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T eraardebestelling tv1. P, Koning 
Treffende plechtigheid op Ke•·kltof Tanah llbnug 

Onder grote belangstelling Is Dinsda.gmiddag 3 Juli j.l. bet stof
felijke overschot van adjunct-chef M.P. Koning, in Ieven secretaris van 
de directie \'an ooze ma.atschappij, op de Begraafplaats Tan.a.h Abang ter 
ruste gelegd. De heer ~I. P. Koning werd op Zondagavond 1 Juli bet 
slachtoffer van oon la.fhartige moordaanslag. 

Tot degenen. die na.ar bet kerk
bof waren geliomen, beboorde o.a. 
de Hoge Commissarls van bet Ko
ninkrijk der Nederlanden in Indo
nesi6, de beer A. J. Th. Lamping. 

Vele bloemen 
Voorts waren op het kerkhof aanwe

zig vertegenwoordigers van de verschil
lentle ander e rederijen en bel ang tellen
dcn ui t aile lageu der cderlandsc sn
menleviog in lndonesie. Uit ons bedrijf 
wnrt'n aanwezig de h eide directeuren , 
de hercn D. I ken en H. Harinck, verle· 
genwoordigers van de vloot en een grool 
aantal leden van het personeel. 

De lijkstoel was om 3 uur des middag 
van he t K.P.M.-Ziekenhuis P etamburau 
vertrokkeo en ar riveerde Le ongeveer 
half vier op de begraafplaats Tanah 
Abang, waar hij de iogan g de belaog
stellenden s tonden opge teld. adat de 
kist uit de lij kauto was getild en de 
tientallen bloem tukken - waarvan er 
zoveel waren , da L zij me t een speciale 
vraehtaulo moe ten worden vervoerd
op de daarvoor be tem de draagbaren 
waren gelegd, begon Koning's laatste 
gang. 

Rede dir. lken 

Aan de groeve werd bet eerst bet 
woord gevoerd door directeor D. 
Iken, die namens de geh.ele lllllAt
schappij getuigde van bet grote 
verlies, dat de K.P.l\1. met bet plot-

maar ook een ldeaal, dat hlj bleef 
dienen, ook nadat in deze archl
pel de algemene omstandlgbeden 
steeds slechter werden. 

Zi ch tot de diep-getroffen weduwe 
r ichteod, verzekerde tl irecteur lken 
h aar, dat ook de naam van wijleu M. P. 
Koning -een naam, die in de Koniuk
Jijke Pakelvnarl Maat chnppij welbaast 
ceo traditie is geworden- bij hel gehele 
per Qneel in dank.ha re en hoog-geeerde 
herinnering zal hlij ven voorlle,•en. Hij 
wen te mevr. Koning alle krach t, di e zij 
zou behocveo, om hct zwnre en zeer 
tragi che verlies te drngcn. 

Dnarna sprak d . Gei~ lcr een gebed 
" it en dankte op treffendc wijze een 

vriend van wij len Koning, de heer 
Blick, de aanwezigcn uamens de d iep
bedroefrle weduwc en de ouders en ver
tlere f11milie in i'<cderlaud, voor de door 
hen betoonde belangstclling. 

Y cn.ch illende !eden van het personeel 
maalten, nadat de kist in do groeve was 
necrgelaten en do bloemstukkeu hoog 
waren opgetaat, van de gelcgenheid ge
bruik om lnngB het grnf to defileren, en· 
kcle woorden van nfscheid te spreken, 
of hloemen te strooicn, tcrwijl nndereo 
kniclden voor ecn gebed. 

Gc6teuod cloor directeu r Iken steldo 
UlC\ r-. Koning zich nan do ingang van 
hct Kcrkhof op, wnar degenen, die cinar· 
toe behoefte gevoelden, de gelegenh eid 
kregen, hanr de hand le drukken en van 
hun declneming to getuigen. R et was to
vcns voor vclen een onverwach t afscheid 
va n me\ r. Koning, dio kort nadat zij het 
stoffclijk ovcr,chot aan do aardo had 
locvcrlrouwd, naar Naderlnnd zou ver· 
trek ken. 

elinge ver cheiden van zijn secre
taris beeft geleden. Hij wees er op, 
dat wijlen adjw1ct-chef Koning in 
en buiten bet bedrijf een bijzonder 
geziene figuur was, voor wie - ge_ 
lijk directeur Iken r eeds in zijn ,In 
Memoriam" schreef- de K.P.l\1. 
niet sloobts een werkkring was, De uitvaart van het Ziekenhuis Pc>tambu ran. 
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Ke) QPVAARDIJ IS EEN GOEDE 
DEVIE ZENB RON 

Nederlands tonnage 8% g roter dan in '39 
In bet verslag van de Nederland- nage was 87c groter dan op 1 cptember 

se Redersvereniging over 1950 1939. 
wordt er op gewezen, dat de Neder- Voor 'cdcrlnndse rekening waren op 
landse koopvaardijvloot in toene- 1 J anuari in totaal 95 schepen, incl. 
mende mate tot h et nationalo coa ters, in uanbouw, mctende 187.480 
deviezeninkomen bjjdraagt. Blij- br. t.: hien au stoudcn 90 schepen me
k en een onderzoek bij tien der teo de 156.180 br. t. op eclerlaodse 
grootste Nederlandsc r ederij en, wcrven op stapcl. 
vertegenwoordigende ruim 1.8 mil- Voor de trarnpvaart lag he t gcmid-
li b 4-~ d z rnJ'm 5901 deldc vrachtenJlcil slechts weinig ho00'cr oe.n r. reg. lAID, .w. . to ~ 

van d e totale lwop va.ardijvloot, dan in 1949, tc rwijl andcrzijds de kosten 
verkregen deze een nettodeviezen- aanmerkelijk tocnamen. De in 1949 bc
opbrengst van f 335 (v. j. f 299) gonneo al geUlcne daling van h et vrach-
millioen. tcnpej) zetle in 1950 aanvaokelijk door , 

doch kwam door Korea tot stilstand. 
Een der Ulcrkwaard igc vcrschijn eleu 

3,082 .287 brt v~m het a fgelopcn jaar was de voortdu

P er l Januar i 1951 bcdrocg de lotalc 
omvang va n de cder·lamlse koopvaar
dijvloot 1170 sch <"pcn ad 3.082.287 br. t. , 
hetgecn cen locncrnin ~?; bcte kcn t van 57 
sch cpen m et 136.108 br. t. De brutotoo-

rendc grote vraag naar tramp;;chcpcn 
voor reizen op timceha rterba is in 
dien t van lijnbcdrij ven. Zelis in tijden 
\'an ehaar te ann Lralllplndiogen. warcn 
de lijnvaartrederijen teed in de ruarkt. 
Hoewel de tramprcder met ledc ogen 6'"---------------:., annzien, dat allerllei lading thans per 
lijnsehip wordt vervoerd, kan niet wor
den ontkcnd, dat menige tramprcdcr 
nog h eel wat minder zou hobben vor· 
diend ais de voortdurende vraag van de 
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l ijnen niet had hestaau. • 
Een algemene tijging van de time

charter-markt kon niet uithlijven. De 
opgaande Hjn zct le zich ook in begin 
1951 voort. 

oor de tankvrachtmarkt eindigd<' 
hcl jaar op hoog niveau. 

f n h et zecsJecpvaartb •clrijf WCI'd in 
toen emendc mate eoneurrentic van 
Du.i.tsc zijde ondcrvooden. 

( 
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ALLES KAN MEN CLAIMEN .. 4 

De h ecr J. F. H. ~ . I srael schrec£ on 
uit ingkawang het volgcndc: 

De jong le Lebara n was, gclijk be
kcnd, bl ijkcn ecn mcdedeling uit J ava 
vastge teld op de 6e Juli. 

Tot niet gerioge verbazing van de ge
hcle lndoncsi ehe gemeensehap alhier, 
\'Crkondigdc de radio reeds in de mor
gen van de 4e ] uli, dat de m~an was ge
zieo in de nacht van de 4e Juli. De 
(plaat clijkc) godsdicnsti ge leiders ver· 
klaardcn derhalvc, in tegcnstclling lot 
de orders van ] ava, de 5e J uli tot Lcba
ran-dag. 

E cn en ander gaf uiteraard de nodif!e 
op dlUdding. De plaal elijkc autori tc i
lcn haddon gcen of!icicle beve ti ging 
van ja,·a orntrent de voorlijdige ver
schijning van de maan en wen ten in 
icder ~eval daarop tc wachten, a1vorens 
de Lebaran af te kondigeo. 

IIet wenl tegen hal£ n egen (des oeh
tcnds) en no~ teed was cr nict nader11 
bekend. Het personeel, d11t Qp h et kan. 
toor was h!nnengekomen, bespr·ak on
dcrlin~ de onvet•wacht;; ~erezen situatic, 
dio voor velen eigenan rdigo moellijkhe· 
den me l zieh brach t. Eindelijk braoht 
tc ci rca 9 uur de bcdug he t ver1o ende 
f!dui d. Ecn :cucht van verliehting steeg 
op. Maar ook zci iemand: 

, ajang, perintah datang tcrlambat, 
scJ..arang: dirurnah belum berc" ( ]am
mer, dat h(•t bericht t e laat is gekomen. 
Nu i thuis alles nog niet in lwreedheid). 

\ aa rop de jong te hclliende nuchter 
antwoorrldc : 
. .. ,Bikin claim adja" (Dier~ maar •n 
claim in) . 

Waaruit moge hlijkcn, dat ook in 
ingkawang cle goede claimgcest heer t. 

0 
Voethallers promovercn. , ________________________ , De plt•rhtif{e termrrrlebl•$ tellinft van ruljunct-rh Pf K onill f{ o p llf•t Kerldt of 

, T anah A bang". 
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.ROEMRUC'HTE BLADZIJDEN 
· tdt de gesclr.iedenis der eerste zeekabels 

De eerste p ogingen om kabelverbindingen tussen · de verschillende 
continenten tot stand te brengen -we~e pogingen van ongeveer een eeuw 
geleden dateren- vormcn in de geschiedenis der telecommunicatie· wei 
een zeer bijzonder en boeiend hoofdstuk. H et is het verhaal over onder- · 
nemingsgeest en durf, maar ook over vcel aanvankelijk scepticisme en 
wantrouwen. . · · . · 

, . geld wer d bijeengebracht en ln. 
l ~~58 v~lgde al ee_n tweede pogjp_g, 

nu overeenkolllSti~ bet plan~ 
Sir Charles Bright, die had voor
gesteld de kabel in bet midden van 
de Oceaan te splitsen en d.aama. 
door" t\.vee schepen te Iaten "uitleg
gen naar de kusten van leriAnd en 
Newfoundland. . 

Welgeteld vij£ keer hebben de sche
peQ elkaar echter in het midden van de 
Oceaan getroffen, daar hraa£ hun splits 
gemaakt en zijn toen ieder huns weegs 
gcgaan, de ene kcer wat verder dan de 
andere, maar steeds nooit verder dan 
wanueer. h et de kahel heliefde weer a£ 

: te knappen. ·De laatste keer was die 
hreuk ~vel erg"pijnlijk, want er lag toen 
al, 112 mijl tussen de heide schepen. 

, H~erover was _de kapitein van de NUJ,. 
cen aantal vermetelen er zi~b toe .· gara zo verdroten, dat hij zijn scheeps

. zette' om ook de · volgende grote ordc_rs : ver~eerd las, waardoo~ het ren
·hindernis tenemen: de AtJantische .. d~:~-v~us d1t keer ook nog m1slukte en 
Oceaan. Tezamen vormden deze de: schepen, ~eder voor zich, mistro08tig 

. V 66r d~ pr oblemen practisch lm~de~ worden opgelost, m oest men ze . 
eerst techmsch onder de knie hebben en een van de grootste moeilijkheden 
was de isolatie van de ka,bels. In 1838 had men ai geprobeerd .om telegtaaf
ltab els, geisoleerd met geteerd touw, bij Chatham door de Theems te leg
gen. maar dit werd geen succes. Evenmin slaagde men in 1842 te New York 
met l<abels, (lie eert rubber omhulsel hadden. Dit alles veranderde, toen 
een zekere dr. Montgomerie in Singapore de bijzondere geschiktheid voor 
isola tie ontdekte _van gutta-percha. · . 

Op 10 J anuari 1849 vertrok een. klein 
schip, de Princ('SS Clementine, van En~ 
geland en aan boord hevond zich een 
technicus van de South Eastern Railway, 
een zckerc Walker, die uit een groo~ vat 
een met gutta-perch·a gei:soleerd,e tele
graafkahel in de zce liet g}ijden. Eigen
lijk was de Princess Clernentine dus het 
eerste kahelschip. Een paar mijlen uit ' 
de kust seinde \Valker telegrafische he- . 
richten naar Louden en dat opende het 
visioen van een mogelijke tclegrafisc.he 
verhinding tussen Engcland en Frank
rijk. 

initiatiefnemers de ,Atlantic Tele- d~ hav~n w_ecr moisten 'opzoeken. En 

Het begin 
H et daarop volgende jaar werd 

dit inderdaad r ealiteit. De primeur 
werd voorbehouden aan de gebroe
ders Watkins Brett, die met de 
stoomsleepboot ,Golia th'' in aile 
stilte uit Dover vertrokken, met 27 
mijl ~_{abel a.a.rt boord. Niemand 
wijdde enige aandacht aan een ge
beurtenis , die van revolutionnaire 
betekenis zou blijken te zijn , voor 
het verkeer tussen de volkeren. 

's Avonds kwam de Goliath bij Kaap 
Gris Nez aan en het was John Watkins, 
die van Dover uit als eerste een telegram 
over h et Kanaal zond, een hoodsch_ap, 
geri~h t aan Koning Louis Napoleon . 

De vol~ende dag was d~ verhinding al 
weer verhroken. Een visser hij K aap 
Gris Nez h ad de kahcl hij ongeluk op· 
geh aald en kapot gemaakt. 

V elcn bleven nog steeds wantrouwend 
staan tegenover de mogelijkh eid van een 
pcrmanente verhinding en op de duur 
leidde di t ongcloof er zelfs toe, dat de 
geb"roeders Brett hun experimenteD 
moesten opgeven. Pas in 1851 werd de 
verhind!ng definitief en twee jaar later 
volgde die tussen Engeland en Neder
land. 

Oe oceaan 
Het ligt voor de hand, dat - na 

deze geslaagde sprong onmiddellijk 

graph Company" en zij begonnen 
p ogingen te doen de benodigde 
350.000 pond sterling bijeen te 
brengen. Mer.kwaardig genoeg was 
deze lening aan Engelse zijde bet 

· eerst voltekend, terwijl het anders •. 
·zo voortvarende Amerika de. risi
co's niet aandurfde. 

Niemand zal echter h ebhen vermoed, 
welk een scrie dramatische geheurtenis
sen nog zou volgen, aleer de onderne
ming met succes zou worden hekroond. 

Na een eindeloze serie hanketten en 
redevoeringen vertrok in 1857 het z.g· 
K abel-Eskader, dat o.a. bestond nit 
H.M.S. A gamemnon en het U.S. fregat 
Niagara. \Vestwaarts van Baily-Carber
ry, Ierland, werd bcgonnen met kahel
leggen, met als einddoel Newfoundland. 
Alles werd in h et werk gesteld om bij 
h et vieren over de achtersteven van de 
Niagara een brenk te voorkomen, aan
gezien dit onhenoepclijk het ve.rlies van 

. de ·kahel zou hetekenen· Van opdreggen 
en b crstellen was toen nog geen sprake. 
De vele gen omen voorzorgen mochten 
ecbter niet haten. Tegen een plotseling, 
hevig stampen van het schip was de ka
hel ilie t hestand. "Hij knapte a£ en een 
der einden verdwecn onmidd~llijk en 
voor goed in de diepte. 

Bij de huidige stand der techni.ek zou 
· een dergelijk incident slechts een verve-
· lend opontboud hebhen betekend. Tocn
tertijd w~s h et weinig minder dan een 
catastroph e. Terneerges1agen keerde de 
cxpeditie naar Londen terug, ontmoe
digd door de mislukking en het verlies 
van 100.000 pond. 

Nieuwe poging 

(Slot zie pag. 7) 

Veilfgheids
ma~tregelen 

In verhand ~et enige recente 
gevallen van roof en diefstal aan 

· boord onzer schepen (o.a. tijdens 
bet geld tcllen bij de overgave van 

·de kas) h eeft de maatschappij zich 
genoodzaakt gezien om de volgen
de instructies te geven: 

1. Behalve aan hoord van te Singa
pore of Surabaia in reparatie 
liggende schepen -waar zulks 
niet te vermijden is- moet uit
betaling der gages voortaan niet 
m eer ,hinnenliggend" geschie
den. (Voor te Tg. Priok repare· 
rende schepen is reeds een hij
zondere r egelirig getroffen) . 

2. In gevallen (bij overplaatsin,; 
h.v.), dat de kas moet worden 
overgegeven en dus de aanwe
zige kasmiddelen moeten wor
den geteld, client dit met geslo
ten deur .en patrijspoorten te 
g'eschicden. 

3. De scheepsgelden mogen niet in 
z.g. geldkistjes worden hewaard, 
doch moeten in de hrandkast 
zijn opgehorgen. 

4. Bjj h et h alen van c.q. storten hij 
een agcntschap van een hedrag 
van meer dan Rp. 5-000,- moet 
'.'ia de agent der maatschappij 
politiegeleide tijdens hct trans
port van dit geld worden aan-
_gevraagd. . 

. De defaitis~ische stemrirlng · 
duurde echter · niet lang. Nieuw : . . 

~----~--------------
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HET LEVEN· WORDT 

()Qk de K.P .M • ..er heeft uit de aard . der Z1I(W be~OOWng voor- de 
du.ur van zijn Ieven. Daarom oatlmen wij ~ ,.,Sa!P~~", bet personeel~ 
van de Hoogovens, he.t volgende artikel. 

K.rijgt u, ala u die on.oortj:~ lEl_eS~ 
een ,gronderig" gev~l in Uw~ maa.sr. 
Zet dat idee dan van U af en Iaten we 
eens nagaan, wat er met die ui~d.rokk.in!_ 
wordt bedoeld. 

In de eerste plal\ts ko.men we dan tot 
de conclusie, dat dit geen. ,tafelB" zijp, 
zo.ale die in d~ woonk.amer. staan.. mau
d1\t het hier een lijst betreft m.~lre~
g~tallen. V erschrikk~k._ nayy~mim 
ge.talllen, want er zijn_er bij Ul.e..l..m-'&!. 
liefa,t vier cijfers ach~ de ,koiQlll~ ~ 
opschriiten bov~.n d~ k.Ql9~m . ~
voor een deel z~ so_mh~ (,..!L~l&_: 
kana", ·,overledenen"), voor een ande.r 
deel ech\er· meer optimistisch {.,!even
den", ,gemiddelde levensduur"). 

W at is nu het nut van een der-gelijke 
lijst? Kan je daaruit te weten komen, 

' hoeveel jare!l je nog te Ieven heht? Dat 
zou wel makkelijk zijn, want dan zou 
je_ daarmede rekening k.unnen houden 
bij het opsouperen van je spaarremisea 
en bij bet bestellen van een nieuw cos
tuum. W anneer de lija.t op een .gegcvep 
mpment zou vertellen, dat U nog maar 
twee jaren voor de boeg hebt, zoudt U 
kunnen besluiten ditmaal maar geen 
zwart l~en costuum te kopen. dooh t.t} 

volstaan met een goedkoop visgraatje. 
Maar zover heeft de wetenschap het 

nqg niet gebracht. W el kan je in zo'n 
sterftetafel leze.n, hoeveel jaren een 
groep mensen van een bepaalde leeftijd 
nqg voor de boeg heeft. Dat wil zeggen: 
hot totale aantal jaren per groep .. Wij 
kqnnen b.v. zien, dat een gro~p van 1000 
mannen van 65 jaar met z'n allen. nog 
13;.900 j~ren te Ieven .hehben. Dat wil 
ec}lter . helemaal niet zeggen, dat U op 
u~ 65ste verjaardag kunt zeggen: nu 
h~b ik nog 13.900 : 1000.. """' 13,9 jaren 
te leyen, dus 13 jaar en 10 maanden en 
28 Y2 dag! Neen, zo zit de vork niet aan 
de steel. 

Uzelf zult b-v. nog 35 jaar leven en 
met foto en al in de .krant komen als de 
krasse 100-jarige, die 'uog zonder bril de 
kriebellettertjes van de kleine adv£.rten· 
ties kau lezen. Uw buurman daaren· 
tegen zal zijn 65e verjaardag misschien 
maar ean week overleven. Jammer voor 
d~ man, maar wat kan je er aan doen? 

:w-anneer we echter alle nog te Ieven 
jaren van deze 1000 mannen van 65 jaar 
bij elkaar optellen, dan komen we zo 
va;st als een huis tot 13.900 jaren. 

Wat hebt U aan deze wetenschap? Om 
de waarheid te zeggen: niets l U h ebt 

belangstelling voor Uw eigen geval en 
Uw huurman en de ovetige ~ manneJ,l· 
van 65 woeten maar doen, waar $j 
plezier in bebben. 

Voor U behoeven deze tafels du~ niet 
te worden samengesteldl Voo; wie dan 
wel? Voor de. levensverzekeringmaat
schappljen, want die. kllPit~ deze tafets 
niet missen bij het oproaken van hun 
tarieven, zoals b.v. de tarieven, die voor 
-een peosioenfonda g.elden. 

Het ligt ~al n~t U1 o~ ~~ 
llng--U nn-eons preciea voo.t tQ ~-~ 
h~ zo n )evenaverzekeringmalllleh~pP.ij 
z.ijn-ta.rieveD ~ent, mur t®l\ wUI~ 
wij U er. iets van ver~eq. 

Wi}komen daarbij nog eena.ten~g op 
onze 1000 mat\Den van 65 jaal\ Stelt U 
zieh Ce!J8 ·VOOft dat deze 1000 .m!Ul JUUU' 
de. ,Eente..en ~tate Beve.rwijks~ Le
vensvenekering:maa~appij'" gaan en 
vragem , Wat moeten wij. per :man vau
daag betalen, wanneer U de verplichti!J,g 
op zich neemt one tot onze dood per 
man-iedere week f ~ ....... uit te hetalen"· 

De di:reete'Ql'-van de E.LB.L. zal dan 
allereei'St-naar de atedte~fel grijpen en . 
als v~lgt redeneren t ZoaLI jullie daar 
staan, hebhen jullie nog 13.900. jareo 
voor de boeg en in die-13.900 jaren zal 
ik moeten uitkeren 13.900 (jaren) X sa 
(weken) X f 40,- -=- f 28.912,000,-. 
Dat woFdt dus per man f 28.912. En hij 
doet het volgende voorstel: Ala jullie 
mij stuk voor stuk f 28.912,__, betalen._ 
zal .ik per man tot aan de dood f 40,.,.-
per week uitkercen. Waarna U, Uw.bnur ... 
man en de an4ere 99&. mannen van 65 
naar hun achteruk a\)]len tast~ hun 
port~onn~tie zullen raadplegen en tot 
de ontdekking zullen komen, dat zij dat 
bedrag- die dag toevallig niet bij zich 
hehbea- gest.oken. En dus gaat de koop 
niet door. 

Het is dan ook een hele som, die 
f 28.912,- . Maar die brave directeur 
van de E.L.B.L. kan het werkelijk niet 
goedkoper doen. Uw buu.rman -wij. 
zagen he t hierboven- zal na een week 
het hoofd neerleggen. De E.L.B.L. heeh 
f 28.912,- in het laatje- gestreken, heeJt 
een keer- f 40.- betaald en de. kous is 
af I f 28.872,~ winst. Pot voor mijnheerl 

Maar- Uzelf? U was toch van plan 100 
j aar te worden en dan in de krant te ko
men, nietwaar? Dan moet de E.L.B.L. 
U in die tussentijd betalen 35 (jaren) X 
52 .(1':el-~) X f 40,- ...,. ! 72.800,- , 
terwijl'U zelf maar f 26.912,~ hetaalcj 

bebt. E~ atrQp v~ de JtL.B.L van 
maar Uelet I 43.888,.,...,... Uit . de pot van 
mijnheer. 

De E.LB.L ~top deze. manier vele 
voordeeltjes en vele stroppen, maar over 
de.gehele linie klopt de za_ak alB een Jms. 
Op_ onze 1000 Jl;laD.zal, zij .evenveel uit· 
keren alB zij indertij~ heeft ontvangen. 
Zij.komt dn~geen cent ·te kort en houdt 
geen cent o.yer. Dat wil zeggen, er blijit 
natuurlijk wei wat over, want die direc
teur zit er ook. niet aileen voor zijn g& 
zondheid. Die heeft de ontvang~ be,.. 
dragen niet in een oude nylon opgebor· 
gen, ma.ar deze aan anderen uitgeleend 
tegen rentev.ergoeding, b.v. in de vo.rm 
van een hyp()theek, 

El' komt_hij deze affaire natuurlijk 
veel- meq kijkel\, ma~ ~e had den a£~ 
gesproken, dat we de zaak niet nodeloos 

· lngewikkcl,d.~u.den makep._ 
:W•t.ik. tnaar. ~~~ wil: d.ie st~rfte

tafela he.bb~d~,. wcl. d(!gelijk nut l 
TJ:ouwens..,he.t..ia altijd a,~rdig om eene. 

in die dingeJJ te· n~W<en. ook al heh je, 
el'. in. je. ~ nie.ts me.e nodig. U is nu 
65 jaar, is bet niet7 Zullen we eens na· 
gaan, hoev.eel kans U heeft om de 100 
te ,hal~n?· Van de 73.675 mannen van 65 
ja!U' bereiken ~ 115 de 100-jarige leef· 
tij~ dus..dat is e~: maar 1 van de 640. 
Uw :kana om in de krant te komen alB 
1()9.-jarige is. dus..maar 1 op de 640. D~ 
ondanks niet gewanhoopt! W a a rom U 
niet en een.ander wei? 

En als U eenmaal zover bent, dan gaat 
U natuurlijk, nog even verder. De kans 
dat U ala. 6S-:jarige de 101 haalt, is 1 op 
de 1170, dus dat wordt wat smalletjes. 
De :fe2· halen is nog moeilijker: Uw kans 
is 1 op de 2300. De kans i& klein, maar 
het zit er toch in I De 103 halen is een 
nog grotere kunst; 1 ()p de 5260. En de 
104J Houdt U zich vast! Een op de 
18~4201 Die ene bent U na tuurJ..ijk. En 
de 105? Neen, er komt eenmaal een eind 
aan. De aterftetafel zegt, dat het ~ wan· 
neer. U eenmaal de.l04 te-pakken hebt
met~U i& ged~ Indien U zich niet aaJ)
deze-afs~aak zoqdt. willen houden, kQoo. 
men- de ve:tVaardigers de.r sterftetafel 
een dag VO()l" Uw lOSe verjaardag even
hardhandig met U praten (want die lui 
Iaten niet · met zich spotten). 

Bij de berekeningen, die wij hierbo
ven weergaven, spraken wij steeds uit
drukkelijk va}l mannen, wan\ voor . de 
vrouwen gelden andere getallen. Vrou
wen zijn iel$-taaier in de kook. Die kun
nen ~e~fs de 106 halenl 

Weet U, wat U in die sterftetafels ook · 
mooi lrunt zien? H et aantallevensjaren 
dat een pasgehoren baby vroeger voor 
de boeg had ·en hoe zijn (haar) kansen 
vandaag staan. W anneer U deze cij£ers 
bekijkt, ~iet U welke resultaten de groei 
der medleche wetenschap, de verbeterin· 
gen op het terrein der hygiene en vooral 

(Slot zie ~t) 



EEVCREDIGENDE RESULTATEN BIJ 

K. J. C. P. L. IN.l950. 
Pensions 1 0 procent 

. .. 
duurder 

:JIOIJ.W VAN !J'WEE SCHEPE'N 'fliT 
IJIGEN M.IDDELEN 

..De Nederlandse minister van Econo
mische Zaken heeft bepaald, dat de 
bestaande pensionprijzen in Nederland 

-tnet·lO-proeent mogen worden verhoog~ 
De exptoHatlewlnst van de 

Ko~jke Java--Cliina-Paket
Lijnen N.V. te Amsterdam, kon In 
het afgelopen jaar een aanzlenlijke 
stijging ondergaan. Zij bedroeg n.l. 
f 13.705.364 tegen f 10.733.499 
in '49. Na afschrijvingen tot 
-f 5.168.857 (f 4.139.013) en na 
een dotatfe van weaerom fo mil
lioen aan de extra---reserve voor 
de vlootvehiieuwing, ~n van 
f 1~'200:000 · aa.n reserve voor de 
bouw van etablisSenfenten, Ka.nto
ren en 'htiizen en een van f'"400.000 
aan de l'esenre voor diverse "b&
langen, resteeFt een winst ter ver
deling van !2:520.718 (f1.434.946), 
·wa.aruit op-de gewone aandelen een 
dividend van 9 (6) % ·kan worden 
uit~tekeerd en aa.n de reserve nog 
f 140.000 (f 85.()00) kan worden 
gedoteerd. : 

In ·de <eerste helft van "bet 'Wl'8l~aar 
~leef het 1adingaanbod 'ten aoh"l'erlrij de 
bescb:ikba"' ·wmurge. Het'uitbrek«m van 
'Cle oodog op Kurea btacht hierin een 

de terahderae iiiziChten op het gebied · 
der zuigelingenzox;g:hebben afgeworpen. 

'Oordeelt lJ zeH: .. 
"Getni&teld ad>£tal re cel'Wdc'hten ·tev~ns-

}aren voor ~n :pa..g.eboren baby: 

~eboortejacr:. jongen.: ~}e$: 

1870-1879 38 jaren 41 Jaren 
1890-1899 46 " 49 " 
1910-1920 55 ~ 57 ... 
'1921~1~30 62 , 64 .. 
1931-1940 66 ., 67 .. 
'1~47-1949 ·69 " 72 ,. 

U ziet, dat de laatste tientallen jar-en 
·de stijging iets n::Under sterk worat, en 
·'dat is ·Iogisch oolt., want er zal toch een· 
maal ~el ~ens eeh einde aan die _stijging 
"k6men? .Mhoew~l ·je nattfttrlijk '11iet 
-weet, wat de -me<licijnmeesters -nog eehs 
met die a.penklieren zullen pre-stel'en. 

L'aten we maar"llallnemen, dat bet he
re~n va"'ll de iOO-'jarige ·leefti.jd altijd 
·een gebettl'tettis 'Van bellin g blijft. Als 
_:h et met ~ zover is, aan kom ik op n-et 
f~est om U de van oudel'ilom en emotie 
"lte'll'ende 'hand -re draklc:en. 

keriterlng, zodat lle ·ma·arscli)ipp'ij ~ lum 
het einde van ·bet jaar met ·~n gebtek 
aan tonnage Kieeg te kanlt>en.~Charteren 
van schepen was voor de rederlj ·ten· 
slotte niet economisch. 

lndonesii 
De sltdatle In lndo~4§ vond 
ook~rwee~gmdemv~ 

' bledtm, wa8l' -de ~dsp_r~e 
aaniienlUk Jeed door ·stakinge_:n. 
Ovetmatlg -labge ligtijden wa . de 
'8Cbepen wa:ren hiervan het.f(evolg. 
Daatenboven vonnde de oon~ 
In ij_e -baveneta.blissementen vooral 
sinds Mt~e ftD het .v~ 
,taa.r. -door Ian~ tn on~ 
neming van ladlllg, -een .em&&g 
probleem. 

Behalve naar J.apan, ~at 'bet vetvoer 
m mntsehappij Viltl 16donesi6 -naar 
..Cittlere 'be8temniingen -een Die~ 
l~ngrijke vooruitgang 16 ...len. 

'Voorulbkhten 

Wat de voornJV.Jc1tten "belreft, 
·consta~rt de dinlctie, dat ·de re
sultaten .()'Ver be-t ·eei'Ste ~~r 
van 1951 Mangrljk beter ztta -ge
wee~Jt dan ·bver -deMit® periode in 
1950 flll tot~vredenbeid·s~mmen. 
-Gedett de politleke 11tnratle -meent 
-de'(}ireetfe zlch ..net -te ~ wa-
~n · aan ·fibn voonpeJU. -QIIIkent 
de ~ voorultrJclt.tM. 

Ten einde lle ·~hna"tlge ~wing 
vlfn cie vloot en <de <aabwlling ·met mo
.-deme tonnage te venekeren, -is M"Wel 
bij de Machinefabriek en Seheepewerf 
-tan P. Smit Jr. als bij C. van der Gies
sen & Zonen's Scheepswerven een en
'kelschroefmotorirachtacliip besteld ·fuet 
een drvg. van 10.500 a 11.000 ton. voor 
aOevering in het najaar van 1953 en 
einde 1954. De maats'chappij ve rwaclit 
ile 'bonw nit eigeh midde1en 'te -knnnen 
financieren. 

-in -verband met de kostenstijgingen. 
'Yah de ·zijde der pensionhonders was 

·oorsprorlkelijk een verhoging van 12 '12 
procent 'voorgesteld, doch de afdelihg 
prijsvorming van het Directoraat-Gene
raal voor Hand~! en Nijverheid heeft 
~slechts ·een verhoging van gemiddeld 
10% "toegestaan. 

De beschikk.i.ng is niet 'Van toepa-ssing 
_,p ·pensi~rlen1ng aan pehenen, die 
in ·h~ betroltken perlsi<fn met hun 
n9ofdverblij£ ltebhen. 

Vo<trts is ~ regeling v aStgesteld, he· 
ltter£ende de n~reliening van brmllsto£
'ten -aan'perisiongasten. ·v oor verw'arming 
-D'I'ag -ihans het w~rkelijk betaalde be:-
-ilrag, 'Voor "f:OV'er . wett_elijk geootloofd, 
in rekening worden gebracht. 

~Ittffi.en ae -Terwarming geschiedt door 
fuiddel Vllh cenffal.e verwarming -m.oeten 
"i!C"kostfl'n 'Yiin 3eogeDYDikte b:Fandstof.fen 
-naar 'refle]ijMbeid worden vetdeeld. 

-DJt JS ~ -ruutm ·van een plaatsJa 
(3000 inwoneFs} gt!legen 'Min het 
beltende "Alkmaarder Meer, plus 
minU.S .S lml. -ten Zutden va:n 
Alk'ill!Qar, met goede 'ti.Utobusver
-blndmget:l naar A1kmaar en UJt
~~t ' (4 lan.). Van Ultgeest ult kan -
cmeh 1n ongeveer 1.9 m!nllten 'Per 
-tr-eln tn -mnsterdam zljn. 

-Bet 1s m1j beken.d, ·dat 1n Aker-
~ .sloot ~og bou\Vgrond te koop 15. 

tegen een schappelijke prljs, ter- ) 
.wtH ·het Gemeentebestuur prlj-s 
at&lt op bewoners ult Indonesl.e. · 
Na .a.ankoop van de grond moet er 
i>1nnen 2 jaar een won1ng op ~il. 
gebouwd. 

De bouwgrond, welke nog be- _
1 

• 

schikbaar is, llgt vlak blj een zeer 
moderne jachthaven en lk ga daar 
t.z.t, ook wonen, speclaal met het 
oog op -de zell- en wateFsport. 

Te Tandjong 'Priok inoesten entge 
moeilijklfe'den worden 6vetwol'lben, a]. 
votens ile bonwcontratfen ~ ae nien· 
we etabli!isementeiJ. konden wor'ilen aan· 
~egaan. G~hoopt ·wordt, dat in beeefu. 
her a.s. de eersl.e gudanl! e:ereed zal z'~fn -.. 
en voor bet einne van 1952 het gehele 

·coinillex. ·Aan 3e >hi-er,dcror te ve\!krijgen 
op1dal!eap-aeiteit be8laat ~ -d...-;....._c.h. 
~hoefte. u.~., 

Mochten er onder ons personeel 
nog llefhebbers .zljn voor eell 
hulsje .. aan d~ wateFkant" 1n -
HOlland, dan za.l het mij een ge
noegen zljn hun aile magelijke 
1nl1cht1ngen hiel'over te c ver
schaf:fen. 

'P. BEENHAK.KER 
chef Ink. &·Mag DieDSt 

Td. Pvlok. 

,'5 



Land en volk van Nie.:,w--Guinea ,,. ' ·· ·· ~ • · · · - • • ~ • • · •· · · ·- te- zijn; -zoals een-politic, een reehtbank, 
~ ecn geva~genis e.d. Derg~lijke instituten 

gedijen lang niet altijd, ondanks ons 

G E W 0 0 N T I: N W esterse !Vertrouwen er in en ons door· 
· - · &- • . ~ ' ..• • zettingsv..e'rmogep. Papoeas, die wegens ZED EN EN 

W esterse in:stitl!ten falen dikWijls 

In ons eerste aan het ,Marineblad" ontleende, artikel gaven wij U en
k~le bijronderheden over de talen van . de Papoeas en hun ietwat onaan- . 
gename gewoonte van het koppensnellen. Laten wij, door .de o~en vans 
Res. M. Klaassen, op wiens causerie bet artil•~l in bet ,Marineblad'' is 
gebaseerd, de zeden en ge-woonten v:an.het volk va~ Nieuw-Guinea nog . 
eens wat nader bekijken .. 

De Papoea beoordeelt de dingen an· 
ders dan wij. Wij kijken met respect 
naar een voile boekenkast en leiden 
daaruit de graad van intellectualiteit 
-van de eig~naar nogal eens af. (hoewel 
vaak ten onrechte. R ed .). De Pa· 
poea redeneert anders. · Als die 
blanke zoveel boeken nodig heeft om 
alles nate slaaD, wat hij is vergeten -zo 
.zegt de Papoea- dan moet hij wei bij
zonder dom zijn! En in deze redenering 
zit n atuurlijk ook iets ....... . .. .-. 

W aimeer men in een nog niet volko
m en f!:epaeifieeerde streek per · prauw 
naar de wal ·roeit, moet men er voor zor
gen , ·dat tnen met de r u g; naar het strand 
zit, evenals de roeiers. Dit betekent naar 
Papoease etiquette, dat men geen boze 
bedo~l~Rgen koestert j_e~en? . de lieden 
aan de wal en is tevens een uitnodiging 
·aan d~ Papoeas, die meti 'wif b ezoeken, 
om eveneens vriendsch appelijk te reage
:J:'eri. op de komst der gasten. 

Als men pas op Nieuw-Guinea komt, 
.vindt men de P apoea onbeleefd, als hij 
~ op de vloer blijft hurken, wanneer m en 
_zijn wooing binnentreedt. Naar het oor
,deel van de Papoe is juist de blanke on· 
beleefd, want het hurken van de Papoe· 

:as is een gebaar van hoffelijkheid zijner· 
·zijd3 en een teken, dat hij niets kwaad 
iln het schild voert. Men moet dus direct 
. ;ook maar gaan hurken. 

Als man en vrouw op stap zijn draagt 
·de Papoea-vronw enorme l asten op haar 
rug :-Plus kind- terwijl de man slechts 
een Iichte boog en een paar pijlen 
.,.sjouwt" . Dit is een werkverdeling, die 
naar Papoeas_e gedachten, voikomen in 
orde is en voor verandering waarvan de 
Paooea-vrouwen zek er niet in staking 
'mllen gaan. De man moet op tournee de 
h an den vrij h ebben, 'vant hij is vo~r 
all<>~ kriil!"man. 

N eemt de onveilij!;heid in een beoaal-
. de streek af, dan . zie t men geleidelijk 
een·versr.huiving in de arbeidsverdeiing 
kCDmen. De man :raat deelnemen aan het 
zwaatdere werk der vrouw. 

Ondankbaarheid 

_brengt, vinden zij iets doodgewoons. 
Toeh kennen zij wei danlcl:iaarheid, zij 
het in eim -ietwat imdere vor rri. Alles, 
~at · buiter'i ~de st am' woont en leeft, b e-
4oi:n·t· tot de' naiuurlijke vijanden. De 
rs~iJd om' h et besiaan kari in vele geval
len slechts · worden ·gewonnen ten· koste 
-~~n naburige siammen. De primitieve 
P apoea · wordt m e·t . de pap( oea) -lepel 
'ingegoten, ' dat aile vreemdelingen en 
r~_~enoien, die niet tot de eigen groep 

·b ehoren,' gevaarli]k · zijn en dat die 
,vreemdelingen" op hun b eurt een zelf
de instelling h ebhen. In deze gedach
't ensfeer · pas't dus geen dankbaarh'eid 
jegens. ~ree~den. Men 'staat :wantrouwig 
tegenovet hem en zoekt overal een ' bij-
bedoel ing· achter. . . 

. . . . . Me~~ter betaalt schoolgeld 
We· zien . op Nieuw-Guinea het 

eigenaardige, dat er wei schoolgeld 
wordt " betaaid~ Maar niet door de 

~ . ouders van de Ieerlingen. . . H et 
. . is .bier alweer de-omgekeerde we
'· ·· reid. De Papoea redeneert; dat die 
· · tl1an. e~ blijk~aar be lang bij beeft, 

als de Papoea-zoon onderricht ont_ . 
vahgt. De ·Papoea ineent hiervan te 
inoeten p~ofiteren ·en · 'vraa'gt · dus 
schoolgeld. ·zo gaat het ook in de 
polildinie~en ·van zendelingeri of 
missionarissen. De Papoea wil zich 

. wenaten beharidelen; maar vraagt 
·eerst een 'stuk zout of eeit phik ta
bal{, 'voor de gunst · zijn wonden te 
Iaten behandelen. - · · · - · · · 

· · · · · · ~Bioed~raak 

De · bloedwcaak, die nog . door vele 
.stammen in ere wordt ,:rehouden, is oor· 
zaak van vele veten, die jaren hlijven 
.v{)ortbesta.an. De. Papoea is. n.l. een 
slecht -organisator waar. hct wraakne
ming h etreft. Bij een gewapende acti:e 
om een schul<;l te vc:reffenen, maakt . h~j 
gewoonlijk vcel l)leer slachtoffers · dan 

. strikt noodzakel~jk zou zijn. De tegen· 
pa:rtij is daardoor. l!enoodzaakt- op om 
haar .beu.rt weer hloe.dwraak te nemen 
en een aantal slachtoffers te maken. . 

Het ·Westen f~alt 

ernstige vergrijpen een straf uitzittcn, 
moeten vroegtijdig weer worden losgela
.ten, omdat zij in de gevangenis eenvou· 
dig wegkwijnen, ook al werkcn zij de 
hele dag buiten. Het h eimwee naar bos· 
's.en en bergen is te stei·li en ooze betere 
·voeding, ligging en andere attracties van 
-W esteTse posten kunnim hem nict red· 
~en. Hier faalt dus de rechtspraak met 
al haar middelen. 

Traagheid 
In ell{e functie op Nieuw-Guinea 

stuit men op de t raagheid van de 
Papoease maatschappij. Alle maat
regelen, hoe goed ook bedoeld en 
~oezeer in het bela.ng van de .Pa
poea's, .zijn tot mislukking ge
doemd, als men zicb van te voren 
.niet realis~ert, dat te grote over_ 
gangen funest zijn. 

(Slot: zie hiernaast) 

Noordze 
Amsterdam is al sinds vele eeu

wen eeli der gioootste zeehavens 
van West-Europa, van waarUit de 
scbepen ·aile · wereldzeeen bevaren. 
In vroeger tijden waren het nog 
kleine schepen, die via de Zuiderzee 
en het Marsdiep, tussen Noord
Holland en het . eiland Texel, de 
Noordzee bereikten. Geleidelijk aan 
verzandde de Zuiderzee echter en 
werd ondieper, terwijl juist in die 
jaren de scbepen voortdurend gro
ter. werden. Het gevolg was dat het 
steeds moeilijker bleek om een 
intensief v.erkeer met de zee · te 
op~~rbouden . 

Jan Dou 
Een vooruitstrevend man, zekere J an 

Dou , deed daarom reeds in de zeven
tiende eeuw hct voorstel om van Am
sterdam uit cen 25 kilometer lang 
kanaal naar l1et ·w esten te graven en de 
duinenrij b~j Beverwijk door te steken, 
zodat cen reehtstreekse verbinding met 
de Noordzce tot stan.d zou komen. Nie
mand durfde dit stoutmoedige plan 
eehter aan. . 

~ , Als nie'Uwelin g op Nieu,v-Guinea treft 
meestal sterk · de· ondaukbaarheid der 

: Papoeas· De zegeningen, die het Westen 

-Men hlecf nog honderden jaren naar 
cen oplossing zoeken, Toen Koning 
Willem I · in 1815 wederom met kraeht 
aandrong-· op een b etere v~rbinding 
bvamen er spoedig allerlei projecten ter 
tafel. De Koning was voor verwezenlij-

De il ttributen van de Westers-gei::irien- king van Jan Dou's idee: een direct 
teerde Vrouwe Justitia blijken h elails in kanaal van Amsterdam n aar h et W csten. 
Nietiw-Ghinea nogal eens onbruikbaar .. De ing~nicurs durfden dit echter nog 



Een Papoea gel ooft in een leven in 
een Hicrnamaals. Uit zijn sagen en le

-genden blijkt, boc hij zich dit leven na 
_de dood voorstclt: een wereld, die in 
,weinig opzicht van de ooze afwijkt. Hem 
zonder meer als Heiden te kwaliiiceren 

:zou onjuist zijn. De meeste Papoeas ge
loven van cen bepaald wezen of ding 
a£ te stammen, van ceo ro ts, ceo potvis, 

·een kangoeroe, een rivier of een slang-

Na h et bovenstaandc - in dit artikel 
en he t vorige- zal hct overigens wel 
duidelijk zijn, dat -hehoudens uitzon

·dering- he t algemene karakter van 
deze maatschappij toch wel dit is: een 
sainenleving, waarin angst alles over
hecrst en vrees voor hoze geesten en de
·monen een onmiskenhaar cach et op de 
gemcensch ap drukt en ecn domper ze.t 
.op al te uithundigc levensvreugde. 

'E en slot-artikel zullen wij in het 
volgendc nummer van ,de Uitlaat" pu
bliceren. 

(a. n a a I 75 • 
J a a r 

"niet aan, want de technischc moeilijk-
1leden zouden enorm zijn en zij vrees
den, dat bij hevige stormen het water 
yan de Noordzee half Noord-Holland 
lzou overstromen. 
l 
' Kanaal naar Den Helder 

Na enkcle jaren k eurde men een 
'andere oplossing goed: van Amsterdam 
:uit werd h ct Groot Noord-Hollands 
:kanaal gcgraven, dat l angs Zaandam en 
Alkmaar ecn tachtig kilometer lange 
'verbinding schonk met Den Helder. 

i Na zes ja.ar was dit kanaal kla.ar, 
maar veertig ja.ar later bleek bet 
niet meer ~n de eiscn des tijds te 
voldoen. De zeesch.epen waren nog 
groter geworden en de stoomvaart 
had haar intrede gedaan en voerde 
de snelheid der vaartuigen op. 

W ederom kwam toen hct oude plan 
van de 'zeventicnde eeuw naar voren en 
ditmaal duTfde men hc t aan. Op 8 Maart 
!1865 ging de cerste spade in de grond 
en elf jaar l ater was h et Noordzeekanaal 

·van Amsterdam naar IJmuiden klaar. 
Op 1 November 1876 stcldc Koning 

.Willem III he t vaarwater in gebruik en 
, dit jaar h crdenkt Amsterdam dus het 75 
· jarig h estaan. Er is in die driekwart 
ceuw veel aan h e t kanaal en aan de 

. IJ muiders lui zen veranderd. De eisen 
·werden steeds groter , zodat h et kanaal 
breder en dieper en de sluis hij Umui
den omvangrijker wcrd. thans is he t de 

' Slot: zie pag. 9 

Slot: Geschiedenis der zeekabels. 
toen lukte h et ineens! De kapitaalver
sch affers waren nog eenmaal gezwicht, 
de expeditie met nieuwe hoop uitgeva
r en en de verbinding werd een feit. 

Na al die teleurstellingen was nu het 
·ent'housiasme enorm. Koningin Victoria 
en de toenmalige president der Verenig
de Staten, James Buchanan, wisselden 
felicitatie-telegrammen, die natuurlijk 
vol stonden over , verbroedering" en 
,hijdrage tot de wereldvrede". Daarna 
maakte zich de handel van de verhin

. din"' meester en deze natuurlijk geheel 
t:> 

in haar eigen taal. 
Onkunde 

De misere was hiermee echter 
· nog niet ten einde. Er brak slechts 
een nieuw hoofdstuk a.an. De tech
nici dier dagen verkeerden in de 
mening, dat men aileen bij een 
hoog voltage zou kunnen seinen en 
deze consequent volgehouden ge
dachte betekende de dood voor de 
kabel. Hoe· zwakker de berichten 
doorkwamen, des te boger voerde 
men de spanning op en- des te snel
ler ging bet afstervingsproces. 

V andaag weet men heel goed, dat een 
spanning van 2 Volt voldoende is voor 
het overbrengen van de berichten en de 
kabel zou nu ilog even goed hehben 
kunnen werken als honderd jaar gele
·den. Destijds echter werd de met zo ont
zettend veel moeite gewrochte verhin· 
ding langzaam gesloopt door technische 
'onkunde. 

De Great Eastern bracht echter uit
komst. Dit l egendarisch e schip was bij 
zijn tewaterlating al s een wonder van 
c;ch eepshouwkunde heschouwd. Eenmaal 
in de vaart werd bet schip door niets 
dan rampspoeden achtervolgd en pas als 
kahellegger zou het tenminste iets van 
zijn beloften inlossen. 

Op 23 Juli 1865 verliet het schip de 
Theems met een totaal gewicht van 
21.000 ton kahel aan boord. Alles ging 
goed gedurende 1186 mijl, maar toen 
wae er iets mis met de kahelmachine. 
V oor h et schip stil kon houden stond er 
een enorme spanning op de kahel, met 
het h ekende fatale gevolg. Tweederde 
van de overtocht was toen achter de rug 
en de gedachte op te moeten geven was 
haast oniliagelijk. Na twee vergeefse po
gingen om h et einde op te dreggen, 
moest de Great Eastern onverrichter· 
zake naar Engeland terugkeren. 

Wel had h et schip b ewezen zeer ge
schikt te zijn voor kahelleggen en op 30 
Juni 1866 vertrok h et opnieuw en dit 
keer door niets dan geluk hegunstigd. 
De gehele kabcl tussen Ierland en New
foundland werd voltooid en zodra de 
beide einden verhonden waren met de 
h estaandc lijnen, waren Louden en New
york weer telep:rafisch verbonden. De 
nieuwe verbinding kwam de oude on· 

dcrsteunen en later vervangen, toen deze 
geheel tot zwijgcn was gehracht. 

De Great Eastern legde later nog ka
bels van Engeland naar Frankrijk en 
Scandinavie en in 1870 de beroemde 
Suez-Aden-Bombay kabcl. 

Speciale schepen 
H et eerste schip, dat permanent voor 

kahelleggen werd uitgerust was de Mo
narch, die tevens de ecr had bet eerste 
,chip te zijn, dat naar ceo verloren kahel 
dregde en reparaties uitvoerde. Het was 
een houten raderboot van 500 ton, al 23 
jaar oud toen zij in 1853 voor de kahel· 
dienst werd hestemd. H et grootste ka
belschip ter wereld was echter de Do
minia dat in 1926 te Newcastle-on-Tyne 
werd ~oltooid; een duhbelschroef-olie
stoker van 9300 ton, 170 meter lang en 
20 meter breed. Ret kon een snelheid 
ontwikkelen van 13 a 14 knopen. 

De eerste taak van de Dom.inia was 
het lego-en van de langste onderzee tele
o-raafka"bel ter wereld: 3625 zeemijlen 
0 . 
dwars door de Stille Oceaan. 

Ret deed dat met een recordsnelheid 
van 9 mijl per uur, op een diepte van 
3400 vadems, tweemaal zo diep als de 
Alpen hoog zijn! Millioenen pond.en 
sterling waren met h et werk gemo~1d. 
De Dom.i.nia had de kosthaarste l admg 
kabels aan boord, ooit door een schip 
vervoerd: 8500 ton, zorgvuldig opgerold 
in vier ruimen. Een. kahel leggen op de 
bodem van de Atlantische Oceaan was 
voor dit schip maar kinderspel en h et 
opvissen van k ahels van de grootste 
diepte een kleini gheid. 

Aan zijn roemruchte carriere kwam 
echter een einde door de intrede van de 
radio. R et aantal aanwezige kabels was 
toen ten naastehij voldoende. De Domi
nia had te weinig werk aan reparatie 
aileen en moest telkens worden opge· 
legd. Het was een zo groot schip, met 
zijn 140 koppen h emanning, dat de ex
ploitatie op die voct niet meer lonend 
was. 

Op de N ederlandse werf van Ver
schure & Co. werd het trotse schip 
verbouwd tot een vrachtboot met 
passagiersaccomodatie en verkocht · 
aan Rusland. 

Heel wat sch epen h ehben hun naam 
gegeven aan h et tot stand komen v~n 
de eerste trans-continentale kahelverbm
dingen. Heel wat mijlcn kabel zijn ook 
teverrreefs over de bodem van de Oceaan 
gelegd in het pogen om de afstanden 
te overhruggen. 

In onze , draarUoze" tijd is het zeker 
de moeite waard ons die periode van 
moeizaam worstelcn nog eens te herin
neren. 

On.tleend aan : 
, P.T.T. - Bedrijfsband•en': (Met 
dank ann den Hr. A. V. Dierx te 
Rotterdam) 



Zoals de meeste K.P.M.-ers onge- . 
twijfeld bekend is, is de K.P.M. ool< 
op hockey-gebied in Djakarta geen 
onbekende en nam zij actief deel 
aan de competitie. 

Nu deze competitie in Djakarta 
een einde heeft genomen, vonden 
wij de redactie van ,de Uitlaat" 
bereid om ons enige plaatsruimte 
ter beschikking te stelllen om eens 
terug te blikken op de beh.aalde 
resultaten en al hetgeen hiermee 
samenhangt. 

In ovember van h et vorige jaar werd 
h et hock ey-se izoen geopend met het !!C· 
bruikelijkc tournooi en moest de K.P.M. 
in h et krijt treden t e:ren de Sportcluh
Veteranen. Edoch , spelen wilden wij wel 
-gaarn e zelfs- maar wat doct men, 
indi en m en nict over voldoende spelers 
b eschikt? Goede r aad was dunr. Namen 
werden genoemd en de personen in 
kwestie op hockey-tcchnisch gchied ge
wogen door het enigc nog , aan" -zijnde 
h estuurslid dcr vorige competitie, de 
heer_ Takken, na ?nlva'_l_l!en adviezen en 
menmg;en van enij!:C ZlJner getrO'Ilwen
Een drietal eandidaten werd hierna 
vo]g;ens de r el!elen der kunst , e:e trikt'' 
en h et r esultaat wa , dat de K.P.M. t och 
me t elf man de stri.id kon aanbindcn. 
Deze eer te wcdstrijd eindi!!de in een 
3 - 0 n ede rlaag voor onze Oranjehem-
den. • 

16 verloren wedstrijden 
Dit bracht cchter gecn ontmocdio-ino-. 

Wij hadden in de vorigc comp;tit~ 
vakcr m et CJ'it bijltje cler n e derlaag ge
hakt en bescften zecr goed, wat ons 
voorland was en dat nog vele tegen sla
gen zouden vola:en. 

Dat de K.P.M. van de 11 aan de 
competitie deelnemende elftallen 
aJs voorlaatste eindi~de en van de 
20 ges-peelde wetlstriiden er 2 wer
den gewonnen. 2 gelijkgespeelil en 
16 werden verloren, met ~>en doel
gerniddelclP- van 19 - 102 l>ewijst 
wei, dat dit reeel was gezi~n. 

D P. reden van dit m inder goede resul
taat ? In de ccr te plaats b e,,atte h et 
,arsenaa1" , waaruit wij moesten putten 
niet altijd spclers ,.van klasse", maa; 
wei sportieve jongelui m et een gezonrle 
m~ntale opvatting. die graag zonder 
em p;c hcdcnking hnn h este krachten 
l!~vcn aan _ons c1Ital. Bii dcz£' spel er s 
,gm p: h ct ntC't om de , knikkers" maar 
om h ct ,sp el", en na een geleden n eder-

K.P.M.-hockeyers deden, 
wat zii konden 

Moed wordt echter niet opgegeven 
laag --en er waren erbij van 10-0-
werd e r niet gemord en werd b et vol
gendc weekend weer met even veel of 
wellicht n og meer entbousiasme gestart. 
Bravo m ensen, dit is sportmansh.ip en 
hierbij een woord van welgemeende 
dank voor jullie support, dat zo brood
nodig was! In dit verband doet h et goed, 
nog ecns te h erinneren aan de sport
vcrslagcn in de dagbladen van Djakarta, 
waarin h crhaaldelijk wcrd gesproken 
van ,Een fanatiek spclende K .P.M.· 
ploeg", , De en thousiaste scb eepvaart
mensen", etc. 

Oyerplaatsingen 
De tweede factor, die mede aan

leiding was tot onze minder .goede 
resultaten, bestond hierin, dat ons 
bedrijf overplaatsingen kent en dat 
hieronder ook wei eens een hockey
speler valt. Hierdoor raakten wij 
o.m. een viertal werkelijk goede 
spelers kwijt, waardoor het tech
nische element in onze ploeg quali
tatief daalde. Met vreugde begroetu;n wij derhalve de beer Dootjes, 
die nu door oon overplaatsing van 
Belawan naar Djakarta een zeer 
welkome aanvulling voor ons ver
zwakte elftal betekende. 

V eel was er reeds gesproken over een 
gelegenhcid tot trainen, welke echter 
eersl in de tweedc h elft van de eompeti· 
ti e werd verkregcn, dank zij de bemoeie
nis van de h eer T cr Braake, die - mis
schien wi l U dat niet- zelf in ons elital 
medespcelt. Op deze plaats moeten wij 
dan ook noemen Dr. de Maar, die ook 
niet m eer tot de jongsten kan worden 
gerekcnd. En toch was bij een der meest 
enthoosia te en t oegewijde spelers en 
hovendien ,de" l'echtsbuiten, die meer
de_re malen open doekjes van bet pu· 
bliek en medespclers kreeg. Wij b etreu
ren het, da t Dr. de Maar, die op 22 Juni 
-per ,Willem Ruys" voor E.V. naar 
Nederland vertrok en na ommekomst te 
Surabaia zal worden gepl aatst, voor ons 
elftal ve rloren gaat. Namens aile spelers 
wen en wij h em en zijn echtgenote (ons 
zo welbekend v_an , langs de lijn" ) nog· 
maals een pretug verlof toe. 

Ook onze aanvoerder, de h eer Tak
ken, en onze scbeidsrechter, de b eer De 
Roy van Zuydewijn, brengen wij bier 
een woord van dank voor h et vele en 
lang nic_t altij d gemakkelijke werk, dat 
door hc tdcn werd verricht- De wijze, 
waarop hjj in de hitte van de str~id de 
soms fellc kriti ek op zijn , fluiten" m et 
cen kwinkslag wist op t e vangen, was 
onnavolgbaar. AJs chauffeur was Roy 
hepaald onmisbaar en wij hopen van 
harte weer in de vo"lgende competiti.e op 

h em te kunnen rekenen. Takken zal in 
December van dit jaar eveneens met 
E .V. naar Nederland vertrekken en zo. 
doend.e niet meer of slecbts korte tijd 
aan de nieuwe competitie van dit jaar 
kunnen deelnemen. Wie ooit wei eens 
de K.P.M. ploeg h eeft zien spelen, weet, 
dat dit een grote ,aderlating" voor ons 
betekent. 

Vol goede moed 
En nu moeten wij ons dan weer klaar· 

maken voo.r de nieuwe competitie die 
in November zal beginnen- Deze co~pe· 
titie zal ongetwijfcld weer harde strijd 
brengen en wij zullen met een gehavend 
clftal opnicuw moeten starten. Tenzij er 
collega's zijn --en zc zijn er- die in 
vroeger jaren met goed gevolg de stick 
h ebben geh anteerd. Ook diegenen, die 
- K.P.M.-er zijnde- hun krachten ge
ven of znllen geven aan andere hier ter 
~ tedc spelende clubs, zullen wij gaarne 
111 ooze gelederen opnemen. T even& 
n oteren wjj gaarne nieuwe leden die de 
mooie hockeysport willen gaan 'beoefe
ncn en wij zullen h en hartelijk welkom 
helen op de trainingsmiddagen;wanneer 
dczc weer zullen worden hervat. 

U weet h et adres, Takken (T.D./H.K.) , 
die voorlopig nog de gecombineerde 
functie van voorzitter-aanvoerder vet· 
vult. 

He.ren, de lijst ligt klaar ! ! ! Wie is 
no. l?? ? 

c. c. 

MAATSCHAPPJJ SPRINGY BIJ. 
Uit de op 21 Mei 1951 in werking 

gctreden Ncderlaodse wet boudende 
voorzicningen ten aanzien 'van zeelie
de~!. d_ie tijdens de 2e Wereldoorlog in 
Ane m gcvangenschap zijn geraakt 
blijkt_, dat ~e in deze wet vastgesteld~ 
rcfeli.ng n 1 e t van toepassing is op 
vrljwcl bet gehelc v:rrendc personcel 
van de K:P.M. 

Sleet-as diegenen, wier gezin o-p 7 1 

December 1941 vertoefde b u i t en bet 
nndien door de vijand bezette gebied 
in .Aa:ic, zullen op deze ·voorzietdngen 
nanspraak kunnen maken. 

In verbaod liiermede tUllen tblms' de 
van maatschappijwe~ reeds getroffen 
rcgelingcn, inzake de rebabilitatie-Uit
kcring tevens voor vrijwel bet gehW 
varendc personeel gaan gelden. 

Verondersteld mag worden. dat deZ"e 
rcgelingen algemccn bekend zijo. 

Op enige uitzondcringen na werden 1 

nan betrokkenen reeds voorschotten 
vcrstrekt, g e I ij k a an de hun toeko· 
mende uitkering krocbtens de K..P.M.· 
compensaticregeling. 
· Deze uitkeringen zullen thana voor 
rekening von de maatscbappij worden 
genom en, wnarmede deze aangelegenb"Ci'd 
door hen volledig is ofgedaan. 

Voorzover betrokkenen lantst'genoeln· 
de oitkering nog niet hebben ontvan~~:en 
of voorschotten hierop hehhen genoten 
welkc minder dan wei meer hebbe~ 
bcdragcn, dan hetgccn bun uit hoofde 
van cle K.P.M. compensaticregeling 
tockomt, zullen aJij bierover nog nader ' 
bcricht ontvangcn. 

~------------- J 



I.K MIJMER WEER IN M'N TUINTJE 
,Weet-ie-nog-wel-van-toen'' .... 

Sede.rt enige weken heb ik nu ook 
een achtertuintje. Dat is prettig, want 
nu ben ik niet mee.r uitsluitend aange
wezen op mijn voortuint;ie. In mijn voor
tuintje sneeuwt het n.l. wei eens en dan 
kan ik daar niet blijven zitten. In Hol
land is het dikwijls guur en koud en 
sneeuwt het wit. In mijn voortuintje is 
het altijd warm en als de wind ,van 
achterin" is, sneeuwt het daar zwart. 
Van die grote vette vlokken, die uit de 
schoorsteen van de kombuizen komen. 
In dat geval verhuis ik naar mijn achter
tuintje, dat op het achterste gedeelte 
van het sloependek is gelegen. 

Daar staat ook een zitje, doch dat is 
ook aan de onderkant nieuw en de 
stoelen daarvan hehhen stevige poten~ 
Aan de stuurboord railing hangt een 
grote. hloemenbak en ook een aan hak
buord. Deze hakken zijn rood geschi}
dex:d en dat vloekt met de groene tent, 
maar daarvoor zit j e nu eenmaal aan 
boord van een schip. Vroeger zag je 
meestal aan hoord niet vloeken, maar 
hom•de je het meer. Thans is ook daarin 
veel verande rd. Deze twee hloemenbak
ken - nu- heb ik cadeau gekregen van 
een commissie-agent voo.r onze maat
schappij, omdat hij h et in mijn voor
tuintje zo aardig vond staan. 

Voor de leken zal ik even uitleggen 
wat een commissie-agent is. Dat is heel 
eenvoudig. Een agent is iemand, die de 
maatseh appij vertegenwoordigt op een 
plaats buiten Djakarta en dit doet op 
een wijze, waarbij hij meestal zijn eigen 
belangen vergeet. E en eommissie-agent 
werkt ook hard voor de maatschappij, 
doch verschilt met een ,eehte" agent 
meestal hieriq, dat hij minder vergeet
achtig is ten aanzien van zijn eigen 
belangea. 

Enfin. ik zit nu dus vanwege de me
teorologi&che toestanden in mijn achter
tuintje en kijk naar de bloemenbakken. 

TER OVERNAME 

Aangeboden worden een prisma

kijke.r 7 X 50; een qom~el-sex

tant en 

een b-lauwe uniform (voor per

soon van klein postuur). 

Ge&adigden gelieven zich te 

wenden tot de heer W. Koning, 

D\Unweg 16., S9.est, 

Daar in groeien nu ook begonia's, die 
het "'Oed doen. V erder had ik daarvoor t:> 

verscheidene pakjes bloemenzaad ge-
koeht en in de bakken uitgestrooid. 
Deze zaadjes doen het niet. Zij komen 
wel even op, doch zodra zij een dag of 
twee hoven de aarde zijn geweest en in 
de wijde wereld van mijn achter tuintj e 
hebben rondgekeken, verdwijnen zij 
weer. Ik hen de n amen van die zaadjes 
ver«eten en kan U dus tot mijn spijt t:> 

niet waarsehuwen ze niet te kopen. Voor 
mijzelf heb ik zc de naam gegeven van 
,in telligentie-zaadj es." 

lk zit weer te mijmeren . Vandaag heb 
ik dat bekende ,Zeg-weet-je-nog-wel"
complex en praat ik in mijzelf met oude 
hekenden. 

Zeg weet je neg wel, J aap, dat . je 
altijd zoveel moei te had met vreemde 
woorden? Zeg, weet je nog wei, dat 
toen de valreep weer cens sch eef hing, 
jc ons uitkankerde, omdat de ,accomo
datie" met de wal weer niet goed was? 

Zeg weet je nog wei, Nikkie, ooze 
eerste dllmerjaekets voor het verpleeg
stertje van het General-Hospital? Dat 
meisje, dat in de tegenwoordige tijd een 
,moordgric t" zou worden genoemd en 
da t· ons toeh ook niet blijvend gelukk ig 
kon maken? 

Zeg, weet je nog wel , Paketje, dat jul
Iie 's avonds laat nog naar hoven wilden 
en -omdat er geen taxi's meer waren
op hct stationnetje van Priok, dat loco· 
motiefje opstookten en daarmee naar 
Noordwijk reden? 

Zeg, weet j e nog wei, Pieter, hoe jullie 
op he t voormalige Koningsplein-Noord 
die sado-tjes uitspanden en , te-kuda" 
het Decapark hinnenreden ? 

Zeg, weet je nog wel, Jantje, dat 
meisje van om de Noord, waarmee je je 
zou verloven en dat een huisj e zou 
kopen en daarvoor fl. 2000,- van je 
l~ende? Dat meisje, dat daarna spoor
loos verdween en j e achterliet met j e 
verdriet en blanco-giroboekje? 

Zeg, weten jullie nog wei, Willem, 
Tin us, Emile? ...... Neen, jullie kunnen 
het niet meer weten. Jullie vielen voor
tijdig bij de uitoefcning van jullie 
plicht .... . . Herinneringen. Ik schrik op. 
,Tuan, makanan sudah klar," zegt mijn 
boy. 

,.Manus putty" 

K.P.M. - koopvaardii 
programma 

Op Vrijdag 15 Juni j.L werd door 
,,Radio Nederland" een koopvaar
dijprogramma ,Het Schip van de 
Week" uitgezonden, bestemd voor 
het s.s. ,,Milne Baai", s.s. ,,Reael', 
eu m.s. ,Kalianget '' van onze maat
schappij. 
Deze schepen hevonden zich tijdens de 

uitzending in de lndonesische wateren. 
Als vertegenwoordigers van de rederij 

waren aanwezig de hecr J . Roering en 
mevrouw M. Ch. W. Masselink, soeiaal 
werkster. 

Kapitein Rodenboog meldde via Seh e
veningenradio: 
, ......... Eerste uitzcnding bestemd voor 
,Reael" onneembaar. Ilerlw ling zelfde 
dag matig. Ilerhaling Zondag hoewel 
door icdereen gczocht nieman.d icts ge· 
lword - jammer." 

Kapitein Egetcr, gezagvoerder van het 
s.s. Milne Baai had een betere ont· 
vangst. Hij seinde : 
,, ......... Ontvangst familiegroeten aan 
boord ,Milne Baai" uitstekend en dui
delijk. Ilartelijk dank namens alle _op· 
varcnden." 

En kapitein Van Zeyl, gezagvoerder 
van het m.s. K ali'anget zond het 
volgcnde telegram over de ontvangst van 
deze uitzending: 
, ......... Familiegroeten aan boord ,Ka--
liangct" uitstekend ontvangen. Alle me
dewerkers hartelijk dank ." 

De ouders van 3e wtk. S. Wijbenga 
van het s.s. Milne Baai sch reven over 
de uitzending van 15 ]uni j.l.: 

, ...... Tot groot genocgen kunn~n 
wij mededelen, dat wij bericht ontvin
gf'n van onzc zoon, dat de -p.itgesproken 
groctcn van 15 ]zmi prima door hem 
zijn ontvangen. , Ook de andere lui 
war<>n vol lof over de ontvangst" . 

Over de ontvangst van de u itzending 
a.b.v. h et s.s. R cael van dezelfde datum 
schreven de ouders van 3e wtk. J.B. 
Visser : 

,. .. ... Betreffen.de de ontvanst van 
de groetenuitzcnding van 15 ]uni jl. 
deel ik u mede, dat mijn zoon het 
programma goed heeft kunnen beluis
teren. En bij ons in Leeuwarden hebben 
we het ook vrij goed l~zmnen horen". 

De ouders van 3e stuurman L. Ruyg· 
rok schreven : 

, . . . . . . A an Radio Nederland W ereld
domroep even mijn dankbaarheid uiten 
namcns mijn zoon voor de schitteren.de 
ontvangst van d e gesproken woorden. 
waarvoor van beide zijdcn onze harte
lijke en welgemeende dank, hopen.de 
dat zulke uitzendingen maar meer her
haald zullen worden. Ook namens ons 
hier i;,_ M~nster voor de hartelijke en 
guile ontvangst in de studio". 



<> In verband met het zeer 
grote passagiersvervoer op 
het traject van Tandjong 
.Priok naar Oosthaven (Zuid
Sumatra) v.v., heeft onze 
maatschappij besloten om 
met ingang van 1 September 
a.s. (te beginnen met de af
vaart van Priok) het schema 
op lijn-49 zodanig te veran
deren, dat het aantal afvaar
ten van 2 tot 3 per 2 weken 
zal k unnen worden opge
voerd. 

<> De haven van Makassar 
is sedert 15 Juni j .l. door het 
ministerie van gezondheid 
te Djakarta wegens pokken 
besmet verklaard. 

·<> Het bericht is al wat 
oud, maar wij ~illen het des
ondanks nog vermel den, zo
als . wij het l azen in ,Schip 
en W erf" en omdat ons Am
sterdam-kantoor juist wat 
hetreft dit soort berichten 
nogal eens in gebreke bl ijft, 
hoewel er veel meer te doen 
valt: 

De heer L. J. v. d. Klis, 
souschef van onze Techni
sche Dienst in Amsterdam, 
heeft op 2 April j.l. zijn 
25-jarig dienstjubileum in 
intieme K.P.M.-kring her
dacht. 

<> Tot ons leedwezen moe
ten wij mel den, dat de oud
hoofdwerktuigkundige ·van 
onze maatschappij, de heer 
J. Posthumus, op 15 Juni j .l. 
in Nederland is overleden. 

<> In verband met het ver
trek met E.V. van dienstchef 
J. J . Mulder is met ingang 
van 25 Juni j.l. de heer H. H. 
Th. van Lennep, adjunct
chef, tijdelijk belast met de 
Ieiding van de afdeiing ,Ci
viele Dienst". 

<> Met h et m.s. Modjokerto 
arriveerde in het begin van 
Juli de 4e stuurman M. L. 
de Braaf in I~donesie. Stm. 
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de Braaf, die van de opl ei
ding afkomstig is, is een 
nieuwe1ing b ij ons bedrijf 
en wij heten hem h ierbij van 
harte welkom. 

<> Met het m.s. Napoli zijn 
in. het begin van de maand 
J uli de hoofdemploye L. 
Boonstra en de employe C. 
M. van Wiggen met verlof 

l ndrapoera uit Nederland in 
Indonesie aangekomen om 
zijn dienstverband bij onze 
maatschappij aan te vangen. 

<> 1e stuurman J. van Ma
ckelenberg is met zijn gezin 
op 27 Juni j .l. met het s.s. 
Nieuw Holland naar New 
Zealand vertrokken , waar hij 
zijn Europees Verlof gaat 
doorhrengen. 

JUBilARISSE IN AUGUSTUS 
5.8-195.1: 
M. Limhat hoofdklerk I i CM3/ Vr. K. Pas~. 

8-8-1951 : 
Roghim oppasser I C.M. II 

10-8-1951 : 
Lam Tang Piauwmandoer Werkpl. 

Tg. Priok 

20-8-1951 : 
Moh. Sani pakhuismees

ter III Ag. Tdg. Priok 
21 -8-1951: 
C. A. de Roy van Zuydewijn 

hoofdemploye T.D. 

23.8-1951 : 
J . van Doggenaardienstchef Medan 

26-8-1951 : 
Tjoe Moen timmerman W erkpl. Priok 

28-8-1951 : 
L. v. de Zee hoofdemploye Survey Dienst/ 

Priok 

31-8-1951 : 
.H. Ch. de FrankLadingmeester 

Loc. Empl.Ag. Tg. Priok 

naar Nederl and vertrokken. 

Met h et m.s. Sibajak vertrok 

begin Juli mevr. H. J. M. 
van Haften-Hofstede met 

haar dochtertje (het gezin 

van 2e stuurman van Ha£
ten) naar Nederland. 

<> 4e stnurman P. Oudt is 

op 21 Juni j .l. met het m.s. 

<> 2e stuurman J. G. Jan
sen heeft op 24 Juni j .l. eer

vol ontslag gekregen nit de 
dien st van onze maatschappij 
en is op 28 Juni d.a.v. met 
zijn gezin met het m.s. Maet
suycker uit lndonesie ver
trokken naar Australie, waar 
hij zich gaat vestigen . 

<> Met het m.s. Bantam is 

2·6 Juli hoofdemploye C. 
R. J. Hart vergezeld van 
zijn echtgenote met verlof, 
dat zal worden gevolgd door 
pensioen, naar Nederland 
vertrokken. 

<> Aan hoord van h e t m.s. 
Indrapoera reisden medio 
Juli mevr. E. M. H einer-Haas· 
(echtgenote van dienstchef 
Heiner ) en mevr. H. v. d. 
Meer-Van Bcrs met haar 
zoontje (gezin van h oofd
employe Van ller Meer) naar 
Nederland. 

<> De 4e stuurlieden J. A. 
M. Fransen, P . J . Br uls en 
R. F. Haarsma zijn nieuwe
lingen in de K.P.M. Zij arii
veerden eind Juli per vlieg~ 
tuig in Djakarta om hun 
dienstverband hij de maat
schappij aan te vangen. Wij 
roepen hen een welkom toe. 

<> 1e stuurman W. A. Giel 
is b egin Juli van gezinsschei
dingsverlof nit Nederland in 
lndonesie teruggekeerd. Al
dus ook 1e stuurman P . J. 
Balder en gezagvoerder W. 
Vader M.Z. 

<> De gezagvoerders S. van 
Leeuwen en J. G. Dibbets 
zijn met he t m.s. Oranje op 
20 Juli j.l. voor vervroegd 
pensioen naar Nederland 
vertrokkeri. Te Singapore 
emharkeerde de hoofdwtk. 
G. van V uren, die even eens 
met vervroegd pensioen is 
gegaan en naar h et moeder
land terugkeerde, vergezeld 
van zijn echtgenote. 

Voorts reisden met dit 
mailschip hoofdemploye G. 
J. Grendel met zijn gezin, 
hoofdemployc H . A. Aartsen 
met zijn gezin (heiden met 
Europees V erlof), employe 
A.M. M. Sprenkels, 1e stuur
man J. Plugge met zijn gezin 
(Europees V erlof) , 2e stuur
man M. W. de Smit, 2e 
werktuigkun~ige J. J . Tent-



dusverre uitsluitcnd aan de nummers Slot;: Noordzee-kanaal 75 jaar. 

grootste zeesluis ter wereld: 400 meter 
lang, 50 meter breed en met een slag
drempeldiepte van 15 meter. H et kanaal 
is thans 160 meter breed op de water
spiegel en 75 meter op de bodem met 
een diepte van 13 meter. 

K.P.M.-promoveert ! 

een van elke afdeling een fraaie beker 
uitgereikt als beloning voor de geleverde 
prestaties, dit jaar vond h et B.K.V.B.
bestuur, dat ook de nummers twee een 
prijs moest worden toegekend en dies 
heeft h e t K.P.M.-elftal een plaquette in 
de wacht gesleept. 

Wordt h et nu geen tijd, dat er in de 
hall van ons Hoofdkantoor een ,prijzen•
kast" komt, waarin de verworven ' ('en
nog te verwerven) tropheeen een plaats 
kunnen krijgen, als stimulans voor de 
verrichtingen van de andere K .P.M.
sportliefhebbers. 

In 1880 voeren er 2958 seh epen door 
h et Noordzeekanaal me t een tonnage 
van 1.212.000 n etto r.t., in 1950 bedroeg 
dit aantal 8962 sch epen met 9.407.000 
ton. 

Naar de 1 e klasse der B.K.V.B. 

Door een flinke 7-1 overwin
ning op bet elftal van de ,Fac
torij", waarbij de voorboede weer de 
doelpunten ,aan de lopende band" 
afleverde, is bet K.P.M.-voetbaL 
elftal deze competitie op de eer
volle tweede plaats van de 2e 
klasse geeindigd onder de Politie. 
Overigens is dit een positie. waar
op de K.P.M. een abonnement 
schijnt t e hebben, want de beide 
voorgaande competities in 1949 en 
1950, bezette ons elftal ook steeds 
de tweede plaats respectieveliJk 
onder de ,Borsumij" en de ,Lands
drukkerij". 

Promotie 
En hiermede zijn wij nog niet aan het 

einde van de vreugde. De B.K.V.B. h eeft 
n.l., uit voetbal-teehnische overwegingen 
hesloten om behalve de Politic ook de 
K.P.M. naar h et voetbal-walhalla de 
Eerste Klasse te Iaten promoveren. De 
komen~e competitie zullen wU dan onze 
krachten gaan meten met geduchte te
genstanders als de B.P.M., de Unilever 
en de Stanvae. 

l]muiden, waar de schepen het ka
naal binnenvaren , is pas in 1876 ont
staan. Thans is h et echter een der groot
ste industrieeentra van Nederland waar 
onder meer hoogovens, papierfabrieken 
en een indnstrie van stalen platen en 
naadloze buizen gevestigd zijn, terwijl 
het voorts een der grootste vishavens ter 
wereld is geworden. 

Radar 

Plaquette 
Ditmaal heeft deze tweede plaats ons 

echler geen windeieren gelegd. \Verd tot 

Met h et K.P.M.-elftal in zijn huidi ge 
vorm, kunnen wij de toekomst met ver
trouwen tegemoet zien. 

Het jubilerende kanaal7All in No
vember uitgerust .zijn met bet mo
dernste bulpmiddel, dat de scbeep
vaart kent: een rada.r installatie. 

Op l November h oopt men de radar 
met enige feestelijkheid in gehruik te 
stellen. 

Vervolg K.P.M.-Journaal 

scher met zijn gezin en 2e 
werktuigkundige W. Ma· 
thiessen met zijn gezin (bei· 
den met Europees V erlo£) . 

V erder nog mevr. J. C. van 
Bentum-Ondejans (eehtgeno
te van 2e stuurman Van Ben
tum), mev1·. L. H. Dekker
Cohen met haar dochter (h et 
gezin van wijlen 2e wtk. Dek
ker ) en J . Goossen s (zoon 
van 2e werktuigkundigc 
Goossens). 

<) 2e stuurman J. Schaap, 
is op 12 Juli j.l. per vliegtnig 
met vervroegd gezinsschei
dingsverlo£ van Djakarta 
naar Engeland vertrokken. 

<) Coaster-gezagvoerder Tj. 
Schaap, is op 13 J uli j.l. per 
vliegtuig uit Nederland ge· 
arriveerd. 

<) 4e stuurman P. H. Kloos· 
term an, is op 13 J uli j.l. per 
IllS. Ora.nje nit Nederland 
gearriveerd Hij is een nieu-

NAGEKOMEN 
BEVORDERINGEN PER 1 JULI 1951 

Tot STUURMAN-LOCAALVAART de wmd. 
.stuurlieden-1 ucaalvaart: 

A. Apituloy; S.M. Siahaya : C. Tatali; F. Dias; 
J. Kawan~oen; S. l sckar; Z. Latuharhary; 13.\V. 
TarOJ:ch ; R.D. Timisola en N. Janis. 

Tot LADINGKLERK de lcerling-ladingklcrken: 

J.W. Joseph ; L.H. Voerman; F .W. Frans; 
D. Maitimu ; W.J. Soutnokil ; A.F. T ah apary; 
M.R. Christiaan; A.J. Doorakkers; A. Lompolijuw ; 
J. Kipuw; C.D. Sekewael; L.J.S. Pallo; S.l. 
MannLulu; L.D. Rompas; Thamrin ; A.F. T alim
bekas; J .J . Sumual; Rd. Z.A. Prawirakusu mah: 
Rd. J. Sukaisah en J. Sih asale. 

L------------------------

weling in ons h edrij£, al s 
ook 4e stuurman N. Scheer, 
die eveneens per Oranje arri
veerde. 

<) 2e stuurman G. H . 
Groenhof, is op 16 Juli per 
vliegtuig met gezinssch ei-

• 
dingsverlof van Djakarta 
naar Nederland vertrokken. 

0 Gezagvoerder W. F. 
Krcwn, is op 20 J nli per 
vliegtnig met gezinsseh ei
dingsverlof van Si ngapore 
uaar Nederland ge1·eisd. 

I 
I 

Vlak voor het tcr 
persc gaan van clit 
nnmmer gewerd ons 
het droevige bericht, 
dat de voorman van de 
Buitendienst op Tan
djong Priok, de heer 

]AN JoHANNES THEPEN 

op Donderdag, 27 
Juli j.l. tengcvolge van 
een noodlottig on geval 
om het leven is geko· 
men. 

De heer Thepen was 
reeds vim 1928 tot 1941 
in dienst van onze 
maatschappij en wen} 
toen afgekeurd.In 1946 
stel1~e hij ec,hter ·we
derom zijn kraeh ten 
ter heschikking van de 
maatschappij. 

De h eer Thepen 
wenl op l OctolJer 
1897 te Amsterdam ge
boren. 

Op Vrijdag, 28 J uli 
werd zijn stoffelijk 
overschot op h et Kerk
h of , Laanhof" ler aal·
de beMeld . 
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TANK GEVRAAGD 
Een nogal vreemdsoortig verzoek 

kwam van een on'rer lezeressen bin
nen. Alhoewel wij niet geloven, dat 
het r esultaten zal afwerpen, willen wij 
haar niet teleurstellen, temeer niet 
waar het bier een K.P .. M.-vrouw be
t:reft, die hulp nodig heeft. Wij gun
nen haar dns van harte een plaatsje 
in ons blad. 

,Er is", aldus schrijfster, , in Djakarta 
geen plaats 1necr voor ons. Met ,ons" 
bedoel ik voetgan gers en fietsers. W at 
er aan ruimtt: i s, wonlt in genomen door 
h e t snelverkecr en de h etjaks en wat 
he t slraks m oe t worden als er meer van 
die gemotoriseerde dingcn komen en 
nog m eel· hromfi etsen en nog meer 
scoo ter s .. . . . . . . .... ik moc t er niet a an 
den ken . 

Het is een probleem, waarover ik zit 
te piekercn. E n daar h el rnijn gewoonte 
is prohlem en zoveel m.ogelijk uit de weg 
te ruimeu (wat - al zeg ik h et zelf- een 
zecr goedc gcwoonte van me is, die ik 
iederecn kan aanbevelen) zoek ik een 
oplossing. -

H oewel ik weet dat de· plaatsruimte 
heperkt is in , de Uitlaat" (gczien de 
papierschaarste) kan ik toch nict direct 
m el de deur in hni s vallen, want ik wil 
g raag de lezers in een prettige stemming 
bren gen en dat k an nie t als je direct 
bcgint m et h en iets te vragen. En vragen 
is mijn bedoeling. 

Ik wil dus even Lcrug grij pen naar 
T onny, h et vijfjarigc zoontjc van ex· 
huisgeno ten, waarme~ ik altij!l in vrede 
let>f tle. 'ronn y dan h ad ni ette~cnstaande 

/ 
/ 

h 
I 

~;1 
"'-

-----

, lk vind een gratificatie van twee klap· 
pers wel voldoende." 
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z~jn korte leven wei eens luisterrijke 
ideeen, die wei niet altijd nitvoerhaar 
waren, maar dat is een tweede kwestie. 
Er zat altijd wei iets in, soms veel, soms 
weinig. 

Op een dag had hij h .v. gehoord, dat 
de eieren in Pontianak zo goedkoop 
wcren, veel gocdkoper dan hier. Hij he
swot per K.P.M. derwaarts te reizen, 
eiercn tc kopen om ze hier met een zoet 
winstje van de hand te doen. Z'n moeder 
-een verstanclige vrouw- doodde niet 
zijn initiatief door h em lastig te vallen 
me t r cisgeldprohlemen en zo, maar 
kwam m et h em overecn, dat hij n og 
even zou wachten tot hij zichzelf helc
m"Ual aileen kon aankleden. Tonny had 
n.l. onhandi ge pakjes m et knoopsluiting 
van achteren en daar had hij wel eens 
m.oeilijkheden mee. H et ging toch nie t 
aan, zo opperde z'n moeder om als 
eierenverkoper de kapitein van een 
K.P.M.-er Iustig te vallen me t het aan
kleden van zijn passagiers. Zo'n kapitein 
hccft wei wal anders te doen, te mecr 
daar er op h et traject Pontianak- Dja
karta v.v. een flinke zandbank ligt, 
waarvoor hij al zijn aandacht nodig 
heeft. 

Terwijl Tonny dus wachtte op het 
moment, waarop het hem gegeven zou 
zijn Lij zijn knopen te kunncn komen, 
beraamdc hij andere plannen. In h et 
huurhuis woonde een soldaat en sol
daten - dat wist Tonny zeker- reden 
vaak in tanks. Als die er nu eens eentje 
over had! Want een tank leek hem h et 
vcrrukkclijkste speelgoed, dat hij maar 
k on hedcnken. Toen Tonny moed ge· 
noeg had verzameld, wandelde hij naar 
z'n huurman, die hem op barse toon 
vcrtelde, dat hij aile tanks nodig had, 
zolang cr ergens op de wereld nog oor
log zou zijn, maar dat hij na afloop aan 
hem zon denkcn. 

Tot zover mijn inleiding, die toch 
niet helem iwl aileen is hedocld om een 
goede stemming te kwckcn, maar waar
van b et laatste gedeeltc met mijn pro· 
hleem te . maken heeft. Door Tonny 
kwam .ik op een idee, dat een eind zou 
kunn en makcn aan mijn moeilijkheden. 
Namelijk, dat een tank het enige ver
voermiddel in Djakarta is, waarin ik me 
in het verkeer zou durven wagen . Het 
is h et cnige vervoermiddel, dat veilig
heid garandeert, want daarin hen je 
altijd de stcrkste. Ik heb het op de film 
gezien: Met zo'n ding rij je overal over
been, zonder zelf een schrammetje op te 
doen. . 

Zo'n tank zou ik willen hehhen. Het 
verlangen er naar wordt hijkans een 
obsessie voor m e. Nog zit ik op de fie ts, 

nog bezit ik een zekere behendigheid 
om verkeerskluwens te ontwijken, een 
hehendigheid in mijn jeugd opgedaan 
op de kermis. U weet wei, in die kleine 
autotjes, waarmee je zo gezellig tegen 
elkaar op kunt hotsen, zonder Ievens· 
gevaar. Maar ik word een dagje onder, 
wat nerveuser en trager in mijn bewe
gingen. Niet lang meer zal het duren, 
of ik durf niet meer te fietsen of erger 
nog, helemaal de deur niet meer uit. 
Want je krijgt bij het ouder worden 
- wat ik op zichzelf niet erg vind- zo'n 
akelig open oog voor de gevaren, d ie je 
omringcn. E en tank zou uitkomst bren· 
gen. Die worden ook niet zo gestolen. 
I s er onder de Iezers niet iemand die 
zo'n tankje kan missen? In ruii voor 
mijn fiets hijvoox:beeld? 

Ikk heb al aan mijn man gevraagd, of 
de K.P.M. niet een oud scheepje (even
tueel een coastertje) voor me heeft, dat 
tot amphibie kan worden omgebouwd. 
Maar hij zei van niet. En als ze er een 
h adden, dan zou ik h et nog niet krijgen, 
waut dan zouden aile zeemansvrouwen 
er om komen. En zoveel hebhen ze cr 
zeker nict. En nu is mijn enige hoop nog 
een tank. Wie helpt me? 

Een voetgangster. 

BUICK EN STUDEBAKER 
Om van deze in onze dagen zeer 

Amerikaans - klinkende namen 
maar plompverloren over te kun
nen stappen naar het hartje van 
mid-Amsterdam is zeker niet alle
daags en daarom wel vermeldens· 
waard. 

Aan de Onde Zijds Voot·hurg
wal 40 hevindt zi ch het museum 
, Amstelkr ing", dat in de volks
mond de merkwaardige naam 
, Ons Lieve Hecr op Zolder" 
draagt. 

In de annalen van dit museum 
komt men omstreeks 1570 herhaal
delijk de naam tegen van de he
kende Amster·damse regentenfami
mil ie ,Buyck". N azaten van deze. 
familie , Buyck" trokken naar 
Amerika en stichtten er in h et 
einde van de vorige eeuw een fa
hriek , daaruit geleidelijk - via de 
General Motors- de , Buick"· 
autofahrieken ontstonden. 

Clement en Anna Catherine Stu· 
dehecker , die in 1736 aan boord 
van de ,Harle" Nederland vedic
ten , om zich in Philadelphia te 
vestigen, zijn de voorouders van 
de Iatere auto-industrieel Stude
baker. 

Misschien helpt deze weten
schap U over de eerste schrik h een 
hij een ,narrow escape" in de stra· 
ten van Djakarta. 
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