queen of the West" (120 
tons ), geregistreerd te Milford Ha
v en en in 1 8 4 9 door Vivien t e Sal
com be gebouwd. Zelfs dit schlp 
zeilt nog ..••. 



• 

* 

OVERZICI 
.Bii de foto' s : 

I) O~~asser-1 Markoes, die op het H~fdkinioar 
te Djakarta al jaren lang zorgt, dat de scheeps· 
positie-lijsten worden gedistrihueerd, herdacht op IS 
Juli j.I. de ,dag, dat hij 35 jaar geleden in dienst dcr 
maatschappij trad. 

2) Uit Balikpapan stuurde ooze ,Uitl~t''~cor~es
pondent C.M. van Wiggen een f<Yto van hoofdklerk-ll 
M. Saleh, die op 1 Juni j .l. aldaar zijn 25-jarig dienst-
juhileum vierde. • 

• 3) De eemvig ratelen de tikmachines van de afdeling 
Tikkerij /HK stop ten op 15 J uli j.l. even, toen hoofd- ; 
tikker-I Sam tari e het f ei t herdach t, da t hij 25 j aren' 
geleden in dienst der maatscbappij was ge~reden . . , 

4) Klokjes gelijkzetten in de W erkplaatsen te 
Tandjong Priok. ...... Op l J uli j.l. vierden vijf leden 
van het personeel van de Werkplaatsen tegelijk hun 
25-jarig dienstjuhileum en kregen hij deze gelegenheid 
ieder he t hekende zilveren horloge met ketting. De 

nieuwe eigenaren-juhilar 
Kiauw Tjauw, lasser Gc 
mandnr Main, walstoker 
Tjung Jauw worden het ( 

5) Het m.s. Balikpapa 
der Ba-klasse, dat in lode 
Dat was in Juni 1939. He1 
oorlog in dicnst dcr GeaU 
lie uit . 

6) Gezagvoerder J. " 
mancio voert over bet s.s. 
Juli j.l. zijn 25-jarig juhi 

. 7) W aar bet heken{ 
vervaardigd: een kijkje i: 
Mati-Werkplaatsen, die e 
den hlikken verf in ulle k 
en diensten der maatsch:: 



• 

hoofdmandur Tjao 
Hay Tjong, transport· 

djan en timmerman 
over de juiste tijd. 

~
s een der eerste schepen 

sche wateren verscheen. 
p heeft i n de afgelopen 

den gevaren ,-an Austra· 

i1enberg, die het corn
an der Lijn, 'icnle op 10 
m bij de maatscltappij. 

, K .P.M.-kleurtje'' wordt 
e verfwinkel van de Kali 
maand ettelijke hontler

ren aan de diverse schepen 
ij }evert. , · 
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Vakverenigingen rapporteren : 

Amerikoanse arbeider presteert meer 
Daardoor heeft hij het beter dan Europeese collega's 

De delegatie van dertien vertcgenwoordigers van bet Nedcrlandse ver
bond van Vakverenigingen, de Katholieke Arbeiders Beweging en bet . 
Christelijk Nationaal Vakverbond, welke einde van het vorige jaar onder 
auspicien van de E. C. A. een studiereis door Amerika heeft gemaakt, heeft 
thans haar bevindingen, indrukken en conclusies neergelegd in een rapport, 
dat binnenkort -met foto's en tekeningen verlucht- onder de 1.30~0 
]eden van de vakverenigingen in Nederland zal worden verspreid. 

In dit rapport wordt o.a. de aan
dacht gevestigd op de grote producti
viteit van de Amerikaanse arbeider, 
hetgeen een van de factoren is, waar· 
door Amerika op industrieel gebied 
aan de spits gaat. De productiviteit 
van de Amerikaanse arbeider is op h et 
ogenblik 8% X zo groot als die van de 
Russisch e-, 2X zo groot als ~ie van de 
Britse- en 3 X zo groot als die van de 
Nederlandse arbeider. 

In bet bijzonder werden de leden 
getroffen door bet systeem van 
massa-productie, waardoor -aldus 
bet . rapport- de goederen tegen 
een dergelijk lage kostprijs kunnen 
worden vervaardigd, dat zij binnen 
het bereik van de gewone man 
komen en waardoor de levens
standaard van de Amerikaanse 
arbeiders boger is dan die van hun 
collega's in andere Ianden. 

Les voor Europa 

Dat geldt echter niet alleen- voor 
de wijze van productie, maar ook 
de wijze, waarop de arbeider wordt 
gei'nteresseerd voor de resultaten 
van het bedrijf. Sterk leeft de 
gedachte, dat een nauwe samen-

Schouten neemt 
afscheid van de 
,De Ruyterschool" 

De redactie van ,de Uitlaat" 
heeft van de beer S. W. Kelder, 
Boulevard Bankert 28 te Vlissingen 
een schrijven ontvangen, met be· 
trekking tot de pensioenering van de 
beer J. Schouten, die na 33 dienst
jaren als leraar aan de ,De Ruyter
school" aan bet einde van bet lo
pende cursusjaar de school zal gaan 
verlaten. · ·- ---·--- -' 

Een groot deel van Amerika's presta· Een comite, dat is samengesteld uit 
ties op bet gebied van productie en vrienden en collega's, beeft naar aan
materiele welvaart - zo gaat h et t·ap- Ieiding van dit komende afscheid een 
port verder- is aan de en e kant te receptie georganiseerd, waarop de vele 
verkJaren uit de bodemrijkdommen van oud-leerlingen en vrienden de beer 
bet land en anderzijds uit de grote bin- Schouten voor de laatste maal ont· 
nenlandse m arkt, die voor de onderne· moetten. Deze receptie werd op Zater· 
mers openstaat. Hierin ligt wellicht dag, 22 Juli in b et Strandhotel , Boule
voor Europa een les, die het ter harte vard Evertsen, te Vlissingen gehouden. 
moet nemen. Het productie-appa·raat W aar een groot aantal st llurlieden en 
van Amerika n.l. laat t elken s weer zien, scheepswerktuigkundigen van ooze 
hoezeer de massa-productie en serie- K.P.M., die de zeevaartschool te Vlis
productie - de ruggegraat van de singen hebben bezocht, hun wiskunde· 
koopkracht der persoonlijke inko- lessen van de b eer Schouten h ebben out
mens- wordt b ev-orderd door de mo- vangen en zowel aan die lessen als aan 
gelijkheid te produceren voor een grote de leraar persoonlijk ongetwijfeld pret· 
binnenJ andse markt. tige herinneringen hebben bewaard, is 

W ann eer West-Europa door econ9· . bet de redactie van ,de Uitlaat" een 
mische samenwerking en opheffing ·¥~):! _ grote eer van b et komende afscheid van 
de handelsbeperkingen zulk een gro te · · de beer Schouten melding te kunnen 
binnenlandse markt zou gaan vorm~~-- ;oaken~ · ~ '"• , 
dan zal de massa- en serie-productie ook De redacti'e lroqpt, dat op de' dag van 
daar grotere kansen gaan bieden . In de receptie een· Clantal oud-Vlissingers 
dit opzicht kunnen wij - aldus b et uit de K.P.M. de h eer Schouten tele
rapport- veel van de Amerikaanse grafisch van hun medeleven h ebben 
industrie leren . doen blij} en. 

fwex:-king tussen werkgevers e n 
( werknemers noodzakelijk · 'is, "' om 
· een zo hoog mogelijke productie1 
te bereiken. ..._.,.- ·~ -------

In b et bijzonder wordt gewezen ~op 
l 

de samenwerking, wat betreft ;niet· 
wettelijke veiligheidsmaatregelen en bet 
toekennen van premies voor waarde
volle gedachten van de zijde der werk
nemers. Wat vooral trof, is b et verlan
gen onder de Amerikanen naar vrede 
tussen de volken, naar een rustig .he
staan om zich geheel te kunnen wijden 
aan de vetbetering van bet levenspeil 
van de arbeider. In dh opzicht bestaat 
er tussen bet grote Amerika en bet 
kleine Nederland zeker geen t egen stel
ling, aldus h et rapport, dat voorts tal 

. van gegevens over Amerika bevat. 

Razende 
, (K. P.M.-) replieken 
i Naar aanleiding van de , Razende 
replieken", die wij in een der vorige 

· nummers afdrukten, ontvingen wij 
van gezagvoerder Kosters enkele 
vlotte o:emerkingen, gelanceerd door 
varende leden van ons K.P.M.-per
soneel. Misschien is dit voor de 
overige nautici en technici op de 
vloot een aanleiding om "'nze redac
tie verdere ,razende repY,eken'~ toe 
te zenden. 

Zo was er op een van de sch epen van 
onze vloot een jonge stuurman, die pas 
een p eiling had verricht en deze in de 
kaart had gezet, waarna hij weer de 
brug op kwam. 

Gezagvoerder: ,W aar sta je ?" 
J onge stuurman : ,Hier , ~apitein!" 

• 
Op 23 Juli zou bet echtpaar zijn ko· ' 

p eren huwelijksfeest vieren. . 
Op 22 Juli zegt de zoon van P appie ! 

(die op een K.P .M.-schip vaart): ,Hoe- · 
ra, morgen komt Pappie net thuis". if 

Op 23 Juli zegt de zoon t egen pa: 
,Pappie, wat is · bet vandaag voor een 
dag?". 

Pappie, de K.P.M.-stu~n:_ ,!~~~· 
dag". 

Een gepeii'sionneerde K.P.M.-er loopt 
een apotheek binnen om een klein flesje 
te kofen. 

Winkelbediende: ,Alstublieft. Een 
kwartje." 

K .P .M.-er: , Dat is duur". 
\Vinkelbediende : ,Als U iets in bet 

flesje koopt, krijgt U van ons be t flesje 
cndeau" . 
. K .P.l\1,-er: , Doet U er dan maar een 
kurk in" . 



· 6 Met h~t m.s. Asturias, 
dat op 29 J uni j.l. uit Tan
djong Priok naar Uederland 
vertrok, r eisden o.a. empl. 
] . L. Beyerink met echtge
note en vier kinderen (pen
sioen) Mevr. M. Ch. van 
Wieriogen-Schmid en zoon 
(gezin van 2e wtk. P. J . M. 
B. van Wieringen) alsmede 
de heren J. A. v.d. Stok 
(zoon van Empl. F. v.d. 
Stok) en A. F. t. Spaans 
(zoon gezagvoerder A. 
Spaans). 

0 Met de ConsteUation 
van 29 Juni j.l. arriveerden 
uit Nederland te Djakarta 
de employes T. Velthuyzen, 
M. Schouten en F. A. N. 
Hommes. 

0 Met bet BOAC-vliegtuig 
vertrokken naar Nederland 
op 17 juni j.l. Mevr. V alk: 
en kind (echtgecote van 1e 
stm. H. P. Valk). 

0 Employe J. de Graaf 
arriveerde met het lijovlieg
tuig van 30 J uni j.I. in Indo
nesie uit Nederland. 

· 0 Met het Britse m.s. 
Somersetshire, dat op 18 
J uli j.l. uit Tandjong Priok 
naar Nederland vertrok, 
reisden Hoofdempl. W. Ch. 
M. Julsing m et echtgenote. 
zoon en dochter, aJsmede 
Mevr. Visser- Dreyer (echt
genote gezagvoerder Visser ) . 

0 Met het lijnvliegtuig 
van 12 J uli j.l. vertrok naar 
Nederland gezagvoerder K. 
Koldijk. met gezinsschei
dingsverlof. 

0 Aan Hoofdwtk. L . Ploe
ger wer,d op 19 Juni j.l. in 
Nederland eervol on tslag 
verleend onder toekenniog 
van vervroegd pensioen. 

0 Met het vliegtuig van 17 
J uli j.l. is naar Nede.::land 
vertrokken . Hoofdwtk. H. J. 
Paulus Verburg met echt
genote. Aan Hoofdwtk. Pau
lus Verburg werd eervol 
ontslag verleend wegens af
keuring, onder toekenning 
van invaliditeitspensioen . 

k. p.m.- JOURnaal 
0 2e wtk. W. M. Wuth rich 
is met het vliegtuig op 16 
Juli j.l. naar Nederland ver· 
trokken om aldaar zijn ge· 
zinsscheidingsved of door te 
hrengen. 

0 In de maand Juli wer
den de volgende leerliog
wtkn. nieuw aan boord van 
de schepen der maatschap
pij geplaatst : E. Th. Palit 
\1.7.) T . Shamier H . Sha-

m.s. ,Van Riemsdijk'' 12 }uli 1950. 

Aan de R edactie t•an 
, de Uitlaat" 

Hoofdkantoor K .P.M. 
Djakarta. 

Mijnh eer de rerlacteur, 

Gaarne zou ik U willen verzoeken om enige plaats
ruimte i'n , cle Uitlaat" voor een woord van dank aan 
allen , die hun m edewerking hebben verleend aan het 
welslagen van de laatste P.C.J .-uitzending voor 
K.P.M.-schepen. 

H ier, aan boord 1>an de , Van Riemsd ij lr' ' , o p weg 
van Singapore naar Tandjong Priok, was de ontvangst 
uitstekeml. Er werd op het ontvangtoestel in de 
radiohut geluisterd door allen, die zou.den worden 
opgeroepen. Daar alle betrokkenen al lange tijd van 
huis zijn, zult U begrijpen, d at een dergelijlre uitzen
ding in deze tijd vooral zeer wordt gewaardeerd. 

Een woord van lof aan de initiatiefnemers tot deze 
programma's is zeker op zijn plaats. Wij ll.ebben een 
nwoie avond gehad. Nantens ons allen hiervoor nog
maals dank, 

* 

De 2e stuurman. 
]. P . van Haeften. 

Aangezien de , Wereldomroep"-P . C. J. in Hilver-
.. sum ook onze ,.Uitlaat" pleegt te ontvangen, zal dit 
dankwoord van stunrman Van H aerten ( waaraan .. 
wij gaarne plaatsruimte verleenden) ongetwijfeld 
te bestemder plaatse I{omen en in hoge mate worden 
gewaardee1·d. 

0 Op 26 April j.l. werJ in 
Nederland eervol ontslag 
verleend aan Ho.ofdwtk. G. 
van Dijk, onder toekenniog 
van vervroegd pensioen. 

0 Uit Nederland werd be
richt ontvangen dat op 7 
J uni j.l. 3e wtk. P. ae Fren
ne aldaar slaagde voor ziju 
diploma B-II. 

---- - .. __ . ___ _j 
mier en G. A. Rotschke 
l7.7. ) J. R. Mulder, F. A. 
Schou ten, W. Simons, en 
M. 1{. Addie (11.7.) R. 
Vlaanderen, M. M. Sybesma, 
J . B. Pisanis, L . R. Andreas 
(13.7 ,) Ch. V alenbreder en 
M. C. Tromp <15.7.) V. G. 
Flem, E. W eintre en G. H. 
K. Wertenhroek (18.(.). 

0 De 4e wtk. J. Schriemer 

en de 5e wtk. P. A. Stoop 
werden met iogang van I 
Juli j.l. hevorderd resp. tot 
3e en 4e wtk. 

0 H et m.s. ) ohan van 
Oldenbarneveldt vertrok op 
21 Jnli j.J. uit de haven van 
Tandjong Priok naar Ne
derland met aan hoord de 
volgende K.P .M.-ers en hun 
familieleden: Adj.-Chef ·J. 
H. van Dijk met echtgenote, 
drie dochters en twee 
zooos, le s tm. L. Ch. Door
nik (gezinsscheidingsverlofl, 
empl. H. F. M. Beckman 
met echtgenote en 
(on tslag), 2e wtk. 

zoon 
v. w. 

Orth me t echtgenote, twee 
zoons en een dochter (E.V.), 
Mevr. C. C. Schneider-Rees
man en dochter (gezin 
Roofdwtk. W. Schneider), 
Mevr. E. Dikstaal met twee 
doch ters en een zoon (gezio 
2e wtk. ) . Dikstaal), Mevr. 
H . W. Keizer-Husemaon 
met dochter en zoon (ger.in 
2e wtk. R. Keizer), Mevr. A. 
Mattaar·Staleman met doch
ter en zoon (gezin 2e wtk. 
F. J. M. Mattaar), Mevr. 
M. C. Nak-Verstraete en 
zoon (gezio 2e wtk. F. Nak), 
Mevr. L. C. de Vries-Spar
ling met twee zoons (gezin 
1e stm. J. de Vries), Mevr. 
S. M. P . Salverda-v. R osevcl t 
en doch ter (gezin Hoofdwtk. 
J. Salverdal, MevT. 0. M. 
v.d. Vuurts de Vries- ,:· 
J ack met dochter lgezin 2e: ' 
stm. P. A. v.d. Vuurts de·' 
Vries), de heren J . F. en J. · 
Woudstra (zoons van 2e stm. 
F. ) . Woudstra), de b eer ). 
L. Nooy (zoon empl. D. ] . 
Nooy), Mevr. J . Minfler· 
houd-Minderhoud en zoon 
(gezin 2e stm. J. K. Minder
houd), de heer J. G. Schel
lart (zoon l e stm. H. Schel
lart), Mevr. C. M. Sayers
de Boer met twee dochters 
(gezin 3e wtk. Sayers), de 
heren R. Ch. en R. L. de 
Wit (zoons van Ifoofdwtk. 
W. H. Ch. de Wit) en de 
jonge dames M. en P. Kruyt 
<dochters van Adj.·Chef J, 
Kruyt). 



Lfi PLRTfl V erstekelingen 
Het vraagstuk der vluchtelingen 

is vandaag de dag nog even groot 
als ooit tevoren. In bet Engelse par· 
lement is bet kortgeJeden ter sprake 
gekomen, naar aanleiding van 
enkele vragen van parlemen tsleden. 
De toen opgegeven cijfers duiden 
op de ernst van de kwestie. 

,La Plata ligt maar m.innetjes, on
clanks he t feit, dat de graanhoek niet zo 
lui is", sprak Scheepvaart en nam zijn 
6e horrel van mijn een-~jfendertigste 
gulden per dag rantsoen over in ziju 
grootluik. 

,Pik nog een graantje", adviseerden 
wij en gaven een klapje achteruit om 
een voorwaartse poging tot ongewilde 
beleefdheid in de kiem te smoren. ,Je 
beacht nogal graag!" 

Onze ,guardian angel", die de moecler 
van onder-de-gage <9) is, draaide bij en 
kwam met vrij veel vaart over de voor
steYen langszij schieten, waarbij zij haar 
Suez-kanaal-licht op mij richtte. 

nCirro cumnlus, cirro stratus, alto 
cur:nulus", giechelde onder-de-gage. ,-lk 
kan de bui ruiken, gewoon". W aarop 
Moeders hem ijl over dek veegde. 

Wij prefereerden op dat moment een 
rondtorn, om gevaar van aanvaring te 
vermijden en zagen nag joist hoe 
Scheepvaart een sleng van ooze een· 
heidsdrank overnam en klaar maakte 
voor vertrek. Besloten om. voor de hui 
te ontmeren om op tijd weg te zijn en 
nadat wij er nog een op de gangway 
en een met de loods h adden gepikt, 
kwam wij voorzichtig slaags. 

,,De een ligt op zijn merk en de ander 
haalt de hank niet". suggereerde Junior 
met kennershlik, hetgeen een dusdanige 
scheepsbeweging in ooze haven veroor· 
zaakte, dat wij even de zaak aankeken. 
,,Als La Plata er bij gaat liggen", spr ak 
Scheepvaart somber ,kan ik beter naar 
huis gaan". 

,,Wie is de griet", vroeg Moeder 
hoopvol, ,iets voor hem misschien ?". 
W aarbij ik werd opgenomen op de wij
ze, waarop een diesel-werktuigkundige 
een triple expansie machinist aankijkt. 

,De toekomst van de wilde vaart 
hangt van haar af", mompelde Scheep
vaart rustig, , en als de graanhoek nou 
lui was, maar die doet genoeg zijn best". 

,,Probeer het zelf eens'', adviseerden 
wij. ,Loop eens voor een tijdje weg uit 
je lijndienst en ga daar wat rondschar· 
relen". 

f ,,Kunnen ze beter aan j ou overlaten"~ 
zei Liefde blij. , Kan mammie over oor· 
delen", gai het keteljoch enige inside· 
information. 

Beleefd als wij zijn, gaven wij drie 
lange stoten en zochten voorzichtig 
onze weg naar buiten. Scheepvaart, die 
in convooi goed afstand hield, stelde 
voor om met een wagen te gaan en ooze 
Courant het nieuws te hesparen, dat 
er twee wagens door geuniformeerde 
mann~n etc., hetgeen wij volgaarne aan· 

namen door plaats te nemen in zijn 
wagen. 

,Waarheen, oh klare vengel?" spra· 
ken wij opgetogen. ,Zal het ooze kroeg 
zijn, o£ is h et mogelijk. dat wij een 
extra·vrachtje opdoen?" 

Scheepvaart, die tegen die tijd maxi· 
mum omwentelingen draaide, gooide 
zijn roer aan boord en schoot de binnen• 
h aven van ooze kroeg binnen, waar wij 
een vij£ cents plaatsje uitzochten. 

,Houd jij je die eerste nachten bij 
· jenevet", sprak hij streng. ,,Ik moet 

naar La Plata. Misschien zit er een 
extra-reisje aan vast". 

,Wees voorzichtig innocent", maan· 
den wij. , De Vereni} de Strijdkrachten 
nemen dit nooit en bovendien zijn 
's nachts de Priokweg en de Zeebonle· 
vard niet veilig". 

Babe. 

Van 7 Augustus 1945 tot 13 Juni 1949 
arriveerden in Engelann niet lllinder 
dan 1.397 vreemdelingen als vetsteke· 
ling. In de drie jaren 1946, 1947 en 1948 
bedroeg het aantal Britse verstekelingen 
aan boord van vreemde schepen 1.514, 
in totaal dus 2.911. 

!let grootste aantal verstekelingen 
kwam ui t Jamaica, n.l. 281. Van de 
Goudkust en Siera Leone kwamen er 
elk 210. Van de buitenlanders waren 
222 Spanjaarden, 228 P.>rtTtf;ezen, 99 
Ficnen en 52 N e d e r I a n d e r s. 

Indonesische havens leden 
Slleen Priok en Makassar maakten 

In het jaar 1949 hebben - val
gens een officiele bekendmaking -
de havens van Indonesie over hetal
geJlleen aanzienlijke verliezen gele
den. Aileen de havens vau Tandjong 
Priok en Makassar bebben een ex-
ploitatierekening te zien gegeven, 
welke met een voordelig saldo ein
digden, n.l. respectievelijk 601.300 
en 863.300 gulden. 

* 

op 2.739.100 rupiahs, voor Belawan op 
979.700 rupiahs en voor Teluk Bajur 
op 144.600 rupiahs. De kleinere havens 
zullen vermoedelijk een totaal-verlies 
van 1.567.300 rupiahs lijden. 

....__ 
Te Tandjong Pr.iok is thans, ~olgens 

de officiele gegevens, zestig procent van 
de zwaarheschadigde gudangs intussen 
h ersteld dan wei berbouwd. W egen en 
emplacementen z.ijn gerepareerd; stei· 

. gers vernieuwd en waterwegen schoon· De overige havens van lndoneste 
boekten nadelige saldi. De haven van gemaakt. Dezelfde werkzaamheden zijn 
Surahaia b.v. leed een verlies van niet te Makassar verricht, waar vooral ten 4 

minder dan 1.802.400 gnlden. De ver· gevolge van de Amerikaanse bomhar· 
liezen, welke in Belawan, Semarang en dementen in de Japanse bezetting grote 
Teluk Bajur werden geleden, bedroegen schade aan de kaden was aangericht. 
r espectievelijk 875.000, 746.000 en Uitdiepingswerken zijn op grote schaal 
ll9.000 gulden. Een aanta1 kleiner e ha· verricht te Belawan en Surabaia, zodat 
vens boekten exploitatie-resultaten, die de toegang tot deze have-ns weer moge
in totaal een verlies van 2.651.800 gnl· lijk werd voor grote zeesch epen. Teluk 
den te zien gaven. Bajur (bij Beraoe) beeft nog vier aan· 

"'~ 
De verwachtingen voor 1950 zijn, dat legsteigers, die vernieuwd znllen moe· 

de havens Tandjong Priok en Makassar ten worden , terwijl verschillende wrak· 
wederom voordelige saldi zullen berei- ken van schepen nog moeten worden 
ken, respectievelijk van 641.100 en opgeruimd. 
887.800 rupiahs. Aile andere Indo- ;_i 

nesische havens zullen zich dit jaar In verband met het feit, da-;- tb-;;s~ 
evenmin kunnen bedrui pen en de . meer dan voor de oorlog Amerikaanse·, 
verliezen worden geraamd voor Serna· jjr., E ngelse· en andere huitenlandse sche· 
rang op 607.900 rupiahs, voor Surabaia :i pen de haven van Tandjong Pri~k aan.l 



Vlissingen werd kampioen 1 
Paas- sporttournooi van zee
vaart- en machinistenscholen 

Elk jaar houclen gedurencle de Paasvacantie in Nederland de onder· 
scheidene zeevaart- en machinistenscholen te Amsterdam een sporttournooi. 
Ook dit jaar is op 11 April j.l. begonnen. Het vorige jaar kon de in K.P.M.
kringen wel zeer bekende ,De Ruyterschool" niet aan het tourn~oi deel
nemen. Dit jaar was zij echter van de partij en o.a. vertegenwoordigd door 
een grote groep studerende leerlingen, van wie enkelen uit onze Paketvaart. 
Het resultaat was, dat Vlissingen dit jaar kampioen werd. 

Wij ontvingen uit Nederland het blad 
,Poseidon", het orgaan van de Vereni· 
gina van· Leerlin.,.en der ,,De Ruyter· 

b 0 

school" van Mei j.J. waarin wij verschil-
lende bijzonderheden over het sport
gebeuren van dit jaar hebben aangetrof
fen. Gezien de belangstelling voor Vlis
singen, die er onder de K.P.M.-werk
tuirrkundio-en leeft -eeo !!1'0 oot deel 

b " 
hunoer is uit Vlissiogeo afkom~tig, oiet· 

verlieze.n ... ---... 

wins ten 
-

doen, is uitbreiding' van de haven een 
noodzaak geworden. Reeds nu is er 
plaatsgebrek, zodat men doende is de 
kadelengte met 150 meter uit te hreiden. 
Er wordt voorts een houthaven aange
legd, daar in toenemcnde mate hout 
wordt aangevoerd uit Borneo en Suma· 
tra, ter vervanging van bet anders op 
Java gehruik.te djati-hout, dat voor ex
portdoeleindex:. is bestemd. 

* 
Te Makassar zal ecn haven wor

den aangelegd om tegemoet te ko
men aan de behoeften van de prau
wenvloot, die zich enorm uitbreidt. 
Tevens zal er een scheepswerf ko
men, waar grote prauwen en kust
vaartuigen - herstelwerkzaamheden 
zullen kunnen ondergaan. Het vol
gende jaar - in 1951 dus -.- zal 
aandacht worden besteed aan Teluk 
Bajur en de kleinere havens in de 
ln de Uitlaat No. 10 plaatsten wij 
archipel. Te Bitung in Menado zal 
een havenworden aangelegd voor 
zeeschepen, voor het inladen van de 
c:opra, die van andere plaatsen zal 
worden aangevoerd. Op Sumatra is 
Rupat van betekenis in verband 
met de grote rijkdom van het sul
tanaat S iak. 

waar?- heeft de reductic van ,de Uit· 
laat" gemeend wat meer over het Paas· 
tournooi van dit jaar te vertellen. 

K.P.M. betaalde 

Zo is bet b.v. wei van belang op 
te merken, dat in bet blad hulde 
werd gebracht aan onze K.P.l\1. Oo
ze maatschappij had - in Neder
land - n.l de beslissing genomcn, 
dat aile jongelui, die aan het sport· 
tournooi zouden deelnemen, dit 
konden doen op kosten van de 
K.P.M. Dit initiatief werd later door 
de de rederij ,La Corona" en de 
K.J.C.P.L. gevolgd. Hierdoor was 
het mogelijk, dat vele studenten, die 
prachtige sportprestaties hebben ge
leverd, toch konden meedoen, waar 
zij anders eenvoudjg geen kans voor 
zouden hebben gehad. De K.P.M. 
,financierde" zelfs de deelneming 
aan bet tournooi voor 9 jongelui, die 
niet eens voor de maatschappij stu
deren. 

Bet tournooi verliep tijdens uitste· 
kend. weer. De organisatie was goed. 
Leider van de wedstrijden was de heer 
E. Dekoster. Het begon met een vijf· 
kamp op de Sintelbaan aan de Stadion
weg te Amsterdam: 100 ID· hardlopen, 
k.ogelstoten, hoogspringen, speerwerpen 
en verspringen. Goede prestaties voor 
de , De Ruyterschool" werden geleverd 
door Piet Spui en Hans Braakman. Ook 
Tonie Hermsen -een invaller- he· 
haalde goede resultaten. 

's Middags volgde een 1.500 m esta· 
fette (later zo maar uitgehreid tot 
2.500 m) en touwtrekken. Aile vijf ,De 
Ruyterscholers" liepen de loop uit. Bij 
touwtrekken kwamen de Vlissingers op 
de 3e plaats. 's Avonds waren er zwem
wedstrijden in het Sportfondsenbad (we 
hebben alt{jd de neiging om te schrijven 
,Spatbordenfonds" . Red. Uitlaat). Vlis· 
singen kwam op de 5e -en laatste
plaats. (Er moeten dus meer reddings· 
boten op de K.P.M.-schepen komen. 
Red. Uitlaat). 

Op W oensdag 12 April, de tweede 
dag, werden voetbal- en hockeywedstrij· 
den gespeeld. De Vlissingers wonneo 
zowel met voetbal als met hockey. 

Op Donderdag 13 April werden de 
finales voetbal en hockey gespeeld. Er 
was grote spanning. Vlissingen weed 
kampioen. Tenslotte volgden nog roei 
wedstrijden op de Bosbaan. De Vlissing
se roeiers hadden slechts voor 1.000 m. 
getraind en er moest 2.000 ID· worden gc· 
roeid. Er werd in twee klassen geroeid. 
een lichte en een zware. Ook hier wer· 
den toch overwinningen geboekt. 

Kampioen 
Toen de eindcijfers werden geteld 

bleek Vlissing met 325 punten bet 
kampioenschap te hebben verwor· 
ven en daarmee het tournooi te 
hebben gewonnen. 

Tot slot had een fuif plaats in Belle· 
vue, waar de bekers werden uitgereikt. 

Bet volgende jaar zal bet Paastour· 
nooi in Vlissingen worden gehoudeo. 

Engelse namen 
Er heerst in Britse scheepvaart

kringen een zekere ontstemllling 
over het feit, dat een groot aantal 
- steeds toenemend bovendien -
niet-Britse schepen Engelse namen 
krijgen, ofschoon er omtrent hun 
identiteit toch geen enkel misver· 
stand kan bestaan, aangezien zij hun 
eigen natie-vlag voeren. 

Tussen de Eerste- en de Tweede We· 
reldo01·log waren er o.m. vele N e d e r· 

"'l a n d s e kustvaarders, die onder En· 
gelse namen in Britse wateren voereo. 
Er zijn Engelsen geweest, die hebben gc· 
zegd, dat die Engelse namen bedoeld 
waren om de ware identi teit van de 
scheepjes te verdonkeremanen. Andereo 
hebben de efficiency van de Nederlan~'· 
ders geprezen en er op gewezen, dal'' 
juist dank zij die Engelse namen de 
kustvaarders vermoedelijk een aanzien
lijke hoeveelheid Engelse klanten heiJ
ben gekregen. · 

Op de Nederlandse kustvaartuigeo 
volgden de Scandinav1sche motor·fruit· 
schepen. De schepen van de Fruit Ex· 
press Line waren zuiver Noors, maar 
brachten hun ladingen naar Engelse 
havens onder namen, die men gemak· 
kelijk kon ontltoudeo. zoals de Califor· 
nian Express en de Oregon Express. 
Deze gewoonte is na de recente oorlog 
weer opgeleefd. De Svea Liner Flam er~co 
is omgedoopt in Flamingo. Een Noors 
fruitschip, dat kortgeleden in Denemar· 
ken van stapelliep, heeft de naam Fruit 
Queen gekregen. 



Slot: ·oiepzee-onderzoek in 
Indonesia 

een paar zeer fijne vernauwingen ver
toont die na het afbreken der kolom het 
kwik 'bij het passeren der warm ere bo
venlagen moet beletten een andere stand 
aan te nemen. De temperatuur-metmg 
is o.a . nodig om het zoutgehalte te bel
pen bepalen. 

Ret opgehaalde water wordt aan boord 
chemisch onderzocht en wel in de eerste 
plaats op het zoutgehalte. 

Een ander zeer belangrijk hulpmiddel 
is de repeteerstroommeter , een wonder 
van instrumentmakers-vernuft. Loo~
recht op een as staan twee vleugels, d1e 
zicb: in de stroomrichting gedragen als 
een weerhaan in de ~ind. Tuss~n tw~e 
dwars-assen bevindt z1ch een vm, die 
door een val-gewichtje vrij wordt gezet 
en door de stroom in beweging komt. De 
rotat ie van de vin, nu, wordt overge
bracht op een horizontale as, een bewe
ging die wordt geregistreerd door twee 
klotten zoals die van onze gasmeters. 
u~t de s'tand van de wijzers is op te rna
ken hoeveel omwentelingen de vin heeft 
gemaakt gedurende een zekere tijd, om
dat de vin eveneens tot stil stand te 
brengen is door middel van een tweede
valgewich tje. 

Een ander instrument, gebaseerd op 
het kompas stelt de geleerden in staat 
om na te gaan uit welke richting . de 
stroom op een zekere diepte vloeide, zon
der dat h et noodzakelijk is het instru
ment iedere keer op te halen, h etgeen 
op zichzelf al een enorme tijdsbesp!l-ring 
is, temeer wanneer men waarnemrngen 
verricht op 5.000 m diepte. 

,Saboteurs" 
Aan de andere kant had men geregeld 

te kampen met sabotage in de diepzee: 
kwallen en dergelijke dieren zetten zich 
met hun tentakels vast aan de kabel, 
waardoor uiteraard bet effect van bet 
valgewicht te niet ging, zodat de uren 
van wachten tijdsverknoeiing bleken te 
zijn. Ook hier zegevierde echter het 
vernuit. Bij de stroommeter b .v. loste 
men dit probleem op door bet geluid 
der valgewichten bij aankomst onder
san de kabel met een primitief tele
foontje naar bet onderzoekings-vaartuig 
ov'!r te hrengen. Op deze manier kon 
men dus gemakkelijk nagaan, of zich 
nog saboteurs ,op de lijn" bevonden. 

~**~******~~~*************~~*~ 

~ * -(1 Employe Jansen * 
~ ontvangt Brooten Kruis ~ 
-(1 ~ 
-(1 Bij Koninklijk Besluit is aan de ..,. 

I onlangs in dicnst van ooze maat- ~ 
schE.ppij getreden employe H. J . ~ 
Jansen -gedemobiliseerd kapitein * 

-(X der Mariniers- het Bronzen * 
~ Kruis toegekend. R et ereteken is ~ 
g op 23 Juni j.l. in de Marinekazer- * 
:« ne Oedjoeng te Surabaia door ~ g vice-admiraal Kist uitgereikt. Bij ~ 
{( deze plechtigheid was eveneens ~ 
g aanwezig de agent J.er maatscbap- * 
g pij te Surabaia, de heer Van Lier. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

50 jaren vlagseinen 
375.000 combinaties 

Het is net vijftig jaren geleden, 
sedert de intemationale code voor 
seinvlaggen in de scheepvaart werd 
gewijzigd en verbeterd, nadat er 
eerst al tien jaren over was gede
liberecrd en plannen waren ont
worpen. 

Het was -zo. herinnerde ,Nautical 
Magazine" ons in zijn Mei-nummer
een zckere kapitein Marryat, die de 
eerste was, die een code van vlag-seinen 
ontwierp, teneinde moeilijkheden te 
overwinnen, die verband hielden met 
bet convooieren van schepen van aller
lei nationalitei ten gedurende de Napo
leontische oorlogen. De ,Internationale 
Code" -,Commercial Code", zoals zij 
gemeenlijk wordt genoemd- die lvij 
thans kennen, kwam eveneens uit een 
oorlog voort, n.l. voor bet wisselen van 
seinen tussen Britse- en Franse schepen 
gedurende de Krim-oorlog. Toen waren 
er acbttien vlaggen in . gebruik, voor
namelijk dezelfde als die kapitein Mar
ryat ook al had ingesteld. Zij waren ge· 
noemd naar de eerste achttien mede
klinkers van het alphabet. Met deze 
achttien vlaggen waren 79.000 verschil
lende combinaties mogelijk, zonder dat 
in enig signaal meer dan eenmaal de
zelfde vlag behoefde te worden gehe
schen. 

Enkele der signalen zijn jarenlang in 
gebruik gebleven. De , lnternationale 
Code" heeft zich langzamerhand over 
de gehele wereld verspreid. Officieel 
wilden regeringen er niets mee te ma
ken hebben, hoewel zij het gebruik van 
de code wei aanrieden. 

Omstreeks 1885 waren er al vele 
klachten, dat de code niet uitgebreid 
genoeg was en in 1887 benoemde het 
Engelse ministerie van Handel een com· 
missie om baar te herzien en te moder
niseren. De Franse regering stelde voor 
nog twee vlaggen aan de code toe te 
voegen, n.l. de ,,X" en de ,Z", opdat 
meer seinen van twee of drie vlaggen 
zouden kunnen wordell samengesteld. 
Het idee werd aan de practij~ getoetst, 
maar men kwam toen tot de Qntdek
king, dat door deze aanvulling vrijwel 
bet gehele codeboek zou moeten wor
den omgeschreven. Daarvoor is men 
echter niet teruggeschrokken en zo 
werden tenslotte 375.000 combinaties 
mogelijk. Een grote staf werkte er aan 
van 1887 tot 1900. Op I J anuari 
van laatstgenoem d jaar kwam het in 
gebruik. In 1934 hadden nog enkele 
vernieuwingen plaats. 

.A.l 991, 
Uit vergelijkende overzichten van de 

koopvaardijvloot onder Nederlandse 
vlag per 1 September 1939 en per 1 
April 1950 is gebleken, dat ooze vloot 
nu in aantal 99% bedraagt van het 
aantal van voor de oorlog. 

De bruto-tonnage en de deadweight
tonnage zijn 105 en 108o/o van die van 
voor de oorlog. Dit wil dus zeggen, 
dat de schepen gemiddeld iets groter 
worden gebouwd. dan v66r 1940. Dit 
komt het .sterkst tot uiting bij de 
schepen voor ,droge" lading, Voor 
Nederlandse rekening stood per I April 
op stapel bij Nederlandse werven ruim 
I09.000 hrt., in bet huitenland ruim 
63.000 brt. ' 

Voor buitenlandse rekening op Ne
derlandse werven staan op stapel 43 
schepen met totaal ruim 272.000 hrt. 
en daarvan bet leeuwendeel voor Ar
gentinie, Frankrijk en Noorwegen. 

Slot : 

VLAGDISCBIMINATIE 
overeenkomsten op te nemen, met een 
addi tionele voorwaarde zelfs, dat in
dien de contracterende partijen geen 
scheepsruimte genoeg hebben, zij ge
bruik zullen maken van scbepen onder 
,Amerikaanse" vlag. 

Andere vormen van vlagdiscriminatie, 
waarvan w.ij kennis dragen, hebhen be
trekking op kwijtscbelding van of re
ductic op betalingen van allerlei haven
gelden voor schepen van en bepaalde na· 
tionaliteit; voorkeur in het gebruik van 
t, ~ .!dangruimte en rollend materieel; vrij 
meren en prioriteit bij bet toewijzen van 
meer-gelegenheid, waardoor schepen 
onder andere vlag worden vertraagd en 
hun vaarschema's ontwricht. 

Schadelijk 

Deze voorbeelden bewijzen, dat 
deze practijken toenemen. Ten 
Iangen leste zullen zij schadelijk 
zjjn voor de wereldscheepvaart. 
A.an de ene kant hebben wij de 
Ameril{aans~ ~is tot herstel van 
multilaterale wereldhandel ~n aaq 
de andere kant zien wij, dat reg(l
ringen (inclusief die van de Vere
nigde Staten) druk allerlei patro
nen breien) waarin zij haar eigen 

scheepvaart trachten te bevoorde
len. Deze twee richtingen kun~en 
niet samengaan, 
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