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PERSONEELS· EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N.V. KONINKUJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

K.P.M.-TONEELGROEP VOOR HET VOETLICHT 
GESLAAGDE OPVOERINGEN VA._~ "DEAR RUTH" 

Onder regie van Chris Antonissen heeft de toneelgroep ,,Die Rycke 
Reeders" van de ,Sport Vereniging Paketvaart" op 18 en 19 April j.l. in 
,Podium" -de kleine zaal van bet ,,Garden Ball''-theater te Djakarta-
bijzonder geslaagde opvoeringen gegeven van bet Amerikaanse blijspel 
,Dear Ruth", in de Nederlandse vertaling van Jan Teulings ,Per Iuchtpost" 
geheten. ,Die Rycke Reeders" hebben hiermede een ,joyeuse entree" 
gemaakt onder de gezelschappen van amateur-toneelspelers in de lndo
nesische hoofdstad. Bet debuut van de K.P.M.-toneelgroep is ongetwijfeld 
van zodanig gehalte geweest, dat verdere opvoeringen met grote belang
steUing tegemoet mogen worden gezien. · 

Wij menen er goed aan te doen bier 
enkele passages aan te balen nit bet 
,raison d'etre" der ,Rycke Reeders", 
zoals dat stond afgedrukt in bet keurig 
verzorgde programma, dat aan bet pu· 
hliek -waaronder wij ook talrijke niet
K.P.M.-ers torfeelliefhebhers opmerk· 
ten- ter hand werd gesteld. 

"De wens om in eigen kring tot een 
toneelavond te komen", aldus dit 
voorwoord, ,i:; in tL na-oorlogse jaren 
het K.P.M.-personeel niet vreemd ge· 
tveest. Zoals echter met vele dingen 
het geval is geweest, bleek ook voor 
de vervulling hiervan wel iets meer 
nodig dan aileen het verlangen daar
toe. Dit is dan ook wel de voomaamste 

reden geweest, dat het zo lange tijd 
bij een wens is gebleven. Op het be
staan van die wens is bovendien al 
menig plan gestrand. W anneer er vele 
jaren een verlangen leeft, staat vaak 
de uiteindelijke vervulling daarvan 
in een wanverhouding tot de realiteit. 
Men meende, dat de eisen hoger zou· 
den liggen dan het peil, waaraan men 
redelijkerwijze zou kunnen voldoen. 
Men aarzelde en op de veronderstel
ling, dat aan zulke (hoge) verwach
tingen nimmer zou kunnen worden 
voldaan, liep ieder initiatief vast. Men 
vreesde de grote belangstelling als 
een te onzekere factor voor succes. 
Ook nu eindelijk een initiatief tot 
ontplooiing is gebracht, is men er zich 

Talrijke bloemstukken werden na a/loop van de premiere het toneel van , Podium" op ge· 

dragen, waar ,Die [!.ijck~ Reeders" ~f appla,us Vl!!l ee~ ~n~baar publiek i~ OIJeVCI[JiSt namen. 
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terdege van bewust, dat er een experi· 
menteel tint je aan deze opvoering 
kleeft.'' 

Geslaagd 
Welaan, aan de gestelde eisen van 

amateur-toneel heeft de groep .,Die 
Rycke Reede:w:s» -onzekerheid en 
vrees ten spijt- kunnen voldoen. Ret 
toneel-experiment der ,Sport Vereni
ging Paketvaart» kan geslaagd heten. 
Bet ontplooide initiatief is voor spoe
dige herhaling vatbaar. K.P.M.-toneel 
is niet Ianger een illusie meer. Onder 
ons personeel-en hun echtgelioten
hebben wij de mensen, die de toneel
groep ,,Die Rycke Reeders" tot bloel 

, ~unnen brengen. 

Het verhaal 
,Per Lucbtpost", gescbreven door Nor· 

man Kraena, is een hlijspel in twee he
drijven (zes tafrelen), dat de complica· 
ties schetst, welke zich ten buize van 
vrederechter Harry Wilkins afspeelden, 
als gevolg van de in de oorlogsjaren in 
Amerika (en elders) zo geextalteerd he
Ieefde idee: ,Alles voor de jongens 
overzee". (In het Nederlands hekend 
onder de slogan: ,Wij Ieven mee, 
met de jongens overzee". Red. Uit· 
laat). Het is bet verh;Jal van een 
hakvis-dochter, die geleid door zuiver 
vaderlandslievende motieven en met 
gebruikmaking van de naam en de beel
tenis van haar zuster Amerikaanse mill· 
tairen ,aan ·het front" hrieven ging 
schrijven, die al gauw hoven het niveau 
van de zakelijke correspondentie nit 
kwamen. Hiervan wordt haar zoster niet 
alleen, maar ook een jonge Iuitenant· 
vlieger der Amerikaanse lnchtmacht bet . 
slachtoffer. Hij komt ploteeling -en on• 
aangekondigd- met verlof op een week
end in 1944, om de in correspondentie 
gelegde banden verstevigen, en vraagt 
,de zus" -die werkelijk nergens van at 
~eet- ten buwelijk. Dit brengt ,zus" 
m een moeilijke situatie, want zij is al 
verloofd met een ietwat sullige hank· 
employe, .die zij -onder de typhoon 
v?n des lmtenants affectiee en zijn ,wer· 
vmgscampagne"- tenslotte toch in de 
steek laat. · 
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Vervolg : ,.Dear Ruth". 

, Per Luchtpost" was geen zwiiar stuk. 
Dat moest ook niet voor een toneel· 
groep, die debuteerde. De keuze van het . 
hlijspel pleit voor de inzichten van de 
regisseur, Chris Antonissen, die met 10 
spelers onder zich, toch al een omvan"'
rijke taak had. "' 

De spelers 
Naar onze bescheiden mening, 

werden de beste toneel-prestaties 
geleverd door mevr. Corry Reyne
ker-Versleijen als de dochter Mi
riam, (die met haar COrrespondeD
tie met militairen a.an het front de 
hele zaak aan het rollen bracht) 
en Gerrit -van Voorthuyzen in de 
rol van de grappige en onverstoor· 
.bare vredereehter (die de storm 
van · gebeurtenissen over zijn wo
ning zag trekken en. er zijn goede 
humeur niet bij verloor). · 

De rol van de hakvis is altijd moeilijk, 
maar na 'n misschien enigszins aarzelend 
begin op ·de premiere-avond heeft mevr. 
Reyneker zich er met vlag en wimpel 
doorheen gespeeld en zij verdient~onue
twijfeld bijzondere vermelding. De ;~I 
van Gerrit van Voorthuyzen werd ver· 
gemakkelijkt door het feit, dat hij uro· 
tendeels ,zittend" .speelde. In de staa~de 
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en meer opgewonden scenes zakte hij 
wat af. 

Als wl.j ons, met de .enorme waarde· 
ring, die wij voor de opvoering als ge· 
heel hebben, nog enige critiek mogen 
veroorloven, dan menen wij, dat voor 
de figuur van de luitenant-vlieger Bill 
Seawright (gespeeld door Henk Teeuw} 
een naar spel, bonding en voordracht 
ietwat robustere keuze gedaan had kun· 
nen worden. Het spel van T eeuw was, 
naar onze smaak, iets te lyrisch voor de 
,hard-boiled" aviateur, die na 25 ,mis
sions" over vijandelijk gebied met verlof 
naar Ame:rika komt. Zijn tegenspeehter 
(Wies Teeuw-Van Mourikl als Ruth, de 
hoofdpersoon uit het stuk, om wie alle 
coinplicaties draaiden, voldeed goed. 
De .andere rollen werden gespeeld 
door mevr. Willy Citeur-Hoogewoud 
(als d.e dienstmeid Dora, van wie 
wij niet hebben begrepen; waarom 
zij als negerin moest worden ge· 
schminkt in een stuk, waarin nergens 
bleek, dat het zich in bet Zniden van 
Amerika afspeelde) ; mevr. Clara van 
Voorthuyzen-Heymans ale Edith Wil
kins, de vrouw van de vrederechter; Piet 
van der Molen als de versmade bank· 
employe Albert Kummer (een moeilijke 
rol, waarvan hij zich uitstekend kweet) ; 
Pieke van Eijk-Strabbing als Martha 
Seawright, de zuster van de luitenant· 
vlieger; Ko Willemsen als Chuck Vin· 
cent, de sergeant van de Juitenant en 
tenslotte -in de laatste minuut- Dick 
Oly als Harl Klobbemeyer, een andere 
militair ('n marineman ditmaal) met 
wie Miriam Wilkins haar 'hoogdravende 
correspondentie had gevoerd . en die nu 
ook met ,Ruth" kwam kennismaken. 
De regie was, zoals wij zeiden, in handen 
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van Chris Antonissen. Het decor - dat 
iedereens bewondering wegdroeg- was 
ontworpen en uitgevoerd door Paul 
Slingerlandt, J aap Leenheer en Henk 
Troost. Nico Akkermat\ trad op als 
souffleur, terwijl Bill v. d. Pol de grime 
verzorgde. De technische ve1·zorging he· 
rustte bij Charles de Roy van Zuydewyn 
en de inspecient was Arie van Pelt. 

Slot: zie pag. ~ 

Voor de premiere worden mevr. Reyn.eker·JT er
Jleijen (zittend), en mevr. Citeur.Hoogewor.ul 
(de negerin) ge$chminkt. Mevr. Pie'ke van Eijk
Strabbing help' grimeur Van de Poll een honiie 



llit de oude doos : 

EEN REIS MET DE ,ROCHUSSEN II 
Is er wei zoveel veranderd? 

Wie een mondain passagiersschip beu is en eens echt van bet zilte 
nat wil genieten zonder cocktails, dinner-jackets en tot diep in de nacht 
krijsende dansmuziek, doet verstandig op een der kleine trouwe K.P.M.· 
ers te stappen en een paar weken door de Molukken te gaan zwerven. Men 
moet aan een paar dingen wennen. Het ergste is wei de Iucht van de copra 
-het gedroogde vruchtvlees van de cocosnoot- een geurtje, dat dik, weeig 
zoet en ranzig overal tegenaan blijft hangen. Bijna even erg zijn de kak
kerlakken, die meestal tegen bet eind van de reis je laatste schone over
hemd aanvreten of bevuilen. 

Dan is er niet direct een overvloed 
aan regelmaat. Net als men heerlijk op 
een oor Iigt, ratelt de ankerketting naar 
beueden. Er komt geeu eind aan het 
lawaai . . . De lnheemse arbeiders met 

1
lmn laadprauwen schreeuwen en gillen, 
winches beginnen te sissen en aan dek 
zwaaien laadbomen ongeduldig van 
links naar rechts. 

Wie werkelijk de Molukken-reis wil 
beleven, moet zich aan het schip aan· 
passen. Dat betekent: met de beman
n ing opstaan en naar kooi gaan. Een 
'vast tijdrooster kent de K.P.M. niet. 
Haar schepen zijn echte vrachtvaarders, 
'die hun neus om elke verlaten bocht 
van een eenzaam wereldje steken, als 
zij ook maar kunnen vermoeden, dat er 
vracht te wachten ligt. 

's Avonds staan wij bij de kapitein 
op de brug. Dat kan aileen als hij j e 
, Just". Doet hij dit niet, dan hoeft men 
toch nog niet een slecht mens te zijn. 
want de kapitein weet als regel niet 
eens, waarom hij de een een fidele vent 
vindt en de ander een verschrikkelijke 
kerel. 

Een pastoor en een dominee hebben 

stapel bout en takken en bladeren 
klaar hebben gelegd om deze in brand 
te steken op bet moment, dat de lich
ten van de ,Rochussen" door de duis
ternis been prikken. Ze staan waar
schijnlijk reeds uren in de stromende 
regen te wachten. Gisterenavond heb
ben zij ook al op de uitkijk gestaan. 
Want zij voelen zich -en niet geheel 
ten onrechte-- min of meer verant
woordelijk voor de veiligbeid van bet 
grote schip. Vuurtorens en bakens 
kent (kende) men in deze regionen 
niet. De zeeman vaart op natuurlijke 
bakens: markante punten, eilandjes, 
riffen, kapen en bergtoppen en .••..• 
op zijn goede gesternte. 

Als men hier de Oceaan eens even kon 
Iaten leeglopen zou men een wonderlijk 
bergland zien: dalen duizenden meters 
diep; de geweldige trog, die van Japan 
af over de Filippijnen door de Moluk
ken loopt en tenslotte uitkomt in de vul-, -: -- -- "\"" 

het aan boord lastig. Zij staan er nu 
eenmaal voor bekend, dat zij slecht' weer 
meebrengen. Als men aan tafel zit en 
een plots opkomende wind overwipt, 
kijkt de kapitein aileen maar. En de 
stuurman knikt hem begrijpend toe met .l 
een blik op de schuldige: ,\Vaarom doet 
U dat ons nu weer aan?" Neen, pastoors 
en domine's zijn aan boord in de Mo-
lukken niet erg welkom ........ . 

De regen klettert tegen de ruiten. De 
ouwe loopt te ijsbe1·en en krijgt het 
hoe Ianger hoe warmer. Sterke koffie en r.·"'· 
vee} cigaretten. En dan maar op je goed 
gestcrnte rekenen. Zeg maar niets tegen 
\em ........ . 

De Papoeas 
, Waar bHjven ze nou toch?" 

kanenrij van Java en de Boekit Barisan, 
die Sumatra in tweeen deelt. Geweldige 
diepten met vlijmscherpe punten, die 
bijna recht omhoog schieten en soma 
en.kele meters onder de zeespiegel lig· 
gend, de nachtmerries zijn voor kapi· 
teins, die in regen storm en duisternis 
hun schip door de gevaarlijke zones 
veilig heenloodsen moeten. 

En dan komt er ineens in de donkere 
nacht zo'n klein vuurtje. Het vlamt om
hoog op een eenzaam strand. Het brengt 
warmte in het hart en wat rust in het 
gemoed van de kapitein, die eindelijk 
untwoord krijgt op zijn steeds weer her· 
haalde vraag ,waar ze blijven". 

,Je staat er toch maar voor, hier in dat 
vaarwater. Laatste keer was ik op zo'n 
nacht als deze door de stroom twintig 
mijl uit mijn koers gedreven en zette ik 
mijn passagiers bijna op Noemfoor op 
het strand in plaats van netjes aan de 
steiger van Manokwari af! El.ke keer als 
ik mijn schuit te Makassar aan de kaue 
meer, feliciteer ik mezelf opnieuw." 

Een keer per jaar wordt de onderwij
zer met zijn Papoeaklasje door de 
K.P.M. beloond met tabak, kleren en 
andere presentjes. Een kleine welge· 
meende gave als beloning voor het grote 
werk. Elke maand maalt de schuit door 
de wateren van de Molukken heen, .zee
straten door, lange klippen, riffen en 
tussen de honderden eilandjes door op 
de heen- en terugreis. En nooit Iaten 
deze eenvoudige Papoea's het schip en 
zijn gezagvoerder in de steek. · 

Hier en daar heeft zich een Europe· 
aan Iaten wegstoppen op een klapper· 
landje, waar hij ongekroond kouing is 

Slot: zie pag. 9 

,Ze" dat zijn de Papoese onderwij
zer met de leerlingen van bet dorps
schooltje, die daar ergens op bet vaste 
land van Nieuw-Guinea een grote 

Op de ,Rochussen": rust. , • 
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Naa·mkunde iwengt 

POEZIE IN HET LEVEN 

Hd van de £amilie Fons, dat zijn naam 
,,hron" betekent. Dit Fons is niet anders 

Sueees of wandaden van voorueslaeht 

dan het Latijn voor ,,fontein". Om daar 
nu de gevoigtrekking uit te maken, dat 
deze Fonsen, die Friezen zijn, afkomstig ' 
zijn uit Italic, is een tik.keitje te ver ge· 
zocht. Theoretisch kim zoiets we}, want 

,Wa.t betekent onze fa.mllienaa.m 
tocb eigenlijk, vader?" Deze vra.a.g 
werd · in bet gezin Pandelaar ge
steld, maar de acbtenswaardige 
vader zat met de handen in bet 
ha.ar. Hij wist bet niet! Een van zijn 
dochters vond dit toch niet te pas 
komen en ging op informatie uit 
en -zoekende- vond zij. Zo is bet 
a.ltijd geweest. Pandelaar betelient 
deurwaarder. Nu kan de fami\it" de 
voorzaat opsporen, die dit beroe}l 
heeft uitgeoefend en waarom men 
hem zo heeft geuoemd. 

Oefening van nederigheid 
Er zijn namen, die gemakkelijk te ver

klaren zijn. Poppink i:~ de zoon van 
Poppo, Teding de zoon van Tede eu 
Schaink de zoon van Schade. Soms 
wordt de voornaam niet meer gehruikt, 
maar dan komt hij weer hoven water, 
als men naar het ontstaan van de ach· 
ternaam speu1't. Wijnen is de zoon van 
Wyn of Win, Ynsonides de zoon van een 
Ynse. Dit spelletje kent ge al. We gaan 
dus naar een nieuw over. 

Wie zou achter Van Keeken zoeken, 
dat de naamdragers uit Kedichem bij 
Gorcum vandaan komen? En wie achter 
Van Ooik, dat ze uit Odijk komen? Toch 
is dit gebleken zo te zijn. En Suik is ge· 
naamd naar Van Suitwyck op de Velu· 
we. De volksmond trekt de lettergrepen 
graag samen. 

LateJ we eens een voorheeld van een 
plaatsnaam inlassen. Het volk zegt Oot· 
mosschen. Dit is ODS Ootmarsum. Maar 
dat Ootmarsum het heem van Othomar 
betekent weten de mensen niet meer en 
dat de plaats eertijds Othomarsheim 
werd genoemd evenmin. Dorpen zijn 
dikwerf ontstaan uit een enkele eerste 
hoeve met wat stallen en koten. Die 
hoeve was iemands heem en naar zijn 
voornaam werd ze veelal genoemd. 
Guido Gezelle, Karel de Flou, Arthur 
van de Vel de zijn drie W estvlamingen, 
die op dit terrein veel hebben opgete· 
kend en uitgevorst. Het is leerrijk, want 
zo komt men er achter, dat zich bij de 
Vlaamse duinen ergens een Friese of een 
Saksische boer heeft neergezet en zijn 
naam leeft voort in de Vlaamse dorps· 
naam. 

De Zetter? Deze drie zijn schoenmakers Italic kent nog heel wat gecamoufleerde 
geweest. Hun naam komt van 5 u t 0 r af, Germanen, maar practisch doet men ver
dat ,schoenmaker" beduidt. Is het niet standiger .het dichter bij huis te zoeken. 
aardiger om het wei te weten, dan met Dit wil zeggen, dat een Latijnse naam 
Uw mond voi tanden te staan, zoais de aileen nog maar zegt, dat onze mensen 
heer Pandelaar? hier een Latijnse naam hebben aange· 

Raman betekent Grensman, want ,ra" nomen, of nog dichter bij huis, dat zij 
en ,rading" betekenen scheidingslijn, en hun familienaam hebben ,verlatijnst", 
de man van de ,ra" is de man van de zoais Vos dat 66k al deed tot Vossius 
grens, die daar woont en ais hoedanig en Van Baerle tot Baerlaeus. In deze 
hij aangeduid wordt. Iaatste gevallen is het niet aileen alge· 

Niet ieder weet, dat Faber gewoon ··· meen bekend, men kan het ook onmid
,de smid" betekent en Mollerus ,de dellijk zien. Roidanus komt van Rolde 
mulder" of ,molenaar". Maar wie zou in Drente, en ook niet uit Italic; Hem
achter Knierum ,de knieriem" zoeken? penius van Hempens in Friesland en 
En achter Zweerts de zoon van Assueer? Greidanus van het greidland, dit is van 
Dat Troelstra de ,,man van Ter Oele" is, de weide. 
"Weten ~~ duizenden Nederlanders: En Natuurlijk is men er in vele, ja in de 
da~ K,wtenbrouwer een.,brouwer Is van _ meeste, gevallen nog niet met die re· 
kmte , dat weten er mmder, al konden -~ gelrechte verklaringen. Plaatsaandui
ze het _weten do~r het le~en van Tyl :· dingen als weide, velde, broeke, houtte, 
Ulenspieg?el, d1e veel kmte heeft ge· . dreve enzovoort zijn wei juist als bena
dro.nken m de beroerde Nederland~n! : mingsbron, docb zij kunnen overal lig· 
Kmte was vroege~ een bekende h1er· gen, in Oost en West en Zuid en Noord, 
soort, net als nu p1ls. . hinnen de grens en erover. En dus moet 

In het zoeken naar de hetekems van : er (om de volheid der betekenis te ach
onze achternamen zit iets zeer onder· ~ terhalen) toch wei degelijk gezocht wor· 
richtends. Het hrengt U geen regelrecht den naar welke weide, welk veld, welk 
geld in de broekzak, maar wei poezie in - broek of moeras, welke hout-aanplant, 
Uw levenl En hoeveel mensen zijn er, .- welke dreei of drift. De genealogen be
die veel geld zouden willen uitgeven om . perken z;ich dikwijls tot zuiver afstam
een beetje poezie in hun Ieven cadeau ·. mingsonderzoek, dus het opsporen van 
te krijgen? Genealogisch onderzoek ~ maximum 16 kwartieren der voorouders. 
voert U tot ontdekkingen. De ontdekking < De toponymist graaft dieper. Hij snuf· 
Uwer familieschanden en de ontdekking :::-: felt naar het ontstaan van de naam. 
Uwer prijzenswaardige successen. Ekema Een mooi voorbeeld daarvan is wei de 
moet weten, wat Eke heeft gepresteerd . naam Wayhoer. Twintig · jaar geleden 
en Tiemersma wat zijn vader Tiemer . wist men met die naam geen raad. Maar 
heeft tot stand gebracht. Het zal hem . · als men ontdekt hee{t, dat er in de huurt 
verheffen en tegelijk nederig maken. · van Eemnes waaien zijn, of - oud ge· 

Er zijn namen, die misleidend werken . speld - wayen, en dat er boeren zijn, 
wanneer men ze wil verklaren. \ Het is die haas zijn over zo'n waai of plas, dan 
dus met de namen niet anders dan met is de naam W ayboer doorzichtig gewor· 
de mensen. Onlangs achterhaalde een den. Uit: ,de Volkskrant". 

I . w AAR KOMEN J DE !MEYERS v ANDAAN? 
Aile Meyers, Meiers of Meijers; ook al dragen ,ze dezelfde naam, zijn 

: geen familie van elkaar. Er zijn verschillende soorten Meyers, om van de 

1. Kletsmeyers nog maar te,zwijgen. Kolkmeyer bijvoorbeeld is ,de boer bij 
de kolk". Deze man heeft een plaatsnaam, zoals Ten Velde die ook heeft. 

\ Niemeyer is de ,nieuwe meyer". Een meier is niet aileen een boer, bet kan 
~ meer betekenen, bijvoorbeeld rentmeester, dus Niemeyer: de nieuwe rent. 

meester. Vei'der speurend naar de voorvader kan men tot de ontdekking 
komen, dat deze Meyer rentmeester is geweest van een of ander goed, aan 
de Dedemsva.art bijvoorbeeld of elders in het land. Men kan op deze wijze, 

Schoenmakers ook van de lieden, die aileen maar Meyer heten, achterbalen wat voor soort 
Iemand, die van het woud komt, kan Meyer ze zijn geweest. Er hebben ook Duinmeyers bestaan, onder andere op 

Woltman heten. Uit het hroek draagt al Ameland. Het kind van Duinmeyer ·werd aileen maar Meyer genoemd. Dit 
gauw de naam Ten Broeke. Hij, die van is logisch, want de zoon.noch de dochter heeft ooit de functie van de vader 
een kleine hofstee stamt, krijgt de naam uitgeoefend. Uit dit voorbeeld blijltt, dat zelfs bij namen, die overdadig 
Ten Kate. Maar wat zou bijvoorbeeld De voorkomen, bet achterhalen van hun betekenis niet hopeloos is. 
~itter betekenen, of De Zuttere en zelfs •. ""---------- ... ------------------~-----" 
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DE "VAN S WOLL" ZAT AAN 

DE GROND 

De foto's hiernevens xijn geen recente pro

ducte n. Zij zijn gemaakt door 2e wtk. J. Koke 

van de stranding van onze ,Van Swoll". ~et 

schip was op weg van Samarinda naar Kota 

Baru (Borneo) toen het in de ochtend van de 

1 e Januari j.l. om half vijf in de wal liep, w at 

niet bepaald een goed begin van het nieuwe 

jaar was. Hoewel assist~ntie we rd gezonden, ' 

bleek deze niet nodig te zi jn, ·aangezie n de 

,Van Swoll" in de avond van de Nieuwjaars

dag om half xes op eigen kracht weer vrij 

kwam. De beide foto's, waarvoor wij wtk. 

Koke hartelijk dank zeggen, leveren een goed 

beeld van de stranding, die uiteraard - gelijk 

uit een der foto's blijkt- ook bii de passagiers 

grote belangstelling trok. 
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Een korte besehoutmng M'er 

S CHEEPS-CLASS IF I CAT I E 
door B. VAN DEB wEEL, surv. Lloyds 

Ret zijn altijd de avontuurlijk aan
aangelegde jongens geweest, die 
zeeman wlldeii worden. In plaats 
van zich te Iaten afschrikken door 
verhalen vol avonturen en gevaren 
leek het alsof die jon gens zich daar
door aangetrokken voelden. Die 
verhalen bestonden niet aUeen in de 
jonJ!:ensboeken. lk herinner mij nog 
goed enkele van de leerboeken, die 
wij op de ,Kweekschool voor de 
· Zeevaart" gebruikten. Zo had den 
wij daar een Duits leesboek, waarin 
verhalen over ,.Totalverlust", ,Feu
ersbrunst", ,Zusammensto.sz, en 
,Tot des Heizers So und So, tot 
de meest · opgewekte stukjes be
hoorden en ik herinner mij nog een 
ander vrolijk boekje: ,Von der 
Krankheit" geheten, g.eschreven 
door een zekere mijnheer Susan. 
Het is een feit, dat er op zee heel wat 

kan gebeuren, min of meer onaange· 
naam voor schip en lading, om van de 
opvarenden niet te spreken. Of er min· 
der, o£ meer onaangenaams gebeurt dan 
te land interesseert de jeugd niet. Een 
jonge vent met een actieve, avontuur· 
lijke aanleg ziet en vindt een diepe he· 
koring in de zeevaart, ondanks de mo· 
derne concurrentie van snelle auto's en 
nog snellere vliegtuigen. 

Er gaat van de zeevaart niet aileen 
iets fris en aantrekkelijks uit, het geeft 
aan alles, wat er mee verwant is, iets 
opgewekts, iets voortvarends, iets zon· 
tigs; een feit, dat men in havensteden, 
scheepvaartkringen en op werven kan 
constateren. 

Dit alles neemt niet weg, dat tegen· 
spoed en schade, door schepen op hun 
reizen ondervonden, de grote be]ang· 
stelling hebben van ve)~n, die bij de 
scheepvaart zijn betrokil{en. 

Geldelijke gevolgen 
Alle tegenspoed, schade en opont

houd drukken zich uit in geldelijke 
gevolgen voor de reders, voor de 
eigenaren van de lading, hetzij voor 
de verschepers, hetzij voor de ont
vangers en ook voor de . verzeke
raars die tegen premiebetaling op 
zich hebben genomen de geldelijke 
gevolgen van schade geheel of ge
deeltelijk te dragen. 
Het ergste, dat kan gebeuren is dat 

h. ' een sc 1p verloren gaat. Ret kan geen 
kwaad eens even stil te staan bij deze 
categorie. Hierover geeft ,Lloyd's Regis· 
ter" -het bekende scheepsclassificatie· 
bu.reau- ieder kwal'taal een verslag 

uit, dat interessante gegevens bevat, op 
verschillende rnanieren gegroepeerd. 
Men schikt de oorzaken van het verloren 
gaan als volgt en men beperkt zich daar
hij tot schepen hoven de 100. ton bruto 
inhoud: verlaten, gezonken, vermist, 
verhrand, na aanvaring gezonken, verio
ren gegaan door stranding en verloren 
gegaan door niet met juistheid bekend 
geworden oorzaken. 

De aantallen verloren gegane schepen 
wisselen nogal sterk van kwartaal tot 
kwartaal ; zo gingen er in het 3e kwar· 
taal van 1950 37 schepen verloren en in 
het 4e kwartaal 74 schepen. Van die 74 
waren er 17 gezonken, 3 vermist en 36 
wrak geslagen. Van die 17 schepen ze!rt 
het verslag, wiiiir ze zonken, wanneer, ;p 
welke reis, met welke lading. Zover mo
gelijk is, wordt opgegeven door welke 
oorzaak en tenslotte worden vermeld de 
nationaliteit en nog enkele bijzonder· 
heden. 

Statistiek 
Deze opeenvolgende ikwartaal-versla· 

gen van ,Lloyd's Register" ( er is ook nog 
de publicatie van de Liverpool V erze
keraars) vormen tezamen de z.a. statis· 
tiek van verloren gegane schep"en. Sta· 
tistiek wil zeggen: het zorgvuldig bij. 
houden en groeperen van gegevens, niet 
voor publicatie aileen maar ook om er 
zo veel als mogelijk is nit te leren. Sta· 
tistiek van verloren gegane schepen is 
een moeilijk onderwerp. Toch is dit 
kortgeleden nog weer ondernomen door 
ie~and van ,Lloyd's Register.~' Daarbij 
bestudeerde hij een tijdperk van 50 jaar 
(1898-1948), maar hij moest aUerlei 
categorieen van schepen en feiten buiten 
beschouwing Iaten om de stof enigszins 
b1,1.1ikhaar en handelbaar te maken. 

Door dit alles werden de aantallen 
verloren gegane schepen veel kleiner en 
beperkt tot die gevallen, waaruit mis· 
schien aanwijzingen en lessen geput kon
den worden voor scheepvaart en 
scheepsbouw, n.l. de gevallen van ge· 
zonken, verlaten en vermist. 

Hiervan waren tussen 1898 en 1948 
de aantallen als volgt: 39 - 42 - 44 -
57 - 37 - 28 - 30 - 15. Ieder cijfer 
geeft een jaargemiddelde weer over een 
tijdperk van 5 jaar, dat is ongeveer 1450 
schepen in 40 jaar. (De oorlogsjaren 
1914 - 1919 en 1939 - 1944 werden 
niet meegerekend) . Toen is die meneer 
gaan groeperen naar grootte, leeftijd, 
reisroute, lading, seizoenen, percentages 

. van nationale koopvaardijvloten, en hij 
. is gaan zoeken naar mogelijke verklarin· 
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gen. Wat die percentages van de natio· 
nale koopvaardijvloten betreft, slaat Ne
derland een nitstekend figuur en deelt 
de ereplaats met de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika. 

lloyd's rol 
Het is geen wonder dat het 

iemand van ,,Lloyd's Register" was, 
die zich verdiepte in een dergelijke 
studie. lmmers, ,Lloyd's Register" 
-opgericllt in 1760- heeft tot doel 
de veiligheid te verzekeren van 
koopvaardijschepen. V oor dit doel 
houdt ,Lloyd's Register" toezicht 
op de hoedanigheid van schepen en 
machines, bij de bouw, bij lierstel 
van belopen schaden, inspecteert 
periodiek de schepen en hun uitrus
ting en hun maehines, bepaalt de 
maximum diepgang, keurt scheeps_ 
staal, smeedstukken, giet.stukken 
en no.~ vee I meer. 
Dit alles om aan de schepen, de opva· 

renden en de lading een zo ,qroot moge· 
lijke veiligheid te verscha££en op hun 
reizen, die ook in onze te.,.enwoordige 

•• d "' tl] , met radar, decca, echo-lood, radio, 
enz. nog in hoge mate avontuurlijk zijn. 

Het gaat bij deze avonturen om z6 
grote kapitalen, dat reeds verscheidene 
eeuwen gel eden in koopmanskringen de . 
behoefte werd gevoeld om het grote gel· 
delijke risico, verbonden aan zeereizen 
te verdelen over een groter aantal per· 
sonen dan hetwelk daadwerkelijk aan 
het avontuur deelnam, zoals de reders 
en de eigenaars van de .lading. Te«en 
betaling van een premie werden zak~n· 
lieden bereid gevonden om de risico's 
verhonden aan zeereizen over te nemen. 
Zo ontstond het beroep van verzekeraars 
of assuradeuren. ' 

V oor all~ partijen, betrokken hij de 
zeevaart, is het van het hooaste belana . e ~ 
dat het sch1p dat op av~:mtuur gaat, goed 
gehouwd en goed voorzien is en in O'oede e 
toestand- wordt gehouden, opdat het 
schip met redelijke kans op succes het 
hoofd kan bieden aan de vele wisselval
Jigheden van de zee, mits goed beladen 
en hestuurd. 

Er werd in scheepvaartkringen be
hoefte gevoe]d aan een onpartijdig, 
belangeloos en technisch kundig insti· 
tuut. Dit instituut zou maatstaven moe· 
ten geven voor hetgeen als deugdelijk 
beschouwd kon worden, zou doorlopend 
moeten hlijven toezien, niet aileen bij 
de bouw, maar gedurende het ganse 
Ieven van het schip en dit instituut zou 
na elke inspectie een verklaring moeten 
afgeven van de hevindingen van zijn in· 
specteurs. 

. Geschiedenis 
Door dit inzicht en door samenwer· 

king kwam in het eind der 18e eeuw 
,Lloyd's Register" tot stand; ,Register", 
omdat (van 1760 af) jaarlijks een dik 
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Scheiden doet tijden: 

, Van den Bosch 11 in 
gesloopt 

Hong kong 

Gezagv. Bolde1• besehrijNt laatste reis 

Het is goed om even in gedachten stil te staan bij een der oudste getrou
wen van onze vloot, die nu is heengega.an. Terwijl ilc dit schrijf, wordt het 
stoffelijke omhulsel reeds vaneen gereten door de slopers, die hiermee 
bovendien nog hun voordeel proberen te doen. In hoogstens vier maanden 
wordt dit werk volbracht. 

In 1903 gebouwd en steeds onze maat-
chappij trouw hebbende gediend, ging 

het 1,1chip op 2 Maart j.l. na ongeveer 
49 jaar z'n laatste reis maken. Met een 
bijna voile lading gruiskolen voor de 
,Hongkong Electric Power Station" 
werd van Kertapati vertrokken, terwijl 
jongere zusters afscheid namen. Eerhie
dig groetten het m;s, Batoela, het m.s. 
Sibigo, het s.s. Van der Hagen en het 
m.s. Milne Baai, terwijl in somhere to
nen de diverse Iucht- en stoomfluiten 
~en goede laatste reis wensten. ,Lady 
van den Bosch" antwoordde met haar 
nog steeds muzikale stem: een stem van 
voor de Eerste Wereldoorlog, toen de 
mensheid hlijkhaar nog opgewekt was. 

Het was Zondag. In de societeit van 
Pladju was het druk. Vele heren in 't 
wit met enkele dames in een kleurrij>k 
kleed zaten ~ezellig b~jeen en genoten 
van de drankjes. J e kunt het je zo voor· 
stellen : ,Kijk, daar heh je weer zo'n 
akelige, zwart-rokerige kolenstoker". 
Even draaiden sommigen zich om om 
te kijken, maar bleven onkundig van het 
bijzondere feit, dat een zeer ouwe ge· 
trouwe der K.P.M.-vloot voor de laatste 
keer passeerde. Zo ging de algemene 
aandacht weer t erug naar het drankje. 
We wuifden, maar kregen geen ant
woord. De dames hadden misschien 
gaarne teruggewuifd, doch zulks staat 
niet in het hijzijn van man· en vriend
lief, als zij niet wuiven. 0 1 i emensen· 
en een k o I e n-stoker. · 

Bij Sungei Gerong lag nog een oude 
vriendin, de Ban Hong Liong. De etat
major van dit schip wuifde ons toe, doch 
de Van den Bosch draaide deze oude 
kennis zeer on-lady-like haar rug toe. 
(Ze moest trouwens koers veranderen). 

huiten hoord gesjord, voor het geval 
de oude zeegod z'n aandacht voor onze 
Stokoude Dame zou afwenden en zij 
- vermoeid van 't zwoegen - toch nog 
plotseling zou bezwijken. 

Zacht steunend soms, gleed ze lang
zaam op en neer over de lage NO -
deining der Chinese Zee. Zacht viel het 
fijne roet op het achterdek, ons steeds 
herinnerend aan een zwart stoffige weg. 
,Ik muntte in veel nit, ik heh hard ge
werkt en veel geld verdiend, maar mijn 
zwak is m'n spijsvertering, vooral in 
mijn ouderdom". ,Oudje, veel wordt je 
vergeven, omdat je de K.P.M.-Ia· 
hielp vullen". Aile schepen, doch zeker 
zo'n oudje, zijn levende, bezielde we
zeus. Je moet ze soms aanmoedigend 
toespreken. W aarom ik steeds van ,,zij" 
en ,haar" spreek ? W el ,ze" is als een 
vrouw, soms lief en meegaand, soms 
grillig, dwars t egen de draad _in. Vele 
jonge mannen van de laatste 49 jaar 
hadden er soms hun handen vol aan en 
moesten haar hun voile aandacht 
schenken. 

Op 6 Maart liep ver aan h-akboo:rd 
een tanker voorbij, om 7 uur een te
genligger en om 12 uur passeerde ons 
dichthij een Amerikaanse tanker. Op 7 
Maart vloog hoog een vliegtuig over. 
Op 9 Maart liep sne1 een oceaanschip 
ons op en voorbij. 

Het werd al kouder, 25• C. De warme 
kleding werd aan bemanning uitgege
ven, hetgeen enige hilariteit veroorzaak
te, daar alles van eel! maat was en de 
mannen aan boord niet allen even lang 
of dik waren. Ook waren enkelen van 
mening, dat zo'n lange, gezellige coni· 
sche Europese onderbroek - een sieraad 
voor de man- als bovenbroek moest 
lvorden gedragen. 

Terloops zeiden wij, dat het in Hong
kong nog geen gewoonte was dit kleding
stuk zichtbaar te dragen, althans niet 
op straat, in de tram of de bioscoop. 

Voor deze dag ten einde was, gebeur· 
de er nog iets, dat de algemene lachlust 
der officieren opwekte. De leerling
werktuigkundige zat rustig in de salon 
achteruit in een hoekje te lezen, toen 
hij plots werd opgeschrikt door een 
vliegende vis, die , via patrijspoort en 
plafond precies op z'n hoofd daalde. 
Alhoewel deze vissen -gehakken- lek
iker smaken, werd hij toch weer Ievend 
aan zijn element toeyertrouwd. Bijgelo· 
vige zeelui? Helemaal niet, maar .. . . .... . 
we zijn nog niet in Hongko~g. W el dicht 
in de buurt, want de vissersvloot van 
Chineesche jonken kwam al vroeg in de 
morgen van 10 Maart in zicht. Wind en 
zee waren toegenomen, de Iucht was 
zwaar en laag bewolkt en 's middags 
werd het guur van de motregen. Geluk
kig hadden we even verkenning gehad 

Slot: zie pag. 8 

Om 23.30 verliet de rivierloodE bet 
schip en ging h et voile kracht (8 1

,1:! m~jl 
per uur) Str. Banka uit, ten Oosten van 
de P. Tudju-eilanden, tussen de Anam
bas- en Natuna eilanden door de Chinese 
Zee in. Prachtig weer. Steeds NNO. 
Windkracht 2 tot 3. Het leek wei. of 
Neptunus nit eerhied alles deed om 
h aar een aangename goede reis t e he
zorgen en zo was het ook. Toch hadden 
wij uit voorzorg maar 2 reddingshoten 

Na 1Jijna 50 jaar onder slopershanden 
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Wij speelden. tweemaal tegen V.I.C .• 
III, eenmaal tegen de ,Sportcluh"-Vete
ranen en tenslotte tegen ,Sportclub-IV" 

We dachten, dat V .I.C.-III een ,_,walk
over" zou zijn, naar het is gebleken, dat 
dit niet het geval was. De eerste wed
striN tegen dit enthousiaste eHtai speei
den we zonder midvoor Reineker en 
daarmee was het verband uit onze voor
hoede weg en moestim we bet dus van 
snelle doorbraken hebben. Dit viel niet 
mee tegen een team, waarvan bijna alle 
elf spelers tot h et einde toe rond de hal 
bleven han gen. We wonnen dan ook 
maar net met 3-2. 

K.P .lff •• Jwckey 

ONS ELFTAL (NIET-ONGESLAGEN) 
KAMPIOEN! 

Op naar de le klasse ! 

De sedert ons vorige verslag ges peelde serie wedstrijden heeft duide· 
lijk aan het Iicht gebracht, dat de kracht van ons competitle-elftal in 
de eerste plaats het samenspel is en dat de individuele prestaties in de 
tweede plaats komen. W~rsc!lljnlijk is daaraan ons kampioenschap te 
danken. · · · 

Tegen de , Veteranen", die de zaak 
ditmaal ernstig opnamen, kwam nog 
sterker tot uiting, dat we aileen dan 
goed op dreef kunnen komen . als we 
compleet zijn. We misten dit keer de 
heren Reineker in de voorhoede en 
Cuperus in de middenlinie hetgeen een 

te grote verzwakking bleek te zijn <'Y-2) 
De tweede partij tegen V.I.C.-III 

speelden we met een compleet eHtal. 
Dit leverde ons een 4--0 overwinning 
op. Dat onze score niet hoger was, had 
V.I.C. te danken aan de ware helden
moed, waarmee deze jonge jongens hun 
terrein verdedigden. Bij een reeks strai· ____________ _;.:;...;;;;;;;..;... __________________ -; ··corners liepen ze ikeer op keer waarlijk 

, 
Slot: ,Van den Bosch" onder slopershanden. 

onversaagd in op onze schoten, die veel· 
al op kniehoogte kwamen. 

van de eilanden ten Zuiden van Hong· 
kong en om 15 uur doemde op korte 
afstand a an hakboord W aglan uit de 
mist op. Om 15.30 uur stoomden we de 
Lei U Mun-ingang binnen. Het weer 
werd steeds guurder en kouder. We 
waren dus op tijd binnen om te kunnen 
zeggen : We hebben een prachtrejs ge· 
had. En tegen het s.s. Van den Bosch: 
, Lieve, je hebt j e kranig gehouden. Wij 
danken je." 

Op 11 Maart verstoomden we naar de 
kade van het Power Station North Point. 
In 2 dagen werd het schip door vele 
mannen en vrouwen leeggelost. Op 13 
Maart werd b ier vandaan verstoomd 
naar Chan Sa Wan, de sloopplaats der 
firma Wing Tak. Nog even ten anker in 
de nabijheid in afwachting van bericht 
over de betaling. 
~p 14 Maart werd om 08.30 uur de 

machine voor de laatste maal gereed 
gemaakt en stoomden om 09.30 uur lang· 
zaam de wal in tot we reeds een paar 
stootjes voelden, vertuiden het schip. 
Draaiden voor de laatste maal ,de ma
chines gereed" af met de telegraaf. Voor 
de laatste maal klonk lang haar mnzi
kale stem bij wijze van spreken : , Nu ga 
ik sterven. Heren werktuigkundigen, sta 
mij bij en laat h et kort zijn". In de na
middag blies de oude Van den Bosch 
haar laatste adem uit, bijgestaan door 
2e· en 3e werktuigkundige, onder super· 
visie van de hoofdwerktuigkundige. 
Stoomloos. Twee vermoeide en transpi· 
rerende werktuigkundigen klommen de 
machinekamer uit. 

Koud aan dek, 16"C. Het water z~ 

·de do de Van den Bosch helt langzaam. 
over stunrhoord. Zij is een wrak. Stil 
verlaten wij haar, kijken nog eenmaal 
om. Reeds komt de nieuwste aanwinst 
der K.J.C.P.L.; het m .s. Tjiluwah in 
zicht, het prachtige geriefelijke moder· 
ne passagierssd1ip, waarmede we weer 
J avawaarts mogen gaan en waar aan 
boot·d zulk een prettige stemming heer· 
ste onder officieren en passagiers, dat 
we dra onze begrafenisstemming kwijt 
raakten. 

De Van den Bosch werd genoemd 
naar Graaf Johannes van den Bosch 
(1780- 1844). We lezen in de Winkler 
Prins: , Hij richtte in 1818 de maat· 
sch appij van weldadigheid op, om land· 
bouwkolonies te stichten. Was van 1830 
- 1833 G. G. van Ned. Indiit 1833 -
1834 comm. generaal. 1834 - 1839 Mi· 
nister van Kolonien. Heeft vooral be
kendheid verworven als ontwerper van 
het cultuurstelsel." 

Wie de eerste kapitein was? Kapitein 
Smit bracht bet s.s. Van den Bosch uit 
naar Ned. Indie in 1903 of 1904. Daarom 
werd de koperen !kleine bel, waarop de 
naam van bet schip en het houwjaar 
vermeld staat, door de directie der 
K.P.M. aangeboden aan zijn zoon, J. 
Smit, die ook vele jaren onze maatschap· 
pij diende en thans directeur van de 
Uniekampong te Djakarta is. 

P. } . Balder 
Gezagv. m.s. Batavia, 

die de ,Van den Bosch" 
op haar laatste r eis 
beg~l~idde. 
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Kampioen' 
En. zo kwam de wedstrijd tegen 

,Sportclub IV" - mits gewonnen
ons het kampioenscbap van de 2e 
klasse zou opleveren. Van het begin 
a.f_ aan wa.s ons elftal goed op dreef 
zodat onze tegenstanders -mede 
door de luide aanmoedigingen van 
onze supporters, die in extra getale 
opgekomen waren- geen schijn : 
van kans kregen. Dit moge wei 
blijken uit bet feit, dat zeHs rechts
buiten Jiich eenmaal en spil Dootjes 

· tweemaal . scoorde. De eindstand 
was 8-0. Geen wonder dus, dat 
onze captain in triomf op de schou.. 
ders ging en het ,bi~IJje:-na" bij-_ 
zonder smaakte. 

Rest ons nog een wedstiijd tegen 
,Comhinatie-II" en een serie promotie
degradatie wedstrijden te spelen. 

N amens het gehele personeel van 
deN .V. Koninklijke Paketvaart Maat
schappij wensen w:ij de hockeyers ge
luk met hun successen. Wij spreken 
de hoop uit, dat zij bet komende com
petitiejaar in de le klasse zullen 
spelen. 

TELAAT 

In verband met de vele feest- en 
vrije dagen in April, alsmede de 

1 Mei-Dag, verschijnt deze ,Uitlaat" 
iets later. - · 



Laten die K.P.M.-hockeyers maar 
opkomen! 

0 

Slot: 

Een reis met de ,Rochussen" 

te midden van wuivende pahnen, heu
vels van bast en lege doppen en te mid
den van witte velden drogende copra. 
Overdag is het werken, 's avonds wat ad
ministratie, een stukje muziek op de krij· 
sende gramofoon met zijn krassende · 
iplaten, wat beduimelde romans en stuk 
gelezen tijdschriften -die van de K.P.M. 

1
-er met een goedwillende wind zijn aige
waaid- en dan tijdig achter de klamhoe. 
Eens in de maand voor sommige posten, 
een keer in de twee maanden elders is 
het de grote dag. Is de voorraad copra 
'voor verscheping voldoende dan wordt 
~de v lag gehesen en hij donker de lamp 
opgehangen, of, als he t hondeweer is aan 
het strand een groot vuur gemaakt om 

l'de K.P.M.-stomer te waarschuwen, dat 
hij moet stoppen. 

Onze K.P.M.-kapitein heeft een hart 
:voor die eenzame zielen aan de wal en 
,of het nu theeuurtje is dan wei pikdon· . 
;kere nacht of vlak voor het ochtendglo-

\
ren: ,.Neen, U komt er niet van af! Hij 
is nog heter dan de vorige keer!" 

Hij ... dat is de babi panggang, het 
'speenvarken, specialite de la maison, als 
'we van ,maison" mogen spreken nu het 
over een K .P.M.-er gaat. ,Mandoer. 
Tjoba bikin panas. Een portie speen· 
,'varken met een koud vatbiertje." 

Ontleend aan 'n verhaal van res. 
Klaassen in de ,,.ndische V erlof· 
sans or". 

SN.UFJES 
TER JAARBEURS 

Op de recente voorjaarbelll's in 
Utrecht was deze keer een grote hoe
veelheid technische nieuwtjes te zien, 
op het gebied van de scheepsbouw. De 
N.V. Werkspoor gaf ter gelegenheid 
van het 125-jarige bestaan een over
zicht van de ontwikkeling van de Die
selmotor in de laatste halve eemv. 
Men zag hier naast elkaar een een
clinder Aframe motor uit 1902 van 
25 pk. -waarvan er op het ogenblik 
nog een paar in gebruik zijn- en een 
moderne motor van 50 pk. De ontwik
keling van de techniek blijkt wei dui· 
delijk uit het feit, dat de 50 jaar oude 
motor 230 kg per pk. weegt tegen 
5 kg. per pk. van de moderne motor. 

Op het gebied van electrische ma
chines kwam Philips voor de eerste 
maal aan de markt met een volledige 
serie electronische apparaten voor het 
meten, regelen en registreren va.n 
doorstromend volume, geleidbaarheid, 
temperatUl'en, druk, rek, mechanisch 
vermogen, vochtigheid van de Iucht, 
toerentallen, torsie en zuurgraad. 
Ook op bet gebied van kunststoffen 
waren er interessante dingen te zien. 
We noemen de Polisanite-plastic-bui
zen van de Nederlandse Kunststof
fabriek ,Polva". D~ze buizen zijn zeer 
elastisch, hebben een sterk isolerend 
vermogen, wegen weinig en zijn ge
heel corrosievrij. 

OOK BIT MOET U WETEN: 
Op Vrijdag 4 April j.l. was het m.s. 

Bagan aan de beurt in de uitzending 
,Groeten voor schepen". Kapitein D a
men seinde, dat, liggende te Tandjong 
Priok de uitzending bijzonder goed is 
ontvangen. Hij bracht dank aan P .C.J. 
en K.P.M. 

* 
Per 1 Mei a.s. is de benaming ,Salon· 

klasse"-accommodatie aan boord van 
schepen, welke geen afzonderlijke 1e en 
2e klasse hehhen, afgeschaft. 

V anaf die datum zal de salon• accom
modatie van de W ai-, Ba- en (nieuwe) 
Si-schepen als eerste klasse accommoda
tie worden aangemerkt en zullen de 
voor deze klasse geboekte passages ook 
dienovereenkomstig moeten worden 
berekend. 

* 
Tijdens de afwezigheid van tandarts 

Reyinga gedurende E.V. zal hij worden 
waargenomen door tandarts A. C. v. d. 
Have. In de hestaande regeling der 
spreek- en behandelingsuren k~mt geen 
wijzigiiJ&. 
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Op 30 April j.l. werd ter gel~genheid 
\Tan de verjaardag van H. M. Koningin 
Juliana in het Logeergebouw Gadjah 
Mada 14 een dansavond gegeven. Er was 
grote helangstelling. 

De dansmuziek werd verzorgd door 
,The Connies" onder Ieiding van Gino 
Molimo. 

Slot: 

Daar Ruth 

Met z'n allen hebben deze K.P.M. 
mannen en -vrouwen twee avonden 
a.ehtereen vele honderden toeschou
wers bijzonder aangenaam bezig te 
houden. Als we rekenen, dat er na 
de oorlog thans bijna 7 j~en voor
bij zijn gegaan, dan mogen we de 
hoop uitspreken, dat we op een 
tweede stuk van ,Die Rycke Ree
ders" ditmaal geen 7 jaren en zelfs 
geen 7 maanden zullen behoeven te 
wa.ehten. 

Ret programma was verlucht met een 
aantal grappige woordspelingen op be
kende K.P.M.·initialen. Wij h ebhen 
gemeend ook de niet in Djakarta werk
zame K.P.M.-ers daar\Tan te moeten 
laten mee genieten en geven derhalve de 
facsimile van de hinnenpaginas van het 
programma op pag. 5 van dit nummer 
van ,de Uitlaat" weer. 

De voorstellingen moeten een 
opwekking zijn aan alle K.P.M.-ers 
met toneelaspiraties en -talen
ten. Hoe meer zich hiervoor opge
ven, hoe groter de keuze van reg. 
Antonissen bij de bepaling van het 
volgende toneelstuk. Wij hebben ge. 
hoord, dat dit al zeer binnenkort in 
studie zal worden genomen. 

J.B.B. 



VAN DE AFDrE[lJ ~G ~fE~SO ELE ZAKEN 

* 
Met dit nummer van ,de Uitlaat" wordt een nieuwe rubriek ingevoerd onder de naam ,Van · de Af

deling Personele Zaken", die in eerste instcmtie is bedoeld ter opneming van mutaties, die tot dusverre 

lin de rubriek ,K.P.M. - Journaal" stonden. Er zullen tevens regelmatig mededelingen van de afdeling Per· 

,sonele Zaken, die voor het personeel van bgfang zijn, dan wei kwesties waarvan de directie · het gewenst 

acht dat zii onder de aandacht van het pei'soneel komen, ~orden opgenomen. 

Vertrokken 
1. Ch. Beynon 

J. Bennink 

A. Daudey 

C. Bood 

H.A. Kortschot 

P.A. Stoop 

J. Berkhout 

H.W.F. Strietman 

A.J. von Ende 
].C. Lalujan 

A.J. Henehrugh 

le stm. · 
gezagv. 

1e sLm. 

2e stm. 

3e wtk. 

4e wtk. 

lL·wtk. 

hfdempl . 

hfdempl. 

employe 

employe 
]. Weelinck 2e wtk. 

J .H. van Woerkom hfd wtk. 

G.C. den Blanken hfdwtk. 

C. Schavemaker 

J.L. Jans 
G. Teeuwsen 

F. Fleischer 

H. Jonkman 

H.L. van Dam 

J.D. Coumou 
G.H. Uitzinger 

A. Anker 

J.M. Kievit.s 

H.J. Hunink 

}. den Arend 

Th. Nieuwpoort 

A. Roos 

G. van Rheenen 

A.B. Albrecht 
.T. Touw 

H. Tjarks 

H.B. Visser 

H . Hazebroek 

H.A. Keur 

Ch. A. Volmer 

2e wtk. 

hfdwtk. 
2e wtk. 

1£. stm. 

2e stm. 
2e stm. 

gezagv. 

hldwtk. 

hfdwtk. 

employe 

2e wtk. 

3e 'wrk. 

3t: wtk. 

hfdempL 

3e stm. 

2e .stm. 

2t: sLm. 

4e wtk. 

3e wtk. 

employe 

hfdempl. 

gezagv. 

27/3 per vliegtuig 

28/3 per vliegtuig 
E.V. 
G.S.V. 

29/3 per ,.Job. v. Oldenb." E.V. 

29/ 3 pe1· ,Job. v. Oldenb." E.V./S.V. 

29/ 3 per ,,Joh. v. Oldenh." E.V. 

29/ 3 per ,Joh. v. Oldenb." ontslag 

op verz. 
29/ 3 per ,Job. v. Oldenb." ontslag 

wegens 
afkeuring 

29/3 per ,Joh. v. Oldenb." E.V. 

29/3 per , Joh. v. Oldenh." E.V./ Pens 

29/ 3 per ,JolJ, v. Oldenb." E. V. 

29/ 3 per ,Joh. v. Oldenh." E.V./ Pens 
31/3 per vliegtuig E.V./V.P. 

1/ 4pervliegtuig E.V./ V.P. 

3/ 4 per ,Nieuw Holland" Prop. 

ver 1./ pens. 
3/4 per ,.Nieuw Holland" E.V. 

6/4 per .,Garoet" E.V. 

7/4 per vliegtuig G.S.V. 
8! 4 per ,.Dreute" 

8! 4 per ,Ocente" 

8/ 4 per ,Drente" 

1214 per vlicgtuig 

12/4 per vlicgtuig 

12/4 per vliegtuig 

12/4 per vliegtuig 

12!4 per ,Roma" 

E.V. 

E.V.; s.v. 

E .V./ S.V. 

0 /Pens. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

Ontsl. op 

verzoek 
1214 per .,Roma" E.V. 

12/4 per .,Maetsuycker" Ontsl. op 

verzoek 
12/4 per ,Roehiah/Sum." E.V. 

16/4 per ,Sydney" Ontsl. op 

1614 per ,Sydney" 

. 16/4 per .,Sydney" 

16/ 4 per ,.,Sydney" 

16/4 per .,Sydney" 

23/4 per ,Tosari" 

24/4 per ,Arendskerk" 

30/4 per, Willem Ruys" 

verzoek 

E.V./ S.V. 

E.V./S.V. 

Ontsl. op 

verzoek 
E.V. 

E.V. 

E.V. 
Einde 

eon~. 

P. van Zalinge 

A. Witteveen 

J .J. Tazelaar 

T. J. Reyinga 

M. Sonnenberg 

J. Thiebout 
R. Koopmans 

S. Middelkoop 

G.A. Steketee 

E.G.A. Filarski 

C. Zuidscherwoude 

J. v.d. Winden 
D.L. Tol 

J .A. V ersteegb 
Mevr. J. de Blij· 

Krings 

gezagv. 

gezagv. 

hfdwtk. 

adj.-chef 

30/4 per , Will em Ruys" 
~ 

30/4 per , Willem Ruys" 

30/4 per ., Willem Ruys" 

30/4 per ., Willem Ruys" 

adj .. chef 30/4 per , Willem Ruys" 

hoofdempl. 30/ 4 per , Will em Ruys" 
h ooldempl. 30/ 4 per, Willem Ruys" 

hoofdempl. 30/ 4 per ., Will em Ruys" 

hoofdempl. 30/4 per , Willcm Ruys" 

le stm. 30/4 per , Willcm Ruys" 

le stm. 30/4 per , Willem Ruys" 

1e slm. 30/4 per , Willem Ruys" 

1e stm. 30/4 per , Willem Ruys" 

2e wtk. 30/ 4 per , Willeui Ruys" 

beamhte 30/ 4 per ,. Willem Ruys" 

* 

Ouderd. 

Pens. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 
E.V. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

E.V. 

G.S.V. 

E.V. 
Einde 

CODtr, 

Wij wensen allen verlofgangers een plezierige tijd em 
allen, die in Nederland blijven een prettig verblijf aldaar 
toe. 

Aant£ekomen 

Th. H. van Waart 

J.J.C. Jansen 

H.G. Geijsen 

adja.·ehef 

1e atm. 

hfdwtk. 

J.C.S. van Bijsterveld 2e wtk. 

P.M. Vis employe-

A. Stramrood 

G. Bandsma 

L.J .H. Andriesseu 

gezagv. 

employe 

Dir. Uniekamp 

10/4 per vliegtuig 

10/ 4· per vliegtnig 

13/ 4 per vliegtuig 

13/4 per vliegtuig 

13/4 per vliegtuig 

16/ 4 per vliegtuig 

18/4 per vliegtuig. 

ex E.V. 

ex G.S.V. 

ex G.S.V. 
ex E.V. 

ex V.G.V. 

ex G.S.V. 

ex E.V. 

BeJa,wn 23/4 per ,Willem Ruys"ex E.V. 

J. Slijper 

K.S. Eckhardt 

B.B. Liem 

2e stm. 23/4 per ,.Willem Ruys"ex E .V. 

2e wtk. 23/ 4per,.Willem Ruys"ex E.V. 
2e wtk. 23/4 per ,Willem Ruys"ex E.V. 

J.J. T eutscher 2e wtk.. . .23/4 per., Wi!Iem Ruys"Gez. Her. 

Mevr. W.M. Wilhrink· · ) 

. Gielen ~chtlrf gezagv: ~'2 3/~'\ per, W~em Ruys"Gez. 
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'Mevr. '\V. Boore111 .. 
Zwerver en 2 kind echtg. le etm. 23/4 per ,'\Villem Ruys"Gez. Her. 
M.cvr. R.Ch. Geersen· 

Frank echtg. 4e etm. 23/4 per ,Willem Ruya"Gez. Her. 
Mevr. H.P. Smeets· 
Verschuren en 2 kdn. echtg. 2e wtk. 23/4per,Willem Ruys"Gez. Her. 
Mevr. T. Jansen· 
Kattenbroek echtg. 2e wtk. 23/4 per ,Willem Ruys"Gez. Her. 
Mevr. JJ. van 't Pad· 
v. Wijk en I kind echtg. adj.-chef 23/4 per, Willem Ruys"Gez. Her. 
Mevr. ]. M. Vermaire· 
Jansen en kdn. echtg. hfdempl. 23/4 per ,Willem Ruya"Gez. Her. 
Mevr. E. ten Brumme· 

laar·Loos echtg. em pl. 23/4 per, Willem Ruye"Gez. Her. 
M.evr. S. Hoogen· 

bru6ge·Fiege echtg. empl. 23/4per,Willem Ruys"Gez. Her. 

Wij heten hen hartelijk welkom in lndoneaie. 

* 
Nieuw aangenomen 

·R.V. Beetz employe 
E.A. Munster 4e stm. 
Mr. H. Mook employe 
A.C. van der· Have tandarts 
L.W. Schrevelius 4e stm. 
H.M. Tonino 4e stm. 

1/4 in dienet gepl. te Semarang 
28/3 in dienst 
18/4 per vliegtuig 
23/4 per ,Willem Ruys" 
23/4 per, Willem Rnys" 
23/4 per, Willem Rnys" 

Mota ties 
L.A.S. Ingram 
J.J. Moerman 

H.E. van Lingen 
.M. Dinkelman 
P .J. Heesterman 
P.D. Petersen 

P.A.P. Noe 

Loc. empl 28/3 overp;epl. naar A g. Tg. Priok 
employe U/3 overgepl. naar Afd. Doorvoer/ 

H.K. 
hfdempl. 3/ 4 overgepl. naar Ag. Surabaia 
bfdempl. 9/4 overgep1. naar Ag. Surabaia 
h!dempl. 11/ 4 overgepl. naar Ag. Medan 
ex 3e wtk.21!4 overgegaan oaar walb etr. ala cmpl. 

surveyd. ' 'riok. 
hfdell:lpl. 24/4 overgepl. naar Ag. Semarang 

Jubilarissen 

W.G. de Bruin 
Vermeer 

Abd. Rachman 
Basir h. H. Sakir 
Amir 
Mustadjah 
J . Hamerslag 
Sahib 
F.L.A. de Calonna 
F. Kleian 
J .M.R. Tumbelaka 

Loc. Empl. Werkpl. Priok 

2e Klerk· Makasser 
Serang Singapore 
Helper Lab.Petamburan 
Hfddraaier Makaseer 
gezagv. 
M.andnr W erkpl. Priok 
2e wtk. 
hfdwtk. 
hfdwtk. 

l..S-1952 

1-5-1952 
l-5-1952 
1-5·1952 
2-5-1952 
5-5-1952 
15-5·1952 
17·5·1952 
23·5-1952 
27·5-1952 

Wij hieden hun namens het gehele personeel ooze ge· 
lukwensen aan. 

* De nieuwelingen in het bedrijf heten wij hartelijk wei· 
kom. Voor zover zij tot het nautische· en varende personeel Overleden 
behoren, wensen wii hun tevens een behouden vaart in de 1 6 3 • G h ~ J.W.Cb. Denekamp Gep. emp. 2 I te • raven age 
Indonesische wateren toe. 

* * 
Spreekureu Soeiale Ver%orgster 

Gebleken is, dat personen, die mevrouw Bagnol - de sociate ver!orgster voor het personeel van het 
hoofdkantoor en Tg. Priok -en hunne gezinsleden- wensen te spreken, herhaaldelijk worden teleurgesteld 
bii bezoeken aan het hoofdkantoor. Tengevolge van de uiteraard zeer ambula~te werkzaamheden, die zii 
heeft, is mevrouw Bagnol vaak afwez:ig. In verband daarmede is thans geregeld, dat de sociale verzorgster 
steeds op de volgende tijdstippen in . haar kantoortjeop de afd. Personele Zaken z:al zijn : Maandag, Woens· 
dag en Vrijdag van 9.00- 10.00 uur. 

K.P.M •• ERS GERIDDERD 

Ter gelegenheid van Hare 43e veriaardag op 30 April j.l. heeft het Hare Majesteit Koningin Juliana 

der Nederland behaagd om 

de heer J. van Lier, agent der K.P.M. te Surabaia 

en 

de heer A. Pothof (m.s. "Camphuys') 

te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Namens het gehefe personeel onzer Maafschappii bieden wij hun met deze. hoge onderschei:ling 

onze gelukwensen aan. 
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Slot : Scheepsclassificatie. 

hoek werd uitgegeven waarin aile zee· 
schepen voorkwamen, met een beknopte 
beschrijving en met een soort cijfer, net 
als ·in het boekje van een leraar. 
,Lloyd's" omdat het ,Register" was ont
staan uit lijsten met mededelingen, door 
de koffiehuishouder Edward Lloyd ge
schreven, ten gerieve van zijn klanten: 
reders, kooplieden en assuradeuren van 
de City van Louden. Men kwam in Ed
ward Lloyd's Coffeehouse deze lijsten 
raadplegen en dit was de kiem van alles, 
wat zich later ontwikkeld heeft. 

Over de allereerste jaren is weinig 
bekend. Uit de jaren 1760 - 1769 he
staan nog eDkele exemplaren van het 
Register Boek. Het Register van 1765 
bevatte reeds 4500 zeeschepen, dat van 
1800 bevatte er 9000. 

In 1834, na jaren van naijver tussen 
twee aparte ·registers en van achteruit
gang is er een samensmelting en re-or
ganisatie. 

Het gereorganiseerde Register 
gaf in 1834 13.000 zeeschepen. In 
die tijd bezat Groot Britannic 
20.000 z~ilschepen, waarvan 75% 
van 200 tot 500 ton groot was ( 500 
ton was groot voor die tijd). 
In die tijd dreven 3000 niet-Britse 

schepen handel op Engeland, terwijl de 
Engelse kolonHln 5000 zeilschepen uit· 
rustten. 

Terwijl tot 1834 registreren de hoofd
zaak was, begint ,Lloyd's Register" zich 
daarna meer en meer te bemoeien met 
de kwaliteit en met toezicht. Men begon 
vo~rschriften uit te vaardigen, waaraan 
de constructie en de uitrusting van hou
ten zeilschepen moesten voldoen om in 
het ,Register" aangeduid te kunnen 
worden als ,goed". . 

In 1834 worden 63 inspecteurs of ,Sur· 
veyors" aangesteld, die in enkele jaren 
(1834 - 1839) 15.000 schepen onder· 
zochten met het oogmerk van ,classifi· 
catie", d.w.z. opneming in het ,Lloyd's 
Register Boek", met de notitie ,A 1". 
Deze notitie werd voor het eerst ge· 
bruikt in 1775 en werd sedertdien in het 
internationale spraakgebruik opgeno
men als een kernachtige uitdrukking, 
dat iets uitstekend in orde is en eerste 
klas. Vanaf 1834 neemt ,Lloyd's Regis
ter" snel toe in omvang, bedrijvigheid 
en prestige. 

Qntwikkelill.g 
In de dertiger jaren der 19e eeuw 

begon in Engeland -als eerste van 
alle Ianden- een geweldige ontwik· 
keliDg van de industrie. De toepas
sing van de stooJDIIlOOhine, de ont
wikkeling van de ijzerindustrie, de 
aanwezigheid van overvloedige 
steenkolen, de aardrijkskundige Jig
ging en de o~s.~~_d.igheden, waarin 

Europa toen verkeerde -econo
misch en politiek- gaven aan 
Groot Britannic ( eerd~r dan aan 
enig ander land) de gelegenheid 
zich snel te ontwikkelen tot een na
tie met uitgestrekte kolonien, goed
kope grondstoffen, geweldige ver
voerscapaciteiten, met een onder
nemende industriiHe geest; geleid 
door welvarende groepen en bijge
staan door een snel opgroeiende ge. 
neratie van knappe techniei. Dit 
tijdperk heeft grote moeilijkheden 
gekend en ook minder fraaie aspec
ten getoond, maar het was een tijd. 
perk van grote prestaties. Op een 
soort moeilijkh.eden, een soort die 
historisch weinig in de gaten loopt, 
maar die in dit verhaal past, wil ik 
de aandacht vestigen. 
De l9e eeuwse technici hebben zich 

uitstekend en enthousiast van hun taak 
gekweten. Zij hebben de technische ver· 
enigingen gesticht, die nu nog steeds 
een voorname rol spelen. 

Voortgekomen uit die technici, met 
hen samenwerkend, hebben de ,Classi
ficatie Surveyors" deze geweldige ont· 
wi.kkel~,pgstijd meegemaakt. De voor-

. schriften van , Lloyd's Register" moes
ten voortdurend worden aangepast en 
uitgebreid,' terwijl de toertemende inten· 
siteit van het were1dverkeer het nodig 
maakte, dat overal ter wereld surveyors 
werden gestationneerd. 
1 20e eeuw 

De twintigste eeuw breekt aan en de 
eerste helft daarvan ziet een verdere ge· 
stadige ontwikkeling van de scheeps-

bouw·industrie. De laatste omwcntelin;; 
is geweest het electrisch lassen als ver· 
binding tussen stalen onderdelen. 

Nog steeds speelt in onze hedendaag
se scheepvaartwereld het ,Classificatie 
Bureau" een voorname rol. De redenen, 
welke in de 18e eeuw bestonden om een 
,Classificatie Bureau" op te richten he· 
staan nog steeds; altijd nog richt de 
koopvaardij zich vrijwillig en gaarne tot 
deze instituten om voorschriften, en een 
kundig en onpartijdig oordeel. 

De autoriteit, welke de bij de zeevaart 
betrokken .partijen erkennen in de 
,Classificatie Bureaux" is geheel vrijwil
lig gegeven. Niet aileen blijven de reders 
geheel vrij om hun ,Classificatie 
Bureau" te kiezen; maar de algemene 
Ieiding van een ,Classificatie Bureau" 
is in handen van een comite, waarin aile 
helanghebbende groepen vertegenwoor· 
digd zijn. 

Practisch ideaal 
Scheepsclassificatie bestaat om 

reden van door de partijen welbe
grepen eigenbelang. Ret betekent 
een zelf-uitgevonden en vrijwillig 
aanvaarde discipline, gebaseerd op 
r edelijkheid en gericht op veiltg
heid. Ret is een practisch ideaal. 

Wie later gaat varen -hetzij als 
stuurman, hetzij als werktuigkun~ 
dige- za1 telkens in aanraking ko
men met ,Ciassificatie Surveyors", 
bij de bouw, bij jaarlijkse inspecties 
en onderhoud en ook bij bet hers tel
len van de averij, die ook gij niet 
geheel zult weten te vermijden. 

· Uit: ,Nevas"-orgaan. 

ECHOLOOD IN DIENST DER VISSERIJ 

De Engelse vissers gebruiken sinds enige tijd op hun treilers en drifters 
een verbeterd ,echolood" voor de visvangst. Dit echolood i.s een zender, 
ingebouwd in de kiel van het schip, dat geluidsignalen uitzendt naar de 
bodem van de zee, vanwaar zij worden teruggekaatst. Daarna worden zij 
door een detector opgevangen en versterkt. De verbetering bestaat hierin, 
dat deze teruggekaatste geluidssignalen thans op papier worden -va.stge
legd. De schipper krijgt dan een tekening voor zich van wat er zich onder 
zijn schip bevindt of gebeurt. Hij kan ook zien of er iets tussen het schip 
en de zeebodem drijft en of dit een stuk hout is, een mens of een school 
vissen. En zelfs welk soort vissen. 
Echoloden werden op vissersvaartui· 

gen voor het eerst gebruikt in 1928. 
Maar er was nog nooit een apparaat 
gemaakt, dat aantekeningen maakte op 
papier. De Britse visser, die thans een 
verbeterd echolood heeft, stelt dit in 
werking, zodra hij de haven verlaat. Op 
een kaart, waarop een rechte lijn (de 
zeespiegel) en een gebroken lijn (de 
zeebodem) zijn afgeheeld behoeft hij 
maar te kijken, wat de pen van het echo· 
lood voor hem optekent in h et smette· 
loos witte deel tussen de twee lijnen. 

Als hij onderweg visscholen tegen· 
komt, dan l10eft hij maar te kiezen : pel
sere maken een dichte, donkere teke-
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ning baring geeft. een veellichtere vlek, 
sprot verschijnt in de vorm van een 
wolk, makrelen, die in onregelniatige ~ 
scholen zwemmen, maken vlekken van · 
onbestendige aard en vorm. e 

Onlangs is er nog een ander soort 
echolood op de Britse markt verschenen. 
Het werk met een kathodestraalbuis, 
dat ongeveer oplicht als een radar· 
scherm. Ieder obstakel tussen het schip 
en de zeebodem kan hiermee duidelijk 
worden gezien. Dit ,oog" kijkt tot een 
diepte van ruim 500 meter. Er is echter 
een nadee1 aan verbonden: er wordt 
geen kaart bij gebruikt. Maar mettertijd 
komt dat nog wei. Uit ,Volkskrant" 
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