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P.V.C. over andere boeg 
,Utile dulci" : het nuttige aan het aangename gepaard 

Nadat in de loop van be t vorige 
jaar enige malen postzegels waren 
verdeeld, bleek al spoed.ig, dat het 
onmegel:ijk was om op do ingeslagen 
weg voort te gaan. Het aantal lief
hebbers nam zodanig t.oe -men 
vroeg ook voor kennissen en verrc 
vcrwantcn om zegels- dat er voor 
de wcrkeJijke K.P.M.-postzegel
schrapers maar een aigeroomd bee-

ltje overbleef. 
De Postzegal Verdeel Commissie 

meent nu een andere weg rtc hebben 
gevonden, die de ware postzegel
verzamelaars zeker met grotcre 
verwachtingen zullen knmnen in
slaan. De enveloppen zullen in de 
toekomst sleehts ter bcschikking 
worden gesteld na ontvangst van 
Rp. 7.50 ( contant of per postwissel) 
bij de P .V.C., p/ a afd.. Archie£, 
Hoofdkantoor. 

Voor goed doel 

De gchck opbrengst van dit systccm 
van aankoop van zegels zal ten ba te van 
de T.IJ.C.-bcstrijding in lndoueaie ko
mcn. 

B et zal de po tzcgel-licfhebbers dui
delijk zijn, dat dcze Rp. 7.50 ver ben e
den het catalogus-prijspcil der zcgcl" 

ligt eo het du s geeoszins de bedoeliug 
i om cen geldelijke , betaJiug" voor de 
ver trekte postzcgels te verlangen. 

Ter ovcrtuiging mogc dicnen, dat de 
inhoud van zulk ceo couvert zal bestaan 
nit : 

. r -

a) ltogP waarden u it Ned.erlan.d; 

b) enige series killd.er- en zomerze
gPls, bcnevens de lagere waarden 
van N ed.er'talld; 

c) llldonesische zegels tot Rp. 1.
(series n iet compleet}; 

d ) een collectie diverscn vall S'porc, 
Penang, Siam, fl ongkong, India, 
Nieuw Guirw.a C'n Australic (de 

laat,ste drie in geringe aantallen ) . 

Tot ,-ele r spijt kow en !'iccbts spora
disch zegcls van ceo h ogere waarde 
dan Rp. 1.- binucn. W el zijn er cnorme 
hoeveelheden Yan 5, 10 en 20 sen, die 
- voor zover zij nict kuunen dicnen tot 
serie-aanvulling- nile worden doorgc
zonden aan de Stichting voor T.B.C.
heatrijding. Ook dcze afgewccktc zegels 
werpen dus hun nut wei af, maar slcchts 
in zccr geriuge ma te, omdat - daar hct 
bujtcnland voor postzegelverkeer niet 
ope11 staat- de zegelvcrkoo p naa r ge
wicht zo goed als niets opbrengt. 

Dat er vaak voor meer rlan Rp. L 
op ecn cotrvert in bovengcnoemde waar
den wordt gcplakt, is zowel voor onze 
postzcgelvcrzamelaars nls voor de 
T.B.C.-bestrijding een nadcel. 

Attentie agenten ! 

Wij weten, da!._ op de agen tschap
pcn practis<:b niemand zich met he! 
opplak.ken va n £rankeerzegels be
moeit, behoudens ceo enkcle ult
zondering. Veelal k omt dit door 
gcbrek aan belangstclling, doch 
vaak ook door personeels-tekort. 
Men moet immers voor het verkrij
gen van zcgels van hogcre waarde 
dan Rp. 1.- be t bc treffende stuk 
op het pos tkantoor aanbicdcn. Niet
tcmin kan h et aantal zegels van 
45, 60 en 80 sen belangrijk worde n 
opgevoerd, zeker nu de tarievcn 
zijn verhoogd. Mogen wij hiervoor 
eens Uw aaadacht vragen ? Namens 
Uw mede-K.P.M.-ers-postzegelver
zamelaars, zowel als n amcns de 
Stichting T .B.C.-bcstrijding bc tui
gen wij U dan gaarne reeds bij voor
baat dank. 

Minder pagina's 
De papierprijzen, die tot voor 

korl op cen k u ns tmatig laag niveau 
zijn gch ouden d oordat de lndoncsi
schc o\·e rheid de cer ti ficaatkostcn 
bij de import van papicr ( Jndonc
si.C is daarvan gch cel afhanke lijk) 
voor h aar reken.ing nam, zuJle n 
thans worden verhoogd. l\1en h eeft 
dit reeds kwmen mcrkcn aan de 
\'crhoging van de abonnemcnts prij
zcn , wclkc aBc Indonesische d:.tgbla
dcn. in welke rt.aal ook verschljnend, 
voor 1 Maart a.s. hebben aange
koudigd. 

Ook hct papier , dat tweew aal per 
maand nodig is om er , de U itlaal" op 
tc drukkcn, za l dcrhalvc duurdcr wor
den. l\lissehicn is de stijg ing van de 
papi erprijs \'OOr , J e Uitlant'' minder 
groot dan de redactie bij het lczen van 
hct prij svcrhogiogsbcslui t had gevreesd : 
de hogerc kostcn aan de publiea tie van 
het hui orgaan der K.P.M. vcrbon den 
zijn onontkoomb aa r. 

De redactie heeft gcmccud in de gcest 
J e· tij1ls tc handclen - me t n ame ten 
aanzien ,-an het papicrlekort , dat op
nicuw drei(! t en dat b.v. iu Oost-J ava al 
dc rma tc ac-uut is, da t de bla rl r n cnkele 
malen per week hun pngina-aantal moe
ten inkrimpen- door met in gang van 
dit nummcr ,Jc Ui tl aa t" in ern f ormaat 
van 8 pagina't~ tc doen ,·enwhijncn. Aa n 
de hocvcclhe id vnu de inhoud van hc t 
orgaan zal dit bionenkort ni ct zo
veel vcrandcrcn, aangezien de vermin
tiering ,·an het aanta l pagin a 's za I wor
den g:rpaard aa n hct gcbruik van ceo 
klciuer letter-type. De gcbruikelijke 
fo topagina·8 zu llen verdwijnen en de bc
rlrijfs- en an dere foto's, die voor pnbli
ra tic in aanm erking komen, zullcn door 
de tckst worden versprei d. IJovcllllieu 
blijft tic redactie in hijzoo dere geYa llen 
- hij cen onvoorzienc ovcrvloed van 
kopy (wclk een sch onr i llusie!) of 
tt· •· I!Clq.tl'llltr·id van promoti r •- dl' 
mogclijkhei d open om ml' t de \TOe

(!ere 12 pagin a's t.c ver~chijnl' n . Ecn 
verandering van rle kolomhrecdtc word t 
nog tech nisch bczicn. R et behocft 
wa arlijk geen nader hetoog, da t rlcgc· 
u en, die mochten overwegen om icts 
voor ,de Uitlaat" te schrijvcn dit bc
p aaldelijk ui ct bcl•ocven na tc Iaten uit 
vrc<'-", dat cr ,toch gcen plaats" zou zijn. 

De redactic. 



Titanium : 

Metaal :met een toekom.st 
.H.toomenergie voor aandrijving scheepsmotoren 

In een verslag over de ondl· rzoe
klngen op het gebied van hc t gehruik 
van atoomcn er g-ie VO()r de aandrij
ving van sch eepsmotoren h eeft 
,.Lioyds R egis ter of S hipping'' ou
langs medegedeeld, dat Britsc ge
leerden in de laats te tijd belangrijke 
resuMa ten hc bbcn bcre ikt, ofsch oon 
nog geen spoedige tocpassing van 
atoomenergic voor dit docl kan wor
den verwacht. Wei is men thans zo 
ver gevorderd, dat er toestellen 
w orden vc rvaardigd, waarmede kan 
worden onder.wcht, of aandrijving 
van m otorcn met atoomen er gic mo
gelijk is. Het za l evenweJ n og ve:!e 
jaren duren alvorens he t huidige 
type motoren door a1oommotorcn 
zaJ kunnen w orden vervangen. 

De Engclse scheepsho uwcrs ncrucn 
proeven me t gasturhines voor de voor t
stuwing va n Zt'eschcpen . H c t ucces van 
de gasturbine IJij d e lu chtvaarl h oudt 
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echtc r ni ct in, d a t dit type mo to1· ook 
~poedi~ bij tlc licheepvaart toepas ing zal 
J.uunen vindcn . 

AI in 1789 ontdekt 

, Ecn Inctaa l me t ceo toekomst", 
oocmdc de wc tcnscha ppclijke medewer· 
kc r \'a n de ncsco (United Nations Edu
cat iond Scientifi c and Cultural Organi-
ation) het titanium. H c t werd het eersl 

in 1789 ontdckt, toen ceo gcestelijke, 
Rev. \V. Gregor, ccn hocveelhe id zwart 
zand o ndcrzocht bij Mcnachan in Corn
wall. Ilij nocmdc hc t zwa1·te mincraal, 
tl:tt hij aantrof, mcnachite en voorspel
dc, tlut hc t in de tockom 5t van grote 
hc tekt•ni8 zou zijn. Z ijn \'Oorspclling is 
tiit ~ckomcn, ofschoon he t clement onder 
een an tlcre n aam h ekend zou worden. 

Vele jarr n l a te r, toeo G rego rs vinding 
reed,. lang was vergcten , analyseerde eeo 
Du it.:<c r, dr. K laproth, cen mineraa l, dat 
rl l' naam rutil l' dtoqr en hij \'Ond ,me
nachitc". Hij moet een romantiseh man 
z ijn rrewPcst , want hij YCrk laarde de 
n icuwc ~uhst a ntic ecn naam tc geven, 
ontlcl'nrl aan d e rny thologie, speciaal 
aa n O t! Tito1 ne n, oe ,ccrs tc ZOOCD d er 
aa nlc". E n hij nocmue h e t , titanium". 

Belangrijke eigenschappen 

Dit. .. herboren'' mett1al zou zijn 
we~ d oor de wereld maken: thans 
sta at het in d e belangstclling van 
aJlc deslw ndigcn op mctaalgcbicd. 
De voornaamstc eigenschappen er
van z.ijn: grOf!c kracht, licht gewicht 
en wccrstand ficgcn roesten en cor
rosie. Hc t kan sta al vervangen op 
plaatsen, waa r aluminium en a ndere 
Iichte metalcn nie t kunncn v.·orclen 
gehruik t. Dit is van bclang voor de 
luchtvaart: bij gebruik ervan wordt 
de vermindcring in gewicht \'an ccn 
vliegtuig op 60% gcsch at. Proeven 
in zecwater hebben aangeioond, dat 
titanium be ter tcgcn zout('n hestand 
is da n elk ander metaaJ. 

Geen tekort 

Ifct sehijnt, d a t c r g;ccn tckort aao 
titanium in de wcrclcl i s. R e t komt in 
e lk gcval m cer voor clan fosfoor, koper, 
zw:l\·e l en zink. Al!ccn aluminium, ijzc r 
en maguesium zijn ove rvloed.i gcr. Er 
is e<"hte r gcen sprakc van, clat titanium 
voorlopi g de goedkopcr e m alc rialen 
~ laa l , kopcr f' ll a luminiu m zou kuuncu 
vcn lringcn . 

Ui t : A lg. Handelsblad. 

K. P.M. - Semarang 
voetbalde 

Het voetbal-elft.al der K.P.l\1 . te 

Semarang vertoonde de laat.s te tijd 

gr ote activi teit. Onlangs s peelde bet 

de eerst.e twee competitie-wedstr ijden 

in de plaatselijke kantoor-voetbal

bond. Bet e lftal is lngedeeld in de 
B-afdeling. 

K.P.M. - Kota pradja II o-1 

De K.P.M. kwam met de vo lgende opstelling 
in bet veltl : 

Sia 
( Puss.) 

Tjia 

CBoekl..) 
Djie 

11 .h in. I'~' "" \ 
Tja.a 

(Claims) 

lle J ong 
(A.D.) 

Bintang 
(Uitg. L) 

Soerad.i 
(Guda.ng) 

Berkbolst 
( IILI...L/CJI 

Supnrman 
(Gudan g) 

T j eng 
(Ink . L.\ 

Swie Bo 
(Gudang) 

Van d e nftrop a£ was bet duid elijk, dut d e 
ltl'l11ecntcnnren het beste \'an bet spel hadden. 
Grotendeels speclde de wedst.rijd zich op de 
K.P .M.-belft af , wall!' echter bet stugge vol. 
ll ol!c!t• 1 '"' I , . ~,., , ... " " lfl ir;· ie voorkw:cm, dat 
de voorhoede van d e tegenpartij hepaald ge. 
va~trlijk. kon "orclen. Inmicldels werden van 
~ .P.~1 . ziirl e onk l'lc .. hit ,10<1 run '' · =wrl\all en 
opgezeL, die - hoewel gevaarlijk - door peeh 
gcen resnltaat opleverden. 

De rust p: in g in zonder dat doelpunten wareo 
gemaakt. Nn de horvalling was bet ovorwicht 
van Kota Pradja mogelijk nog groter dan U> 
voren on het K.P.M . ..doel werd onder zwlll'e 
ciruk jtCZCI. L, de twinl ijt-re minuur lict keep· 
& De J ong. di e hoar d ()()J' een hantlh'lessure 
ni t• t r6!r<-rl o ndt'r r nnt,·o lc ko n kri.i~:rn 1lc 
hal ieta te ver bet veld in springen, waardoor 
eou Jr•gcn. Iauder haur / OI!d,•r Jllo•·irr i11 h ·•l 
ne t k.on schieten ({}-I) . De resterende tijd 
wcrd bet K .P.M .. doel voortdurcnd belaagd. 

,De Locomotief" - K. P.M. 1- 1 

Het K.P.M. eUtal zag er n u n1s volgt uit: 
De J ong 

Sia 

Berk.bo lst Djie 
Sutopo Tjeng 

{Uit. L.) 
Sw-ad.i 

Bintang 

Supafman 
Tjam Ping 

(G udang) 

Swie Ho 

De K.P.l\1. bleek sterker, doch de ver-raa
scnde " Locomotief'-doorbraken waren steedJ 
zecr gevanrl ijk . Heide 'oorhoNI•· n k"'tnnen 
cchter in bet begin uiet tot schieten. In de 
laut ~t e 10 minu1 e11 vnn de eerste helft speefde 
Sia de bal ecbter terug op kt-eper D e Jong. 
In een grote plas blcef de hal liggen en voor 
de keeper er bij k.on komen, had cen van de 
krun:en11 •ensen haar k,.. i,a rd I nn~:• h ···m in 
het net gejnogd. (f-0) Even d aarn..1 bracht 
T jcng mel ccn bard schot de stand op l - 1. 

Na rust was Tjam Ping (wegens k:romp) 
V£·rvangen door Tjia, di e weer linkshal£ gins 
s pclcn. Icrwijl 1Jerk110lst naar d e rechts-binnen· 
plat1ts vcrhu.isde. Het overwicht der K.P.M .. 
ere was nog gepronor:Keerder dan in de 
C«Ste h elft. 



• 
Efficiency in het bedrijfsleven 

Vergelijkingen tussen flmerika en Nederland 

Als m en in Nederla nd de vraag stelt., hoe h et k omt, dat de V<'renigde 
Staten ons zover vooruit zijn in de tocpassingsmeth oden in efficiency, lu idt 
h ct antwoord vrijwel altijd, dat dit logiseherwijze een gevolg is van de vee! 
grotcre bcdrijvcn. DiJt: is cchtcr niet waar. In ~erika zijo 3,3 a 3,1 milliocn 
bedrijvcn, waarva n slcchts cnkelc procenten ondernemiJ1gcn zijn met m ocr 
dan vijftig arbciders. Ald us de hecr J. van de Kieft, directe ur van he t Bureau 
v~>or Interne Bcdrijfsorganisatic in ceo recente I zing voor de Volksun.:versiteit, 
lc A ms terdam, naar aanleidi ng van cen reis naar de Ver cn.igde Staten. 

AI,; oo r;.akcn voor de voorspro ng 
normde de bee r Van J r r Kieft onder 
mccr J c vecl grotere ::-pccial isa tie in 
de A111crikaan~e iotlu8trie en J c men· 
taJiteit van de Amerika an . Ene rz ijd~ 

is de onJerncmer llaa r nog Lczield met 
een zckcre pionie rsgee t. Hij sehroomt 
nict geld voor resea rch uit tc geven en 
de rrsultaten van h et ondcrzoek toe t c 

paSH' n. In 1 r d r rla nd is men vaak zuin~i! 
en YO{) rziehtig en kij kt men g r:.~ ag de 
kat uit de Loom , waoneer het betreft 
de toepassiug van efficieotere methode<~ . 

Andcrzijds i m eer dan in Europa de 
Ameri.kaanse arbeider doo rdrongen ,·an 
de waarheid, dat hogere productie ulCer 
welvaart betekeot. Hij spant zich daar
om ook in om m cer te produ ceren, en 
weet daarna ook tc vechtco voor 
zijn deel. Bescherming tegeo werkloos
heid is e r niet , of nauwelijks. Als ge
,·ol ~ hier van ledt er bij de arh ci tler eco 
zekerc vrees, die medc een stimul ans is 
voor ecn goedc arbe irh prc ta ti e. 

O rganis•atie 

Amc rika 's g rotc krach t is h ct or
gaJliscren. Men stclt alle middelen 
in dienst tot verh t> terin~ en opvoe
r iog van de productiviteit. I emand, die 
in een concrect en uitgcwerkt voor~tcl 
de we~ aanwec voor zuin iger b cclrijfs
voering:, kreeg ] So/o va n de netto-bespa
ring, die gedurendc de eerste twee janr 
zou worden verkregcn . Dit vormt een 
ehcrp contrast m et de som wa t karige 

he1oningen in Ncder1and. Alles doet 
men om de a rucide rs te prikkelen hun 
idreen voor zuiniger beleid keobaar 
te maken . 

Tarieflonen 

In Amerika past m en op uitge
breide schaal h et systcem van ta
rieflonen toe. De beloning voor cx
tra-presrtaties is daar veel hogcr dan 
~n Nederland. Het Co!lege van Rijks
bem.iddelaars in Nederland is nie t 
bre id m eer dan 257c prem.ie toe 
te staan. Men is in Amerika 1ot de 

conclusie gekomen, dat de ar bcide r 
voor 10 a 15% prem.ic niet ha rder 
gaat werken. Het ligt daar dan ook 
niet bencden de 20%, ja, in enkelc 
bedrijven bcluopt deze prem.ie zelis 
60 j( . Uet bleck, dat zelfs h.ie.rhij nog 
een besparing van 30% m ogclijk 
was. Men garandeert de premies in 
Amerika in het algemeen voor een 
jaar. 

Bedrijfstraining 
\"eel doct men in Amerika aau hc-

d t·ijfstra ining. Zo heeft mcu cu reu>~rn . 
welkc hct lcidinggcvend per oo<'e l moe t 
volgcn ? een vooroplciding~traioing voor 
he n, tlte voor lc idingge"cnde f tm eties in 
aanmerking komcn ; techoisch c trainin
gen ; tra iningeo voor k ao toorpcrsooee]; 
algemcne ontwikkelingscuuu en enz. 
Opvalleod is, dat al d~ze ctu.,u en, 
welke per dag circa d ric kwa rt ier 
duren, lO ue tijd van de wcrkgevcr 
worden gegeveo. 

V ergelijkingen 
Een Ame rikaao, de hcer Henry 1. 

Laws, adviscur van de E .C.A. van 
hc t bureau van de specia1e ,-erlc
genwoordiging in Parijs, gai in een te 
Den Haag gchouden hijccnkomst eveo
<'rns zijn vi ~ ie ove r vr rhou din;:ren in 
het Amerikaanse- en ederlanu e bc
d rijfslcven. De heer Laws, die in Ame
rika ca . vcertig jaar in het hedrijfs
leven was, br;r,ocht in Nrrlcrlanrl vrle 
hcd rij vcn, hicld besprek in:ren, ~ra f ad
v•ezen rn nam daa t·bij geen blad voor 
de mond. 

·,Environment" 
Voor de Nederl anrl8c nrhei dcrs he-eft 

dr h t' <'r Laws allc waanie r i n ~. Zij dorn 
;r,cker ni t>t onder voor de Am er ik aamf'. 
Z ij zij n ev,en geschikt en h cbhr n tl rzelf rlr 
hr rsens, maar zij moe ten eenzelf .-!e 
.. r nvironment" - dezelfrle omslancli «h e
rlcn- krij~ren voor hun leven en wcrkeo. 
Voo•·ts zijn zc nict aJtijd op de jui tr 
\vijzc l!l'oefen rl om hnn werk zo goed 
m ol!rlijk te doen . Ook hcrft men no;! 
l nn:z ni Pt a:enoeg p:cbruik gem aakt van 
ri c ongt"schoolde arbeide'r~. 

.. Bedrijfseconomie ·· 
De hrdrijfseconoom staple een afdc

lin ;:r hinnen . 
, \X' at tloc t h icr ?" vroeg b ij a an el'tl 

t ·mp loy<~ . 

Dt~7r, d ie het n iet op hedrijfFPCODO
lllCn h atl voorzicn, gromde : ,lk loop 
lo i••r ntaa r wat tc lu ilakkeu" . 

1)1' cr·onOO IIl lt>k rnde d it an!W()Or <f 
on r n rich lie zieh tot ccn a:1 dere e m 
ploye. 

.,En wat 'orrt {1 hicr uit?" Dt> an
ol t• re. tlir het :111t wourrl van zijn rol
lr:!a ha d f!Choord, zPi rlr rvPoecn!' op 
Q<Hca~ t i :;ehe loon : , . '\l i k ~. ik loop hirr 
maa r wnt te luilakken". 

, II a !", zei <lc econoom met een stra
len<l gczicht. , Dacht ik het nie t? Twce 
mrn ~r n n w r lwtzPifd r haan tj c". 

Cmt.~t ellntion. 

M eer contact 

(h-er de !!l'es te~~cs t elrlheid van veiP 
ondr rncm ers h ad dezc Amerikaan ook 
cr•n en andrr te zr)!gcn . Er zijn cr , di e 
tc,·re l op een troon zi tten. Ze hebhen 
rcn praehti )! hun:~a u en een aardige ee
cretares e, m aar zij k enneo vaak hun 
a rbciders nic t. Z ij hebbcn er te weini l! 
conta ct mee. B etere betrekkingen over 
r n weer st i mull' ren h et wcrk en vocren 
de producti viteit op. Die verhouding kao. 
naar zijn mening, iu het Nederl aodse 
hedrijfslcvcn nog vccl worden verbeterd. 
Voor verbctering van machines en fa
brickl' uil.-us tin~en zijo er geen ~rote 
ka pita lcn nodi ;!. Met k leine ve rbr tr 
rinl!en va n de uitrus tin~ en een verl 
beter gehruiken van de arbeidskracht 
kan <le produetie zecr zcker worden op
gevoenl. H ct zit vaak in kleine dingen. 

De hecr Law~ had ook critiek op som· 
mige wijzeo van bcdrij£svoering eo sprak 
rl anrhij ove r hct vaak bestaande wao
trouwen. Een importeur leverde in Ne· 
rlr rl and hepanltlc appnraten. Hij zei 
tr lkem, dat men dat apparaat aileen 
zou hcbhen, wan t het wa elder nol! 
ni et !!;ele,·crcl. l en kocht het. Op die 
wijzc verkocht hij hetzelide apparaat 
nan 30 hetlrijven. Ilet enc wist nie t van 
het andere, dat men <' r ook cen had ... 
Vol~ens de h eer Laws is er op veel ge· 
hieden der Ncderland~e indu trie ook 
vncenvoutlig ing mogelijk . 

W at de :\edcrlantl ·c productco betrcft, 
tUerk te de heer Laws tenslotte nog in 
het algem ecn op, dat het er op aao 
k omi, dat m en een zo goed en zo goed
koop mop:elijk artikol m aakL Dat vindt 
altijd zijn weg. 

3 
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OVERZICHT 
5 

1) Kapt. H . A. Corsten, gezagvoerder 
is onlangs met E. V. naar Nederland 
vertrek werd hem door 'de o££icieren en 
sch·p een aantal gcschenken aaJrll{l!boder~l 
d~r Corsten het schip verliet werd 
temidden van z:ijn officieren gemaakt. 

2) Een k.ijkje in het grote PHIVI~U\Wl
Oienst der maatschappij te Tandjong 
Purvis zwaait de scepter over deze 
modernste · eisen voldoet. De 
gebouw door om aan de bali de l!'O<M£•remt.l 

3) De dlenst van Bebakening en 
departement van Scheepvaart gaat 
veiligen der lndonesische wat.eren. 
lbergplaats te Tandjong P riok is men 
tonnen en manden van een laagje verf 

4) Onze mnatschappij heeft een 
veevervoer in de Indonesisc!~e "ncmnPI. 

plaatsen, waar bet. niet mogelijk 
uit te leggen op de veeprauwen, 
gehcsen. De d eren krijgen dan een 
worden afzonderlijk met d€' kraan 
vliegende karbouw bij de landing. 

5) Met de modem e schepen der 
vee! vereenvoudigd. De grote ,....,nn .. n 

kunnen uitklappen op de speciale 
lijk, dat de te vervoeren dieren aan 
schillende gangen en trappen op het 
staan. Deze foto toont het veeladen te 
kust), terwijl de veedrijvars met 
viervoeters Iaten embarkeren. 

IN BE 
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0 Het in lndone ie alge
o1ene ver chijnscl der te rug
lopende we rkpre ta tie , als 
gevolg van de hui dige tijds
om ta ndi gheden - wclke in 
de chccpvaart o.m. le iden 
to t langere o m)(}()ptijden
hceft zich vo ora I in 0. J Ollo
nesic sterk gcmanifc8teenl. 
Daardoor on tstaan crn~ti~e 
vcrtragingen in Jij ncn a l 7, 
H en 10. die de maatschappij 
telkem tot ingrijpcn dwingen 
om de vcrbindin~cn weer op 
t ijd te kt-ij g1·n . Op de lijneu 
7 en 8 is hct zclis al gebrui
kr lijk ;.:ewordcn om copra in 
Jc ~ncllc r wrrkende Java
havrns te loe;scn. inplaat;; 
van tr Ma kassar. Op de l ij n 
70 is d it cchtrr nic t moge
lijk, zoda t de vertragi n~r toe
ncrm t tot :t. ieh een gelcgcn
hcid \·oo rdoct o ut ccn vaar
hrurt o,·cr tr blaan. Hct hc
ho ft gcrn betoog, dat deze 
noodmautrcgclen ongewenste 
~i t na ti c:;: doen ontstaan. Der
halvr is bc8lotcn tot een 
aan ta l pe rma nr n lt' wjj zi
gingcn iu d <' vnarschcma'8 
va n bedoelde l ijncn, waar
door zij ann de practijk co 
de realiteit word<'n nange
pa~t. Bcdoelde wijz igingen 
r.ijn inmiddels tcr kcnnis 
gehraeh t va n geznp·oerde~ 
en ngenten. 

0 Met de nieuwste nan
win t der K.J .C.P.L., lte t m.8. 
Tjiwangi is uit e derland 
ceo aantal leerliug-wcrktuig
kundigen voor onze m aat
schappij uitgekomen. Ilc t 
wa ren de heren E. J. M. 
Bollen , J . v . Boven, Th. J . 
Brensvoort, W. R. K. Gaal , 
C. J. Ila lLZel , H. J . van Lare, 
D. P eke!, B. le Roy, H. ]. 

pru yt, C. ij pc tijn en C. v . 
Verzeveld, a llen afkomstig 
van de K.P .M.-oplc iding te 
Vli ingen. Met rlit chip 
lijn eveneens uitgekomen de 
11 .-wtkn. R. T <' n c-y Wattime
na, A. Bikk er, J . llerkltout 
en 1. Bilpa rdt. 1I<' t m.~. Tji
wangi kwam op 29 J anunri 
j.l. te ingaporc ann op zij n 
maidenrci~ uit :\'edcrl aud. 
De leerl in:r-\\"!'rktui!-(kundi
J!:CII ~ lapten a ldaar ove r op 
o nze Plnncius en k wnmen op 
5 F e bruari j.l. lf' Tandjong 
Priok aan. 
0 Ll. wt.k. G. B. Erlwards 
van Muyen werfl met ingang 

6 

k. p. lTI.- JOU Rnaal 
van 7 October van b et vorige 
jaar aange tcld tot Se wtk. 
0 Gezagvoerder W. F . 
Huyding vertrok met de 
,,Connie" van 16 Februari 
j .l. met gezi n seheidingsver
lof naa r eJ rland. Met he t
zeifdc tocstel vertrok ook le 
!-. lm. \"V.I . ader Dzn me t ge
zi rt!lsehei di ngsverlof. 
0 Op 16 F ebrua ri j.l. 
kwag1 met de Constella tion 

• 

)UBtl3.RI SS€n 

nan r ederland gezagvoer
dcr H. A. Corsten (G .. V.) 
a lsme de hoofdempl. F. II. 
Z<'ydcl met gezin. 

0 Met het m.~- Langkoeas 
arriveerde op 28 F ebruari 
j .l. uit Ned<'rlaml de nieuw
aanp:cnomen 4e stm. G.]. v. 
d. }ley den. 

0 Uit AuRtra lie kee rde op 
19 F ebruari j.l. met he t 

tn maaRt 

35 jaar . 

· 17 Maart 

S . Tijan oppasser 1e kl. VRV/ HK. 

25 jaar. 

1 Maart 

kle rk I · B oein 
Sadoen mandur Pl. wkr. 

Pangk a l Pinang 
K ali Mali 

, 5 Maan 

l W. Th. P . Mierop hoofdwerktuig
kundige 

E. V . 

16 Maart 

Tan Kheng Seng hoofdkJ erk II Makassa r 

17 Maart 

l H. A. Voogel gezagvoerder 

van de K.L.M. een twcetal 
nieuw-aangenomen stuurlie
den voor ooze maatschappij 
u it n.l. 4c 8lm. H . L. Lie en 
-.I.e stm. J. Rakers. 

0 Iloofdwtk. M. Zander 
vertrok mel he t lijntoestcl 
der K.L.M. op 24 Februari 
j.l. met gezin eheicling ver
lof naa r 1edecland. 

0 .Met de Connie van 28 
F clJruari jJ. vertrok naar 

1ederland met gezinsseh ei
dingsverlof l e etm. H. J. van 
Dij k. 

0 Met h ctlijnvliegtuig van 
25 Fehroari jJ. vertrokken 

- .. 
vlieg tuig dcr B .O.A.C. van 
:rezin Fch r idingsve rlof in In
rloncsic terug 1 tm. G. H. 
den Hoed. 

0 De nieuw-aangenom en 
employe ll. Teeuw arriveer
de met he t lijnvli egtuig op 
26 F cbruari j. l. uit eder
land le Djakarta. 

0 le t ltct m.~ . Omttje, da t 
o p 8 F ebruari j.l. uit ~m te r
dam wa vertrokkcn en o p 
1 Maart a . . in de haven van 
T nndjuof! Priok zal a rrivee
ren, re izeo de volgende l e
deo van het per o neel onzer 
maatachappij: gezagvoerdera 

A. de Be t en P. A. Ket 
hoofdwtk. ]. Alt ; h oofdet 
ploy<~ F. A. J. van Ti lbo 
en Se wtk. A. J. de \ intt 
In hct kader dcr ~ezu 

lu' rr ni ~in~ re izcn nrc t 
Orrwje: rnen. P. \'~ 
Krtt) t (<'c ltt gen. em pl. P. 
van \ <'Cn , de harkcrnent 
Bclawan ) ; me\' r. l\1. J. B 
kcr-Fiapprr (eehtgcn 
r mpl. \\ . Bakker) ; m c vr. 
Sa l cmink-Ho<'k~ tra (echt 
note 3e wtk. M. A. Sa 
mink); m cvr. J. B odde-B 
tcnha l (rdll~cnote 4c 
P. llotl dl- I : rn r n. J. M. R 
hardt-L Ouwenk <'rk ( 
gen. ·lc ;. tm. D. J. l\1. R 
hardt) en rncVT. C. C. p 
j an nl-Lawn' nc<' (echtg 
ernpl . J . Spanjaa rtl ) . 

0 Op J .~ en 15 F ehru 
j .l. zijn twce ~ tuurli edrn 

di<'nst dN maatsehappij 
t rcd r n : h f' t wa rcn rr~pcc 
, <' fij k If. H. A. J. Kray, 
,·an Oijck en J. A. A. Bri 
hof. 

0 Ondc n\ eg ,·an Maka 
naar A mpcna n i o 
"ibigo op 2·~ Februari 

in de a\ o nd aan de ~ 
Oot. t-kant van he l e iland 
pope,an~ Bali (in de Pa 
nobtcrg roep ) ,·a tgeJo 
Aan ~e.t:it· n lre t sch i p o p ei 
J...radt t ni e t 'lot kon ko 
wen ! ltet zustc r clr i p 
Sigh cr h <'co gezondco, 
mede de lcepboot Ad 
van de N.l. ' .11.~1., die 
gin ~~ma teriaal aan b 
had . it Priok vcrtrok 1 

dcr nog de leephoot 
van de .1. .H .l\1. die 
cchter nic t mee r aan te 
h <' hocfde tc kmnen. De 
bleek ann afsleeppogi 
p;ccn tl ccl te kunnen ne 
~t anf!CZif'n het wegen 
~ro tc cl ieptc huiten he t 
\\ aaro p de , ibif!O zat, 
voor an kcr kon komen. T 
dap::l'u ua ltc t ,·as!lopen 
p;on n<'n de po;rin p::c n 
ti<' . ibi[:o vio l l<' krijgen. 
28 F <' hru ari in de mid 
~ l a ap:: dc de Adrian er in 
p.r .. trandc ~chip vlot 
brcngcn. Hc t hleck 
wu ter te maken. De sch 
were! <'ch te r bcschad' 
doch de Sibigo kon toch 
op cigen kraeht naar 
baia opatomon. 



K.P.M.-sport. 

Tennissers verslogen 

K.P.M. ,B" - Kolff ,B": 1-3 
Er hing ern ~ rijs, somber wolkendck 

ltoven Djakarta die Zondagmorgen, 
ranrdoo r· de kamp lcttcrlij k , in h ct wa
ler" drcigtl c tc ,-a llen. icllr min wcrd 
om 8.30 uur bcgonn en en wc rcl hct later 
op de dug 1.elf , bloedheet" , zecr ten 
oogerie,·c van 1livcr e spcle rs (de sup
porters za len hccrlijk iu de seha-
iuw ............ ) . 

Dam , O ll.lC .. o lita irc Crn. 3-hockh ou
der, die de ccr,tc ,.ioglc t.yccldc, lic t hct 
opgetogcn pnbliok zicn, dat hij naa l 
.debet" en ,credit" ook no~; wist wat 
Job" en .,smash" hetckcnr u. Hr t was 
rerkelijk l'en lui~ l \'Oor hct oog deze 
boekh ouilcr-a thlrcl te zien ploct r ren 
m zwocgcn. Zccr verclien1l won Dam 
ian ook m et 7- 5 en 6-- t 

Fcls, dignitari van hct l\laga1.ij n van 
Cedruktcn, rende m et bevalli ge gratie 
flO de cue courthoek naar de andere, 
loch kon ni et verhinderen, dat hij dcze 
tweede single verloor. Ouroiddcl lijk 
daa rop h cbhcn wij Fcls ge interviewd. 

PORTllET VAN M. C. KONING 
De h ccr M.C. Koning, van de op

richting -in 1929- af voorzit tCT van 
de Raad van Beheer van de Stich
t:ing .. Hct Ncdcrlands Schccpsbouw
kundig Proefs tation", h ccft op 10 
Mci va n h ct vorigc jaar zijn functic 
als zodanig -wegcns gcvordcrdc 
lecftijd- necrgclcgd. Hij we rd be 
noemd tot ere-voonJUcr van de 
Raad va n Behccr . 

De Comrni~~ic van Bijslanu van h ct 
N .. P . hecft hc t irtitiatief gcuomcn tot 
aanbic dinp; van ern geschilderd porlret 
aan de herr K on ing, tcr blijvcnrlc plaa t
ring in hct gcbouw ,-an het .. P. tc 
fageningcn. De kunstschilder J. H. 
Ever,;en heeft dit schilderij vervaardi p:d, 
dat - n::ra r wij in ,. chip en W erf" la
aen- op 8 Nove mber van het vori ge 
janr in aanwczigheid van de heer Ko
ning wcrd aangeboden. 

Ir. G. ' t llooft sprak n am ens de dcel
oemers a::r n dit initia t icf de heer Ko
oin p: toe en m ernoreerde dicns de g rote 
rerdicnslcn voor de Tederlaod e 
~ehrrtn·aart in algcmcnc zin. 

De hecr Koning danktc voor de hem 
bewezcn ondcrsche iding en trok ecn 
vcrgelijkin g met de huidigc tijd, die 
wederom ecn tijd i van opbouw. De 
beer Koning droeg h et sehil derij ver
volgcn over aan het N.S.P. 

Hij weet zijn ncderlaag aan de volgende 
t1 ric fa cto reo: 
a) ecn ,zware" Zaterdagavond (voor 

tl.: "Oedc orde zij vermcld, dat F els 
ecn"solidc- en ecrzame hui iivader is) ; 

h ) laij was nog nict hclemaal ,ingcsla
f!Cn"; 

c) last \'an de hitte (ondanks hot allrac
t icvc groene pctje) . 

Runtuh, de captain van deze morgen, 
dC'I non:'treerde ondauks zijn gevorderde 
lccftij d , H ow to play correct tennis". 
. ierlij kc knievallen (de E.H.B.O.-trom-
mel was immera present. ........ ) en soe-
pr lc rompmanipula ties waren daarvan 
het lcvcn de bewijs. 

J • n11 art ten, de eminente voctbal-doel
man van hct hoof dkantoor, zag zieh ge
ronfrontccrd m et ceo ,be:>t of three". 
Hoodp: lociend en driftig dartelde hij 
over dc haan, af en toe wel eens verge
len d, dat partner Runtuh cr ook nog 
was (, ~noepcu" is ook wei cens gezel-
lig ............ ) . J amme r, dal heid en deze 
hc!ll isscndc ~et m el 4--6 h ebben moeten 
hc~luilcrr. 

. clllcars:;, ooze new-comer , spceldc 
zijn ::r lleree rste wedstrijd op Indone-i
chc hodcm tellig nict onverdicn telijk 

en hij kan, ondank de vcrlorcn double, 
op cen gocdc m atch terugzien. 

J'isser spcel de ni et slcch t, doch mi8-
te wcdstrijdroutine en doortas lcndheid. 
Ilij lute zich cvenwel niet ontmoedigen 
door dcze tegenslag en blijvc regeln1a tig 
komen op ocfcnmicldagen. 

La l but not lea l een woord van hul
de nan ouzc Kolff-ga,ten, die een uiterst 
Bporticve wedstrijd speeldcn. Wij roepen 
hen cen , tot weerziens" toe op de 
revanch e-match in Mnnrt a.s. 

De bclang telling voor dezc match 
was zeer bcn efigend en wij hopen, dat 
de tennisenthou ia,;ten bun favoricten 
bij de ko rncnde wedstrijden nict in de 
~leek zullen la te.n. 

Na afloop hadden wij nog ceo inter
vi ew met m atcriaal-eorurui uris Prelle 
(U kent hem wei, de mao met de eeuwi g 
a fgc1.aktc sh ort. ........ ), 1.ulks naar aan-
lciding van de ge erveerrle vcrfrissingen. 
Oc1-e hi clrlen lre t midden tus en derde
kwaliteit -G.B. . (Gouw B oen Seng) 
siroop en lauwe th ee zonder suiker. 
Voornoemd be tuurslid gaf terzake een 
l an~e en waardige uiteenzetting (soms 
hccft men van die bcstuursleden) , wclke 
wij aandaehti g volgden. H cbhcn wij zijn 
betoog ~oed begrepen, dan h icld e.e.a. 
verbanJ met ,venobering" en , gelcide 
economic'' ...................... . . 

Seizoen begint: 

Zeilers 
gevraagd 

Op 1 April begint weer h et zeil

seizoen. Gedurende de v or igc wed

strijd-pcriode h ebben de K.P.M.

zeilers bet c r -dank zij ccn aantal 

goed geoefende en enlhous ias le zei

lers- met de 3 N.N.-crs , die de 

K .P.M.-zcilvereniging bczit, vrij aar

dig afgcbracht. 

Binoeukort hoopl de n• rcn iging weer 
m et haar bootj es , al nieuw" voor de 
dug te komen. 

Hclnas hecft de zeilvercnig iug door 
diverse mutatics onder h ct person eel 
vele leden moeten verliezcn. Zo werd 
onze voorzi tter-instrueteur R a dius naar 
P alembang ovcrgeplaatst, evenals de 
heren Man on, Doyer en chccfh als. In 
Palcmbang zou m en du bijna rceht op 
een boot ktwnen docn gelden, indien 
e r ge~ch i kt zcilwatcr ware. Ycnler vcr
trokken Glazcnburg en Mastcnbroek 
naar H olland, terwijl l\Ionnc spocdig 
met vcrlof zal gaan . 

E r is echtcr n og ecn groot aantal le
dcn, dat - hocwcl lid zijn Jc- weini~ 

blij k gedt va n bclan gstclling voor de 
t.port zclvc. Nu weer over grregeld 
tran port naar de J achtclub kn11 worden 
bcschikt, doet de verenig ing op h en en 
ook op de adspirant-leden, die bclang: 
stelling voor de zeilspor t hcbbcn , eeu 
beroep om zich tc gaan bekwa men in 
de zeilsport. Wij mcn 'n, dat cr onder 
de K.P.M.crs in Djakarta nog wei enigc 
li eden te vindeu zij o, die cen fris e zee
hrics zullcu waardcren na een week 
zwoegeo in de warwtc. Ook de dames 
behoeven daarbij nict achtcr te blijvcn. 

Voor hen, die de weg nog niet weten, 
zij nog even verrueld, dat : 

lllCII :;ich voor introdu ctir f ' ll trans
port lw n opgeuen bij de prnnirrgm ees
trr, de heer Den Ex ter ( afd. P. Z.); 

m C'n :;ich voor aile inlichtingrn steeds 
tot cle wcr. mevr. van A /terr a (nfd. 
ca.) Iron wenden; 

men z.ich voor zeillessen karr opgeven 
b ij de heer Ostreich (afdeling Cm.) . 

Naam en adrcs diencn wel tijdig te 
worden opgegcven, opdat m et t ransport 
en indeling van de boten (Moone ; na 
8 Muart Ostreieh ) daannede zovecl 
mogelijk rekening kan worden geh ou
dcn. 
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Opleiding bescherming der koopvaordij 
Hervotting militoire dienst voor zeelui 

Op I Mei a.s. zal in de nieuwe onderzccdienstkazeme rte Den Helder wor
den begonnen m et het opleiden van groepen dienstplich tig koopvaar dijper
soneo! voor de besche rming van de koopvaardij Het Ligt in de bedoeling, 
deze opleiding t.z.l te vcrplaatsen naar Fort Erfprins, nabij Den Helder. 

V66r de oorlog volbracht d it personcel zijn cerste oefenii~g als diensl
plichtige bij de Koninklijke Marine of bij de Koninklijke Landmacht. Na de 
oorlog werd uitstel verleend, in verband met een groot tekort aan koopvaar
clijpersoneel en in a fwachting van cen nadere regeling, waarbij tevens rekening 
kon worden gehouden me t bet grote belang van d e koopvaardij in oorlogstijd. 
Deze nadere regcling houdt in, d at uit dlegenen van h ct jaarcon tingent., d ie 
r·eeds twee jaar hebben gevaren, ca. 800 man door de minis ter zuhlen worden 
aangewezen voor het volgen van de opleiding van de koopvaar dijbcschenning. 

3 a 4 maanden 

Van dezc grocp wordt de tijd voor 
ecr~>tc ocfening (21 Juaaluien) geoplitst in 
ceo periode ,·an 3 a 4 m aanden voor b et 
volgcn van deze oplciding en het r etilant 
van 17 a 18 m aandcn, h ctwelk moot 
worden uit.gcdieud, als betrokkenc bin
nco 5 jaar n a h et cindc van de opleiding 
de koopvaa rdij mocltt vcrlatcn. H ot ove
rige deel van hot jaarcoutiugcnt zal ah 
l!ewooo dieostplichtige bij de Konink
lijke Marine worden iugclijfd. 

Hct li gt in de bedoc ljng om J e op
leiding koop,·a:m.lij-bet~c lu'rming zowe l 
aa11 officie rcn ala aan bet lagcre perso
ncel de r koopvaardij te ge,·cn, doch 
voorlopig worrlt aileen de oplciding van 
het lagere per~oneel ter hand gcnomeo. 

Voor de officicren zal de opleiding 
omva tten : hct gc' en van Ieid ing bij hct 
gcbruik Yan hct ge"chu t, hct convooi
varcn en de routerin~~dicn~L 

H ct lagere prrsonl'el leert de hed ic-
ning en hct onderhou cl van h et geschut ; 
voor lieidc groepen za l bijzondcre aan
daeht worden hcstcerl aan sch ccpsbevei
lig ing, lijfsbchourl, Yerkconjng van 
~chepen op Zt'<' en uit kijkdienst. 

Gedurcnde d ' opleiding voeren zij rlt> 
staa t ,·an mat roo:>-:r.eemi lieien D (8pe
cinle dienstco) 3e k l. en dragen h et 

-
, Morgen moet jij de conduites tikken. 

Maar je prac1t n~rgens over, begrepen'' ? 

a 

hiervoor voorgeschreven uniform, met 
als uitmonsterin~ ccn ma rgriet in ecn 
rode ruit op de linker bovenmouw. 

llinnenkort zal met hct oproepen der 
ccrste groepcn voor deze opleiding wor
den bcgonnen. 

V erdere stijging 
vrachtenmarkt 
Gaf de vrachtenmark t in Decem

ber reeds een opmerkelijke s tijging 
te zien, Januari toont een s tijging, 
zoa]s sedcrt jarcn nie t is voorgcko
mcn. De index, samengesteld door 
de Britse Kamer voor de Scheep
vaavi, steeg van 97.6 in November 
tot 115.7 in D ecember .en tot 151.9 in 
J anuari. Een stijging derhalve van 
ruin1 36 punten. 

Doze abnormale stjjging 1s 10 hoofd
zaak ecn gevolg van de druk op de 
vraehtcnmarkt, als gcvolg van plotsc
linge naag van de Engclsc regering naar 
tonnage ,·oor h et vcn ·ocr van rna sa
ladingen. 

Ondanks dit hcrcikte hogc nivcau kan 
men de \<Tach ttaricvcn loch niet waar
deren op basis va n ccn gemiddelde van 
cen paar maanden. want vrachttaricven 
plegcn even sncl tc dalen als te stijgcn. 
Oit werd de laa tstc jaren wei weer dui
dclijk aangetoon d. llovenwen moet men 
hedcnken, dat wanneer de regering haar 
behoefte corder zou zijn gaan dekken 
en over ecn langcrc termijn bad uitge
"mccrd de stij ging zcer waarschijnlijk 
ni et zo p:root zou zijn gewee8t. 

Ongunstige weersgcsteldheden in Indi a 
deden daa r ecn vcrlies van 2 mi ll ioen 
ton graan on ts taan mel het gevol f!, dat 
de regerinf! van dit land zicb met ceo 
•h·ingend verzock tot Amerika wenddt> 
om in djt tekort tc voorzien. Daarbij 
k.wam dan de reeds gcnocmde regerings· 
vraag, welke nog ccnR extra druk uit
of' fende op de markt. 

Verder waR er ook de gro te Europese 
vraag naar Amerikaanse kolen en de 
verlammende gevolgcn van de onrnst 
10 de h avena over de gehele wereld. 

VlS61!:.R & Co. - DJAKARTA 

Suez-kanaal 
in September ·so 

Volgens de laatstbekende cij fers 
(September 1950) ging er in die 
m aand in totaal 6.936.000 ton aan 
scheepsruimte door het S uez-Kanaal 
(tcgen 6.771.000 in Augustus en 

7.043.000 in Juli 1950). De Septem
ber 1950-cijfers lagen 25.1% hoger 
dan de overcenkomstige cijfers voor 
d iezelfde maand van 1949. De ton
nages naar het Westen en naar hct 
Oosten waren ongevcer aan elkaar 
gelijk, n .l. rcspectievelijk 3.492.000 

en 3.444.000 ton. 

Van dit Scplcmbcr-tolaa] bcstond 
609.000 ton uit sch epcn m et post. 
3.838.000 ton ui t pnssagiers en an dere 
lading, 2.267.000 ton " in ballast" eo 
177.000 ton uit oorloge!chepen ·eo mi· 
'ita ir ven·ocr. De b allast-tonnage Le
stond voornamelijk uit lege tanksche
pcn, op wcg naar het Oosten. Aan go
laden lank~>ch epcn kwam 2.337.000 ton 
door, waarmcc bet totalc tankcr-ver· 
vocr op 4.584.000 t-on kwam, wat twee
denlf'n is van het ,·cr·voer door het 
Kanaal. De ,·oomnarnste tanker-vlaggen 
wareo die ,·an Enp:claod, Noorwl'gcn, 
.\merika en Panama. Dric Ianden bock· 
ten in epternhcr ccn nieuw vervocrs
re(·ord door h et Kanaal, n.L Frankrijk, 
Nederland (wier tonnage m et 110.000 
ton veqrr leken ltij het vorip:e jaar opl icp 
tot 420.000 ton) en Liberia. 

ll r t ,·c n orr naar hct Oostr u is min· 
d r r l!eworclcn, voornamc1ijk wegem 
verminderde afschcpinp:en van zout, 
metalen en cement. Er kwam ccn Ia· 
rlinp: zou t ' 'an Sic ilie \'Oor J apan door: 
al.., mede cen ladin l! va n 20.000 ton zwa· 
,·el ,·an Amerika voor Tndia. 

Van h ct vcn ·orr naar h et W csteo 
he~tond 80"~ uit oli e, voornamelij k af· 
komsti p: uit K uwa it , ~ audie-Arahie eo 
Pcrzii'. Nt•dcrland onvinp: hiervno 
503.000 ton. Tot de ,·ooroaamste la· 
clinp:en naar h et Noorden hchoorde 
dri f' ladin;ren ma is (totaal 28.000 ton) 
uit Mansjoerije, hel'otemd voor cder· 
land en Engcland . 

.Rl betaald 
Passagiere: , top h et schip! Er iJ 

et'n man ovcrhoord gcvallen !" 
Nicuwc 4c stuu rman: , Maakt U zich 

nict bezorgd, mevrouw. Hij heeft z'n 
paB6agc a1 bctaald". 
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