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In glimmeud ontslag 

en wat wij nog graag willen. 

Bij de intrede van de acbtste 
,Uitlaat"·jaargang schreven wij in het 
Januari-nummer, dat het de redactie 
een genoegen deed ons hJad met een 
nieuwe ,kop" te doen verschijnen. \Vij 
zijn thans alweer een stapje verder en 
U ziet nu onze ,Uitlaat" in een glim· 
mend omslag. Wij vertrouwen, dat ook 
deze verandering door onze lezers als 
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een verheter inp: zal worden aangemerkt. 
Wij zijn cr van overtuigd, dat 

wanneer eeu pcrsoneelsorgaan een 
g:oede indruk maakt, dit voor velen, 
die tot tw toe afzijdig hehhen gestaan 
aan de inhour.l van dit hlad mede te 
werken, een ~timulans zal zijn het peil 
van ons orp:aan omhoo~ te hrengen. Ret 
moet zo worden, dat iedere werknemer 
van onze maatsehappij het als cen eer 
zal gaan heRchouwen medewcrker van 
, De Uitlaat" te zijn en er toe wil hij
o<lragen het hlad tot een der hesten 
onder de p~rsoneelshlaclen te maken. 

Er gcbemen in ccn hedrijf als het 
onze Yele dingen, die het vermelden 
dubhel en dwars waard zijn, doch 
waarvan het merendeel van ons per· 
soneel nooit op de hoogte komt, omdat 
men eenvou.dig meent dat een andcr 
cr toch geen interesse voor zal hehben. 
Dat is heslist niet zo. Men stelt immers 
zekcr bclang in gebeurtenisscn, welke 
zich voordoen in een bcdrijf waarin 
men werkzaam is - dat kan niet an
ders. ln ons blad bieden wij gelegenheid 
andercn iets van zijn ervaringen of 
speciale kennis te laten profiteren of 
melding tc maken van een of andere 
geheurtenis of aardig voorval. We zul
lcn hiermede allicht hereiken dat de 
waardcring voor elkaar en elkanders 
werk groter en de -onderlinge verhou· 
ding (waar overigens niet op aan te 
met·ken valt) nog heter wordt. 

De 1·edactie i~· e_t· van overtuigd, dat 
,De Uitlaat" nog voor vele verhete· 
ringen vathaar is ; wij houden ons 
dan ook voor (opbouwende) critiek ten 
zeerste aanhevolen. 

Wij twijfelen er niet aan of ons 
blad zal in zijn nieuwe gedaante een 
prettige indruk maken. ·Nu nog de 
door ons gevraagde medewerking 
van ons personeel om ook eens een 
bijdrage te leveren en lang·zamer· 
hand lw men wij waar we wezen wit
len : een goed verzm·gd maandblad 
v66r en d66r K.P.M.-ers. 

* NABESTELLEN VAN FOTO'S. 

_Foto's, welke in ons hlad zijn gepn· 
bhceerd, kunnen door onze lezer s des
gewenst worden nahesteld. De reclactie 
zal hierhij gaarne h aar me rlewerk ing 
verlencn. Ret verschuldigde bedrag 
moet cchter st eeds vooruit worden vol· 
daan. 

Op de frontpagina: 
de fo to van de maand. 
Het inn t.>mell n m lading en ve P
door een van on ze W a!-schep en 
op de rede van Boelelerig. I 
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A~IATEUR • FOTOGRAFEN 
VOOR!! 

Om de beste foto van de maand. 

Bent u in het gelukkige hezit van 
een foto-toestel en geLrnikt u het ook? 
Dan zijn de navolgcnde regelen voor n 
van helang! 

De redactie is nl. van plan om iedere 
maand in ,de Uitlaat" een goede ama· 
teur-foto op te nemen, waaraan door 
ons het praedicaat: 

,de beste foto van de maand". 

kan worden gegeven. Ret ]igt natuurlijk 
niet in onze bedoeling, dat u ons nu 
allerlei mogclijke portrctjes toestuurt, 
waarop uw familieleden, uw huis of 
misschien wel een fraai ,berg-met
sawah-gezicht" prijken. Wij zoeken iets 
auders ... 

De foto 's waarop wU doelen, moeten 
iets te maken hebhen met de scheep
vaart in het algemeen dan wei met het 
K.P.M.-bedrijf of iets uitstaaude hehhen 
met de zee. Wij noemen slech ts : het 
laden of lossen van schepen, een haven· 
impressie, een fraai zee-gezicht of mis
schien ziet u kans een mooie , storm· 
foto" te maken. 

Indien uw foto is waardig hevonden 
0011 in ons blad te worden opgenomen 
(znlks ter heoordeling a an de redactie ), 
kunt u hiermede Rp. 50.- (vijftig 
rupiah) verdienen. Er moet echter aan 
de volgende voorwaarden worden vol· 
daan: 

1. uw inzendingen te rich ten a an: 
De redactie va.n , De Uitlcwt" -p/ a 
Hoofdkantoor K .P ./11. 
M edan Merdelca Timur no. 5 -
Djakarta; 

2. de foto's moeten glanzend zijn ufge· 
druf..~t en een afmeting hebben van. 
( minstens) 6 X 9 cilJ.> terwijl rret 
neg{Jtief moet worden bijgevoegd. 

3. naam en adres, alsmede het motto 
waaronder de foto wordt ingezon
den, d u i d e l ij k vermelden; 

4. ingezonden foto's en negatie ven, 
wel of niet gehonoreerd, kunnen 
NIET worden teruggezonde11 ; 



5. de inzenders(sters) verlenen de 
red(lctie van ,De Uitlaat" het recht 
tot publicatie van ·de door hen in,ge
zonde.n foto(s) over te gaan, zonder 
daartoe tot enige verplichtin14 ge· 
houden te zijn; 

6. over de inzend.ingen, zomede over 
de toelcenning der prijzen kan NIET 
tuorden gecorrespondeerd. 

U moet er natuurlijk wei aan den· 
ken, dat de foto's en negatieven niet 
kunncn kreukcn en/of bcschadigen. 
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En nu, fotografen en fotograaf
sters, aan de slag. ! Ziet u iets dat u 
geschikt voorkomt om · het op de ge
voelige plaat vast te leggen , aarzel 
dan niet, richt er de zoeker van ttw 
toestel op en ... ... druk af. Misschien 
brengt dit simpele ,knipje" u 
Rp. 50.- op! 

* 
~ieu?.;ja~rsreceptie 

va.n 
Ii..P .M. • Direetie. 

Het K.P.M.-personeel is op I 
Januari jl. in het Logeergebouw 
in de gelcgenheid gesteld aan de 
· hcer D. lken, de heer en mevrouw 
De Koe, de heer H. Harinck, de 
heer en mevrou w De Geus en de 
hecr en mevrouw Pronk van 
Hoogeveen zijn gelukwcnaen aan 
te bicden in verhand met de in
trede van het Nieuwe Jaar. 

Op Nieuwjaarsdag om half elf 
waren de leden van het personeel 
met hun dames van heinde en ver
re naar het Logeergebouw geko
men, waar al spoedig een gezellige 
Nienwjaarsdrukte heerste. Nadat 
het officiiHe gedeelte van de recep· 
tie was afgelopen, bleef men nog 
geruime tijd gczellig bijeen. 

(z ie toto pag. 15) 

Een woot•d van dank. 
~ 
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,Het grote aantal gelukwensen, ' 
dat wij ter gelegenheid van ~ 
Nieuwjaar mochten ontvangen, I 

maakt het ons onmogelijk ieder ~ 
daarvoor persoonlijk te bedanken. i 

i Gaarne zeggen wij U daarvoor ; 
derhalve langs deze weg dank en i ; 
wensen U allen wederkerig een ? 
gelukkig en voorspoedig 1953". 1 
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D. Iken, 
Mr. D. F. de Koe, 
H. Harinck, 
J. F. P. de Geus, 
D. J . Pronk van 

Hoogeveen. I 

""De ,,Banjoewangi/1 gestrand· 
en prompt vlot gesleept ! 

Op 14 December a.p. werd ten hoofdkantore een alarmerend telegram 
ontvangen, afkomstig van de gezagvoerder van het m.s. ,Banjoewangi", 
waarin melding werd gemaakt van het feit, dat genoemd schip was gestrand 
op een kustrif van het eiland Doang-Doangan Besar, behorende tot de eilan
den-groep, ongeveer 130 mijJ,fen Westen van Makassar. Tevens was vermeld, 
dat in verband met het slechte weer en daarmede gepaard gaande hoge zeeen 
(Westmoesson !), het niet mogelijk was de ankers uit te brengen. 

Omniddell~jk werden de aldaar en de ,Suus" trok al zwaaiende onge· 
clichtst in de huurt zijnde schepen, de veer in de lengte-as van de ,Banjoe· 
,Batoela", ,Sigli" en de ,Makian" wangi". Het was werkel~jk jammer, 
gewaarsclmwd zich naar de plaats te dat door het stampen van de ten anker 
hegeven, waar de · ,Banjoewangi" zich liggende schepen hierdoor de stalen 
hevond, terwijl in Surahaia van de sleeptros van de ,Batoela" brak. 

· N.I.S.H.M. een sleephoot, de Suus", Geen uood! Onmiddellijk werd de 
werd gehuurd om, voorzien van het sleeptros van de ,Sigli" overgehracht 
nodige bergingamateriaal, van daaruit naar de ,Makian"; hierop werd het 
evenecns de , Banjoewangi" te hulp te resterende stuk van de gehroken sleep
snellen. tros van · de ,Batoela" middels een 

Op 15 December scheepte de heer zware ankersluiting gestoken en op· 
Ritsema, de reizcnde inspecteur van nieuw verhinrling gemaakt met de 
onze maatschappij die inmiddels met ,Batoela''. Om 18.30 uur werd voor de 
de Ieiding van de afsleeppogingen was tweede maal met aile drie de schepen 
helast, zich aan bo.ord van de ,Suus" in. getrokken en kon door de ,Baujoe· 
Op 17 December d.a.v. arriveerde men wangi" al spoedig worden geconsta
hij daglicht op de plaats waar de teerd, dat de voorliggende koers iets 
,Banjoewangi" was gestrand. veranderde - er zat beweging in ...... 

Daar het m.s. ,Makian" een zeer ge· niet lang daarna clraaide de ,Banjoe
ringe diepgang heeft en daardoor dicht wangi" vlug over bakboord, kwam met 
hij de ,Banjoewangi" kon komen, werd een flinke vaart van het rif af en lag 
hesloten dat eerstgenoemd schip de kort daarop weer in zijn element. 
eerste verhinding met de ,Banjoe- Wij kunnen ons zo voorstellen, da t 
wangi" tot stand z-ou brengen. een ieder verheugd was met het he· 

De , Makian" verstoomde en ankerde haalde succes - als resultaat hiervan 
daarna precies bovenwinds van het werd door de directie aan de schepen 
achterschip van de ,Banjoewangi"; de die op zulk een daadwerkelijke wijze tot 
afstand tusseu beide schepen bedroeg dit welslagen hadden hijgedragen, een 
toen ongeveer honderd meter; terwijl de danktelegram gezonden. 
diepte van de zee rnim voldoende was De ,Banjoewangi" kon op eigen 
eli de trekrichting bovendien gunstig. kracht naar Surahaia vertrekken, al• 

De motorboot van de , Batoela" was waar hij aaukomst een bodemiuspectie 
intussen gevierd en bemand. Allereerst zal plaats hebben. 
werd een manillatros uitgebracht op de 
,Banjoewangi". Deze tros was niet be
stemd als afsleeptros, doch aileen om 
een hehoorlijke verbinding te hebben 
om het achterschip in de goede richting 
te houden en zonodig de , Makian" 
naar de , Banjoewangi" te trekken. 
Daarna werd een nylontros uitgebracht, 
welke de afstand precies kon overbrug· 
gen. Intussen had de ,Suus" opdracht 
ontvangen om op een afstand van onge· 
veer 125 meter aan stunrboord van de 
,Makhiii'' voor ankcr te gaan en a£ te 
wachten tot de sleeptros van de , Suus" 
naar de , Banjoewangi" zou worden 
gehracht. Toen dit eenmaal zover was, 
stoomde de ,,Suus" ~ijn 300 meter lange 
tros uit en wachtte op het moment dat 
getrokken kon worden. 

Om ongeveer 4 uur in de middag 
was het dan zo ver; de ,Maki:m" en de 
,Batoela" lagen recht in zee ten anker 
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De ,.Bcm}oewangi" op een kuMri/ vnn het 
eHand Doang-Doangan Besar. 



Nieuwe schepen voor 
K.P.M 

,In Amsterdam is de doopplechtig· 
heid verricht voor het hij Van der 
Giessen en Zonen voor de K.P.M. in 
aanbouw zijnde motorvrachtschip ,Van 
Spilhergen". De plechtigheid werd 
verricht door mevrouw Bolderhey, 
echtgenote vaii een lid van de Raad 
van Bestuur van de K.P.M. 

Het schip krijgt accommodatie voor 
zes hutpassagiers. Het wordt uitgerust 
met een motor . van 3000 pk. van w erk
spoor. De dienstsnelheid zal dertien 
mijl per uur hedragen. Het schip zal 
5040 ton meten en in April opgeleverd 
worden. Een zusterschip van de ,Van 
Spilhergen" zal de ,Van Linschoten" 
worden, die in aanhouw is bij de Rot· 
terdamse Droogdokmaatschappij. Dit 
schip zal omstreeks medio Mci opge· 
]evenl worden. 

Bcide schepen zullen gebruikt kun
nen worden zowel voor het lndoncsi
sche bedrijf van de K.P.M. al~ voor de 
vaart lmiten de Indonesische archipel. 
:Nog zes schepen zijn volgens dit zelfde 
principe door de K.P.M. hij :Neder-

. Iandse werven in hestelling gegevcn. 
Daar gehleken is dat de V erenigde 

Nederlaudse Scheepvaartmaatschappij, 
waarh~j de K.P.M. als mede-oprichtster 
gelnteresseerd is, voot· de Holland· 
West-Afrikalijn hehoefte heeft aan 
schepen van het type van de ,Van Spil
bergen '' en ,Van Linschoten". besloot 
de Haad van Bestuur van de K.P.M. in 
te gaan op het verzoek van de V.N.S. 
,heide schepen na oplevering op hepaal
de voorwaarden ter beschikking te 
stellen van de V.N.S. voor de Holland
W est-Afrikalijn. 

V oorts kan medegedeeld worden dat 
de K.P.M. haar activiteit nog gaat uit
breiden tot ander gehied, nl. de tank
vaart. Voor dat doel zal in Nederland 
een aantal tankers van 18000 ton elk 
gehouwd worden. Deze komen in 1954 
en 1956 in de vaart". 

Aldus een officieel krantenhericht 
uit de h.t.I. verschijnende pers. Het 
is al weer een maand of tien geleden 
(om juist te zijn in het April-nummer 
van ,de Uitlaat"), dat wij u in deze · 
kolommen iet.l over onze a.s. vloot-uit· 
hreiding vertelden. 

Ondertussen is het ms. ,Van Spil
bergen" te water gelaten, terwijl hinnen 
enkele weken het zusterschip, het ms. 
,Van Linschoten" eveneens tewater zal 
worden gelaten. 

Ook de bouw van de vier enkel
schroef-motorschepen met een draag• 
vermogen van 5000 ton vol'<lert f':Ps tadig. 
Het hestelde staal komt regelmatig 
naar de werven toe en tegen het einde 
van dit jaar verwacht men als eerste 

Tewaterlating m.s. 11Van Soi lberaen" . ~ 

In nevenstaande kolom · treffen onze lezers een artikel aan over de 
komende uithreiding van de K.P.M.-vloot, alsmede dat op 25 November 
a.p. in Nederland het motorvrachtschip ,Van Spilbergen" is tewatergelaten. 

Dank zij de sympathieke medewerking van ons Hoofdkantoor in Amster
dam zijn wij in staat u van genoemde tewaterlating hierbij het e.e.a. te 
vertellen: 

,Reeds vroeg in de mor~en van de 
25e November hevonden zich op het 
terrein van Van der . Giessen & Zonen 's 
Scheepswerven te Krimpen aan de IJsel 

· vele belangstellenden om getuige te 
zijn van de tewaterlating van het motor
vrachtschip ,Van· Spilhergen". 

Om half .e}f verrichtte Mevrouw 
F. Bolderhey-lwema, echtgen<>te van de 
heer D. Bolderhey, gedelegeerde van 
de Raad van Bestuur .der K.P.l\tl., de 
doopplechtigheid en nam daarna door 
het doorsnijden van het koord de laatste 
heletselen voor de tewaterlating weg. 

Direct kwam er heweging in de grote 
zwarte romp en aanvankelijk Iangzaam, 
daarna steeds sneller gleed de , Van 
Spilbergen" de helling af om met een 
£Iinke vaart in het water terecht te 
komen. Na enige ogenhlikken werd het 
~chip daar opgepikt door een paar 
sleephoten, die het naa1· de kant hrach· 
ten, waar het verder afgehouwd zal 
worden. 

Daarna verzamelden de genodigden 
zich in de Directiekamer van de werf, 
waar het woord allereerst gevoerd werd 
door de heer Van der Giessen Jr., die · 
aan het eind van zijn rede aan Mevrouw 
Bolderhey de gehruikelijke oorkonde 
overhand,igde. 

het m.s. ,Schouten;' te water te kunnen 
Iaten. 

V erder werd door de Raad van 
Bestuur van onze maatschappij toe· 
stemming gegeven om twee vnicht
schepen van ongeveer 3700 ton draag
vermogen te hestellen, welke heide aan 
de werf van Boelne te Bolnes, die ook 
het m.s. , Van W aerwijck" houwt, zijn 
gegund. Het worden enkelschroef-mo· 
torschepen, uitgerust met Storkmotoren 
van 1650 APK, welke de schepen een 
snelheid van 11¥2 knoop moeten geven. 

Zoals in hovenstaand krantenbericht 
is 'vermeld, zullen in Nederland voorts 
voor· onze maatschappij twee tankers 
van 18.000 ton elk worden gehouwd. 
Op het ogenblik besehikken wij nog 
niet over nadere technische gegevens 
van deze schepen, doch zodra hierover 
verdere hijzonderheden hekend zijn, 
zullen wij U in ons orgaan hiervan op 
de hoogte Lrengen. 
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De Directeur in Nederland der 
K.P.M., Jhr. I.H.A. Backer, releveerde 
in zijn rede o.m., dat de K.P.M. met 
het schip, dat m: juist aan zijn element 
werd toevertrouwd, een traditie be
stendigt om haar schepen naar vroegere 
ontdekkingsreizigers te noemen. 

Joris van Spilbergen maakte nanielijk 
in het begin van de l7e eeuw naam als 
zeevaarder. Zo voer hij o.m. rond de 
wereld via Brazilie, Kaap Magelhaes, 
Westkust Z. Amerika, Philippijnen, 
1\tlolukken, Java, Kaap de Goede HootJ 
naar Nederland terug. Op zulke reizen 
werd, zoals in die tijden gehruikelijk 
was ,bet nuttige met het aangenamc" 
verenigd, n.l. handeldrijven en afbreuk 
aan de vijand doen, welke ~eer wei 
verenighare doeleinden waren. 

Tengev<>lge hiervan verliepen derge
lijke reizen in de regel nogal rumoerig. 
Die tijden hehoren gelukkig tot het 
verleden en de .,Van Spilhergen", die 
thans is gehouwd, is uitsluitend voor 
vredelievende doeleinden hestemd. 

Z~jn voorganger naamgenoot werd 
in 1908 aan de K.P.M. opgeleverd, 
hevoer eerst de Java-Australie lijn, 
later de Indonesische· en huitenlandse 
lijnen van de K.P.M., nam gedurende 
de oorlog vanuit Australie deel aan de 
oorlogvoering in de Zuid-West Pacific 
en werd tenslotte in Mei 1949 aan 
slopers te IJ;ongkong verkocht. 

De huidige ,Van Spilhergen" kan 
gebruikt worden, zowel voor het Indo
nesische heddjf der K .P.M. als voor 
de vaart huiten de Indonesische Archi
pel. Met de wens, dat het nieuwe schip 

· nog lang de naam van de K.P.M. overal 
op de wereldzeeen hoog zal houden, 
hesloot onze Directeur zijn 1·ede. 

Zoals reeds eerder vermeld, zal het 
schip waarschijnlijk in April van 1953 
worden afgeleverd'' . 

Tot zover dit verslag over de tewater· 
lating van het m.s. ,Van Spilhergen" 
Vlak voor het ter perse gaan van ons 
blad ontvingen wij, eveneens van ons 
Amsterdamkantoor, van genoemde 
plechtigheid nog een drietal fraaic 
foto's. Deze foto's zullen in het Maart
nummer van ,De Uitlaat" wol'llen op· 
genomen. 



De m.ss. '"Van Linschoten" 

en ,Van · Spilbergen" 

Op 25 November 1952 liep bet m.s. 
,Van Spilbergen" bij C. van der Giessen 
& Zonen's Scheepswerven · N.V. te 
Krimpen aan de IJsel te ·water, terwijl 
binnen enkele weken het zusterschip, 
het m.s. ,Van Linschoten" bij de N.V. 
Rotterdamsche Droogdok Mij. te w-er 
zal worden gelaten. 

Werd in bet April-nummer van ons 
blad in hct kort reeds iets verteld over 
deze schcpen, zo · achten wij nu het 
ogenblik gekomen u in een uitgebreider 
artikel meer bijzonderheden te geven. 

Dt scbepen zijn ontworpen door en 
worden gebouwd onder toezicbt van 
onze Technische Dienst in Amsterdam 

· en vallen onder de hoogste klasse van 
Bureau V eritas voor de vaart op alle 
zeeen. 

De voornaamste gegevens van deze 
schepen zijn : 

lengte over alles 
lengte. tussen de 

·zoodlijnen 
breedte op buiten· 

112,50 m. 

102,10 m. 

kant . spante.n 
holte in de zijde 
z:omerdiepgang 
tropendiepgang 
draagvermogen bij 

16,30 m. 
9,25m,' 
6,45 m. 
6,58m. 

tropendiepgang !l200 
ruiminhoud 

( balecapacity) 272800 
inhoud lading· 

vrieskamers 1000 
inhoud palmolie· 

tank em. 2 X 280 
motor-vermogen 3000 
dienstsnelhcid 13 
bunkerinhoud 460 
drinkwaterberging 

ton 

cub. feet 

cub. feet 

ton 
A.P.K. 
knoop 
ton 

max. 250 ton 
capaciteit van de drink· 

waterinstallatie 20 ton per dag. 
hutpassagiers 6 

Constructie en tytle schlp. 

Electrisch laswerk wordt op vrij grote 
schaal toegepast. Deze schcpen worden 
voldekschepen met de machinekamer 
en de verblijven van de opvarenden en 
de ·passagiers in h et ach tcrschip, 3 laud
ruimen hiervoor, elk met ecn tussen· 
dek, en voorts . 2 pnlmoliedieptanken 
tussen ruim l en ruim 2. 
· ' In de bak op het 'hoofddek bevinden 
zieh aileen hel'gplaatsen en de kombuis 
voor Kroo-boys. In de licrendekhuizen 

Aa;-ae· hand van beschikbare tec1mische gegevens gaf de heer Ajat, tekenaar b.d. TD!HK, 
bovenstaande impressie van het ms. ,Van Linschoten". 

bevinden zich eveneen~"bergplaatsen en 
de timmermanswerkplaats alsmede de 
wasserij met strijk- en droogkamer. 

De luiken in de tussendekken zijn 
van lichtmetaal, terwijl op bet hoofd· 
dek snelwerkende Mc.Gre~or luiken 
toegepast zullen worden. 

De masten zijn aile ongestaagd en 
van een bij onze maatschappij nog on· 
bekende vorm, n.l.vierkant. 

Het laadgerei bestaat uit: 

2 laadbomen van 3 ton 
6 laadbomen van 6 ton 
4 laadbomen van 10 ton 
2 laaclbomen van 50 ton 

De 3, 6 en 10 tons laadbomen worden 
aile voorzien van hangertopliertjes. 

Passagiers-accomodatie. 

In de campagne zijn enige hutten 
ingericht voor het meuenemen van 6 
passagiers, terwijl nog overleg -\vordt 
gepleegd met de Scheepvaart Inspectie 

· hoeveel dekpassagiers langs de kust van 
West-Afrika vervoerd mogen worden. 
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Bemanningsverblijv_en. 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, 
wordt de gehele bemanning in de cam• 
pagne ondergebracht. De verblijven 
voldoen aan de nieuwste wettelijke 
eisen en zo worden o.a. voor het lagere 
personeel van de verschillende diensten 
afzonderlijke eetkamers a.angebracht. 

Veiligheidsmiddelen. 

De sehepen worden voorzien vau een 
C02 rookmeld- en brandblusinstallatie 
aangesloten op alle laadruimen, tussen· 
dekken, palmolietanken, motorkamer 
en bootsmansbergplaats. 

Reddingsm~ddelen. 

De sehepen krijgen ieder 4 redding• 
hoten, welke alle op het aehterschip 
zijn opgesfeld. De ervaringen welke 
met de huidige davittypen werden 
opgcdaan verwerkte men in deze sche· 
pen en zo zullen de boten b.v. met 
eiectrische, vcrplaatsbare li~rtjes wor· 
den gehesen. 

(vervolg ~e pag. 6) 



Navigatie-middelett. 

Behalve de normale en de wettelijk 
geeiste navigatie-middelen worden deze 
schepen nog uitgerust met een slinger
ruit op de commandohrug, een echo
lood-installatie en een radarinstallatie. 
De scanner van de radarinstallatie 
wordt aan de voorzij de van de voor· 
mast aangebracht. 

Machine-installatie. 

De hoofdmotoren worden 6 cylinder 
4 tact W erkspoormotoren met een ver
mogen van 3000 A.P.K. en zijn prac
tisch gelijk aan die van ons m.s. ,Van 
Riemsdijk". 

Ieder schip krijgt drie 6 cylinder 
Werkspoor-hulpmotoren van 225 A.P. 
K., gekoppeld aan dynamo's van Smit
Slikkerveer. 

- Hoofd- en hulpmotoren worden in
gericht voor zware olie. Twee om
vormers, ieder van 40 k VA voeden het 
Iichtnet met 110 V. wisselstroom, welke 
eveneens wordt gebruikt voor de ven• 
tilatoren en de kleine vriesmachines. 

D•ka 

F ~AN S 

AT L A N T I S C H E 

OCE.AAN 

De vaart _op West-Afrika. 

Zoals u elders in ons hlad (pag. 4) 
kunt lezen, zullen de nieuwe ross. ,Van 
Spilbergen" en ,Van Linschoten" voor 
onhepaalde tijd ter beschikking worden 
gesteld van de Verenigde Nederlandse 
Scheepvaartmaatschappij en worden ge• 
bruikt voor de vaart op West-Afrika. 

Genoemde maatschappij, waarhij ook 
de K.P.M. n~mw is geinteresseerd, 
exploiteert tezamen met de N.V. Hol
landse Stoomboot Maatschappij de 
Holland W cst-Afrikalijn, welke een 
tweewekelijkse vrachtdicnst (met pas· 
sagiers-accommodatie) op West-Afrika 
onderhoudt. Door deze dienst, waarin 
dus binnenkort de twee nieuwe K.P .M.
schepen worden opgenomen, worden de 
volgende have'ns aangelopen: (zie voor 
West-Afrika onderstaand kaartje). 

Hamburg - Amsterdam - Antwer· 
pen - Bordeaux- Las Palmas -
Dakar - Conakry - Freetown 
Monrovia e.a. · Liberia havens 

AFRIKA , . 

. 
• i ·, ,_- ... -_ ... __ .-..... 

Kaart van de Westkust van Afrika met de haverLS, well•e door cle llolland Tf'est· 
J.jrikalijn in een tweetvehelijhse dienst worden ltangelopelt. 
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Abidjan - Takoradi - Gape Coasi 
Winneba - Accra - Lome -
Coionu - Lagos - Port Harcourt 
- Duala - Port Gentil - Pointe 
Noire- Matadi- Luanda- Lobito 
en Mossamedes. 

Voor het uitgaande vervoer zijn de 
volgende havens, c.q. gehieden, d~ 
helangrijkste: 

Dakar - Liberia - Goudkust -
Nigeria - Duala en Angola, terwijl 
voor het thuiskomende vervoer : 
Angola - Cameroun - Nigeria -
Goudkust en Liberia 
van veel belang zijn. 

D.e West-Afrika-kust heeft, evenals 
het gebied van de Grote Oost h.t.l. 
weinig aangelegde havens, zodat het 
vervoer van schip naar wal ook daar 
aangewezen is op laadboten. In West· 
Afrika heeft zich een speciaal laad· 
hotentype ontwikkeld, dat geschikt is 
om door de zwa~e branding te worden 
geroeid ; deze boten hebbcn een sterke 
zeeg (langscheepse rondte) en zijn 
ontstaan uit de vroegere roeihoten van 
de zeil-walvisvaarders; zij worden dan 
ook aangeduid met de naam van 
,whaleboat" of surfboat". Deze laad· 
boten worden op de campagne in elkaar 
gezet en met laadbomen overboord 
gebracht. 

Men kan de vaart op West-Afrika 
dan ook vergelijken met onze vaart op 
de Molukken - beide tonen hijzondcr 
veel overeenkomst. W erkt de scheep
vaart in Indonesie met badjo's, op de 
West-Afrikalijn kent men de zgn. 
,Kroo-boys". Deze komen op de uitreis 
in Freetown of Monrovia aan boord en 
verlaten ook daar het schip weer na 
het beelndigen van de kustreis. 

Grootstc Oceaandiepte. 

H .M.S. .Challenger hee.ft in Juni '51 een 
diepte gemeten van 5940 vadem ten Noord· 
oosten van bet eiland Yap, ongevecr 900 mijl 
verwijderd van het reeds bekende ,Mindanao 
Deep", dat tot nog toe nls bet diepste zeege· 
deelte werd beschouwd. Een bodemmonster be· 
staande u~t . rode klei, werd ·opgehaald van een 
diepte van 5744 vnam. De lodingen werden 
verricht met een gewijz:gd type .,Asdic", waar. 
bij de strnal verticaaJ .omlaag wordt gericht 
en uiterst krachtig is. Drie verdere lodingen 
met .,drnad'' werden verricht. De machine be· 
valte 20 mijl pianosnaar-l:1·aad. Ook werd een 
Lucas Iodin. maachine gcJezigd, waarop 5000 
va9m dt·aad. Hierop ~as nog 2000 vaam extra 
!!CSplitst. De lodingen namen 5liz uur en bij 
de laa t st~ 11 orp hu:~ ·• mrn de hoven ' ~rmelde 
boJempruel op. 



K.P .lU.-TENNIS. 

Weer tegen lnternatio. 

Zondagmorgen 4 Januari j.l. hebhen 
de tennisteams van K.P.M. en lnter
natio elkaar in een vriendschappelijke 
wedstrijd weer ontmoet op de tennis
haan van het Logeergehouw. Het lag 
in de hedoeling te spelen om ,the best 
of three sets", doch in verhand met 
tijdnoot werd hesloten telkens twee 
sets te spelen. 

Door de aanhoudende regens van 
de laatste dagen was de haan hehoorlijk 
nat en men was niet w goed of er moest 
met heginnen worden gewacht tot de 
haan enigermate bespeelhaar zou zijn. 
Bet was daarentegen koel, ideaal ten· 
nisweer. 

1 e heren-double. 
Voor de K .P.M. speelde bier Jiich 

(CM3) en Jansen (Pass.) tegen de Inter
natio-mannen Van Werenj Schenk. Dui
delijk was te zien, dat men hij deze 
eerste partij last had van de nog natte 
baan. Bet K.P.M.-team was sterker en 
stond in de tweede set zelfs met 6 - 5 
vo6r. De umpire hepaalde echter dat er 
een long-set van moest worden gemaakt. 
Jammer dat Jansen op een gegeven 
moment uitgleed en tegen Jiich op
hotste, waardoor deze tweede set werd 
verlo1·en. De uitslag was uiteindelijk: 
6-3/ 6-8. 

1 e mixed-double. 
Mevrouw Noordhoek Hegt en Moer

man (DV) honden bier de strijd aan 
tegen Mevrouw Bagnai en Pino. Er 
werd fraai gespeeld: beide doubles 
waren kennelijk aan elkaar gewaagd. 
Moerman liet zich thana van zijn beste 
zijde zien en gaf heel aardige staaltjes 
aan het net weg. 

Uitslag : 6 - 3/5 - 6 
1 e here.n-single. 

Hier ontmoetten elkaar Gerungan 
(Exp. H.K.) tegen Van Leeuwen van 
Internatio. Gerungan was in de eerste 
partij verreweg de meerdere; vele moei· 
lijke hallen wist hij met succes te achter· 
halen. Door het vele heen en weer 
gerim was hij in de tweede set zicht
baar vermoeid. (Jammer, dat er geen 
3de set op het programma stond, anders 
had de Gerungan-motor nog op stooin 
kunnen k<mJ.en !) 6 - 2/1 - 6. 

2de hereu-double. 
Dam (CM3) en Van Santen (CMI) 

traden hier in het strijdperk tegen L ie 
Eng Po en J acobs. Van Santen wilde 
niet op dreef komen; Van Dam was in 
de eerste set vrij slap, doch in de tweede 
set .werden er aardige ballen gegeven. 
Onze CM-ers zagen nog kans een I - 5 
achterstand enigszins in te !open tot 
4 - 6. lnternatio won heide sets met 
4- 6 j 4- 6. 

Er is ook deze Zondag weer sportief 
. en prettig gespeeld! 

Nieuwe knstvaartdienst in 
Australie 

grote transport- en 11tuwad~orsmaat• 
Naar wij vernemen gaan de Auetra· 

lische firma's Collier Moat Ltd., een 
naa •.Iatnaa.IB:) 'H '.& ua 'fl:lluetps 
nieuwe kustvaartdie£st lange de Oost· 
kust van Australie oprichten. Deze 
dienst zal worden uitgevoerd door spe· 
ciaal voor dit doel gebouwde schepen, 
die een hepaald aantal geladen trailers, 
welke zelf aan en van boord kunnen 
rijden, kunnen medenemen. De gedach· 
tegang hierhij is, dat genoemde ver• 
voerders een ,van-huis·tot-huis-dienst" 
zullen gaan instellen. 

Bet eerste schip, dat voor dit doel 
in Amerika werd gebouwd, nadert zijn 
voltooiing en zal hinnenkort worden 
gehruikt om dit nieuwe vervoersysteem 

· uit te proberen; zo zou dit systeem 
reeds met succes worden toegepast in de 
Golf van Mexico. Bedoeld schip zal een 
draagvermogen hebben van 1300 ton en 
plaats kunnen bieden aan 70 trailers. 

Speciale inrichtingen voor het meren 
van deze schepen aan een steiger, waar 
de trailers op en van hoord kunnen 
rijden, moeten nog worden gemaakt. 

Een andere nieuwigheid welke men 
voornemens is in te voeren, is het ver• 
voer in standaard-containers met een 
inhoud van ca. 5 ton, welke dan direct 
vanaf de vrachtauto langszij het echip 
kunnen worden overgenomen en op de 
zelfde wijze worden gelost, waardoor 
ook vele manipulaties met de lading 
worden voorkomen. 

Naar aanleiding van dit Iaatste, mer· 
ken wij op, dat onze maatschappij reeds 
tot bet vervoer van lading in containers 
is overgegaan. Deze kisten kunnen door 
afschepers hij de K.P .M. worden hesteld 
voor het vervoeren van hun goederen 
vanuit hun gudang tot aan gudang ont· 
vangers. Er hestaan twee modellen 
welke gevuld een inhoud kunnen heh· 
ben van resp. 1 m8 en 3% m 8, terwijl 
wanneer zij ledig worden geretourneerd 
ineengeklapt kunnen worden en daar
door een kwart van de ruimte innemen. 
De eerste stalen laadkisten zijn onlangs 
ontvangen en inmiddels in gebruik 
aesteld. 
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Brengen 
zeepaardjes geluk ? 

Als u voor het eerst van uw leven 
in een aquarium een zeepaardje hekijkt, 
zult u niet geloven dat a met een vis 
te doen h eht. H et diertje heeft de kop 
van een paard, de snavel van een vogel, 
de grijpstaart van een aap, de heende· 
ren van een zoogdier en hezit hoven· 
dien een huidel, waarin het zijn kroost 

kan opbergen. Kaarsrecht zweeft het sta· 
tig door het water. Een kleine beweging 
van zijn rugvin is al voldoende om bet 
van koers te doen veranderen, waarhij 
de lange staart als roer dienst doet. Als 
het diertje, dat in de Noordzee, het 
Oostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan en ook in de Middellandse Zee 
voorkomt, zich met kleine zeedieren 
wil voeden, gaat het heel vernuftig te 
werk. Bet perst met hehulp van zijn 
kaken en zijn verhemelte al bet water 
uit zijn bek. Mond- en kieuwdeksels 
worden dan gesloten. Met een snelle 
heweging pikt het zijn prooi, opent zijn 
,snavel" en het slachtoffer wordt van· 
zelf naar binnen gezogen. 

Bij de zeepaardjes komt de zorg voor 
het nageslacht in hoofdzaak voor re· 
kening van het mannetje. Dit ontvangt 
namelijk van bet vrouwtje de eieren 
hevrucht. Als na enige tijd de jongen 
worden gehoren, blijven ze voorlopig in 
de huidel en pas na een dag of twintig 
kan de vader zich bevrijden van zijn 
nakomelingschap, die dan in staat is 
een zelfstandig Ieven te gaan leiden. 

Natuurlijk hehben de vreemde ver
schijning en de typische eigenschap· 
pen van het zeepaardje in de loop der 
eeuwen de fantasie van de mens geprik
k eld. De oude medicijnmeesters geloof· 
den, dat het diertje in gedroogde en 
verpulverde vorm een geneesmiddel 
was tegen hondsdolheid. Tegenwoor· 
dig gelooft men daar niets meer 
van, maar er zijn nog altijd genoeg men• 
sen, die denken dat een zeepaardje ge· 
luk brengt. W aarschijnlijk omdat het 
diertje zo uiterst moeilijk i11 te be
machtiaen. { .. Wn•lli .. J. 



G~s!aagd . Kerstfeest in Logeerg~houw 
Kerstdiner werd groot sncces ! 

Men spreekt wei eens van de donk~re dagen voor Kerstmis ... · · · · · • Zo 
zaer bet er althans fiO'Ut!rlijk gesproken, voor de loge's in het Logeergebouw 
ee~ mome~t naar uit" toen bekend was geworden, dat Kerst '52 ,in intieme 
kring" zou worden ~evierd. Men had echter buiten de waard, in dit ~eval 
de Civiele Dienst, gerekend, die de samenpakkende onweers~olken mteen 
wist te jagen en door juiste organisatie de gasten en genodxgden van bet 
Logeergebouw een paar geslaagde Kerstdagen heeft weten te bezorgen ! 

Voorwaar geen gemakkelijke opgave, 
om zonder personeel, er voor te 
zor:en dat er o.a. een Kerstdiner t:> 

voor maar liefst 250 personen op 
tafel moest komen. Op 24 December, 
de avond voor Kerst, werd door de 
Chef C.D. een vergadering belegd om 
te trachten onder ons personeel de 
nodige kellners (pardon : obers), koks 
en hordenwassers (sters) te recruteren. 
AI direct was bet enthousiasme der-

mate groot, dat 
men er een mo
m.ent zelfs bang 
voor was dat er op deze wijze niemand 
zou overLlijven om hediend te w·orden! 

Men had in no time de heschikking 
over 150 vrijwilligers (sters), die er als 
het ware op stontlen om ingedeeld te 
worden. Besloten werd om twee ploegen 
te vormen, voor elke Kerstdag een, 
doch deze beslissing is dan ook eigen· 
lijk precies de enige fout geweest welke 
werd gemaakt. W at gebeurde er name· 
lijk ? De ploeg voor de eerste dag was 
na afloop van L.aar eer::;te dagtaak der
mate enthousiaet geworden, dat ploeg 
no. 2 haast niet aan ,bod" kon komen. 

Eerste Kerstdag was het om 5 uur 
'smorgens opstaan geblazen: Er stond 
nog een grote afwas van de vori~e dag 
te wat·ht :-n, . welke klaarLlijkclijk was 

,vergeten" ; terwijl ook het ontbijt 
voor diezelfde ochtend in orde moest 
worden gemaakt. Geen nood: de afwas 
werd gedaan en het onthijt kwam er -
op tijd ! Om baH tien was alles al ~veer 
opgeruimd en de vaat gewassen. Dnect 
werden de nodige maatregelen getroffen 
voor de lunch, terwijl anderen zich 
weer hezig hielden met het uitwegen 
van groenten en vruchten enz. Zo zagen 
wij twee ~ezaQvoerders : de een helastte 

zich spontaan 
met de Ieiding hij 
de afwas, terwijl de ander, 
die blijkbaar reeds lange tijd 
goed bij de C.D. stond aangeschreven, 
zich verdienstelijk maakte met het uit
wegen van allerlei mogelijke ingredien
ten. 

Het was ondertussen in de keuken 
van het Logeergebouw een echte vro· 
lijke keuken gewordcn. ,,Neus" Hooge· 
veen met zijn uitgesproken zin voor 
humor, hicld er de stemming danig in 
en om O!'tuerkingen als: ,Je hebt hij 
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mij een goed hetaalde hetrekking, dus 
zal je er ook hard voor moetcn wer· 
ken!" werd dan ook _hartelijk gelnchen. 

De lunch bestond voor de eerste dag 
uit : · soep, een overheerlijke goud· 
gele nasi·goreng met spiegelei a la 
wel'kplaats (ik geef het u te doen om 
250 matasapi's te bakken !) , vruchten 
en een geurig kopje · • koffie. Het 
keuken-personeel was . met meer te 
remmen : opnieuw vaat wassen en 
dooraaan met het hereiden van bet 
Kerstdiner . . Op het menu Pt:eikte voor 
die avond o.a. een hors d'oeuvre varit\ 
waarin de zo populaire ,,Hollandse• 
Nieuwe, moest worden verwerkt. Ktinl 
u het zich voorstellen dat je van het 
schoonmaken van onvervalsie maatjes· 
baring dorst krijgt ? Wij maar 
al te goed en het was begrijpelijk, 
dat onze zoute-haring-slachters zich een 
koud biertje goed lieten smaken. 

Des avonds om 8 uur stond dan alles 
gereed : de eerste gasten kwamen teeds 

en zetten zich 
aan de keurig 

opgemaakte en 
leuk versierde ta· 
feltjes. Elk tafel
tje was voorzien 

van een kunst-kleedje, een leuk Kerst-
stukje en verder nog takjes met hulst 
enz. In het midden van de eetzaal stond 
een schitterende Kerstboom opgesteid,. 
welke door twee meisjes was opge· 
tuigd. Dank zij de medewerking van· 
ons hoofdkantoor in Amsterdam - was . 
dit mogelijk «eworden. - men had ons 
·speciaal vo.or_ deze . Kerstviering de 
nodige vernitt11.~l~l:\ (~ezonden. Een 



sympatJJicke gcste, welke op hoge pr1js 
is gesteld. 

Het Kerstdiner hestond uit de vol
gende culinnire geneugten : 

. Hors-d'oeuvre varie au CD 
Consome ala K.P.M. 
'oison roti 
pommes naturelles 
chou-fleur 
Compote mixtionnee 
Oranges de Californie 
M occa bresil. 

Riethij werd een uitstekend en op 
juiste ieniperatuur gebracht glas Bor
deaux-wijn geserveerci. tJ ziet bet : om 
van te wntertanden ! Wat hijzonder 
opviel was de keurige, vlotte en geruis
loze hediening, waarbij vers~hillende 
oudere adjunctchefs zich ontpopten als . 
ervaren kellners. Een versterker-instal
latie zorgde voor toepasselijke muziek, 
hetgeen de toch al prettige Kerststem
ming nog cen$ to verhoogde. 

Voor de Logeergebouw-gasten en hun 
genodigden is bet ongetwijfeld een 
onvergetelijke avond geworden, hetgeen 
u, ' Iezer, direct zal opvallen bij het be
kijken van de op de neven-pagina afge· 
drukte foto·montage. 

Het bedienend personeel had het 
druk ~ na afloop van hct diner wachtte 
immers weer een uitgebreide afwas. En 
zelf bij de afwas kan het hestaan dat 
men zich in de vingers kan snijden: 
daarvan weet P .Z. mee te praten! 

Nu denkt u misschien nog dat er 
door het min of meer ,onervaren" 
personeel veel borden en glazen zijn 
gesneuveld ? Niets is minder waar : de 
totale schade door hrekage gedurende 
beice Kers~dagen bedroeg precies 2 
borden en 1 g1as. Bravo dames en 
heren koks, kellners en afwassers, er 
zullen niet veel hotels zijn waar men 
hetzelfde kan zeggen. · 

Die eerste ·avond was om 11 uur 
weer alles schoon en opgeruimd en 
men trof alweer de nodige maatregelen 
voor het ontbijt voor de volgencle 
ochtend; Vermelden wij kortheidshalve 
dat ook op de tweede Kerstdag alles even 
vlot verliep als daags tevoren en de 
stemming opperbest bleef. Beide dagen 
zijn zonder handicap verlopen en de 
Logeergehouw-gasten werden op tijd en 
keurig hedieud ! 

Een woord van bijzondere dank mag . 
bier zeker niet ontbreken a:m het acir ~s 
van de jeugdige proviandklerken en 
onderofficieren van de vloot, die stuk 
voor stuk, onder Ieiding van onze Ci· 
viele Dienst, prettige medewet·kers zijn 
gehleken ·en er op royale wijze toe heb· 
ben bijgedragen dat alles zo vlot verl'iep 
en ·geen wanklank werd "ehoordl 

n~ Nederlandse scheeps• 

IJouw-industrie. 

Kort geleden hebben de heren Hup· 
kes, voorzitter van de Centrale Bond 
van S<;heepsbo.uwmeesters, Boot, oud 
voorzitter van die bond en De Boer, 
Directeur van de Nederlandse Dok· en 
Scheepsbouw Maatschappij~ in een 
vraaggesprek voor de Nederlandse om
roep het een ·en ander verteld over da 
stand van zaken in de Nederlandse 
scheepsbouwindtlstrie. Wij ontlenen 
daaraan het volgende : 

Met 381.000 ton aan zeeschepen in 
aanhouw is Nederland op het ogenhlik 
het vijfde scheepshouwland ter wereld. 
Een 300-tal scheepswerven geeft werk 
aan 45.000 mensen ; in de aanverwante 
hedrijven werken ook nog eens 45:000 
man. Dit is meer dan nodig is voor hin
nenlands gehruik. De Nederlandse 
scheepshouw moet het dan ook voor 
een belangrijk deel hebben van de 
export. Deze industrie wordt op geen 
enkele manier heschermd of gesubsi· 
dieerd. Nederlandse reders kunnen in 
het buitenland hun schepen vrij Iaten 
bouwen 'en repareren; zij hehoeven 
dan later geen invoer- of andere 
rechten te betalen. 

Scherpe concurrentie van de scheeps
houwindustrie in binnen- en huitenland 
is dus een gebiedende eis. 

De werven zijn in vier groepen ver
deeld: groep I, van 13 werven, houwt en 
repareert grote zeeschepen. 

Groep 2, van 195 werven, bouwt en 
r epareert kleine zeeschepen voor koop
vaardij en visserij, Rijn- en binnenvaar· 
tuigen. 

Groep 3, van 11 werven, bouwt en 
repareert baggermaterieel, drijvende 
kranen en dergelijke. 
. Groep 4, van 77 werven, bouwt en 

repareert jachten en kleine hinnen· 
schepen. 

Bij elk van deze vier groepen is de 
toestand anders. 

De werven, die grote zeeschepen 
bouwen, hebben -ongeacht de op· 
drachten voor de Koninklijke Neder· 
landse Marine- 65 schepen in bouw· 
en nog 100 in portefeuille, totaal 
1.368.000 ton. Maar naast de nieuwhouw 
is ook de reparatie van gtote betekenis 
Er worden jaarlijks in de Nederlandse 
grote zeehavens zeker een 1000-tal 
schepen in dokken · of op hellingen en 
1000 op stroom liggende schepen ~e· 
repareerd. 

In 1951 werd voor het binnenland 
gerepareerd voor llO millioen gulden; 
de huitenlandse reparatie-rekening 
Ieverde 90 millioen gulden aan devie• 
zen op. De nieuwbouw voor buiten· 
landse rekening hedroeg door export 
naar 25 Ianden niet minder dim 250 
millioen gulden aan deviezen, terwijl 
het hinnenland nog eens voor 200 mil
lioen gulden bestelde. Dit is een totale 
omzet van 650 millioen !!ttlden waarvan 
340 millioen aan deviezen. 

.. :If:\' 
·~· 

' 
,'m uit zee oppikken WO$ nik.J, miU1r laot ik 
je vertellen dal het een hele toer wa& om ·m 

tjetten te lerel'l ......... I" 

!'"""~-·~·'-·'·-· .............. _ .................................. , ....... , ., _ .................... , .-............... , ..................... ,.,~-, ........ , ..................... ~,., ............... "--'•'-·~ 
{ { 
I ATTENTIE ... !! I 
~ j , 

~ ~ ; S T A .D S S (!:Eli ® U W B U R G D J A K A R T A ; 
! ! 
~ 6 en 7 Februari 8 uur n.m. ~ 
~ i 
~ ,D I E R Y <:: K E R E E 0 E R S" ; 
! ( 
I • J 
~ ID i 
i i 
~ ,I I{ D E C D E G ll A A F V E R M 0 0 R D" ; 
~ ; 
i ; 
i Besprcel<t nog heden uw plaatsen bi1· : i 
i ; 
i ; 
~ de heer P. H. L. J. K. van den Kerkhoff ( 
I I 

~ Hoofdkantoor K.P.M. ~ 

L ............. ,., ................... ~ ................... , ......................................................................................................................................... ,~ 
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· De volgende mutaties vonden in de afgeloperi maand bij onze maatschappij plaats. 

Aandekomen : J. H. Hut en echtg; hfd. empl. 4/ 2 m.s. ,Oranje" 
G. J. Reitsema en 

E.V. 

E.V. C. de Graaf 

F. H. Wolff 
A. l. J. ·de l:''eijtet 
M. P. T envrot:ll. 

gezagv: 

le stm. 
le stm. 

P. S. Kalsbeek 2e wtk. 
C. W. Radius hfd. empl. 
Ch. A. de Roy van 
Zuydewyn hfd. empl. 
C. Walet en echtg. empl. 
S. J. Krijt 1e stm. 
C. P. Soreedra~rer hfd. empl. 
C. Zuidschcrwoude le stm. 
D. D. Minnema 1e stm. 
F. A. Rosner hfd. wtk. 
B. G. L. van Os 2e wtk. 
H. J. Edelenbcis empl. 
C. D. Caalen gezagv. 
H. Th. Pipper en 

ech~~-
J. van WilJigen 
R. Koopmans en 

hfd. wtk. 
2e wtk. 

echtg. hfd. empl. 
]. C. Lalujan ·en 

echtg. 
W. F. R. Muyder· 

man 

em pl. 

em pl. 

12/ 12 vliegtuig van 
Australie 

25 /12 vliegtuig 
30/12 .. 
3!/l2 " 

S'pore 
2/1 vliegtuig 
5/1 " 

te 

5/1 
5/ 1 
5/ 1 
6/ 1 
8/ 1 

per vliegtuig 

II/ I 
12/ 1 
13/1 
13 / 1 
1711 

17/1 
1711 

17!1 

1711 

17/1 

" 
" 
" 

" 
" 
" m.s. , Oranje" 

" 
" 
" 

" 

" Mevr. H. Haack 
v.d. Goes - v.d. 
Heuvel echtg. 2e wtk.l7/1 " Mevr. M. K.uyp• 
Paulus cchtg. 2e wtk.17/1 .. 

Mevr. B. V. Oter-
doom - Oster-
p:ard ('ln·;•tensen echtg. empl. 17/ 1 

Mevr. H. Janssen• 
.. 

Gelling echtg. empl. 17/ 1 " MPvr. A. II. M. 
Benz-R es ecn1..:. empl. 

Th. v.d. Voort 
J. v.d. Winden 

le stm. 
ge .. a~v. 

Welkom 

Vert~Pli:ken : 
H. de Kreek 2e wtk. 
E. Engelberta 2e wtk. 
P. J. Balder gezagv. 
B. Cb. Bevers 3e wtk. 
J. W. G. Tborborg 2e stm. 
P. H. de Monck en 

ecbtg. hfd. wtk. 
Dr. A. F. van 

Heerde en ecbtg. adj. chef 
F. A. Moerdijk en 

echtg. 
A . v.d. Manl 
G. Ch. Hamaker 
W. C. Korving en 

adj. chef 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 

echtg. j!ezagv. 
L. A. van Ouerloo 2e stm. 
H. A. Meyer 2e stm. 
}. F. A. Jansseu en 

echtg. 2e stm. 
H. Muys en cchgt. 2e stm. 
J, R. J, Krnb ex. 2e stm. 
Ch. P. Verhaar 2e wtk. 
B. Claas Coockson 2e wtk. 
J. M. Dekker bfd. empl. 
W. F. Schaefer empl./ bnAS a 

17/1 , 
22/ 1 vliegtuig 
24/1 , 

in lndonesiel 

~1/1~ vliegluig 
22/12 " 
9/ 1 , 
9/ 1 " 

16/ 1 " 

21/1 m.e. ,Garoe\" 

4/ 2 m.s. ,Oraoje" 

4/2 , 
412 " 4/2 " 
4/2 .. 
4/ 2 .. 
4/ 2 " 
4 '2 " 4'2 .. 
4/2 " 4 '2 " 4/2 .. 
4.'2 " 4/ 2 • 

ex R.V. 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 

ex R.V. 
ex E.V. 

ex ~·l)~ia 
ex s•.,ore. 
ex n.v. 
ex F..V. 
ex :R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex R.V. 

ex R.V. 
ex R.V. 

ex E.V. 

ex E.V . . 

ex E.V. 

ex R.V. 
ex R.V. 

R .V. 
R.V. 
R.V. 
z.v. 
R.V./S.V. 

R.V./O.P. 

E.V. 

E.V. 
O.P. 
V.P. 

R.V. 
•LV.'S.V. 
ontslag. 

R.V./S.V. 
R.V.IS.V. 
ontslng. 
R.V. 
R.V. 
E.V. 
E.V. 
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echtg-. empL 
Mevr. M. H. Dam. 

wijk-Ruysenaan 
eclltg. 4e wtk. 4/ 2 

T. van Dam en 
echtg. ex.empl. 4i 2 

Goede reis! 

Nieuw aangenomen : 

.. 
.. E.V. 

" ont~ln g 

G.H. Schap;en empl. 8/ 1 per vliegtuig te S'pore. 
H . Masdorp Se wtk. 1711 per m.s. ,Oranje" Tdj. Priok 
H. R. M.eyjes Se wtk. 17/ 1 ,. 
J. Koops Se wtk. 1711 , 
W. A. C. van Rooy 11 wtk. 17!1 , , 
G. J. de Vries , 1711 , , 
R . Dopheide , 17/ 1 ., 
J. M. v.d. Kieboom , 1711 , , " R. Frietman , 17/1 , ., 
A. C. Canlrijn 17/ 1 ., , 
J . T. Spaans , 1711 , ,. 
G. D . Salemink 1711 , ., ., 
J. Castelein , 1711 , , 
B. Peeters I 711 , " 
W. van Nek , )1!1 , , 
J. F. Rutten , 1711 ., ., " Welkom bij on:z:e Maatschappij! 

l'tlutaties : 
R. M. Prelle empl. 22/ 12 met ontsiag. 
T. van Dam empl. 30/12 , , 
C. W. Radius hfd. empl. 5/ 1 naar Aid. Vervoer, H.K. 
Ch. A. de Roy van 

Zuydewyn hid. empl. 5/ 1 
C. Walet emp). 5/ 1 
C. P . Sorgedrager bfd. empl. 6/ 1 
G. H. Scbagen empl. 8/ 1 
E. A. Zijlstra empi/hfd. baas 8/ 1 
L. E. de Feniks 1oc. empl. 9/1 

J. A. Stolk em pl. 
H. J. Edelenbos empl./baas a 
lr. Ong Tjin Goan loc. empl. 
R. Koopmans hfd. empl. 
W. F. R. Muyder· 

12/1 
13/ 1 
16/ 1 
1711 

naar T.D.; H.K. 
oaar Afd. C.M./ H.K. 
naar Ald. Doorvoer/H.K. 
naar ag. Penang. 
naar T .D./ ag. Makassar. 
naar Ink. en Mag. Dienst!Tdj. 

Priok. 
naar ag. Tdj. Priok. 
naar werkpl. Tdj. Priok. 
met ontslag. 
naar Afd. C.M./ H .K. 

man 
J. C. Lalujan 
J. R. J. Krab 

empl./haas a 17/1 naar werkpl. Tdt Pciok. 
empl. 1711 naar Afd. C.M./ H.K. 
2e stm. 19/ 1 met ontslag. 

~.,.,·-·-·-·-·-·-·-·._-·-·-·-·,·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·-·'''"~ ' ' ; Ooze Jubilarissen in Febrnari '53. ; 

l Am" b;" g,;"'" ,"!' ~=:tig :Ia::::. Tg. Prlok 3F•h•. l 
! Lauw Tjien Soey hoofd-mandur werkpl. Tg. Priok 24 Fehr. ~ 
' ' ~ l'ijfenttvintig jaren ~ 
~ Maakaf djurumudi ag. Indrapura 1 Febr. t 
. H. W. Ranli hoofdklerk 2e kl. ag. T~. Priok 7 Febr. ! 
~ The Hok Seng beamhte ag. Tg. Priok 11 Febr. ~ 
; Ham:>:ah b. Kama· ; 
; loedin hoofdklerk 2e kl. ag. Muntok 11 Febr. ; 
i P. G. A. van Eeden hoofdwerktuigkundige lJ . Febr. i 
! H. Kab.ngie waker I hoofdkantoor 12 Febr. ! 
! W. Vader M.zn. gezagvoerder 20 Febr. ~ 
~ J. Klijn gezap;voerder 20 Febr. ~ 

11

;;: G. J. Starn boofdwerktuigkundige 20 Febr. t 
On:z:e hartelijkste gelukwensen! ~ 

~.,....._., ............ "".' '' '' '' '- ''·'·-·'·-·- · ...... , . ' ' ' ' '"'-•'-•' ' ' " ,. , ., . , ., . , ., . ,,, ....... 



Geslaagci ! 
Van de in de maand December jl. gebouden macbinisten-examens 
zijn geslaagd : 

Diploma A.: 
F. L. M. Spit - Sde wtk. 
M. M. Sybesma - 4de wtk. 
N. J. de Hoog - 4de wtk, 
}. B. Pisanis - 4de wtk. 
E. J. M. Bollen - 4de wtk. 
J. H. Loman - 4de wtk. 
B. Pekel - 4de wtk. 
A. Gillisse - 4de wtk. (ddo. 24/ 12 '52 bevorderd tot 3de wtk.) 
J. Verstraate - 3de wtk. 
}. G. E. Straat - 3de wtk. 
M. F. Muller - 3de wtk. 
G. B. Edwards van 
Muyen - 3de wtk. 

Diploma B.: 
G. E. Thijssen - 2de wtk. 

PROFICAT! 

Brieven op zee. 
Gelezen worden ze ontelbare malen, 
Al was de' inhoud haast vooruit geweten, 
Van 't zelfde levensstof in alle talen 
En op den duur tot op het w_oord versleten. 

1 och weer ontvouwd na 't eenzaam avondeten, 
Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen; 
Jl oor hen, die zoveel eenzaamheid verbeten. 
Is uit die letters leeftocht nog te halen. 

Tussen lieve en liefhebbende steeds staat er 
Van kroost, huis, dorp en eiland wet>r 't alleen 
Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas. 

lva tal van reizen is het of een waas 
't Bekende aan land omhult: men is allt>c" 
En hoort bij 't · schip en houdt het met h ct water. 

Slauerhof, 

Gevonden negatieven. 
In een der K.P.M.-hibliotheekboeken zijn 12 negatie· 

ven gevonden (afm. 51/2 X 5¥2 eM.). De rechtmatige 
eigenaar kan deze negatieven afhalen hij de redactie 
van ons blad. 

A. J. VAN MEERTEN 

Van ons hoofdkantoor te Amsterdam ontvingen 
wij bcricht, dat op 3 Januari 1953 op 57·jarige 

. leeftijd te 's·Gravenhage is overleden de heer 
A. J. van Meerten,, in I even gepensionneerd gezag· 
voerder van onze maatschappij, tevens lid van de 
Rijkscommissie voor de stuudicden·examens. 

* * * 

L. HAZE WINKEL 

Op 3 J anuari j.l. is te Amsterdam overleden de 
beer L. Hazewinkel, in leven gcpensionneerd 
hoofdwerktuigkundige der K.P.M. 

Ons taalhoekje. 

Tante Betje. 

Mogen wij U voorstellen aan· on~e al'!emeen r;enl'hte en geziene 
ingezetene Tante Betje? ......... Kent U haar niet? Maar tlat is 
niet mocelijk ! Overal en op nile uren van de dag loJpt U haar 
tegen bet Jijf en bet is een publiek geheim, dot zij de schutspatrone! 
is van handelscorrespondenten, opstellers vnn circulaires en reclame
geschriftcn en van nog vele andere soorten v~n scribenten. 

U moet h.1ar kennen, want iedereen kent banr en bet zou om 
niet verwonderen, wanneer · U zclf nor; een neefje of nicht je van 
haar wanrt ......... Als U zich haar niet zo gauw voor de 2ee•t 
kunt hulen, dan komi dnt wauschijnlijk, doonlat U hoar aanwe· 
zigheid altijd en overal zo gewoon vindt. dat U baar niet eens 
meer opmerkt. Waarmede dan metcen haar grote ,populuritcit'' 
verklaard is ! · · 

,Tante Betje" - . om U maar uit de droom te helpen - is 
de bijnaam voor 'ecn' eerbiedwnnrdige oude damer di e echter het 
ongeluk beeft, een bectjc monk tc !open. Velen valt dot ntet op. 
maar zij, die van nature cen :toed oog hcbben voor wanproporties 
en onevenwichtigheden, zien bet dromme!s goed en ergeren :ich 
er aan. Zij voclen iedere keer weer de neir:i ng, dnt ene - onwtl· 
lige - been recht te trekken, zodat het ~elijke tred g~at houden 
met bet andere .. ....... Dit lijkt misschien erg oneeroiedig en 
ongevoelig, maar het is begrijpelijk, want len hier onthullen wij 
U bet hele geheim van Tantes euvel> : Tan:e simuleert ! Het is 
geen aangeboren gebrek van haor, doch aileen mnar ecn heel lelijk 
a&nwensel. Tante behoeft niet mlnk te lopen ; zij zou heel g:;cJ 
,normaal" kunnen lopen als zij wilde. Zij schijnt cchter te dcnken, 
dat deze abnormale loop byzonder elegant is en haar een tikje 
voornamer maakt dan andere men sen ......... 

In dit waandenkbeeld van het oucle schuilt icts nai'efs en hulpe· 
loos·goedmoedigs. Vn.ndnar waarschijnlijk, dat de taalcl'iticus Chal'i· 
varius indertijd - het is nl vele jarcn ~leden - d!e karakteris. 
tieke bijnaam voor baar bedacht. H aar officii:Je naam, waaronder 
zij bij taalkundigen beken·d staat, lu idt intusse.n heel anders, 
namelijk : .foutieve intervesie. 

U weet wat ,interversie" is ? Letterlijk betckent dit woord : om
kering, en in de leer van de zinsbouw verstaat men daaronder : 
bet verandering brengen in de normale Yolgorde van zinsdelen. 

Dit is soms geoorloofd, ja zelfs geboden. Zcg ik b.v. ; Henk 
eet npenootjes, dan gaat bet onderwerp ann de persoonsvorm 
vooraf. Maak ik er echter een vrngende zin van, dan verwisselen 
deze zinsdelen van plaats : ,Eet Henk apenootjes ?" 

Nu een ander gevnl: Henk eet apenootjes en hij krijgt er 
dikwijls buikpijn v-an. Dat is ook in orde. Dnt wil zeggen, niet die 
buikpijn, maar de volgorde der zinsdelen. Zet ik nu de bijwoor· 
delijke bepali.ng .,dikwijls" in de twccc1e zin voorop, dan hee!t 
geoorloofde interversie p]ailts. Kijk maar : Henk eel apenootjes en . 
dikwijls krijgt hij er buikpijn van. 

Willen we voorbeelden? Ze liggen in hantcn, boeken en 
(vooral in handelsbrieven) voor het grijpen : 

Uw brief hebben wij ontvangen en haasten wij ons U te ant
woorden. 

Wij tro/fen de familie niet thuis en zullen wij het daarom een 
andere keer nog eens proberen, 

Rel vroor dat het kraakte en hebben wij allen intens genoten 
van het usvermaak. 

Het leven biedt <1ele teleurstellingen en is het daarom maar het 
beste er niet te veel van te verwachten. 

Dit, lezer, is Tante Betje in volle glorie ! Ziet U nu wei, dat 
zij monk loopt ? En vindt U dat mooi ? Wij voor ons vinden 
dat foeilelijk ! En als U daar anders over dcnkt, nu - dan hapert 
er wat aan Uw ,smaak". Toegegeven - zij is een stnkker, maar 
·dat is nog geen rede.n. om ·haar kuren te dulden, en nog minder 
om die na te volgen ! Wnt ons betreft, mag Tante morgen aan 
de dag sterven - hoe eerder hoe liever ......... 

(ui t .. Goed ge:egd zo .. .... f .. ) , 

Wie spreekt het snelst? 
Een Noors onderzoeker heeft vastgesteld, dat de bewoners van 

tropische gebieden in bet algemeen lnn:;zamer spreken dan de 
bewoners van gebicden met een meer gematigde temperatunr. 
Volgens hem zijn de Fransen de recordhouders met driehonderd 
en vijftig lettergrepen per minuut. Paarna volgen de Japannen 
met_ driehonderd en tien leuergreve.u.. 
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P(»trus Plancius -(1552-1622) 

Predikant als gids over 

were!dzeeen 

de 

IIet feit, dat onlangs Plancius' 400ste geboorteda.~ werd herdacht, moge 
aanleiding zijn om een ogenbl;k bij de bctekenis van deze voor de Nederlaudse 
scheeT}vaart zo be!angrijke figuur stil te staan. 

Wie was Petrus Plancius eig·cnlijk ? Leest U het hiervolffende interessante 
vcrhaal over deze onvermoeide · Amsterdamse dominee en kartograaf. 

vv~nn~er on~evcer 350 jaar gcleden 
ecn koopvaardcr in. het Vlicgat de zeilen 
hees en koers zette naar het Zuiden met 
bestemming Java, was dat cen 
twijfelachtige ondcrneming. Tot de 
Stra~t van Gibraltar was de weg bekend 
genoeg, maar verder Zuidelijk hegon de 
ellende, de vaart in de mist van het 
onbekende. Om dan maar te zwijgen van 
het traject Kaap· de Goede Hoop • 
Bantam, ccn eenzame, nog zclden· 
bevat·en route, cen dikke 4000 mijllang, 
waarop, hehalve Mauritius, geen enkel 

. her!!:e1mingsteken was, waaraan men 
zijn koers kon t!>etsen. 

Zo dreven er velen het onbekende te· 
gemoet, schamele hulkjes van 300 a 400 
ton, bespottelijk klein in de geweldige 
ruim te van heme! en oceaan, met on
betrouwhare kaarten, of helemaal zon
der, gespeend van de noodzakelijke ken· 
nis van stromingen en passaten, alJeen 
met een kompas en een verzameling 
uiterst gebrekkig gereedschap waarmee 
aileen een zeer hijdehande schipper, de 
plaats waar men zich hevond, althans 
op een paar honderd mijl in elkaar kon 
goochelen. Sommige minder intellectue· 
Ie pi!~hroeken kekcn alleen maar naar 
vogels of drijvend wrakhout en planten 
of naar de kleur van het water en maak
tcn daaruit op dat er in een van de 64 
l~ompasrichtingen land was, maar welk 
en hoe? De meesten voeren op goed 
geluk, maandcn aan een stuk, vcrrijkt 
met de elkaar tegensprekende aanwij
zingen van buitenlandse zeevaarders, 
die er inmiddcls zel£ nooit geweest -wa
ren en de feiten ook al uit derde hand 
hadden, of met de twijfelachtige mede
delingen van middeleeuwse schrijvers, 
waarvan driekwart pure fantasie was. 

En dat, terwijl de toekomst van de 
Verenigde Nederlanden volledig van de 
scheepvaart afhing. Het was de scheep· 
vaart en daarmee de handel, vooral op 
lndie: die het klcine land aan de Noord
zee omhoog stuwde naar de rij der eer
ste mo«endheden en naar een periodc 
van orr~ekende h~oei op alle gebied. 

wees over al1e wercldzeeen en naar 
aile .onhekende kusten. Het was voora) 
door zijn onvcrmoeibare ijver dat de 
grote handelsvaarten naar Indie, ooze 
levensader, stuk voor stuk met succcs 
werden bekroond. Hij ·voorzag de vloten 
van al1e noodzakelijke aardrijkskundige 
en zeevaartkundige gcgevens, zonder 
welke de ondememingen, die ons grote 
welvaart hrachten, nooit tot zo'n goed 
einde zouden zijn gebracht. 

De man, die deze belangrijke taak op 
zijn schouders nam, was een dominee. 
Ergens aan een Amsterdamse gracht 
stond een pastorie; vanuit de studeer
kamer, voor de ramen waarvan de 
boomtakken wiegelden in de wind, leid. 
de een simpele predikant de schepen 
van de Verenigde Nederlanden over de 
zeeen der wereld. Zijn naam was Petrus 
Plancius; vier honderd jaar geleden 
werd hij '.geboren. 

Door water en vuur. 
Te Dranoutre, een plaa>tsje in W ~t· 

Vlaanderen, dichtbij de Franse grens, 
werd Plancius in 1552 geboren. Zijn va· 
der, een niet onhemiddeld man, was 
met hart en ziel de Hervorming toege· 
daan en dat betekende in die tijd een 
vogelvrij bestaan, Overal &teeg de rook 
van de brandstapels naar de hemel; ver
volgingen, mishandelingen, folteringen, 
dat was al~edaagse werkelijkheid. Fel 

en bitter stonden de partijen tegenover 
elkaar, b et was een tijd vol wreedheid 
en zonder genade. 

De jonge Pieter kreeg er ·volop zijn 
deel van. Nadat bij, 24 jaar oud, zijn 
studies voltooid had, ging hij · als rei· 
zend prediker · door Vlaanderen. Hij 
stichtte er gemeenten, preekte in schu· 
ren en in bossen, soms elf nachten ach· 
ter elkaar, meestal op eigen kosten, om· 
dat de mensen hem niet konden beta· 
len. Op een nacht, het was in Meenen, 
wierp ecn man plotseling de deur van 
de schuur open, waar Plancius preekte, 
met de kreet dat de schout er aan 
kwam. De jon:re dominee sprong. van 
het preekgestoelte a£, vluchtte door de 
paardenstal naar huiten; een wilde jacht 
volgde. Eensklaps stond hij voor de 
Leye, dreigend klotsten de golven tegen 
de oever, het was. stikdonker en achter 
hem baanden zijn vervolgers zich een 
wcg door het struikgewas. Er was geen 
keus ; een koene sprong, een korte wor· 
stelling en veilig klom de onverschrok
ken dominee tegen de andere oever op. 
Zeven jaar lang bleef hij in Brussel, 
maar in 1585 ramden de soldaten van 
Parma de poorten open en opnieuw 
moest hij met levensgevaar een poging 
wagen te ontsnappen. Dat lukte ; ver· 
momd als Spaans S'-ldaat ontvluchtte 
hij de stad en bereikt~ veilig Bergen op 
Zoom. 

Door zijn heldhaftige arheid in Vlaan
deren was Plancius niet onbekend ge
bleven. De Amsterdamse kerkeraad 
stuurde inderhaast een hoodschap naar 
Bergen ~p Zoom met bet verzoek op 
proef te komen preken. Dat gebeurde 
en de Amsterdamse hroeders en zusters 
vonden de nieuwe dominee zo goed, dat 
hij nog hetzelfde jaar als predikant te 
Amsterdam \Verd bevestigd. 

Als theoloog heeft Plancius zich duch· 
tig geweerd. Zijn tijd in Amsterdam 
viel samen· met de godsdiensttwisten, 
die in bet begin van de 17e eeuw de 
Nederlanden in rep en roer · hrachten; 

Onze Gouden Eeuw is niet denkhaar 
zonder de gids die onze schepen de weg 

H et s.s. ,. flrlllcius", het groo.tste schip v1111 ()nze maatsc1tappij, dankf :ijn nemm aan de 
Amsterdamse domiuee en kartograaJ Petrus Plancms. 
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,·ooral in de strijd met de Remonstran
ten, die hij verafschuwde, heeft Plancius 
een belangrijke rol gespeeld .. Een sym
pathieke figuur was hij niet; fanatiek, 
onverdraagzaam en heerszuchtig als hij 
was, wierp hij zijn tegenstanders de fel
ste scheldwoorden en heschuldigingen 
naar het hoofd, zo zelfs dat hij ver
schillende keren door zijn eigen ker
keraad tot de orde moest worden geroe· 
pen. Hij eiste dat aile niet-Gerefor
meerden uit het land zouden worden 
verbannen, een voorstel dat gelukkig 
geen instemming genoeg vond, want dan 
had de Gouden Eeuw wei eens minder 
goed kunnen zijn dan ze nu geweest is. 
We mogen evenwel niet vergeten, dat 
hij groot geworden is in een tijd van 
harde, onverzoenlijke tegenstellingen. 
waarin hij ook van anderen weinig 
menselijkheid heeft ondervonden. 

Onvermoeid werker. 

Dat Plancius naar Amsterdam kwam 
was van het grootste belang. Hij vond 
er de rust en de tijd om zich te bekwa· 
men op het gebied van de zeevaart• 
kunde. En dat niet aileen: in het 
~illieu van kooplieden en rede1·s leerde 
hij de grote behoeften kennen van de 
zeevaart en daardoor kreeg zijn aan· 
vankelijk onbepaalde interesse vaste 
richting en doel. · 

Tegen het einde van de 16e eeuw 
zagen de voorbijgangers lange de 
gracht dominee Plancius a1o1ond aan 
avond 'itten voor zijn tekenbord. Ter· 
wijl do £chemer stil neerzonk over het 
roerloze water van de grachten en de 
Westelijke hemel gloeide hoven het 
mastenhos van de gemeerde koop· 
vaarders, gleed zijn tekenstift behoed
zaam en · uiterst voorzichtig over het 
papier. Als resultaat van deze uren 
ve1·scheen in 1592 zijn heroemde wereld
kaart, een werk dat in de scheepvaart
wercld, en niet aileen in Nederland, 
met gejuich werd hegroet, omdat ze 
broodnodig was. Plancius droeg haar 
QP aan de Staten-Generaal en verkreeg 
voor 12 jaar octrooi. 

Dat was het begin van zijn arbeid 
voor de Nederlandse koopvaardij en de 
eerste van een serie kaarten, zowel 
wereldkaarten als kaarten ·van afzonder· 
lijke gebieden, die aile voor de zich 
~mel ontwikkelende scheepvaart van hct 
grootste gewicht bleken. Overal ter 
wereld stonden de wakkere Hollandse 
.schippers, worstelend langs onbekende 
.kusten en over onafzienhare zeeen, 
onder klapperende zeilen te turen op 
de kaarten van de Amsterdamse do· 
mince. Ontzaglijk is het onderzoek en 
de studie die Plancius zich voor het 
samenstellen · van zijn kaarten heeft 
moeten getroosten. Het grootste gedeel-

te van de aardbol was nog onLekend 
gehied of was aileen nog maar bezeild 
door enkele waaghalzen en dan meest 
huitenlanders. Maar Plancius bezat veel 
huitenland.se relaties en steeds wist hij, 
zij het met moeite, de reisjournalen te 
pakken te krijgen van Engelse, Pot·tu· 
gese, Franse of Spaanse ontdekkings· 
reizigers, die kostbare gegevens bevat
ten van allerlei aard. Bovendien ont· 
ving hij van elk schip van de Oost
indische Compagnie, dat in Amsterdam 
meerde, de journalen het eerst van 
allen. AI deze reisbeschrijvingen werkte 
hij nauwkeurig door, noteerde, schifte, 
vergeleek en maakte conclusies, een 
werk dat geweldig veel tijd en energie 
eiste. Aile nieuwe dingen, die hij er uit 
puurde, bracht hij onmiddellijk aan op 
nieuwe uitgaven van zijn kaarten, zodat 
de Nederlandse zeevaarders er op de 
volgende tochten direct gebruik van 
konden maken. Het is niet moeilijk te 
begrijpen wat een verdienstelijk werk 
die alles was voor de anders half in 
den blinde zeilende schepen. 

Maar dit was heus niet het enige 
punt op het programma van de ener· 
gieke predikant. Temidden van een 
drukke arbeid als dominee in een grote 
stad, dikwijls betrokken in een fclle 
theologische strijd, bovendien vader 
van een groot gezin dat zijn zorg en 
Ieiding niet missen kon, vond hij ook 
nog de tijd en de moed zich op ander 
gehied voor de zeevaart verdienstelijk 
te maken. Geen wonder dat hij, zoals 
de geschiedenis vermeldt, eens op een 
Zondag de preekstoel besteeg en een 
betoog hield dat meer op een zeevaart· 
kundige lezing geleek dan op een preek. 
We mogen evenwel aannemen, dat de 
Amsterdamse hroeders wat door de 
vingers hebben gezien, omdat zoiets 
wei begrijpelijk was. 

Werk zo lang het dag is. 

We mogen wei zeggen, dat Plancius 
dat waar gemaakt heeft, wanneer 
we zien wat hij zoal verder voor onze 
koopvaardij heeft gepresteerd. In het 
begin van de l7 e eeuw was het pro· 
bleem van de lengtebepaling op zee zeer 
urgent. Evenals andere gouvernementen 
loofde ook de Staten-Generaal een pre· 
mie uit voor degene, die dit vraagstuk 
bevredigendkon oplossen. Plancius vond 
een manier, die, hoevele gebreken zij 
ook had, in ieder geval bruikbaar was 
en een belangrijke stap vooruit be
tekende. Dat spreekt temeer, omdat 
eerst in de 18e eeuw dit probleem 
definitie£ werd opgelost. 

En dan het onderwijs aan schippers 
en stuurlieden. Enkele avonden in de 
week zag men een paar zeelQi de stoep 
opschuifelen en verdwijnen achter de 
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dcur van de pastorie. Er bestaat ecn 
tekening waarop zo'n zeevaartkundig 
lesuurtje staat afgebeeld. AI heeft menig 
zeeman, niet gewoon te studeren, want 
zeemanschap was in die tijd uitsluitend 
een zaak van de practijk, daar onge· 
twijfeld moeilijke uurtjes doorgebracht, 
even zeker is m enig stuurman later 
blij geweest de l·~ssen van de zeevaart· 
kundige domime te hehben meege
maakt, als hij zich in een critieke 
situatie bevond waarui t bij zich, dank 
zij het geleerde, redden kon. 

Ook voor de Noordoostelijke door
vaart, de vaart naar lndie door het 
Noorden, heeft Plancius zich geweldig 
gei'nteresseerd. Hij was er vast vall 
overtuigd dat zij bestond, ondanks het 
feit dat anderen ten stell~gste beweer
den dat het fantasie was. De geschie
denis heeft Plancius in het gelijk ge· 
steld. Niet aileen heeft hij de tochten, 
die daartoe werden ondernomen en 

· waarvan de overwintering op Nova . 
Zembla . de bekendste episode is, weten· 
schappelijk voorbereid, maar ook was 
hij het, die de expedities daadwerkelijk 
op touw zette. Trouwens, aan vele 
tochten, zowel naar Oost als naar West, 
heeft Plancius meegewerkt, niet alleen 
als adviseur maar ook als initiatief· 
nemer. Talrijk · zijn de suggesties die 
hij gedaan heeft voor nieuwe tochten 
en nieuwe vestigingen. Eens schreef hij 
een protest tegen de Engelsen die be
weerden aileen het recht te hebhen in 
het Noorden de walvisvangst uit te 
oefenen, een betoog dat klonk als een 
klok. Tenslotte zijn Memorien, bv. ovec 
de lndie-vaart: geschriften vol kostbare 
gegevens over winden, stromen, kusten, 
haaien, landstreken enz., een universele 
vraagbaak die iedere Oostinjevaarder 
naast de Bijbel meevoerde, een raad
gever, die men in aile omstandighcden 
opsloeg. Kort gezegd: Plane ius was 
het wetenschappelijk centrum van de 
Hollandse scheepvaart- en handels 
wereld, omnishaar en onbetaalbaar. 

Aan dit werkzaam Ieven kwam op 
Pinkstcrmaandag 1622 een vrij on
verwacht einde. Terwijl de wimpels 
van de koopvaarders op het Y vrolijk 
wapperden in de lentewind, lag Plancius 
op zijn doodsbed . .,Na noene". aldtB 
zijn biograaf, ,bereikte hij de kusten, 
die nog nooit in kaart waren gcbracht". 

, Als men gheslaeft heeft seer, moet 
men tot rusten gaan", zegt zijn ~raf
gedicht en een geschiedschrijver oor· 
deelt: ,Hy heeft die verre Vaerten 
deser Landen treffclick gevordert". 
En dat · het scheepvaartbedt·ijf ge• 
worden is wat het nu uog is : ceo 
onzer voornaamste welvaartsbronnen. 
dat was niet in de laatste plaats het 
werk van deze merkwaardige Amster· 
damse dominee. 
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I 
Op 5 December j.J. was het program· 

rna van Radio Nederland - Wereld· 
omroep gericht tot een aan tal telegra· 
fisten van ,Radio Holland". Telegrafist 
J aburg van bet m.s. ,Van Riebeeck" 
verzond de volgende telegrafische re
actie: 

, .... .. 5 Dec-ember te Singapore ,schip 
van de week" 15.28 gmt. in 25 meter· 
band prima ontvangen. hartelijk dank 
aan aile medewerkers. ' 

* 
. Op Vrij dag 19 December a.p. was het 

koopvaa1·dij -programma bestemd voor 
3 schepen van onze maatschappij, t.w. 
de ross. ,Sjnabang", ,Kalahahi" en 
,.Kalianda". Bij deze uitzending waren 
als ver tegenwoordigers van de K.P.M. 
in de studio van de W ereldomroep 

· aanwezi2 mevt'OUW Ch. M. Masselink en 
de heer J. Roering. 

Gezagvoerder Van Dijk van de ,Sina· 
bang" schreef over deze uitzending o.m. 
het volgende: 

" .. • . Wij hadden gedurende beide 
uitzc.ndtijden, binnenliggende te Td. 
Priok, een goede ontvangst". 

(;ezagvoerder Van den Berg seinde 
over de uitzending voor de ,Wain· 

" "apoP- : 
1::' , • • • ontvangst groeten weekschip 
prachtig op 16 meter liggende rede 
Teg_al". 

Op Oudejaarsavond zond de W ereld
omroep een hersengymnastiek u~t tus
sen een team van de K.P.M. en van de 
W ereldomroep. De uitzending voor 
het Verre Oosten vond plaats op 3 
Januari jl. 

* 
Radio Nederland - W ereldomroep 

verzorgt dit jaar op de ilavolgen de data 
koopvaardij-uitzendingen, bestemd voor 
echepen van onze maatschappij: 

13 Februari 
13 Maart 
10 April 
15 Mei 
12 Juni 
17 J uli 
21 Augustus 
2 October 

23 October 
13 November 
18 December. 
Wijz:igingen in de dezc dat11 ui leraanl 

voorbehouden. 

Snperlatieven. 

Van aile 14 groepen gegevens is er 
steedJ een, die aan het vermelde super
latief heantwoor dt. 

W eet u welke het zijn? ( oplossing zie 
pag. 16 

I . grootste 
a. Mars 
h. Jupi ter 
c. aarde 

2. kleinste 
a. atoom 
h. ion 
c. molecule. 

3. heetste 
a. Sahara 
h. Russische steppen 
c. Zuidpool. 

4. koudste 

5. 

6. 

a. Bolivia 
h. Siberie 
c. Liherie 

snelste 
a . licht 
h. geluid 
c. kogel. 

langzaamste 
a. egel 
h. pad. 
c. wezel. 

7. hoogste 
a. Mount Everest 
h. Mont Blanc. 
c. Parnassus 

8. diepste 
a. Noordzee 

h. Middellandse Zee 
c. Rode Zee. 

9. ha:rdste 
a. staal 
h. marmer 
c. diamant 

10. zachtste 
a . goud 
h. ijzer 
c. zilver 

11. langste 
a. yar d 
b. vadem 
c. el. 

12. kortste 
a. 0.005 M 
b. duim 
c. streep 

13. zwaarste 
a. zink 
b. tin 
c. koper 

14. lichtste 
a. water 
h. benzin!' 
c. terpentijn. 
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Radar•proefstation Noord
wijk doet nienwe 

ontdekkingen 

Enige tijd geleden is er nog al wat tf" 
doen geweest over de nieuwe Nederland· 
se vinding ,Raplot", een radar·iustalla
tie, waarmee het mogelijk is onderlinge 
afstand en richting tussen twee op het 
radarschet'm zichtbare punten onmi d
dellijk te bepalen. Proefnemingen onder 
aile r'ogelijke wcersomstanuigheden 
hehhen bewezen, dat Raplot een onver
woestbaar humeur heeft, wat betekent, 
dat het heeld altijd scherp is. 

Deze ui tvinding van het radarproef
station in Noordwijk h eeft toen in de 
technische wereld sterk de• aandacht 
getrokken . En nu heeft dat zelfde ratlar
proefstation de wereld opnieuw ven·a~t 
met de radiografische overhrengiug van 
radarh eelden. Van het radarproefstation 
in Noordwijk uit werden over een af. 
stand van 16 kilometer urenlang radar
signalen feilloos naar Scheveningen ge· 
seind. H ierbij werd een 3 em. radioklink 
gebruikt. 

Door deze vinding zijn tal van nieuwe 
mogelijkheden geschapeu, zowel voor 
de luchtvaart als voor de scheepvaart. 
V oor bet scheepvaartverkeer kan men · 
nu in de havens, langs kusteu en rivieren 
radarstations plaatsen, die hun heelucn 
naar een centraal punt kunnen zenden. 
Nu is het. dus mogelijk voor deze cen
trale ontvangpost de gunstige plaats uit 
te zoeken en vandaar uit doorlopend en 
onder aile omstandigheden het scheep
vaartverkeer te leiden. Binnenkort zal 
een mobile radarinstallatie met radar· 
relais volgens het Raplot·systeem langs 
de Wester Schelde worden opgesteld. 
Dit wordt dus een wereldprimeur langs 
een der moeilijkste vaarwaters ter we
reid. 

---~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-.. -·-·-; 
, UITLAAT".JAARGANG 1947. ~ 

I Ter completering van ons ; 
archie£ roepen wij hierhij · de i 

i welwillende medewerking i n van i 
1 onze lezers om ons te helpen aan i 
i i 
I de navolgende onthrekende num· ; 
i mers van jaargang 1947: i 
~ t 
~ 15 Februar i ~ 
' 1 April i 
i i 
; 1 Mei f. 
! 1 Juni i-
1 ( 

~ Aan hen, die ons aan een of meer- ; 
~ dere exemplaren zonden kunnen i 
1 helpen, hii voorhaat onze dank. i· 
i " i 
~ d i 1 Re . · . . . ;. 
( . 
~~~··• .• .-................. "'V"'Io."''''""""'"'""'''" ....................... "" ........... _ .. -..""'~ 



Nieuwjaarsreceptie in het Logeergebouw. 

(/oto : Tong & Tim 

Onze recipierende directie : v.r.n.l. pres. direct. D. lken, mevrouw E. C. W. 
de Koe, de directeuren mr. D. F. de Koe, ll. Harinck en ]. F. P. de Geus, 
mevrouw B. M. de Geus, directeur en mevrouw D. ]. Prank van Hoogeveen. 

Op de rug gezien het personeel dqt zijn gelukwensen kwam aanbieden, 
v.r.n.l. : mevroz~w W. A. de Mol (VZ), mej. P. E. Carels (Verv.), ]. Ch. Smit 
(l}niekamp.), Dr.' A. Weinmann (direct.-geneesh. ziekenh. Petamburan), Zr. M. 
den Besten (direct. zielcenh. Petamburan), C. L. ]. van Hartrop (etg. Td. Priok) 
en C. M. Cordesius (Claims}. 

' 

Schilderende Zeevaarders. 

ScltiiJers vindt men overa], zo ook onder het zcevarrnrlc personr cl van 
onze vloot. Gezagvoerder H. Fleurbaay, die het commando voert over het m.s. 
Mabian is niet aileen zeeman, doch ook zeevarend schilder. 

Dat hij op verdienstelijke wijze kwast en palet weet te lianteren kunnen 
onze lezen ongetwijfeld opmaken uit bovenstaande reproductie van een door 
hem vervaardigd schilderij van het K.P.M.·schip Bawl. 

Voortreffelijk werk ! 

Is Uw ,Uitlaat"~jaargang 1951 
corripleet ? 

Voor diegene, die zijn ,Uitlaat"
jaargang 1952 wenst te completeren, 
zijn van de navolgende nummers no~ 
exemplaren hij de redactie verkrijg:· 
haar: 
no. 1 6 no. 7 9 
no. 2 6 no. 8 9 
no. 3 9 no. 9 8 
no. 4 9 no. 10 = 9 
no. 5 9 no. 11 = 9 
no. 6 9 no. 12 = 10 

U ziet h et : de voorraad is u iterst 
gering. Men haaste zich ! 

Kip pen in de kaartenkamer. 
Stuurlieden van Trinity House komen up 

menig schip en kunnen kiezen nit een gro te 
verscheidenheid van kapiteins, zowei voor als 
tijdens hun loopbaan. Commander J . . Radford 
de.nkt nog eeno terug aan enkele van :ae 
meest amus3nte types die hij , op de b r ug:" 
ontmoet heeft. H ij doet dit in een van 
de laatste afleveringen van de ,Trident". Als 
de kapitein, ·die hij zich altijd zal h er inneren 
vanwegc zijn zonderlin ge manier van doen , 
noemt hij een :zekere Chileen : Capitano S. 
die :zijn sporen op de westkust had vet·dieud . 
Hij diende als officier onder hem. Commander 
R adford vertelt van hem : 

Voorop staat, dat hij het bevel had over het 
schip en daardoor aanspraak kon maken op 
verschillende voorrechten, -die anderen werdett 
geweigerd. Maar tensloue ging hij volgens mijn 
idee toch te ver. Hij was niet aileen een uit· 
gesproken fat , hij was Ievens een verwoede tuin· 
man, die in potte.n en kisten alles kweekte wat 

maar wilde groeien. 
Hij h1d anjelieren voor zijn tafcl en voor 

bet geval hij aan land ging : versgeplukte munt
krui'den voor ons gebraden lam ; sla en tuiukers 
het hele jaar; heerlijke l entc·uitjes geplan l in 
een oude bak vlak bij ·de slnnrman en een 
jaar h adden we zelfs nieuwe aardappelen, die 
l1ij had gepoot in mest, waarvoor hij zelf zorgde 
(ergens in een paar kis!en aan dek ) . 

H et l!Ool(tepunt kwam toen hij de timmerman 
opdroeg aile laden onder de kaartentafel te 
verwijdercn en daar een hoenderkod tc maken, 
zodat hij pluimvee kon gaan fokken. Wij 
moesten tenslotte onze waarnemingen doen op 
dat schip en hoewel ik er aan gewe.nd wa8 
geraakt om tussen hvee ~llmen.in-pottcn door 
te kijken als ik een kompasrichting wilde bepa· 
len, dacht ik toch wei dat kippcn in lle kaarten· 
kamer h ouden wei iets te ver ging. Daarom 
scheidden we van elkaar en ik moet zeggen : 
wei enigszins tot ons h eider spijt ! 

(nit ,.de Blauwe W impel' ') 

Spreuk van de maand. 

V olharding moet bij ons streven 
voorzitten: wie iets ten halve doet 
doet niets. ' 

Tolstoi. 

Superlatieven. 
(Oplossh1g van pag. 18) 

lb · 2b · 3a - 4b - 5a - 6b - 7a • 8c • 
9c · lOa · llh - 12c · 13c - 14h. 



()-p~~•tanttin-tJ door tnspanning 

om, uzzle Mee/ 

H et beroemde zetduiveltje speelde 
ons in ons vorige nummer parten, waar· 
door helaas de sluitingsdatmn, tot het 
inzenden van oplossingen van het. kruis· 
woordraadsel, is weggevallen. 

Deze datum was vastgesteld op 20 Fe
bruari a.s. U heeft dus tot die datum 
de tijd uw oplossingen in te zenden . 

H et IJegint er wei naar uit te zien, dat 
onze eerste opgave succes schijnt te h eh· 
ben; vee} kunnen we er ·nog niet van 
lleggen, aangezien er, op het moment 
dat wij dit schrijven, nog een maand 
tijd is. 

Hoe dan ook: hier is de tweede op· 
gave, een K .P.J\11.-puzzle door de redac
tie zelf samengesteld, waarmede wij u 
evenveel succes toev<ensen als met de 
eerste. Nog een goede raad: van ver· 
~chillende chefs van dienst h ebben wij 
vernomen dat er puzzelende ,Uitlaat"· 
lezers zijn, die onder kantoortijd alle 
mogelijke moeite doen op een van onze 
witgeloofde prijzen heslag te leggen. Dat 
kan natuurlijk niet. Hen roepen wij met 
stentor-stem toe: kom, pnzzle thuis . .. !! 

* 
Voor inzenders gelden de volgende 

voorwaarden : 
1 . . lm:en~ing'en, welke dtuidelijk van 

na.ain -~n adres- zUn voorzien, te 
richten aan : 
De redactie van , De Uitlaat" 
p / a Hoofdkantoor K .P .M. 
Medan Me1·deka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossin
gen worden zonder meer ter zijde 
gelegd; 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 
geldprijzen beschikbaar gesteld : 

1 prijs van Rp. 25.-
1 ., , Rp. 15.-
1 ., ,. Rp. 10.-

Bij meerdere goede oplossin
gen beslist bet lot. 

4. Over oplossingen en/ of toeken
ning der prijzen kan met de 
1·edactie NIET worden gecorres
pondeerd. 
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Oplossingen van bovenstaande K.P.M.
puzzle dienen uiterlijk 20 Maart a.s. in 
ons bezit te zijn ; oplossingen welke na 
genoemde datum worden ontvangen 
kunnen niet naar een prijs mededingen. 
De namen der prijswinnaars van dit 
raadsel zullen worden vermeld in , de 
Uitlaat" van 1 April a.s. 

* 
K.P .M. • 1•nzzle. 
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Steeds woot·den va n 8 letters in te Yullen, 
vol gens ondc rstaande omschrijving: 

I. hijzondere vl eesspij s. 
2. anntal personen di e een bepa:~lde wi r.ler-

sport beoefenen. 
3. zeer J!.evreesde ziekte. 
4. soort lekkernij in tablelvor m. 
5. niet duur. 
6. waar de machine onder zit. 
7. hangt om of over het Iicht. 
8. geld om een g:edane koop ongedaan te 

maken. 
9. waarop m en dr ukt om contact te krijgen. 

10. po• ~~reuille waadn men afbeeldin~en op· 
b erg!. 

II. l ste pers. enkelv. van: met het verstand 
vauen. 

12. gro. e knol welke in gekookte vorm nls 
groente wordt gegeten. 

13. plateau. 
14. voor de vorm. 
15. soort van gedroogd wier ; leverkruid . 

M 

It'f 
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16. gevederte. 
17. bcvordet·aar, aanstoker. 
18. aa n de drank zijn. 
19. instrument waarmede m an een geweer 

schoonmaakt. 
20. b eloftc, schuldbekentenis. 
21. peettante. 
22. icmaitd die tot een b cpaalde partij b ehoort. 
23. ver gezicht naar aile of vele kan.en. 
24. men!AJg in een dagblad. 

Toelicltting: Voor no. 1 krijgt rr.en dus een 
woord dat beJ!int met een k en 
e indigt met een p. 
No. 15 begint met een p en ein
digt met een · t. 
enz. 
D e ij in I vnkje. 

Zcll ik uw smol,-lrellw/lertje even 
u•egbrengen, m ijnlteer ...... ? 
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