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Ongeval 
op Priok 

Op D~"lsdag, 23 Januari 
j.l. heetit zich in het vries
huis van de Civiele Dienst 
lie Tandjong Priok een on
geval voorgedaan, dat he
Iaas aan twee personen het 
leven heeft gekost, terwijl 
drie anderen 
dingen in het 
kenhuis op 

met verwon

K.P.M.-Zie
Petamburan 

moesten worden opgeno
men. Ret ongeval liet zich 
- wat de matcrielc gevolgen 
betreft- aanvankelijk em
stiger aanzien dan het ach
teraf bleek te zijn. De aan
gerichte schade is meege
vallen. Het vrieshuis was 
nauwelijks een etmaal bui
ten werking. 

De man doer D j o k o b in 
H a r d j o werd bij h l(t ongeva} 
dermate ernstig gewond, dat hij 
tijdens h et vervoer naar het zie
kenhuis is overleden. 

De olieman Sa 1 a m werd even
eens zeer ernstig gcwond en is later 
aan zijn verwondingen overleden. 

Onze deernis gaat uit naar hun 
nagelalen bc trekkingen. 

De gewonde leden van h et per
soneel -wier toestand gelukkig 
redelijk goed is- zijn: 

T.H. T an (haas-A) , 
A b d. Wahab (olieman) en 
M i a n (kuli) . 

Ret ongeval in h et vrieshuis 
deed ta Tandj<Ong Priok op i.e een 
of andere wijze he t gerucht ont
staan, dat er een ontploffing had 
plaatsgehad aan boord van een 
onzer schepen. H et bericht, dat 
hierover ook in de daghladen is 
verschenen, is echter totaal uit de 
Iucht gegrepen. 

I 

Van Sibolga naar Djakarta : 

Snel vervoer von zwaorgewonde 
hooldwerktuigkundige Marcus 

,~u ik eenma:.l aan de goerl.e zorg~n van llr. Wei.umannenzijc~vct}.J:.c~.!lU.l 
personeel hen toevertrouwd en de specialist mij na een grondig onderzoek 
heeft verteld, dat ik zo goed als zeker zal genezen, maar even geduld za) 
mueten hebben - tenminste 3 maanden in het gunstigste geval :......._ en ik verder 
een beetje ben bekomen van de reis, het fotograferen, ··het ,verpakken" en 
het vcrbedden, ligt mij nog een ding op het hant: dat is dank te brengen 
aan allen, die mij van het begin van m'n ongeluk af hebben geholpen. 

Het hegon al direct, nadat men mij op Oude
jaarsdag nit hct water had gesleurd. lk spreek 
vau ,sleuren", omdat ik mij hij het duiken 
in Sibol ga op de een of andere manier aan de 
wervelkolom zwaar had verwond. Om elk mis· 
verstand te voorkomcn: ik dook nit de motor· 
hoot, 1naar krecg na enige seconden zwemmen 
het gevoel, also£ ik gehcel verlan1d was. 

Een onderofficier van m'n schip 
(V an d e r H a g en) sleepte mij 
buiten de deining, terwijl anderen, 
die de ernSit van m'n toestand inza
gen, ook te water sprongen. Toen ik 
buiten het water was, bleek, dat ik 
gedeeltelijk verlamd was, n.l. mijn 
beide handen wnuit de polsgewrich
ten, het gehele middenrif en het 
rechterbeen, zodat ik volkomen 
hulpeloos was, maar nog steeds vol
ledig bij kennis. 

Verder op het str and, in de schadnw, bevon
den zich enige Indonesiers, die aan het pic
nicen waren. Dezc veronderstelden, dat mijn 
ruggegraat was gebroken en maakten onmid
del!ijk een vlak p lekje op het strand, waar ik 
werd neergelegd. Tot zelfs een hoofdsteun van 
zand werd geimproviseerd. Zij lieten direct 
,kelapa muda" halen en gaven mij dit te drin
ken. 

Er werd h esloten om onverwijld hulp te 
g11an halen. De 3e stuurman met een onder
officier blcven bij mij, de 2e stuurman en 3e 
werktuigkundige gi'ngen zo snel mogelijk naar 
de wal (ik lag op een eiland) om de dokter te 
roepen. Deze gel astte om mij direct naar de 
wal te brengen. 

Onder de bedrijven door had ik 
mijn horloge en ringen afgegeven en 
vel'lteld, waar mijn geldswaardige 
dingen aan boord lagen, want zelf 
verwachtte ik er ieder ogefiblik 
,uit te zullen stappen" . De enige, 
die pertinent weigerde dit te aan
vaarden, was de le stuunnan. 

Vervoer begint 

Kort daarna werd ik op de stretcher gel egd 
- practisch zonder pijn- en naar de•motorboot 

gedragen. Aan wal werd ik opgewacht door 
de dokter en enkele. schepclingcn. Hier werd 
ik ,overgepakt" op een brancard. Er was. geen 
transport, dus moest ik over ± 300 meter 
door de brandende zon worden gedragen. In 
het ziekenhuis moest ik wachten, omdat men 
eerst zoeken moest naar eeu bed, dat voor 
m1j lang genoeg was. 

To en b cgon de medische zorg pas in de ware 
zin. De dokter achtte het heter, dat er scheeps• 
personeel zou oppassen. Er zou dag en nacbt 
iemand van het schip bij me zijn. 

De eerste avond en nacht was dit 
een leerling-werktuigkundige. Deze 
vierde zijn Oudejaarsavond dus in 
het hospitaal en moest mij iedere 
20 minuten omdraaien . De gehele 
nacht ging dilt door. 

De volgende dag kwamen er andere mensen 
van het schip. De lcerling wilde echter blijven. 
Ik vroeg 1 man er hij, omdat er van slapen 
voor de mensen niets kwam. De l eerling wilde 
echter door waken, hoewel de 2e wtk. nog een 
man bad gestuurd. Hoc nodig d it was, bleek 
om 2 uur 's nacbts, toen de beer Wertenbroek 
als een blok tegen de grond viol van over· 
vermoeicnis. Toen stond de heer Bos er dus 
verder allecn voor. 

Ik dronk IS glazen ijswater. U s en water 
werden gebracht door kennissen: de beer 
Pesch, de Iamilie Lauw Ie Po en mevrouw 
Broekenisse. Zij wl!ren de hele dag ook om 
mij heen. 

De volgende dag kwam de Silindoeng binnen 
en nog geen uur na aankomst waren biervan 
ook de hoofdwtk. en kapitein aan mijn bed. 

De derde nacht ging hct en igszins b eter, wal 
het , wachtlopen" betreft, daar men elkaar in
derdaad afloste. Ik was wat rustiger, maakte 
zelfs grapjes en merkte op, dat er steeds meer 
officieren kwamen, waar de verpleegsters mis· 
schien debet aan waren. 

Ook de volgende dag waren aile officieren 
om beurt of tegelijk aan mijn bed en wilden 
weten, of ik niet i ets wilde eten, daar ik niets 
anders had gedaan dan drinken. Toen begon· 
nen zij gcrechten op le noemen. Bij bet woord 
,kippensoep" kreeg ik trek. De kapitein en de 
heer Den Hond gingen dit onmiddellijk , fixen". i 
Bij de uitgang van b et zi ekenhuis kwamen ~ij I 
mevr. Lauw tegen. Een uur l ater l1ad ik k.racr-\ 
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Vervolg·: Snel vervoer 
tige kippenbouillon -een liter of wat- vol
komen gezeefd, zodat ik het door een rietje 
kon drinken. De volgende dag h erhaalde m evr. 
Lauw deze tractatie. 

,Kaloekoe11 komt 

Intussen zat elm man aan boord 
zich de vingertoppen blauw te tik
k en om verbinding te krijgcn met 
Djakarta en andere schepen. De 
dokter had de eerste dag al beslo
ten om, indien de verlamming zich 
niet zou uitbreiden, mij per vlieg
tuig te doen vervoeren naar Medan 
of Djakarta. Door het verminken 
van telcgrammen was vervoer per 
vliegtuig door de medici in Dja
karta verboden en werd de K a -
I o e k o e gelast mij rte gaan ha 
len. Dit telegram kwam om half 
twaalf op de K a I o e k o e. Er 
stond in, dat er een verpleger op 
weg was en dat de K a I o e k o e 
m oest opstomen naar Sibolga om 
een gewonde hoofdwtk. lte halen. 

Ook al door verminking wist men niet beter, 
of men moest een zwaar gewonde halen, zodat 
men . beide binnenliggende schepen afschuimde 
naar spalken en verbandmiddelen. Kapitein 
Motta zei : , I k wacht n iet op die verpleger. 
Ik neem er een m ee van Padang" . Om kwart 
voor een vertrok hij met een verpleegster, zo
dat hij de andere morgen op Sibolga ar r iveerde. 
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Hij wilde direct weer vertrekken, zodat toen 
de Kaloekoe in d e Baai van Sibolga verscheen 
in het ziekenbuis alles in actie kwam. 

De beer Den Hond bracht zijn draagbaar 
mee. Deze draagbaar werd 13 maanden geleden 
door mij te Rotterdam overgenomen en nu 
door mij zelf voor bet eerst gebruikt. 

Op de Kaloekoe was al een speciaal gefabri'· 
ceerde prantjang klaargemaakt. De motorboot 
meerde bij luik 2, de prantjang werd gevierd, 
de draagbaar erop gezet en opgehieuwd. Dit 
geschicdde zo voorzichtig, dat ik degene, die 
mij tijdens deze korte luchtreis vergezelde, 
waarschuwde voorzichtig t e zijn m et vi'eren. 
Hij zei: ,Dit komt safe. Er zitten betrouwbar e 
mensen aan de winches". Hoe ,safe" dat kwam, 
hleek, toen ik -d~ ·-;chok van het · ~i;;:en ver· 
wachtte en ik al op dek stond. De zoster, die 
was meegereisd, nam nu bet bevel over en van 
hoog tot laag volgde men haar orders op. 

De Kaloekoe vertrok onmiddellijk. Toen wij 
eenmaal voile kracht draaiden en er afgedraaid 
was, verscheen al gauw de hecr K ho, hoofdwtk 
van de Kaloekoe en de gezagvoerder. 

Tegen een uur of drie nam de echtgenote 
van hoofdwtk. Kho de dienst van de zoster 
even "O;er. Mevr. Kho was al .even behulpzaam 
als d e zusUir. D eze nacht zouden zij om beurten 
waarnemen, maar zuster Schapenscha zou rusten 
in mijn hut. Zij lag nog nau welijks, of ik wilde 
al weer draaien, hetgeen haar deed besluiten 
om verder maar te blijven waken tot 5 uur. 
Toen kwam mevr. Kho Iwar aflossen. 

Bij het hizmenstomen van Padang en terwijl 
het schip d e wal naderde, werd er r eeds geroe
pen ,op te schieten", omdat bet vliegtuig over 
een uur en een kwartier zou vertrekken. Dit 
deed de Agent Steyl besluiten om in een auto 
te springen en naar het vliegveld t e r ijden. Ik 
werd in die tussentijd vastgesnoerd en kon 
weer niemand goedendag zeggen. 

Daar stond in eens in de deur van 
m'n hut de hoofdverpleger van Pe
tamburan, de beer Teunisse. Een 
ieder, die deze man kent, weet wat 
een geruststelling het voor mij was 
door zo'n , reus" op mijn reis te wor
den begeleid. Hij nam onmiddelllijk 
h et commando over het transport op 
zich. De dekdienSJt Iiet de valreep 
horizontaal zakken. Dit geschiedde 
zo langzaam, dat de mensen, die mij 
droegen:, ongeduldig werden en er 
bij gingen zitten. Aan de wal w.erd 
ik in de ambulance gelegd, die mij 
naar het vliegveld bracht. 

Toen de gezagvoerder van het vliegtuig langs 
mij heen ging en vroeg, of ik last had van 
schokken, beloofde hij om het vliegtuig neer 
te zetten ,als een kinderwagen", hetgeen hij 
zowel t e Palembang als op Kemajoran op 
wonderhaarlijke wijze d eed. Hij vertelde mij, 
dat bij daar een hobby van had gemaakt, daar 
bij reeds zoveel gewonde soldaten had vervoerd. 

Bij aankomst op Kemajoran stond er weer 
een ambulance klaar, welke mij rechtstreeks 
naar Petamboeran hracht. Hier bleek weer, 
welk een machtig idee bet van d e heer Teu: 
nisse was geweest om d e brancard nit de am
bulance van Padang mee t e nemen, zodat ik 
zonder meer in de Djakartase ambulance ge· 
sdtoven kon worden, zonder , overstappen" , 

Dit is nu een verslag van eel! 
volkomen invalide. Ik kon dilt ver· 
slag maken, omdat ik van het mo· 
ment van het ongeluk af steeds hi: 
kennis ben gebleven en dit meestaJ 
niet het geval is bij zwaargewonden 

Een woord van welhaast onnit· 
sprekelijke dank moet ik dan oo1 
richten tot iedereen, die me be· 
hulpzaam is gewecst, ook !tot d1 
mensen van het Hoofdkantoor, di1 
er voor hebben gezorgd, dat d1 
K a l o e k o e naar Sibolga vertrok 
vliegtuigpassage hespraken, de am 
bulance verordonneerdeu en wi• 
weet h oeveel andere dingen no1 
hebben moeten r egelen" 

A. MARCUS 
H oofdwerktuigkundige 
. ss. ,Van der Hagen", 

thans in P etamboeran. 

K.P.M.~ER HOORDE GROETEI 

Over de ontvangst van de recente ui 
zending van de , Wereldomroep", h• 
stemd voor schepen van de K .P.M 
stuurde de echtgenote van 2e stuurma 
B. Gatersleben van h et s.s. Palehleh aa 
P.C.J . de volgende reactie: 

, Zo juist heb ik van mijn man be riel 
gekregen, dat de uitzending ,.H et Schi 
van de Week" van 17 ] anuari door h e1 
zeer goed werd ontvangen. 

Hij voer in de omgeving van Bali, 
papan en heeft van de uitzending bu 
tengewoon genoten. Hij was erg ve 
heugd op deze wijze de stern van z~ 
vrouw en moeder door de aether te ku. 
nen horen." 

w.g. Mevr. J. A. Gaterslehen 
Bosch en Duinlaan 9a 
Bloemendaal. 
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Polshorloge 
gevonden 

Door de Bewakingsdienst der 
K.P.M. te Tg. Priok is ~p 11 Jan
u ari j.l_ van een kuli in beslag
gen omen een van diefstal afkom
stig polshorloge. 

Opvarenden van de op die da
tum binnenliggende sch epen, van 
wie een polshorl~ge is ontvreemd, 
worden verzocht hiervan opgave 
te doen aan de chef Bewakings
dienst. 

•)-··-···~-·····-············ ·· ········· ·· ·· · ········ · · ········· · · · · ·········· -···················· .. ·· 



Waarom is de Nederlandse 
tankvloot zo klein ? 

De Noren zijn nu at meer dan 1000 jaren bekend en befaamd .a1s uit
nemende zeevaarders. Toen de Westfriese boer zich nog amper op het open 
water waagde, trokken zij reeds over de gehele Noordzee, een deel van de 
Atlantische Oceaan en voeren hun schepen tot de verste en vreemdste kusten. 
Ennuis het 1000 jaren later -10 eeuwen- waarin toch ook Nederlandse zee
lieden en Nederlandse reders wei het een en ander hebben geleerd en 
bewijzen hebben gegeven van durf en ondernemingsgeest te land en op bet 
water. 

Maar in het jaar 1950 mat de rtotale Noorse tankvloot 2.240.000 B.R.T. ton. 
De gehele Nederlandse tankvloofbestond uit 61 schepen met 372.702 bruto rton, 
waarvan dan eigenlijk nog de tankers, die onder de vlag van de ,Corona" 
--dochter van de Shellgroep- varen (199.719 B..R.T.) afgetrokken moeten 
worden, zodat er voor de vrije Nederlandse tankvloot zegge en schrijve in 
totaal 173.000 ton overbleef. 

Tien millioen Nederlanders met 173.000 ton tankers tegen drie mil!Jioen 
Noren met 2.500.000 ton. 

Deviezenbron 

Het Nederlandse volk en de Neder
landse rederijen zijn er zich volkomen 
van bewust, dat ons. land m de 
komende jaren nieuwe inkomsten
bronnen zal moeten aanhoren. Te land 
geeft men zich op de meest uiteen
lopende wijze moeite om Nederlands 
industrialisatie uit te breiden. Ter zee 
speuren rederijen sinds jaar en dag naar 
nieuwe mogelijkheden om met Neder· 
landse schepen buitenlandse valuta de 
verdienen. Maar tot dusver zijn de winst· 
mogelijkheden, die de internationale 
tankvaart hi edt, hlijkbaar uog niet ( vol
doende?) onder de aandacht gekomeu 
van de Nederlansde zeevaart. 

Het tankbedrijf, zoals dat door de 
Noren wordt beo efend, is een merk
waardig bedrijf. Want voor het 
grootste deel worden deze tanksche
pen soms reeds v66r de geboorte in 
time-charter verhuurd aan de we
reld-olie-ondernemingen, terwijl de 
N oorse reders slechts met een klein 
deel van hun vloot voor eigen risico> 
varen. Daardoor los staande van 
de ups en down van de tankvrach~ 
tenmarklt, zijn verscheidene N oorse 
reders er in geslaagd om hun nieuwe 
tankschepen binnen de tijd van het 
eerste timecharter -binnen een 
periode van 5 tot 7 jaar- volkomen 
,, vrij" te varen. (Dit lijkt ons een 
nogal rooskleurige voorstelling van 
zaken. R ed. Uitlaat.) 

Steeds grote:-

Terwijl enkele jaren geleden het nor· 
male type tanker, dat nieuw werd ge· 
bouwd, 13.500 ton groot was met eeu 
snelheid van 13% knoop, ·hlijkt de laat· 

s te tijd de tanker van 16.500 ton met een 
snelheid van 14 tot 15 mijl per uur de 
voorkeur te hehben. Zweden bouwt een 
soort standaard·type van 16.500 ton, 500 
voet lang, met een 6.000 APK-motor, 
die deze schepen een snelheid geeh van 
l4 Y2 knoop. Dit nieuwe type 16.500 d.w. 
ton tanker is een soort com promis 
tussen de 12.000 ton tanker, die per ton 
vervoerde olie vrij hoge kosten h eeft, 
en de grootste tankers van mim 20.000 
ton, die weliswaar een heter ver
voersrendement hebben, maar die bij 
een daling in de vrachten of hij bui
ten gehruik stelling en hij opleggen, 
weer veel grotcre onkosten veroorzaken. 

V oor iedere onderneming, ook 
voor de tank.rederij, is de toekomst 
van nog groter belang dan bet he
den. In internationale scheepvaart
kringen venvacht men een nog ver
dere stijging van de gemiddelde 
tankergrootte, zodat schepen met 
20.000 rton d.w. het normale type 
zullen gaan vormen. 

Verleden jaar werd de wereldtank· 
-v1o\.)t met ruim 1.750.000 deadweight ton 
lllit~breid. In 1951 zal de toeneming 
waaTschijnlijk wat minder zijn, aange· 
zien de Ver. Staten hun tankerhouw 
,aanzienlijk beperken. (Of deze ver
wachting na het uitbreken van het 
Koreucmse conflict nog juist is, staat te 
b ezien R ed. Uitlaat.) . 

Tien jaren geleden voeren er in de 
w ereld tankers met een tonnage van 
17.000.000 ton. Sedertdien is het tanker
totaal met 50% gestegen. De vervoers
capaciteit van de wereldtankervloot is 
n.atuurlijk in nog sterkerc mate toege· 
nomen, dank zij de grote scheepssnel
heid. Hoe op de duur de hezetting van 
;de wereldtankvloot zal zijn, hoe de 
~ankvrachten zich zullen ontwikkelen, 

hangt af van de groei van de were1d
olieproductie, van de gebieden waar 
deze zal worden gewonnen en waarheen 
de olie zal moeten worden vervoerd 
en tenslotte van enkele factoren, die 
speciaal op de kwaliteit van de tank
vloot betrekking h ebhen. Er zijn op het 
ogenblik ongeveer 500 tankers, met 
4.000.000 ton, die ouder zijn dan 20 jaar. 
Daarhij komen ongeveer 10 millioen 
ton tankers van het z.g. T2·type. In het 
ecrste geval zullen deze schepen h et 
niet lang meer maken. In het andere 
geval betreft het tankers, die eigenlijk 
gecn noi'maal type zijn. En tenslotte 
hlijft er he t zeer belangrijke feit -een 
factor, die in h et probleem der in
dustriele expansie een even grote rol 
speelt- dat bij een eventuele daling 
van de vrachten> oude sch cpen niet 
meer zullen kunnen concurreren. 

Het totaal van al deze factoren 
zal tenslotte bij de Nederlandse 
reder de doorslag moeten geven 
voor tie vraag, of hij niet ook einde
lijk een belangrijker rol zal willen 
gaan spelen in bet bedrijf van het 
internationale olievervoer over zee. 

In navolging van h et Zweedse voor· 
beeld, waar de werven hun systeem 
van seriebouw ook tot de tankbouw 
hebben uitgestrekt, tengevolge waarvan 
op dit ogenblik reeds de Zweedse werf· 
prijzen niet onhelangrijk lager liggen 
dan die van Engeland, Nederland of 
Fraokrijk, zijn enkele Nederlandse 
wcrven doende een zelfde serjesysteem 
in te voeren, waarhij dus niet de reder 
volgens een ontwerp van eigen bouw· 
bureau ieder schip volk.omen , naar 
maat" hestelt, maar waarbij de wed 
een bepaald type ontwerpt, dat dienten
gcvolge als ,ready m ade"·artikel tegen 
een Iagere prijs &eleverd kan worden. 

Er is een tij d geweest waarin Amster· 
dams vroede vadcren met aile recht 
aan de Statcn·Generaal konden schrij· 
ven : ,Niemand kan betwijfelen, of 
deze Ianden gaan in het stuk van koop· 
vaardij en in menigte van schepen de 
koninkrijken van Engeland en Frankrijk 
zoverre te bovcn, dat daarmee nauwe· 
lijks enige vergelijking kan gemaakt 
worden". H et zal van de ondernemings
geest van Nederlandse r eders afhangen 
deze woorden -zij het ook in heperkte 
mate- weer te doen gelden. Er zijn nog 
altijd in de wereld grote winstmogelijk· 
heden: economisch inzich t, doorzet
tingsvermogen en de bereidheid tot het 
aanvaarden van een gewcttigd risico, 
zullen Nederland een evenredig deel 
van deze winS'ten kunnen doen toeko
men. 

Uit: , de Telegraaf'. 
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Zit er goud 

in Neerlands bodelll ? 
toevallige omstaudighedeu heeft zich 
echter in deze zaud- en grintlageu bet 
good op enkele plaatseu samengepakt. 
Dit kan een gevolg ziju van de stroom
suelhe id van de rivier tijdeus de af
zetting, of door de aanvoer van zijrivie
ren welke goudhoudeude gesteenten 
meevoerden. De gesteenten zijn door 
de verwering losgemaakt uit de bergen 
en door de h ergbeken meegevoerd naar 
de rivier. 

En -zo ja- is het dan de moeite waard? 
De goudvondsten in 1948 op de 

Veluwe zUn aanleiding geweest, dat 
velen zicb afvroegen, hoe dat daar 
was gekomcn'. Over bet algemeen 
waren de verwachtingen te boog ge
spannen en kwam er van een ,gold
rush" niets. Toch is bet wel de moeite 
waard de vindplaats nade1· te bek.ijken. 
Op de Veluwe, waar goud zou zijn 

gevonden, bevindt zich eeu gedeelte 
van fijne zanJ en , welke tot het ,laag
terras" behoren. Hieronder l iggen h et 
ee1·st echter fijnzm~dige afzettingen, 
vaak vermeugd met het grint van h et 
smeltwater der gletschers, waaronder 
cleze s trek eu in de U stijd sclmil gin
gen. Dan volgt naar de diepte toe 
een meer of minder dikke laag afge
zette keileem van deze ijsbergen met 
een omvaugrijke geplooide laag, om 
welke laatstc het te doeu is. 

Het zijn zand- en grintlagen afgezet 
door de Rijn, voor h et ~js de k ans 
had ons land te h ereiken. De rivier h ad 
toen een veel grotere omvang dan nu 
het geval is en bedekte langzamcrhaud 
een groot decl van Nederland me t 
zand en grint. 

In de U stijd (eigenlijk 4 ijstijden, 
doch het is niet bekend, welke hiervan 
van invloed waren op deze streken) 
ploegde een pl.m. 1000 m. dik landijs
dek op zijn weg vanuit het Hoge Noor
den op vcle plaatsen de grint- e n zand
la gcn als het ware om en waar h et in 
rivierdalen kwam, werdcn de dalwan
den opgepcrst en gestuwd tot heuvels. 
V andaar de naam van dezc lag en als 
,.gestuwd hoogterras". Enkele b ekendc 
heuvels zijn die van de Veluwe, Holter
h erg, Lemelerberg en enkcle andere. 

Rijn goudhoudend 
In bet vcrlcden en ook nu nog was 

en is bekcnd, dat de Rijn zwak goud
boudend is. Steeds weer beef t men op 
allerlei plaatsen, vooral aan de hoven
loop, getracht goud te wlnueu, docb 
bet heeft nooit vee! opgeleverd. Be
grijpelijk is nu ook, dat in de oude 
afgezette Iagen van de Rijn sporen 
van goud worden aangetroffen, hoe
wei natuurlijk bet gcbalte zcer laag 
zal zijn. 
Zelfs is het voorgekomen, dat om

streeks 1900 vondsten werden gedaan 
bij Hellendoorn, doeh toen cr aan een 
maatschappij vergunning word vcrleend 
om b et terrein te onderzoekeu, bleek, 
dat ua nauwkeurige bcstudering van 
enkele monsters niets of gemiddeld 
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0,0536 gram goud per m 3 werd aauge
troffen. H et was de moeite dus niet 
waard. 

De Veluwse voudsten stammen ver· 
moedelijk nit dezelfd~ lageu n.l. de 
hoogterras-afzettingeu van de Rijn. 
Deze komen echter ook voor van Nij · 
megeu-Ncedc-Wier den tot aan de lijn 
Valkenswaard-Oosterhout-Eiland Schou
wen. V aak liggen deze zan den a an d· 
oppervlakte, h .v. op enkele Twen tse 
heuvels, fle Veluwe, op sommige plant 
sen in Noord-Brahant, doch vaak zijr 
ze hedekt door later afgezette lagen en 
ziukeu dieper weg. 

H et goudgehalte hi ervau is u i ters l 
gering en vaak niet aan te tonen. Men 
kan dit ve rgelijken met zeewater, 
waariu ook eeu uiterst klein percentage 
zit en hier niet uit is te halen. Door 

Vanaf de Romeinse tijd tot nu 
doemden er telkens langs de Rijn 
goudwasserijen op, die na verloop van 
tijd bun bedrijf moesten staken. In 
bet museum te Bazel ligt ecbter nog 
ecu gouden munt, welke geslagen is 
uit Rijngoud. Talloos zijn de sageu in 
de Rijnstrekeu over goud en een van 
de bekendste is wei de sage van de 
Nibelungen-scbat, weUte diep op de 
bodem verborgen zou liggen. 

Het rijkste goudlaud ter wereld is op 
het ogenbJik Zuid-Afrika, waar verleden 
j aar weer een veelbelovende goudader 
werd ontdekt. 

Wie niet sterk is, moet slim zijn 
Nederland kreeg dok terug 

Nederland beschikte voor de oor
log slecbts over een dok, dat groot 
genoeg was om bet vlaggeschip der 
koopvaardijvloot, de , Nieuw Am
sterdam", op te nemen, n.l. het 
46.000 tons druogdok van ,Wilton 
Feijenoord" te Schiedam. In de oor
log is dit dok echter enige keren 
gebombardeerd en in 1943 is het 
dientengevolge gezonken. Een jaar 
later is bet gelicbt en naar de Waal
haven versleept, waar bet aan de 
grond werd gezet. 

H et dok, dat op ingenieuze wijze was 
geeoustrueerd, bestond uit zes secties, 
welke stuk voor stuk konden worden 
afgescheiden, waarna toch een werkeud 
droogdok overbleef. R et was dus moge
lijk een of meer secties van het dok a£ 
te nemen en in bet eigen dok te repare
ren. Van deze omstaudigheid is na de 
oorlog b.ij de reparatie-werkzaamheden 
eeu dankbaar gebruik gemaakt, omdat 
ruen in de ' V aalhaveu begou met het 
herstel van de twee miust beschadigde 
secties en -toen deze klaar wareu
dit tweetal als droogdok gebruikte voor 
eeu derde sectie. Achtereenvolgens wer
den zo vij£ secties bersteld, doch de 
zesde was door de bombardementen 
geheel vecloreu gegaan. 

Op de W erf Gusto te Schiedam werd 
eeu neiuwe zesde sectie gebouwd en 
deze is toen ook aan het Jr.oogdok toe
gevoegd, zodat medi& April voor de 
eerste maal sinds 1940 de ,Nieuw Am
sterdam" weer in bet vaderland kon 

dokken. Dit feit is destijds te Rotterdam 
met een kleine plechtigheid herdacht, 
waarbij de minister van Verkeer en 
Waterstaat aau de chef dokmeester P. 
Buitendijk de eremedaille in goud, ver
bonden a an de. Orde van Oranje Nassau, 
uitreikte. 

De he~telwerkzaamheden zijn een 
knap staaltje van vakmanschap geweest, 
die natiouale- en internationale h elang
stelling trokkeu. Niet minder belang
stelling ging uit naar de wijze, waarop 
bet vernieuwde dok ligt gemeerd, n.l. 
aan twee volgens de modernste inzicbten 
geeoustrueerde b etouueu palen, die elk 
een gewicht hebben van 3190 ton en een 
leug-te van 25 m, waardoor zelfs dit 
zware dok bij stormweer niet kan wor
den losgeslagen. 

,-- Niet slim genoeg ... 
Te Grimsby (Eng.) is de kapi

teiu van het Nederlaudse motor
schip Constant door de r echter be
boet met £ 37 6s (en verbeurd-ver
klaring van de goederen) wegens 
het smokkelcu van 1.500 sigaret
ten en 4 flesseu whisky. 

De whisky werd in eeu ka.st en 
de sigaretten onder de dekens 
aangetroffeu. 

Moraal: Crime doesn't pay. 
Whisky behoort te worden ge

dronkcn en sigaretten te worden 
gerookt. 



Menselijke waardigheid 
in beroep en bedrijf 

Personeelsleiding 

Gelukkig heeft z~ch gedurende de laatste jaren de behoefte o-ntwikkeld 
om de mens in het bedrijfsleven te :den als een functionaris met eigen ge
'dachten. eigen wensen en mogelijkheden, overeenkomstig zijn menselijke 
waardigheid. Dit Ieidde el"toe, dat men zich ging verdicpen in problemen 
verband houdend met de v.erbetering van de verhoudingen tussen !eiders en 
geleiden. Daarnaast staat de n oodzakelijkheid, dat de preSJtaties worden opge
voerd. Dat vroeg een mecr efflciente methode van Ieiding geven. Iemand kan 
een geniaal ingenieur, een voortreffelijk boekhouder of een uitstekend vakman 
zijn. Dat sluit nie~ vanze!f in, dat hij in staat is om Ieiding te geven aan 
anderen. Dat is een kunst op zichzelf. Er zijn geboren !eiders, 'die de gave 
om ande1•en Ieiding ie .geven van nature bezitten. Wie die niet heeft, kan 
haar echter aanleren. 

V oor de 001·log was dit probleem in 
Nederland nog niet aangesneden en in 
de hezettingstijd kwam het uiteraard 
helemaal niet aan de orde. Maar aan 
de overzij de van de Oceaan was men 
met het hestuderen er van reeds hegon
nen, •oor Amerika in oorlog raakte. 
De oorlog zelf dwong echter er op korte 
termijn een grondige studie van te ma
ken. Er was een nieuwe methode nodig 
om de bedrij fsvoering tot hoge d·oel
matigheid op te voeren. De ervaring 
wees daarhij uit, dat de heste resultaten 
werden hereikt, wanneer men hij het 
werk de menselijke persoon en waardig
heid op de eerste plaats stelde en eerz>t 
daarna de productie. Dat wil zeggen: 
waar de menselijke persoonlijkheid zich 
volledig kon ontplooien, verkreeg men 
het hoogste rendement. 

Ook voor Nederland 

Ook voor het na-oorlogse Nederland 
was het noodzakelijk te streven naar de 
grootst mogelijke doelmatigheid hij al 
het werk. 

Nederland is :llO ontzaglijk arm !!e
worden, dat het zich de weelde nict 
kan veroorloven zijn arheidskracht te 
verprutsen. Daarom trok m en op onder
zoek uit: naar Zwitserland, naar Ame
rika, naar Engeland. 

Een van de eerste Nederlanders, die 
van dit onderwerp studie maakten in 
Amerika, was de psycholoog dr. 1. He· 
rold, die destijds nog in dienst was van 
de ,Oranje-Nassaumijnen" te Hecrlen. 
Sinds enige jaren heeft hij zich te 
Maastricht gevestigd als psycholoog 
Anderen trokken eveneens op onder
zoek uit. Er werd ook in Engeland 
poolshoogte genomen. · 

Men zag bet grote nut in van d~e 
nieuwe methode van persone~lshe· 

leid en kwam tot de conclusie, dat 
ook Nederland daarvan grote voor
delen zou kunnen plukken. Ret was 
een gelukkige samenloop van om
standigheden, dat in dezelfde krmg 
van personen, die samcnwerkten in 
de , Stichrting van de Arheid" het 
besluit viel om ook deze zaak aan 
te pakken. Dat hetekende, dat werk
gevers en werknemers van aRe rich
tingen samenwerkten om het plan te 
verwezenlijken. 

F. o.·w. 
Zo ontstond de , Fundatie W erkelijk 

Dienen". Ongetwijfeld doet die naam 
vreemd aan. Toch geeft hij het doel van 
de Fundatie voortreffelijk aan: hoe kan 
een werker -op welke plaats en in 
welke functie dan ook- het b est wor
worden gevormd, om zij n de gemecn· 
schap dienende taak zo O'Oed mo"'elilk 

b b " 
te vervtdlen met hehou d van zijn per-
&Oonlijkheid en menselijke waardigheid? 
Deze , Fundatie Werkelijk Dienen" 
riep in samenwerking met het , lnsti
~uut voor f raeventieve Geneeskunde" 
m h et Ieven he t , Nederlands lnstituut 
voor P ersoneelsleiding (N.I.P.L.) " te 
Driebergen. Hier tracht men die mensen 
voor hun taak te hekwamen, die op 
enigerlei wijze en in welke bedrijfstak, 
onderneming of dienst ook, Ieiding 
moeten geven aan het werk van 
anderen. 

Naar eigen aard 

De mannen, die in Drieber gen met 
het werk startten, putten hun weten-

schap uit Amerikaanse en Engelse 
hronnen. Lcvend.ig warcn zi.i zich er 
echter van hewust, dat de zaak i.n Ne
derland op Nederland,se wijze moest 
worden aangepast. Dat betekende in 
hct b egin een zoeken nnar de goede 
weg en de juiste m ethode. In hlijvend 
contact en geregelde gedachtenwisseJing 
tussen lesgevers (in dit geval: trainers) 
en oud-cursisten werden theorie en 
practij k aan clkaar gctoetst. De practi
sche ervaring in de ondernemingen 
verheterde voortdurend de theorie. Dit 
contact zal ook in de toekomst hlijven 
hestaan. Zo zal men op de duur tot een 
steeds hetere methode geraken. 

In de cursus bedrijfstraining wor den 
dric reek sen ]Jehandeld, n.J. I werk
instructie; 2. werkverhoudingen en 3. 
werkmethoden. 

Wat er wordt geleerd. 

De cursus werk-i n s t r u c tie he
handelt de methode om kennis van h et 
werk op verantwoorde wijze over te 
dragen aan een ander, die deze kennis 
niet heeft. De cursus werk-v e r h o u -
ding en gaat meer in op de ideeele 
vraagstukken, die aan de g·oecle. verhou
clingen in de werkgemeenschap ten 
grondslag liggen. Tevens worden prac
tisohe methoden behandeld en beoefend', 
hoe men onderlinge menselijke moei
lijkheden kan voorkomen en hoe men 
ontstane moeilijkheden op tactische- en 
voor icder aanvaardbare wij ze dient te 
beh andelen. Tens]~tte stelt de cursus 
werk-m e thode n de vraagstukken 
aan de orde met b etrekking tot vereen-
voudjging en doelmatiger inrichting van 
de werkzaamheden. De cursussen dra
gen het k ar akter van interne onderlinge 
bespreki.n gen. Dank zij een zeer aan
trekkeli.jke conferentietechniek kunnen 
de chefs zich rek ensch ap geven van 
foutcn, die in hct verleden werden ge
maakt. Zij leren in de plaats daarvan 
hetere methoden, die zij met gemak in 
de toekomst kunnen hanteren. 

Belangstelling 

Het enthousiasme, waarmede deze 
chefs de cursussen bijwoonden. is 
steeds zeer groot geweest. Na een 
week van intensieve besprekingen 
voe~den zij zich gcS!ierkt en beter m 
staat om h un ondcrgeschikteu te bel
pen en op ver antwoorde wijze tot 
activ1teit aan te zetten, hun w erk te 
vereenvoudigen, hun menselijke 
problemen onder de ogen te zien en 
tot een goede op!ossing rte brengen. 
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OVERZICHT 
IN BEELD , 

Bij de . foto's : 

1) Om tegemoet te komen aan het stijgende vervoer van klapperolie, 
is de P 1 an c i u s gedurende de laatste reparatie ingericht voor het vervoer 
daarvan in bulk. De oude trouwe P 1 an c i u s bij het vertrek u it Tandjong 
Priok t•P de geregelde dienst naar Makassar. 

2) D e nieuwste schepen van de maatschappij, P,ebouwd voor het ver
voer van hout, zijn k ort na aankomst uit Nederland ingezet in de houtrijke 
gebied('n van Borneo. De agent van onze maatschappij te Bandjermasin 
stuurde de redactie enkele opnamen van het m.s. S an an a in belading aan 
de houtsteiger te Telok Dalam aan de Barito-rivier, dichtbij Bandjermasin. 

3) Het overnemen van de zware ijzerhouten dolken aan de landzijde 
te Telok Dalam. 

4) A an boord van h et m.s. K as i mba r vierde op 1 Januari j.l. olie
man J acoeb zijn 25-jarige jubileum. Ten overstaan van de geh ele bemanning 
van h et schip werd h em door de gezagvoerder het horloge met inscriptie 

' overhandigd. 

2 

3 

thans uit de 

7) 
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ian get van onze maatschappij in zijn ,petestad", 
~n op het eilland Madura. D e steiger op de voorgrond 

.. . Aan de kade van Belawan-De!li [iggen nog steeds 
le oud-K.P.M.-er L e ma t ang , die in Januari 1942 
rdement in brand geraakte en r echtstandig aan de 
dat een obstakel voor de scheepvaart vormt, wordt 
md. 

n jaar ~vordt de lading van de L ·e mat a n g gelost. 
geladen met enkele honlerden tonnen expliosieven, 

m en bommen, ingekapseld in cement. De munitie is 
arine-ploegen verwijderd. Thans is de beurt aan h et 
:ken door het contact met het water letterlijk steen
; de papieren verpakking nog goed gebleven. Onder
:ers de lading m et expJosieven losgemaakt en in grote 
~lakte gehesen . (Foto's gezagv. M.F.S. van Zeyll) 

!"'""'"'_. __ ~--· ~· .......... -···-- ····--------~-·~;-····-···-~·- --.. ,-....... 'l 
i 
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In Holland 

is het ook zo goedkoop niet l 
Naast de politieke ollltwikkelingen, zullen er wei andere onderwerpen 

zijn, waarin ge evenzeer zult zijn geinteresseerd. De ervaringen des dagelijk
sen Ievens bijvoorbeeld: ge zu1t U afvragen, of de gerepatrieerde , Indiscb
gast" bij aankomst in Nedeland een potentieel gefailleerde is, dan wel de 
richard, waarvoor bet overigens zo onromantiscbe WCSiten allen, die uit bet 
V erre Oosten aankomen, wei wil aanzien. De waarbeid ligt, zoals gewo'onlijk 
in deze nucbtere wereld, ongeveer in bet midden, maar met de neiging, wat 
naar de kant van bet faillissemenit te nijgen. Het Ieven is bier duur. 

,Duurder dan in Indonesie?", zult ge 
vragen. Dat niet: de prijzen van de 
eerste levensbehoeften staan in Neder· 
land in redelijker verhouding tot het 
inkomen dan hij U. Brood, melk, kaas, 
aardappelen en al die zaken, die de 
grondstoffen vormen van h et Europese 
menu, vragen geen astronomische be
dragen van het huishoude]jjke budget, 
al liggen de prijzen belangrijk hoger 
dan bijvoorbeeld voor de oorlog. Het
zelfde geldt, zij h et in mindere mate, 
voor textiel, huisraad en aanverwante 
zaken. ' 

De in Nederland teruggekeerde waant 
zich dan ook de eer ste weken in een 
tijdelijk verloren paradijs - ondanks 
aile goedbedoelde waarschuwingen (zo
als ook deze beschouwing er een poogt 
te zijn) van het tegendeel. De redel ij
ker verhouding van de p rijzen der 
eerste levensbehoeften staan slechts 
schijnbaar in r edelijker verhouding tot 
het inkomen : de b ehoeften hlijken in 
Nederland aanzienlijk groter te zijn. Er 
is m eer k eus : het m enu wordt gevarieer
der dan in Indonesie mogelijk is -
ruaar relatief ook duurder. De kledin" 
stelt hogere eisen; ontspannin" e~ 
ontwikkeling bieden grotere mog;lijk
heden, waarvan men dan ook o-roter 
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gebru1k m aakt; vaste lasten als huis-
huur, belastingen, schoolgelden vallen 
ontzaglijk tegen. 

Schok der eerste dagen 
J a, die schok van de eerste dagen: 

als ge thuiskomt n a U en de Uwen in 
de Europese kleding te h ebben gezet. 
Een paar pakjes voor m eneer, die het 
dan maar in de (goede) oonfectie heeft 
gezocht, met een regenjasje en een 
winterjasje en wat overhemden, das· 
sen en wat er zo bijkomt en merkte 
dat hij duizend goede Nederlandse gul
dens armer was. Voor mevrouw en de 
kinderen navenant zogezegd. Ge moogt 
er wei eenzelfde be drag per charmant 
persoon tegelijk voor uittrekken - ge 
doet he t dan nog h eel pelahan·pelahan 
aan. 
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Dat zijn de ,eenmalige" uitgaven, en 
daar valt overheen te komen, indien ge 
over de nodige pegulijnen zoudt be
schikken. De eenmalige uitgaven, die 
daarbij komen, vallen evenmin mee. 
Echter : wie zo gelukkig zou zijn de be
schikking te krijgen over een eigen wo· 
ning zal bemerken, dat het inrichten 
daarvan eveneens ernstige aderlatingen 
vraagt en ge moet nie t vreemd kijken, 
als men U voor een goede wollen deken 
bijvoorbeeld tegen de tachtig gulden 
armer maakt. En wollen dekens zult ge 
uit Indonesie niet meebrengen ...... Ge 
kunt U, kortom, zonde.r veel moeite hij 
he t inricbten van uw hutje op de hei 
rui:neren - he tgeen dan ook onder ge· 
r epatrieerden gebruikelijk is. 

A ls zij voordien reeds niet zijn ge· 
rui:neerd door de periode, die zij in 
hotels, pensions of gemeubileerde ka
mers, al dan niet ,met warme m aaltijd", 
moeten doorbrengen. Hier, in Den 
Haag, vercist bet verkrijgen van een 
vestigingsvergunning, de basis van aile 
huizenhuurdersvreugde, ongeveer twee 
maanden wachten en drie tochten naar 
het rijkelijk excentrisch gelegen bu
reau. Voor h et ·openen van de jacht 
heht ge dan n og een soort prioriteits· 
verklaring nodig, die (met geluk en 
wijsheid) een maand meer vraagt. De 
len gte van de jachttijd wordt bepaald 
door puur geluk, t aktiek en doorzet· 
ting-svermol!"en. En die Jen!!te hP.naalt 
dan weer de mate van Uw fai1Jisse· 
m ent. Hotelprijzen zoals gebmikelijk 
h oog en onbetaalbaar voor gebruike
lijk bescheiden inkomens. Overheids
onderkomens (kampen, e.d.) zijn tc 
heschouweb als noodoplossinrren , met 
alle nadelen van di en, voor h en, die 
n och over f inanciele bronnen , noch 
over persoonlijke r elaties b eschikken. 
Pensions weten eveneens van nrijzen. 
af: f 350 zijt ge wei kwijt voor het on· 
derbnmgen van een gemiddel d gezin 
van vier personen - en dan overdrijft 
ge alweer niet. De rela tief goedkoopste 
kamers -een gemeubileerde etage-

zult ge niet gemakkelijk vinden bene· 
den 200 gulden per maand. 

Cijfers, die u wellicht n iet veel zul· 
len zeggen. Zij worden wat duidelijker, 
als men weet, dat het salaris voor mid· 
delbare, veranlwoordelijke functies zel
den veel boger zal zijn dan 500 gulden 
per maand: zeshonderd gulden is fraai, 
zevenhonderdvijftig uiterst fraai. Men 
kan zich voorstellen, wat daarvan over· 
blijft wanneer de heer P. Lieftinck zijn 
grijpje gegrepen heeft, wanneer verze· 
keringen en andere vaste lasten zijn 
betaald. Bedragen voor huur, als wij 
hoven noemden, en waarbij dan nog de 
kosten voor vuur, water en Iicht ko
men, gaan dan wanhopig ver hoven 
hct economisch verantwoorde. 

Luxe 
Bij deze verhoudingen tussen inko· 

men en kostcn voor levensonderhoud 
wordt veel, wat het Ieven veraange· 
naamt, luxe. Ge kunt bijvoorbeeld, een 
zuinig klein wagentje houden (benzine 
ongeveer 35 cent per liter, wegenbelas· 
ting -de enige-- zo ongeveer een 
/tientje per maand, een servicebeurt 
7.50, stalling is nergens te vinden en kost 
dus ook nie ls ... ) , maar ge zult er iets 
anders voor mo~ten Iaten. Minder naar 
het theater bijvoorbeeld (voor twee gul
den zit ge naar omstandigheden rede
lijk wei) , concerten die iets duurder 
zUn gemeenlijk maar toch nog wei be
taalbaar, of bioscoop, waar ge voor een 
gulden nog wei kunt zitten. 

Maar twee roofovervallen 
Een somber beeld, zult ge zeggen, en 

dat is ook wei zo. Niet opwindend bo· 
vendien. W ij hebben hier in Den Haag 
de laatste weken m aar twee r.oofover· 
vallen gek end: de eerste op Oudejaars· 
n acht (door twee geheel gealcoholiseer· 
de jongelui, met een plastic pistooltje), , 
de tweede drie dagen l ater (maar dat 
was een valse aangifte : de vrouw van 
de timmcrman h ad het geld opgemaakt 
bij de aankoop van hoedjes en zo). De 
materiele omst andigheden dwin gen dus 
het over :rrote deel van het Nederlandse 
(en h et Euronese) volk tot een nauw 
, buqrermans"-bcstaan , waarbii ieder 
risico de gevaren voor algeh ele maat· 
schanpelijke ondergan11: in zich draagt, 
en dat m en dan ook nie t :rr aag zal 
W'illen lopen. Gevoe~rd b~j de Jaten· 
te, m aar steeds gevoelde dreigine van 
achter h et U zeren Gordijn, leverde dit 
a1les de verlamming op, waaraan Ne
derland en Europa zozeer lijden". 

(Ontleend aan , de Nieuwsgier") 



0 De 4e Stm. A. M. Frigge 
werd met temgwerkende 
kracht per 1 J anuari 1951 
bevorderd tot 3de Stm. 

0 Met in gang van 1 1 a
nuari j.l. is de l.l. proviand 
klerk 0. Kandou alsnog tot 
proviandklerk bevorderd. 

0 Hoofdwtk. H. L. Oei 
vierde op 9 1 anuari j.l. a an 
boord van h et m.s. T oba 
zijn 25-jarige dienstjuhi
leum. Die dag. b evond h et 
schip zich te Pare-Pare en 
werd tijdens een gezel]jg 
ooder-onsje de heer Oei door 
de oilicieren en onderoffi
cieren een kleine Winkler· 

. Prins Encyclopaedic aange· 
boden . Op ll J anuari j.l. 
binnenliggende aan de stei
ger te Bal ikpapan- werd h et 
juhileum nogmaals pub]jek 
herdacht, in h et hijzijn van 
enkele geuodigden, onder 
wie de havenmeester, de 
gezagvoerder van het m.s. 
Samuel ' s Jacob en diens 
echtgeuote en vele anderen. 
Na een korte speech over· 
handigde gezagvoerder Mul
ler de jubilaris h et goudcn 
horloge en de enveloppe
met-inhoud in de feestelijk 
met vlaggen versierde salon. 
Na dit officiele gedeelte 
giog men door me t een 
feestje, dat werd heeindigd 
met een voortreffelijke 
lunch. 

0 Op 30 1 anuari j.l. ver· 
trok h et m.s. Bantam uit 
Tandjong Priok naar Ne
derland met aan hoord o.a. 
de dames D .G.J .H. en W.A. 
Bosman ( dochter s van adj. 
chef 1 .E. Bosman). 

0 Met h e t lijnvliegtujg 
van 15 J anuari j.l. keerde 
le stm. W. J . P ottinga van 
gezinssche~dingsvedof uit 
Nederland in lndoncsie te-
rug. 

0 Met ingang van 12 Ja
nuari j.l. h ecft de beer W. 
N. van H eusden h et beh eer 
van b et Bali-Hotel der 
maatschappij te Den Pasar 
overgenomen van de h eer 
C.J. Verma ire. 

0 R et tweede schip der Sa
ilasse het m.s. Sabang, is 

k. p. n1.- JOUR0ddl 
op 19 Januari j.l. in Indone
sie aangekomen. R et schip 
h ad onder commando van 
kapitein W.E. Sonneveldt op 
18 November j .l. zijn mai
denreis van Amsterdam uit 
ondernomen. De e tat-major 
bestond uit l e stm. J. C. v. 
Vulpen (ex GSV/restEV); 
2e stm. F. de Koning (idem) ; 
td. 3e stm. A. den Hartog 
(nieuw-aangenomen) ; de 
nieuw-aangenomen 4e stl. 
L.J. Eyken en H.J. Kuyp ; 
h oofdwtk. R. de Wit (exEV) ; 

Jubilea 
. 
tn 

Heer D. Iken: Vervoer; 
Indeling Vloot; Nieuw
bouw; Vrachtzaken; Door· 
voer. 

mr. D.F. de Koe: Personele 
Zaken; Secretarie; Passage 
& Tourisme; Claims; Equi
page. 

H eer H. Harinck: Comp· 
tabiliteit; Statistiek; Civiele 
Dienst; Ink. & Mag. Dienst; 
Ncvenhedrijven ; Mag. v. Ge· 
drukten; Steenk. Mij. ,Pa
rapattan"; Brandstofvoor· 
ziening: Afwikkeling oor
logszaken. 

Februari 

25 jaar 
1 Febr. 

Abd. Moetalib 
Markasan 
Doelah 

klerk I 
mandur II 
bottelier I 

Padang. 

8 Febr. 

J. A. Dikker adjunct-chef Makassar 
Cm2/ HK F.G.C. de 1a Rambelje beambte 

13 Febr. 

Ar. de Best gezagvoerder E .V. 

td. 2e wtk. P .A. de Vlieger 
(ex-EV) ; 3e wtk. H.J . Hu
nink (ex-EV) ; de nieuw aan
genomen Se wtk. R.I. Haar
lo, alsmede de l.l. wtk. N.J. 
de Hoog, afkomstig van de 
K.P.M.-opleitling te Vlis· 
singen. Aan boord reisde 
tevens mede de 11.-stm. L. 
M. K apitein (nieuw-aange· 
nomen ) . 

0 In verhand met de te
rugkeer van onze directeur, 
de heer D. Iken, van E uro
pees verlof uit Nederland, is 
met in gang van 17 J anuari 
j.l. de werkverdeling der 
directie als volgt geworden: 

mr. W.M. Hens: Algemen e 
Zaken; Begroting; Nauti
sche Dienst; Techniscbe 
Dienst; Medische Dienst. 

BEKENDMAKING 
De ,Djawatan P elaja

ran" heeft hekend gemaakt, 
dat hot eerstvDlgende exa
men ter verkrijging van een 
dtploma van stuurman VflOr 

de Grote V a art zal worden 
gehouden op Donderdag 12 
April a.s. en volgenclc dagen 
in hct examenlokaal Gu
nung Sahari 87, Djakarta, 

H et schriftelijke gedeelte 
zal plaats hehhen in de 
voormiddag-uren van 08.00 
tot 12.00 uur ; bet daarop 
volgende mondelinge exa
mcn in de voor- en namid
daguren resp. van 08.00 
10.00 uur en van 17.00 -
19.0() uur. 

Zij, die hedoeld examen 
wensen af te l eggen, ztill.en 
voor en uitcrlijk op 15 Maart 
.l,.>.l scnrnteHJk: of monde-
1ln~ Ju ervan k ennis moeten 
geven aan de secretar is van 
ue l!.xawen-Commissie, Gu
n ung :,ahari 87 te Djakarta 
wet auH.tehJke o~gave van. 
n aam, acit·es en voor welk. 
diploma het examen zal 
worden afgelegd. De exa
mens voor 2e of 1e stuur
man kunnen desgewenst in 
twee gedee~len worden af
gelegd, waarvan gelijktijdig 
melding dient te worden 
gmnaakt. 

Bij de bedoelde kennis
geving moeten worden over
gClcgd : 

a. een uittreksel nit het 
geboortercgister of een an
der wettig identiteits h e
wijs; b. een welgelijkend 
portret (paspoortmodel ) in 
twee-voud ; c. de oorspron
kelijke bewijsstukken, waar· 
uit blijkt, dat hij de vereis
tc diensltijd bezit; d . een 
gen eeskundige verklaring 
van ccn door de Dienst der 
Volksgezondl1eid aangewe
zcn specialist voor de te 
verrichten k euringen op het 
gezicht en op h et gehoor ; 
e. h et laats te verkregen nog 
geldige diploma en V()or wat 
betreft het diploma 3e 
sluurman - indien verk~e
gen- h et eindgetuigschrift 
van de Zeevaartschool en 
f. het voor de deelneming 
aan het examen verschnl
digde bedrag: 

voor een diploma 
1c-Stuurman G.V. 
voor ecn diploma 
2e-S tuurman G.V. 
voor ecn dip1oma 
3e-Stuurman G.V. 
voor een herexa
men 

.. 
R. 50.-

" 35.-

" 25.-

" 10.-
lndien h et examen voor 

het diploma 2e- of 1e stuur
man in twee gedeelten zal 
worden afgelegd, is voor 
ieder deel het halve exa
mengcld V'Crschuld.igd. 

W ellich t ten overvloede 
wordt er nogmaals op ge· 
wezen, dat besch eiden, in
g~diend n a hovenvermelde 
sluitinrrsdatum, niet meer in 
beh andeling zullen worden 
genom en. 
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Nog een oude doos: 
Uit de dagen vanp de N.I.S.M. (II) 

Wij verlieten in het vorige nummer de heer De Roewr lin zijn beschrij
ving van het zeemansleven aan het einde van de vorige eeuw. Hij was toen 
le stuurman op de L a n: s b e r g e en hij beschreef voor ons, hoe bovenmatig 
aangroeisel met eigen middelen van de huid van het schip werd verwijderd, 
als de dokbeurt wat lang op zich liet wachten, hetgeen in die dagen nog wei 
eens voorkwam. 

In een van die perioden, dat het 
schip lange tijd geen gelegenheid voor 
een dokheurt (in Singapore) kreeg, be
gon de schoorsteen van de Lansberge 
tekenen van verval te vertonen. T er 
hoogte van het dek was zij grotendeels 
doorgeroest. De kapitein schreef naar 
het hoofdkantoor, dat het schip hoog· 
nodig in dok moest worden schoonge· 
maakt en dat dan tevens de schoorsteen 
moest worden vernieuwd. Het resultaat 
van deze brief was, dat een ander schip 
een .nieuwe schoorsteen naar Makassar 
bracht. T'oen de Lansberge ter rede 
van Makassar kwam, moest het schip 
naar de kolensteiger verhalen om daar 
de schoorsteen aan boord te sleuren en 
. . . . . . ter plaatse aan te brengen. Dat 
was in die tijd gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. De ko lensteiger was, om 
te beginnen, een lange smalle steiger, 
niet breder dan de diameter van de 
schoorsteen. Met zeer veel moeite slaag· 
de men er tenslotte in de nieuwe schoor· 
steen over rollen langszij van het schip 
te brengen en daarna door middel van 
een span tussen de masten op haar 
plaats te zetten. 

Aanvaring 
Op een van de reizen naar Singa

p ore voer de L a n s b e r g e een 
gouvernements-,kruisboot" aan, 
deels tengevolge van slecht weer en 
anderdeels door onvoldoende ver
Jichiting van de ,kruisboot". De be
manning klom bij de boeg van de 
L a n s b e r g e over en de kruis
boot zonk. 

Later bleek een lichtopzichter te 
zijn vermist. Er werd gemime tijd ge
zoch t, maar de drenkeling werd niet 
gevonden. Het ongeluk had nog een 
goede kant. Aile kmisboten kregen 
boordlantaarns, inplaats van het enkele 
witte lichtje, dat zij voordien voeren, 
als zij onder zeil waren. 

Navigatie 
De heer De Roever verhaalt nog een 

typisch staaltje van navigatie. De zee
kaarten warcn in die dagen voor som· 
mige wateren uiterst primitief en on· 
hctrouwhaar. Op de route van Boeton 
n aar Kendari moest het schip door 
Straat Boeton en in de Kendari-Baai 

De Gouverneur·Generaal Lansberge. 
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navigeren met een z.g. plan-kaartje, 
dat eigenlijk die naam niet verdiende, 
want h et was een gewoon schetsje in 
inkt. Het was helemaal niet op schaal 
en getekend door iemand, die daar vroe
ger ook wei eens een keertje had ge
varen. Bovendien was er op het hele 
traject noch bebakening, noch kustver· 
lichting. Er kon dan meestal ook aileen 
bij daglicht worden gevaren, terwijl een 
der schepelingen hoven in h et touw zat 
om op de verkleuring van het water 
te letten, teneinde bijtijds te waar· 
schuwen als het schip soms te dicht bij 
een der vele plaatselijke koraalriffen 
kwam. Meestal werd op landmerken ge· 
varen, zoals kenbare boompjes, spleten 
in bergen, uitstekend'e l andpunten e.d. 
Deze landmerken werden dan, als het 
overal vrij van ging, zorgvuldig geno· 
teerd om later weer te worden benut. 

Als de duisternis begon te vallen, 
werd vaart geminderd en een der ankers 
~et 40 vaam ketting voor de boeg ge· 
VIerd, daarna recht de wal in gestuurd, 
tot het anker begon te krabben, vervol· 
gens nog enkele vademen ketting ge· 
stoken en gestopt. N atuurlijk werd 
stoom-op gehouden en zeewacht door· 
gelopen, want n iet aileen bestond de 
kans, dat het schip gedurende de nacht 
ging drijven, maar het was in die tijd 
O{)k in die streken nog allesbehalve vei· 
lig. Het kwam meermalen voor, dat 
vaartuigen door de kustvolking werden 
afgelopen, geplunderd en uitgemoord. 
Zodra het daglicht werd, werd de reis 
voortgezet. 

Eigen bebakening 

Op h et traject van Straat Boeton naar 
Kendari waren in de Kendari-Baai tal 
van r iffen, waardoor de navigatie in die 
baai -ook al omdat er zo weinig land· 
merken waren- uiterst lastig en ge· 
vaarvol was. O.m . moest er om een r if 
heen worden gesto{)md. Dit moest ge· 
beuren op h et zicht van de verkleuring 
van het water. 

Op een van de r eizen trof de 
L a n s b e r g e het rif hoven wa
ter aan. Dit kwam maar zelden voor 
en zo besloot men de gelegenhcid te 
benutten om er een baken op te 
gaan zetten. De m achine werd ge
stopt, een boot gestreken en de ka
p~tein ging er zelf met een paar 
mensen, een paal met ecn punt er 
aan , een moker, een leeg vat en 
zwarte verf been. Binnen een kwar
tier prijkte er een zeer duidelijk 
k enbaa r baken op het rif, waa1·van 
m en op volgende reizen - en ook 
volgende schepen- veel nut h eeft 
gehad. 

Slot: zie pag. 12. 



De stem uit de K. P.M. : 

Nederlandse werkzaamheid • 
lll Indonesie 

Wanneer de schrijver dan vervolgt met~ 
,Stellig zijn er thans nog tal van aanwijzingen, 
die eerder op bet tegendeel wijzen", dan rnoet 
de lezer (in verband met bet onmiddellijk 
daaraan v oorafgaande betoog) maar eens pro· 
heren nit te maken, welk tegendcel hij nu 
feitclijk bedoelt. Bedoelt hij misschien de 
drang naar een l agerc levensstandaard? Of 
bedoelt hij wellich t het zeer verontrnotende 
van de tulr ijke storenrle versch ijnselen van het 
nog a~tij di voort.gaande gistin gsp~oces? Mis· 
scbien bed oclt h ij illJderdaa(l d it laatsle, want 
bet zou toch al te d waas zijn te veronderstel· 
len, dat cr hoegenaamd niets Lot Nederland 
zou d oordringen van : 

a. d e talrijke moorden en u•molngen op 
p lanters; 

b . bet ontclbare aantal aanslagen op 
b ur gers, on verschillig van welke land· 
aurd, en de talloze berovingen ; 

c. de schie•· onafgebroken reeks van sla· 
kingcn, voornamelijk in di e bedrijven , 
wuarin h et meeste buitenlnndse kapitaal 
is ge"investeerd; 

d. l•e t exploiteren en in·bezit-houden van 
zeer winstgevende huitenlandse eigen· 
d ommen. (B.P.l\1.-hoorterrein en Mars· 
man·Gouclmijn in Atj eh l . 

Al dergelijke , aanwij zingen"' besehouwt de 
schrijver van het ,Handelsblad"-artikel h l ijk· 
baar al s vau zeer voorhij gaande nard. Er blijft 
dan geen andere conclusie ovet· dan vast te 
stellen , dat l1ij zij n uitgc~proken vertrouwen 
haseert op d e hoop, dat er in al deze veront
rustemle toestanden wei spoedig een radieale 
verbetering zal inlreden, welke hij d an ziet 
als bet niteindelijke resultaat van die belang· 
rijke evolntie, die h ezig i s op gan g te komen. 
Ik gun hem van ganser harte die hoop en ik 

· zou ze gaarne met hem delen, maar ik moet 
tot mijn spijt erkennen, d.at de t alrijke storende 
verscbijnselen, die de schrijver bedoelt, mijns 
inziens eerder aan een r e v o ! uti e dan aan 
een e v o I uti e doen denken. B ij een rustige 
evolutie zouden maatregelen als bet afkondigen 
van de staat van oorlog en beleg in West· en 
Oost·J ava niet nodig zij n, t erwijl hevige bot· 
singen tussen sterkhewapende strijdgr_9epen 
ni et eens op de kaart zouden staan. En even 
sterk als deze revolutie zich heeft voltrokken 
in de bestnursvoering over deze gewesten, zal 
zij zich voltrekken in aile denkhare verhou· 
dingen tot de voor·oorlogse hc!anghehbenden, 
onverschillig of zij staten, handelsliehamen of 
individ uen waren. Nu kan - al kost ze een 
land doorgaans zware offers - een revolutie 
voor bet land zelf uiteindelijk toeh wel voor· 
delig zij n, hoewel ook bet tegendeel mogelijk 
is. Maar in de hele wereldgeschiedenis is geen 
enkel voorheeld aan te wijzen van een revolutie 
binnen d e ,gren zen van een b epaald land, die 
geen slachtoffers huiten die grenzen heeft ge
mnakt. En a ls we nu hij dit gistingsproces onze 
blik vestigen op di e huitenlandse slacht· 
offers, dan zien we, dat Nederland er t.o.v. 
Australi e o£ Japan tot nu toe nog vrij behoor· 
lijk is afgekomen, voorzover bet d e export 
van goe•leren naar lndonesie over d e jaren 
1949 en 1950 betreft. Met voorbijgang van aile 
overige ontzettende verliezen dient echter nu 
reeds te worden vastgesteld, dat d eze 
, gunstige" exportbalans - gezien de econo· 
mische ontwikkeling hier te Iande - zo gnnsti g 
niet zal h lijven. Voor de souvereiniteits· 
overdracht . waren het nagenoeg uitsluitend 
Nederland~e importeurs, die cle ,grote import" 
in handen hadden, terwijl vele beschermende 
bepalingen het de Nederlandse fabrikanten 
mogelijk m aaklen om hnn export nagenoeg 
uitsluitend op Ned. Jodie te richten. Deze 

bevoorrechte toestandl i~ echter voor goed van 
de harm. Naast het r estant van d e voor-oor· 
logse Nederland.se importeur·s - aan heide 
zijden geriankeerd door talloze Chinezen -
schieten de lndonesisd•e groothandelaren als 
paddestoelen nit de grond. Deze zullen van· 
zelisprekend in de toekomst, eveneens - dank 
zij logiocherwijze te ver" achtcn protectie· 
maatregelen - hoe Ianger hoe meer de gehele 
handel gaan beheersen, niet alleen voor 
textiel, maar ook voor metaal waren . Tot d it doe! 
crecerde men de z.g. ,Bentcng-groep", die 
geheel ui t lndonesische importcurs h e· 

staat. H ct ligt voor d e hand, dat er 
j aar na j aar steeds meer !eden tot deze 
,.Benteng-groep" zullen toetreden. Deze 
,.new-comers"' in bet handclsorkest richten 
hun aanvragen heus niet a il een (en zelfs 
n iet in eerste instanti e) tot de Nederlandse 
fab r ikanten! Dat de Nederlandse producenten 
- ondanks de talrijke moeilijkheden - econo· 
misch bezien dus geen (~·eden tot) klagen 
hehben, kan ik derhalve niet aa nnemen. Men 
mag de export-balans voor de jaren 1949 en 
19"50 niet als basis nemen voor venvachtingeu 
over 1951, omdat deze jaren waren, waarin 
de Nederbnders nog de supervisie over d e 
im· en export uitoefenden. Wie deze heide 
~aren als basis neemt voor hoopvolle ver · 
wachtingen voor de toekomst, vestigt m.i. zijn 
hoop op een wegzakkend fundament. 

H oe d e schr ijver van bet artikel in het 
,.Alg. Handelshlad" er bij komt om onmid· 
d ellijk daarna te concluderen, dat d e afwezig
hcid van (reden tot) klagen bij die Neder· 
!andse prod'Ucenten tevens betekent, dat d e 
rupiah sterker wordt, is mij een raadsel. Ook 
dit is weer een frappant voorbeeld va n een con· 
clusie, waaraan elke vorm van hewijsvoering 
o ntbreekt. Hetzelfde geldt m.i. voor de rest 
van deze zin., waarin hij de mogelijkheid nit· 
spreekt van een voord.elige .geldbelegging in 
rupiah's, omdat d eze ,mogelijk heid" eveneens 
gekoppcld zit aan die sterker-wotdende r upiah 
en derhalve mede gebaseerd is op dat om·ede· 
lijke kla gen der Nederlandse producenten. 

In de tweede helit van d es schrijvers betoog 
bespreekt hij slechts een fin.anclieelie maoat· 
•·egel, die in het bedrijfsleven hier te Iande 
ingr ijpt, nl. de vennoot.schapsbelasting. Over 
aile andere financieele maatregelen, zoals de 
gel dsanering, de d eviezen-hepalingen, de 
andere directe· en i"ndirecte helastingen, de in· 
voerrechten en aeeijnzen, de certificaat· 
a an kopen en nog zovele andere, die hier bet 
hedrijl"slcven minstens even sterk be"invloe· 
den, bewaarde hij - helaas - het sti lzwij~ten. 

Tenslott e hcspreekt hij nog de huidige 
boogeonj unctuur in de marktprijzen der In· 
donesisehe producten, waarbij hij dan een 
enkele mogelijkheid voor d e toekomst poneert, 
die een blijvend sterke teru gslag in de prijzen 
zou k unnen veroor zaken, nl. internationale 
controle voor enkele produclen . Hij vergeet 
hierhij echter, dat een dergelijke controle, die 
hij zich nog nit een vooroorlogse periode her· 
innert, wei mogelijk was in een tijd, waarin: 

a. d e \Vesterse koloniale mogendheden in 
dit deel van d e wereld t.a.v . koop en 
verkoop de Ia kens uitdeelden; 

b . deze mogendheden ook de productie 
volkomen heheersten en voorschriften 
konden uitvaardigen, hetreffende de 
productie-capaciteit; 

c. de kopers i'n een verbluffende eens· 
gezindheid de nood zakelijkheid van die 
cO"ntrole·maatregel inzagen. 

Zodoende is het opperen van die mogelijk· 
heid nu een hewijs van onvoldoende begrip 
voor de huidige Oost·Aziatische toestanden. 

W ant de bijkans onoverbrugbare kloof, die er 
gaapt tussen de beide voornaamste kopers; 
d e onmoge1ijkJ:Jeid om zonder inmenging in 
de binnenlandse aangelegenheden van zelf· 
standi ge stat'en regel end op te treden in de 
werkin g van het prod uctie-apparaat van die 
staten ; d e moeilijkhedcn verbonden aan het 
verk•·ijgen van een fiat van staten, die een 
uitge;proken zelfstandigheidspo litick op elk 
gebied wensen te voeren, om nog niet eens te 
spreken van de onmogclijkheid 0 111 de pro· 
ductie van bepaalde staten ook maar bij be· 
•nadering t e schatten ' anwege haar sehom· 
melende tendens: clit allcs bestempelt de ge· 
dachte aan internationale cont•·o le op bepaalde 
prod uclcn zowel voor de toekomst als voor 
het hui o.l ige tijdsgewricht n.m.m. als ridicu ul. 

Over het eigenlijke onderwerp : ,Ncderlandse 
werkwarnheid in l n J onesic", zegt de schrijver 
nagenoeg ni ets, HI ach t hij die Hollanders hij 
uit, tek ges<·hikt daartoe. Doeh d eze gesehiktheid 
i~ helaas ook al geen absolute waarborg voor 
cle toeko mst. l k hehoef, ten h ewijze daarvan, 
sled1t. eeu gedeelte aan te ha l.,n van een ver · 
slag, opgenomen in het ,,N ieuwsblad voor 
Indonesie" van 30 Nov. 1950, o nder het op
s..Iu·i ft : ,Nederlandse Werknemers in Ind. Nict 
r ekenen op hestendigheid van wcrk. Daarom 
vastlegging social e voorzieningen noodza· 
kel ij k" . Het verslag l uidde : , Up een dezer 
dagen te Medan gehouden bijeenkomst van 
leden d et· S.LW.O., heelt de heer J. van d er 
Endc, vice-voorz. van deze vcrenigin g, ernstig 
gewezen op de gevolgen van hct hegrijpelijke 
streven der Indonesische overheid om buiten· 
lan·dse werkkrachten zoveel mogelijk door 
Indonesische staatsb urgers te gaan vervangen. 
De NeJerlander in Indonesie mag niet meer 
vast rekenen op hestendigheid van zij n werk 
en daarom is het meer dun ooit nood· 
zakelij k , dat zij n sociale voorzieningen in de 
vorm van een redelij k pensioen e. d. te ·allen 
tijde zijn gegarandeerd. De beer v. d. Ende 
wees er op, dat het in de eerste plaats de po· 
litiek i :o en uiet de efficiency van het bedrijf, 
welke bet tempo hepa.alt, waarin de Neder· 
landse werknemers zullen worden vervangen." 
En verderop : , In feite ko mt het er thans o p 
neer, dat het lndonesische gouvernement het 
meeste profij t van onze arbeid trekt, en dat 
wij als het ware werken aan d e liqu idatie van 
onze eigen positie. Dat kan ook niet anders. 
Op d e du nr zullen practi sch aileen de kapi· 
taals-bewakers overhlijven" . 

Ik wil gaanne erkennen , dat het voor alle 
Nederlandse werkers in dit land van groot 
belang zou zijn, als er naast de vele ongunsti ge 
artikelen ook eeM een gedegen en weldoor· 
wrocht, gunstig vertoog zo u komen te staan, 
maar laat dat er dan een zijn van iem8!1ld, die 
blijk geeft terdege op d 'e hoogte te r~:ijn van 
aile nieuwe aspecten op economisch gebied. 
En vooral voor Nederland zelf zou dit zo goed 
zij n , want de huidige ontwikkeling o p econo· 
n:tisch gebied in deze gewesten brengt m.i. 
de absolute noodzak.elijkheid mee, dat de 
Ned·erlandse fabrikanten die ontwikkeling hni· 
tengewoon scherp gad eslaan, opdat ze - nu 
het getij verloopt - n.iet te laat zullen komen 
met het ver zetten der bakens. En daarmee be
doe! ik dan in eerste instantie het aan.stellen 
van permanente vertegenwoordigers voor In· 
donesiscbe !importeurs in N ederla'lld;J wa.ar
door njet alleen de kans op levering van 
fabrikaten uit Ned. worclt ver groot, maar 
waanloor t everuo een groeiend aantal verte
genwoordigers een vrij hehoorlij ke tot royale 
!i\"ing in Nederland zouden verwerven. Slechts 
zo, en dan met betrouwbare voorlichting en 
prompte levering van deugdelij k en beproefd 
moter iaal tegen de laagst-mogelijke prijzen, 
zullcn de galen in de Nederlandse export 
naar Indonesie weer k uun en worden gedicht. 

Sch. 
(Het eerste deel van dit betoog drukten scij 

af in no. 2. H et slot volgt i tt 110. 4. Red. Uitlanl ) 
' 
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Vrachtenmarkt blijft vast gestemd 
Tekort aan schepen deels gevolg van tijdelijke factoren 

De werkelijke achtergrond van de aanhoudende stijging op de vrachten
markt is het tekort aan scheepsruimte. Toen einde 1949 de koopvaardijvloot 
over de gehele wereld weer het vooroorlogse peil van 61 millioen ton had 
bereikt, heer ste algemeen de opvaJtting, dat deze tonnage wei voldoende zou 
zijn om in de behoeften te voorzien. In Juni 1950 brak echter het Koreaanse 
conillict uit. Aanvankelijk was de invloed hiervan op de vrachtenmarkt niet 
zo groot, maar later in het jaar werd de vraag naar tonnage voor het vervoer 
van grondstoffen zo groot, dat de vrachtnoteringen met sprongen omhoog 
gingen. Reeds spoedig spreidde zich de verhoging der vrachttarieven uilt over 
aile routes en zelfs h et vervoer van erts van Noord-Afrika -een afdeling, 
die gewoonlijk een wijziging der vrachtprijzen slechts zeer langzaam volgt -
werd l:e!an.;rUk dm~rrler. 

Nu de grondstoffenwedloop grote af
metingen aanneemt in verband met de 
weinig rooskleurige politieke situatie, 
treden de gevolgen van het feit, dat d£ 
samenst elling van de koopvaardijvloot 
geheel anders is dan voor de o01·log dui
delijk aan het Iicht. De tonnage aan 
tankschepen is namelijk cen derde gro· 
ter dan voor de oorlog en die aan wiJ. 
de-vaart-schepen voor algemene ladin
gen overeenkomstig geringer. 

Dit wreekt zich, nu niet alleen de we
reldhandel aanzienlijk is toegenomen, 
maar bovcndien oorlogsdreiging en de 
transporten naar Korea de vraag naar 
schepen bel angrijk h ebben doen stijgen. 

Er is nog een andere belangrijke fac
tor, die er mede toe heeft bijgedragen , 
dat de vrachtnoteringen zich snel in 
opwaartse richting bewegen. Dit is het 
tekort aan steenkool in Engel and en op 
het vasteland van Europa. 

Slot: Uit de dugen van de 
N· J. S· M· (II) 

Toen 1e stuurman De Roever mala
ria kreeg ging hij naar het sanatorium 
,Sella Batoe", dat aan de N.I.S.M. toe
b ehoorde en te Sukabumi was gelegen. 
Op 23 Mei 1889 kwam hij als 1e stuur
man op het s.s. Generaal Pel, waarop 
hij in '82 het eerst voet op de N.I.S.M.
vloot had gezet. Het was ok het l aatste 
schip, waarop de heer De Roever de 
maatschappij zou dienen. Hij maakte 
enkele reizen naar Tjilatjap, maar zijn 
gezondheidstoestand was van die aard 
geworden, dat hij met ziekteverlof 
naar Eurupa werd gezonden . In een 
brief van de maatschappij --een curio
sum- werd aan 1e stuurman De Roever 
,tijdelijk ontslag" verleend om voor 
zes maanden voor herstel van gezond
heid naar Europa te gaan, zulks als 
heloning van 7llz jaren dienst . 

(wordt nog vervolgd). 
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V oor het vervoer van steenkool 
van Amerika naar Engeland zijn 
reeds schepen voor 100 reizen ge
charterd, terwijl tussen de 300 en 400 
reizen van schepen van 10.000 ton 
n odig zijn om het Engelse tekort aan 
te vullen. 

Bovendien h eeft o.a. Nederland extra
steenkool in Amerika aangekocht, waar
voor eveneens schepen aan de vrachten
markt worden onttrokken. 

Export in gedrang 
Door h et tekort aan schepen komt 

zclfs de export van enkele Ianden, zoals 
Engeland, in het gedrang. De l ijndien
sten kunnen slech ts een beperkte hoe
veelheid exportgoederen verwerken. 
Deze richten zich dan ook in steeds 
hogere mate tot de vrachtenmarkt ten 
einde trampschepen te bemachtigen. In 
de afgelopen zomer konden zij nog sche
pen charteren tegen 15 shillings per ton 
deadweight voor een tijdcllat·ter van een 
maand, doch thans moeten zij reeds 30 
shillings hetalen. 

Een goed beeld van de hoge 
vrachtitarieven geeft het indexcijfer 
van de Engelse kamer van Scheep
vaart, dat in December scherp is ge
Sitegen met 18.1 punt tot 115.7 (,1948 
=100). Vergeleken met December 
1949 is het indexcijfer li:hans 42.9 
punt hoger. 

Enkele factoren, die tot het tekort 
aan schepen hehhen geleid, zijn slechts 
van tijdelijke aard, doch daartegenove1 
staat, dat een verhetering in de situatie 
vooralsnog zeer onzeker is. Op de 
scheepshellingen domineren de nieuwe 
tankschepen, terwijl de aanhouw van 
koopvaardijschepen niet huitengewoon 
groot is, zodat uit dien hoofde weinig 
verlichting kan worden verwacht. Onge
twijfeld zou een heeindiging van het 
Koreaanse conflict de grootste verlich
ting op de vrachtenmarkt hrengen, doch 
het ziet er nog n iet naar uit, dat hierop 
spoedig gerekend mag worden. 1 

VISSER & Co.- DJAKARTA' 

Wiiziging zendtijden 
,W ereldomroep" 

Bij de wijziging van het pro
gramm aschema van de , W ereld
omroep" zullen de uitzendingen 
van het K oopvaardij-programma 
,HET SCRIP VAN DE WEEK" 
met ingang van 1 Maart 1951 ali 
volgt pl aatshehhen: 

Vrijdag van 13.06 - 13.31 uur 
Ned. tijd en van 16.28 -
16.53 uur Ned. tijd, ge
richt op lndonesie en h et 
V erre Oosten. 

Zondag van 21.33 - 21.58 uur 
Ned. tijd, gericht op Mri
ka en Europa. 

Vrijdag van 01.51 - 02.16 uur 
Ned. tijd, gericht op sche-
pen, varende in de West, 
Noord en Zuid Amerika. 

Het weer in de vaart brengen van 
de opgelegde Amerikaanse , Liber
ty"- en ,Victory" -schepen is een 
dubieuze aangelegenheid, omdat de 
,Liberty"- schepen bijna niet com
mercieel exploiteerbaar zijn. Daar
tegenover zijn de , Viotory" -schepen 
buitengewoon geschikt voor mili
tair e doeleinden. Van de 223 sche
pen der , motbal" -vloot, die in de 
ltweede helft van het vorige jaar 
weer in de vaart zijn gebracht, is het 
grootste deel dngericht voor de oor
log op Korea. 

De weinig f1orissante wereldsituatit 
suggereert geenszins, dat de factoren 
van tijdelijke aard, welke thans de 
vrachtenmarkt heheersen, spoedig tot 
het verleden zullen hehoren. lntegen· 
deel: men verwacht eerder een toene
ming hiervan. De reder krijgt dus een 
enigszins duister beeld voor ogen en 
zal zich nog wei eens bedenken voor hij 
het besluit neemt nieuwe schepen te 
bestellen . Hij weet immers, dat de koop
vaardijvloo.t groot genoeg is, wanneer 
zich weer een normale vredeseconomie 
haanbreekt. Bovendien duurt het zeker 
twee jaar voor een nieuw schip gereed 
is en niemand weet hoe de wereldcon
stellatie zich in die tijd zal ontwikkelen. 

Het feit hlijft echter hestaan, dat er 
voorlopig geen evenwicht bestaat tussen 
de te vervoeren goederen en de heschik
bare scheepsruimte, met h et gevolg, dat 
een verdere stijging der vrachtnote
ringen zeer wei mogelijk is. 

, T elegraaf'. 
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