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Voor hen, die vielen in .Nieutv·Guinea: 

Eremonument .te Hollandia 
onthuld. 

Krans gelegtl voor 18 lndO!Jlesische K.P.M.•ers. 

Op 15 Augustus j.I. om .9 uur des ochtends vond op de Algemene Be
rraafplaats te Hollandia-Stad een herdenkingsplechtigheid plaats, ter ere 
van hen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Tijdens .deze plechtig
beid werd o.a. bet op genoemde begraafplaats opgerichte ere-monument ont
huld door de gouverneur van Westelijk Nieuw-Guinea, de beer S. L. J. van 
Waardenburg. Hierna had een officiele kranslegging plaats door de com
mandanten van de Kcninklijke Marine, d~ Koninklijke Landmacht, de 
resident en een~ vertegenwoordi~;er van onze K.P.M. 

Ge:z:. Ad de Best brengt 
na de hranslegging l&et 
eresaluul. 
De K.P.M. krans ligt op de 
voorgrond. 
Vlak achter ge:::. De Best 
Z. Exc. cle Gouverneur van 
Nieuw Guinea. 
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Op de Algemene Begraafplaats van 
Hollandia-Stad rusten n.l. de stoffelijke 
overschotten van 18 Indonesische op
varenden van het s.s. Van Outhoorn. 
die tijdens een Japans bombardement 
op 14 Maart 1943 te Finschafen (Aus· 
tralisch-Nieuw Guinea) het Ieven ver
loren. Deze stoffelijke overschotten zijn 
na de oorlog door de Amerikaanse Gra
vendienst naar Ho~an<lia overgebracht. 
De kisten zijn in de chapelle ardente 
te !far opgebaard geweest, waarna hei-
hegrafenis plaatsvond. 

De namen van de K.P.M.-ers, 
wier stoffelijke overschotten te Hol
landia rusten, zijn: hofmeester J. D. 
Kopalit, de matrozen H. M. Misry, 
L. C. Deranha, N. K. Shal, A. Hij
der, H. L. Bodiam, M. K. Feristen, 
L. Binseusop, N. Miszamdeen, R. M. 
Wardjadan, Soeratno, Tirta, Poe
goeh, M. · Moesri, J. Garwi, Panoe, 
Sanoesi en Didam. 

De krans hij het eremonument werd 
namens onze maatschapp.ij ~elegd door 
gezagvoerder Ad. de Best van bet m.s. 
Kalabahi, welk schip een dag voor de 
plechtigheid te Hollandia arriveerde. · 

,Heden is het 7 jaar geleden, dat uit· 
hundige vreugde heerste in de kampen 
van de Nederlandse krijgsgevangenen en 
· geinterneerden in Azie, omdat de geal
lieerden er in waren geslaagd de vijand 
op de knieen te brengen en te dwingen 
tot onvoorwaardelijke overgave". Op 
deze wijze illustreerde de gouverneur 
van Nieuw-Guinea, de heer S. L. J. van 
W aa~denburg, de 15de Augustus. Een 
feestdag voor aile Ianden rond de Stille 
Oceaan, die de hak van de overweldiger 
hehben gevoeld. 

Deze feestdag echter, die het einde 
hetekende van de Pacificoorlog, is te
vens een dag van hezinnirig en nage
dachtenis van hen, die de vrede niet 
mochten beleven en die bleven in de 
strijd. 

Bij stralend weer vond tijdens- een 
sobere, doch plechtige bijeenkomst de 
onthulling plaats van een erezuil op de 
Algemene Begraafplaats te Hollandia
Stad, en velen uit alle lagen der Neder
landse· en Nieuw.Guineesche burgerij 
waren aanwezig, naast deputaties van 
de Zee- en Landmacht. 

Y!!rvolg : zie pag. 2 



Vervolg: 

.Monument onthold. 

Sober, doch roerend 
Daar stood een witte stenen 

zuil, gedragen door een nog met een 
witte doek afgesloten vierkant voetstuk. 
Op de top blonk een glanzend koperen 
ki-uis. Daarachter de vlaggemast met 
halfstok de kleuren waarvoor zij, wier 
nagedachtenis geeerd werd, het Ieven 
gaven: het rood, wit en blauw. Achter 
en rechts van de gedenkzuil lagen, ken· 
rig wit geschilderd, de graven der ge· 
vallenen. En achter het eremonument 
tenslotte de erewachten, gevormd door 
afdelingen van Zee· en Landmacht en 
van de Algemene Politie. 

Om 9 uur arriveerde de gouverneur 
van Nieuw-Guinea, de heer S. L. J. van 
W aardenburg, die in zjjn functie van op· 
perbevelhebber vau Zee· en Landmacht 
de plechtigheid opende met een toe
spraak, waarin hij o.m. memoreerde, dat 
de heeindiging van de oorlog in de Pa
cific naast vreugde ook rouw gehracht 
heeft. De gouverneur sprak de hoop uit, 
dat het eremonument tot in lengte van 
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dagen de herinnering levendig zou mo
gen houden aan de daden van moed, 
trouw en opofferingsgezindheid der ge· 
vallenen. ,Ik bid de Allerhoogete", aldue 
besloot de gouverneur, ,dat het door 
hen gebrachte offer niet vergeefs zal 
zijn geweest". 

Na een eerbiedig saluut aan de doden, 
onthulde de gouverneur de gedenkplaat, 
welke op het voetstuk is aangebracht: 
,Voor hen die vielen in Nieuw-Guinea, 
1942-1945". En terwijl· gewijde muziek 
de stilte, welke alom over de begraaf· 
plaats heerste doorbrak, plaatste gou
verneur Van W aardenburg een krans 
aan de voet van de erezuil, gevolgd door 
de afgevaardigden van de commandant 
Zeemacht en commandant Landmacht, 
de kapt.-ltz. S. Groot en overate J. J. 
Krijnen. V ervolgens legde de resident 
van Noord Nieuw-.Guinea, de heer A. 
Lamers, een ikrans namens bestuur en 
burgerij. Tenslotte werd dan de krans 
gelegd door gezagv. De Best, namens de 
K.P.M. 

Aan hen, die vielen, wijdden achter
eenvolgens de vlootpredikant de. D. M. 
Julink en de leger-aalmoezenier. pater 
D. J. Stokman, een kort gebed. Hierria 
verzocht laatstgenoemde de aanwezigen 
om twee minuten stilte in acht te nemen. 
De erewachten presenteerden het ge
weer en onmiddellijk daarop staken de 
hoornhlazers hun trompetten voor de 
,Last Post". Langzaam werd de Neder
landse vlag in top gehesen door een 
Nieuw-Guineesche- en ·een Nederlandse 
padvindet. 

Reetifkatie 

Huldiging ,Leok"-bemanning 

Door het ontstaan van verwarring in 
de correctie is een ernstige vergissing 
geslopen in de aanhe£ en de eerste tekst
regels van het artikel "op de voorpagi· 
na van no. 9 (d.d. 1 September) van 
.,de Uitlaat", over de uitreiking van 
horloges aan de lndonesische beman
ning van de benzine-coaster ,Leok" 
voor hun heldhaftige poging om het 
brandende schip te redden. 

De woorden ,de Indonesische" 
zijn op de verkeerde plaats geko
men, waardoor de indruk is gewekt, 
dat de ,Leok" onder commando 
stond van de matroos Bara Rihi, in
plaat van onder bevel van gezag
voerder Volmer ( aan wie wij bij 
deze voor de vergissing onze veront
schuldiging aanbieden). 
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Rotterdam"s haven be· 
reikte niveau van 1939. 

Voor de derde maat na de oorlog 
zijn uit talrijke Ianden · ''an West
Europa verschepers en vervoerders 
als gasten van de ,stichting Haven
belangen" en het gemeentehestuur 
van Rotterdam naar de l\faasstad 
gekomen om de Rotterdamse Inter
nationale Havendag 1952 bij te 
wonen. Mr A. C. W. Beerman, voor
zitter der Stichting, zeide in het 
welkomstwoord, dat Rotterdam weer 
het niveau van 1939 hee£1 bereikt. 

Daarmee wordt niet bedoeld, dat ·het 
vervoer van thans qua volume en aard 
der goederen gelijk i s aan dat van de 
aan de oorlog onmiddellijk v,oorafgega· 
ne periode. Thans is consolidatie nodig, 
maar zij betekent geenszins stilstand. 
Het vervoer van minerale olien is thana 
te Rotterdam hijkans het viervoudige 
van 1938 (11 millioen ton) . Daartegen· 
over staat een belangrijk minder .kolen· 
vervoer. 

200 lijnen. 

Rotterdam telt thans bijna 20H lijn
diensten, welker schepen Rotterdam 
rechtstreeks aandoen. v oor de 
oorlog was dit aantal 119. Met dit 
toenemend lijnvervoer ging gepaard 
een belangrijke stijging van het 
strukgoederenvervoer, wclkc het 
vooroorlogse vervoer uanzienlijk 
overtreft. 

Het herstel van de oorlogsschadc 
heeft deze goede zijde gehad, dat door 
de rationalisering en modernisering van 
kaden, loodsen, kranen en laad- en los
gerei, ·de toenemende zorg voor de op· 

· Ieiding van de ·havenarbeiders en de 
sterke internationale orientering van de 
expediteurs ~tterdam meer dan vroe· 
ger tot stukgoedhaven is voorbestemd. 

Grootste oliehaven van Europa. 

Een derde structuele verandering is 
de toenemende industrialisatie. v oor 
alles trekken daarbij de stoere in· 
dustrieen van Pernis de aandacht, waar
door Rotterdam de grootste oliehaven 
van het continent is geworden. En ten 
slotte het emigrantenvervoer, dat stel
lig in de komende jarren voortgang za] 
vind~n. 



De Nederlandse wachtgeld.. en 

werkloosheidsverzekering. 

Nederla11ul's nieuwste sociale ·verzekeri!ng 

Op 1 Juli is de ,Wacbtgeld- en Werkloosbeidsverzekering" in werking 
getreden. Het heeft vele jaren geduurd voor bet zover was. Reeds lang 
v66r de oorlog waren plannen opgesteld en tijdens de bezetting vond in 
bet gebeim overleg plaats tussen vertegenwoordigers van werkgevers en 
arbl'iders om na de bevrijding tot een definitieve regeling te komen. De 
eerste voorbereidingen daarvoor werden in Juni 1945 getroffen, maar ht~t 
duurde tot October 1949 voor de Wet officieel werd afgekondigd. 

T al van moeilijkheden vroegen echter ' 
nog om oplo,sing, al was het slechts 
het vraagstuk, hoe de wet zou moeten 
worden uitgevoerd t:n welke koslen er 
mede zou-den zijn gemoei d. Uiteindelijk 
hakte de Regering ·de knoop door en 
bepaalde, dat de wet op 1 Juli 1952 zou 
gaan werken. Thans is het· dus zover 
en bergen werk zijn verzet om alles in 
gereedheiu te brengcn, opda·t ·een 
goede uitvoering zal zijn gewaarborgd. 
Niet aileen, da~ er bedrijfsverenigingen 
moesten worden gemaakt - lichamen, 
die voor -le uitvoeriug moeten zorgen 
en waarin werkgevers en werknemers 
in gelijk aantal zijn vcrtegimwoordigd
maar ook moesten controlemaatregelen 
worden ontworpen. Tenslotte - eti dat 
was niet de geringste taak- moesten 
premie-berekeningen worden gemaakt, 
teneinde vast te stellen wat men voor 
de verzekering zou moeten betalen. Het 
is immers duidelijk, dat de h oogte van 
de bijdragen mede afhangt van het ge
hruik, dat van de verzekering zal wor
den gemaakt en da t dit weer afhangt 
van de toeHand van het bedl"ijfsleven 
over h et hele land. 

Aan bet stelsel van so·ciale verze
keringen wordt nu een nieuwe voor
ziening toegevoegd. De werknemers 
z.ullen zijn verzekerd tegen de ,gel
delijke gevolgen van onvrijwillige 
werkloosheid". zoals de wet het 
noemt. Met andere woorden : wie 
huiten zijn schuld werk~oos geraakt, 
krijgt een uitkeririg ingevolge deze 
wet. 

Wie zijn er verzekerd? 
Verzekerd zijn aile wet·knem~rs, die 

f 6000.- of mindet· verdienen en die 
minstens 78 dagen hebhen gewerkt in 
het jaar, dat vooraf ging aan h et mo
ment, dat zij werkloos werden. Bij 
werkloosheid wordt een uitkering ge
geveu gedurende 126 dagen per jaar. 
De wet voert daarvoor tw.ee verzeke· 
ringen in: ~e ,W achtgeldverzekering" 

· ~ de , W eddoosheidsverzekering". 

Wachtgeld 
W achtgeld krijgt de werknemer, die 

in het jaar, dat vooraf gnat aan zijn 
werkloosheid, 156 1agen heeft gewerkt 
in dezelfde bedrijfstak. Hij krijgt dan 
op kosten van die hedrijfstak -waar· 
voor dus werkgevers en werknemers 
(hijzelf dus ook) premie hebhen be
t.aald- een wachtgeld-uitkedng gedu
rende tenruinste 48 dagen. (Er wordt 
n.I. van uit gegaan, dat een zekere band 
tussen hem en de bedrijfstak is ont
staa~. Hij blijft dan ook behoren tot 
de at·beidsreserve van die hedrijfstak). 

I s de werknemer na vedoop van deze 
48 dagen nog zonder werk, dan krijgt 
hij een werkloosheidsuitkering over ten 
hoogste 78 dagen. De kosten van de 
verzekering, die daarin voorziet, worden 
hetaald door. lverkgevers, werknemers 
en de .Overheid, welke laatste lie he~ft 
beta alt. 

Er zijn natuurlijk ook .werknemers, 
die in het jaar voorafgaande aan hun 
werkloosheid geen 156 dageu in dezdf
de hedrijfstak hebben gewerkt. Zij 
kunnen dire.ct een werkloosheidsuit
k ering krijgen, mits zij in ie<ler geval 
78 dagen hebhen gewerkt in het jaar, · 
voor zij zonder werk kwamen. 

li:111 schematl3ch over;jfcht • 
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Welke uitkering ontvangt men? 
De wet maakt onderscheid tussen drie. 

groepen: gehuwde mannen, gehuwde 
vrouwelijke kostwinners en ongehuwde 
mannelijke en vrouwelijke kostwinners 
zullen 80% van hun loon ontvangen. 

Ongehuwden van 18 jaar en onder, 
die niet hij hun vader of moeder ·in
wonen, luijgen 70% van hun loon. W el 
moet hierhij worden gelet op de be
paling, dat de wet voor de berekening 
van de uitkering h e t maximum loon, 
dat per dag kan worden verdiend · op 
f 16.- stelt. Een gehuwde man kan 
dus hoogstens anaspraak maken op 
80% van f 16.- per dag = f 12.80 
V erdiende hij minder dan f 16.- per 
dag, dan is de uitkering vanzelfsprekend 
lager. 

Hoe worden de kosten 
opgebracht 

Wij zagen al, dat de kosten van de 
wachtgeldverzekering worden opge
hracht door de werkgevers en de werk
nemen per bedrijfstak. Ieder betaalt de 
helft. De premie voor de diverse he
drijfstakken verschilt veelal, omdat het 
risico van werkloosheid verscbilt. Ver - · 
schillende invloeden spelen daarbij een 
rol. Gemakshalve noemen wij er hier 
een. Het is duidelijk, dat in bedrijfstak
ken, waar m en bijvoorbeeld meer af
hankelijk i~ van bet weer dan in andere. 
de kans, dat er niet kan worden ge~ 
werkt, groter is. Het risico, dat werkne~ 
mers dan zonder werk komen is groter 
en de premie - het geld, dat opzij moet 
worden gelegd om daaruit· de uitkerin
gen te hetalen- moet dus ook bouer 
ziju. V oor losse arb eiders in de la~d
houw zal hijvoorhe~ld een premi'e uodig 
zijn van circa 9 a 10% ; voor bank
personeel bijv.oorbeeld 1,8% . Maar ne
men wij een gemiddeJd.e hoogte van de 
wachtgeldpremie over het gehele he
drijfsleven, dan komen we op, 2,6 %, 
waarvan dus werkgevers en werknemers 
ieder de hellt hetalen, dat is 1,3%. 

De premie voor de werkloosheidsver
zekering, die niet aan een bepaalde 
bedrijfstak is gekoppeld, is do01.· de 
Rcgering oulangs vastgesteld op 2,4 5'o. 
De R egering hetaalt daarvan de h elft 
(1,2%), omdat de verzorging van de 
werklozen ook haar in helangrijke mate 
aangaat. Werkgevers en werknemers 
hetalen sameu bet overige deel. I eder 
hetaalt bier dus de helft van het re>te
reude deel van 1,25'o = 0,6%. De 
Stoomvaart Maatschappij ,.Nederland" 
h. v. (om een v-oorheeeld · uit de 
scheepvaart te noemeu) is inge
deeld voor wat betreft het per· 
son eel · op de v loot ( dus de zeevaren· 
den) ·in de groep koopvaa1·dij en voor 
wat ·betreft het walpersoneel (kantoor
personeel, werkplaatsen en stuwadoors
hedrijf) in de groep h aven- en aanver· 

Slot: zie paf. 12 



De gepensiotuwee•·den (IV): 

De bittere pil van het weggaan 
Er moet iets worden gedaan ! 

Onze artikelen over bet wei en wee van gepensionneerden bebben reeds 
veel reacties verwekt, vooral uit de kringen der gepensionneerden zelf en 
met name uit die grote gro.ep, die met haar pensioen beneden de welstands
grens ligt .Onder welstand verstaan wij datgene, wat nog iets meer geeft dan 
de nooddruft des Ievens. 

De tendens dezer reacties was deze: ,Wat scbrijft U tocb? Wat wilt U toch 
met Uw mid del en om de tijd beboorlijk te passeren? Het komt er bij ons maar 
op een ding aan: geld. Het laatste tientje, dat wij llJU niet bebben en dat ons 
scheidt van de amusementen, de hobby's, de reisjes, bet rokertje, aldie kleinig
heden, die bet Ieven veraangenamen en waarover U zich zo druk maakt". 

Taak voor bedrijven 
Wij weten bet. R et is niet aileen 

de vele vrije tijd, de lange dag, die de 
gepensionneerden wacht. Er staat nog 
een ander spook voor de denr: hun 
inkomen is te klein geworden. En zelfs 
de hobby's kosten geld, dat niet kan 
worden gemist nit de hnishoudbenrs. 

Want de andere kosten zijn gelijk 
gebleven. De man, die op pensioen werd 
gesteld -en nn bedoelen wij de kleine 
gepensionneerde en niet zij die, het 
maximum krijgen (of degenen, die met 
pensioen onze maatschappij veda
ten. Red. Uitlaat)- is wei uitgestoten uit 
de werkgemeenschap (hij heeft wat dat 
betreft afgedaan en dus weinig andere 
rechten meer dan zijn stemrecht) 
maar hij moet net zo goed Ieven, hij 
betaalt b elasting en hnur, hij heeft zijn 
dagelijkse noden. 

Daarin is nu verbetering gekomen. 
Hoe duur bet Ieven ook voor de 
gepensionneerde is, hoe weinig de 
meesten zich ook financieel kunnen 
veroorloven, zij beboeven· niet af
hankelijk te zijn van liefdadigbeid 
en familiesteun. Maar is dat voldoen
de, om de grauwe dag, bet monotone 
dagelijkse Ieven van de mens, die 
niets meer om banden beeft, die 
zelfs geen werk kan krijgen, al zou 
hij bet graag willen, om die vele 
vrije tijd een beetje aangenaam door 
te brengen en op een prettige wijze 
bet einde te halen. gelijk men het 
zegt? 

Dat is het zeker niet. De tijdpasse· 
ring voor de gepensionneerde is een pro
bleem gdworden, waarmee de werkende 
wereld in toenemende mate te maken 
krijgt . Want het aantal niet meer wer-

Zo 'was het kenden neemt steeds toe, de leeftijds-
Eens - en zo heel lang is dat nog gren:llen zijn verwijd, de pensioenge· 

niet geleden- werd hij gerekend met rechtigde leeftijd lager geworden. Op 
de allerlaatste jaren te beginnen, wan· zichzel£ gelukkige verschijnselen. De 
neer men de tijd achtte gekomen, dat mens wil wei eens uitscheiden met het 
hij het werk neerlegde, hij er nit moest . werken voor zijn brood en het leve:n 
Ala hij pensioen kreeg was h et mooi. met de zijnen is zoei zolang men nog 
Alles werd meegerekend : de gulden van een beetje gezond vati lichaani en klaar 
ae kerk, de drie gulden ouderdomsrente van geest is. 
b etekenen veel en dan leefde hij ver- In de bedriiven 
der zo'n beetje voort. Dikwijls ten laste Due moet er iets worden gedaan om 
van de kinderen, welgestelde familie· de moeilijkheden van de oude da'g, 
leden en eventnele weld&digheid. ale b et niets om handen h ebben op 

Zijn onde dag stood gelijk met ar- een leeftijd, dat me:n nog best iels 
moede en wee hem, die nog een spaar· omhanden kan hehben, het gebrek aan 
centje b."-:lt - er werd op geaasd. Wee vertier door gebrek aan geld, of gelie
ook degene, die geen cent eigen geld gen&eid, op te vangen. 
had, ergens we1·d opgenomen en daar Doet men dat in. Nederland reeds? 
de verschoppeling werd, al was hij ook Zo ni:et, zijn er dan al ergens plannen? 
bij zijn bloedeigen kinderen. De goeden Zij zijn ons niet bekend. Zelfs de groot· 
niet te na gesproken. ste om hmi sociale· voorzieningen in 

(Dit geldt zeker ook niet voor onze eigen kring g.oed bekend siaande be
K.P.M.-gepensionneerden. Deze situatie drijven zijn hier in Nederland nog niet 
behoort trouwens, gelijk nit het vol· zover. 
geode wei blijkt tot het verleden, hoe· In Amerika hebben deze moeilijk· 
wel zich voor elke gepensionneerde het h eden der gepensionneerde werkers niet 
probleem der stijgende kosten aan· aileen de aandacbt, men is daar reeds 
..Jient. R ed. Uitlaat) . druk bezig met re· trachten ze weg t4t 
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nemen. Wij weten van een hedrijf. waar 
men in het jaar, voor de man za) 
weggaan zijn naam op de aspiranten· 
lijst ,plaatst, hetgeen meebrengt, da t 
men hem van dien af gaat voorbereiden 
op zijn nieuwe status. 

En niet aileen versuikert men de 
bittere pil van bet weggaan, men 
neemt ook maatregelen, dat hij zUn 
Ieven in de toekomst met enige hlij
moedigheid tegemoet kan zien. Aller· 
eerst gaat men met hem na - meestal 
doet dat een raad van oudsten nit het 
hedrij£, bijgestaan door bepaalde tech· 
nische }eiders - of er nog een mogelijk· 
heid is van zijn ervaring gebruik te 
maken in het bedrijf zelf, zonder dat 
zulks de werkenden schaadt. I s die er, 
dan wordt de man er voor aangewezen, 
waarmee heel veel leed wordt voor· 
komen. 

Alles welkom 
Immers : al wat hoven het pensioen 

binnenkomt, is welkom en bij zeer 
velen is al wat van die ongelimiteerde 
vrije tijd in de toekomst nog nuttig kan 
worden besteed, eveneens welkom. Er 
zit in dat oppervlakkige, populaire ge· 
zegde : ,Met pensioen ? Dan is-ie gauw 
dood" meer waarheid dan men denkt. 
De mens moet blijkhaar 'n beetje blij-
ven werken. · 

Is die mogelijkheid om de man alsnog 
te werk te stellen er niet, dan geeft 
men hem een herscholing, niet voor 
productieve arbeid, maar voor iets 
heel ongewoons in ooze ogen, voor hob· 
by's, voor liefhebberijen. 

Het schijnt toch wei, dat haast al1e 
mensen iets hebben, dat zij graag doen. 
Bij sommigen is deze lust latent en moet 
zij worden opgespo.ord en ontwikkeld 
en dat is_ het werk van die herschoJing. 

De resultaten schijnen verrassend 
te zijn. Reeds bet feit, dat bet bedrijf 
zijn mensen na hun pensionneriug 
niet in de steek laat, werkt gunstig. 
Zij -voelen zich nog niet uitgestoten, 
niet gedeklasseerd. 

Een cynicus zou knnnen vragen : 
W aarom doet men dat eigenlijk ? Ben 
ik mijns broeders hoeder ? En wat is 
er van een gepensionneerde te vrezen ? 
Hij kan zelfs niet lllJeer staken. Maar 
hem k an men antwoorden : Behalve 
een humane zijde zit er ook nog een 
practische aan dit probleem. Een goede 
samenleving kan geen rotte plekken 
velen. En als deze mensen, die al zo· 
veel nioeten mis~en nu ook nog buiten 
de kleine genoegens van het dagelijkse 
Ieven zouden worden gehonden, zouden 
zij inderdaad rotte plekken gaan vor· 
men. H et behoort tot de taak van de 
gemeenschap, en bet is in haar eigen 
belang, z~ te voorkomen. . 

Uit : de Telegraaf. 



Louis Brion, de onbaatzu.chtige. 

Avontuurliik Curacaoenaar 
~ 

admiraal van_ Simon Bolivar 

Hoe betrekkelij!_{ de roem van zeHs een bevrijder isJ bewijst ons de 
geschiedenis van Pedro Louis Brion. Men zal in weinig Nederlandse ge
schiedenisboeken deze naam aantreffen, misschien aileen daar waar de 
geschiedenis betrekking heeft op de vroegere gebeurtenissen in West
Indie. Toch is Louis Brion, zoals hij op Cur~ kortweg genoemd wordt, 
een Nederlands onderdaan geweest met een internationale naam. Hij was 
Diet aileen bekend in bet Latijns-Arnerikaanse_ gebied, maar ook in bet 
moederland, Nederland, zeH. 

Zondag, 6 Juli, was het 170 jaar gele
den, dat Philippus Ludovicus Pierre 
Brion op Cura~ao werd gehoren. Hoe· 
wei zijn landgenoten een plein naar 
hem hehben genoemd en daar een 
borstbeeld van hem hebben geplaatst , 
hoort men er weinig van hem spreken, 
althans niet in die mate als waarover 
men het in Nederland over Piet Rein 
en De Ruyter doet. Dit komt mischien, 
omdat Louis Brion van de 39 jaar, die 
hij oud geworden is, slechts enkele ja
ren op het eiland heeft doorgehracht. 
Op jeugdige leeftijd r eeds vertrok hij 
naar Nederland om in Amsterdam zijn 
opvoeding te genieten. In deze zelfde 
hoofdstad kwam hij een paar jaar later 
op een kantoor. 

In 1799, op 17-jarige leeftijd dus, 
besloot hij zich als vrijwilliger bij het 
Bataafse Ieger aan te sluiten. Met dit 
legioen trok hij in h etzelfde jaar op 
tegen de Engelsen en Russen in Neder
land. Maar daarnaast is 1799 voor 
Brion ook belangrijk geweest in ver
band ·met zijn verdere levensloop. Hij 
verliet h et legioen en keerde terug. 
Ret is niet met zekerheid te zeggen, of 
hij naar de V erenigde Staten of naar 
Curagao is gegaan. V elen zijn de me. 
ning toegedaan, dat het Cura~ao was, 
omdat op 12 December van dat jaar zijn 
vader - die lid van de Raad was en 
als vermogend koopman grote invloed 
had - overleed. Hij liet zijn zoon een 
groot vermogen na. Ret staat wei vast, 
dat Louis Brion zich in de Verenigde 
Staten heeft toegelegd op de zeevaart· 
kunde en daarmee een schip nitrustte 
om · verschillende landen te hezoeken. 

Men zou Louis Brion een avonturier 
kunnen noemen, want steeds heeft hij 
zich aangetrokken -gevoeld tot de ge· 
bieden, waar gestreden werd en ook had 
hij inderdaad de onrust, die in deze 
zwervers de overhand heeft. Ook nu 
keerde hij terug naar Cura~ao (1803) 

waar gestereden werd tegen de herhaal· 
de aanvallen· van de Engelsen. Brion 
werd direct bevorderd tot 2e luitenant 
bij de Compagnie der Burgerdra· 
gonders en op 22 luni 1804 tot kapitein 
van de 2e Compagnie Infanterie der 
Nationale Garde van het eiland. In deze 
functie, 23 jaar oud, wist hij 18 luni 
1805 Curac;ao te hehouden door de 
Engelse Commodore Murray te verdrij
ven. Reeds geruime tijd terroriseerde 
de Engelse admiraal de Benedendistric
ten van het eiland. Hij gin g zelfs zover 
de Kabrietenherg, een strategisch punt, 
te bezetten en van daaruit de verdedi· 
ging bij de Curac;aose kust te heschieten 
en uit haar fort te verjagen. ·Met 160 
man van de Schutterij slaagde kapitein 
Brion toen er in de Engelsen op de 
vlucht te jagen, waarbij vier kanonnen, 
munitie en enige krijgsgevangenen hem 
in handen vielen. 

Hierna ving de lange veldtocht aan, 
waaruit zou hlijken, dat het Brion niet 
om het avontuur te doen was, maar wei 
degelijk om de vrijheid, waarvan hij 
meende dat die ergens in gevaar was 
gehracht. 

Hij bezocht Venezuela en streed er 
voor de vrijheid van het land, in dit 
geval dus de onafhankelijkheid. Zelf 
opperhevelhebher van de vloot van 
Colombia en kapitein-general van het 
Ieger, he.werkte hij, dat Simon Bolivar 
werd erkend als kapitein-generaal van 
Venezuela en Nieuw-Granada. Dan ver
toont zich de andere zijde van Louis 
Brion. Hij ondersteunt Bolivar door 
hem tevens $ 250.000 te schenken voor 
de strijd. Sommige geschiedbt·onnen ver· 
tellen zt>lfs, dat hij het gehele nagelaten 
vermogen van zijn vader heeft ge· 
schonken. 

In de strijd bleek, dat deze Curac;ao
naar, zowel te land als ter zee.' zijn 
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taak verstond. In 1816 hielp hij het 
eiland Marguerita veroveren en hij ver
nielde in 1817 in de monding van de 
Orinoco de Spaanse schepen, waarvan 
hij er eerst nog acht heeft veroverd. 

In zijn militaire loopbaan vergat 
Louis Brion niet aan de burger en zijn 
belangen te denken. Te Savanilla, dicht· 
hij de Colombiaanse havenplaats Bar· 
ranquille, had hij op eigen houtje de 
tolrechten verminderd, daar h et volk 
reeds voldoende door de Spanjaarden 
uitgezogen was. Simon Bolivar deed 
echter bekend maken, dat op de oude 
voet moest worden voortgegaan tolrech· 
ten te heffen. Hoe gemakkelijk had 
Brion werd hewezen, was in 1881, 
geten om zijn stormloop tegen de Span
jaarden voort te zetten naar grotere 
persoonlijke roem. Maar hij volhardde 
in zijn mening en moest door dit nte
ningsverschil met Simon Bolivar in 1820 
naar Curac;ao terugkeren. Hij overleed 
daar op 27 September 1821. nauwelijks 
39 jaar oud. 

Het is merkwaardig, dat Louis 
Brion steeds bet land, voor welks 
vrijheid ~i meegevochten had> moest 
verlaten. Hij deed mee tot de ver
wezenlijking van een doel, niet voor 
de roem die altijd daarna volgt. De 
inzet van zijn gehele vermogen en het 
meningsverschil tonen duidelijk aan, 
dat bet hem uiteindelijk om de mens 
te doen was. Het recht van diens vrij
heid was voQr hem sneller bereikbaar 
lang.s de militaire weg dan langs 
die van de diplomatie en het 
lange praten. Als een eerste wereld
burger zwierf hij daartoe door bet 
Latijns-Arnerikaanse gebied, na in 
Europa en i~ de Antillen te zijn ge
weest. 

De enige hulde, die ooit aan Louie 
Brion bewezen werd, was in 1881, 
toen zijn geheente naar Caracas werd 
overgebracht om in het Panteon te 
worden hijgezet. Toen het schip met 
de stoffelijke r esten de haven van 
Curacao uitvoer, werden vanaf h et 
W aterlort 19 saluutschoten gelost. 
Pas in dat jaar, 60 jaar na zijn ster
ven, werden zijn verdienst en - dank 
zij de bemoeiingen van president 
Guzman Blanco - erkend. 

Toen de erfgenamen van Louis Brion 
op de repuhliek Colombia de schuld 
vorderden, hlee\ het dat deze wei een 

. hc:If millioen Spaanse daalders bedroeg. 

. Zo onbaatzuchtig als deze bevrijder 
was, zo baatzuchtig beperkte zich. zijn 
roexu. tot de enkele geschiedkund1gen. 

T,Jit : ,Alts· H andelsbl." 



VAN DE AFDELING PERSONELE ZAKEN 
* 

In de tweede helft van Augustus en gedurende 
in ons bedrijf plaats: 

September hadden de volgende mutaties 

Aa.ngekomen : . 
N. Spiekman le stm. 
G. W. Zwarts le stm. 
J. M. B. van 

Wieringen 
G. R. Hommes 
D. J. Nooy 
A. Bakker 
R. L. Raak 

· J. W. Caviet 
F. Th.· Mentel 
B. de Blank 
Ch. A. de Roy van 

2e wtk. 
2e wtk. 
hfdempl. 
2e wtk. 
2e wtk. 
employe 
employe 
le stm. 

15/8 vliegtuig 
19/8 vliegtuig 

19/8 vliegtuig 
22/ 8 vliegtuig 
29/ 8 vliegtuig 
30/8 vliegtuig 
31/8 vliegtuig 
31/8 vliegtuig 
6/9 vliegtuig 
8/ 9 vliegtuig 

ex R.V. 
ex R.V. 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V, 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex G.S.V. 
ex R.V. 

Zuydewyn hf.dempl. 15/9 vliegtuig ex G.S.V. 
J. P. v. d. Endt 2e wtk. 16/ 9 vliegtuig ex R.V. 
Dr. A. Weinmann chef v. diemtl7/9 ms. ,Ornnje" ex E.V. 
W. Purmer hfd.wtk. 17/9 ms. ,Oranje" ex R.V. 
J. Sa!verda hfd.wtk. 17/9 ms. ,Oranje" ex R.V, 
H. C. Vedinde 2e wtk. 17/9 ms. ,Oranje" ex R.V. 
G. A. van Bentum le stm. 17/9 ms. ,Oranje" ex R.V. 
D. L. To! le stm. 17/9 ms. , Oranje" ex R.V. 
M.evr. S. Hart· echtg. 

Langendonk adj. chef 
Mevr. E Noordhoek echtg. 

Hegt·Ooyevaar hfdempl. 
Mevr. A. T. E. v.d. ' 

17/9 ms. ,Oranje" 

17/9 ms. ,Oranje" 

Lijn.Wildehoer echtg. empl. 17/9 ms. , Oranje" 
Mevr. E C. Mook· 

Muilwijk echtg. empl. 17/9 ms. , Ornnje" 
Mevr. C. .T. Zijlstra-

Philipsen ecl1tg. empl. 17/9 ms. ,Oranje" 
Mevr . . T. J. Samson. 

Naudin echtg. empl. 17/9 ms. ,Oranje" 
Mevr . L. H. Schotei-

Vogel echtg. empl. 17/ 9 ms. ,Oranje" 
Mevr. M. H. de 
Jong-v.d. Steenhovenechtg. 2e stm. l7/9 ms. ,Oranje" 
Mevr . M. H v. 

Reenen-Moje t echt. 2e wtk.17 /9 ms. ,,Oranje" 
A. J. 'i'e rwayen 2e stm. 18/9 vliegtuig ex R.V. 
W. v.d. Meer hfdempl. 19/ 9 vlief!tuig ex E.V, 

Wij heten hen hartelijk welkom! 

Vertrokni.en : 
L. Kranenburg 
S. Syhranda 
P. Mars 
W . v.d. Graaf 
W. A.M. van 

,::ezagv. 
3e stm, 
employe 
2e stm. 

Koningsveld 2e stm. 
M. C. A. Can elle 3e wtk. 
Ch. C. van Zijll d e 

* 
16/ 8 vliegtuig 
16/8 vliegtuig 
25/ 8 vliegtuig 
27/ 8 vliegtuig 

30/ 8 vliegtuig 
6/ 9 vliegtuig 

R.V. 
S.V./R.V. 
V.G.V. 
S.V./R.V. 

S.V./R.V. 
ziekteverlof 

Jong hfdempl. 11/ 9 , Nienw Hoi." E. V. 
Mej. H . H of verpleegst, 11 / 9 , Nieuw Hoi." Ontslag 
J. J . Leerkottc 4c wtk. 12/ 9 ms. , Surdento" Ontslag 
C. de Graaf gezap:v. 16/9 vliegtuig R.V. 
D. Heiner rhef v. dienst19/ 9 , Weltevreden" E.V./Pens. 
G. Kooger 1e stm. 19/9 vliegtuig R.V. 
H. J. Wijtenburg 2e wtk. 19/9 vliegtui g R.V. 
A. W. Voshol 3e wtk. 19/ 9 vliegtuig R.V. 
Th. S. E. Bollmanngezagv. 24/9 ms. , Oranje" R.V./O.P. 
Ch. J. F . Pereira Gep . hfd. 24/ 9 ms. ,Oranje" 

H . E. A. v. Rijcke· 
em pl. 

v orsel employe 
L. A. GahriiHse employe 
H. J. Troost employe 
J. M .. Rocffen employe 
Mevr. A.E. Schaefer· 

24/ 9 ms. , Oranje" 
24/9 ms. , Oranje" 
24/9 ms. , Oranje" 
24/9 ms. , Oranje" 

Gouw echtg. empl. 24/ 9 ms. , Oranje" 

E.V./ O.P. 
E.V. 
E.V. 
Ontslag 

A. H . J . Liesting 2e wtk. 24/9 m e. , Oranje" R.V. 
G. v .d . Voren 3e wtk. 24/9 ms. , Orarije" · R.V. 
T. v. Wijk 4e wtk. 24/9 ms. ,Oranje" R .V. 
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Nieuw aangenomen : 

H. A. v. Geld ere 4e stm, 
J. Punt 2e atm. 
P. v. Doorn 4e stm. 
B. Kwant 4e stm. 
L. C. Groeneveld 4e stm: 
C. Gardenier 4e stm. 
I. L. Brinkman 3e wtk. 
S. v.d. Mey empl9ye 
A. L. Kraal employe 
Cit. A. Volmer gezagv. 
A. J Janssen employe 
J. Wiss employe 
A. P. Krul adj. c.bef. 
T. v. Voorst 5e wtk. 
J. Zwolle 5e wtk. 
J. Roos Se wtk. 
A. ter Welle. 5e wtk. 
K. Koopm,lns Se wtk. 
B. G. Hogeweg 5e wtk. 
H. J. Driessen Se wtk. 
J. ·Mulder Se wtk. 
J. G. Rombe~k 5e wtk. 
R. Pool 5e wtk. 
R. B. Morgenland 4e stm. 
J . .T. Buser 4e stm; 
A. J. Witrevcen 4e stm. 
F. G. v. Amersfoortll'te stm. 

22/8 bier te · Iande 
26/ 8 vliegtuig K.V. 
26/8 ms. ,Sumatra" 
26/8 ms. , Sumatra" 
26/8 ms. ,Sum·atra". 

2/ 9 ms. ,Friesland" 
219 vliegtuig K.V. 
2/ 9 vliegtuig 
2/ 9 vliegtuig 
4/ 9 vliegtuig K.V. 
5/ 9 vliegtuig 
9/ 9 vliegtui g 

17/9 ms. ,Oran~e:: 
- 17/ 9 ms. ,,Oran]e 

17/ 9 ms. , Oran!e:: 
17/9 ms. ,,Oran~e, 
17/ 9 ms. ,,OranJe 
17/ 9 ms. ,.Oran.ie" 
17/ 9_ ms. , Oran_ie" 
17/9 ms .. ,.Oran.ie" 
17/ 9 ms . .. Oran,ie" 
17/ 9 ms . .. Oranje" 
17/ 9 ms ... Oran.ie" 
17/ 9 ms . .. Oranje" · 
17/ 9 ms . .• Oranje" 
17/ 9 ms. ,,Oranje" 
17/ 9 ms . .. Oranje" 

Hartelijk welkom bij onze maatschappij. 

* Mutaties: 
G. v.d. Zaag 
J. M. Willemsen· 
G. v.d. Zaag 

hfdempL 
hfdempl. 
hfdempl. 

8/ 9 naar Claims/ H.K. 
l0 / 9 naar ag. Surah~ia-
15/ 9 naar I. en M.. D./Priok 

* 
Overleden: --------------~---------, 

I De gepeusion.neerde hoofd werktnil(kund il!e van onze 
maatschappij, H. J. Paulus Verburg, i s op 13 Augustus j.l._ 
te Den Haag overleden. 

Uitsla&! maehinisten•exaunens in 
Augustus 1952 

6 Leerling wtkn. 
28 4e wtkn. 

1 3e wtl<. 
3 2e wtkn. 
l 2e wtk. 

voor V.D. 
voor diploma A 
voor diploma B-1 
voor diploma B·II -
voor diploma C-1 

* 

geslaag d 4 
geslaag d 12 
gcslaagd 1 
geslaagd geen 
g:eslaagd geen 

Aangesteltl tot 5e werktuignunuUge 
wege:ns beba len V.D.: 

De leerlin {!werktuiglm ndigen Ch. H. Valcnb reder, J, F. E lmens• 
dorp, W. J. D. Kluppell en .A .. E. Schnitzler. 

~~--

Bevorderingen wegens behalen 
diploma A.; 

Tot. 3e werktnigk t!ndige de 4e wcrktuigkund igen: A. R oelvink, 
C. D. de Jong, J; Win ter, H. Kruijsh aar, D. Bus en H. M; v.d. Poll-



Geslaagd voor examen 2~ stuurman 
G.H.V.: 

2e stm. K. Glas 
2e stm. E. v. D·aatselaar 
2e stm. W. G. Sont 
2e stm. P. de. Kwnnt 
2e slm. J. A. Haringsma 
2e stm. Th. Terhorst 
~e stm. M. c, P. Ziodel 

.. 

·op 11-8-'52 
op 11-8·'52 

· op 11·8·'52 
op 12-8·'52 · 
op 12·8·'52 
op 13·8-~52 
op 18-8-'52 

Jubilarissen in October 1952 

35 iaar 
1-10-1952. 

] . Manuel hoofdkl. le kl. 

25 iaar 

1.10-1952. 

Wor.g Chan Wing l e klerk 

Saiman b. Djamaiin seran' 

3-10.1952. 

J. S. Lumanauw stm. I:K.V. 

4-10-1952. 

Jo Ae Kok l e kl. 

6-10-1952. 

J. W, v.d. Stadt adj uncl·chef 

12-1 0-1952. 

J. Sapul ete hoofdkl: 2e kl. 

15-1 0-1952. 

Secreta de 

Singapore 

Tg. Priok 

P.Z./N.D. 

Makasser 

Bandjcrmasin · 

Equipage Snrabaia 

D. Najonn 

Damang 

hofmeester P.Z./C.D .. 

hoofd-bankwerker Maknsser 

27-10-J 952. 

L. W. Wnkka · adjunct·chef E.V. 

Onderscbeiding. 

Van kapt. Kosters ontvingen wij een briefje, waarin 
hij meldde, dat de oud-K.P.M.-gezagvoerder J . Zuyder· 
houdt, thans gezagvoerder van bet K.J.C.P.L.-stoom· 
schip ,Nieuw Holland" is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. \Vij mogen kapt. Zuyderhoudt 
·--no'g met deze onderscheiding gelukwensen. 
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I I 
\~~-- .1J>~·J,,. 

~~--~-------'-----------------} 

D'r is dus toch nog recl~tt•aardiglr eid, mmit . •• 

K.P.M.-Commodore juldleerde" · 

Liggende te Makassar werd onder grote belung
stelling aan boord·_ van ons m.s. ,, Van Riebceck" · 
liet 30-jarige dienstjubileum .gevierd van de ConmJO
dore van ooze maatschappij, .gezagVoerdet · R. D. 
Wasterval. J?es av~ds werd de jubilaris in de le 
klasse-salon gehuld.igd. De sa.on was geheel versierd · 
met vlaggen en bloemen. 

In aanwezigheid ·van vele belangstellenden -onder 
wie de leden der hemanning van de Van Riebeeck en 
velen van, he~ agentschapspe1·so_neel met hunne dames
sprak hoofdwerktuigkundige Tuynman de jubiiaris toe 
en hood hem · een x:ookstel en een schemerlamp aan, 
e.e.a. namens de officieren en onderofficieren van het 
schip, waarover kapt. Wasterya} het commandQ voel·t. 

Zeer geemotioneerd dankte gezagv. Wasterval zijn be
manning voor de geschenken en sprak de h oop uit, dat 
hij er nog lang plezier van zou mogen heleven. 

Onder begeleiding van gramofoonplatenmuziek \verd 
er daarna gedanst, tot h et darisrumoer plotseling werd 
verbroken door de eersie ladingklerk Tahelissay, die 
ka_pt. W asterval in de Indo.nesische taal .toespnik en 
hem verzekerde, dat hij bij het personeel aan boord van 
zijn schip, van hoog tot l aag, in hijzonder·aanzien stond .. 
Een aardige bijzonderheid is, dat 'le ladingklerk T ahelis
say in zijn j eugd met gezagvoerder W asterval heeft ge~ 
knikkerd en met hem ook wel eens ruzie om een knik
ker heeft gehad ... 

Na deze plechtige onilerbreking werd he t dansf estijn 
tot laa t in de avond voortgezet. 

. H. p, . 
,· 



Van dit .en dat __ .. 
en van a lies wat! 

Bet lijkt vaak zo dwaas. 

W ann_eer men in een film ziet. hoe 
de dolle Red Skelton door middel van 
een radio-ontvangt~estel en de bengelen
de draden van een weggerukt telefoon
toestel eert radiohoorspel de aether in 
weet te krijgen, zullen de negentiende 
eeuwers onder ons zich eeus in de min 
of meer uitgedunde haarbedef..,idnrg 
krabbe.n. Maar zij zullen zich zeker de 
lachlust van die dwaashandige stunt 
niet laten ontnemen door de in het 
achterhoofd opkomende vraag naar de 
technische mogelijkheid of onmogelijk
heid daarvan. 

Zo heel veel negentiende eeuwers 
telt men in onze Paketvaart-gelederen 
echter nie't meer en dus zult gij een 
voorbeeld . van de twintigste eeuwse 
mentaliteit - de technische vindingrijk
heid- va.n onze jongere generatie zeker 
kunnen waarc!eren. 

Dat wat men een dezer dagen op een 
van onze agentschappen heeft gepres-. 
teerd, zou cen mooi vraagstukje geweest 
zijn voor Pen ,buitendienst-employe· 
eindexamen ''. 

Stel U voor, ,b.cl.e.-in spe", dat de 
zure examinator tussen wenkbrauwen 
en brillerand doorglurend, U de vol
gende vraag zou voorleggen; . 

,Mijnheer. Stelt U zich voor ge· 
plaatst te zijn op Pangkal Pinaog, 
waar de schepen op de rede meren 
en waar het agentschap maar over 
een motorhoot heschikt. Ander con
tact met het schip dan deze motor· 

hoot en het zwempak Js daar uit
gesloten. 

Stelt U zich verder voor, dat de 
agent met de motorhoot aan boord 
gaat en deze aanhoudt. 

Stelt U zich verder voor, dat U dan 
plotseling een v-oor de agent ·en 
schip zeer belangrijke mededeling 
krijgt. 

V raag : Hoe zondt U deze mede
deling mededelen ?" 

En stelt U, waarrle examinator, zich 
dan voor, dat U ten antwoord zou krij
gen, wat men te Pankal Pinang in feite 
in de practijk -heeft gebracht : 

,Ik zou Djakarta, afdeling V.R.V. 
opbellen, meneer en hun van die 
mededeling mededeling doen." 

Stelt U zich dan echter gerust, waar-
de examinator. Deze man is geen tweede 
Red Skelton en probeert helemaal niet 
om grappig te zijn. Hij behoort slechts 
tot de jongere, techniek-,minded'', 20e 
Eeuwse generatie. Tevoren hadden zijn 
agent en hij afgesproken, dat de agent, 
na aankomst aan boord, het radiotoe
stel zou afstemmen op de telefoon-golf
lengte van P. P. met Djakarta. Heus, het 
bewuste bericht heeft agent en schip 
goed bereikt. 

Nee, nieneer, dat dit bericht op 
V . R. V. te D_iakarta nou toevalli15 werd 
aangenornen door een , radio-omroeper 
in-zijn-vrije-tijd" heeft er werkelijk niets 
mee te maken. 

Houd'oe. 

,Regalen" zijn 
,,stukgoedercm 

In ooze ,Uitlaat" van 1 Aug. j.l. kwam 
op pags. 5 en 8, onder het hoofd ,,Doua
ne-Invoerrechten", _ een overzicbt van 
douanebepalingen voor, overgenomen 
uit de ,B.P.M.-Kroniek". 

Daarin werd op pag. 5 vermeld: 
,Voorts zijn vrijgesteld regal en (or gels) 
en lijfsbenodigdheden." 

Men wijst er ons '~an bevoegde zijde 
op, dat art. 2, sub 3e, van de In·d. Tarie£
wet (Ind. Stbl. 1924 No. 487) bepaalt, 
dat behalve de goederen, bij het tarief 
zelf van invoerrecht vrijgesteld, daarvan 
worden ontheven : ,lijfshenodinlheden 
van reizigers en regalen, door hen aan
geb rach t". 

,Wat is de betekenis van regalen? Het 
W oordenboek van Van Dale zegt: ,stuk
goederen, niet tot de lading van een 
schip behorende." H et is duiddiik. rl:-lt 

de wetgevel' hier deze stukgoederen op 
het oog had. 

Onder het begrip ,,-regalen" kunnen 
orgels (muziekinstrumenten) vall en. 
Doch de hewering van de ,B.P.M.
K.roniek" (c.q. ,Uitlaat"), dat regalen 
identiek zijn aan orgels, is onjuist. 

Kranig optreden 
van het m.s. 

van de bemanning 
ulembeh" 

OngetwUfeld zal men iri de dag
bladen hebben gelezen, dat er op 
21 September j.l. te Djambi een 
grote brand heeft gewoed, die voor 
millioenen roepiabs aan schade heeft 
aang~richt. Op het moment van bet 
uitbreken van de brand lag daar ons 
m.s. , Lembeb". 

Aan bet scheepsdagboek van de 
,Lembeh" ontlenen wij bet vol
gende: 

,Op 21 September jl. om 11.00 uur 
hrak in Djambi een hevige brand uit, 
welke gepaard ging met hevige explo
sies. Snel grepen de vlammen om zich 

been. Onmiddellijk stelden de sch eeps
leiding en bemannjng van de Lembeh. 
zich ter beschikking van de agent om 
mede te helpen de eigendommen van 
het K.P.M.-agentschap, dat ook werd 
bedreigd, in veiligheid te brengen. In
middels was het verzoek binnengeko
men om water te geven. Binnen 10 mi
nuten kon ·de "Lembeh" aan deze op
roep gevolg geven en werd at:n het 
hlussingswerk deelgenomen. In samen
werking met de plaatselijke brandweer 
en met medewerking van mensen en 
materieel der omliggende oliemaat· 
schappijen kon tegen 's middags 4 uur 
de brand worden bedwongen." 
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Met bijzonder veel trots maken 
wij melding van het feit, dat een 
aantal leden der bemanning van de 
,Lembeh " zich tijdens het blussings
werk op zeer moedige wijze heeft 
onderscheiden. Met groot gevaar 
voor eigen Ieven bestreden zij het 
vuur. Hun namen zijn: 

Chef-machinekamer P. Kopmels, 
2e stuurman J. Foppen; stuurman 
loc. vrt. P. E. Metekohy; 1.1. motor
drijver A. Poluan; pandjerwalla 
Bungo en de djurumudi's Diami, 
Riwu, Akip o.l.v. Tandil Ibrahim. 

Gezagv. van de Lembeh is kapt. J. D. 
Vader. 



Nadonaai 'i'eelmlsela lnstituut voor 
Srheepvaart era Luehtvaart 

Aanschoowelijk onderwijs 
,Volgens de weteriscbap hadden jullie al vier uur dood moeten zijn !" 

zei. de chemicus tegen de matrozen, die er wei een beetje groen en geel 
irltzagen, maar overigens springlevend waren. Dat was in 1906, toen de eerste 
onderzeeboot van de Nederlandse Marine, de 0.1., in de havell van Vlissingen 
duikoefeningen bield. 

machine, haggt:rmolens en kolerigi:ij
pers, kompassen en sextanten. In een 
museum zult ge nauwelijks h,ardop dur· 
ven spreken, in het instituut heerst iets 
van de geruchten van een haven, door 
de open ramen blaast zeewind en als 
iemand van het personeel de zichzelf 
oprichtende reddingboot of het te water 
laten van een schip qemonstreert, 
slaakt menig jeugdig hezoeker uit voile 
borst een kt·eet van hewondering. 

... Qe . vereniging ,Nationaal Technisc:~ 
lnstituut voor Scheepvaart en Lucht· 
vaart", opgericht en in stand gehouden 
(met regeringsslleun) door een aantal 
scheepvaart-, scheepshouw- en lucht
vaartmaatachappijen, heschikt over een 
inlichthigeridienst, welke zijn wijsheid 
uit hinnen- en huitenlandse hronnen 
put en desgewenst gratis medewerking 
verleent .om moeilijke prohl~meJJ, 0 p het 
gebied der scl;leepvaarthedrijve:Q. op te 
lossen. V oorts houdt het instituut er een 
uitgehreide bihliotheek . op na, w~)..ke 
eveneens kosteloos vaklitera.tuur, __ tijd· 
schriften en rapporten uitleent, !let In
stituut is inderdaad meer dan een mu
seum, het. is eeri. vakschool m~t aan
schouwelijk onderwijs, een propagan<Ia
orgaxiisatie voor een reeks van de he· 
langrijkste takken van ons hedrijfsleven 
en een onhaatzuchtige vraaghaak voor 
tallozen in den Iande, voor wie een 
schip een levend wezen is met een klop
pend hart en een trillende ziel. 

E. Jan Stoffels 

Eerst hadden Amerikaanse vaklieden 
het geproheerd, maar die konden met 
het vaartuigje, dat door De Schelde 
was gehouwd, Diet opschieten. De Ne
derlandse zeelui waren klaarhlijkelijk 
handiger en hleven twaal£ uur op de 
zeehodem, voordat 21e weer opdoken. Ze 
h adden elk uur luchtproeven genomen 
en toen ria afloop van het experiment 
de inhoud van de twaalf flessen werd 
onderzocht, hleek de lucht uit flea 
nnmmer 8 van dien aard te zijn, dat de 
mannen van de wetenschap er verhaasd 
over waren, hoe de matrozen het de 
laatste vier uur hadden kunnen uit
houden. Een model van de ,Luctor et 
Emergo" - de oorspronkelijke naain 
van de duikhoot - is door H. K. H. 
prinses Wilhelmina afgestaan aan het 
Rotterdamse Instituut voor Scheepvaart 
en Luchtvaart. 

Luchtliindienst-over de Pool? 

In het hakstenen gehouw op het 
Burg. s' J acohplein zijn nog andere 
curiositeiten te zien. Zo hijvoorheeld 
een model van de interessante ,Zee· 
wagen", in 1900 door Ernst Bazin ge· 
construeerd. Hij hestaat uit een dek, 
dat op zes wielen door het water ,rijdt". 
De uitvirider was van mening op deze 
wijze de weerstand van het water voor 
een goed deel op te heffen en het 
rendenient van de stoomkracht te ver· 
hogen, Iiet zonderlinge gevaarte heeft 
enige reizen naar Engeland en langs. 
de kust gemaakt, maar . aangezien 
het geen noemenswaardige laadruimte 
hood, is het weldra in vergetelheid ge· 
raakt. 

Als we ons verhaal m,et deze specta
culaire ohjecten heginnen, dan is dit 
geenszins, omdat zij karakteristiek zijn, 
voor wat er in het lnstituut te hewon
deren valt. lntegendeel, directeur H. 
Quispel (vroeger hoofd van de Marine 
Voorlichtings Dienst in Indonesie), is er 
de man niet naar te spelen met histo· 
rische aarigheidjes of tevreden te zijn 
met een verzameling modellen uit bet 
verleden. Het Instituut is dan ook geen 
museum, het is meer dan een museum. 

Levend bedriif 
Werkstukken zijn in hedrijf, motoren 

en pomP.en, een bana~e~tra!lsp~!:l· 

Jtleer diplomatieke- dGn teehnisehe moeilijklteden 

Sinds een half jaar duiken ·steeds 
weer gerucMen op, dat de S.A.S. 
(Scandinavian Air~nes System) een 
vaste lijn over het Poolgebied naar 
de W estkust van Am erika projec
teert. Afgezien van de enorme tijd
winst zou het een attractie voor de 
passagiers zijn over Groenland en 
het eeuwige ijs te hebben gevlogen. 
De vlucbt Bodo (Noord-Noorwegen) 
-Los Angeles zou slechts 18 uur 
duren. 

De S.A.S. - die door de Scandinavi· 
sche pers als h et ware wordt voorgesteld 
als de eerste commerciele luchtvaar t· 
maatschappij met een vaste lijndienst 
over de Pool- is in het geheelniet hlij 
met deze publicite:1.. Op het ogenhlik is 
de S.A.S. slechts bezig met de voorbe
r eiding van een proefvlucht. Twee van 
de in Amerika bestelde DC-6 B-toestel
len zullen de weg over het- Poolgehied 
kiezen, wamieer zij voor aflevering naar 
Stockholm worden gevlogen. Zij zullen 
van Los Angeles via Seattle-Edmonton 
(Canada) of Fairbanks (Alaska)- Thule 
(Groenland) naar Bodo vliegen en hun 
waarnemingen zullen natuurlijk van 
groot helang zijn voor liet geprojecteer· 
de passagiersverkeer. 

lnmidde1s zijn echter bezwaren van 
meer diplomati~k~ a·ar~ uit ~e weg te 
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ruimen. Zowel te Washington als ook te 
Kopenhagen heeft Dlen de verschenen 
artikelen heschouwd als een soort 
krachtsvertoon om de zin door te drij
ven. Men is niet bijzonder genegen de 
gevraagde toestemming te verlenen, 
Hoewel deze Ianden nu de proefvlucht 
hehhen toegestaan, laat Canada nog op 
'zich wachten. 

Opening van ~e lijn zal op zijn vroegst 
in de herfst van het volgend jaar kunnen 
geschieden. Inmiddels gaat de S.A.S. 
door met de. voorbereidinge_n eQ. heeft 
de gedachte lijn zelfs naar Tokio door· 
getr~kken. Men zo~ d<\n ~a~ Stoc%holm 
in 30 uur naar de hoofdstad van Japan 
kunnen vliegen tegen nu 42 uur. 

. . 
Mr. Barinck 

terug verwaeht~ 

Onze directeur, de heer Harinck, di~ 
met verlof in Nederland is geweest, 
wordt in de eerste helft van October 
in lndonesi~ terug verwacht. Omstreeks 
11 October a.s. zcil hij per vliegfuig te 
Diakcirta arriveren. 



Hebt. lJ WDollruimte in Nederlftnd '! 

Zegt het 
. . 
naet ons, maar 

ons Amsterdam kantoor -
~,De ·uitlaat" is geen advertentieblad 

Het komt zeer veelv1uldig voor, dat 
· de redactie van ,de Uitlaat" 'hrieven 
krijgt met ve'rzoeken om inlichting

. en over advertentie-tarieven. Som
mige van «!eze verzoeken zijn af
komstig van firma's, die hun pro
ducten bij het K.P.M.-personeel 

_ ~en aanprijzen. Andere verzoeken 
zijn· afkomstig van :::\:.P.M.-ers, die 
iets hebben mede te delen ( er zijn 
b. v. veie afscheids-annonces . bij) of 

Succesvo·ll e 

· wegens vertrek uit Indonesie (voor
goed dan wei alleen met verlof) iets 
ten verkoop hebben aan te bieden. 
Het begrip ,advertentie" kent ,de 
Uitlaat" geheel niet en er bestaan 
dus ook geen tarieven. Een enkele 

· maal heeft de redactie, indien zij 
meende, dat een uitzonderin.g kon 
worden gemaakt, aan verzoeken om 
afscheidsmededelingen of aanbied
ingen van waren ( o.m. kijkers en 

uitzendi ngen 
, Van Riebeeck" en , Waibalong" genoten 

Op 15 Augustus jl. waren als Oost
schip in- de P.C.J.-uitzeading voor de 
koopvaardij aan de heurt een tweetal 
schepen van onze Koninklijke Paket
vaart Maatschappij, n.l. het m.s. Van 
Riebeeck en het m.s. W aibalong, beide 
in de lndonesische wateren: Ais ver
tegenwoordigers van de K.P.M. waren 
aanwezig de heer J. Roering en · me
vrouw Ch. M. Masselink, sociaal werk
ster. 

Op 22 Augustus d.a.v. werd een aantal 
radio telegrafisten door P.C.J. opgeroe
pen, onder die de "Sparks" van onze 
Sibigo en Swartenhon.dt. 

De echtgenote van hoofdwerktk. H. 
Tuynman van de Van Riebeeck schreef 
ons over de uitzending : 

,Van. mijn man heb ik bericht gekre
gen, · dat de ontvangst buiteJngewoon 
goed was. 't Was net, of we bij hem zaten 
te praten en zelfs veel duidelijker dan 
ons telefonisch gesprek." 

En de heer Tuynman sebree£ uit Dja
karta : 

,Tot mijn genoegen kan ik U medede
len, dat de uitzending van 15 Augustus 
voortreffelijk is ontvangen. Zowel de 
eerste- als de heruitzending waren een 
genot om np.ar te luistereJn. Het was 
net, alsof vrouw en k{nderen met ons 
zaten te praten. lamnwr genoeg, kon ik 
zelf geen woord terugzeggen. De her
uitzending op dezelfde avond is ee.n 
groot genoegen, om.dat de eerste uitzen
ding dan nog vers in het geheuge.n ligt. 

·De uitzendingen zijn beluisterd op de 
16 meterband op de scheepsradio eJn ook 
op een Philipsradiotoestel type BX21 
OU. Het gesprokem. woord kwam op 

dit toestel absoluut onvervornul door 
ell- alles was duidelijk te verstaan. Hier
bij mijn ·· welgemeende dank voor alle 
moeite, die U zich heeft getroost, ten
einde deze uitzending te doen slagen en 
waardoor ik .in de gelegenheid ben ge
weest' de stemmen van vrouw en kin
deren weer eens te horen." 

Ook mev~ouw D . . w ·asterval-Singal, 
echtge[\ote van de gezagvoerder van de 
Van Riebeeck schreef ons, dat de uit
zending door haar man duidelijk werd 
ontvangen. 

Over de ontvangst a.h.v. de W aibalong 
schreef mevrouw C. W. Looysen-van 
Putten: · 

,Het ·doet ni genoegen U te kunnen 
mededelen, dat mijn echtgenoot, de 
heer C. Looysen.., hoofdwerktk. m.s. 
,W ai'balong" het door U uitgezonden 
koopvaardijprogramma goed heeft ont
vangen. De tweede uitzending .kwam 
duidelijker door dan de eerste." 

De telegrammen, die wij· van deze 
schepen ontvingen, luidden : 

Uitzending ,Schip van de Week" 
prima ontvangen. 

.. w.g. etat-major Van Ri~beeck 
E.t kapitein Postma van de W ai

balong sein,' : 
" ... Prima, tweede ontvangst zestien 

meter was prachtig. 
Hebben genoten - hartelijk dank." 

w.g. gezagvoerder W aibalong. 

* Op 12 SeptemBer 1952 is 
ons Koopvaardijprogramma ,Het 
SCffiP VAN DE WEEK" bestemd 
voor het onze ,Generaal van Geen 
en m.s. ,MUSI". 
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8extanteri) wei voldaan, doch dit 
waren dan oo-k inderdaad uitzon
deringen. Men schijnt hieruit nu te 
hebben tnoeten concluderen, dat 
,de Uitlaat" hiervoor toch wei meer 
ve~lvruldig zoo kunnen . worden ge
bruikt en het aantal van deze ver
zoeken heeft dan ook de neiging 
om toe te nemen. Wij menen er 
daar-om goed · aan - te doen . thans 
principieel te stellen, dat dit orgaan 
voor openlijke en verkapte adver
tenties geen 'plaats kan maken en 
wij verzoeken de lezers en andere 
belangstellenden hiermede in de toe
komst wei rekening te willen hou
den. 

Een groot aantal van de verzoeken 
tot opname van een of ·andere medede
ling of aanbieding, is afkomstig uit Ne
derland en heeft betrekking op aldaar 
beschikbare woonruimte; waarvoor mis
schien onder K.P.M.-verlofgangers (c.q. 
gepensionneerden) helangstelling zou 
kunnen bestaan. Ongetwijfeld is dat 
laatste een feit : iedere verlofcran«er 

. t> t> 
- de gelukkigen, die zonder meer hij 
familie kunnen intrekken, zijn maar 
zeldzaam- staat voor de moeilijkheid 
om in Nederland onder dak te komen. 
Ditzelfde probleem heeft degene, die 
met pensioen naar het Moederland 
terugkeert. Ook hier heeft ,de Uitlaat" 
een enkele maal geholpen, maar ook 
dit kon geen regel worden. Voor het 
onderhavige nummer bereikten de re
dactie een verzoek om plaatsing van een 
aanhod van woonruimte te Amsterdam 
en een aanbeveling van een pension. N a 
ernstig beraad heeft de redactie beslo
ten om aan deze verzoeken geen gevolg 
te _geven. 

In dit verhand moge er dan aan wor
den herinnerd, dat het hoofdkantoor 
van onze maatschappij in Amsterdam 
een organisatie heeft, die in het hijzon
der is belast met het opvangen van 
repatrieerenden, zowel verlofgangers 
als gepensionneerden, die in ve]e geval
len juist de eerste ·weken wegwijs mo~
ten worden gemaakt. 

Het zou aanbeveling verdienen, 
indien degenen., die in Nederland 
voor kortere of Iangere duur ergens 
in Nederland woonruimte hehben 
aan te bieden, hetzij particulier, het
zij in door K.P.M.-ers gefrequen
teerde t>ensions, zich . met ons kan
toor in Amsterdam in verbinding 
stelden. De aldaar bestaande op
vang-organisatie zal ongetwijfeld 
rlergelijke aanbiedingen .gaarne ont
vangen en aan eventuele gegadigden 
doorgeven. Het Iijkt ons, dat Jangs 
deze weg voor de aanbieders ook 
veel sneiJere resultaten te· ber~iken 
zijn dan via plaatsing in ,de Uitlaat". · 



Koopvaardii-monument 

ontmoet ernstige bezwaren 
Monument,. of wervel van voorwereldlijk dier ? 

De ,Vereniging van Nederlandse 
Koopvaardijkapiteins 1943" heeft 
zich met een schrijven gewend tot 
de ,Stichting Nationaal Monument 
voor de Koopvaardij", waarin wordt 
medegedeeld, dalf: zij met ontsteltenis 
heeft kennis genomen van de in de 
couranten gepubliceerde afbeelding 
van het bekroonde ontwerp van het 
nationale monument voor de koop· 
vaardij. 

Zich een tolk makend van hare !eden, 
die meest allen in de laatste W ereld
oorlog hehben gevaren, kan het hestuur 
de Stichting verzekeren, dat het in zee
manskringen zeer betreurd zou worden, 
wanneer een dergelijk abstract gedenk
teken in de haven van Rotterdam zou 
worden opgericht, aldus het schrijven. 
Het bestuur is van mening, dat de ge· 
toonde moed en plichtsbetrachting en 
de offers door de zeeman voor het va· 
derland gebracht, op meer reele wijze 
tot uitdrukking dienen te komen dan in 
dit ontwerp is geschied. 

Wrevel en spot? 

Dit monument zal, naar het 
bestuur vreest, wrevel en spot op
wekken bij de zeeman en bij hen, 
die hem nastaan, en daardoor aan 
zijn doel allerminst beantwoorden. 

Het bestuur vertrouwt tenslotte -al
dus heslui t de brief- dat de stichting 
bij het bepalen van haar keuze met de 
gemaakte opmerkingen rekening zal 
houden. 

Tot zover dit Nederlandse kran
tenbericht. Wij kunnen ons levendig 
voorstellen, dat de ,Vereniging van 
Nederlandse Koopvaardijkapifeins 
1943" tegen het gekozen ontwe;rp 
bezwaar heeft aangetekend en wij 
achten bet bijzonder prijzenswaar
dig, dat zij deze kat de bel heeft 
aangebonden. Het is trouwens . 'n 
wonder, dat critiek op het gekozen 
on twerp · nog zolang is uitgebleven. 

De redactie van ,de Uitlaat" rekent 
zichzelf zeker niet tot de grote 
kunstkenners, maar dat hehoeft men 
ook niet te zijn om over het gekozen 
ontwerp niet hijste1· enthousiast te zijn. 
Degenen, . die -na _ er een afbeelding 

van te hehhen gezien- de term ,af· 
schuwelijk" hehhen gehruikt, zijn er 
zeker niet heel ver naast. Hoe de jury, 
die dit werkstuk koos, kan hehhen ge· 
me~nd, dat daarmee de grote verdien· 
sten van onze koopvaardijmannen in 
oorlogstijd en de door hen gebrachte 
offers konden worden geeerd, is ons ten 
enenmale een raadsel. 

Wij hebhen ons best gedaan om 
een afbeelding van ,Het Monu
ment" te \Tinden, doch zijn daarin 
niet geslaagd. De afbeelding van bet 
gekozen · on twerp -en aile andere 
ingezonden ontwerpen- heeft ge
staan in vrijwel alle N ederlandse 
daghladen. Dat was alweer enige 
tijd geleden en wij tasten min of 
meer in onze herinnering, als wij 
pogen het werbtuk te beschrijven. 
Het is eigenlijk niet veel meer dan 
een zeer smalle zuil, die de boeg 
van 'n schip op z'n smalst moet voor
stellen en hlijkbaar tevens de ,rug
gegraat", onder welke benaming het 
ontwerp door beeldhouwer Reyers . 
aan de jury werd voorgelegd. 

V eel meer dan dat is het niet. Het 
is zelis moeilijk om een langere heschrij
ving te geven, wil men niet vervallen in 
lyrische onthoezemingen over een zuil, 
die in zijn uitvoering waarschijuHjk 
veel zal lijken op de wervel van een 
dinohrontosaurus. Daarvoor zal iedereen 
die toevallig niet weet dat dit een mo
nument is ter nagedachtenis van ooze 
gevallen Nederlandse koopvaarders het 
ongetwijfeld aanzien. Wij hopen voor 
de nahestaauden van onze gevallen 
koopvaardijmannen, dat het nog niet 
te laat is en dat de jury zich over de 
definitieve keuze van het monument 
nog opnieuw zal kunnen beraden. 

Ach, nu is het ook wei weer z6, dat 
juist op het gehied van de heeldende 
kunsten iedere generatie opnieuw heeft 
gemeend, dat ·zij er 'n oordeel over kon 
vellen, terwijl met onverhiddellijke re· 
gelmaat is gebleken, dat dat niet het 
was. Zo zijn door de eeuwen heen aile 
nieuwigheden ,afgekraakt". Dat is 
echter het punt niet, dat in discussie is. 
Het kan ons er ook niet van weerhou· 
den ons te scharen bij diegenen die 
menen dat het ontwerp ,Ruggegraat" 
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aan de gestelde eisen niet voldoet, o-eheel - ~ 
afgezien van zijn veronderstelde kunstr 
waarde. 

,Pahud" hehaalde 3e prijs 

Aan de wedstrijden voor scheeps
sloepen, die op 31 Augustus j.l. te 
Tandiong Priok plaatshadden -en 
waarover wij in de vorige ,Uitlaat" 
schreven- werd deelgenomen door 
laden van de bemanningen van de 
11Generaal Michiels", de ,tahewa". 
de ,Pahud", de ,Siaoe11 (die te Tan
djong Priok binnen lagen), alsmede 
de ,Sinaboeng". de ,Rengat", de 
,Toboali" en de ,Janssens (dje in 
de Kali Mati in reparatie lagen). Het 
was de ploeg van de ,Pahud". die 
de eer voor onze maatschappij op· 
hield en een derde prijs (een beker) 
in de wacht sleepte, waarmede wij 
de mannen van de ,Pahud" alsnog 
van harte complimenteren. 

GeziEm de grote deelname van 
K.P.M.-zijde kan gevoeglijk worden 
geconstafeerd, dat de weder-instel
ling van de jaarlijkse wedstrijden 
in bijzonder goed zeewater is ge-
vallen. . 

-----------------
Slot: 

1951 : goed jaar. 

De leeftijdsophouw van ooze vloot is 
nog niet gunstig al valt een geldelijke 
verhetering te constateren. Van de ruim 
1200 schepen zijn er ruim 300 -dus een 
vierde deel- ouder dan 20 jaar. De 
helft van die 300 zijn kustvaarders, maar 
het is een gunstig teken, dat er op 1 ja. 
nuari van dit jaar 124 kustvaarders in 
aanhouw of hestelling waren, zodat wij 
mogen verwachten, dat al aan het eind 
van 1952 de leeftijdsophouw vari onze 
vloot een fraaier beeld zal vertoncn. 

Deviezenbron 
Over de activiteit van de Neder

landse koopvaardij in 1951 zijn nog 
geen volledige gegevens bekend. 
Een onderzoek bij tien der grootste 
rederijen heeft echter uitgewezen, 
dat deze een · net to-deviezenwinst 
hebhen opgeleverd van 554 millioen 
gulden, tegen 355 millioen in 1950 
en 299 millioen in 1949. Zo ergens, 
dan blijkt hieruit dtus wei duidelijk 
de grote hetekenis, die de koop· 
vaardijvloot voor ons land heeft. 



De atoom • onderzeeboof 
,;Nautilus11

• 

Enige tijd geleden . is in Amerika 
de kiel gelegd voor een onderzeeer, 
de ,Nautilus", die door atoomkracht 
zal worden voortgestuwd. Nu dus 
eerlang scheepsvoortstuwing met 
atoomenergie een feit zal worden 
-ook al gaat het dan voorlopig om 
een proefneming van de marine, 

waarvoor de Amerikaanse regering. 
40.000.000 dollar beschikbaar heeft 
gesteld- is. bjj merugeen .de vraag 
opgekomen, of ook de koopvaardij 
binnen afzienbare tijd van deze 
nieuwe kracbtbron zal gaan 
profiteren. 

'"Slot~ ,..- ......._ ___ ___.:. _________ ...,. Ret , Dagblad Scbeepvaart" sebree£ 
bierover, dat deskundigen -volgens 
een zeer ruime scbattip.g- nrenen, dat 
dit eerst over enige tientallen jaren het 
geval zal zijn, tenzij er binnenkort re· 
volutionaire uitvindingen op dit gebied 
zO'Uden worden gedaan. Bij de huidige 
stand van zaken is de winst aan nuttig 
rendement van een atoomkracbtinstal· 
latie n amelijk nog uitetst gering. Er 
wordt weliswaar aanzienlijk op h et ge
·wicht van de brandstof bespaard (en 
door de betrekkelijk eenvoudige uit· 
voering va~ zo'n installatie ook op bet 
bouwmatenaal) maar de eigenlijke 
krachtbron -de atoomzuil- moet door 
een zwa:re loden mantel worden om«e· 
ven om macbinekamer en person~el 
tegen gevaarlijke stralen te beschermen. 
Hierdoor gaan de eerder genoemde 
voordelen goeddeels verloren. 

Wachtgeld· en 
werkloosheids-

verzekering . 
'Wante. bedrijven. Hiervoor kunnen af· 
zonderlijke premien voor de wacht
geldregelingen gelden. De premie voor 
de werkloosbeidsverzekering is voor 
aile groepen gelijk n.I. in totaal 2.4 % 
t.w. 1.2 % betaalt het Rijk ; de werkge· 
ver en de werknemer ieder 0.6 %· De 
premie voor de wachtgeldverzekering is 
voor bet pcrsoneel aan de 'val vasto-e. 
steld op totaal 2 o/o, waarvan de helft 
door de werkgevers en de andere helft 
door de werknemers moet worden he· 
taald. 

Voor beide verzekeringen betalen dus 
~etkgever en werknemer gemiddeld 
1eder 1.9 o/o van bet loon aan premie. 
Nu heeft de Regering bekend gemaakt, 
dat de werknemers vo.or hun premie
deel een loonsverhoging- zullen . ontvan· 
gen. Overleg over de uitvoerina van 
deze heslissing vindt nog plaat~. · De 
premie zal intussen direct van h et loon 
w.~rden _gelu ·tden, net als bijvoorheeld 
h1J de z;.ekenfondsverzekering. 

WIJ hebben ons bier beperkt tot 
enkele van de belangrijkste bepalill
gen van deze nieuwe wettelijke 
voorziening. Voor de oorlog werden · 
de uitkeringen bij werkloosheid 
door de vakbonden met subsidie van 
de Regering op vrijwillige basis ver
zorgd. Thans bestaat er dus een wet 
die daarin voorziet. De bestaansze~ 
kerheid van de werlmemers· in Ne
derland wordt door deze maatregel 
vergroot, al wordt de werkloosbeid 
zelf met deze bepalingen niet bestre
den. De Regering heeft intussen met 
nadruk bekend gemaakt, dat zii het 
uiterste zal doen om de werkloos
heid tegen te gaan. Allerlei maatre
gelen met dit doel zijn in voorbe
reiding, of worden reeds uitgevoerd, 
want . hoe mooie wetten wij ook 
~aken, het is beter dat zoveel moge
hJk mensen werken dan dat zij uit
keringen van deze verzekering 
--ntvangen. 

(Uit : SMN-Nieuws) 

,Nautilus" 
In de installatie van de Amerikaanse 

onderzeeer Nautilus wordt de atoom· 
energie niet rechtstreeks voor de 
voortstuwing gebruikt, ·maar voor het 
opwekken van warmte voor een stoom· 
ketel, die weer een turbine aandrijft. 
Deze turbine is · gekoppeld met een 
generator en de hierdoor geleverde 
stroom drijft de schroefmotor aan. 
H et probleem is bet overbreno-en van 
de warmte nit de atoomzuil ~aar de 
sto.omketel. Dit gebeurt in de Nautilus 
door een koelmiddel door de zuil en 
de ketel te laten cirC'Uleren. Welk 
m_iddel dit is, is een militair geheim. In 
verschillend'C installaties te land wordt 
hiervoor wei kwik gehr11ikt. 

De Nautilus zal bij een maximum 
snelheid onder water van 25 a 35 mijl 
een vrijwel onbeperkte actie-radius 
h!lbben. 

Het experiment zal ongetwijfeld 
grote invloed bebben op. de verdere 
ontwikkeling van de . toepassing van 
atoom-energie en het wordt daarom 
van aile zijden met veel belangstelling 
gevolgd. Vooral ook omdat men op de 
duur andere • ·andstoffen zal moeten 
vinden dan olie en kolen, die uitgeput 
raken. Men neemt aan, dat er ongeveer 
600 maal zovee] ,,atoombrandstof" in 
de aarde zit als olie en kolen. 

12 

Het is een groot tecbnisch su<:t:es, 
dat de vele problemen zoals de af· 
v.Oer van 'de zeer radio·actieve split· 
singsproducten uit de atoomoven- bij 
het installeren van de atoomkracht· 
installatie in de Nautilus zijn opgelost. 

1951: goed iaar 
Half milliard deviezen . .. 

Het jaar 1951 is voor de scbeep
vaart -als geheel genomen- een 
gunstig jaar geweest, zo lazen we 
in het zojuist verschenen jaarver
slag van de Nederlandsche Reeders
vereeruging. Er was ruim aanbod 
van lading en bet vrachtenpeil lag 
aanmerkelijk boger dan in de twee 
voorafgaande jaren. Toch zijn er een 
aantal ongunstige factoren, die in de 
toekomst nog grote moeilijkheden 
kunnen geven. De bouwprijzen zijn 
buitengewoon hoog, dikwijls zelfs 
onbel~end, reparatiekosten, buiiker
prijzen en overige exploitatiekosten 
stijgen nog voortdure)ld en het is 
nauwelijks te verwachten, .dat bij 
een daling van de ·vrachtprijzen, de 
kosten onmiddellijk in dezelfde 
mate zullen volgen. 

De lange wachttijden in vele havens 
hrengen extra ~osten en gemis va~ in
komsten mee. De oorzaken zijn echter 
zo talrijk en van zo verschillende aard 
dat verbetering op korte termijn vrijwei 
uitgesloten is. Vlagdiscriminatie blijft 
een probleem, dat de reders met voort· 
durende zorg vervult. 

· De voortzetting van de oorlog in Ko· 
rea en de activiteit van de bewapenini!S· 
industrie hrachten grote vraag na; r 
scbeepsruimte mee, maar hadden aan 
de andere kant duurte en .schaarste van 
grondstoffen tot gevolg, b.v. van scheeps· 
bouwstaal. · 

De opzegging door Egypte van het 
verdrag ~et Engeland, de staking van 
het Egyphsche personeel, de nationali· 
satie van de olieindustrie in Ira·n, brach· 
ten moeilijkh~den. Duitsland en Japan 
versterkten hun posities onder de zee· 
varende naties. 

Nederland 
De omvang van de Nederlandse 

vloot is zowel in aantal als tonnage 
groter dan voor de oorlog, maar de 
samenstelling verscbilt aanmerke
Iijk. v o6r de oorlog had den wij 49 
passagiersschepen, nu nog maar 36. 
Aantal en tonnage van vracbtsche
pen, tankers en k.ustvaarders zijn 
echter sterk gestegen. 

Sl{)t : zie Pag. 11 3e kolom. 
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