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( UITERSTE DATUM VAN INZEND ING VA N BJJDRAGEN VOOR ONS BLAD; DE 15e VAN DE MAAND ) 

Doet U mee? 
In het Fehruari-nummer r ichtte11 wij 

een oproep tot onze amatenr-fotografea 
om mede te dinge~1 naar de maantb
lijkse nitgeloofde prijs van Rp. 50.
voor de heste foto van de maand. Storill 
heeft het niet gelopen met deze foto
inzendingen : tot op heden ontvinge:1 
wij er slecbts drie ! 

Op de omslag-pagina van ,de Uitlaal" 
prijkt nu maandelijks een foto en het is 
deze frontpagina-foto waar wij het even 
met u over willen hehben. 

De redactie zou h et hijzonder op prijs
stellen om iedere maand op de omsla;; 
cen leuke hedrijfs- of scheepvaartfou 
Dp te kunnen nemen, hetgeen hct 
uiterlijk van ons hlad uiteraard ten 
goede komt. Maar .. ... . . ... .. hoe kome!l 
wij nu aan aardige foto's hiervoor? Wij 
zijn min of meer gehonden aan ceu 
hepaalde afmeting; u hegrijpt wei, dat 
wij voor bet heoogde doel «een zgn. 

I. d , f 0 v , 1ggen e o vierkante foto kunnen 
gebruiken, dit zou de indeling van onzc 
omslagpagina bemoeilijken. Wij hehhen 
een ,staande" foto nodig. De afmeting 
cloet er verder minder toe : wij zorgen 
wei dat de foto op de juiste grootte 
wordt geclicheerd. 

Mogen wij nogmaa]s de medewerkin1! 
inroepen van onze fototoestelhezittend~ 
pcrsoneelsleden om aan deze ( doorlo
pende) fotowedstrijd mede te doen? 
V oor hen, die h et misschien zijn ver
geten, vo1gen bier nogmaals de voor
waarden, waaraan moet worden vol
daan: 

1. Uw inzendingen te richteu aan: 
D~ 1·edactie van ,de Uitlaat" - p/a 
Hoofdkantoor K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 -
Djakart~; 

2. de foto's moeten glanzend zijn af
gedrukt en een afmeting hebben 
van (minstens) 6 X 9 eM. , terw.i.jl 
hct negatief moet worden bij
gevoegd; 

3. naam en aclres, alsmede het motto 
waarunder de foto wordt ingezon
den, duidelijk vermelde~; 

4. indieu de door U ingezonden foto 
in , de UiHaat" wm:tlt opgenomcn, 
ontvangt U een be1oning van 
Rp. 50.- (vijftig rupiah); 

5. ingezonden foto's en negatieven, 
wei of niet gehonoreerd, kunnen 
NIET worden teruggezouden; 

6. de inzenders-(sters) verlenen de 
redactie van ,de Uitlaat" het recht 
tot puhlicatie van de door hen inge
zonden foto{s) over te gaan, zon
d<Or daartoe tot enige verplichting 
gehouden te zijn; ·- -

7. over de inzencl~ng'en, zomede over 
de toekenning der prijzen, kan NIET 
word-.m gecorrespondeerd. 

Duet U mee?? Wij rekenen er op! 

Voor de beste biidrage aan 

ons blad. 

Gczagvoerder Fleurbaay (elders in dit 
nummer trcffen onze lezers wedcrom 
een reproductie aan van een door hem 
vervaardigd schilderij), schreei ens een 
tlczer dagen dat hij h et plan had opgevat 
-om enkele door hem, naat· maritieme 
gegcvens, te maken schilderijcn uit te 
!oven onder die personeelsleden, die in 
de loop van dit jaar de beste hij
dragen voor ons blad zoud en Ieveren. 
Kapitein Fleurhaay had zich e.e.a. als 
volgt gedacht : 

1. een schllderij van 40 X 30 eM. voor 
het beste of leukste g·edicht met be
trekking tot een of ande1· K.P.M.
voorval, K.P.M.-schip etc.; 

2. een schilderij van dezeifde afme
t~ng voor de heste of leukste spreuk; 

3. een schilderij van dezelfde afmet~ng 
voor de heste foto van het jaar; 

4. een schilderij van 70 X 50 eM. voor 
diegenen die in prozavorm zijn besfc 
zienswijze geeft over het onderwerp: 
verantwoordelijksheidshesef mede 
in verband met genoten opleiding 
en opvoeding ( zoals vorming van 
karakter en geest van onze a.s. jonge 
stuurlieden en dus toekomstige 
gezagvoerders). 

Oat is niet gering. Wij zijn gezagvoel"
der Fleurbaay zeet· erkentelijk vo-or 
deze vorm van medewerking om, zoals 
hij zelf schrijft : ,te komen tot een goed 
verzorgd maandhlad voor en door 
K.P.iVL-ers en tot het heste maandblad 
van a1le Nederlandse scheepvaartmaat
schappijen". Wij willen uiets liever ... ! 



-~ederland - land van 
solidariteit 

·Zierikzee, Februari 1953. 
Met · dekens uit Twente, met Ievens~ 

middelen uit heel het land - met een 
boodschap van solidariteit namens wer
kend Nederland zijn wij hierheen ge
komen - naar dit land in rouw, waar 
Nederlands' . erfvijand tijdelijk weer 
heeft overwonnen. 

.. . Woerden , . ' 

..h' . ---Ouiltwater . . 
', ~\ 

. Het is goed, dat ieder weet, hoe dit 
.J.eel van Nederland lijdt. Aanstonds bij 
aankomst in Bruinisse namen we deel 
aan het reddingswerk. In de overstroom
de polders van Schouwen - Duiveland, 
dat een toonbeeld is van de ellende, 
die heerst in een tiende deel van Neder:
land, zochten wij naar de laatste achter
hlijvers, zich vastklampend aan hun 
verdronken land, hun half ingestorte 
woning. Amerikaanse Ducks door· 
kruiseri het land en gezeten op een de
zer amphibie~vaartuigen, omgord met 
een oranje zwemvest, en · in gezelschap 
van dappere Duitse jongens en Hol
landse militairen reden wij binnen in 
een troosteloze wereld van water ·en 
wanhoop. Een colonne van twintig 
Ducks bewoog zich moeizaam voort, om 
bij het eerste kruispunt zich waaiervor· 
mig te verspreiden. Het bleek zelfs voor _ L:~!;::;!;;;;;:;;!;;;;:!;:;::!:;:=:::!.:S:;E::::!:::O:!:::!::!:::::!::::!:::!:~!::;;i;::!::::!::!::::::::::!:::=::t:=:~;;;;;::::~ 
de Ducks nauwelijks mogelijk een weg 
te vinden in het uitge~torven hart van 
dit poldergebied, waar de gordijnen van 
de verlaten of uitgestorven hoerderijen 
wapperen uit de gebroken ramen, en 
een illusie wekken als of er nog leven 
is, dat wacht om bevrijd te worden. 

De molenaar van Willemstad heeft 
nog tijd gevonden om de voile wieken 
in staand kruis te zetten - dii is in de 
molentaal: Help ons- wij zijn in nood. 
' Op Schouwen-Duiveland en op veel 
andere plaatsen in het geteisterde gebied 
was dit niet mogelijk. Daar werd de 
.molenaar met de rest van de bevolk.ing 
door het water verrast. Een enkeling 
heeft zich kunnen redden op een hogere 
. ctage, een uitstekend dak en het zijn 
'deze eenzame lieden, waarnaar de heli
copters hoven onze hoofden zoeken. Zij 
veS"tigen onze aandacht op de plaatsen 
waar hulp wordt gevraagd. 
!. Op gedropte ruhberhoten komen de 
in de ijzige wind huiverende vhichtelin
gen naar de verzamelpunten, waar onze 
amphibie passeert. De stakkers worden 
snel in een deken gewikkeld : zij zijn 

,uiotgeput van de kou en het voedselge· 
brek - hun verhalen zijn allen gelijk. 
: U kent ze uit de kranten." Op een iets 
hoger gelegen punt komen de Ducks 
weer bijeen. Op dit punt verzamelen 
zich ook de redders zelf, die in platte 
, vaartuigen van boerderij naar hoerderij 
zijn gevaren, overal speurende naar 
tekenen van Ieven. W aar zij ee~ dode 
'in den, he~!!en zij ~en k!1li~ !I! de grond 

Overzicht van het ·ondergelopen land. 

geplant. ·Er zijn er verscheidene. Een 
der jongens - lid van de Nederlandse 
marine - doet een sober verhaal van 
twee kinderen hand in hand gevonden 
op een dijk - dood, van kou gestorven. 
Er staa-t nu een kruis, dat van verre te 
zien is. De kinderen liggen er hand in 
h ... . J. 

Als aile redders en geredden verza· 
meld zijn gaat het voort naar Zierikzee, 
dwars door de polder. Over een lange 
.vaart die eens een weg is geweest, met 
kilometerpaaltjes en homen en villa's 
langs de kant. Maar de kilometerpaal
tjes duiken onder water en de telefoon· 
palen zijn omgevallen en de villa's 
ingestort of op het punt te verzakken. 
Een hord van de A.N.W.B. wijst ons 
triest de weg. 

Dan houdt de zekerheid plotseling 
op. Het wordt snel dnister en de ijs
koude wind giert over de watervlakte. 
De golven beuken tegen de boeg van 
onze Duck. Het land is veranderd in een 
oneindige zee. De wielen van onze Duck 
hehben al lang geen. vaste grond · meer. 
De schroef raast door het water en wij 
varen over homen en struiken. Onze 
chauffeur-stuurman is een ogenhlik de 
koers bijster en tolt in bet rond, zoekend 
naar een houvast. De Duck ligt met zijn 
vijf en twintig opvarenden zwaar in het 
water en de golven slaan in schuim uit
een op onze V<>Orruit. 

1\!aa;~.~ een ~ch!J:it yan· de ~a!!ne wijet 
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ons de weg, en in volle vaart koersen 
we naar het silhouet van een dijk, hoog 
hoven de verdronken hoerderijen, waar 
plotseling een lichtsignaal wordt gege· 
ven. Zo is nu deze polder. 

Wij zitten even later tegenover de 
burgemeester van Zierikzee. Wij horen 
zijn relaas. Wij vememen, dat heel 
'Schouwen-Duiveland moet worden ont· 
ruimd. Dit is een Nederlandse z~ak, zegt 
hij, en Nederland toont dit te begrijpen. 
_Wij hebben aan niets te kort, maax het 

· zal jaren duren voor ons eiland weer 
is opgebouwd. Wij hebhen- ook straks 
- de hulp van Nederland no dig ......... 

Een halfuur later komt een nieuwe 
groep evacue's --- 200 man uit Noord 
Schouwen, zij worden ondergebraoht in 
scholen en kerken en morgen worden 
zij per schip naar Rotterdam gebracht. 
Bij de kerk staa-t het geredde vee. . De 
dieren loeien klagelijk in de koude 
nacht. .. 
~.,.,.,.,.,.,,,,,.,.,.,.,.,.,.,._._._._._._.~·~ 

I . ' 

~ Tracht geduldig te zijn bij 't ver- ~ 

~ dragen van andermans fouten en ~ 
I ! 
? allerlei gebrekkigheden, daar ook ' 
! ? 
/ gij met veel behept zijt, wat door ~ 
! : ; 
1 andet·en verduurd moet worden. ~ 
! t 

~ Thomas a Kempis. , l 
I - · - . ' I 
'"' '·' '"''''''~'''''''·~''\''''''-~'''''''''''''''''--



Fatale factor in de stormramp 
Nederland. 

• 1n 

Ongunstige windbaan. 
door 

prof. dr. W. Bleeker 

Eb en vloed trekken in regelmatige opvolging aan Nederlands' kust, zee· 
armen en riviermondingen op. Zij zijn, zoals een ieder weet, het gevolg van 
de aantrekkende werking van zon en maan. De eb interesseert ons niet zo 
bijster; de vloed meer. Bij nietuwe en bij voile .maan spannen zon en maan 
samen en kan er een springvloed, dat wil zegg·en een extra hoge vloed ont
staan . . Zo'n springvloed is op zichzcif nog niet zo erg. De Nederlandse Water
staats-ingenieurs weten uit getij-analyses wei .rte berekenen wanneer spring· 
vloeden zullen optreden en hoe hoog ze zullen zijn. Door de dijken voldoende 
sterk te maken en de duinen behoorlijk te onderhouden, slaagt men er wei 
in bij gewone springvloeden de erfvijand buiten Nederlands' gebied •te houden. 

Een gewone vloed wordt echter he
denkelijk en een springvloed hoogst 
gevaarlijk, wanneer de astronomische 
invloeden van zon en maan vergezeld 
gaan van meteor-ologische invloeden, 
dus wanneer ook de wind een rol gaat 
spelen. Een harde wind voert het op· 
pervlakte-water met zich mede, vooral 
ook omdat de Iucht op een ,ruwe" 
gegolfde zee hehoorlijk vat heeft. In 
een oneindig gr-ote zee zou een derge· 
lijk meeslepingseffect geen nare gevol· 
gen hehhen; zodra echter ergens do-or 
het in beweging gebrachte water een 
kust bereikt wordt, loopt het niveau op. 
Het zee-oppervlak staat niet langer 
horizontaal ; de kracht van de wind 
slaagt er in een schuine waterspiegel te 
handhaven, waarbij natuurlijk aan de 
kust de hoogste standen worden waar· 
genomen. Het zal zonder meer duidelijk 
zijn, dat V.Qor win-den tussen W.N.W. 
en N.N.W. de Noordzee een vrijwel af
gesloten bek.ken vormt, in welks zuide· 
lijke gedeelte de waterstand behoorlijk 
op kan lopen. De afvoer door het Nauw 
van Calais is dan volkomen onvol· 
doende. 

Alv.Qrens op de theorie van de storm• 
vloeden nader in te gaan, zij vermeld, 
dat ooze duinen en dijken zelfs het hoge 
water van eeri srormvloed wel zouden 
kunnen keren, als dit water zich maar 
rustig gedroeg. De golven maken de 
situatie echter extra bedenkelijk ; zij 
zijn de echte vijanden van onze water· 
keringen. 

De energie van deze golven breekt 
zich op een flauw hellend strand baan 
in de vorm van krullers en hrekers. 
Het strand voor de duinen wordt dO.()r 
de grondzeeen omgewoeld, het zand om 
de strandhoofden weggespoeld. Bij ooze 
dijken is de zee in de regel dieper en 
de 'olven worden niet gebroken, d.Qch 
lopen tegen de dijktaluds op. Ooor deze 
golfoploop wordt de dijk aan de hoven· 
zijde of zeUs aan de hinnenglooiin~ 

heschadigd. Het treft verder huitenge· 
woon ongelukkig, dat de golfoploop ho· 
ger is naarmate het water voor de dijk 
dieper is. Bij een stormvloed is het water 
jnist extra diep, golfoplopen van 4 
meter of meer worden dan aan de Ne
derlandse kusten waargenomen, en niet 
altijd kunnen de waterkeringen aan 
dit geweld weerstand bieden. 
Per jaar komen er altijd wei enige 
st01·mvloeden voor; zo omtrent eens per 
eeuw, is er wei een, die zich ontwikkelt 
tot" een catastl'<)phe. Ooze vaderlandse 
geschiedenis vermeldt de beide Eli
sahethsvloeden van 1404 en 1421, die 
als gevolg van onvoldoende zorg . voor 
de duinen zich tot rampen van onge· 
kende omvang ontwikkelden. In 1421 
zouden 10.000 personen zijn omgeko· 
men en 72 dorpen in het water verzwol
gen zijn. Dat jaar verdwenen de duinen 
bij W estka.pelle en Petten en werd de 
Biesbosch gevormd. 

De ramp van Reimerswaal V.Qnd in 
1530 plaats. Allerbeiligen van 1570 was 
een andere zware dag. En zo volgen nog 
1717, 1775, 1825 en ten slotte 1916. 

N ederlandse onderzoekingen 
Is het wonder, dat het vooral Neder· 

landse ingenieurs, meteorologen en 
oceanografen waren, die studies van 
stormvloedverschijnselen maakten. Ze
zer, ook buitenlanders hielden zich met 
dit rampverschijnsel bezig; de vloeden 
in de Duitse Bocht gaven de Duitsers 
daartoe aile aanleiding, in de Finse Golf 
ontstonden bij W estenwind dikwijls 
overstromingen, die de Finnen uitdaag· 
den zich met dit p1·obleem bezig te hou· 
den, de Engelsen kennen hun over· 
stromingen in de Thames en de hrede 
westelijke riviermondingen, de Argen· 
tijnen vrezen de Zuidoostenwinden bij 
de La Plata·monding en .Qok de J apanse 
onderzoekers lieten zich niet onbetuigd. 
Doch in Holland volgt de ene onder· 
zoeker de andere op: Engelenhurg, 
Felix Ortt, Galle, Lely, Masure en ook 
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de grote Lorentz hebhen zich met dit 
probleem hezig geh.Quden. 

Het'laatste woord op dit gebied werd 
in. 1947 d.Qor Schalkwijk gesproken, die 
met een mooie dissertatie de grafieken, 
welke de basis vormen van ooze huidige 
voorspellingstechniek, verder verbeter· 

1 
de. Na de watersnood van 1916 hadden 

,namelijk Waterstaat en K.N.M.I. de 
·han den ineen geslagen en was de Storm· 
vloedwaarSi!huwingsdienst georgani· 
seerd. Na een lange proefperi.Qde trad 
<leze dienst voor het voetlicht ; een 
gewaarschu~d man telt ixnmers voor 
twee. 

Het berekenen van de grafieken, die 
als basis voor de voorspelling moeten 
dienen, is geen eenvoudige zaak. Het 
rou minder moeilijk zijn, indien de 
aarde niet draaide (de wet van Buys 
Ballot geldt ook voor bewegend water!), 
indien .de windrichting en windkracht 
overal constant waren, indien de zee 
overal even diep was en indien de 
kusten strak.ke, rechte lijnen waren. 
Doch zelfs dan doen zich nog compli
caties voor, als gevolg van schommelin· 
gen, die in de afgesloten zee kunnen 
optreden. Hoeveel. ingewik.kelder wordt 
de situatie onder natuurlijke omstandig· 
heden met een windveld, dat in plaats 
en tijd varieert, een zee van verander
lijke diepte en een kustlijn, die allerlei 
inhammen vertoont. · 

De diepte van de zee speelt een be· 
langrijke rol. Was de Noordzee dieper 
dan rou de waterstand bij stormvloeden 
minder hoog zijn. Dit klinkt nu merk· 
waardig, doch het is te hegrijpen, wan· 
neer men bedenkt, dat het diepe water 
natuurlijk van de kust a£ naar open zee 
wil str.Qmen. In een ondiepe zee zijn de 
wrijvingskrachten, die het terugstromen· 
de water van de bodem ondervindt, 
relatief helangrijker. Schalkwijk ver· 
deelde de N.Qordzee daarom in drie 
rechthoekige stuk.ken van ongeveer 
gelijke diepte en was zo in staat de bij
drage tot de ,opzet" van elk stuk t~ 
herekenen. · 

Toetsing van de theoretische resulta· 
ten is niet eenvoudig aangezien het ge· 
'idealiseerde geval ons nooit door de 
natuur wordt gepresenteerd. Toch gaf 
een onderroek ·van een aantal storm· 
vloeden, opgetreden sinds 1920, zeer 
bevredigende uitkomsten. Tal van sinds 
1947 opgetreden stormvloeden hebben 
de juistlteid van de grafieken aange· 
toond. 

Werkwijze der meteorologen 
Hoe ga)lt nu de meteorolo-og in de 

praktijk te werk? Eerst wordt het ge· 
wone getij opgewcht; daarna wordt de 
wind voor het ogenblik van hoogwater 
geschat, zowel wat richting als kracht 
betreft en voor aile drie de vak.ken. De 
grafieken leveren dan de bijdragen van 
de tot!lle metoorologisehe invloed {op 

• 



een kleine correctie voor de luchtd1·uk 
na), welke ,opzet" hij de hoogwater• 
stand opgeteld het stormvloedniveau 
Ievert; Nu zijn we er echter nog niet. De 
gevonden waarde geldt wei voor de kust, 
maar men wil weten hoe het in de zee• 
armen en riviermondingen is. De Ooster• 
schelde hijv. is weer een afzonderlijk 
bassin waarin extra opwaaiing optreedt. 
In de riviermond:ingen werken het zee· 
water en het ,opperwater", d.w.z. het 
rivierwater zelf, samen. Bij de storm· 
ramp was het nog een geluk hij een 
ongeluk, dat de rivieren niet bijzonder 
gewassen waren. 

Met een volgend stel grafieken wor· 
den nu de maximaal mogelijke standen 
voor verschillende kringen herekend en 
zodra deze hoven hepaalde grenzen 
komen waarschuwingen uitgegeven, 
welke gelden voor de twee eerstvolgende 
hoogwaters. 

De catastrophale depressie was Vrij· 

Jagmiddag M J anuari reeds tep. Noord
westen van Schotland ·gelegen en trok 
langzaam Oostwaarts ; Zaterdagmiddag 
nam zij een duik naar het Zuiden en bet 

· uitgebreide storm veld aan haar achter· 
zijde was aanleiding tot het uitgeven van . 
een waarschuwing voor gevaarlijk hoog
water. De zwaarste winden werden te De 
Bilt tussen 22 en 24 uur en tussen 4 en 6 
uur waargenomen. Tos:h valt de schade 
a an hom en en huizen ·over het grootste 
deel van Nederland mee. De bekende 
storm van J"tet Haagse bos heeft veel 
zwaarder huisgehouden. Doch op de 
Noordzee was de windbaan strak .en zo 
ongunstig, dat aile vakken een bijdrage 
tot de opzet leverden. Dit is de fatale 
factor in de stormramp geweest en het 
was onder -andere· een gevolg van de 
baan via de Duitse Bocht, die de de· 
pressiekern volgde. 

(Elseviers' weekb"lad J. 

BET NATIONALE RAMPENFONDS. 
K.P.M.-ers droesen meer dan een kwart milioen Roepiahs bij! 

Tot 20 Maart j.l. was bij ons Comite voor het Nationale Rampenfonds 
Nederland, inclusief de bijdragen van 81 schepen, ingeschreven voor 
fl. 17.940,60 en Rp; 147.887,41. In Rupiahs IUitgedrukt dus juist iets meer 
dan 2 ton! Dit bedrag stelt niet het totaal bedrag voor, dat door wal- en varend 
personeel werd bijgedragen, aangezien opvarenden van een zeer groot aantal 
schepen en ook walpersoneel van enkele agentschappen spontaan reeds hun 
bank it Nederland hadden opgedragen een bijdrage naar den Haag over te 
schrij~n. Voorts had een enkel agentschap voor de ontvangst van de circu
laire van het K.P.M.-comite de aldaar bijeengezamelde gelden reeds aan een 
der Nederlandse Commissariaten afgedragen. 

· In totaal taxeren wij, dat de K.P.M.-ers meer dan een kwart- miljoen 
&upiahs hebben bijgedragen! 

GASTURBINES VOOR SCHEPEN. 

Naar aanleiding van de pr.oe"V'en, die 
de Amerikaanse Marine zal gaan nemen 
met een door atoomkracht voortbewogen 
duikboot, hehben Amerikaanse deskun
digen verklaard, dat volgens hun me• 
ning het nog wei een jaar of tien zal 
duren eer men kan gaan denken over 
atoom-voortstuwing van koopvaardij
schepen. Maar intussen hehben de ge· 
leerden in Europa ook niet stil gezeten. 
Zoals men weet, werken Noorwegen en 
Nederland samen aan onderzoekingen 
,van de toepassingen van atoom-energie 
en aan bet ontwerpen van een door 
atoomkracht voortbewogen schip. Vol
gens Professor Brinkman van het Na
tuurkundig Lahoratorium van de Rijks
universiteit in Groningen zou er al zijn 
vastgesteld, dat atoom-energie zeer veel 
mogelijkheden heeft voor schepen van 
3- 5000 ton. 

Maar eer we aan atoom·energie toe 
zijn, krijgen we waarscbijnlijk eerst nog 
de gasturhine. De beer John Lamb, de 
bekende uitvinder verbonden aan de 

Anglo Saxon Petroleum Company heeft 
tenminste een plan ontworpen voor een 
scbip, dat uitsluitend door gasturbines 
zal worden voortgedreven. Hij is daartoe 
gekomen door het succes met de Shell
tanker ,Auris". Deze nieuwe tanker zal 
18.000 ton meten en wordt voortbewogen 
door twee turbo-gas-altena-motoren van 
4150 rempaardenkrachten. 

Frankrijk gaat nu het eerste gas· 
tnrbineschip in de vaart brengen. De 
rederij Worms in Parijs heeft in Le 
Havre twee enkelschroef-vrachtschepen 
van 850 ton in aanbouw. Deze schepen 
krijgen elk een gasturhine van 1200 pk 
bij ongeveer 9800 omwentelingen. Door 
een reductiekoppeling zal het aantal 
omwentelingen van de schroefas worden 
teruggebracht tot ongeveer 220, waarbij 
het beladen schip een snelheid krijgt 
van 12 mijl. De hele voortstuwings·in
stallatie weegt onge:veer 60 ton, dat is 
tien ton minder dan een Dieselmotor 
van overeenkomstig vermogen. Boven· 
dien zal de gasturbine minder brandstof 
gebruiken. 
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; Spo•ntane steun van ; 
i ! 
~ Stafltslloofden; ~ 
i i 
~ Vele regeringshoofden toonden i 
i hun persoonlijke belangstelling ~ 
~ ·voor he~ lot van geteisterd Neder· ~ 
? land. Haakon, de koning van ; 
~ __ Noor~egen zond H.M. de Konin· ~ 
? gin een telegram van deelneming. * ( 
~ De hulp die Portugal hood, een ~ 
1
1
• xijk geladen schip vol met goe· ' i ; 
( deren, kwam tot stand door de .; 
~ hemoeienis van president Sala i . i . 
( zar. * Het initiatief dat West- ! 
~ Duitsland nam en .dat Bonn vijf ~ 
! millioen maxk zal kosten ging uit i 
~ van Borldskanselier Adenauer. * ~ 
( P1·esident Eisenhower heeft een ~ 
1 c · · v· · Id D. 1 ; om1te van 1er mgeste . tt i 
( comite zal "belast worden met ; 
~ de hulpverlening aan de door ~ 
i. de overstromin.g geteisterde ge- 1 

? bieden in samenwerking met - ~ 
I bet Amerikaanse Rode Kruis. * ~ 
~ ~e Deense koning stuurde een ~ 
( auto met geschenken, o.a. wollen ; 
~ - dekens. * De Zweedse koninklijke ! 
( familie schonk een bedrag van ~ 
( 3500 kronen. * De president van ? l Italie Einaudi hechtte zijn toe· ~ 
? stemming aan een gift van 500.000 ! 
~ gulden en hood zijn privevliegtuig ; 
~ aan ; minister-president De Gas- i 
~ peri zond een bewijs van deel- ~ 
! neming. * De minister-president ~ 
~ van Nieuw-Zeeland heeft aim de ? 
~ Jmmigratie Commissie van zijn ~ 
( land verzocht zich te beraden i 
~ over de mogelijkheid slachtoffers ~ 
! uit Nederland prioriteit en faciH· ! 
~ teiten te verlenen voor het geval ~ 
~ zij willen emigreren. * De Cann· ; 
~ dese regering besloot prioriteit te ~ 

·? vcrlenen aan alle door de ramp ; 
~ getroffen emigranten ; vijftig f 
! zwaar getroffen boeren zullen di· ~ 
! xect een eigeu boerderij in Canada t 
~ kunnen kdjgen. * Ook de Austra· ~ 
! lische regering hood immigratie· ! 
~ faciliteiten aan de getroffenen . ~ 
! aan. * De Zwitserse bondspre· ? 
~ sident betuigde zijn deelneming ! 
( aan H .M. de Koningin ; zijn rege· ~ 
( ring stelde 100.000 francs beschik· i 
~ baar. * President Paasikivi va~ ~ 
? Finland schonk een hedraO" van i 
? 5.0.000 Mark, zijn regering 50 mil· ~ 
( lwen Mark. * De V orst van i 
~ Monaco, Prins Regnier III over· ! 
i. handigde aan de Nederlandse con- ~ 
( sui een bedrag van 2 millioen ! 
? Franse francs. * De Paus schonk ~ 
( tot tweemaa] toe een bedrarr van i 
I · o • 
? 30.000 gulden. ~ 
I i 
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ONZE NIEUWE ,SA11-SCHEPEN. 
Eind 1952 verleende de Raad van Bestuur toestemming tot bet 

doen bouwen van twee vrachtschepen, welke voorlopig met de ver
zamelnaam ,Sa-1952" worden aangeduid. De bouw is gegund aan de N.V. 
Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes (Nederland). Deze werf 
heeft reeds verschillende sehepen voor onze maatschappij gebouwd en is dus 
geen onbekende voor ons. -- ---·---- ·---

De hoofdmotoren zullen door de 
N.V. Koninklijke Machinefahriek Ge

. broeders Stork & Co. te H engelo wor
. den · gcleverd ; h et worden 7 -cylinder 
4 tact trunkzuiger Stork-Hesselmann 
m(}toren van 1650 APK elk. De op· 
levering van het eerste schip kan eind 
1954 worden verwacht, terwijl het 
tweede in de zomer van 1955 klaar zal 
moeten zijn. 
· De schepen wot·den gebouwd onder 
speciaal toezicht van Jlur'eau V eritas 
en van de Nederlandse ScheepvMrt 
Inspectie en zullen aan de nieuwste 
wettelijke eisen voldoen en geschikt 
worden gemaakt voor de ·vaart op aile 
zeeen. 

De voornaamste gegevens van deze 
schepen zijn : 

· lengte over alles 
lengte tussen de 
loodlijne;n 
breedte op buitenkant 
spante;n 
holte in de zijde 
zomerdiepgang 
tropendiepgang 
·araagvermogen bij 
tropendiepgang 
ruiminhoud {bale
'capacity) 
dienstsnelheid 

96,75 m. 

88,70 m. 

13,87 m. 
6J86 m. 
5,79 m. 
5,91 m. 

3960 ton 

169400 cub. ft. 
11,5 knopen. 

De schepen znllen niet worden inge· 
richt voor het vervoeren van dekpas
tagiers, doch voor twee hutpassagiers 
zal een luxe-hut aanwezig zijn. 

Laadgerei. 
' Het laadgerei van deze schepen is 
opgezet om een snelwerkend schip te 
verkrijgen. Daardoor wordt elk ruim 

De nachtwaker 
Het was maar een klein, tenger en rustig 

manoetje, dat zich aaomeldde voor de betrek· 
king van nachtwaker. De baas nam hem van 
top tot teen o,p en zei: ,Ja - ik vind het 
natuurlijk best, dat jij je komt aanbieden, maar 
w~. hebhen eigenlijk eeu potige vent nodig. 
~IJ moet ook erg achterdochtig zijn en overal 
lets achter · zoeken. lk heb er niets op tegen 
als hij er dadelijk op los slaat, wanneer e; 
iets mis gaat. lk zoek iemand, die altijd in 
een slecht humenr is en voor wie de mensen 
nl bang worden, als ze hem ~den". 

Het mannetje dacht een ogenblik na en 
antwoordde toen: ,Neen, voor mij is dat nietf 
mau ik zal mijn vrouw atu.ren". ' 

• 
voorzien van 2 dekkranen met een 
hijsvermogen van 2 ton; luik I en luik 
III krijgen da~renboven 2 laadbomen 
van 5 ton elk, t erwijl luik I1 2 laadbo
men van 10 ton elk krijgt. Zwaar laad
gerei wordt op deze schepen niet aan-
gebracht. -

Evenals de reeds in aanhouw zijnde · 
schepen, worden de -blootgestelde lui
ken van het snel-manoeuvreerbare 
Mac Gregor type en de tussendekse 
luiken van lichtmetaal yervaardigd . . 

Bemanningsverblijven. 

De offiCieren, onderofficieren en het 
lagere personeel van de dek- en van de 
civiele dien.st ·worden in het brugdek
huis gehuisvest, terwijl het lagere per· 
soneel van de machinedienst in de 
campagne h aar verblijven krijgt. Ook 
deze verhlijven zullen aan de nieuwste 
eisen voldoen; z.o zullen er hoogstens 
4 personen in een hut komen te 
wonen, terwijl afzonderlijke dagver
blijven zullen worden aangebracht. 

Reddings- en veiligheidsm.iddelen. 

Elk schip krijgt twee lichtmetalen 
reddinghoten, welke midscheeps wor
den opgesteld, terwijl een hrandblns· 
installatie op aile laadruimen, de 
motorkamer en de bootmanshergplaats 
wordt aangesloten. 

N avigatiemiddelen. 

Hoewel nog niet definitief vaststaat 
met welke hulpmiddelen voor de na· 
vigatie deze schepen zullen worden 
uitgerust, is het wei hekend, dat radio
telegrafie-telefonie, een echolood, een 
radiorichtingzoeker en radar zullen 
worden aangebraoht. · _ 

,.,.,.,.,.,.~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.~·~·,·~ 

I i 
; ; 
; ; 
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~ zichzel£, behoeft hij er elders niet ~ 
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W AAR IS DE BESTE PLAATS 
IN DE BIOSCOOP? 

Merkwaardig genoeg zijn de beste 
plaatsen in een bioscoop tegenwoordig 
niet meer de .duurste. Vroeger, toen de 
projectie-techniek nog in haar kinder
schoenen stond, was dit wei het geval. 
Het beeld op bet linnen ven.ster bibber
·de dat het een aard had, en van dat 
hinderlijke verschijnsel had men achter
in de zaal, dus op de duurste plaatsen, 
h et minste last. · 
. Maar intussen is de situatie, zonder 

dat h et publiek er zich rekenschap van 
h eeft gegeven, grondig gewijzigd. De 
techniek van het projecteren verbeterde 
snel. 

Jlovendien verving men het · kalk
licht al l ang geleden door de kool
spits- lampen, die nu nog vrijwel alge· 
meen in gebruik zijn, maar intussen ook 
alweer vervangen worden door het klei-

. ne kwiklampje, w~tarmee een nog beter 
resultaat kan worden bereikt. 

Natuurlijk is onderwijl ook precies 
uitgezocht, hoe de verhoudingen van 
een ideale hioscoopzaal moeten zijn. 
Theoretisch zit . deze kwestie nogal inge
wikkeld in elkaar, maar in de practijk 
komt het ·hierop neer, dat het beeld op 
het scherm een breedte moet hebben 
van· ongeveer een vijfde van de lengte 
van de zaal, terwijl het heeld zelf ge
bonden is aan de verhotiding van 4 tot 3. 
Een zaal met een lengte van dertig me
ter vraagt· dus een projectie·doek van 
zes meter breedte en vier en een halve 
meter hoogte. De breedte van de zaal 
speelt slechts een ondergeschik1e rol. 

Als deze verhoudingen ongeveer klop
pen, krijgt men perspectivisch het ·beste 
beeld op een plaats, die zich bevindt op 
ongeveer tweederden van de zaal, vanaf 
h et doek gerekend. V akmensen weten 
dat maar al te goed, want wanneer u 
eens een zogenaaiJlde ,trade-show" met 
een klein aantal bioscoop-directeuren 
en filmjournalisten bijwoont, gaat nie· 
mand in een loge of op een stalles-plaats 
zitten, maar lopen allen een eind de 
zaal in en komen meestal terecht op de 
plaatsen, die gewoonlijk de l aatste rijen 
van de rang ,parket" vormen. 

Er zou dus aile reden zijn de rang· 
orde van de _plaatsen in de bioscopen 
te veranderen. Het publiek is echter zo 
aan de gewone gang van zaken gewend, 
dat die verandering niet gemakkelijk 
ingang zou vinden en W'aarschijnlijk ook 
voor de exploitante niet erg lonend zou 
zijn~ Daarom laat men het maar bij het 
oude. -· 

* En als u vanavond naar de bioscoop gaat 
om een film te zien, weet u dan, hoe 
we aan dat woord film komen? Het is 
afgeleid van het oud-Keltische woord 
fehqen, dat P•tvliH betekent. 

- - - f .,Werelcf." ) . 



lJit het jfuarverslftg over 1952. 

HET M. C. KONING STUDIEFONDS. 
44 studerenden aan verschillende instellingen. 

Blijkens het verslag van het bestuur van het .M.C. Koning-Studiefonds, 
heeft het Fonds voor het studiejaar 1952/53 44 studiebeurzen kunnen toe· 
wijzen. 

Uit het jaarverslag over 1952, dat op 23 Februari j.l. aan de Raad van 
Bestuur der K.P.M. werd aangeboden, zien wij dat de werkingssfeer van 
genoemd Fonds zich nog steeds uitbreidt. Voor het studiejaar 1952/53 werd 
een bedrag van fl. 20.270 beschikbaar gesteld voor 44 studerenden (teg·en 36 
studiebeurzen tot een totaal bedrag van fl. 17.910 in het voorafgaande 
cursusjaar). 

De op I J anuari I953 lopende stu die· 
beurzen betroffen de volgende oplei· 
dingen: · 

. 7 aan een Uni~ersiteit 
6 aan een Zeevaartschool . 
2 aan een Machinistenschool 
3 a an een M. T.S. 
2 aan een U. T. S. 
1 ·aan het Amste-i·dams Radio Insti· 
I tuut 
I voor hoofdacte f;robelonderwijzeres. 
I a an een Huishoudsohool - · · 
4 . aan een Lyceum 
3 aan een H.B.S. 
3 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
2 
1 

aan een Gymnasium 
aan een Handelsschool 
voor steno-typiste 
voor verpleegster 
voor chem. analyst 
voor apothekers-assistente 
aan een Muziekschool 
aan een R. K . Meisjes.pensionnaat 
buiswerk onder t~ezicht: · 

Verder d~oeg bet Fonds t .b.v.K.P.M.· 
oorlogswezen bij in de contributie aan . 
de Stichting Nederlands Onderwijs in 
lndonesie . 

Tien pupillen deden in h et afgelopen 
jaar met succes eindexamen. Een van 
hen slaagde op uitmuntende wijze voor 
zijn eindexamen der Middelbare School 
voor Tropische Landbouw en verkreeg 
de ,Van Dampenniug" met oorkondt>. 
Over het algemeen waren de binnen· 
komende rapporten . voldoende tot zeer 
goed. 

Teneinde in de gelegenheid ·ge
steld te worden zijn taak als tot 
dusverre te kunnen vervullen·, beeft 
de Raad -van Bestuur der K.P.M. in 
zijn vergad~ring van 23 Februari j~l. 
aan bet Bestuur van het M.C. 
Koning Studiefonds een extra bij
drage voor het jaar 1953 toegekend 
van fl. 20.000. 

In Nederland minder lust tot emigratie. 

.Bij een Nipo.enquete onder honderden mannen en vrouwen in Nederland 
is gehleken, dat er een dalende tendens te constateren valt in de lust om te 
emigreren. Er werd geviaagd: ,Wat zoudt u het liefste doen als u de keus 
had : in Nederland hlijven of in een ander land gaan wo~n ?''. 

De antwo_ordcm van vroeger en nu luiden : 

blijven emigrexen geen oordeel 
1947 60% 32ro 8% 
1948 56 33 11 
I949 67 29 4 
1950 70 25 5 
I95l 69 26 5 
I952 76 21 3 

. De mensen hoven 50 jaar voelen aanzienlijk minder voor emigratie dan de 
JOngeren. Van de leeftijdsgroep tot . 50 jaar zou een op de vier wei willen 
emigreren. Bij de gvoep 50-65 jaar is dat er een op de 8 a 9, hij de nog 
ouderen . slechts een op de 20. ' . . 

:'3ij de vraag, naar welk land men wil emigreren zegt ·5% Canada ; dit 
antwoord wordt op de voet gevolgd door Australie en Noord·Amerika 
(beide 4% ); _3% kiest Zuid-Afi-ika. In 1950 en 195I prijkte Australie hovenaan 
en kwam Canada o_p de .. tweede plaats. · 
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WELKE VAN DE BRIE ? ? 
A, B of C?? 

(de oplossingen staa o o-p pag. 13) 

1. Een noctambule is : 
a. een muziekstuk 
h. een slaapwandelaar 
c. een waarzegger. 

2. Een ottomane is : 
a. een Turkse sofa 
h. een fanatiek persoon 
c. een oorspecialist. 

3. Krieuwelen hetekent : 
a.legenspreken 
h. vissen 
c. kihbelen . 

4. Een smink is : 
a. een stinkdier 
h. een eend 
c. een roofvoge1. 

5. Een staffier is : 
a. een lijfwacht 
h. een edelstecu 
c. een speciale gramofoonnaald. 

6. Een architraaf is · 
a. een hindbalk 
h . iemand, die voor architect stu

deert 
c. een hodem·onderzoeker 

7. Baluster is : 
a. een plant. 
h. een stof. 
c. spijlen in een balustrade. 

8. Hebdomadair hetekent : 
a. hehzuchtig 
h. wekelijks verschijnend 
c. ongeregeld vertrekkend 

9. Een kastrol is : 
a. een braadpan. 
h . een hijswerktuig 
c. een medicijn 

10. Een liquida is : 
a . een vloeistof 
h. een speciale alcoholische drank 
c. een vloeiende letter. · ·· · -

ll! Deviatie' hetekent : 
a. afwijking 
h. waardevermindering 
c. s1ijging van warn1e lucbt 

12. Laboreren hetekent :. 
a. onderzoeken 
h. uitvoeren 
c. sukkelen. 



DE EUROPESE KOLEN· EN STAALGEMEENSCBAP · 
EEN BROK GESCHIEDENIS 

(deel I) 

Wij allen hebben wei op de een oi andere manier ervaren, dat de wereld 
steeds kleiner ·is geworden. Spoortrein, auto en vliegtuig maken dat wij in 
korte tijd overal kunnen komen. Europa, Amerika en Azie liggen op nog 
slechts dagreizen afstand van elkaar - door de radio kunnen we de verste 
uithoeken van de wereld bereiken, tijd en afstand spelen in bet g·eheel geen 
rol meer, wam1eer wij telefoongesprekken met verre streken moeten voeren, 
en binnenkort kunnen wij elkaar misschien allemaal zien door middel van 
de televisie. 

De laatste tientallen jaren is deze ont
wikkeling wer versneld, maar in wezen 
is zij al heel oud. Van de vroegste tijden 
af, dat er mensen zijn geweest, hebben 
zij pogingen gedaan om met elkaar in 
contact te komen. Steeds verder strek
ten hun reizen zich uit en telkens wer
den nieuwe middelen gevonden om 
sneller te reizen en vlugger met elkaar 
te kunnen spreken. · Wij behoeven niet 
heel ver terug te gaan in de geschiede
nis. De postkoets, de veelgesmade trek· 
schuit, maar ook het invoeren van een
zelide posttarie£ voor brieven in een 
land waren even zovele stappen voor
uit, en zij brachten in het begin de ste· 
den, later de Ianden en nu de wereld
delen dichter bijeen. Met aile gevol!jen 
daarvan. Wie herinnert zich niet uit de 
geschiedenis de verhalen van steden en 
van regeerders van landstreken, die 
elkaar op Ieven en dood bestreden, ter· 
wijl diezelfde steden en landschappen 
nu vreedzaam in een vaderland zijn 
verenigd? Die ve1·andering is misschien 
voor een deel gekomen doordat de 
mensheid verstandiger werd - maar 
wei voor een veel groter deel, doordat 
de omstandigheden die mlmsheid daar· 
toe dwonge~. Men zag, dat handel· en 
nijverheid beter konden gedijen wan
neer de belemmeringeo voor de handel 
tussen steden en landstreken, die zo 
d!cht bij elkaar warcn gelegen, zouden 
verdwijnen. Wij hebben in Nederland 
gezien, dat dit allemaal niet zo gemak
kelijk ging: het duurde een hele tijd 
voor de Zeven V erenigde Provincien 
zich in 1579 aaneensloten, en nog was 
lang niet alles pais en vree. Allerlei 
tegenstellingen tussen steden en gewes
ten bleven bes·taan, en dat was nog zo, 
toen in 1789 d-e Fransen kwamen en 
Nederland onder de. voet liepen. Maar 
toch was men bijeen gebleven, omdat, 
hoeveel offers ook van de deelgenoten 
werden gevraagd, de eendracht op veler
lei terrein toch nog altijd grote voor
uelen hood hoven verdeeldheid. In later 
jaren werd deze ontwikkeling steeds 
meer versneld, ook naar buiten toe, 
over de grenzen. De internationale h an
del en later weer de uitwisseling va_n 
industrleproducten nam enorm toe, 

'~' ''''''"' .. '"'''''''''''''''''''''''''''''''"''' 
I I 
i i 
i U heeft natuurlijk vaak horen ',: 
i spreken over het ,Plan-Schu-
; man", doch weet U eigen!ijk wel ~ 
; . ? ~ ; . wart dit plan prec!es omvat. i 
i In een drietal · artikelen zullen 1• i ? wij U over deze Europese Kolen- ~-· 
{ en Staalgemeenschap, of zoals { 
~ het heet, het 1 

! ,Plan-Schntman" ~ 
~ iets vertellen. i 
i De samenwerking tussen de ~ 
~ West-Europese Ianden, die bier 1 
? tot stand kwam, is voor Neder- ~ 
} land van het grootste belang, ~ 
? zowel wat de Nederlandse werk- ~ 
~ gelegenheid en welvaart betreft 1 
t als het voortbestaan van ·de i 
' Westerse wereld. ? i I 

~._ ........ ,._., ........ _.,., ............... ,.,.,,_.,.~., ........ ,.,.,,! 
massa-productie maakte export mogelijk 
en noodzakelijk. Maar tezelfder tijd 
werden de staatkundige verbanden soli
der dan zij ooit tevoren waren geweest. 

. Een wisselwerking dus. De drang tot 
economische samenwerking tussen ste· 
den en landstreken had in Europa geleid 
tot het stichten van staten, binnen welke 
het economische Ieven zich steeds vlot
ter kon voltrekken, maar die elk voor 
zich toch weer hun nationale economic 
tegen de overige staten gingen verdedi· 
gen en beschermen. Maar men kwam, 
in het bijzonder na de eerste wereldoor· 
log, met zijn ook economische oorzaken, 
tot de overtuiging, dat men met .dat 
overdadige beschermen van de afzon
derlijke nationale ecooomieen op de 
verkeerde weg was. Men dacht toen in 
de eerste plaats aan een staatkundige 
oplossing: idealisten ijverden voor de 
gedachten van een verenigd Europa, 
waarin na de politieke eenwording ook 
de economische eenwording een feit 
zou zijn. Noch voor de politieke, noch 
voor de economische eenwording van 
Europa waren de jareo tussen de beide 
wereldoorlogeo echter gunstig. 

Het nationalisme was in sommige 
Europese Ianden (Duitsland) heviger 
da.n ooit tevoren, waarbij juist deze Ian
den proheerden economisch geheel on· 
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afhankelijk van het buiteoland te wor
den. Frankrijk, Engeland, Belgie, Ne
derland waren Ianden met rijke over· 
zeese bezittingen, waardoor Europese 
economische samenwerking voor hen 
minder aantrekkelijk was dan zij later 
zou worden. In Frankrijk speelde bo
vendien de weioig vaste binnenlandse 
politieke toestand een rol, terwijl ook 
de Franse buitenlandse politiek minder 
op Europese samenwerking dan op een 
machtsevenwicht binnen Europa was 
gericht. 

Omstandigheden thans gewijzigd. 
H.et is duidelijk, dat al deze omstan

digheden na .de tweede wereldoorlog 
grondig zijn gewijzigd. De beide over
dreven nationalistische Ianden, Duits
land en ltalii~, waren verslagen en kwa· 
men. onder lei ding van meer democrati· 
sche groeperingen; Oost-Europa en de 
Balkanlanden, met hun lage levensstan
daarrl, verdwenen van bet Europese 
toneel; Frankrijk, Engeland, en Neder
land hadden Of niet veel plezier van hun 
kolonien o£ verloren deze vrijwel geheel, 

. waardoor de belangstelling voor het 
economische Ieven in Europa sterk 
steeg; Frankrijk tenslotte, vera.rmd uit 
de oorlog gekomen, beroofd van veel 
van zijn politieke bondgenoten in Euro~ 
pa (Polen, Tsjecho-Slowakije, sommige 
Balkanl;mden) had grote moeilijkheden 
in Azie en Afrika. 

Was dit beeld al geheel anders dan 
voor 1939, daarhij kwam nog de tegen
stelling tussen Oost en West. Samen
werking op politiek en militair gehied 
vnor de Europese landen stelde voorop, 
dat Europa, in zijn geheel, zoveel mo
gelijk zel£ moest doen. Algemeen zag 
men de wenselijkheid en zelis noodza· 
kelijkheid vim nauwere Europese sa!Jlen
werking in. 

Verschillen in levenspeil. 
Maar het is niet meer voldoende van 

goede wil te zijn -:-- economische a·amen
werking moet ook inderdaad mogelijk 
zijn. Ook vroeger reeds bleek het samen- . 
gaan van steden en landstreken aileen 
te verwezenlijken, wanneer het om min 
of meer gelijksoortige eenheden ging. 
Te grote verschillen .in levenspeil bij
voorbecld leverden vaak onoverkome
lijke moeilijkheden op, t envijl ook toen 
verschillen in belangen vaak bet samen
gaan onmogelijk maakten: in 1830 bleek 
nog, dat het in een verband brengen 
van het ovenvegend industriele Belgic 
met Nederland, waar de landbouw de 
belangrijkste rol speelde, toen niet mo
.gelijk .was. Ook nu blijven ondanks alles 
vaak grote verschillen op economisch 
gebied tussen de Europese Ianden be
staan, en ook het verschil in levenspeil 
spreekt een geducht woord mee. Men 
weet met hoeveel moeilijkheden het to\ 



uitvoering hrengen van de Benelux• 
ged:1chte, om maar een voorbeeld te 
noemen, gepaard gaat. Niet · omdat bij 
c:m der partijen de goede wil zou ont
breken, maar omdat het economische 
}even in elk (Europecs) land vooral na 
de hatste oorlog een vrij teer geheel 
v_ormt, waarl1ij zelfs kleine wijzigingen 
in onderdelen grote ge¥olgen voor het 
gcheel kunnen hebben. 

Steenkool en ijzer = energie en staal. 
AI deze moeilijkheden waren er dus, 

maar daartegenover stond de absolute 
noodzaak een begin te maken met de 
economische eenwording . van Europa. 
En als men een begin maakt, dient men 
ook bij het begin te beginnen: dat wil 

EIEN OMWENTELING IN 
DE SCHEEPSBOUlN? 
lnvloed van de luchtvaart. 

in de economie zeggen, bij de grondstof
fen. De belangrijkste grondstoffen in 
Europa, en het materiaal voor de. 
basis-industrie van dit werelddeel, zijn 
steenkool en ijzer : energie en staal. 
W anneer men de Europese economische 
vraagstukken van die kant aanpakte had 
men bovendien het voordeel, dat men 
te maken kreeg met een tak van nijver
beid, die wei van enorm belang is, maar 
in beginsel eenvoudig van samenstelling 
en met een betrekkelijk gering aantal 
recbtstreeks betrokken ondernemingen 
(het aantal zijdelings daarbij betrokken 
ondernemingen is.natuur]ijk zeer groot). 

Dat bet initiatief tot deze aanpak nit· 
ging van Frankrijk is in het Iicht van 
de situatie, zoals wij die hierboven 

boot ,vaart" krijgt, 'beginnen de vleu
gels te ,dragen" en drukken de boot 
omhoog, uit het water. De schroef be
hoeft dus nu aileen nog maar de 
draagvlakken door het water te stuwen 

Het ziet er naar uit, dat ·de Iucht- en zoals voor de hand ligt is d,:) weer
vaartwetenschap een niet onbelang· stand daarvan heel wat geringer dan 
rijke invloed zal hebhen op de scheeps• die van de hele hoot. Er zijn nog twee 
bouw van de t-oekomst. En nu hedoelen stahilisators onder de hoeg aangehracht, 
we niet de kennis van de stroomlijn; om de hoot in evenwicht te houden als 
waartoe de aerodynamica zoveel heeft zij over het water scheert. 
bijgedragEm, nee, wij bedoelen hier de De aquavion zou zieh bijzonder rustig 
proeven, die de laatste jaren worden over het water voortbewegen. Stampen 
genomen met schepen, die a.h.w. van en. slingeren zouden niet v-oorkomen en 
vleugels zijn voorzien en dank zij dez1... ~teeziekte zou met dit soort schepen tot 
vleugels, die opwaartse druk leveren het verleden behoren. Voor oorlogssche· 
waardoor het schip grotendeels hoven -pen biedt het aquavion-type nog het 
water komt te haugen, enornie snel- bijkomstige voordeel, dat geen kielzog 
heden kunnen behalen. wordt achtergelaten, waardoor het schip 

· Daar is bijy. de ,Aquavion" van de dus minder gemakkelijk is op te sporen. 
Zweedse ingenieurs Almquist en Elg- Bij eventuele aanvallen kunnen de 
strom. Een boot, die dank zij een soort aquavions dank zij hun grote wendbaar
van vleugels onder de romp tijdens bet heid gemakkelijk ontkomen. Ook voor 
varen grotendeels het water wordt uit- gebruik op de binnenvaart w-ordt de 
gelicht, waardoor de weerstand enorm aquavion geprezen, omdat zij geen trek
afneemt. Dank zij de geringe weerstand golven doet ontstaan. Dit type vaartuig 
kan deze boot, met behulp van een be- moet tevens snel kunnen remmen, n.L 
trekkelijk zwak~e · motor, grote snel- door haar romp eensklaps in het water 
heden behalen. Almquist en Elgstrom te _laten ploffen, waardoor de snelhcid 
zijn van mening, dat de snelheden van door de optredende weerstand van het 
schepen aanzienlijk moeten worden water snel afneemt. Er zijn van de 
opgevoerd. Zij zoeken dat niet in bet Zweedse Aquavions al diverse exem
vergroten van de krachthron. Zelfs plaren geLouwd. De aquavion-80 bijv. 
straalmotoren of atoommotoren kun· is een schip v.oor 80 personen, dat 17 
nen 'de weerstand van het water niet meter lang en 6 meter breed is en werd 
kleiner maken en daarom de snelheid voorzien van twee benzine-hulpmotoren. 
niet erg veel opvoeren. De heide Zweed- De proeftochten met het schip zijri zeer 
se ingenieurs zoeken de oplossing van geslaagd en men overweegt nu r eeds, 
het probleem in bet verminderen van een tocht over de oceanen naar Azie te 
de weerstand. · gaan maken. Met behulp van de beide 

En hun aqnavion (waar het woord hulpmotoren vaart de aquavion-80 met 
,avion" of ,vliegtuig" dus al in zit) een snelheid van I0-1~ km. per uur 
lijkt inderdaad een mooie oplossing. naar zee. Daar wordt de dieselmotor 

Hun boot is voorzien van twee vleu- ingeschakdd en de snelheid opgevoerd. 
gelvormige draagvlakken onder de Bij 15 km per uur loopt de diepgang 
romp, die even achter het midden zijn terug van 1,70 meter tot 1,25 meter. De 
aangebraoht. Schuin daaronder bevindt kruissnelheid moet tot 75 km/h kunnen 
zich de schroef, aangedreven door een . worden opgevoerd, een snellteid die 
dieseJmotor. A!s de schroef draait en de ~ aileen door de bef~m~e ~~~1!.e:W.~IIl- · 
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schetsten, niet verwonderlijk. Vooropge• 
steld werd een organisatie op te rich ten: 
de Europese Gemeenschap vim Kolen en 
Staal, waal'in de Ianden van West-Euro
pa zouden deelnemen. 

Dit plan vond hij deze Ianden weer· 
klank. Slechts Groot-Brittannie voelue 
zich nog teveel gebonden aan zijn .,do
minions" , de overzeese delen van het' 
Engelse Rijk (waarmee het land hijzon
dere overeenkomsten heeft) , om zich 
form eel te bin den: W el onderhoudt het 
land nauwe contacten met de organisa
tie, die door de genoemde Ianden werd 
gesticht. 

W at deze organisatie precies wil en 
· hoe zij werkt zullen wij in een volgend 
artikel nader bezien. 

rwordt vervo!gd) . 

pel drager , United States" behaald kan 
worden. 

De aquavion-80 haalt deze snelheid 
echter met een motor van slechts ·600 
pk. Een normaal schip van deze afme
tingen en gewichten zou voor deze 
snelheid minstens 5700 pk nodig heb
hen . . . . De economische exploitatie 
van de aquavions lijkt fantastisch. Pas· 
sagiers zouden voor 5 cent per ~lo
meter vervoerd kunnen worden, een 
soort autobus-prijs. Het betekent, dat 
men voor f 20,- heen en terug van 
Amsterdam nnar Louden zou ku.nnen 
varen ...... 

Op h et ogenblik zijn 6 aquavions in 
aanhouw. De grootste is de aquavion
llO, ·die llO personen met een snelheid 
van 75 km per uur kan vervoeren. De 
Zweden zouden al plannen hebben 
voor de bouw van een trans-Atlantische 
aquavion. , 
, Zijn de prestatie's van de aquavions 
werkelijk zo goed als men ons wil doen 
geloven, dan gaat dit scheepstype stellig 
een grote toekornst tegemoet. W aar
schijnJijk zullen het voorlopig kleine 
schepen blijven, die als aquaviou wor· 
den gebouwd. Een oceaanreus van 
35.000 ton uit het water te tillen tot 
het zee-oppervlak zal niet gemakkelijk 
gaau; Hoewel, men kan nooit weten. 

Bovendien, dank zij hun grote snel
h eid zal de. reis van 5 tagen die een 
,United States'1 of ,Que~ Mary" doen 
over een Atlantisclle trip ook door 14 
aquavions met evenveel passagiers kun
"nen worden gemaakt. De oouwkosten 
van 14 van deze kleine sche.pen zullen 
belangrijk lager liggen dan die vari een 
zo'n oceaanreus. · 

De aquavion staat nog in de kinder
schoenen. Ook andere Ianden zullen 
wellicht spoedig in . deze richting gaan 
experimenteren en tot wat voor resul· 
t aten dat alles leiden zal, valt nu nog 
niet te overzie.n. 

( .. Onl!!e Vloot") 



De volge11de mutaties von den in de afgelopen maand bij on%e maatschappij plcsats ; 

Aangekomen: 
F. L. -Visser 2de wtk. 
F. H: de Bakker hfd. wtk. 

P. J. v.d. Berg hfd. wtk. 
. H: Boeree 2de stm. 
H, :B. Visser 2de wtk. 
W. F. Hnyding gezagv. 
W. Vader Dzn. gezagv. 
F. L. A, de Calonne2de wtk. 
H. Haas hfd. empl. 
A. B. Mhrccht 2de stm. 
H. Jonkman 2de stm. 
J . Pronk 2de wtk. 
P-. J. Prose en 

echtg, adj. chef 

H . -E. Njio en 
echtg. adj. chef 

Jhr. J. W. 0. v.d. 
Bosch en gezin hfd. empl. 

C. F. M. Rab hid. empl. 
Mevr. M. N. Radius-

Sprey echtg. hfd. 
em pl. 

·Mevr. C. Edelenbos· 
Uitslager echtg. em pl. 

Mevr. H. W. de 
Kruyff·Vermolen echtg. empl. 

Mevr. W. M. L. ·v.d. 

26/2 per vliegtuig 
verlof h. t.l. door· 

gebracht 
5/3 .per vliegtuig 
7/ 3 , · 
7/ 3 " 
8/ 3 - " 
8/ 3 

14/ 3 " 
1413 " 
15/ 3 " 
17/ 3 , 
19/3 ~ 

, 

" 
25/ 3 , m.s. ,Willem 

ex R.V • . 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex SV/ RV 
ex R.V. 
ex R.V. _ 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex R.V. 
e~ SV/RV 
ex R.V. 

Ruys" ex E.V. 

" " 
, ,, " 
, ,, , 

, 
" 

,, , , , 

" , " , 

" " " " 

ex E.V. 

ex EV; ZV 
ex E.V. 

Wind en-van 
Feggelen echig. gezagv. , , .. " Th. ten Klooster 
en gezin 1e stm. 

Mevr. ]. A. Gaters. 
lebert·Straaken· 
broelt 

J. J. H. A. Zindel 
en g~zin 

J: A. Versteegh. 
J. W. Bakker 

echtg. 2dc 
stm. 

hid. wtk. 
2de wtk. 
2de wtk. 

Vertrokken: 

,, 

,. 

" , 
" 

" , 

" " 
" ,, 
" " " , 

" 

" 

" 
" 
" 

ex R.V. 

ex R."V. 
eJ> R.V. 
ex RV; SV 

N. van de Vrie 
L. S. van der 

Meulen 

empl./baas A22/ 2 per vliegtuig E.V. 

hid. wtk. 

Ad. de Best le stm. 
H. F. Ottenhof eo 

gezin 2de stm. 
B. R. Beekhuizen 2de stm. 
Mevr. M. F. Mul· 

26/2 , m.s. ,Wei· 
tevreden" R.V. 

4/ 3' , m.s. ,Sibajak" R.V. 

" " 
" , . " ... 

R.V .. 
R.V. 

der-Faber echtg. le stm. , 
A. den Jiartog/ gez.- 2de wtk. 

, , 

R. de Quack 3de stm. 
F .. S. L. Kneefel 3de stm. 
C. Varekamp 3de wtk. 
E. A. de Bruyn en 
. eehtg. hfd. empl. 

W. J. Suyderhoud 
. en gezin _ hid. empl. 

.,J. B. J(. Siebe hfd. empl. 
G.S. Wennekes/ gez.hfd. empl. 
J. Jans en echtg. empl. 
F. R. C, S. Deetman 

en gezin. empl. 
W.A. Hamel/gez. empl. 
A. van Pelt empl. 
F. W. Kaptijn 2de stlll. 
H. J. van der Jagt gezagv. 

, 
" 

" 

" 

" 5/ 3 

, " 
" n 

" , 
" , 
" ,, 

" , 

, " 

, , 
" " 
" , 
" " 

" 

" 

" 

" 
" 

, 
,Joh. "v. 

z.v. 
R.V. 
R.V. 
R.V. 

E.V . 

E.V. 
E.V. 
E .V. 
E.V. 

EV; or. 
EV/ OP. 
E.V. 
RV/ S.V. 

Oidcnbar· . 
n eveh" RV / VP 
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L; E. Rab6 en 
gezin 

R. H. B. Diesel 
A. H. van Koe· 

adj. chef 

hfd. empl. 

veringe hfd. empl. 
Cb. 0. Faulhaber _ 

en gezin. 
C. Adriaanse 
J . den Rooyen 
J. T. van Djjk 
ll. J . van Luyn 
J. B. v.d. Blink 
Mr. W. Lagers_ 

2de wtk. 
3de wtk. 
4de wtk. 
11. wlk. 
kv. 2de stm. 
1e stm. 
adj. chef 

5/ 3 , , ,,Joh~ v. 
Oldenbar• 
nevelt" 

, 
" 
" 

" , " 
, , 

" " 
" " , _ " 
, " 

" 
- ~· 

" 
" · 
" 

, " " , 
6/ 3 · , vliegtuig 
7/ 3 , ; m.s. ,Neplu· 

nia" 
E. A. Bosman gezagv. 11/ 3 " vliegtuig 
B. H. Niessen 1e stm. 13/3 , , 
A. Hos gezagv. · 15/ 3 , , 
W. ·A. Bal 3de stm. 15-/ 3 , 
G. H: Hoogland gezagv. 17/ 3 ,, 
Ir. R. Haverschmtdtche£ v. dienstl9 / 3 , , 
H. K. Helder/echt. Md. empl. 23/ 3 , m.s. , lndra· 

poera" 
J. Wilms 
R. D. Wasterval 

W. H. Ch. de Wit 

em pl. 
gezagv. 

en gezin. hfd. wtk. 
'F. H. Begeman en 

gezin. hfd. wtk. 
K. L. Franzf gez. . hfd. wtk. 
H. W. Bakhoven en 

echtg. hfd. wtk. 
D. v.d. Schil~en· gezagv. 
J. W. Tj. de Vries 

en echtg. gezagv. 
J. C. van Noor· 

denne en gezih. adj . chef 
:t. van Damfechtg. adj. chef 
T . H. Koeslag le stm. 
G. L. de Zw11rt 2de wtk. 
F .H. Niel/gei. 2de wtk. 
E. G. Pnrvis/gez. hfd. empl. 
M. C; Salomons en 

gezin; empl. 
C. Koot en gezin. 
E. F. H. van 

Santen en gezin. empt 
H. J. van · Dijk gezagv. 

J. w:. Uilenberg gezagv;, 

Mutaties: 

23/ 3 " 
1/ 4 " 

'' · " , ,Willem 
Ruys" 

" 
" 
, _ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 
, 

" 
" 

14/4 

,. , ,, 

,, 
,,. 

,, " 
" " 

'' : , 

" ,, '11 

" 
, ·" ,, 

, 1t " 

n •• 
m.s. ,Fries· 
land" van 
Makassar 

, m.s. ,Fries· 
land" van 
Belawan 

E.V. 
E.V. 

E.V . 

R.V. 
R.V. 
R.V. 
z.v. 
ontslag. 
R.V. 

E.V. 

R.V. 
RVt VP 
SV/RV. 
R.V. 
E.V. _ 

EV/ OP. 
E.V. 

R.V . . 

R.V. 

R.V. 
R.V. 

R.V. 
.R.V. 

R.V. 

E.V; 
E.V. 
R.V. 
R.V. 
R.V. 
E.V._ 

E.V. 
E.V. 

E.V. 

R.V. 

O.P. 

M. Langeweg empl. 23; 2 naar ag. Singapore, 
H. H. Mersen Senn 

van Basel empl. 23 / 2 naar ag. SingapGre. 
H. Hummelgens hfd. empl. 24/ 2 na9r Afd. Claims/ H.K. 
A. van Riemsdijk bfd. empl. 25/ 2 na11r Civiele Dienst/ Td. Priok. 
W. Starreveld hfd. empl. 25/ 2 nat~r Surveydienst/Td. Priok. 
J. Leenheer empl./haa!. A'l.S./ '1. na:1t Wetkplaat~en/Td. Pti<)k, 
R. J. Kuynders empl. 25/ 2 nanr ag. Makassar. 
Ir. ]. A. Goos:ten chef v. dienst 27t 2 nasr Tecbnische Dicnsi/H.K. 
D. Reyneker bfd. empl. 25/ 2 na9r ag. Palembang als agent, 
W .. Ch. I. Singal empl. 28/ 2 naor og. Gorontalo als agent. 
J. Kok empl. 4/3 naor het Bali Hotel. _ 
C. P. Sorgedrager hfd. empl. 5/ 3 nur Afd. Vervoer/H.K. 
B. W. J onkntans hfd. empl. ll/ 3 naar ag. Td. Priok. 
J. H . . Barkey 4de stm. 12/ 3 ontslag - med. afkeuriog. 
H. Haas hfd. empl. 14/ 3 naar Surveydienst/ Td. P-rio{c. 
J. H. Verstap.pen cmpl. 16/ 3 naar CM II/ II.K. 



De Arbeider: mens of massamens? 
Een dwaze probleemstelling. 

De wereldbevolking is in de afgelopen 300 jaar vervierdubbeld. In 1900 
waren er ongeveer 1.552.000.000 mensen en in 1949 was het aantal gestegen 
tot 2.378.000.000. We zijn dus hard op weg naar de 2% milliard mensen, want 
er komen er dagelijks ca. 60.000 bij. In Amerika en het Australische wereld
deel is de bevolking in de laatste 50 jaar ver<tubheld, in Argentinie vervier
voudigd .. . . . . . . . . . . . Het aantal Europeanen is toegenomen met 367o en het 

· aantal Russen met 60%. Eeu massa mensen dus - twee en een half milliard 
in totaal.. ... ....... Maar het wonderlijke is, dat er hij die vijfentwintig·honderd 
maal een miiiioen mensen nog nooit een mens is voorgekomen, die vohnaakt 
gelijk is aan een ander mens. 

. Zeker, de tweelingen kunnen op el~ 
kaar Iijken als twee druppels water, 
maar voor de huisgenoten en de naaste 
familieleden zijn ze toch duidelijk van 
elkaar te onderscheiden. Het is de klank 
van de stem, de houding, het gebaar~ 
de wijze van lopen, die het hem doen. 
Er komt iemand de trap op, en aan
stonds weet de familie: daar ·komt va· 
der, boor maar, dat is zijn stap op de 
trap. Er }{)opt iemand over het grind 
van het tuinpad: nee maar! daar komt 
oom Piet: hij is er in mann den niet ge~ 
weest! Een hand wordt op de deurknop 
gelegd en de hond ga_at weer liggen en 
houdt op met grommen: het is een der 
huisgenoten. De stap van vader is nit 
duizenden te herkennen; het grind van 
het tuinpad· knarst aileen maar z6 on· 
der de voeten van Oom Piet en de hond 
herkent de geluiden, die elk der huis
genoten hij het binnenkomen maakt. 
Bovendien heeft Hector in zijn hersens 
een compleet register van geur-herin· 
neren: hij snuffelt a an de doek, die de 
inhreker lieeft achtergelaten, . en volgt 
diens spoor dwars door de drukte van 
het verkeer . .... . Want ook de geur, die 
elk mens bij zich draagt, is · voor die 
mens karakteristiek, is pers66nlijk en 
komt maar eenmaal voor. En zoals met 
de houding, het gebaar, de stem, zo is 
het ook met de gedachten, met het ka~ 
rakter, met de geschiedenis, d.w.z. met 
de herinneringen, die een mens met 
zich draagt; Elk mens is een nieuw be
gin en een nieuw eindproduct; in geen 
ander mens zijn de duizenden mogelijk
heden en begaafdheden op gelijke wijze 
verenigd. · 

En toch duikt de term ,massamens" 
telkens weer in. gesprekken en kranten· 
artikelen op. Men schermt er mee als 
met een mode-woord, voortdurend vol· 
gens hetzelfde schema: fahrieken, kan-
toren en machines .. .. . . arbeiders ..... . 
eentonige arbeid , ........ allemaal gelijk 
.. . . . . . . . vervlakking . . . . . . . . . ondergang 
van de ·persoonlijke mens. Niet zelden 
ontmoet men. . zelfs beschouwlngen, 
waarin men .openlijk spreekt van de 

mens als verlengsluk van de machine en 
van het machine-tijdperk als het tijd
perk van de massamens. Dergelijke 
schrijvers zien voorbij, dat de mens 
uit de aard der zaak he.erser is over 
de stof en zich van de machine he
client om zijn scheppende arbeid 
sneller te kunnen . volbrengen. V oor hen 
wortelt het kwaad in de huidige indus
trii:He beschaving zelf. Zij zien niet de 
man, die met een minimum aan arheid 
zijn taak in het maatschappelijke werk 
kim afdoen <dank zij de modeme ma
chines) en dan naar huis gaat om zijn 
tuin op te knappen, zijn postzegels te 
sorteren en op te plakken, te voethallen 
of te spelen met zijn kinderen. Zij zien
alleen maar de massamens, ,die uit de 
kantoor-deuren en fabriekspoorten 
stroomt, allemaal hongerig, allemaal · 
haastig om thuis te ~omen, allemaal 
grauwe massa met de dictatuur van hun 
aantal op de achtergrond" •. 

Wie zo over onze mensen schrijft, 
inoest zich schamen. Ongetwijfeld - 'de 
arbeid in het moderne bedrijf vergt nu 
eenmaal een zekere hedrijfs-discipline, 
Er is een algemeen voorschrift, dat moet 
worden opgevolgd, een algemeen tempo, 
waaraan men moet voldoen, een vas-te 
tijd van gaan en komen. Maar hinnen 
dit algemene kader is men vrij ,zich-
zelf" te zijn. · . 

Gevaar voor sleur of vervlakking is 
er in elk beroep en het is dan misschien 
nog het grootst voor degenen, die he- · 
wust menen individuele persoonlijkhe
den te zijn, maar onhewust voortdurend 
door massaverschijnselen worden he· 
invloed, Maar het persoonlijke !even 
van de mens breekt telkens weer door 
aile vervlakking heen. Het moderne be
drijf reikt daartoe dikwijls meer de 
hand dan. vroeger: de sfeer in de werk
plaatsen wordt frisser en gezelliger, de 
cantines zijn huiselijker, naar mogelijk· 
heden voor vakopleiding en karakter
vorming voor de opgroeiende jeugd 
wordt gestreefd. Na volhrachte dagtaak 
vindt men elkander dikwijls terug in 

een zangkoor, een bridge-cluh, een voet· 
balvereniging of een toneelgrocp. En 
als het kantoor tegen de fabriek uitkomt 
op het voethalveld~ dan zegt niemand, 
dat het zo maar een massamens is, die 
dat puntje gescoord heeft! 

Die zelfde voethaller achter de werk-
bank of op de ,kantoorkruk" .......... .. 
wei, ook daar is hij vindingrijk of nauw· 
gezet of waakzaam - of aileen maar 
ijverig en vol goede wil. Ook daar is hij 
,,zichzelf". Hij kan niet anders. Hij is 
iemand anders dan een ander en het is 
niet voor niets, dat · hij daar in het be
drijf op zijn eigen post terecht is ge
komen. Hij is er trouwens .de vraagbaak 
voor aile jongere collega's, hij wordt 
gewaardeerd, omdat hij voor je klaar· 
staat, is bij de hand als er wat gebeurt. 

- Nee, een mens is geen ,verleng
stuk van een machine". Hij is geen 
massamens. De mens is altijd weer 
een eigen persoonlijkheid met een 
eigen taak en een eigen sfeer. Het 
gaat er aileen maar om, of ieder zich 
daar wei steeds van hewust is. 

Verslaap Uw tijd niet! 

Wie v66r twaalf uur naar bed wil, is 
een .deugniet. Samuel Johnson 

Slapen is een grote kunst; om het goed 
te doen, moet u overdag goed wakker 
hlijven. Nietzsche 

Maak de nacht kort. Gebruik er een deel 
van voor uw dagtaak. Seneca 

Grote eters en grote slapers zijn niet in 
staat tot andere grote dingen. 

· Hendrik IV van Frankrijk 

Wie laat opstaat, moet de hele dag draven. 
· Benjamin Franklin 

Als het tijd is om u om te draaien, is 
het tijd om op te staan. 

· De 1I ertog ·van Wellington 

P ~ A .. CrGmpvoets. 
Op 5 Maart 1953 is in Neder· 

land overleden cle heer P. A. 
Crompvoets, in Ieven gepension· 
neerd hoofd-employe van on'"'e 
maatschappij. 
Hij ruste in vrede. 

l 



SAMAILA l 
hoofdwaker ag. Makassar 

35 jaar 
1 April 1953. 

Samila I hoofdwaker op bet ngentschap te 
Makassar 'herdenkt op 1 April 1953 het 
feit dat 'hij 35 jaar geleden in onze dienst 
trad. Geboren op 8 Juni 1893 te Makassar, 
kwam hij op 1 April 1918 als koelie in dienst 
van onze maatsehappij om op 30 September 
1936 tot mandur te worden bevorderd. Na 
Japans' eapitulatie in September 1945 meldde 
Samaila zich weer onmiddellijk bij ons Makas· 
sar-agentschap, niet meer als mandur, doch als 
waker. Op 1 Januari 1947 werd hij aangesteld 
tot hoofdwaker. Samaila waakt, op tijden dat 
andere mensen plegen te slapen, over de 
eigendommen van onze maatscbappij. 

* 

DACHLAN bin YAMIN. 
Kulie-mandur ag. Bandjermasin 

25 jaar 
1 April 1953. 

Dachlan bin Tamin werd in 1909 te Ban· 
'ojermasin geboren en trad op 1 April 1928 
in dienst van onze maatschappij op het Ban· 
djermasin·agentschap, alwaar hij tot op heden 
als kulie·mandur nog steeds werkzaam is. 

Na de capitulatie van Japan in 1945, toen 
~ns agentschap te Bandjermasin werd her· 
opend, meldde Dacblan bin Tamin zich weer 
terstond bij onze maatschappij aau. Hij ver· 

,richt zijn werkzaamheden tqt volle tevreden· 
·JJei.d :v.an zijn superi_euren. 

SIMIN bin MAIDIN. 
Kulie ag. Bandjermasin 

25 jaar 
1 April 1953. 

Te Gresik in 1891 gehoren, trad Simin bin 
Maidin op 1 April1928 in dienst van de K.P.M. 
op bet ag. Bandjermasin. Tot o.p heden is hij 
daar nog steeds werkzaam. Toen ons agentscbap 
te Bandjennasin na Japans' capitulatie in 1945 
werd heropend, meldde Simin bin Maidin zich 
weer direct en hij herdenkt op 1 April 1953 
bet feit dat hij 25 jaar geleden in KPM-dienst 
trad. · -

* 

E. SIEGERS. 
hoofdklerk 1e kl. 

ag. Surabaia. 
25 jaar 

10 April 1953. 

Elias Siegers werd o.p 20 Maart 1901 te 
Ambon geboren en trad op 10 April 1928 als 
assistent-pakhuismeester te Surabaia in K.P.M.· 
dienst. In 1933 werd hij tot 2e klerk aangesteld, 
terwijl hij in 1940 tot 1e klerk werd benoemd. 
Op 1 Januari 1949 werd Elias Siegers bevorderd 
tot boofdklerk 2de klasse en op 1 Januari 1950 
kwam zijn benoeming af tot boofdklerk 1e 
klasse. De beer Siegers is steeds op ons agent• 
schap te Surabaia werkzaam geweest. 

f2 

HAROENA II 
Hoofd ~udang-mandur ag. Makassar. 

25 jaar 
12 April 1953. 

Op 15 April 1906 werd Haroena II te Djo• 
ngaja (Celebes) geboren en op 12 April 
1928 op bet K.P.M.-agentscbap te Makassar als 
kranie tewerk gesteld. 

Op 1 Januari 1946 werd hij bevorderd tot 
gudang-klerk, terwijl precies een jaar later, 
op 1 Januari 1947· zijn bevordering tot gudang
mandur a{kwam. 

Dat zijn superieuren tevreden zijn over 
zijn werk moge blijken uit bet feit dan Ha· 
roenn II op 1 Januari 1953 tot hoofd gudang• 
mandur is bcnoemd. 

H. J. VAN DIJK. 
gezagvoerder 

25 .jaar 
16 April 1953. 

Hendrikus Josephus van Dijk werd op 28 
Augustus 1907 te Vlissingen geboren. Na de 
3-jarige HBS te bebben bezocht, ging hij naar 
de Zeevaarlschool te Vlissingen. O.p 16 April 
1928 kwam hij als 4de stuurman in dienst van 
ooze maatscbappij en arriveerde op 11 Mei 
d.a.v. voor de eerste maal in Indonesie. Op 1 
April 1930 en I Januari 1938 volgde zijn be
Yordering tot resp. 3de- en 2de Btuurman. 
Toen in I942 de Japanners Indonesie binnen 
vielen, voer de beer Van Dijk aan boord 
van bet ss. ,Bintoehan''. Op 1 Maart vau 
zelfde jaar werd @:enoemd scbip d(!or een 
Japans oorlogsscbip aangehonden en kreeg 
opdracht naar een haven in Bali te varen. 
Een prijsbemanning werd ecbter niet ann boord 
geplaatst. Na gehouden scbeepsraad werd bet 
scbip op 3 Maart door de eigen bemanning tot 
zinken gebracht, ongeveer 50 mijl Zuid van 
Noesa Baroeng (be-Zuiden Oost-Java). Stuurman 
Van Dijk ontvluchtte en wist veilig Surabaja te 
bereiken. Kort daarop werd hij door de in· 
middels binnengevallen Japanners gei'nter· 
neerd. Na de Japanse capitulatie hevond de 
beer Van Dijk zich ·te . Singapore en wist zich 
in Djakarta bij zijn gezin te voegen. 

Op I Januari 1948 kwam zijo bevordering 
af tot Ie stuurman, terwijl bij op 1 Juli 1951 
tot gezagvoerder werd aangesteld. 



A. HOS. 
gezagvoerder 

25 jaar 
16 April 1953. 

Op 30 April 1907 aanschouwde Adrianus Hos 
te Haarlem het levenslicht. Na met goed . ge· 
volg de ULO te hebben doorlopen, bezocht hij_ 
te Amsterdam het opleidingsschip ,Pollux" en 
de 2-jarige cursus Zeevaa.rtschool te Sche· 
veningen en kwam, na het behalen van zijn 
diploma, o.p 16 April 1928 als 4de stuurman 
in K.P.M.·dienst. Met het ss. ,Nieuw Zeeland" 
vertrok hif naar lndonesie, alwaar hij op 11 
Mei d.a.v. arriveerde. Op I April '30 en I 
Januari '38 werd de heer Hos bevorderd tot 
resp. 3de-en 2de stuurman. . 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoor· 
log werd hij op 10 Mei I940 bij de Koninklijke 
Marine onder de wapenen geroepeu als Lt. ter 
Zee 2de kl. K.M.R. Op 19 Februari 1941 werd 
hij uil militairc dienst ontslagen en kwam als 
2d~ stuurman bij onze maatschappij terug. Een 
jaar Jater, 24 Januari '42 werd bij wederom 
bij de Marine onder de wapenen geroepen, 
doch thans duurde dit militaire dienstverband 
slechts 2¥.: maand. Daarna beeft de beer Hos 
steeds bij onzc maatscbappij doorgevaren. Dat 
dit varen niel altijd even rustig en kaJm is ver. 
lopen, moge o.a. hlijken uit het fcit, dat hij door 
Hare Majesteit de Konlngin werd begiftigd met 
het Kruis van Verdienste. Uit de motieven, 
welke tot deze decoratie bebben geleid, lazen 
wij o.a.: 

;,Als 2de stuunnan van het ss. ,Van Die· 
men" gedurende een Japanse luchtaanval 
op de Barito-rivier te Bandjermasin en 
tijd~ns de afwe;:igheid van de gezagvoer· 
der, moedig en beleidvol opgetreden · bij 
het onmiddellijk onder stoom gaan van 
het schip en dit door oordeelkundig ma· 
noeuvreren vrij te houden van een in brand 
gestoken vliegboot, waarna het onder dek· 
king van de beboste rivieroever kon wor· 
den gebracht en voor verdere aanvallen 
bespaard bleef'. 

Op 1 Januari 1948 werd de heer Hos be· 
vorderd tot 1e stuurman, terwijl op 1 Januari 
'52 zijn henoeming tot .gezagvoerder afkwam. 

Verstandige hond 
Een arts; die zich gespecialiseerd 

heeft op maagzweren, vertelde onlangs1 

dat honden volkomen ongeschikt zijn 
om op zijn gehied als proefdieren te 
dienen. Men kan een hond kunstmatig 
een maagzweer hezorgen, maar het heest 
maakt er zich niet druk over. Hij' wil 
zich geen zorgen maken en gepieker is 
nu juist wat een maagzweer aan de gang 
houdt. Maar de hond geneest zic1Jzelf 
door zijn gemoedsrust te hewaren. Een 
les voor ons, mensen? 

F: J. DAMEN. 
gezagvoerder 

25 jaar 
16 April 1953. 

Ceboren op 10 October 1908 te 's-Gravenhage, 
hezocht Franciscus Johannes Damen de 3·jarige 
HBS, waarna bij op 16 Maart 1928 in zijn 
geboorteplnats zijn diploma behaalde voor 
stuurman. Op 18 April d.a.v. trad hij als 4de 
stuurman in dienst van de K .P .M. en kwam 
met het ss. ,Nieuw Zeeland" op 11 Mei '28 
in Indonesic aan. 

Op I April 1930 volgde zijn aanstelling tot 
3de stuurman, terwijl hij op 1 Januari 1938 
tot 2de stuurman werd bevorderd. In April 
1940 werd de beer Damen opgeroepen hij de 
Koninklijke Marine als • Lt. t. Zee 2de kl. 
K.M.R., om op 1 October 1942 te worden he· 
vorderd tot Lt. t. Zee Ie klasse. Gedurende de 
oorlogsjaren bleef hij bij de Marine onder de 
wapenen. Op 1 September 1948 verliet de heer . 
Damen, die op I Januari van dat zelfde jaar 
inmid·dels tot le stuurman was bevorderd, de 
Madne·dienst. Op 1 Januari 1953 werd bij 
benoemd lot gezagvoerder. 

* 

G. L. DE ZWART. 
2de werktuigkundige 

. 25 jaar 
16 April 19~3. 

Op 28 Maart 1906 werd George Louis de 
Zwart te Ams.terdam geboren. Hij bezocbt 
aldaar de ambachtschool en de kweekschool 
voor machinisten en trad op 16 April 1928 
als Sde werktuigkundige in K.P.M.-dienst. 

Op 1 October 1929 en op 1 April 1938 werd 
hij bevorderd tot resp. 4de· en 3de werktuig· 
kundige. Tijdens de Japanse bezetting werd 
de heer De Zwart gelnteraeerd en . zwierf 
achtereenvolgern door de interneringskampen 
te Djakarta, Bandung en later in Singapore. 

Op 1 Januari 1948 kwam zijn bevordering 
tot 2de werktuigkundige af. · 
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Een Afwii:zing op :zijn Japans 

Een Japanese uitgever liet de volgen~ 
de tekst drukken om in te sluiten bij aile 
manuscripten, die hij niet wilde uitge
ven en daarom aan de inzenders moest 
terug zen den: . 

,Wij hebben uw werk met een niet 
te heschrijven genoegen gelezen, Bij de 
heilige nagedachtenis van onze voor· 
ouders zweren wij, dat wij nooit eerder 
in de gelegenheid waren zulk een he· 
wonderenswaardig meesterwerk te lezen. 

Als wij het puhliceren, zal Zijne Ma
jesteit de Keizer er op staan, dat het ons 
tot voorheeld hlijft dienen en hij zal ons 
niet toestaan nog ooit een ander hoek 
uit te geven dat voor het uwe onderdoet. 
Dit zou het ons onmogelijk maken onze 
zaak, althans in de komende tien dui· 
zend jaar, voort te zetten. 

Daarom zijn wij verplicht uw inzen
ding af te wijzen en aan .uw voeten neer 
te leggen, hevende hij de gedachte aan 
het strenge oordeel, dat de komende 
generaties over deze misdadige hande· 
ling zullen uitspreken." 

(.,Wereld" ). 

WELKE VAN DE DRIE ? 
(Oplossing van pag. 7) 

I b; 2 a; 3 c; 4 b; 5 a; 6 a; 7 c; 8 b; 
9 a; 10 c; 11 a; 12 c 

~ 
' ! 
! 

i 
' ; 
; 
; 
; 
? 
~ 
! 
' ; ; 
! 

I 

Maakt van de tijd uw bond· 
genoot- hij is betrouwbaar. Wij 
geloven allen, dat tijd geld is, ja 
misschien; maar overvloed van 
tijd betekent overvloed van alles, 
ook overvloed van gelegenheid. 
Wie tijd neemt, zal wijshsid ont· 
vangen, daar hij tijd gehad 
heeft om na te denken en zich te 
hezinnen, en de gelegenheid m• 
ervaring op te doen. 

H. M. Koningin ],.diana in een 
rede uitgesproken tijdens hao,r 
bezoek aan de V erenigde Staten 
van Amerika (7 April1952). 

.,He ......... ! een druJ..-fout in l!et stuwplan!J 
In plaats van 6000 1011 ill luih 5 moet er staan : 
600 ton ......... !" 

(Shipbuilding) 1 



WAT ONZE CIVIELE DIENST IN 195-2 VERWERKTE. 
Als men het 1952-jaarverslag van 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·'·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · - ·- · ' ~ j 
~ Verbruik der voornaamste import- 1 
; artikelen. ( 
i ~ 
i corned beaf 10.948 kg. ~ 
; ! 
i worstsoorten 5.925 kg. ! 
; ~ 
i ham/spek 3.603 kg. ! 
; ! 
~ sardines 10.597 bl, ? 
i h · 'm t t 567 975 bl 1 
~ armg oma en-s_aus • · • 1 
i kaas 17.468 kg. ! 
i ! 
i d' • 1' ! . 1verse groenten m blik 48.734 1ter. 1 

. ! ; 
! diverse vruchten op water 15.100 liter. i 
! i 
~ melk zonder suiker 386.401 bl. i 
i ! ; melk met suiker 158.100 bl. ! 
. I 
! jam 16.3'11 kg. i 
~ ; 
~ baring (gez. en gem.) 55.567 stuks. i 
; ! 
; rolmops 21.544 stuks. ! 
; f ! 
i gez. bokking 14.085 stuks. 

1
! 

I a. • 

'·-·~·-·-·,·-·-·-·-·-·-·-·,·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,_ 

onze Civiele Dienst inkijkt, _ krijgt men een aardig denkheeld van wat deze 
(Quontbeerlijke) afdeling in het afgelopen jaar te ver· 
werken heeft gehad aan import· en locale artikelen, 
bestemd voor onze vloot en onze venchillende andere 

Dertlg graden Celsius onder nul I In Prlok stao.t een huls: ons koel-vrleshuls. Een kljkje In 2 
der 21 vrlealokalen. Links : tngevroreu p~kken vlees en geslacbte varkens. Rechts: een l\~t>k)e 
tn de atdellng d!epvrie3·groente. f toto Tong &- Tt1!l J · 

~.,.,.,.,.-·-·-·-·-·-·-·- · '·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-; 
I • 
; ~ 
· Verbruik der voot;naamste loc:lle I 
I i 
~ artikelen. ; 
I i 
! i 
1 

rundvJees 1.080.651 kg. . 
i Indon. vis 221.2!!3 kg. ! 
i gedroogde vis 139.310 kg. ~ 

verse worstsoorten 19.132 kg. i 
i verse ham/spek 11.760 ltg. i 
; mrwemeel 301.115 kg. i 
~ klapperolie 48.809 liter. i 
; margarine 67.436 kg. ~ 
; braadolie · 66.123 kg. ; 
i verse groen.ten 1.497.013 kg. i 
i verse vruchten 3.891).603 stuks. 
i koffie 103.500 kg. 
~ thee 11.730 kg. 
i suiker 309.514 kg. 
i Javaanse suikcr 16.752 kg. 

Op de bovenverdteplng van ons kcel-vrleshuls te Prtok bevlnden zlch 2 hyper-moderne 
eetznlcn, waar dagel!Jks 700 Prlok-K.P.M.·ers lunchen. Links : de kofflebar ; rechts: een der 

belde keurlge ca!etarla-eetzaten. · (toto Tcmg &- Tim). 

i rijst 3.215.885 kg. 
i 
~-·-·-·,·-·-· -·- ·-·- · - · - · - · - · - · - ·-·-·-·-·-·-·-·-

Rljst In ougekookte- en In gekookte vorm. Links een klein rljst·hoekje In een de.r c. D.·voorraadscilUren te Td. Prlok, Recht.ll : de keuken, waar dagelljks 
3250 lunches voor het Indoneslscbe Prlok-personeel worden klnargemankt. (geheel rechts op de toto de chef de cuisine Roeslanl 

(toto Ton.g &- Tim ) • 
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I{. P.M.-Sport. 

· Hockey te Djakarta. 
Sinds ons December-nummer heeft 

er in ons blad niets meer gestaan over 
de hockey-sport. Dat wil echter geens
zins zeggen, dat er in de afgelopen 
maanden niet is gespeeld. lntegendeel: 
zowel bet eerste- a1s het tweede elftal 
zijn regelniatig op de groene mat ver
schenen. Ons eerste elftal wist daarhij 
cnkele aardjge successen te boeken, ter-

. wijl Geitenbeek en zijn mannen niet zo 
gelukkig waren. 

Een korte nabeschouwing van een 
drietal wedstrijden moge hier volgen : 

K.P.M. I - Sportclub 1: 1-3 . 
. Aangezien in het begin van bet sei· 

zoen K.P.M. I de Sportcluhmensen met 
1- 0 had weten te slaan (tot dusverre 
de enige verloren wedstrijd van Sport
club I), werd deze return-match be
grijpelijkerwijs met spanning tegemoet 
gezien. Het puhliek, waaronder uiter
aard vele K.P.M.-ers, was in ruime 
getale opgekomen. · 

De strijd begon gelijk opgaand met 
de Sportclub enigszins in de meerder· 
heid : beide doelverdedigers werden 

Een groepstoto van het merendeel der leden van de Paketvaart-tennlsclub te Surabala.. ge
nomen op de baan a.a.n het Bunkulpark t,g.v. het a!scheld van hun verdlenstelijke leden, de 
heer en mevrouw Deettnan (E.V.) 
Met hun suraba.\1\Se sportvr1enden wensen wlj hen een pr~ttlg verblij! 1n Nederll\nd. 

terdege aan de tand gevoeld. Toch bleef kwam 0 "1S doel onder zware druk. In 
onze voorhoede. in actie met snelle a an- deze pe~·iode greep Sportclub de over· 
vallen en na ongeveer 20 minuten kon winning door drie maal te doelpunten , 
Henk Teeuw na goed volhouden uit waarbij nog vermeld dient te worden, 

· een scrimmage voor het Sportcluhdoel dat het tweede doelpunt van Sportcluh 
scoren. werd gescoord uit een strafbully, welke 

Deze voorsprong konden wij tot ver werd toegekend door een overtreding 
in de tweede helft handhaven, doch van Boom bij een scrimmage vo-or het 
toeu hegon het technische overwicht ·-· doel, waarbij hij de hal op zijn neus 
van de Sportclub effect te sorteren en had gekregen en geblesseerd het veld 

De controle-kamer, het hart van OTIS koel·vrie$1miJ te Td. Priok. Door het omdraaien van 
een enkele schakelaar controleert hoofdopzichcer Jocom op het instrumcntenbord de 
temperatuur in een der 21 vrieJkamerti. Ons vrieshuis kan 6l!reke114 warde>l tot een der 
meest TnQderne en zeker het be~t fe~J_#_illef!_~de in ··a_;~e. · · ffOJ."' 'long 11 !'im}. 

15 

moest verlaten. Zo nam Sportclub ~ 
volkomen verdiend revanche. 

Box- K.P.M. 1: 1-5. 
De voorhoede had hlijkbaar deze 

middag veeJ zin en zette er van bet 
begin af een vaart . in, die het beste 
deed verwachten. Goed ·open spel over 
de vleugels, waarbij vooral Jiich de hal 

. na snelle rushes langs de lijn kon voor· 
zetten, leverde . ons voor de rust een 
voorsprong van 3 - 0 o.p, door doel· 
punten van Nico de M{)l, Jan Boom en 
Henk Teeuw., hetgeen de krachtsver· 
houding goed weergaf. 

Na de rust kwam Box wat meer in de 
aanval en moest keeper Lips enkele 
malen ingrijpen, hetgeen hij resoluut 
deed met verre trappen, die de voetbal· 
ler in hem verraadde. Een tegendoel· 
punt moest hij de Box-mensen echter 
gunnen. Aan de andere kant bleven Cor 
Walet en Jan Boom echter niet stil· 
zitten en verhoogden met goede doel
punten de score tot I - 5. 

* 
V erdere uitslagen sedert 1 J an.uari 

zijn als volgt : - .. · · -· 

K.P.M. I - U.V.S. 1: 2~2 
K.P.M. I - Vic I: 4---1 
Sportclub II- K.P.M. I: 1-2 

en brengt dit ons eerste elftal op de' 
vier de plaats in de ranglijst van de · 
le klasse met goede vooruitzichten op 
·de derde plaat.5, hetgeen zeker geen 
lleohte }'ret~tatie ~a~ worden aenoenr' 

• 



Nieuwe Nederlandse walvisvaarder. 

Van. bet nienwe Nederlandse fabrieksschip 
voor de walvisvaart, dat door de Nederlandse 
Mantschappij voor de W alvisvaart bij Wilton· 
Fijenoord is besteld, zijn thans nadere bijzon· 
der~eden bekend geworden. Dit schip zal met 
een waterverplaatsing van 44.000 ton op de 
,Nieuw Amsterdam" na bet grootste · schip 
der Nederlandse koopvaardijvloot worden .en 
bovendien de grootste walvisvaarder ter we· 
reld. De deadweight van bet schip 'Lal circa 
26.500 'ton bedragen. Het schip zal als 
dubbelschroever worden voortgestnwd door 
2 Fijenoord-M.A.N.·Dieselmotoren van 5250 
ipk elk, waarbij een dienstsnelheid van 14. 
mij! wordt verwacht. Het schip zal aan diesel· 
en stookolie 2000 ton kunnen bunkeren, terwijl 
de zoetwatervoorziening verzorgd wordt door 
een verdampingsinstallatie met een capaciteit 
van 1000 ton zoetwater per etmaal. De be· 
manning zal nit 499 koppen bestaan. Met be· 
hulp van 16-20 jagerschepen hoopt men een 
productie van 30.000 ton Iraan .en bij.producten 
per seizoen te bereik . 1. Dit is bijna het dnb· 
bele van de huidige · ,Willem Barendsz". 

Io debbouw van dit nieuw schip en de 
daarmede verband houdende uitbreiding van 
de jagersvloot zal een bedrag van f 46.600.000 
moeten worden geinvesteerd. Behalve de 
uitgifte van f 7.500.000 aan nieuwe aandelen is 
voor deze financiering een bijzondere over· 
eenkomsJ met d-e Nederlandse regering getrof· 
fen. · 

Ten aanzien van het huidige fabrieksschip 
van de Nederlandse Maatschappij voor de 
Walvisvaart, de ,Willem Barendsz", zou 
worden overwogen dit schip na het gereed· 
komen van het nieuwe schip in te richten tot 
limdstation in Zuid-Georgie. 

(SMN·nieuws) 

Afscheid van veteranen. 

De ,Grand Old Lady-of the England Austra• 
lia Sea Lanes" - het 15.000 tons · metende s.s. 
,Ormonde" van de Orient Line - heeh na 
35 jaren dienst haar laatste reis gemaakt en 
znl thans worden gesloopt. 

De 17.000 ton P . & 0. liner ,Ranchi", voor 
velen onzer zeevarenden wellicht een goede 
bekende op de route naar bet Verre Oosten, 
zal na 27 jaar uienst ook worden gesloopt. 

Ook de Nederlandse koopvaardijvloot boudt 
oprniming onder oudgedienden. De 30 jaar 
oude ,Tjihesar" van de KJ.C.P.L., met haar 
ruim 15.000 ton d.w. het grootste vracbtschi.p 
rler N ederlandse koopvaardijvloot, is enige 
tijd geleden van de vloot afgevoerd. 

De Holland- Amt;rika Lijn echter scbijnt 
van haar oude trouwe , Veendam" nog lang 
geen afstand te willen doen. Het 29 jaar oude 
passagiersschip · ondergaat thans bij Wilton· 
Fijenoord te Schiedam een ingrijpende ver· 
bonwing. · 

Een nieuwe voortstuwingsinstallatie wordt 
' ingebouwd, de :passagiersaccommodatie wordt 

gemoderniseerd en ook uiterlijk zal het schip 
gehee! veranderen, o.a. zullen de twee ouder
wetse schoCJrslenen plaats maken voor een 
van moderner proporties. 

(SMN-nieuws) 

Graanvervoer van de La Plata. 

Terwijl voor de oorlog bet vervoer van 
graan van Argentinie een van de pijlers was 
waarop de trampvaart steunde, is deze markt 
na 'de oorlog van ondergeschikte betekenis 
geworden en gedurende een bepaalde periode 
zelfs geheel weggevallen. Gedurende de oorlog 
heeft men in Argentinie gemeend een grote 
omschakeling te moeten maken van een agra-• 

• rische naar een industriele economie. Men ia 

Wij iuztm voot• V : 

hierbij wei wat al te hard van stapel gelopen, 
zo erg zeUs, dat in het nfgelopen jaar zelfs 
graan gelmpo~:~teerd moest worden. 

Een en ander is de economische toestand 
van Argentinie niet ten goede gekomen en 
men hee[t thans weer een open oog gekregen 
':'OOr het ·feit , dat de natuurlijke gesteldheid 
van bet land zicTt bet beste leent voor de 
productie van granen en andere voedingsmid
delen, al moge de graanhandel een tamelijk 
fluctuerend bedri)f zijn. Het heeft er aile schijn 
van, dat . eerder de :voorziening met voedings· 
middelen dan de voorziening met industrie
producten in de toekomst voor deze wereld 
een prohleem zal vormen en dienovereenkom· 
stig wordt aan de agrarische sector steeds 
meer waarde toe!jekend. Dat Argentinie thans 
lhiernaar handel1, heeft als eerste resultaat, 
dat voor 1953 2.000.000 ton graan voor export 
beschikhaar zal zijn en het ziet er naa·r nit, 
dat de La Plata hiermede weer een belangrijke 
markt voor de trampvaart zal worden. 

(SMN·nieuws ) 

Mijnengevaar. 
Bet mijnengevaar op zee is nog altijd niet 

geweken. In 1952 kregen 8 schepen groter 
dan 500 ton schade door mijnen of gingen 
er door verloren. In 1951 waren bet er vijf, 
maar in de jaren daarvoor 19 en 22. Over bet 
algemeen is het gevaar in de Euro.pese wateren 
en in de Middellandse Zee dus wei aanzien· 
lijk minder geworden. De Noordzee, voor• 
namelijk bij de Noordnederlandse kust, blijft 
nog gevaarlijk. Hier kregen dan ook vijf van 
de acht scbepen mijnschade ·of gingen ver· 
loren. Van de schepen kleiner dan 500 ton 
vergingen er in 1952 zes door mijnen tegen 
acht in 1951. 

(.Radlojournatil Wereldomroep ) 

De havens van Amsterdam en 
Rotterdam. 

H et belangrijkste feit voor de Amsterdamse 
haven in bet afgelopen jaar was ongetwijfeld 
de opening van het Amsterdam/Rijnkanaal, 
dat - hoewel het nog niet helemaal klaar is 
en zeker niet volmaakt genoemd mag worden 
- toch een begin is van de vervulling van 
een heel oude hartewens van Nederland's 
hoofdstad. Maar er was meer: de haven nit· 
rusting werd vcrbeterd en nitgebreid, de op· 
slag-capaciteit en de kadelengte werden ver· 
groot, bet aantal kranen nam toe van 182 
tot 222. 

Aantal en tonuage van de hinnengekomen 
schepen zijn de hoogste sedert 1945 en zelfs 
boger dan in 1938, maar het goederenverkeer 
- hoewel eveneens hoven vooroorlogs peil -
hleef nageuoeg gelijk aan dat van 1951. Deze 
stilstand hetekent, vergeleken bij de andere 
vorderingen dus in {eite een achteruitgang. Dit 
is een vingerwijzing en een aansporing voor 
Amsterdam om te blijven sh·even· naar behoud 
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tn verbeterlug van zijn plaats ab wereldhaven. 
Voortvarendheid bij het uitvoeren van ver· 

schillende plannen, zoals de tunnels onder het 
IJ en onder het Noordzeekanaal blijft dringend 
geboden, of - om de woorden te gehruiken 
van een geacht lid van de Amsterdamse Raad 
- ,De gemeentelijke rossinant moet nodig 
wat gember onder de staart worden ges~eeerd!" 

Rotterdam, de grootsle haven van het Euro· 
pese vasteland, na New York en London de 
derde en waarschijnlijk de beste en moderns! 
uitgeruste h aven ter wereld, heeft bet voor· 
oorlogse peil nog niet over de hele linie be· 
reikt. Zeker, 1952 was geen ongunstig jaar, 
maar het goederenverkeer bleef nog onder 
dat van 1938, ook al werd er aan olie vier· 
maal zoveel overgeslagen als voor de oorlog 
en overtroffen de stukgoederen eveneens het 
cijfer van voor de oOJ·log. Maar juist op ~et 
gebied van de traditionele massa-goederen 
van de Rotterdamse haven - kolen, graan en 
ertsen - heeft men ondanks aile inspanning 
bet vooroorlogse peil nog niet kunnen be· 
reiken. 

De moeilijkbeden, waarmee Rotterdam -
en Amsterd·am lrouwens ook - heeft te kam. 
p en, vinden voornamelijk hun oorzaak in be· 
voorrechten havenbepalingen in het hui1en
land, al mogen we in deze niet blind zijn voor 
hinnenlandse tegenstellingen tusscn de beide 
grote havensteden. Mogelijk kan dit jaar de 
oplossing daarvoor worden gevonden. In dat 
geval zou men dan in 1954 wellicht eens kun· 
nen gnan praten over de samenwerking van 
de Europese havens, waarvoor de ~ogingen 
tot dusver door onderlinge gesehillen - ook 
bijvoorbeeld tussen Hamburg en Bremen -
zijn mislukt. .. 

( Radiojournaal W ereldomroep) 

Wetenschappelijk ,schipbreukelingen". 
avontiUur. 

Naar aanleiding van de plannen van de 
Franse arts dr. Bombard om met een vlot de 
Atlantische Oceaan over te steken, kan nu 
worden vermeld, dat deze tocht inmiddels 
volbracht werd. Hij maakte de oversteek van 
Las Palmas noar Barbados geheel aileen in 
ru·im twee maanden. 

De twee lieden, die met Bombard zouden 
medegaan (van wie een Hollander) Iieten ver
stek gaan. Inderdaad heeft dr. Borr.bard ge
durende die tijd alleen geleefd van . hetgeen 
de zee hem met behulp van de door bent voor 
a~le re.ddingsloepe~ en -vlotten gepropageerde 
Ultrustmgsstukken, n.I. een vistuig, een pers, 
een nylonzeef en een beker, opleverde. 

Het vistnig leverde hem vis, met de pers 
perste hij zoetwater uit rauwe vis er. met de 
zeef ving hij plankton voor de vitamine-C· 
voorziening. AI viel Bombard gedurende deze 
2 maanden 20 kilo af, toch kwam hij in rede· · 
lijke conditie ann de overkant. 

(SMN·nieuws) 

Vervuiling der kustwateren door olie. 
Reeds geruime tijd begint de vervuiling der 

kustwateren en de daaruit voortvloeiende ver· 
vuiling der kust zelf (stranden) ernstige vor· 
men nan te nemen; speciaal rond Engeland 
en West-Europa. 

In Engelnnd hehben thans de grote oli~· 
mantschappijen, de daarmede verbonden tank
vaartrederijen en de regering de handen in· 
eengeslagen om deze kwestie nader te ondl'r
zoeken. 

Men heeft thans een scheepje in gebrnik 
dat op grote afstand uit de kust drijvende 
olievlekken blijft volgen om te zien na hoe
vee! tijd deze olie zich zodanig met bet water 
vermengt, dat het niet Ianger vervuiling kan 
veroorzaken. Aan de band van deze en nndere 
proef~emingen' zal men dan bekijken welke 
practtsche maatregelen ter bestrijding van dit 
kwaad kunnen worden genomen. 

(SMN·nieuws) 



uDIE RYCKE REEDERS11 op tournee. 
men de gast van de heer en mevrouw 
Biickmann in de Simpang-club. Deze 
gezellige ogenhlikken we~:den door 
allen -hoe moe sommigen ook waren-·-In onze vorige ,Uitlaat" maakten 

wij reeds melding van de mogelijkheid, 
dat de toneelgroep Paketvaart-personeel 
te Djakarta met hun laatste stuk ,op 
stap" zou gaan. Waren zij met hun 
vorige toneelstuk te gast bij de Bil1iton- · 
Mij te Tg. Pandan en M<mggar, thans 
was er sprake van een uitvoering . te 
Surahaia onder auspicien van onze 
eigen rnaatschappij. . 

En intussen (wat gaat ' t toch gauw !) 
i~ dezc ,mogel~ikhcid" ook weer een 
,feit" geworden ! 

De initiatiefnemers te Surabaia bad
den voor hun plan geen ge~eder · oor 
kunnen vinden dan dat van onze dirt~c
teur de heer Harinck, die daar juist op 
dienstreis was. 

01~dat een blik achter de schermen 
~ns al spoedig leerde, dat er voor de 
verwezenlijkin~ van zulk ecn plannetje 
meer komt kijken dan we ooit hadden 
kunnen dromen , mogen wij hier toch 
wei even met erkentelijkheid gewagen 
van de moeiten, het werk en vooral van 
het enthousiasme en het doorzettings
vermogen van allen, zowel te Surabaia 
als te Djakarta, die aan de uitvoering 
hiervan hebben medegewerkt. 

Want er is hard gewerkt, hetgeen 
mag hlijken nit het feit, dat Vrijdag
middag, 6 ]\hart, de Directie het plan 
goedkeurde en Zaterdagmorgen de ko£
fers gepakt, de decors gekrat en al deze 
spullen nog tijdig aangeleverd waren 
langszij het ms. , Karaton" voor ver
scheping naar Surahaia. De decors. 
stonden al opgesteld, toen Donderdag 
een -lvoorbereidings-party van 3 man 
aldaar arriveerde. Er kon dan ook 
direct worden begonnen met het uit· 

pakken en aanhrengen der toneel-aan· 
kleding en hert verzorgen der licht-
installatie. · 

Vrijdagmorgen 13 Maart arriveerden 
nog 15 personen met het vliegtuig te 
Surabaia om 's middags al bezig te 
win·dcn gehouden met een generale 
repetitie, het eerste programma-punt. 

En het programma voor deze dagen 
was voor , Die Rycke Reeders" wei rijk 
gevarieerd, want Surabaia had nog meer 
in petto om ~un erkentelijkheid te 
tonen dan een bijzonder hartelijke ont· 

· vangst, voortreffelijk verzorgd logics 
h~i de mensen thuis en efficient gere· 
geld transport: (Bravo-Surabaia, gij hebt 
eer van .Uw werk, Uw gasten zijn er zon
der uitzondering nog enthousiast over!). 

Zaterdag-ochtend was het ,elck wat 
wils" ; enkelen moesten nog wat knut
selen in de Schouwburg (-of op het kolen
terrein ! ) anderen gingen zwemmen, of 
bezichtigden de stad, haven en het 
,Soer-dok". 

Tegen zessen werd men onder de 
veri gezet om klokke acht vanachter 
de gordijnen te VO(}rschijn te kunnen 
komen. 

Tijdens de pauze ,loempiah" en 
,pangsi-t-goreng" in overvloed en na 
aHoop bloemen, voor de dames, _,alles 
aangeboden door bet hestuur van de 
Chinese Societeit te Surabaia voor wier 
leden deze eerste opvoering gegeven en. 
in wier zaal beide avonden gespeeld 
we rd. 

Het was niet alleen een dankhaar 
publiek, 111aar ook een dankbaar toneel
gezelschap, dat diezelfde avond huis· 
waarts ging. De laatsten eehter langs 
een omweg, want tot over een bleef 

zeer gewaardeerd. , 
Op Zondagmorgen ging het al vroeg 

weer op pad, thans Tretes-waarts! Een 
prettiger verrassing had men de Djakar
tanen niet kunnen hezorgen. Het werd 
een dag, die nog lang in ieders blijde 
herinnering levendig zal blijven. 

Teruggekeerd in Surabaia onderwierp 
men zich weer gelaten aan de klef
kleurige behandeling van de grimeur 
om met enthousiasme te kunnen begin
men aan de taak·waarvoor men in feite 
naar Surahaia was gekomen. 

De ,Chinese S(}os" was vol K.P.M.
ers, stafpersoneel van de Garuda, 
H .V.A., K.J.C.P .L., Mails, NISHM, 
Surabaia-Veem en andere genodigden. 
Het was, afgaande op het langdurig 
l;lpplaus en de hartelijke toespraak van 
de . heer Biickmann, die de dames, 
op verzoek van onze directeur Mr. De 
K(}e, namens onze directie een fraaie 
handruiker overhandigde, een zeer 
geslaagde avond. Ook de herichten, die 
officieel en in-officieel uit Surahaia zijn 
h.innengekomen, luiden zonder uitzon
dering : , We hebben genoten en we zijn 
er de Directie, de spelers en alle mede· 
werkenden zeer dankhaar voor". 

Wij zijn er van overtuigd, dat dit 
succes een voldoening en beloning is 
voor allen, die - hoe dan ook - aan 
de verwezenlijking van deze avond 
hun steentje hebben bijgedragen. 

Het hierbij gemanifesteerde enthou
siasme zal een herhaling in de toekomst 
zeker een goede kans van slagen 
geven. 

De grootste zilvermiin 
Omdat zilver een helangrijke plaats 

inneemt hij het fabriceren van de ge· 
voelige laag voor fotografische platen 
en films, is de Eastman Kodak Com
pany te Rochester in de staat New York 
een van de grootste afnemers van zilver 
in Amerika. Haar jaarlijkse behoefte 
hedraagt 425.000 kilogram, wat overeen. 
komt met een dagelijks verbruik van 
ongeveer 1400 kilogram.:. 

Het spreekt vanzel£, dat er hij East
man Kodak alles wordt gedaan om het 

, verlies aan zilver tijdens de productie 
van de platen en de films tot een mini
mum te beperken. Aile afval wordt dan 
ook bewaard en zelfs de kleine ronde 

Een over~icht van de stamvolle ~aal tlan de Chinese societeit te S~trabaw, alwaar onn 
~eke !!~~ders" met :c-oveel succes ¥ijn opfet~,e4~n. 

- schijfjes, die bij het perforeren van de 
films wegvallen, worden verzameld. 
Op deze wijze weet de firma het 
verlies aan zilver te beperken tot minder 
dan 1 percent van het verbruik. Uit haar · 
afval wint zij jaarlijks 70.000 kilogram 
zilver terug. Dat is meer dan de prodnc· 
tie van de grootete zilvermijn ter wereld. 
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-~·. . - ~ -
De redactie behoudt zicht het recht voor in· 

zendingen voor deze rubriek te bekorten of te 
~retourneren. Anonyme inzendingen worden 

~ ongelezen terzijde gelegd. Correspondentie over 
. deze rubriek kan niet tvorden gevoerd. ~ ~ 

Miinheer de redacteur ! 
In het eerste nummer van dit jaar 

VI"aagt u om kopij voor de ,Uitlaat". 
lk heh inij ook vaak afgevraagd of er 
niemand onder bet personeel tijd of 
inspiratie heeft om eens wat te schrij
ven. 

Ik denk dat velen hens wei iets 
weten te vertellen dat de moeite van 
het lezen waard is, doch dat meestal 
,valse schaainte" hen er van weerhoudt 
eel'bijdrage voor ,De Uitlaat" te zen
den. Juist in een hedrijf als het on"ze 
komen z.o vaak geheurtenissen voor, 
waar je hartelijk om kan lachen of iets 
van kan leren. · 
- Ik moet u hekennen, dat ook ik 

enige schroom heh moeten overwinnen 
voordat ik een vel papier in onze 
scheeps-Underwood draaide en op de 
veel aangeslagen toetsen hegon te ram• 
melen om n onderstaand S(}hetsje aan 
te hieden. Ik hoop, dat u e.e.a. kunt 
gehruiken; zo niet, dan even goede 
vrienden! 

F. W. Kaptijn. 

Jan Sprinkhaan in de bocht. 
Hei was in die dagen dat de ,,Van Riebeeck" 

pas lijn 4 bevoer. De lijn was nieuw en zo 
ook de vierde stuurman, die, blakend van ijver, 
zo vlug mogelijk een echte K.P.M.-stuurman 
wilde worden. De tweede, nog een oude in 
die dagen, had hem al gewaarschuwd dat hij 
nog wel eens 'raar op z'n neus zou kijken 
hij de Paketvaart. Het beste wat·ie kon doen 
was om z'n boekengeleerdheid maar zo gauw 
mogelijk over hoord te gooien - zelfs helemaal 
opnieuw te heginnen : K.P.M.·stuurman zijn 
dat is iets aparts .......... .. 

Jan Sprinkhaan was door deze goede raad
gevingen op bet ergste voorhereid. In Priok 
was hij aan boord gekomen. Het begin van 
de reis leverde geen moeilijkheden op. In 
Singapore was alles normaal, in Belawan viel 
ook niets bijzonders te beleven, neen, de reis 
verliep zonder dat Jan ook maar ergens gek 
van opkeek. Tot dat, na Soerahaia, ter rede 
van Boeleleng werd geankerd ...... ... ! 

Hier zouden varkens worden geladen, iets 
dat onze Jan nog nooit eerder had meegemaakt. 
Toch leek het hem wei gewenst z'n licbt eens 
bij :de tweede op te steken. · Je kon immers 
niet weten? 

.,Nog nooit varkens gevaren, Jan? Nou, 
dat gaat allemaal nog al erg eem·oudig. De 
heestjes titte.n in stevige manden, die je maar 
op elkaar laat stapelen. Je houdt er een g!!.n• 

getje tusseo, zo dat je er bij kunl om ze te 
voeren." 

,Te voeren ??" vroeg Jan, in de hoop dat·ie 
bet verkeerd had verstaan. 
. ,,Ja, twee maal per dag. Je krijgt er van die 
tonnen hij en dan neem je een matroosje . om 
bet voer te mengen. Dat schep je in kleine 
eetmandjes en die sleek je de varkens toe 
door bet gat ·dat aan de voorkant in de mand 
zit.'' 

,Maar ...... e ...... ", wilde Jan in het midden 
breugen. 

,Nee, niks te maren, bet vervelendste baantje 
is nu eenmaal allijd voor de vierde stuurman. 
Op de vorige reis was de derde de pisang, 
maar die heeft promotie gemaakt en nou moet 
jij bet dus doen !" 
:' Jan dacht dat bet wel los zou lop en. Hij 

stond er met z'.n neus hoven op, toen de eerste 
· varkens, nu niet bepaald geluiclloos, aan -dek 
: werden gevierd. Het gangetje zou-ie wat extra· 

, breed Iaten maken·; die beestjes zag en er nu 
~ niet bepaald erg zindelijk uit. In de dienst· 

gang stonden de tweede en clm·de zich nnar te 
lachen, toen ze Jan daar ·doodernstig zijn aan· 
wijzingen z.agen geven.. Z6 breed moest bet 
gangetje worden, wees.ie, want hij moest er 
makkelijk tussen door kunnen! Toch scheen bet 
hele geval hem niet zo erg aan te lokken, want 
ze zagen hem vies kijken naar de grijze (on· 
welriekende) scl1reeuwers, die nov; behoorlijke 
tanden bleken te hebhen ook. Ze knauwden 
tenminste hele stukken van hun mand kapot I 
Een moest er zelis over gemand worden, het· 
geen met een hels lawaai gepaard ging. Toen 
staple de derde op Jan af en vroeg : 

··,Rotbaan, he? Nou, ik ben blij dat ik er 
af hen. De eerste dag is bet ' t moeilijkst, maar 
ae tweede· dag voer je er toch wel een twee 

· honderd in een unr !" 
,Wat een beweging is me dat", zuchtte Jan. 

,,lk dacht dai ik zeeman zou zij.n on nou 
Iaten ze me warempel varkens voeren ! Ik zal 
blij zijn als dat karwei achter de rug is." 

, W eet je wat'', opperde ·de derde ,voor een 
biertje per keer neem ik bet van je over. 
O.K.??" ~ 

,,Ben je .nou helemaal ? Dacht je soms dat 
ik niet kan wat jij kan ? Nou dan heb je toch 
de verkeerde voor !", antwoordde Jan c.n keek 
daarbij op een zeer verontwaardig·de manier 
de derde aan. Wat dacht die vent wei ? Omdat· 
ie nou 2 maanden Ianger voer, dat hij een 
hroekje voor zich had ? Hij zou die varkens 
wei eens voeren zoals ieder ander dat deed, 
vervelend werk of niet ! Maar voor een biertje? 
Pff. !! . . 

Lachend liep ·de derde weg. Tegen de tweede 
vertelde Jan welk een voorstel hem was gedaan. 
Deze laatste lachte zich tranen om bet ver· 
ontwaaraigde gezicht van z'n ~ierde. Toen 
kreeg Jan het eindelijk door dat hij er tussen 
was genomen. . . 

,Hoe dan ook, Jan, ik vind je een flinke 
vent dat je zel£ je vuile haantje op wilde 
kna·ppen en je niet liet omkopen :voor een 
biertje", kon de tweede niet naiaten op te 
merken. 

DE GROTE SOM 
Er wordt tegenwoordig zo vlot _ met 

milliarden gewerkt, maar kunt u zich 
een voorstelling van zo'n he drag maken? 
Stel eens, dat een zaak in het jaar 1 met 
een milliard gulden kapitaal was he· 
gonnen. Als die firma dan elke dag dui· 
zend gulden had verloren, zou zij van· 
daag nog steeds hestaan. Zij zou nog tot 
bet jaar 2739 elke dag duizend gulden 
kunnen verliezen eer haar aanvangska· 
pitaal zou zijn uit~eput. 
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ONZE TAAL VOL GAS. _ 

Vlak na de oorlog werd bet gas in Neder
land, zulks in verband met een emstig tekort 
aan steenkolen, nog gedistribueerd. In die tijd 
ontvingen de gasbedrijven dagelijks vele 
brieven, met bet verzoek voor verhoging van 
bet gasrantsoen in aanmerking te mogen 
komen. 

Wij bieden hierbij onze Iezers nit deze 
brieven een verzameling aan van enige fraaie 
N ederlandse iaalbloempjes. 

,lk zit van alles zonder. Zoals u weet is mijn 
schoonmoeder pas dood. Die ook al geen in.
komen had. En dan moet u mij ook nog meer 
krengen, terwijl ik spring van ellende. Mijn 
moeder van wijlen kost me ook f. I ,50 in de 
tveek" • 

,Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken, 
Als de kachel brandde, kon · ze het daarop 
doeTJ". 

, V erzoeke meer gas daar mijn vrouw in een 
kinderbed ligt''. 

, .......... .. daar ik twee baba's heeft, welke 
cuvuse J. inderen zijn". 

,Bij een bombardement . heeft mijn zuster 
haar echtgenoot e11 haar gehele verdere inboe· 
del verloren". 

,Verzoeke meer gas daar ik 14 April een 
zoon er bij heb geboren, wat me door de 

· drukte geheel door 't hoofd is gegaan". 

,V erzoeke beleefd een kleine toeslag voor 
gebruik van een geyser, daar wij in zes jaren 
geen bad hebben durven nemen", 

,,Door omslandigheden van een kwaal moel 
ik mij meerdere malen per week wassen". 

,Daar ik alles in het donker moet doen, zo 
verzoek ik u vriende[ijk of u mij een eindje 
tegemoet wilt komen". 

,Gaarne zou ik in aanmerking willen komen 
voor gezinsvermeerdering met een baby". 

, Ondergetekende gebruikte tot voor kort en 
gas en olie, doch heeft nu bovendien een 
schoonmoeder in huis". 

,Tot voor kort bereidde mijn vrouw alle 
spijzen met petroleum". · 

, lk ben een staande vrouw alleen". 

,En wilt u dar1 meteen zo goed zijn mij als 
lid van het vastrecht af te lattln vloeien". 

,.. . .. .. .. en daarmee moet ik dan vijf grate 
met1sen bewassen, bekoken en bestrijken. W at 
ons koke~betreft staan wij op een zeer laag 
standpunt". 

,....... .. daar . ik zorg heb voor mijn twee.
lingen, U zou zeggen op de kachel maar dat 
doe ik niet uit financieel oogpunt", 

,,Mijn moeder werd door. de tand des tijds 
gedwongen bij mijn in te komen wonen''. 

,Wij l1ebben een kamer verhuurd aan een 
~ oude dame van 86 jaar, waarin. de Tlele dag 
een gaskachel moet branden". 

,M ijn gezin telt vier ledemat~n". 

, Het orgel waar ik les op gee/, wordt elec· 
trisch voortbewogen". 

, . ...... .. lk begrijp natuurlijk u·el, .die brief 
is meer bedoeld als promementomori''. 

. , ......... Daar mijn vrouw een zoon rer aarde 
heeft geschonken". 



, ..•. .' ' 

In ons Fcbruari-mmmt~r Jmbliceerden wij een reproductic van een schilderij, vervaarclig!l 
door gezagvoerder H. Fleurbaay, voorstellemle het m.s. ,Baud", 

Van dezel/de lwpitein·schilder brengen wij thans bot·enstaartde reprocluctie van een door 
hem gemaakt schilderij van het m.s. ,Silindoeng". Links een Makassaarse prauw met recllls 
op de achtergrond de Piek van Bali. 

De aardigste foto van tie 
maantl: 

r-·~. ··~·-.--·~ ·· 

I 

:· 

. ,, 
E~; -~~4~-:. ~ 

1!1iss "San:ma. 

Gezagvoerd-er P. Kosters, die het 
commando voert over het ms. ,S:mana", 
stuurde ons bovenstaande foto van Miss 
Sanana. Hij schreef dat het hem bijzon
der vee! moeite had gekost dit tafereel 
op de gevoelige plaat vast te leggen, 
aangezien ,zij" maar niet stil wilde 
zittcn. 

Alhoewel de redactie de mening is 
toegedaan, dat deze foto niet in aan
merking kan komen voor het praedicaat 
,beste foto van de maand", vond zij de 
inzending alleszins de moeite waard om 
.er in ,de Uitlaat" een plaatsjc voor in 
te ruimen. 

Toegegeven: wij zijn geen biologcn, 
doch van het bestaan van ,2-motol'ige" 
zeemeerminnen wist en wij nicts af; wij 
hopen t.z.t. nog eens v:m gezagvoerd2r 
Kosters te vernemen Y::tar hij ,haar" 
aan de haak IJCeft geslugen. 

, Niet de h ()ste, d3n to:.:h in ieder 
ceval de aardigste foto van de ma:md ! 

EEN ONUITPUTTELIJKE 
BRON VAN ENERGIE 

Van aile bronnen van energie, die de 
mens ter beschikking staan, is de zon 
verreweg het rijkst. De energie, die dit 
hemellichaam in een seconde uitstraalt, 
is aelijk aan die, welke men zou verkrij-

0 d d 1 I gen door het verbran en van e ge11e e 
wereldvoorraad aan steenkool, ten he
drage van acht billioen ton. 

Deze energie per seconde is groter dan 
die van een milliard atoombommen. 
Elke vierkante meter van de oppervlak
te der zon straalt 65.000 kilowatt energie 
uit in de tijd, die u nodig hebt om m et 
uw ogen te knippen. Het is begrijpelijk, 
dat ove1·al op de wereld pogingen in h et 
werk worden gesteld om nit die haast 
onvoorstelhaar rijke hron van energie te 
putten ten hehoeve van industriele en 
andere docleinden. Zo is men in Frank
rijk er al in geslaagd van de zonnestra
len gebruik te maken voor het opwek
ken van zeer hoge temperaturen in 
chemische fahrieken en voor de vergro
ting van de productie van electriciteit 
en stoom. 

Russische kranten hcbben be~vecrd, 
dat Sovjet-geleerden er in zjjn geslaagd 
een apparaat tc construeren voor hct 
omzctten van zonn estralen in electrische 
cnergie. In de Verenigde Staten ten 
slotte hestuderen deskundigen thans de 
m ogelijkheid om de landb ouwproductic 
op tc voeren door een efficienter ge
hruik te maken van de cnergie der zon. 
Bovendien is men daar al zo ver, dat 
men ue opgevangen zonne-energic kan 
,opslaan" om haar - voorlopig echter 
1:og slechts hij wijze van proefneming 
t :: gcln niken voor hct verwannen en ver· 
lichten van woonhuizen. · (.Wereld· ) 

Diebteude puzzelaars. 

V erschillende inzenders( sters) van 
puzzles doen hun oplossingen ver?ezeld 
gaan van puutdichten, . tekcm~gen, 
opmerkingen enz. Zo ontvmgen WlJ on· 
langs van gezagvoerder H. 1:. van Dijk 
een puzzle-oplossing, waarb~J hct vo l
"'ende aardirre aedicht was m gesloten: 
0 0 0 

Zo zwalkend in de gordel van Snwragd 
en gedroogd kokosnotenvruchtenvlees 

ophalend. 
heb ik de euvele moed ook opgebracht 
- hoewel 't maakte mij haast nwlend 
om 't oor te lenen aan de roep: Kom, 

puzzle mee ! 
Ik heb een potlood toen gegrepen, 
en al was 't niet thuis, maar op de zee 
de woorden uit mijn brein geknepen. 

Nu is het wachte.n op de prijs) 
die ik hoop men mij uit zal reiken. 
't Enigste waar 'k echter nn t:an ijs, 
is dat een ander met de prijs g.a:Lt strij
. ken 
.en de chef van de nfdeling: ,Tot onze 

spijt" 
'mij de hous treer op de kop zal geven, 
wat ik hem persoo.nlijk niet verwijt, 
·~:)(tnt 't /wort blijkbaa.r zo in dit Ieven 
en 't bovendien zo vaak gebeurt, 
dat m en er ook niet m ecr om treurt. 

De volgende puz.zle doen we toch weer 
mee, 

en 't zctl wellicht hem eens overkomen, 
dat hij verheugd e.n ook met vree 
een vervulling brengt van mijne dro-

m en, 
en mij kan schrijven: ),Tot ons genoe-

gen" 
is het dit keer eens eindelijk: ,]a!'' 
als beloning voor Uw nij·vcr zwoegen, 
waa.rna ik d(tn verheugd weer verder 

puzz len ga. 
Wij hopen bij het nakijken der 

puzzle-oplossingen gezagvocrder Van 
Dijk hinnenkort te kunnen schrijven: 
,Tot ons genoegen enz." 

Zwemmen Ve1iJoden! 
In de goede oudc tijd was baden en :zwem

men in d e h uitenlucht ecn sirafbaar feit. In 
1636 werd op het Johanneum, een Hamburgse· 
inrichting voor boger onderwijs, een later af· 
gckondigdc politievcrordcning gcredigeer d, 
wa-Jrdoor allen, ,die als de eenden en 'de gan. 
zen te water gingen om zich te baden", met 
een hoge geldboete en openbnre schande 
werden bedreigd. Ee.n bekend mcdicus, dr. 
Hermann Pfloester, schrcef ·destijds een ver· 
hmdeling, d :e een ernstige waarschuwing 
inhicld t egen zwemmen, omdat het • . . . de 
huidporien verstopte. Tot diep in de 18e eeuw 
:dng 'szom ers in menige Europese stad een 
ovcrhc1dsdicnaar van huis ·lot huis om de he· 
volldng er op te wijzen, dat zwcmmen en baden 
in de vrij c natuur gevaarHjk was en streng zou 
wo rden bestrnft . En nog i.n 1873 was geheel 
'West-Europa onlzet over het feit, dat het 
Duitse s :~ il jc Tiihingen ccn zwembad voor 
vrouwen wilde Ollenen! 

(Ui t .,de Blauwe Wimpel" ' 



Voor velen hleek de K .P.M.-puzzle, 
voorkomendc in ons Februari-nummcr, 
tc moeilijk te zijn. H et aantal binncn· 
gekomen oplossingen bleef ditmaal 
onder die van ons eerste krniswoord
raadsel. En toch was deze K.P.lVI.-1mzzlc 
niet zo moeilij.k; oordeelt u zelf, hier is 
de oplossing : 

kalfskoplatf o rm 
skigroep. roforma 
nekkrampare l n:.os 
melkreeplui mag c 
goedkoopr o motor 
motorkapimpelen 
I amp e ·k a p o m p s t o k 
rouwkooprom ess e 
drukkn opetemoei 
t e k e n m a 11 a r t i j m a n 
i k b e g r ij p a n o r a m a 
knolraapersstem 

Na loting onder de gocde inzendingen , 
kwamen de volgende prijswiunaars nit 
de hus: 

de prijs van Rp. 25.- aan : 
Ang Thiam Hok - Afd. Ink lading 

- agen lsehap Sem arang; 
de prijs van Rp. 15.- aan : 

L. R oggeveen - hfd . empl. Afd. 'I;.D, 
- Dj. Asem Baru 27 - Djakarta; 
de prijs van Rp. 10.- aan : 

W. Burgemeest1·e - agent K .P.l\'1. te 
Tandjung Bnlei (Asahan) . 

Voor deze maand komen wij m et een 
lettcrgreepraadsel, waarvan de opgave 
voor zichzelf spreekt. Doet U all e
ma al mee ? 'Wij rekenen weer op een 
groot aantal inzendingen. Sluiting~
datum van deze nieuwe opgave : 
20 iVlei a.s. 

Voor inzenclingen gelden de volge1Hl~ 
voorwaal'llen : 

1. Inzendingen, welke duidelijk van 
naam en adres zijn voorzien, te 
richten aan: 
De 1·edactic van , De Uitlaat" 
p/a Hoofdkantoor K.P.M. 
Medan Merdeka Timur 5 
Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven op!ossin
gen worden zonder meer ter zijde 
gelegd; 

3. V oor juiste inzendingen zijn 3 
geldprijzen heschikhaar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25.-
1 , , Rp. 15.-
1 , , Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossin
gen beslist het lot. 

4. Over oplossingen en/of toeken
n Rng cler prijzen kan NIET wor
den g·ecor:respondeerd. 

Lettergreepraadsel. 
Van ue 105 le ttergrepcn : 

a r - a1· - hi - hies - bret - hro 
chi - ci - clau - co - de - de - de 
- cc - - di - ci i - c - c - e - C:l -

en - fi - gat - ge - ge- gen -
gen - gi - gie - graaf - lm - in -
in - kat - kc - kon - l a - l ai1· -
le - le - le - len ·- li - lig - ling 
- lo - loos - loos - loos - me -
m e - mi - na - na - nair - nant -
ne - ne - ni - nia - nir - no -no 
- nus - on - oog - oor - oor - oos 
- or - p el - pi - plan - po - p ot 
- raal - rect - r en - rie - rom-
se - £er- sou - su - te- ter - tet· 
- ti - to - tor - tre - tri - t ll -
u s - va - val - van - vc - ve - ve 
- vc - vcel - vcn - vir - Yl r 
kunnen 34 woorden , elk van 8 letters, 
van de volgen de betekenis worden gc
vormu: 

1. iem. die een kunst technisch vol
m aakt hcheerst. 

2. zee, waarin ecn groot aantal cilan
den en eilandengroep cn nie t ver 
va;J clkaar liggen . 

3. naar gclang. 
4. nan tafcl hcdienen. 
5. grc,otstc K.P.M.-schip. 
6. gaping, opening. 
7. stomdronken. 
8. aan twec clraden h~m~cnd. 
9. . op- of inschrift op ID~l!Uillenlen. 

10. 
11. ' 
12. 

niet ordelijk. 
van de vr~jheid b eroofd. 
losinrichting voor kolen, 
enz. 

13. steenpuist . 
14. tahaksoort. 
15. niets kwaads verm oetlende. 
16. alcaloi'de in tahak. 
17. O'pcra-tekst. 
18. niet rechtstreeks. 
19. adeldom. 

ertscn, 

20. klein geschenk tot aanllenkcn. 
21. afzonderlij ke zinsnede in stuk of 

hrief. 
22. doek waarmede pries tcr hals ·en 

sch ontlers ·bedekt. 
23. gewoon. 
24. e inclpunt of einllsta tion. 
25. opslagplaats. 
2~ zonder noodzaak. 
27. fij n h andbordunrwerk. 
23. sch riftelijke getuigenis. 
29. Frans~ gouden munt. 
30. drievoudig letterkunclig product. 
31. eenling. 
32. vaarwater tn5sen Zweden en Jut

land. 
33. ecn vonnis w~jzen. 
34.. gelijke h oeveelheid. 

Bij juiste oplossing ontstaan op 
d2 le verticale rij, van hoven naar 
henedcn gelezen, de namen van drie 
KP.M. -schepen. 

"Z P.g, zou je niet eerst eve11 clie kranten door
kijhen t>oor je naar de beschaving t eruggaat ?" 

(Shipbuilding) 
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