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Jaarverslag der Maatschappii 

over 1951 
Bedrijfsresultaten -hevredigend 

De Maatschcippii heeft in 1951 na afschriivingen op vloot, eta
blissementen en prauwen en lichters ten bedrage van fl. 12,3 millioen 
(tegen fl. 12. 1 millioen in 1950) en reservering voor herstel van de 
vloot van fl. 4 millioen (in 1950 fl. 3 millioen) een winstscddo fer 
verdeling behaald van fl. 4.778.181 (tegen fl. 4.205.454 in 1950). 
Voorgesteld is een dividend van 1 O% (9% in 1950), waarvan 8% in 
aandelen en de rest in _contanten. 

De maatschappii wacht nog op antwoord van de lndonesische 
regering inzake de denkbeelden over een nieuwe vervoersovereen· 
komst. Het contact met lndonesische regerings-instanties verloopt in• 
tussen bevredigend. · 

Dit ziin de voornciamste punten uit het iaarverslag 1951, dat te 
Amsterdam is uitgegeven en op 30 OJuoni door de . algemene Verga
dering van aandeelhouders. is goedgekeurd. 

Aan bet verslag ontlenen wij verder 
het volgende : 

Raad van Bestuur 
Ter voorziening in de vacature, ont· 

staan door het aftreden van de h eer 
dr. E. Heldring als lid van de Raad 
van Bestuur onzer maatschappij is de 
heer dr. H . M. Hirschfel d, oud-Hoge 
Commissaris der Nederlandse regering 
in Indqnesie, tot lid van de ·Raad van 
Bestuur gekozen. 

Directie in lndonesie 
Het jaarverslag maakt verder melding 

van de mutaties, welke :r.ich in het begin 
van 1952 hebhen voorgedaan in de lei· 
ding van ~et bedrijf in lndonesie, na 
het aftreden van mr. W. Mo Hens als 
president·directeur, na een 27-jarige 
loopbaan bij de K.POM. Mr. Hens zal 
met ingang van 1 September a.s., op
treden als adviseur van de directie 
der K.P .M. in Nederland. 

Personeel 
, Wederom werkte het personeel" 

-aldus bet jaarverslag- ,onder 
dikwijls moellijke omstandigheden. 

Wij spreken onze erkenfelijkheid uit 
over de wijze, waarop hieraan h et 
hoofd werd geboden. Het huisves
ltingsprobleem is in sommige plaatsen 
nog acuut. Waar mogelijk wordt 
hi.erin wederom voorzien door bouw 
of a~oop van woonruimte. De alge
mene gezondheidstoestand van wal
en varend person eel was goed". 

Het jaarverslag ma"akt gewag van het 
plotselinge overlijden van adjunct-chef 
M.P. K oning, die het slachtoffer werd 
van een roofmoord en van voorman 
J 0 J . The pen, \engevolge van ongere
geldheden. 

Vloot 
Sinds h et uitbrengen van het jaar· 

verslag 1950 zijn aan de vloot geen 
nieuwe schepen toegevoegd. De bouw 
van de motorschepen Van Linscltoten 
en Van Spilbergen vordert gestadig. 

Onlangs is opdracht gegeven tot 
de bouw van de motorvracht- en 
passagiersschepen ,.Houtman .. , 
,,Roggeveen", .,Schouten .. en ),Van 
Waerwijck"~ elk on,evoor 4.000 
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B.R.T. metende. Blijkens de Ujst va.B 
schepen beschikt de K.P.M. thans 
over 113 passagiers· en vracht
schepen, in totaal 179.572 B.R.T. 
metende. Zes schepen in totaal 25.400 
ton metende, zijn in aanbouw of 
bestelling. · 

Meer averii 
Er deden zich in 1951 meer averijen 

voor dan in 1950. De ernstigste waren 
de strandingo"'.van h et m.s. Sibiga op 
23 Februari 1951 bij de Paternoster· 
eilanden en op 8 October de brand aan 
hoord van het s.s. Bontekoe te Tandjong 
Priok . Hoewel zwaar beschadigd ble· 
ven beide schepen behouden. Ondanks 
de dikwijls moeilijke omstandigheden 
kon de vloot behoorlijk worden onder· 
houden. 
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Nadat in ·vorige jaren op enige mo
torschepen proeven waren genome-a 
met h et gebru.ik van residu als brand
stof in plaats van dieselolie -welke · 
proeven een gunstig resultaat hadden
zijn in 1951 nog enkele schepen ge· 

· schikt gemaakt voor het geb,ruik vaa 
residu. ' 

De stoomschepen Van den Bosch, , 
Van der Hagen en Palopo zijn in Maart 
1952 voor sloop te Hongkong verkocht. 
Ernstige ongevallen waren de explosies 
aan hoord van de Lepar en de Leok, op 
21 en 22 Maart j.l. .te Djambi en Pakan 
Baru. 

Een zeer minutiems onderzoek 
heeft de oorzaak van deze rampen 
nog niet aan het Iicht gebracht. Wei 
kan worden gezegd, dat kwade opzet 
uitgesloten tnoet worden geacht. Er · 
wordt nog onderzocht of de beide 
sehepen kunnen worden geborgen. _ 

'{ ervolg : zie pag. 8 . 



"DIE RYCKE . REEDER~" SPEELDEN 
OP BILLITON 

Na de voorstelling werd direct aUes 
afgehroken voor verzending naar Mang· 
gar. Nog des nachts vertrokken de 
attributen. In de Societeit van Tandjung 
Pandan had 'n hal plaats. SUCCESSEN TD. PA...JW)AN E.NMA.NGGAR 

Gedurende de afgelopen Pinksterdagen1 heeft bet K.P.M.-toneelgezelschap 
,die Rycke Reeders" op uitnodiging van de directie van de N.V. Billiton 
Maatschappij nog twee voorsteJJingen gegeven van , Per Luchtpost", een en 
ander ter opluistering van bet jaarlijkse oogstfeest, ter plaatse ,tutup buku" 
(sluiting der boeken) geheten. Op 31 Mei traden ,die Rycke Reeders" op 
in Tandjung Pandan en op 1 Juni te Manggar, beide malen grote successen 
behalend. 

Vroeg in de Zondagmorgen vertrok 
de technische staf naar Manggar, de 
rest van bet gezelschap in de middag 
per bus. Ook hier was het puhliek 
en thousias t. 

Als herinnering aan het bezoek aan 
.het tin-eiland kreeg elk der leden van 
het K.P.M.-toneelgezelschap een tinnen 
aandenken. Ook in Manggar had een 
groot feest plaats en met moeite kon 
de regisseur tegen het ochtendgloren 
de · K.P.M.-schaapjes hijeen drijven 
voor terugkeer naar Tandjung Pandan 
en per vliegtuig naar Djakarta. Namens 
de directie van de G.M.B. kregen aile 
leden van het toneelgezelschap geschen· 

Na het ontvangen van de uitnodiging 
werden met spoed nog enkele repetities 
georganiseerd, om de puntjes ,bij te 
schaven". Conlissen en andere attribu
ten werden met het m.s. Lahewa naar 
Tandjung Pandan verscheept, terwijl 
het toneelgezelschap met aile verdere 
helpers, in totaal 15 personen, op Vrij
dag 30 Mei per G.I.A.-vliegtuig naar h et 
tin-eiland reisde. In de voormiddag 
arriveerde het op Billiton, waar het 
werd verwelkomd door vertegenwoordi
gers van de ,Gemeenschappelijke Mijn
houwmaat~;chappij Billiton" en werd 
ondergebrach~ in het aan zee gelegen 
G.M.B.-Hotel. De techni sche staf toog 
al spoedig aau het werk om het toneel 
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in de Societeit in orde te maken en 's 
avonds werd een welkomsthorrel ge
schonken voor het K.P.M.-gezelschap, 
dat des Zaterdags- nog gelegenheid had · 
om te genieten van het fraaie G.M.B .. 
zwembad, midden in een hos gelegen. 

Na een openingswoord door de 
. hoofdadministrateur tot de geheel 
gevulde zaal en de voorzitter van bet 
Societeitsbestuur ving de voorstel
ling aan. Na een ietwat aarzelend 
en zenuwachtig begin kwam al 
spoedig de oude vlotbeid terug en 
uit de dankbare reacties van bet 
publiek hleek wel, dat het stuk en 
het spel in de smaak vielen. Ee.n 
stroom van bloem~n werd na afloop 
bet toneel opgedragen. 

ken. ' 

De reis van ,die . Rycke Reeders" 
is een onverdeeld succes geworden, 
in de eerste plaats dank zij de 
eminente Ieiding van regisseur Chris 
Antonissen, die nogmaals heeft be· 
wezen behalve mensenkennis ook een 
groot organisatievermogen te bezit
ten. 

OUDE TRADITIE HERSTELD. 

Aan boord van het m.s. ,Camphuys', heeft op 6 Juni j.l. 

een korte plechtigheid plaats gevonden . . 

Door de president directeur werd de. commodore-vlag 

uitgereikt aan de oudst-in-dienst-zijnde gezagvoerder, de 

heer A. Pothof. Hiermede werd een vooroorlogs gebruik in 

ere hersteld. 

Voor hen, die na het niet meer in gebruik zijn van de 

commodore-vlag bij de maatschappij in dienst zijn getreden, 

is het misschien wei interessant te weten, dat de commodore

vlag een K.P.M.-vlag is met in de linkerbovenhoek een gou

den ster. 
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PERSONEELSBEOORDELING 
Boudt rekening met de gehele . mens 

Het is de bedoeling, da.t wij in het Personeelsorgaan enkele artikelen 
uit het huisorgaan van ,Calve" overnemen over het onderwerp ,Perso
neelsbeoordeling." Wij wijzen .er op, dat ,Calve'' een industrieel bedrijf isJ 
hetgeen zijn stempel heeft gedrukt op het betreffende artikel. In algemene 
zin echter is er wei het een en ander uit te putten, da.t voor een personeels
orgaan zijn wa2.rde heeft. 

Om de vraag naar de grondged~hte der personeelsbeoordeling goed 
te kunnen beantwoorden, moeten wij enige tientallen jaren teruggaan in 
de geschiedenis van het bedrijfsleven. Arbeidskracht werd toen min of 
meer beschouwd als koopwaar. Bedrijven hadden ·machines, werktuigen, 
gereedschappen en grondstoffen, productiemiddreen dus. Om met en uit 
deze productiemiddelen producten en artikelen te kunnen vervaardigen 
was n6g een productiemiddel nodig: werkkra~ht. Deze kon -zo meende 
men- ook worden gekocht en wei op de arbeidsmarkt. Daar. waren men
sen-arbeiders - die deze werkkracht ·te koop aanboden. Arbeidskracht was 
dus een zaak van vraag en aanbod. Arbeiders probeerden hun werkkracht 
vanzelfsprekend zo duur mogelijk te verkopen en werkgevers, die werk
krachten nodig hadden, trachtten deze zo voordelig mogelijk te bemach
tigen. 

In die tijd werd dus de mens gezien 
als leverancier van het productiemiddel 
arheidskracht. W at deze mens verder 
nog was: daarnaar werd niet of weinig 
gevraagd. Leverde hij prima werkkracht, 
gepaard met vakkennis en vakkunde 
dan hetaalde de werkgever een hogere 
prijs; takelde de man af, werden zijn 
krachten minder, leverde hij rus min
der werkkracht, dan werd hij afgedankt. 

De strijd van de georganiseerde arbei· 
dersheweging is -naast andere mate· 
riiHe, vaak materialistische doelein
den- principieel gericht geweest op een 
andere, hogere waardering van de mens, 
dan alleen als leverancier van meer of 
minder werkkrac~t. 

De werker is in de eerste plaats 
mens, die -behalve als middel tot 
doel- als productiemiddel, doel in 
zichzelf heeft. Hij is in deze wereld 
in de eerste plaats om mens te zijn. 
Dat is van ieder mens het voor
naamste beroep. Om mens te kun
nen zijn moet hij ook werken. Hij 
heeft tot taak om zijn beroep mens 
te zijn, zo goed mogelijk uit te 
oefenen, met inspanning van alle 
kracht. Maar hij zal daar, waar hij 
werkt, zijn gehele menszijn mee
brengen. 

een doel in zichzeH heeft; een wezen, 
welks hestaan in werken allcen niet is 
uitgeput; dat een eigen leven heeft en 
dat, naast de lkwaliteiten, die voor het 
werken van hetekenis zijn, nog vele 
eigenschappen hezit, welke ook voor een 
hedrijf van grote waarde zijn. 

Het is immers geen uitzondering, 
dat werkers, die als geoefende of 
geschoolde krachten niet uitblin
ken, als mens, door hun karakter
eigenschappen, manier van optre
den, en zoveel meer, voor de be
drijfsgemeenschap goede elementen 
zijn, wa.ardevolle, goede invloeden 
van zich doen uitgaan. 

Hogere waardering. 
W at nu de arheidersheweging voor 

ogen heeft gestaan, toen zij streed voor 
een andere en hogere waardering van 
de werkers, is ten voile hereikt. De wer· 
ker wordt niet meer aileen heschouwd 
als leverancier van werkkracht. Men ziet 
hem niet meer aileen als ,productiemid
del". Het bedrijf is menselijk geworden. 

.Het w.ordt vee) meer gezien als de plaats, 
waar mensen komen om hun brood te 
verdienen en de samenleving te dienen 
door zich·in te spannen om deze samen· 
leving in stand te houden. 

Het is normaal, dat ieder mens onge· 
veer l/3 deel van zijn leven werkende 

'flt Kostbaar · materiaal doorhrengt en wei de heste uren van 
Men laat, wanneer men 's morgens het etmaal. Ook een hedrijf is een sa· 

het kantoor hinnengaat, niet een deel menleving. Ook deze samenleving moet 
van zijn mens-zijn thuis achter. De strijd op zo hoog mogelijk peil staan. Het .is 
van de georganiseerde arheidershewe· niet zo, dat mensen aileen huiten het 
ging heeft o.a. tot doel gehad de arhei· h edrijf aan de samenleving meedoen en 
der als mens erkend en gewaardeerd te dus aileen huiten de fahriek pas volledig 
zien en deze strijd is terecht gevoerd. mens zijn en zich dan hehoren in te 
Mensen zijn ,het kostbaarste materiaal" spannen om een goed element van deze 
in het hedrijf. De mens is het enige samenleving te zijn. Dit dient ook in 
,pro~u~ti~~_!.ddel" ia een ~e~ijf, dat .. het hedrijf te ges~4i~i{en. --- ---- . . .. 

3 

Werkers moet@u, ais ZIJ m het 
hedrijf als mens beschouwd en be
handeld wensen te worden - en 
dat is hun goede recht - ook in 
het bedrijf zich als mens gedragen, 
d.w.z. het beste, wat zij hebben in 
dienst van de bedrijfsgemeenschap 
stellen. Daarop heeft het bedrijf 
recht. 

Om nu eens inzicht te krijgen hoe de 
werker zich in het hedrijf als ,,mens in 
zijn werk" gedraagt, moeten de Ieiding· 
gevenden zich een oordeel over de wer· 
ke'rs vormen. Dit is een moeilijk en ver· 
antwoordelijk werk. 

Het is hillijk, dat van leidinggevenden 
geeist wordt, dat zij in staat zijn zich 
van deze taak te kwijten. Het hehoort 
tot het leiderschap, dat· men zijn onder· 
geschikten kan beoordelen en dit oor· 
deel weet te motiveren. 

Bij deze personeelsheoordeling wordt 
dus de werker niet beschouwd als wer
k er aileen, die beoordeeld wordt naar 
de kwaliteit en de hoeveelheid werk, die 
hij aflevert, maar er wordt ook gevraagd 
hoe · hij omgaat met machines, werktui
gen, gereedschappen en grondstoffen. 
Gaat hij hier zuinig en voorzichtig mee 
om? V erder is het van helang, hoe hij 
zich gedraagt jegens collega's en supe· 
rieuren. Is hij iemand, van wie een goe· 
de invloed uitgaat, of hreekt hij de 
hedrijfssamenleving af door alsmaar 
kankeren, stoken en lijntrekken. 

W at dus de arbeiders met hnn georga· 
niseerde strijd in de arheidersheweging 
wilden, is met succes hekroond. Zij wen· 
sen als volledig mens in het hedrijf be
schouwd en heoordeeld worden. 

Dit geschiedt nu met de personeels· 
heoordeling. 

Uit ~ ,Calve". 

BRAND 

op de ,MERAK" 

Post voor Djakarta vernield. 

236 zakken met post voor Dja
karta afkomstig van Singapore zijn 
vernield, toen aan boord van de 
M era k van de K.P.M., in de ha
ven van Singapore brand uitbrak. 
De brand ontstond in de machine
kamer na een ontploffing en ver
spreidde zich snel door het schip. 
Onmiddellijk kwamen twee vaartui· 

gen van de hrandweer, die vier uren 
lang het vnur hestreden. De brand 
werd ontdekt tegen tien uur 's mor· 
gens op de 2de Juni en was ge· 
hlust om twee uur in de middag. 

De aangerichte schade is nog niet 
hekend. Persoonlijke o~gel~en de· 
den zic~ niet voor. 



Riiden vrouwen veilig ? 
Ja, zeggen de Amerikaanse statistieken 

In een artikel voorkomende in de )tNew York Times Magazine' ' en 
aangehaald door "The South African Shell Chronicleut geeft Sam Boal 
statistieken, die de afgeza.agde grapjes op chaufferende vrouwen volkoroen 
logenstraffen. 

Van de 51 millioen autohestuurders 
in de Ver. Staten zijn 2%, of ongeveer 
13 millioen vrouwen. In vergelijking 
met de , heren der schepping" rijden 
zij per hoofd minder kilometers en van 
het totale aantal kilometers, dat door 
auto's wordt gereden, komt slechts l Oo/o 
voor rekening van de vrouw. T egenover 
deze cijfers staan echter andere die van 
meer hetek enis zijn : hij vrouwen is 
het aantal ongevallen 1.7 per millioen 
mijl, hij mannen 2.8. 

Deze cijfers zijn aile verstrekt door 
d~ ,America~ Automobile Association", 
aan de hand van een onderzoek door 
de ,Univ~i:~ity of Pennsylvania", dat 
aantoont, dat vrouwen niet aileen min· 

' der auto-ongevallen h ehhen dan man· . 
nen, maar ook minder ernstige onge· · 
vallen. 

:Andere A.A.A.-statistieken tonen 
aan: 
dat de man tussen 20 en 24 jaar de 

gevaarlijkste bestuurder is; 
dat de vrouw tussen 40 en 53 jaar 

het veiligst rijdt; 
dat mannc,n 61% van bet aantal 

verkeersovertredingen begaan/ 
• r-:.· 

dat vrouwen meer acht slaan op de 
verkeerstekens; 

en dat in het algemeen de grootste 
moeilijkheid voor· de man is zijn 
te-hard-rijden en voor de vrouw .• 
bet achterwaarts keren. 

Om de oorzaken van een en ander 
n a te gaan, begaf Sam Boa} zich naar 
Tom Mascitelli, de Ieider van de A.A.A.· 
rijschool, waar ongeveer 3.000 mensen 
per jaar rij les krijgen. Mascitelli zei : 

uVrouwen zijn voorzichtiger en 
· minder onachtzaamt waarschijnlijk 
juistt omdat zij van het mooha.nisme 
van de auto zoveel minder verstand 
hebben. Autorijden kan voor vrou
wen een enorme onderneming bete
kenen. Waarschijnlijk zijn zij voort
durend op haar hoede en bang) dat 
haar eigen wagen of een ander haar 
een poets zal bakken. 
Wat parkeren betreftt vrouwen zijn 
geneigd de manoeuvre z6 ernstig op 
te vatten, dat zij tandenknarsend 
telkens voor- en achteruit rijdent 
net zo lang tot ze geslaagd zijn. 
Mannen daarentegen zijn bij een 
beperkte parkeerruimte maar al te 
vaak geneigd hun wagens met een 

,U stak Uu1 hand niel uit!" 

of twee zwaaien neer te zetten en 
ze lelijk te parkerent om daarna 
vlug te verdwijnen en er maar bet 
beste van te hopen.'t 

Volgens Mascitelli winnen vr.ouwen 
het dus van de mannen wat goed 
hesturen betreft, doordat zij meer op 
de kleinigheden letten. Dit is een na· 
tuurlijke eigenschap. Als de· mannen 
wilden, zouden ze waarschijnlijk ook 
beter kunnen 1·ijden, maar ze vinden 

h et veel te veel moeite. 
·· Maar zelfs de ervaren Mascitelli vond 
het heter zijn eigen vrouw geen les 
te geven. Zij moest bij anderen in de 
leer gaan .. ...... ... . 

~ze 11i':'amphuys", waarop _thans de commpcl9_re-vlag wappert. 
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FAMILIENAMEN DRUKKEN VAAK 
VOLKSAARD UIT 

,Baring" (Barinek?), ,Pekelharing" van 
dezelfde stamvader ••• 

Er is een .groep Nederlanders, die stug vasthoudt aan de bewering, dat 
alle mensen rut de ,Lage Landen" een volk vormen en zij leggen daarvoor 
soms ~.eer ,overtuigende" bewijsvoeringen over. De gelijkhei~ in taal speelt 
daarbiJ wei een hoofdrol en om die taalgelijkheid ziet men dan aan veel 
verschillen van volksaard voorbij. Die verschillen in volksaard spreken toch 
wei zeer duidelijk als men een Drent naast een Zaankanter plaatst en een 
Zeeuw naast een zwierige Limburger. Wij vinden het verschil zo mooi en 
dat verschil komt ook dikwijls uit bij de familienamen. 

Laten wij een voorbeeld stellen, 
middels twee reeksen familienamen. 

Eerste reeks : De Wispelaere, Hurte· 
kant, Innegraeve, Lanckriet, Nauwe
Ia~rts, Reckelbus, Van Quickelhorne, 
W 1 ttewrongel en W eustenraed. 

Tweede reeks : Bark, Doek, Endt, 
Faas, Gras, Reek, J.oon, Kaat, Loos, 
Mooi, Nat, Ooms, Pont, Ris, Tip, Vonk, 
Went, Zeyl en Zwart. 

Tot een volk? 
Behoren deze mensen tot een volk ? 

Zijn ,zij van enen bloede" ?, zoals dat 
heet. Of verraadt hun naam het tegen· 
overgestelde? Spreekt er uit de korte 
k 

. • 
ernachtige tweede reeks· niet een O'e· 

"' heel andere ziel, dan uit de eerste rij ? 
·De eerste serie is romantisch en vol 

inhoud. Doet De Wispelaere, een Vla.am· 
se beeldhouwer, niet denken aan een 
bewegende populier, is Hurtekant niet 
een magere koster, die met hortende 
ijver zijn kerkewerk doet. W ekt lnne
graeve niet de gedachte : o gra.f waar 
is uw overwinning ? Hoort {!:i.i {!;een rui· 
sen bij Lanckriet, en geen klokgeheier 
als gij Antoon Nauwelaerts hoort zeg
gen ? Reckelhus is een kunstschilder 
van de Brugse School, maar zijn naam 
wekt gedachten aan een hlikken rom
melpot, waarin de straatjeugd roert. 
Is Quickelborne, naar Guido Gezelle 
zegt, niet ,van ene kwekelige bronne" 
afkomstig ? Ziet gij geen boerepapscho
tels voor U als gij Wittewrongel leest 
en krijgt gij geen gevoel van macht 
hij het uitspreken van ,een weusten 
ned"? Allemaal vragen om U te doen 
nadenken! 

Pastoor lnnegraeve en dominee Faas 
typeren het 66k wei. 

Hoe meer men speurt in de namen· 
kunde, hoe meer men ontdekt ·en veel 
is anders, dan men wei zou menen. 
Onlangs lazen wij op een belastingbil
jet de naam van een zekere ingenieur 
lnckel. Zo'n naam prikkelt om te weten 
wat hij betekent. Immers de hetekenis 
leidt ons dikwijls naar de herkomst van 
een geslacht. Een inkel is een ondercleel 
van een fuik. Het trechterv·ormige net 
aan de ingang der fuik, waardoor de 
vis naar binnen zwemt. Het inkel wordt 
met vier touwt.jes van binnen aan de 
wanden der fuik vastgemaakt. Een oud 
vers Iuidt : 

,dies hy zijn vlucht vast elders nam, 
tot dat hij in het inckel quam, 
doen hipt hy vaerdig na het gat" 
En nu is dus ook nog het aardige, 

dat men aan de spelling kan zien, in 
welke tijd die naam Inckel is aange· 
nomen. 

Slaap i k vannacht op wacht, of de 
eerste? 

heten dan w:eer Engel en dan weer 
Kuyk. (1809) Pe Doopsgezinden hehben 
ten deze ook zeer ,sprekende" voor
beelden, Jan Dircksz Hartog, leraar bij 
de Friese Doopsgezinden te W ormerveer 
na 1746, had. een zoon die Dirck Rem
. mertsz Laan heette en diens kinderen 
heten allen Laan, terwijl ze Hartogs 
bloed voeren ! En, nog sterker, de zoons 
van Cornelis Jelisse en Gnnrtje Jans 
Rogh , te Zaa:Qdam in de 17e eeuw, heten 
de ene Aris Cl,)rnelisz. Harinp; en de 
andere Jelis .Cornelisz. Pekelharing; 
deze laatste is de stamvader van . het 
hekende geslacht van die naam. 

,Van enen bloede" 
Een record hestaat ook op dit terrein! 

De drie zoons van de W ormerveerder 
vermaner Willem J ansz, geb. 1673,' 
overl. 1745 heten nan1elijk Melis Wil
lemsz Lakema.n, Dirck Willemsz Breeu· 

Grillig en speels wer en Jan Willemsz. Blauw. 
Ten onrechte denkt het puhliek, dat U ziet dus hoe voorzichtig men zijn 

als men Treep heet, aile voorvaderen moet. Deze Blauwen, Breeuwers en 
in de mannelijke IUn Treep hehhen Lakemans zijn .,van enen hloede". Van 
geheten. Dit is een dwaling ! Daarom voorbarige conclusies gesproken ! Een · 
moogt ge gerust Iachen als iemand u laatste voorheeld nog. Pieter Adriaensz 
p~oheert wijs te maken, dat hij zij n van Someren ,· een inwijkeling, die in 
geslacht, hij voorheeld de Den Uylen, de l7e eeuw op de Koog de eerste pel
tot op Karel de Grote heeft kunnen molen bouwde, noemde zijn zoon niet 
achterhalen ! Het Ieven is daarvoor Van Someren, maar Adria en Pietersz. 
veel te griliig en te speels ! Pel en aile afstammelingen hleven Pel. 

Laten wij enige historisch bewezen Van Someren was spoorloos verdwenen. 
voorbeelden aanhalen ·: Een zekere W anneer leken a an afstammingson
weesmeester uit Westzaan in 1633 heette derzoek doen, zullen zij in zulke geval
J an Ariansz en voerde twee achterna· len het sp-oor ge,vis hijster worden. Het 
men, namelijk Volger en Mats. Zijn is anders dan ,\r~j denken. De 'genealo

Zaanse namen nakomelingen heten Mats, ofschoon ze gie hergt voor de onderzoeker. vele ver-
Daarnaast gaan de Zaanse namen van Volger afstammen. Zoudt gij achter raBsingen. Weliswaar is er al enorm' veel 

Bark en Pont en Zeyl recht op hun Kees Koeter Cornelis Pieterse Boy gepresteerd op het gebied van het pu· 
doel af. Zij dromen niet. Doek, Endt, zoeken? Toch is het dezelfde persoon hliceren van sta'mlijsten en dat is zeer 
Vonk, Zwart - het zijn namen die men en als u Koeter heet, heeft u dus feite· nuttig (het moest de kinderen op de 
eenmaal ,geroepen heeft". Sommif!e lijk het recht om u Boyte Iaten noemen. Lagere School ~eleerd worden) maar 
zijn als een ikluit aarde tegen iemands Boy leefde in Oost-Zaandam in 1684. aan wat wij zouden kunnen noemen ,de 
gezicht aangekeild. Nat t Tip! Kaat, Claas Gerritsz. Engel, die in Wormer- geestelijke zijde'' der genealogie is de 
of - ook wei zachter, bij voorbeeld veer overleed in 1754 heet ook wei eens wetenschap nog ~iet toe. - . ~. 
tegen ee.n ~~~_end~_v_rouw : ,M;~oL!~ -~ q_~"s Gerrit~~· ~JlY.~ en zijn' kinderen _.~ Uit: ,.Volkskrant". 
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VAN DE AFOELING PERSONEL.E ZAKEN 

Vertrokken 

.a. Boeree · 2e atm. 
G. E. Kaersenhout 3e stm. 
F. A. Resner h!dwtk. 

ch: A. de Roy Vlll\ 

Zuydewijn hfdem,pl. 
F. Tb. Mentel empl. 
Th. v.d. Voort l e. stm. 
P. J. v.d. Ber~ h!dwtk. 
P. H. van Dijken gezagv. 
H. Stoter 3e. stm. 
J. Devilee 3e stm. 
C. Slijkhuis 2.; wtk. 

1 

C. W. M. v/ d Boer 3e wtk. 1 

(K.V.) 
C. W. M. v.d. Boer h£dempl. 
J. Ch. :11. Kor[f 2e stm. 
Th. B. Kers 2e wtk. 
F. V/. Bonsen empl. / 

Jhr. J. W. 0. v.d. 
Bosch hfdempl 

R. Bregman 
D. v<tn Orden 
A. ll. ~.d. Belt 
W. Mesker 
L. V/. Wakka 
J. H. G. Mesters 

em-pl. 
gezagv. 
gezag~. j 
gezagv.~ 
adj.-chef 
le- stm. 

H. Bouwman l e stm. 
J. W. Luymes hfdempl. 
H.J. Nieuwenkamp hfdempl. 
A. van Riemsdijk :hfdempl. 
H. Haas hfdempl. 
D. ] . Kim empl. 
M. L. v.d. Holf 2e wtk. 
F.L.A. de Calonne 2e wtk. 
H. P. Kuw 2e wtk. 
J. Pronk 2e wtk. 
'A. N'iel 2e wtk. 
\F. B. Hordijk hfdempl. 
IM. Langeweg empl. 
J. Leenheer empl. 
]. Kok empl 

1 H. H. Mersen Senn 
van Basel empl. 

J. H. Redeker empl. 
R. J, Kuynders empl. 

, G. A. de Beer empl. 
I H. Bosch It. stm. 
]. B:1kker 2e atm. 
lA. J. E. M. Ekelen· 

burg 2e stm. 
H. I . Dikker 2e stm. 
P . Zonneveld 
,?. J . ]. Maas 
M. ]. Aldenkamp 
:a. Hofmeyer 
]. E. Elmont 
M. H. Mol 

2e stm, 
2e stm. 
2~ stm. 
2e stm. 
2e stm. 
2• atm. 

Mevr. J. v.d. Scltil-
den-Hagendorfer echtg. gezagv. 3C/6 per ,Joli. v. Oldenb." 

R .V./S.V. Mevr. E. Donk· . 
R.V./S.V. Valkenhoff echtg. 2e wtk. 3(1/6 per ,Joh. v. Oldenh." 16/ 5 per vlicgtuig 

16/ 5 per vliegtuig 
18!5 per vlier;luig R.V. Mevr. C. A. J. v. 

Koeveringe-Somers echtg. hfdempl. 3()/6 per ,Joh. v. Oldenb." 

25/ 5 per vliegtuig 
25/5 per vliegtuig 
26/ 6 m.s. , Tjibadak" 
26/ 5 per vliegtnig 
27/ 5 per vliegtuig 

Mevr. J. Dekker· 
G.S.~. Siermans echtg. hfdempl. 30/ 6 per ,Joh. v. Oldenb." 

G.S: V. p Mevr. E. Eekhout· 

l 

29/5 per , Zuiderkruis" 
29i 5 per ,Zuiderkruis" 
29!5 per ,Zui-derkruis" 

29! 5 per ,Zuiderkruis" 
29/ 5 per ,Zoiderkruis" 
3/6 per vliegtuig 
3/ 6 per vliegtuig 
6! 6 per vliegtuig 

R.~./ • · Guldenaar echtg. em pl. 
R. • A.M.A. Begemann zoon hfdwfk. 
R.VV. F. H. M:. Matt.aar zoon 2e wtk. 
R. . 
Ontslag 
R.V. 

Aangekomen 
Ontelag C. Winkel 2e stm. 
E.V. M. v.d. Noort le stm. 
R .V./S.V. H. J. v. Reenen 2e wtk. 
R.V. H.A.R. Rodenboog gezagv. 
V.G.V. J. v.d. Zwan h stm. 

C. v.d. Berg gezagv. 
8/6 per vliegtuig F..V. · L.A.J. te Boekhorat adj .-chef 

10/6 per vliegtuig V.G.V. W. Matthiesen 2e wtk. 
3(J/6 per ,Willem Ruys" V .P. H. Cb . Start ailj.-cbef 
30/ 6 per , Wlllcm Ruys" R.V. B. G. Bloemers g.:zagv. 
30/ 6 per , Willem Ruys" R.V. C.J.C. v. Dooremaal hfdempl. 
30/ 6 per ,Willem Ruys" E.V. M. J. de Lange hfdempl. 
30/ 6 per ,Wille::n Ruys" B .V. J .F.H.W. I srael em pl. 
30/ 6 per ,Willem Ruys" R.V. H.A.A. Schneider 2f' wtk. 
30/6 per ,Willem Ruys" E.V. A. ] . Blok 3~ wtk. 
3G/ 6 per , Willem Ruys" E .V. W. de Graal 3e wtk. 
3&/6 per , Willem Ruys" E.V. Mcvr. G.A.C. Riet· 

3!,/6 per ,Job. v. Oldenb." 
3C/ t per ,Job. v. Oldenb.'' 
30/6 per .,Joh. v. Oldenh." 

15/ 5 per vliegtuig 
2£./ S per vliegutig 
21/ 5 per vliegtuig 
27./ 5 per vliegtuig 
3/ 6 per vliegtuig 
3! 6 per ,Maetsuycker" 
S/6 per vliegtuig 

1~/6 

15/b per vlicgtuig 
l't/ 6 per vliegtuig 
21/6 per .,Willem Ruys" 
21/ 6 per ,Willem Ruys" 
21 / 6 per , Willem Ruys" 
21/ 6 per ,Willem Ruys" 
21 /6 per ,Willcm Ruys" 
21/6 per , Will em Ruys" 

_3(i/ 6 per ,Willem Ruys" E.V. berg-Delwig echtg. adj.-chef 21/ 6 per ., Willem Rnys" 
3ti/ 6 per , Willem Ruys" E:V./0~. Mevr. L.H . Faber-
30/ 6 per ,Willem Ruys" . V.P. Evers ecbtg. empl. 
30/ 6 per , Will em Ruys" . R .V. Mevr. L. Geiten· 
3t / 6 p er , Willem Ruys" ILV. beek·M:orlang echtg. empL 
50/6 per ,Willem Ruys'' R.V. :Mevr. V.I. Horster· 
3G/ 6 per ,Willem Ruys" R.V. Romer echtg. empl. 
30/ 6 per ,Job. v. Oldenb." G.S.V. Mevr. J. Remeeus· 
3C/6 per ,Job. v. Oldenb." E.V. Molin echtg. em pl. 
iHl/ 6 per ,Job. v. Oldenb." E.V. Mevr. A. E. de 
3G/ 6 per ,Job. v. Oldenb." E.V. Wi\te-Sneep · e~h\1;. empl. 

30/ 6 per ,J ob. v. Oldenb.'' E.V. 
3(:/ 6 per ,Joh. v. Oldenb." E.V. 
30/ 6 per ,Joh. v. Oldenb." E.V. 
30/ 6 per ,Job. v. Oldenb." E.V. 
3C/6 per ,Joh. v. Oldenb." R.V. 
30/ 6 p er ,Job. v. Oldenb." R.V. 

30/ 6 •per ,Job. v. Oldenb." R.V. 
'ilt/6 p er .,Job. v. Oldenb." F •• V. 
3U/ 6 per ,Joh. v. Oldenb.'' R.V. 
30/ 6 per .,Job. v. Oldenb.'' R V. 
3&/6 per ,Joh. v. Oldenb.'' R.V. 
30/6 per ,Job. v. Oldenb." R.V. 
30/ 6 per ,Joh. v. Oldenh." R.v: 
30/6 per ,Job. v. Oldenb." R,V! 
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Mevr. C. C. Kloos· 
terman·Lotens ecbtg. 4e stm. 

Nieuw aangenomen 
J. H. Muller 
A. C. de Kuhher 
R . v.d. Sar 
Rd. Soekir Noto-

widjojo 
P. J. A. Buchner 
B. J. Scheybeler 
A . B. Cb. Verveer 
G. N. 1'4. Stok 

2e stm. 
4~< stm. 
o\! stm. 

l oc. empl. 
gezagv. 
4e stm. 
4e stm. 
Se wtk. 

21/6 per , Willem Ruys" 

21/ 6 per , Will em Ruys" 

21/6 per ,Willem Ruys" 

21/6 per , Willem Ruys" 

'll}6 p er ,Willem Ruys" 

21/ 6 per ., Willem Ruys'" 

25/ 5 per vliegtuig 
27/ 5 per vliegtuig 
28/ 5 per vliegtuig 

29/5 agentschap 
3/6 per vliegtoig 
5/ 6 per .,Talisse" 
5/6 per ,Talisse" 
S/6 per ,.Talia11•" 

ex R.V. 
ex R.V. 
C) R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
e~ R.V. 
e" E.V. 
eY 1\.V • 
e" E.V. 
e : R.V. 
e:.. E.V. 
e~ E.V. 
e;: E.V. 
ex R.V. 
Cl': R.V. 
ex R.V. 

K.V. 
~Jt cursua 
e:a. cursus 

Priok 
K.V. 



W. B. H. Strubbe guagv, 
Mej. M.A. A. 

Stramrood empl. 
w. Carell I loc. empl. 
L. Dijkslag 5:: wtk. 
R. Remmerde 1.1. wtk. 
A. P. Dikker 4.~ stm, 
R. G. Driessen 4.- stm. 
J. Ham 4e &tm, 
H. F. Munzebroek 4~ stm, 
R. C. Rietveld 4-. stm. 
G. H. Schroor 4t stm. 

Mutaties 
J. A. Y. Rhee hfdempl. 
A. H. Knoppien chef v. dienst 
c. de Lathouder hfdempt 
Mr. J. A. Nollen em pl. 
H. A. Pesch hfdempl. 

17/6 per vliegtuig 

l!i/6 per vliegtuig 
' 19/ 6 

" 21 / 6 per ,.Willem Ruys" 
21/ 6 ,per ;, Willem Ruys" 
21 / 6 per ,.Willem Ruys" 
21/ 6 .per , Willem Ruys" 
21/ 6 ,per ,Willem Ruys" 
21/6 per ,Willem Rays" · 
21/6 per , Willem Ruys" 
21/ 6 per ,Willem Rays" 

15!5 ~~~ Palembang 
16/5 Agent Medan 
22/ 5 a;; Balik pap an 
12/6 ag Surabaia. 
15/ 6 8!; Men~ do 

2e K.v. Jubilarissen 
Arch/HK 1-7-1952: 
CM 3 E. F. Lugten 

ltji 

11-7-195~: 

G. Zwe.egman 
P. Hoogkamer 
A. Sok 
J. Nicolai 

18-7-1952: 

- · heambte 
- · z.aaister 

-:- gezagT. 
- gezagY. 
- hfdwtk.. 
- hfdwtk. 

ll.A.A. Nunumete - H. K. L 

Overleden 

25 Jaar 

• ..;, Marmelstein gep. gezagv. 3/ 6 

Jongensinternaat ,Don Boseo Bu1•eht" 

- W erkpl. Tg. Pri4 
C.BJ Priok 

...... 

- ag. T1. Priel 

Bwuaa 

Ons bereikte het bericht, dat voor jongens, die in Den Haag o·f omgeving wensen te studeren op l.S.~ 
H.B.S., Gymnasium, U.T.S., M.T.S. enz. gelegenheid bestaat te worden geaccomodeerd in het Jongens· 
internaat ,Don Bosco Burcht", onder Ieiding van de P. P. Salesianen. 

De ,Don Bosco Burcht" is gelegen op de grens van Den Haag en Rijswijk en biedt een goede gelegen· 
heid tot studeren. Het is omgeven door een groot park en sportterreinen. 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bii de direc teur van de ,Don Bosco Burcht'', Julialaantie 24 ~ 
Rijswijk. 

* Groetenuitzendingen naar Nederland 

Sedert enige tijd bestaat er bij ,Radio Republik Indonesia" te Djakarta wederom de mogeliikheid groe-
ten uit te spreken naar familieleden en bekenden in · Nederland. · 

De groetenuitzendingen vinden plaats elke Zater dag van 
01 .30 - 02.30 uur 's nachts te Diakarta. Dit is van 
19.0.0 - 20.00 uur 's avonds in Nederland. 

G o I f I e n g t e : 19.9 en 25.49 meter. 
Aile groeten worden van te voren op een geluidsband opgenomen. . 
0 p n a m e : Zaterdagmorgens van 09. 15 - 1 0.00 in de studio, Medan Merdeka Barat 4 - 5. 

Deze groetenprogramma's zijn geheel g r a t i s. 
Eventuele gegadigden gelieven zich op te geven bij de heer J. Maas, afd. VRV. II, Hoofdkcintoor. (Na 

kantoortijd: K.P.M.-logeergebouw, kamer 50}. 

* Bevordering K.M.R. . 
Bij Koninklijk Besluit van 23 November 1951 is onze gezagvoerder l. Kranenburg met ingang van 

16 November 1951 bevorderd tot Kapitein-luitennat ter Zee bij de K~ninkliike Marine Reserve. 

·Afseheid te Soerabaia 
Op 15 Mei j.l. om 11.30 uur kwam het personeel te Tg. Perak biieen om de heer C. C. Karsseboom, die 

met het m.s. ,Zuiderkruis" met Evr. verlof zou vertrekken, enige cadeaux aan te bieden. 
Bij afwezigheid van de heer P. lorie werd het woord gevoerd door de heer J. A. Zandveld, die in een 

· korte toespraak wees op de grote medewerking en kameraadschap, die allen steeds van de heer Ka~ 
·boom hadden ondervonden. 

Daarna voerde de H. K. II Hassan het woord, die o.a. de grote verdienste van de heer Karsseboom 
memoreerde in de Japanse tijd, toen hij zorgde voor het rondbrengen van cie geldelijke steun aan K.P.M.• 
gezinnen. 

De heer Karsseboom dankte allen voor Cle steun, die hij sh~eds van het gehele personeel op Tg. Perak 
had gehad, waarna de cadeaux werden uitgereikt. Hieronder verdient vooral vermelding een zeer originele 
tekening met foto's van a11e leden van de Uitgaande Lading, samengesteld door de heer Ee Wie Siang (welke 
. foto h~Jaas . te. -~l!i.~'!~'-~~r r~pJocl~ctie). · 
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Enquete over : 

HET PROBLEEM 
DER GEPENSIONNEERDEN 
Wat doen zij. met hn.n vrije tijd? 

BEATUS ILLE QUI PROCUL NEGOTIIS ............ De Oudromeinse 
dichter meent het te weten. Gelukkig hij, die ver van aardse zaken geen 
andere zorgen kent dan dagelijkse vermaken. HProcul negotiis" betekent 
eigenliJk: ver van het gekift in de rechtszaa.J. , Negotia'' zijn nl. rechtszaken 
en dit is dan ook de ontboezemin~ van een advocaat in het antieke Rome. 

Gelukkig hij dus, die niet meer in ging, de algemene leeftijdsgrenzen heb
actie behoeft te· zijn, die zijn Ievens- ben verhoogd. Het is zelis zo, dat een 
avond in ruste kan slijten. In ruste, want ' overigens gezond man, eenmaal 65 ge
hij werd ook geacht niet meer voldoel}de worden, een zeer goede kans heeft er 
te kunnen presteren, zijn zenith is lang nog een jaar of tien hij te krijgen, 
voorhij, hij r eikt zelfs niet meer tot terwijl die kans vroeger pover was. Het 
het gemiddelde toerental. Hij is 65 ge- is ook zo, dat vele 60- en 65-jarigen 
weest. En zowel · de diensten der ge- van vandaag hun werk dan ook nog 
meenschap als de· particuliere werkge- zeer goed verrichten, waarhij de rijpe 
ver menen nu, dat hij h eeft afgedaan. ervaring aanvult, hetgeen zij overigens 
Hij moet er nit, hij moet genieten van te kort mogen schieten, en deze hun 
zijn oude dag, annex pensioen, hij moet zelfs een voorsprong geeft. 
plaatsmaken voor anderen, voor jonge- Maar er nit moeten ze. De officiiHe 
ren. De jeugd moet aan de slag. instantie, de overheid, kent geen ond~r-

Het is verd~: zo, / da t • vele van die scheid tussen fit en niet fit, h et parti· 
openbare bednJven hun • personeel al culiere bedrijf slechts in uitzonderlijke 

· eerder pensionneren, het dus met een gevallen. Nog goed genoeg en niet meer 
jaargeld naar huis zenden, aanzienlijk goed worden over een kam geschoren. 
geringer dan wat het . tot dien kreeg. ': ,Wees hlij kerel", moet menigeen 
Vroeg pensionneren, vroeger dan de horen. ,Goed, je verdienste, je salaris 

1 

gehruikelijke leeftijd van 65, hangt vaak 1' wordt wat minder, maar je bent er af. 
a£ van· de aard der hedrijven, soms ~: Je hoeft niet meer te werken, je hebt 
van de welstand of vermeende welstand. · geen kopzorgen meer, geen rompslomp 
Of zij de man gauwer verslijten dan .-" aan je hoofd. Je hoeft aileen nog maar 
andere minder sleetse doen. Er zijn ? te zorgen, dat je dag omkomt. Dag Kees. 
zelfs b ij, die hun mensen op 55 of 60- , Dag meneer Pieterse". 
jarige leeftijd aan de dijk zetten. (Hier Het is die laatste kopzorg, die wij 
in lndonesie ligt de pensioen-gerech- nader zullen hekijken. Hoe h.rengt 
tigde leeftijd over het algemeen veel de gepensionneerde de tijd door, 
lager. Onze maatschappij pensionneert die eens zijn vrije tijd .was en nu zijn 
op 50-jarige leeftijd. Red.) Militai- ganse · dag. W aarom moest hij eigenliik 
ten b.v. kunnen er gauwer uit dan weg, terwijl hij toch . ..... ? Had hij dit 
burgers. En bij h~n geldt nog meer dan of dat niet kunnen doen in het oude 
in bet civiele bedrijf, dat, al dienen zij bedrij£ ? Wat zegt hij er zelf van , na 
Ianger, zij toch op een bepaalde leeftijd een week of wat te hebben omgelopen? 
op hun maximum-pensioen belanden. Heeft hij een andere bezigheid weten 

1 W aarom zouden zij due I anger dienen. te vinden ? Zijn die liefhebberijen 
En waarom zouden andere gepension- . gr-oot genoeg, om hem hezig en ......... 
. neerden aan het werk blijven o!_ trach- ,. fit te honden? Of zijn het lonende? 
ten te blijven? . Het zijn aile vragen, waarop wij, naar 
· wij ho.pen, een antwoord kunnen geven. 

Wat is leeftiid? Misschien zal de lezer zichzelf menen 

Er is een tijd geweest, dat de 60-jarige 
een oude man heette en een 65-tiger, 
op de rand van het graf stond. Niet dat 
er toen geen 90· en zelis 100-jarigen 
waren, maar het is een feit, dat een 
hygienischer Ieven, betere levensom
stan!!_i~~n en_ ~!t~ _m~djs~!!!; -~~-

te herkennen, of gepensionneerden in 
een dagelijkse omgeving. Ooze personen 
zijn echter volkomen fictief, slechts de 
omstandigheden, waarin zij zich hevin
den, zijn ontnomen aan het leven. 

(Deze serie uit · ,de Tel_egraaf' wordt 
ver,vo_lgt!). 
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Slot: 

Jaarvers.laa 1951 

liinen 

Het aantal vaste lijndiensten venneer
derde van 40 tot 44, o.m. met een lijn· 
dienst Singapore-Bangkok. R et net om
vatte in December 1951 160.350 mijl 
tegen 151.000 mijl in December 1950. 
Lading- zowel als passagiersvervoer 
vertoonden een flinke s~jging. Het was 
wederom niet mogelijk om het gehelc 
vervoer te verrichten met eigen sche
pen. P er 1 J anuari 1952 had de maat· 
schappij 16 schepen, 34.000 B.R.T. 
metende, in charter. Congestie van goe
deren en onveiligheid in de havens 
leverden moeilijke problemen op, doch 
de laatste tijd valt hierin verhetering 
waar te nemen. •.·· 

S.G.S. geliquideerd 

De ,Stichting Gemeenschappelijk 
Schepenbezit" is, overeenkomstig de 
wens der Indonesische regering om de 
ontwikkeling van de kleine kustvaart 
uitsluitend door lndonesiers te doen 
nastreven, in onderling overleg per 
1 Maart 1951 geliquideerd. De taak der 
Stichting is overgenomen door de ,Pe· 
puska". 

Het jaarverslag gaat in h et kort in 
op de ontwikkeling van de economische 
toestand van lndonesie. 

Pensioenfondsen 

Het Pensioenfonds der N.V. Ko
ninklijke Paketvaart Maatschappij 
is met f. 3 millioen gecrediteerd, 
wegens de over 1951 verschuldigde 
premies en extra-premie, ingevolge 
bepaalde in 1951 ingevoerde ver
beteringen in de pensioenvoorwaar
den van het personeel en hun na
hestaanden. 

RECTIFICATIE 

In bet onderschrift bij de foto op 
pag. 12 van de vorige ,Uitlaat" is 
een storende fout geslopen, waar de 
redactie overheen h eeft gelezen. Onder 
de daarin genoemde namen van de 
K.P.~.-schepen, die hielpen de 
K.J.C.P .L .-er ,Tjilawuh" vlot te trek
ken, werd genoemd het m.s. ,Palar". 
U~teraard moest' di t zijn , Paloh". ' 



De midli'engroepen tn Neflerlffllltf: 

KOOPKRACHT KLEINER DAN VOOR DE o·OR{OG 
Voor 300.000 Nederlanders een sterke teruggang 

De ruim 300.000 direcfeuren van naamloze vennootschappen en coopera
ties, bedrijfsleiders, employe's (waaronder ambtenaren van de rang van 
adjunctcommies af), en de academici, die in het bedrijfsleven werken, zijn 
een stuk achtergebleven bij de inkomensverhogingen, welke andere groepen 
van de Nederlandse bevolking na de oorlog hebben gekregen. Ook de hoofd
arbeiders hebben wei hogere inkomens gekregen, maar op geen stukken na 
zo veel, dat zij zich dezelfde uiltgaven van voor de oorlog kunnen veroorloven. 
Voor het eerst is over dit ,nivellerings-verschijnsel') een .allen omvattende 
studie verschenen, welke een afgerond beeld geeft. Reeds eeraer waren ~n 
sonunige kringen van de middengroepen klachten geuit over de moeilijke 
positie, waarin men was komen te verkeren. ~ · 

Deze klachten zijn onderzocht door 
dr. J. G. M. Delfgaauw en de heer A.I.V. 
Massizzo, die een uitvoerige studie heb
ben samengesteld. Hun werk is in Juni 
gepuhliceerd en de beide samenstellers 
gaven een toelichting op hun werk. Hoe· 
wel de beide schrijvers aUeen de be
staande toestand hebben beschreven en 
nog twee andere rapporten moeten vol
gen ( een over de intellectuele aspecten 
van de nivellering, omdat bepaalde men
sen hun kinderen niet meer kunnen 
Iaten studeren, en een over de mogelijke 
oplossing), is het gepuhliceerde cijfer
materiaal al in hoge mate interessant. 
Het rapport loopt over de 300.000 hoofd
arbeiders, die ongeveer 12% vormen 
van de totale heroepsbevolking in 
Nederland. 

Lonen en prijzen 

Ook deze groep van 300.000 man heeft 
iedere dag te maken met het vraagstuk 
van louen en prijzen. Berekend is, dat 
iedereen 2 % zoveel moet verdienen als 
in 1938 om hetzelfde te kunnen kopen, 
wat hij in 1948 kocht. Het indexcijfer 
van het inkomen moet 250 zijn van 1938 
om eenzelfde consumptiepakket van 
1938 te knnnen kopen. In dat geval is de 
reeele koopkracht van het loon in 1938 
en 1952 gelijk te stellen op 100. Belang
rijk zijn de cijfers, die de verhouding in 
:le arbeidersgroepen weergeven. De loon· 
index voor de geschoolde arheiders 
etond in 1951 op 237, voor de geoefende 
arbeiders op 254 en voor de ongeschool
de arbeiders op 267. Voor de gehuwden 
met twee kinderen hetekent dit dat de 

' geschoolde arheider 99, d~ geoefende 
108 en de ongeschoolde liS percent kan 
kopen van hetgeen hij in 1938 kon nit
geven. 

Zware teruggang 

Voor de middengroepen komen in het 
rapport volkomen andere cijfers uit de 
hue. 9pge~~ID_~ is een oyerzi~ht van 

de reeele inkomens voor gehuwden met 
twee lkinderen in 1951. Daaruit blijkt, 
dat ambtenaren, onderwijzers, con
structeur-tekenaars, bedrijfsleiders en 
academici, werkzaam bij het bedrijfsle· 
ven, die in 1938 tweeduizend gulden ver· 
dienden, geen van allen 90 percent kun
nen kopen van wat zij voor de oorlog 
konden aanschaffen. Aileen het admi· 
nistratief personeel van deze vooroor· 
logse f 2.000.- klasse komt tot 93 per· 

' ~cent. Van al deze groepen, voorzover zij 
in 1938 f 3000.- verdienden, komt geen 
enkele tot een reeel loon, dat meer dan 
75 percent bedraagt van het vooroorlog· 
se. Bij een loon of salaris van f 4000.
ikomt niemand (hehalve de academici) 
thans nog tot 70 percent van zijn voor
oorlogse koopkracht. Bij inkomens van 
voor de oorlog van 5000 gulden en hoger 
liggen de verhoudingen nog ongunstiger. 
Een academicus, die voor de oorlog ·een 
inkomen had van 30.000 gulden, heeft 
thans een koopkracht van 38 percent 
van zijn vooroorlogse inkomen. 

Grote gezinnen 

Wie meent, dat een gehuwde met meer 
kinderen, het naar verhouding veel 
gunstiger heeft door de kindertoeslag en 
de grotere belastingaftrek, vergist zich. 

Er is ook een sterke nivellering bin· 
nen de verschillende groepen zelf, niet 
aileen in vergelijking met de inkomens 
der arbeiders. De belastingen spelen 
verder een zeer grote rol. Een loontrek
ker, die in-1938 tienduizend gulden ver
diende zou nu zevenentwintigduizend 
gulden moeten verdienen om een gelijke 
koopkracht te hebhen, als de belastingen 
gelijk waren gebleven. Als gevolg van de 
helastingverhogingen zou hij nn echter 
veertigduizend gulden moeten hebben 
om gelijk te zijn. 

Dit rapport zegt : ,Het verwerkte ma• 
teriaal laat op zichzelf beschouwd niet 
toe conclusies te geven over de recht· 
vaardigheid van de geconstateerde ver· 
schuh:ingen en de gevolgen van de ver· 
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eclluivin,en. De Mrzaken ea. de ,evol
r;en van de verschuivingen worden Diet 
behandeld. Er zijn geen gegevens over 
de toestand bij .de ondernemers, wei bij 
de arbeiders". Dit rapport geeft aileen 
het interessante materiaal, waarop nu 
twee andere commissies verder zullen 
bouwen. 

BIT MOET U OOK WETEN: 

Woensdagavond 11 Juni j.l. om.. 
streeks 18.45 heeft een korte maar 
zeer hevige windhoos, die over de 
zuidelijke havenpunt van Belawaa 
trok, ernstige schade aa.ngericht 
aan een der goederenloodsen van de 
K.P.M. Niet minder dan 150 gegolf
de zinken dakplaten werden van de 
gudang losgerukt en wijd en zijd in . 
bet rond geslingerd. Het mag een 
wonder worden genoemd, dat zich 
geen persoonlijke ongelukken voor-
deden. · 

In de Ioods was juist een aa.nzien. 
lijke hoeveelheid door de B a u d 
aangebrachte lading geborgen, on
der meer een grote partij suiker. 

Deze kon echter worden gebor
gen. De B a u d liep door de neer. 
smakkende dakplaten bier en daar 
Iichte schade op. 

* ** 
Het m.s. Maros is vanaf 9 Mei 1952 

uitgerust met radiotelefonie. 

* ** 
De .hieronder volgende schepen zijn, 

voorz1en van een radiotelegrafie/tele
fonie-installatie. . Het m.s. . Kalabahi 
(PFGG) sedert 19 Mei 1952 ; het m.s. 
Kalianda (PFGJ) sedert 26 Mei 1952. 

H et m.s, Toba (PIAG) is van 26 Mei 
1952 af uitgerust met een radiotelefo- , 
niestation. 

* ** 
Met ingang van 26 Mei j.l. heelt de 

heer G.J. Grendel de leiding van de 
afd. Inkoop· & Magazijndienst overge· 
nomen van de heer P. Beenhakker. 

* ** 
De heer P. M. Micka heelt de lei· 

ding het ag. Td. Priok overgenomen 
van de heer A. H . Knoppien, die naar 
Medan is gegaan ter vervanging van de 
heer Van Doggenaar. ltet ag. Djambi 
is door de heer C. Bandsma overgeno· 
men van de h~er J. ~. van Rhee. 



Bet sehip ..,ata tie week: 

P. C. J.-UITZENDING VAN NABIJ 
· De mannen aan boord, die tot dusverre de voorafg~ande spanning hebben 
beleefd en het genoegen hebben gesmaakt familiegroeten te ontvangen en 

. diegenen, die dit geluk nog deelachtig zullen worden, weten misschien niet 
welke voorbereidingen er aan zo'n IUitzending vastzitten. Ik wil bet niet 
zozeer bebben over moeders, echtgenoten en verloofden, die zicb al zenuw
achtig hebben gemaakt, toen zij de brief of bericht op andere wijze van bet 
Scheepvaarthuis hadden ontvangen, dat ze op die en die datum en om zo 
laat in de studio in Hilverswn moesten zijn. Er zijn er geweest die de nacht 
te voren niet konden slapen, 's morgens om 4 uur opstonde~, wei 3 keer. 
een andere jurk (plus al o£ niet bijpassende hoed) hebben aangehad (resp. 
opgezet). Er ~ijn .~r geweest, die bijna (zoiets gebeurt altijd ,bijna") in de 
verkeerde trem ZIJD gestapt, op bet Centraal Station eerst 2 of 3 verkeerde 
perrons bebben op- en afgehold, voor ze op bet goede perron naar Hilverstun 
waren en dan bijna nog in de verkeerde trei.n stapten. En nadat men in .. Hil
versum ,.bijna" in de verkeerde bus (naar Huizen of zo) was gestapt, was 
men nagenoeg op van de zenuwen in de goede studio aangeland. Ook 
dat was misschien ,bijna" misgegaan, omdat er 3 (zijn er niet 6? Red.) ver· 
·schillende studio's in bet ,durp" Hilversum zijn. 

Schouwburg 

Enfin, men zit veilig en wel in het 
restaurant van de (goede) studio en 
men kan met een bakje koffie en na 
wat ,optutten" de min of meer op de 
proef gestelde zenuwen tot rust laten 
komen. Dan begint het spel eigenlijk 
pas, want ik zie het eigenlijk als een 
soort uitvoering in een schouwburg, 
waarbij de mannen · aan boord het pu· 
bliek vormen (zonder daarvoor overi· 
gens hetaald te hebben) en de groeten
brengers in · feite de artisten zijn. En · 
in dit geval moet ik in het algemeen 
een compliment maken aan deze groe
tenbrengers, wanneer zij wat nerveus 
zijn, want een ras-artist is immers altijd 
min of meer zenuwachtig, voor hij de 
planken opgaat, vooral als bet een pre· 
miere is. En is een groetenuitzending 
voor alle betrokken familieleden niet 
een premiere ? 

Ook hie~ gaat een repetitie en een 
,generale" aan de uitzending vooraf. 
In het restaurant worden onder Ieiding 
van de heer G.A. Kal en zijn staf de 
te spreken teksten opgesteld en over· 
wogen, waarhij dus- in afwijking van 
een vooraf geschreven t<meelstuk of 
achets - de familieleden zel£ de tekst· 
schrijver!l moeten zijn. Men heeft daar 
gedurende de (slapeloze) nacht en op 
weg naar de studio eigenlijk reeds over 
kunnen nadenken, maar dikwijls is het 
zo, dat men in de studio niet meer 
weet, wat men moet zeggen. Het is 
precies als met : ,Ik heb niets om aan 
te trekken" -o£ ,Welke jurk moet ik 
aan". Maar in dergelijke gevallen komt 
P.C.J.·sta£ wei een beetje helpen,, een 
gemoedelijk praatje over de £~mille-
~ --~ _ .... ~ 

handen, laatst ontvangen brieven het 
,Heitelan" of het durp elders: de 
vruchtbomen of de kippen op het erf, 
kortom dit aftasten naar het persoon· 
lijk en huiselijk element in de uroeten 

" werkt heter dan broom op de zenuwtjes. 

Generate repetitie 
Dan wordt door Guus Weitzel, a an 

de hand van de verzamelde tekstjes, 
op zijn roffelende schrijfmachine het 
,draaiboek" samengesteld. De artisten, 
mag ik wel zeggen, sterken zich inmid
dels met nog een bakje leut en brood
jes. Dan gaat het naar de studio voor 
de ,generale", waar regisseur Kal en 
Guus Weitzel nog even op gemoedelijke 
en bumoristische wijze wat aanwijzin
gen geven. Door de ervaring uit de 
jarenlange. praktijk zijn dan ook typi· 
sche menselijke ra11dgevingen beslist 
niet overbodig, zoals bijv. : ~,Als het 
Uw beurt is, vergeet niet Uw papiertje 
met tekst plus hril mee te nemen, want 
het is eerder gebeurd, dat" Of: ,Mocht 
het papiertje in Uw hand, als U voor 
de microfoon staat, plotseling gaan 
trillen, geeft niets boor, er staat een 
dame achter U klaar, om het papiertje 
voor U vast te houden, zodat U rustig 
verder kunt lezen". 

Scheepsorkest 

Men maakt verder kennis met het 
Scheepsorkest o.l.v. Tom Erich en met 
een of meer echte artisten (dit maal 
waren het Ted en Henk Scholten), die 
aan de uitzending de zo gewaardeerde 
muzikale omlijsting geven. Daarbij 
boort dan het nodige applaus, dat de 
mannen aan boord helaas niet op tijd 
~~or de aether ~~!lne~ teru'"e_yen. 
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Daarom- wordt dit doorde·· arti.sten zeit 
,. d' I 1D It geva gegeven en ..... . ... gere• 
peteerd, evenals de afscheidsroep : 
,,daaaag". Tenslotte hoeven de artisten 
zicb niet zenuwachtig te maken, wie 
wanneer aan de heurt is, want 2 dames 
van de P.C.J.-staf schrijden als geruis· 
loze engelen rond om elkeen tijdig te 
waarschuwen. . · 

Met het bovenstaande gee£ ik dus 
een realistiscb en onromantisch idee 
van de voorbereidingen voor de voor
stelling. Aan de regie mag dus niets 
hape1·en, evenals bij e~u normale 
toneel, cabaret, varlete of circusvoor· 
stelling. n~ hen er van overtuigd, dat 
dit aan de waardering bij de 
ontvangst van de vnorstelling niets 
afdcet, want als men van een goed 
rtoncelstuk of gG-cde fUm heeft ge
noten, weet men ook, dat het ,maar 
spel" is geweest, met repetities en 
generale. De groetenuitzendingen 
zijn feitelijk echter en mooier, omdat 
er zoveel mogelijk naar wordt ge
streefd, dat de moeder, echtgenote, 
verloofde (en natuurlijk de andere 
familieleden) niet zozeer als artist 
optreden, doch als het ware in de 
huiskamer op gemoedelijke wijze 
met hun dierbaren praten. Moge dit 
altijd zo blijven en moge de P.C.J . 
nog vele jaren deze zegenrijke 
traditie voortzetten! 

lndrukken 
Zo was h et dan ook op W oensdag 

21 Mei j.l., toen de uitzending , klaar· 
gemaakt" werd voor de Oostschepen '. 

· Ophir, Barumun en Karossa welke de · 
groeten op Vrijdag 23 Mei ontvingen. 
Ik wil geen verslag geven van wat er : 
precies door wie werd gezegd, doch mij . 
slechts bepalen tot enkele aardige in· 1 

drukken en gezegden, welke ik opving.1 

W anneer een vrouw zegt, dat zij haar 
25-jarige huwelijkscontract, dat blijk
baar op 28 Mei afliep, zou verlengen, 
op voorwaarde, dat de ,andere partij"1 
met zijn a.s. verlof een buitenlands 
reisje zal organiseren, noem ik dat 
,zakelijk-romantisch". W anneer een 
vrouw vertelt, dat zij een nieuw kleed 
in de voorkamer h eeft en dat hoven· 
dien cadeau kreeg, is dat ,zakelijk
huishoudelijk". W anneer een vader zijn 
zoon in kennis stelt met bet nieuwste 
liedje in Holland : ,Kom er in, zet 
je hoed a£, kom er in, schuif de stoel 
maar bij", etc. en dit ook bedoelt voor 
des zoons a.s. verlof, zou men dat ,ver· 
trouwelijke voorlichting" kunnen noe• 
men. Wanneer een vader zijn zoon, die 
tijdens het ve'rhlij£ van zijn schip een 
uitstapje mocht gaan maken, het 

Slot: zie hiernaast. 



K.P ~M.~schepen opgeroepen 
Dankbare lnisteraars op de vloot 

Op Vrijdag 23 Mei 1952 was het 
P.C.J.-koopvaardijprogramma ,Het 
schip van de Week" bestemu voor een 

een goede ontvangst melden. Zijn tele-
gram luidde : · 

, .. • Beide uitzendingen aan boord aantal scbepen van onze N.V. Konink- . , . 
lijke Paketvaart Maatscbappij. Het ,Oph~r wtstekend ontvangen. Harte· 

b. " b B - lijk dank van betrokkenen". waren bet m.s. ,Op 1r , et m.s. , aru- ' 
· mun", het m.s. ,Toboali" en bet m.s~ 
,Karossa" .. 

Als vertegenwoordigers van de .rede
rij waren aanwezig mevr. Cb. M. Mas
selink en de beer J. Roering. 

Over de ontvangst aan boord van de 
Barumun ontvingen wij bet volgende 
telegram: 

,Ontvangst familiegroeten in 16 me
terband uitstekend. Namens opgeroepe
nen hartelijk dank voor bestede zorg -
Etat Major". 

• 
Kapitein P. A. Reuvekamp, gezag

voerder a.b.v. de Ophir kon eveneens 
1.. 

oerwoud ingaat en een zekere benauwe
nis van de geheimzinnige stilte mocht 
ondervinden, de volgende raad geeft : 
, Roep dan maar met je basstem : Zwijg 
ongelukkige, als je niets wordt ge
vraagd", dan is dat m.i. ,mannelijke en 
nucbtere humor". Wanneer een verloof
de haar groet op rijm brengt zonder 
enige plankenkoorts, noem ik dat , be
beerst-poetiscb". W anneer 2_ moeders, 
door ontroering hevangen, hun woorden 
niet kunnen zeggen of heeindigen, zou 
men dat ·knnnen vergeven wegens ,moe
derlijke telepatbie" . 

Ik laat het gaarne aan de resp. ont
vangers der groeten over te beoordelen, 
of ik met bovenstaande indrukken de 
plank b eb misgeslagen. 

Guns Weitzel besloot de uitzending 
met groeten aan Petamburan, Priok en 
Kalimati. Het zal de werkers op Kali
mati misschien wei interesseren, dat de 
beer Gemke, die op de Ophir een zoon 
heeft varen, door Weitzel terecht werd 
aangediend als een ,buitenman". Gemke 
doet in Vaassen (Gld.) tegenwoordig in 
kippen en kuikens. Verder nog een ver
zoek om meer foto's van de ontvangen· 
de gemeenten aan boord, zoals die van 
de Batoela, welke voorkwam in ,de 
Uitlaat" van 1 April. Dergelijke foto's 
vormen niet aileen een visuele waarde
ring voor en dank aan de P.C.J., maar 
zijn ook een prettige herinnering voor 
de ,artisten" en bet ,publiek". .~ 

Dirk Jan 

• 
Telegrafist Van Blijswijk a.b.v. de 

Thedens telegrafeerde : 

, ... Mijn oprechte dank, uitzending 
groeten ,Barumun" uitstekend ont· 
vangen. Tweede uitzending op 16.88 
nteter". 

• 
En telegrafist J. F . Wentzel a.b .v. 

het m.s. ,Bagan" schreef ons nit 
Singapore: 

,. . . De ontvangst van de eerste uit
zending was in de 13 meter zeer slecht, 
in de 16 meter matig. In de tweede 
uitzending was de 16 meter uitstekend 
en de 19 m eter slecht tot matig. lk 
kan U wel zeggen, dat ik er van gena
ten heb weer eens een paar woord jes 
uit Holland te hebbe~t gehoord. 

De plaats, waar we de uitzending 
beluisterden was Singapore. Mag ik U 
tenslotte hartelijk bedanken, ook na
mens mijn ouders en verloofde, voor 
deze geslaagde en unieke avond voor 
mij. Met veel ge1wegen zal ik altijd 
aan deze avond terug denken". 

• 
Op Vrijdag 13 Juni was aan de 

beurt het s.s. ,S w a r t en h on d t" 
van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij N.V., dat zich ten tijde 
van de uiJtzending in de Indonesische 
wateren bevond. 

Als vertegenwoordigster van de 
rederij was aanwezig mevrouw Ch. 
M. Masselink, terwijl tevens een de
putatie van met verlof zijnde offi
cieren de fUitzending bijwoonde. 

De vader van 3e wtk. Gemke schreef 
naar aanleiding van de uitzending van 
23 Mei j .l. voor de Ophir : 

Het is mij een genoegen U te kun
nen mededelen, dat de uitzending voor 
het m.s. ,Ophir" goed is doorgekomen. 
Mijn zoon schreef : 

,We lagen in Singapore en zaten 
allemaal te lu isteren. lk had van ' het 
kantoor bericht ontvangen, dat ik zou 
worden . opgeroepen. En ja, hoor, daar 
werd de ,Ophir" met nog vier andere 
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K.P.M.-schepen opgeroepe.,."· ·' Eer.st de 
,Ouwe", daarna de 3e stuurman, ver
volgens een stukje muziek en toen 
hoorde ik mijn naam afroepen en kwam 
Moeder me wat vertellen. Om half acht 
was de eerste uitzendin.g, dus kon ik 
U niet erg goed verstaan (te vroeg), 
Vader . wel. E en herhaling volgde die 
avond om 22.53 uur ]avatijd ri.a het 
a.vondgebed. Nou, er was helemaal geen 
storing en ik kon U net zo goed ver· 
staan, alsof U in de huiskamer 'tegen 
me zat te praten. Wel merkte ik toen, 
dat Moeders stem was veranderd, na 
bijna drie jaar, dat ik U voor het laatst 
hoorde. Toch herkende ik U beiden 
er onmiddellijk in terug. Al met al was 
het erg leuk". ' J 

Zoals U ziet kwam vooral de tweede 
uitzending goed door. 
M~de .namens mijn vrouw dank ik U 

nogmaals hartelijk voor deze geslaagcle 
uitzending en allen, die daaraan heb
ben meegewerkt" . 

• 
Gezagvoerder W. de Vries, a.b.v. de 

Toboali schreef ons over deze uit
zending: 

, ... Met een terugblik op de uitzen· 
ding van 23 Mei j.l. van het groeten• 
programma voor zeevarenden moge ik 
U het navolgende mededelen. 

Het m .s. , Toboali" bevond zich 
tijdens d e uitzending W est van de Kari
moen D jawa eilanden op weg van Sema
rang naar Straat Karimata. De uitzen
ding van 19.30 uur ]avatijd werd op de 
13 meter zeer goed ontvangen, op de 
16 meter minder, doch goed ver· 
staanbaar. 

De tweede uitzending van 23.00 uur 
J avatijd werd zeer gehinderd door 
atmosferische storingen op alle drie 
golflengten. Slechts de _16 meterband 
was goed verstaanbaar ; de 13 meter· 
band was slecht te volgen; de 19 me
terband werd bovendien ook sterk 
gehinderd door vlak erop :dttende 
sterkere zenders. 

Over het algemeen worden bij ons 
aan boord beide uitzendingen goed ont
vangen. Dit is het gebied : W estkust 
Borneo en de Java Z ee, West van Soe
rabaja tot Straat Karimata. Hetgeen 
vanzelfsprekend voor mij het voornaam
ste was in het groetenprogramma op 
23 M ei, war en de stem men van mijn 
echtgenote en oudste dochter. Ik moge 
U mededelen, dat ik geen woord heb 
gemist van hetgeen zij spraken. Het 
werd door mij hoog gewaardeerd. 

Voor alle moeite, die U en Uw staf 
zich hebben getroost, de zeevaren· 
den iets van hun familie te doen horen, 
moge ik mijn welgemeende dank 
betuigen". 



·Nederland en de· weerschepen 
Overeenkomst verlengd 

Nederland heett met zeven andere 
· Ianden, die de luchtvaart beoefenen, 
dezer dagen in Montreal (Canada) 
getekend voor de verlenging van de 
weerschepenovereenkomst met een 
jaar. 

·De permanente Nederlandse verte· 
genwoordiger in de R aad van de 
I.C.A.O. (International Civil Aviation 
.Organization) heeft onder het nieuwe 
verdrag zijn handtekening geplaatst. In 
beginsel besloot men tevens dit nuttige 
werk der Ver. Naties tot l Juli 1954 
voort · te zetten. 

De weerschependienst, die drie jaar 

geleden in Londen tot stand kwam, 
wordt ten dienste van de luchtv'aart, -
en zo nodig ook van de scheepvaart, -
in sta:Q.d gehouden met 25 weerschepen 
van acht verschillende Ianden. 

Tien van deze schepen patrouill'eren 
elk op een begrensd gebied van het 
Noordelijk deel van de Atlantische 
Oceaan. Men wisselt geregeld elkan· 
ders gegevens uit~ 

Nederland heeft in deze dienst een 
belangrijk aandeel. Met twee schepen, 
de Cirrus en de Cumulus (tot weersch e· 
pen van · de Rijksluchtvaartdienst ver· 
bouwde fregatten) voert ons land zijn 
taak uit • 

... , ... ·~··.·:·. -~ 

Een b~eld ·van de Merweh<tven te Rotterdam. 
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"'c:s~' .k ·-Zouden er ook ,Arme R eders'' zijn? 

VERTRAA6D 
De publicatie van dit 7e nummer van 

,de Uitlaat" is enige dagen vertraagd 
als gevolg van de vele vrij~ dagen in 
de · afgelopen maand J un i, waarin ter 
drukkerij een ,grote. achterstand optrad. 
Bovendien moest aan regerings-drukor· 
ders voorrang worden verleend. 

'N SCRIP V A.A.RT UIT .•. 

lk hoor zojuist de stoomfluit gaan. 

De boot neemt . nu een richting aan, 

de matrozen doen heel stoer en 

d'eerste stuurman staat aan 't roer. 

De machinisten doen hun plicht, 

want morge(!vroeg, zo gauw het licht 

verschijnt aan d'Oosterkim, 

dan vaart het weer een haven in. 

Dat gaat nu heen en dan weer terug: 

met trouwe wachters op de brug. 

Des avonds bij het licht der maan, 
I 

of als er donderwolken staan 

aan 't grootse firmament, 

dan is de Kapitein present 

en geeft bevelen, hoe te gaan. 

Ko11ien weer veilig ginder aan. 

Dat is het Leven op de ze~ . . . 

w ij, passagiers, maken dat mee 

en hebben steeds bewondering 

voor de zeelui onderling. 

Daar nu de lens eens op gericht. 
Zij doen meer dan hun zeemansplicht. 

r A. w. z. I'' ac«n tierna .,Ophir" 
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