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Op 24 lanuari j.l. werd van een der ilellingen 
van de Rotterdamschc DrrwgdoTc Maatscfwppij 
h et errlcelschrocf vracht·en pas.sagiersmotorschip 
, Vml Linschoten" teu:atergelaten . De doop
plechtigh eid z.t'erd verricht door Mevrouw W .H . 
Baronesse Collot d'Escury-Hooft. 

( UITERSTE DATUM \IAN INZEND ING VAN BIJDRAGEN VOOR ONS BLAD: DE 15e VAN DE MAAND ) 

Op heter papier. 

H et zal onze lezers bij het ontvangen van ons 
April-rwmmer ougetwijfclcl zijh opgevallcn clat 
, de Uitlaa.i'' op beter papier is gedrukt. Wij 
bereihien hierrlcor, dot het ,birwenwcrk" run 
ons bl"d er armmerkel ij(;; bet.er is gaan u :cz!cn: 
·vooral de afgedrulae foto's komen nu vcd 
beter rlit en ook de tekst laat zich pre:tiger 
lc:cn, Toen vlak voor het ter perse gaan vcn 
OH$ vorige nu1n1ner onze verlangens, ont op 
bci er pap ier u;/. tc komen, «UII de direclie 

werc:~n voorgelcgd, gaf deze terstond toestem
ming mn de=e verbetering in te voeren. Hiervan 
moge op dezc plants met dmtkbaarheid melding 
w orden gemaakt! 

W ij will en van deze gelegenheid (nogmaals) 
gcf:ruli• maken om. ons varend- en walpersoneel 
r:mt tc spore1t ook eens met een bijdrage voor 
oas blad te komen. Er zijn reeds enkele K.P.M .• 
ers gcwccM die aatt onze oprocpen gehoor h eb
ben gegeven, doch deze medewerking is zeker 
voor uit{;rciding vatbaar. W elaan, lezers, Twnt 
U een ogcnblilcjc tijd vinden om iets te teke11en 
of te schrijve11, denk dan eens aan Uw ,Uitlaat"· 
redaclie, die liw pentte'-.'rztchten gaarne zal 
ontvangen. 

Tens!ouc vermelclen wij nog, d"t wij uit 
I s!anbul cca bijdrage mochten untvangen t:an 
de l!ccr W csJ: ls, ex-haofdwerhtuigundigc nm 
onzc 1;1aatsc:zapf1ij~ clie 01lS ecn am·dig i.: ::rhaal· 
tjc toestuw·dc, dat onze lezers elders i:t clit 
m:mmer aantrcffen. 

Zcljs in Tw-lc ije vergeet men ons niet; mogc 
dit een aanS!Jcring zi1~ voor onze lc.::.cr.;; 
,,dichter bij huis" om 011s eens met eer: in
zeru:iug te verrassen. 

A 
/ 

(fot o : T on g & Tim ) 

Een recente foto ·t•mt het s .• . •• H c1o1!."' aim cle 1.-iuTe te Tel. Priol.-, gcreed t ·c ;;;· cle overs/eel,; 
rwar Pancljan s ( Ooslluu;en ). 



ATOOMENERGIE. 
. ( deel I ) 

Jacht op uranium. 

Het woord ,atoomenergie'' is nog heel jong, maar heeft toch al een lugu
bere bijklank gekregen. Het wekt bij velen direct gedachten op aan de 
Augustusdagen van 1945, toen de eer.;te atoombom hoven Hiroshima werd 
uitgeworpen. Toen een grote stad met meer dan 250.000 inwoners in een puin
hoop veranderde en tienduizenden mensen om bet Ieven kwamen. 

Toch biedt - de vrijmaking van tle 
atoomenergie gelukkig ook andere mo
gelijkheden dan aileen dood en verderf. 
Zij kan waarschijnlijk de oplossing ge
ven voor een van de grootste vraagstuk
ken, waarmee de mens in de komende 
tientallen jaren krijgt te maken. In al
lerlei Ianden over de hele wereld wordt 
hard gewerkt om nieuwe iodustrien in 
bet }even te roepen en hestaande uit te 
breiden. lndustrialisatie is een sla~
woord, dat heus niet aileen voor ons 
kleine landje geldt. Overal worden ma• 
chines gebouwd, steeds meer en steeds 
grotere machines. Aileen als er voldoen· 
de brandstof beschikhaar is, kunnen die 
machines in de toekomst blijven draai· 
en. En met de brandstofvoorziening ziet 
bet er niet zo h eel rooskleurig uit, 
Meer~alen heeft al de waarschuwing 

geklonken: we zijn hezig onze bodem· 
schatten in te teren. De voorraad aan 
steenkool en aardolie is lang niet onuit· 
puttelijk. Er is hijvoorheeld een schat· 
ting gemaakt, dat Nederland nog maa~ 
een eeuw toe zou kunnen met de voor
raad zwart goud in zijn hodem. Aan de 
heschikbare hoeveelheid aardolie over 
de hele wereld komt ook binnen afzien· 
bare tijd een einde, vooral nu bet ge· 
bruik voor aile mogelijke doeleindcn 
steeds groter wordt. 

Wanneer deze hodemrijkdom eenmaal' 
opgesoupeerd is, hestaat er geen andere 
uitweg dan naar nieuwe brandstoffen 
nit te zien. Of beter gezegd: dit uitzien 
moet geheuren voordat onze hestaande 
energiebronnen zijn opgedroogd. De 
, wittti steenkool", de kracht van bet 
stromende water, zal in de toekomst 
wel aan b etekenis winnen, maar toch 
ziet bet er thana niet naar nit, dat de 
mensheid aan waterkrachtcentrales vol· 
doende zal bebben. V andaar dat het 
noodzakelijk. is in de komende jaren 
een geh eel nieuwe weg in te slaan en 
alles scbijnt er op te wijzen, dat deze 
weg ons voert in de richting van de 
atomen. 

Dat er in deze kleinste houwstoffen 
: van het heelal oerkrachten sluimeren, 

wist men al geruime tijd. Maar teen de 
b.,roemde natuurkundige Rutherford de 
gedachte opperde, dat de mens er in zou 
alagen deze kuchten vrij t e maken, werd 

~.,.~.,.,,,.,.,,,.,.,,,,,.,.,,_.,,,.,.~·-·-·-·-

! ' ' . i HET ONVOORSTELBAAR t 
~ KLEINE ATOOM ~ 
i Hoeveel atomen hevat een kilogram ( 
1
1
: waterstof? Om dat nantal te tellen, zou ~ 
i een registreermachioe, die elke seconde ( 
i een millioen atomen liet passeren, twin· ( 
; tig millioen jaar nodig hehben. Wie er ! 
i lust toe heeft, kan bet jniste aantal nu ! 
. k ( ! zelf uilre en en........ . 1 
I ' 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·,·~·-·-·-·-
opgemerkt, dat het toch zeker eeuwen 
zou duren voor we de atoomenergie in 
onze dienst kunnen stellen. We we ten 
nu dat bet geen eeuwen maar jaren zijn 
geweest! 

De helangrijkste ,atoom-hrandstof" 
is uranium, een delfstof die enkele tien. 
tallen jaren geleden weinig in trek was 
en zo· goedkoop, dat ze gebruikt werd 
in de pottenbakkers-industrie. Thans is 
uranium een van de meest begeerde 
delfstoffen geworden. Rijke mijnen be
vinden zich in de Belgische Congo en 
Canada, maar verder ook in Opper
Silezie, Portugal, de Verenigde Staten 
en Rusland. Men schat de hoeveelheid 
uranium, die met succes valt te ont
ginnen, op tienmaal de voorraad aan 
aardolie. Overigens is elke schatting 
onzeker, aangezien er overal ter we
reM nog koortsachtig wordt gezocht 
naar nieuwe vindplaatsen van de kost· 
bare · delfstof. 

Er wordt onderscheid gemaakt tu~
sen zwaar en licht uranium en deze 
laatste soort, die wordt aangeduid als 
uranium 235 is de eigenlijke atoom· 
hrandstof. Welke geweldige krachten 
er in uranium 235 scbuilen, blijkt uit 
een simpel voorheeld : Een kilogram 
uranium Ievert evenveel energie als 
ongeveer 3.000.000 kilogram steenkool! 
Dit komt er op neer, dat een kubns 
van dit materiaal, die ongeveer 20 cen
timeter hoog is, voldoende zou zijn om 
Nederland een heel jaar lang van elec
trische stroom te voorzien! 

Hoe de mens er in is geslaagd de 
krachten, die in het atoom schuilen 
vrij te maken en op deze wijze een 
nicuwe, ontzagwekkende energiebron 
aan te boren, die wei eens het atoom
tijdperk zou kunnen inluideu, hopen 
we U in een volgen'a artikel te vertellen. 

a 

BRENG ZE TOT ELKAAR. 

Een officier h ad een originele manicr 
om de goede geest onder zijn troep te 
bewaren. Zodra hij bemerkte, dat 
twee van zijn mannen he t niet met el
kaar konden vinden en voortdurend 
met elkaar overhoop lagen, gaf hij hun 
de opdracbt aile ramen van de harak 
scboon te maken. De ene man ~oest 
de ruiten van hinnen, de andere van 
buiten wassen, maar de officier stood 
er op, dat zij heiden tegelijkertijd aan 
l~etzelfde raam zouden werken. In het 
begin probeerden de mannen elkaar te 
negeren en Iangs elkaar been te kij
ken. Maar na b et vijfde raam bleek 
dat onmogelijk. ·Bij het tiende raam 
stonden ze te grinniken en bij het 
twintigste lachten ze uithtindig om de 
mop. 

Toen het karwei was gedaan, gingen 
de mannen samen naar de officier om 
te rapporteren, dat zij klaar waren -
heiden met een hrede gdjns op bun ge
zicht. Ze waren goede vrienden gewor· 
den. 

PRESIDENT-DIRECTEUR MET 
VERLOF._ 

Op Woensdag 29 April j.l. is de beer 

lken, president-directeur van onze 
maatschappij, met verlof naar Neder
land vertrokken. 

Wij wensen de beer Iken een aange

naam verbJijf in Nederland toe. 



TEWATERLATING . VAN HE.T m.s. ,VAN LINSCHOTEN11
• 

Als eerste van· dit jaar in Nederland werd Zaterdag 24 Januari j.l. met goed gevolg van een der hellingen 
\'an de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, het enkelschroef vracht- en passagiersmotorschip ,Van Linschoten", 
in aanbouw zijnde voor rekening van onze maatschappij, te water gelaten. 

Een groot aantal genodigden en 
belangstellenden was getuige van deze 
gebeurtenis, waarhij de gehruikelijke 
ceremonie werd verricht door Mevrouw 
W. H. Baronesse CoUot d'Escary -
Hooft. 

In de grote marmehall van het Hoofd. 
kantoor der 'R. D. M. werd Mevrouw 
W. H. Baronesse Callot d'Escury -
Hooft in de allereerste plaats toegespro. 
ken door Ir. K. van der Pols; een der 
directeuren der R. D. M. en werd door 
hem een aandenken overhandigd, waar· 
na vervolgens het woord werd gevoerd 
door Jhr. I. H. A. Backer, directeur van 
onze maatschappij in Nederland. 

Met een hartelijk woord werd door 
Mevrouw W. H. Baronesse Collot 
d'Escury - Hooft dankgezegd. 

Dit schip werd genoemd naar de 
bekwame zeevaarder uit de 2de helft 
van de 16e eeuw: Jan Huygen van 
Linschoten, die door zijn uitstekende. 
reisheschrijvingen de grondslag heeft 
gelegd voor de ontplooiing van ooze 
zeevaart. 

Als hijzonderheid willen wij nog 
vermelden, dat door de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschapppij, sinds 1921) 
reeds 10 schepen V<>or de K.P.M. 
werden gehouwd ; de ,Van Linschoten" 

zal al!! elide K.P.M.-er in de eerste 
helft van 1953 worden afgeleverd. 

In ons Fehruari-nummer van ,de 
Uitlaat" vertelden wij u over de te 
waterlating op 25 November a.p. van 
de ,Van Spilhergen", "bet zusterschip 
van de ,Van Linsch<>ten", terwijl wij 
in dat zelfde nummer reeds in een uit
voerig artikel een beschrijving gaven 
over afmetingen en hijzonderheden 
van beide schepen. 

Van ons Amsterdam-kantoo1· ontvin
gen wij van de tewaterlating van de 
,Van Linschoten" een drietal fraaie 
foto's, die onze lezers in dit nummer 
aantreffen. 

Mevrouw J17 Jl. Baronesse Collot d'Escury-Hooft verrichtte op 24 ]anuari j.l. op de terreinen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij de 
doopplechtigheid en de tewalerlating van het K.P.M •• motorschip .,Van Linschoten". Op onderstaande foto het moment waarop Mevrouw Baro· 
nesse Collot d'Escury de laatste beletselen voor de tewaterlating zal weg~emen. Rechts vooraan: ir. K. van der Pols, een der directeuren van de 
R.D.M. Achter Mevrouw Baronesse Collot d'Escury onze directeur in Nederland ]hr. I.H.A. Backer. Recl.ts van ir. Van der Pols: CJ. Baron 
Collot d'Escury, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. 
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Gaan we naar de maan? 
Als we de op hoi geslagen verheel

dingskracht van vele journalisten mo
gen geloven, zal de mens zich binnen· 
kort kunnen losrukken van de aarde 
en de oneindige wereldruimte binnen
zwerven. De maan staat dan· bovenaan 
op het lijstje van de visites, die we per 
raket aan de planeten zullen brengen. 
Naar onze eigen satelliet is het slechts 
een sprongetje, althans in de fantasie. 

Mocht de droom, die Jules Verne in 
zijn Reis naar de Maan zo'n boeien•le 
vetm heeft gegeven, echter ooit werke· 
lijkheid worden, dan zullen de reizigers 
er danig rekening mee moeten houden, 
dat het mannetje in de maan een nogal 
ongemakkelijke gastheer i.s. Hij zal hun 
weinig comfort aanbieden. Geen warm 
en koud stromend water; er is zelfs 
helemaal geen water op de maan. 
Brengen de bezoekers zelf een voor· 
raadje mee, dan moeten zij er goed op· 
passen, anders verdampt het dadelijk in 
de hitte van de maan-dag, die twee we
ken duurt met een tot 120 graden Cel
sius oplopende temperatuur. De water· 
damp zou in de wereldruimte verdwij
ilen. 

De maan heeft ook geen of bijna 
geen atmosfeer: geen Iucht, geen wol· 
ken, geen wind en geen geluid. Wei zijn 
er verbazend grote temperatuursver· 
schillen. De kookhitte midden op de 
maan-dag gaat bij zonsondergang al 
over in tie::::t graden Celsius vorst. Als 
u het met uw bezoek aan de maan wat 
5lecht treft, kunt u bij een totale maans· 
verduistering in ruim twee uur de ~her
mcmeter zien zakken van 70 graden 
Celsius hoven nul tot 120 graden onder 
het vriespunt. Een uur na de verduistc· 
ring is het er dan weer kokend heet. 
D~ hezoeker zal zich moeten kled~n 

in een luchtdicht pak dat hem volko· 
men beschermt tegen de moordende 
hitte van de dag en de barre koude van 

· de nacht. Hij zal de Iucht voor zijn 
ademhaling moeten meenemen. 

Daarmee is zijn uitrusting echter nog 
niet compleet. Er hoort ook een kogel
vast harnas hij. De maan wordt name· 
lijk voortdurend gebombardeerd door 
ontelbare vallende sterren. Dat is met 
de aarde ook het geval, maar onze at· 
mosfeer zorgt er voor, dat die millioe· 
nen meteoren door de wrijving met de 
Iucht al op kilometers hoogte verdam· 
pen. Slechts een enkele maal is het 
voorgekomen, dat zo'n brok magneet
ijzer een gat ir de grond sloeg. Als u 
over de maan wandelt, mist u de he· 
scherming van een atmosfeer en u 
maakt er een kwade kans, dat u door 
·een · neersuizende meteoor wordt ge· 
troffen. 

Op 24 Januari j.l. werd van een der hellingen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
het m.s. ,Van Linschoten" tewatergelaten. Direct hierna werd het· nieuwe K.P.M.-schip 
naar de kant getrokken, waar het verder wordt a/gcbouwd. 
Op de foto: onze nieuwe ,Van Linschoten" broederlijk naast de ,,K.arimun", een der 
nieuwste· aanwinsten van de Stoomvaart Maatschappij ,,Nederland". 

De maan is een gel'aarlijk en onl1er· 
bergzaam oord. Een volkomen dode 
wereld. Het is de enige planeet, waar
van we door rechtstreekse waarneming 
weten, dat er geen !even aanwezig is. 
Was er leven op de maan, dan zouden 
we dat met onze krachtige telescopen 
opmerken, evenals we van de maan af 
tekenen van het Ieven op aarde zoudcu 
kunnen zien. 

De inpoldering ·van de Zuiderzee bij
voorbeeld, zou de maanbewoner zijn 
opgevallen, ook de groei van grote 
steden, bet groen worden van uitge· 
strekte gebieden in het voorjaar, em:. 
Dergelijke verschijnselen laat de maan 
nooit zien, al hebben enkele sterrenkun· 
digen weleens even gedacht, dat zij 

5 

f1auwe veranderingen hadden waarge
nomen. 

De enige bewoner is het spreekwoor
delijk geworden mannetje in de maan 
en dat. is een uiterst ongastvrij heer. 

( .. Wereld'' J. 

~ Geen kansen? ~ 
I Als jonge mensen zeggen, dat ze geen ? 
? kans krijgen, moeten ze eens aan het ! 
I{ d hd .! ' volgende enken: Marconi a nooJt 
; een toestel voor draadloze telegraiie, ? 
i
i Baird geen televisie-toestel, Morris gcen I 

auto, de gebroeders Wright geen vlieg. ; 
? tuig, Edison geen gramofoon, Howe geen ~ 
~ naaimachine - totdat :zij er een maak· 1 
! ten. Kansen moet men naar zich toe 

1
( 

! halen. Ze worden niet op een presen· 
~ ( teerblaadje hinnengebracht. ? 

I • 
.,,,.~,,.,.,,,.,,,,,.,.,.,,,.,,,,,,,.,,,,~,,,,,~ 



DE STRIJD OM ANTARCTIS. 
Australische onderzoekingen aa~ de Zuidpool. 

Wit, wazig en wijd ligt om de Zuidpool een eindeloze vlakte. Sneeuw en 
ijs heersen er nagenoeg het gehele jaar en bet is dan ook geen wonder, dat 
de kaarten van de atlassen deze enorme uitgestrektheden met een witte kleur
loosheid aanduiden. Nog alrtijd sluimert Antarctis, het Zuidpoolgebied, blank, 
onberoerd en onbekend, maar steeds luider klopt de mens aan de poorten van 
deze geheimzinnige, stille wereld. 

Vooreerst moet de weersgesteldheid er 
worden onderzocht, de samenstelling 
van de bodem ~oet nauwkeurig bekend 
zijn, over het verloop der kustlijnen CJ? 
der binnenwateren mag geen misver
stand bestaan en de schaarse planten- en 
dierenwereld moeten hun geheimen 
prijs geven voor er aan een systemati
scbe ontginning, die tastbare resultatcn 
oplevert, kan worden gedacht. 

Toch is er, juist in dit eerste stadium 
De belangstelling voor het Zuid- je meegesproken bij de organisatie van van de voorbereiding, over die verre 

poolgebied da-;:eert overigens niet van verschillende Zuidpoolexpedities. Maar witte oneindigheid een stille, maar 
de laatste jaren, zelfs niet van de laat- dit mag toch niet doen vergeten, dat echte koude·oorlog gaande. Nog on
ste eeuw. Reeds op bet einde van de · verscheidene van deze gevaarvolle langs bleek dat, toen President Peron 
16e eeuw ontdekte de Nederlander Dil·k tochten hun verwerkelijking hadden te bekendmaakte, dat de Argentijnse vlag 
Gerrits de lange strook land, die in danken aan de behoeften van de wal- was gehesen op een punt van bet Zuid-
1832 door de Engelsman Bixoe werd visvaarders, die het maar moeilijk zon- poolgebied, namelijk Grahamslanil, 
herontdekt en Grabamsland werd ge- der wetenschappelijke. voorlichting kon- waarop ook Engeland aanspraak meen
noemd. In dat zelfde jaar vonden de den stellen, terwijl andere onderzoekers de te mogen maken. Dit incident was 
gebroeders Enderby bet land, -dat sinds- van het Zuidpoolgebied zuiver weten- typerend voor de politieke belangstel
dien Enderbyland heet, en in de daar- schappelijke doeleinden nastreefden en ling, waarin bet onherbergzame Antarc
opvolgende jaren konden nog enkele ook inderdaad wisten te bereiken tis zich tegenwoordig verheugt. De 
"andere stipjes worden gezet op de rand Het waren en zijn e~hter niet. de ~al- grote mogendheden proberen er aile bet 
van de grote witte vlek, die Antarctis visvaart en de · wetenschap aileen, die e-erst hij te zijn en zich de meeste eo 
op de wereldkaart vormde. Gedurende Antarctia in bet middelptmt van de stevigste aanspraken op de toekomstigc 
enkele tientallen jaren blee£ het onder· wereldhelangstelling hebhen geplaatst. rijkdommen te ver:z:ekeren. Onder hct 
zoek toen rusten, totdat op het eindc Dank zij de kennis, die de mens ·zich mom, dat het zo interessant is, wordt in 
·van de 19e eeuw de Belgica-expeditie tot nu toe over het Zuidpoolgebied de Verenigde Staten een grote belang
. onder lei ding van de Belg Gerlache heeft weten te verwerven, heeft hij a lie stelling gewekt door de vele expeditics, 
wetenschappelijke onderzoekingen ver, reden aan te nemen, dat er in die witte die er met steun en medewerking van 
richtte op het . Westelijk deel van de woestenij rijke schatten aau delfstoffen de reg-ering naar de Zuidpool worden 
W ~stkust .van Antarctis, terwijl een En- verborgcn liggen en al jaren vraagt hij uitgerust. Ook Engeland en Frankr~ik 
gelse expeditie onder Ieiding van . de zich begerig af, hoe hij die schatten Iaten zich niet onbetuigd en Australie 
Noor Borchgreving de eerste landing zal kunnen bemachtigen. Eenvoudig is is er zelfs al in geslaagd tijdig een dee] 
verrichtte op Victorialand bij Kaap dat stellig niet en zoveel staat wei vast, van de ,sneenwbuit" in bezit te nemcn. 
Adore. Na nog verschillende andere dat er een langdurige en zorgvuldige Sedert 1936 bestaat er namelijk een 
Engelse, Noorse en ook Duitse expedi- voorhereiding voor nodig zal zijn en ,Australian Antarctic Territory", een 
ties slaagde de Engelsman Shackleton (" dat hij zich op vele teleurstellingen en i"\f' Australisch territoriaal gebied hij 1le 
in 1908 er in, de bergrug van Victoria- ' t egenvallers ~al moeten voorbereiden. Zuidpool, waartoe bijna aile Ianden, 
land over te trekken en een blik te 
werpen in de witte oneindigheid, die 
zich daarachter uitstrekt~ ·'·, 

De belangrijkste dag in de ontdek
kingsgeschiedenis van Antarctia was 
ongetwijfeld de 16e December 1911, 
toen de Noor Amundsen, na evenals 
Shackleton de bergrug van Victorialand 
te zijn overgetrokken, de Zuidpool en 
daarmee het hart van het gehele uit
gestrekte Zuidpoolgehied bereikte. Op· 
nieuw kon daardoor een gedeelte van 
het onhekende gehied in kaart worden 
gehracht. 

W at is er de reden van, dat vertegen· 
woordigers van zovele Ianden en volken 
zich zo onweerstaanbaar hehben aange
trokken gevoeld door de witte onein
digbeid van het onherbergzame Antarc
ti3? Was het slechts hun avonturiers· 
geest, die hen de verschrikkingen en 
ontberingen van een tocht door bet 
Zuidpoolgebied deed trotseren? Onge· 
twijfeld hebben de lust tot avontuur en · 

· de wens zich een naam in de wereld· 
geschie~~ni~ .. te yer~~!.!_~n een :woord· H et If amp_ te Atlas Cove. 



eilanden en wateren, die gelegen zijn 
ten Zuiden van de 60e graad Zuider· 
hreedte en tussen de 160e en 45e graad 
Oosterlengte, gerekend mogen worden 
Sinds deze gehieden deel uitmaken van 
het Australische gemenebest, organi
seert de regering van dit werelddeel on
afgebroken expeditie na expeditie om 
Antarctis zijn geheimen te ontfutselen. 
In de Iaatste oorlog moest die activi· 
teit voor het grootste deel ·worden ge· 
staakt, maar zij is onmiddellijk na de 
'vapenstilstand hervat en neemt steeds 
grotere vormen aan. .-.-, 

De laatste van deze Australische ex· 
pedities had tot doel de eilanden Heard 
en Macquarie, die een kleine zes dui
zend kilometer ten Zuiden van Mel
bourne liggen, te onderzoeken. Dcze 
eilanden, die van Mei tot October vol· 
ledig zijn ingesneeuwd, waren tot voor 
kPrt nog nooit door mensen betreden. 
De leden van de expeditie hebben er 
echter een kamp gesticht, dat zij Atlas 
Cove noemden en waar zij veertien 
maanden hebben doorgebracht. Zij 
bleven er niet werkeloos. Toen zij weer 
vertrokken, was er een volledig mete· 
orologisch instituut gebouwd en had 
p1en vele belangrijke gegevens over de 
gesteldheid van het klimaat, de bodem 
en de levende wezens verz11meld. Na. 

luurlijk gaan nu andere _mannen hun sinecure. Aan de Zuidpool kan men 
pionierswerk voortzetten en wie zal namelijk niet, zoals aan de Noordpool, 
zeggen, of niet in een nabije toekomst de hulp inroepen van de Eskimo's met 
een aantal .mijnbouwondernemingen hun onvermoeibare ,huskies", want er 
deze uitgestorven eilanden tot een cen- zijn mensen noch poolhonden. 
trum van nijvefheid z·tdlen maken ? ·-~~ 1· Dieren zijn er overigens wei. In de 

Het is intussen heel moeilijk er zich ijsgrotten, die vaak van een bizarre 
een duidelijke voorstelling van te vor- schoonheid zijn, vinden honderden 
men met hoeveel moeilijkheden zo'n ,paddies", een in die sh·eken veel 
Zuidpool-expeditie heeft te kampen. voorkomende vogelsoort, een schuil
De plantengroei is er uiterst gering en plaats. Verder zijn er natuurlijk de 
eetbare planten zijn er zo zeldzaam, parmantige, rechtop lopende pinguins, 
dat aile etenswaar moet worden meege- "' die met een roerende zorg over hun 
hracht. De kok van zo'n cxpeditie kroost waken, en dan kan het ook 
wordt vaak ,,blikjeskoning" genoemd gebeuren, dat een ploeg, die de kust
en dat zegt al genoeg. Maar niet aileen Iijn naspeurt, op een pelsroh stuit, een 
het eten, ook de behuizing en de zeehondensoort, die in. de Zuidelijke 
dekking zijn er aanvankelijk vraagstuk· Poolzee thuisho~rt, maar bij vergis· 
ken, die met zorg moeten worden sing ook weleens Noordelijker kusten 
opgelost, omdat het · Jeven van aile nadert. . 
expeditie-leden er vim afhangt. ·~I Bebalve enkele dieren vertoont zich 

Heeft men eenmaal een ,thuis", dan in Antarctis echter geen levend wezen. 
is het ]even er wei uit te houden, al U bent er volkomen van de ,bewoonde" 
vraagt het huitenwerk veellichamelijke wereld afgesloten, zo volkomen, dat 
kracht en · vooral een onverzettelijk lang niet elk mens tegen die volstrekte 
doorzettingsvermogen. Ret is geen · eenzaamheid hestand blijkt en het v11ak 
peuleschilletje in een gebied, waar bet de grootste moeite kost onder de Ieden 
land en de toegevroren zee beide met van een expeditie een goede verstand
een dikke laag sneeuw zijn bedekt, een houding te handhaven. Gelukkig is er 
kustlijn van een 125 km precies in kaart dan de radio, waaraan de mannen zich 
te brengen. Ook het onderzoek van de geestelijk kunnen vastklampen. 
uitgestrekte hergplateau's met hun vde 
en verraderlijke gletschers is geen ( .. Werelri") 

De koudste streek te~ wereld. Dat kwam later wei. 

AL u iemand de VJ;aag stelt, waar 
het op aarde het koudst is, zult u waar
schijnlijk ten antwoord krijgen : ,Aan 
de Noordpool" of: ,Aan de Zuidpool". 
Nu kan het aan de Noordpool inderdaad 
knap koud zijn; temperaturen van 40 
to~ 50 graden Celsius onder nul zijn er 
geen uitzondering. En aan de Zuidpool 
:riest het zelfs in het algemeen nog 
Jets harder. Maar toch zijn de beide 
polen uiet de koudste plaatsen ter we
reid. Op de ijsvlakten van Alaska en 
op Groenland heeft men namelijk veel 
lagere temperaturen kunnen vaststellen 
en in Oost-Siherie pleegt de thermo
meter 's winters op sommige plaatsen 
zelfs tot -60 graden Celsius te dalen. 
Vandaar dan ook, dat men lange tijd 
heeft gemeend, dat de Oost-Siberische 
stad W erchojansk, waar in 1892 een 
temperatuur van - 70 graden werd ge
registreerd, als de .koudste plek Yan de 
wereld moest worden beschouwd. 

lntussen echter is het koude·record 
van Werchojansk gebroken. De laatste 
jaren heeft men namelijk kunnen vast
stellen,dat het een paar honderd kilo
nieter ten Zuiden van Werchojansk nog 
1Iarder kan vriezen. In een streek, die 
<Omstreeks 1930 nog niet in kaart was 
:g.eh.r~c}lt, ycnden ontdekkingsreizigers 

en geleerden in de nabijheid van de 
Siberische rivier lndigarka een dal, dat 
waarschijnlijk de koudste plaats van 
de wereld moet worden genoemd. In 
dit zor,enaamde Ojmekondal werden 
namelijk herhaaldelijk 1emperaturen 
gcmeten van 78 gnden Celsius onder 
nul. 

Ret Ojmekon-dal wordt ingesloten 
door het op sommige plaatsen 3000 
meter hoge Tsjerky-gebergte, dat geen 
enkele warme luchtstroom er in toe
laat. Dieren en planten. zoekt men er 
tevergeefs. Zelfs 's zomers zijn er dagen, 
dat het er vriest, dat het kraakt. 

Spreuk van de maand. 

Die 't ambacht wei verstaat, daar 
hij van Ieven mact, 

Maar die 't niet wei aileen, maar. 
wei en geerne doet, 

Bezit het grootste gcluk, dat 
iemand kan begeren. 

Huygens. 

---------- --~-· ---
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Er was een nieuw gezin in de buur( kornen 
wonen en mevrouw Hendriks lind bijzondere 
belangstelling vo.or nieuwe buren. Zij kon dus 
na enkele dagen al heel wat over de familie 
vert ellen. 

,'t Lijkt me, dat die man en die vrouw dol 
op elkaar zijn'~, rapp&rteerde ze aan haar 
echtgenoot. ,,ledere keer als hij naar z'n werk 
gaat geeh hij haar een toen en dan blijft hij 
hij de hoek nog even staan om te zwaaien. 
W aaroro doe jij dat ook niet?" 

,Maar lieve schat", merkte Hendriks ver· 
baasd op, ,wat loop jl,) loch hard van stapel. 
Ik ken die vrouw nog niet e~ns!" 
:-----'- -----'--- - ---· 

Cijfer-Pro bleem. 

Kunt U de getallen 1 tot en met 
9 zo over de 9 cirkels verdelen, 
dat de som van de cirkels. die een 
rechte lijn vormen, steeds 15 is ? 

Het is de bedoeling, dat U het · 
eerst zelf probeert en dan pas 
kijkt op pag. 18~ want daar staat 
de oplossing. 



DE EUROPESE KOLEN· EN 
STAALGEMEENSCBAP. 

Het 11Pian-Schuman" 
( deel 2) 

In ons vorige artikel, opgenomen in 
,de Uitlaat" van I April j.l. schetsten 
wij in het kort de ontwikkeling, die 
Ieidde tot het door Frankrijk genomen 
initiatief, te komen tot de oprichting 
van een Europese Gemeenschap voor 
kolen en staal. Hier vertellen wij wat 
de bedoeling was, en hoe het verdcr 
gin g. 

Up 18 Avril 1951 tt~"k;i''lden de Minis
ters van Bnitenlandse Zaken van Frank· 
rijk, Duitsland, Italii:l, Belgie, Neder· 
land en Luxemburg het verdrag waarbij 
de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal werd opgeri<;ht- het plan, dat 
de naam draagt van de Franse Minister 
van Buitenlandse Zaken, Schuman. Een 
jaar later hadden de parlementen van 
de deelnemende Ianden het verdrag 
bekrachtigd en trad l:et in werking. 

In ons eerste artikel zagen wij, waar· 
om juist de steenkool. en staalindustrie 

. · als cerate gekozen . werden -sommigen 
ze.,~en: als · proefl:oniin. Het V:erdrag 
wil op dit terrein hereiken wat naar het 
oordeel van velen voor het gehele eco
nomische Ieven van · Europa bereikt 
moet worden: het moet mogelijk maken, 
dat de prodnctie van kolen en staal in 
Europa zo. redelijk. JP.ogelijk wordt ver· 
deeld, terwijl er zoveel mogelijk kolen · 
en staal wordt geproduceerd. 

Daardoor wil men de· economische 
ontwikkeling van de deelnemende Ian
den helpen, men wil de werkgelegenheid 
bevorderen en het levenspeH verhogen. 
Bij het nemen van maatregelen om dit 
alles te hereiken wil men steeds trach
ten te vermijden, dat het economische 
Ieven van de deelnemende Ianden in 
emstige en hlijvende moeilijkheden 
komt. 

Men gaat daarhij nit van drie he· 
ginselen: .. 

1. er is een gemeenschappelijke markt; 
2. er zijn gemeenschappelijke doelein· 

den; 
3; er zijn gemeenschappelijke organen 

om: aan dit alles Ieiding te geven. 

Dit is alles nog vaag, kan men zeggen. 
Wat gaat men nu in de practijk doen? 
Dat is spoedig verteld. 

Men wil: 
le. toezien op een geregelde voorzie

ning van de g·emeenschappelijke 
markt. De export naar Ianden bui
ten de zes deelnemers vergeet 
men daarbij overigens niet; 

2e. mogelijk maken, dat aile verbrui
kers in de gemeenschappelijke 
markt bij de producenten tegen 
dezelfde voorwaarden kunnen 

· kopen; 

3e. zorgen voor op den duur zo laag 
mogelijke prijzen; 

4e. de onderlinge concurrentie van 
ondernemingen op dit terrein 
n i e t de kop indrukken; 

5e. het levenspeil en de sociale voor
waarden der werknemers in deze 
industrieen zoveel mogelijk bevor
deren; 

6e. de internationale handel bevor
deren; 

7e. de productie door uitbreiding en 
· modernisering opvoeren. 

Een heel programma dus, maar er is 
meer: 

De regeringen hehben verklaa1•d, dat 
zij niet meer haar toevlucht zullen ne· 
men tot een aantal maatregelen als het 
heffen van in- en nitvoerrechten, met 
het doel hiermee de e~gen industrie te 
bevorderen ten koste van de hniten· 
landse, of tot het trachten de markt te 
beheersen. 
, Men ziet dus wat de hedoeling is 
van het plan als geheel : neem aile 
kunstmatige b elemmeringen weg, en 
laat de · vrije onderlinge concurrentie 
haar gang gaan. Maar als er nu toch 
ongelukken van komen, zult ge vragen, 
en wanneer de gevolgen van die vrije 
concurrentie dodelijk zijn voor een 
onderneming of groep van onderne· 
mingen en er daar werkloosheid ont· 
staat ? Doet men daar dan iets aan ? En 
wanneer de rest van de wereld zegt : 
Dat Europese plan ia prachtig : het 
geeft ons een schone kans ona meester 
te maken van de Europese markt door 
middel van lagere ,prijzen (er is immers 
maar een marktgebied) ? 

Ook hierin is voorzien. In de over· 
gangstijd zullen de ondememingen, ,die 
niet mee knnnen", financieel worden 
gesteund en worden geholpen om door 
modernisatie en dergelijke een zodanig 
peil te bereiken, dat concurrentie weer 
mogelijk is. En wat het huitenland he
treft: men hondt een wakend oogje in 
het zeil, en er zullen gemeenschappe· 
lijke maatregelen worden genomen 
zodra de markt ontwricht dreigt te 
worden door ahnonnale aanhiedingen 
nit het buitenland. 

Om die gemeenschappelijke doel
einden na te streven en het oog te hou
den op de gemeenschappelijke markt, 
heeft men gemeenschappelijke organen 
in het leven geroepen. Nief om van dag 
,tot dag 'te zeggen hoe het wei moet, 
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maar om te kunnen :ingrijpen wanneer 
dat noodzakelijk mocht blijken. 

De hoogste leiding van de organisatie 
wordt gevonnd door de ,Hoge Auto· 
riteit". De leden van dit college worden 
aangewezen door de deelnemende rege· 
ringen, maar het uit negen Ieden he
staande college zelf staat als zodanig 
hoven de deelnemende Ianden : het is 
een hoven-nationaal orgaan. Dat de 
regeringen zelf ook nog een vinger in 
de pap willen houden, zal niemand 
verwonderen : vandaar een Raad van 
Ministers, die naast de Hoge Autoriteit 
staat en bepaalde besluiten van de H.A. 
kan afkeuren. V erantwoording ver• 
schnldigd is de Hoge Autoriteit aan het 
gemeenschappeljjke parlement, dat he· 
staat uit parlementsleden uit de deelne
mende landen : dit parlement moet het 
jaarverslag van de H.A. goedkeuren en 
kan de H .A. tot aftreden dwingen. Een 
soortgelijke verhouding dus als tussen 
Ministerraad en parlement. De stem 
van de practijk laat zich horen in de 
raadgevende commissie : zij bestaat pit 
vertegenwoordigers van werkgevers, 
werknemers en consumenten. De leden 
worden voor twee jaar henoemd door 
de Raad van Ministers, en de oommissie 
moet over bepaalde onderwerpen wor
den gehoord. De Ministers kiezen de 
leden nit de representatieve organisaties 
van werkgevers en werknemers in hun 
land. · ·.· 

V oor de zuiver rechtskundige zijde 
van de zaak zorgt het Hof van Beroep. 
Het moet waken voor een juiste nitleg 
van h.et verdrag. Het geheel van or· 
ganen kan men aldus samenvatten: de' 
onafhankelijke Ieiding, met daarnaast 
de Raad van Ministers als vertegen· 
woorwers der regeringen, een par
lement met daarnaast een soort Sociaal· 
Economische Raad (de Raadgevende 
Commissie), en tenslotte een juridisch 
orgaan als onze Hoge Raad. 
· · Het algemene heginsel van~et gehele 

plan is vrijheid. Slechts wa'nneer de 
goede gang van zaken dreigt verstoord 
te worden, kan de Hoge Autoriteit (die 
dus het enige orgaan is dat naar huiten 
optreedt) ingrijpen. 

'Wanneer dat nodig zou zijn, kan 
hijvoorheeld de H.A. nieuwe prijzen 
hepalen. Maar wanneer de toestand 
nonnaal is blijven de prijzen vrij . Ook 
de productie hlijft vrij , en alleen alweer 
in abnormale omstandigheden zal men 
op dit terrein maatregelen nemen. 
Maar deze bevoegdheden zijn nog met 
verdere waarhorgen omringd: de Raad 
van Ministers moet er, hijvoorbeeld, 
zijn goedkeuring aan hechten. . 
I Dat dit alles niet van vandaag of 
morgen kan gebeuren is duidelijk. Er 
is dan ook voorzien in een overgangs· 
periode van vijf jaar, waarin een ,.elei
delijke aanpassing naar de ni~uw~ 



Een fraaie foto van veetroosporf a.b. van een onzer W ai-schepen ter rede van Buleleng • 

• 
Het ,Plan-Schuman". 

(vervolg van pag. 8) 

situatie mogelijk zal zijn. In die tijd 
zullen de goedkoopst -\verkende steen
koolproducten (Nederland en Duits· 
land) een heffing van ten hoogste ll/2 
procent op hun prijs afdragen in een 
steunfonds, waaruit de duurder wer· 
kende mijnen in de andere Ianden 
geholpen kunnen worden. In die tijd 
hlijft het . in Nederland bestaande 
egalisatie-systeem der kolenprijzen van 
kracht - het wordt eerst geleidelijk 
aangepast aan de bepalingen van het 
verdrag. 

Heeft dit alles rechtstreekse gevolgen 
voor Nederland - welke ? Wij zullen 
dit vraagstuk hezien in het slot-artikel. .;. 

C. le POOLE. 
Op Zaterdag 25 April j.I. is, in de 

ouderdom van 47 jaar, plotseling aan 
boord van zijn schip, het m.s. ,Kalian
da", overleden gezagvoerder C. le 
Poole. · 

Met de heer le Poole is een man 
heengegaan, die aan de rondborstigheid, 
de zeeman eigen, een grote beminnelijk· 
heid · paarde en ilie om zijn gaven van 
hoofd en hart de grole sympathie en 
waardering genoot van een ieder, die 
met hem in aanrnking kwam. 

Onze innige deelneming gaat uit naar 
zijn vrouw en twee kinderen. 

Hij ruste in vrede. · ' 

($lot volgt. ) . 1-------·-------...;..-...: 

9 _.'. 

J. S. LUMANAUW. 

Na een langdurig ziekhed over· 
leed, in de ouderdom van 44 jaar, 
in het ziekenhuis Petamburan op 
22 .April j.l. de heer J. S. Lu
mnnauw, in Ieven stuurman I.K.V. 
hij ooze maatschappij. 
Ooze innige deelneming gaat uit 
naar zijn nagelaten betrekkingen. 

Hij ruste in vrede. 



... De volgende mutaties vonden in de afgelopen maand bij on:ze maatschappij plaats : 

Aangekomen: 
L. W. Wakka adj. chef 
J. L. Elmont 2de stm. 
G. E. Kaersenhout 3de stm. 
Ch. C. van Zijll 

de long 
J. J. llazelhoff 
C. Schavemak.er 

hfd. empl. 
gezagv. 
2de wtk. 

W. Mesker gezagv. 
J. II. G. Mesters 1e stm. 
S. H. Gerritsen gezagv. 
C. P. van der Mije le stm. 
R. P. Schlinherr adj. chef 
W. M. Wiitbdch hfd. wtk. 
E. A. Bosman gezagv. 
L. W . .Bense 2de wtk. 
Mevr. W. A. Sorge. 

erager·Buner echtg. hfd. 

]. M. Meinen 
H. Stoler 

em pl. 

2de wtk. 
2de stm. 

Vertrokken: 
· M. Zander hfd, wtk. 

G. Hoogendoorn hfd. wtk. 
Mevr, J. Haringsma echtg. 2de 

stm. 

G. van der Does 4de stm. 
G. G. Groenewout hfd. wtk. 
W. J. Boa 2de stm. 

J. J. v.d. Riet 
E. W. Esser 
G. W. de Bruyn 
T. M. Kuipers 

2de stm. 
1e stm. 
le stm. 
le stm. 

23/ 3 per vliegtuig ex E.V. 
26/3 

" " 
ex SV/ RV 

26/3 ., .. ex SV;RV 

27/ 3 .. ,. ex E.V. 
28/ 3 

" " 
ex R.V. 

28/ 3 .. " 
nit 

Austr. ex R.V. 
30/ 3 

" " 30/ 3 
" " 2/4 
" 6/ 4 
" " 6/4 
" " 11/ 4 
" " 12/4 
" 13/ 4 
" " 

13/4 , m.s. ,Modjo· 
kerto" 

14/4 per vliegtuig 
18/ 4 , " 

28/ 3 per vliegtnig 
31/ 3 " 

1/4 m.s. ,Willem 
Ruys" 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
"" R.V •. 

ex R.V. 
ex SV; RV 

R.V. 
R.V. 

2/4 .. m.s. ,.Roma" med. afk. · 
3/4 , vliegtuig R.V. 
5/ 4 " 

10/4 , 
12/4 , 
12/4 " 
17/4 " 

" over gel!. 
n.d. N.V. 
N.T.P.M. 

" SV/ RV .. R.V. 
R.V. 

" "'a:a 
S'pore overgeg. 

n.d. N.V. 
N.T.P.M. 

GEBEIMEN VAN DE ZEE~ 

Vissen met Iicht in de bek. 

Een derde deel van de oppervlakte der wereld worclt 
hedekt doo!. zee van weer dan 4000 meter diepte. Deze 
wate1·woest1Jn hergt vele mogelijkh~den voor de ontdek
ker daar er weinig hekend is van het leven diep onder 
de oppervlakte. 
H~t Deense onderzoekingsschip ,Galathea" van de 

Konmklijke Deense Mar.ine is onlangs teruggekeerd van 
een reis van 56.000 mijl, die negentien maanden heeft "C· 
duurd en die ten doel had om te ontdekken of er di~r
lijk Ieven bestaat op de hodem van de oceaan op zeven 
mijl diepte. 

De expeditie werd geleid .door de eminente :z;ooloog 
dr. Anton Bruun van de universiteit van Kopenha"'en. 
Als pl~~ts ~an zijn belangrijkste onderzoekingen koo: hij 
d~ PhlhpplJnentrog, een diepe inkerving in de zeebodem 
die enkele honderden mijlen lang is en drie mijlen breed 
op ongeveer vijftig mijl afstand van Mindanao. ' 

') 
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]. H. Klein hfd. empl. 1714 per vliegtuig G.S.V. 
L. ] . . Wijbenga hfd. empl. 18/4 

" .. E.V. 
W. A. Breebaart le stm. 19/ 4 , s.s. ,Nieuw 

Holland" ·van 
S'pore naar 
Australie R.V. 

]. A. II. faber 2de stm . 25;4 per m.1i. ,Oceania"R.V. 
J. Emanuels 3de stm. " 

, " " 
R.V. 

W. G. Sont 2de stm . 
" .. " " 

R.V. 
E. van Daatselaar 2de $tm. , 

" " " 
R.V. 

Nieuw aangenom011: 
M. K. W etters 
L. F. Sonisa 

Mutaties: 
W. Aveling 
J. E. Lalujan 
L. W. Wakka 
P. J. Prose 

H. E. Njio 
Jhr. J.W.O. van 

den Bosch 
C. F. M. Rab 
P. 0. A. H. von 

der Abe 

Ch. C. van Zijll 
de long 

J. A. W. Frederik 
W. Smith 
C. van der Does 
J. W. Caviet 
R. P. Schiinherr 
H. P. E. Buys 
H. F. Catbarinus 

A. C. Metzelaar 
P. Th. Tonnon 
G.· Bandsma 

loc. empl. 
loc. empl. 

loc. empl. 
em pl. 
adj. chef 
adj. chef 

adj. chef 

bfd. empl. 
hfd. empl. 

empl./ass. 
hedr.l. 

hfd. empl. 
loc. empl. 
11. wtk. 
4de stin. 
em pl. 
adj. chef 
hfd. empl. 
ll. wtk. 

hfd. empl. 
em pl. 
em pl. 

30/3 geplnatst bij afd. PZ/ AZ/ H.K. 
13/ 4 geplaatst bij afd. C.M.t II.K. 

1/3 met ontslag. 
10/3 met ontslag linv. pens.) 
23/3 naar Naut. Dienst/ H.K. 
25/ 3 nnar de Med. dien~t{Pet;~m· 

25/ 3 naar afd. C.M.; H.K. 

25 / 3 naar afd. Doorvoer/H.K. 
..!5/3 naar afd. Vervoer/H.K. 

26/3 naar ng. Menado. 

buran 

27/3 naar ag. Td. Priok. 
l / 4 ~et ontslag (pensioen) 
.i/4 leerling·overeenk. bee in ~igd 
2/4 naur Nederland/med. nfk. 
4/ 4 naar D;ambi als agent. 
6/4 naar afd. P.Z./H.K. 
< 14 n~qr I"A··'-·ven g}s ~t~<Pnt • 
9!4 opleidingsovereenkomst beein· 

digd wegens afk. 
13/4 r.aar afd. Vervoer/H.K. 
14/4 naar :>'t. ~~".!'er~~•in. 
20/4 naar Samnrinda als agent. 

Reageerbuisjes werden met modder gevuld, er werd(•n 
monsters genomen en de • geleerden snelden naar het 
scheepslahoratorium. 

De resultaten waren bemoedigend. Op de stenen en 
rotsen zaten zee-anemonen en mosselen, en in de modder 
leefden hacillen. De zee-anemonen en mosselen waren 
dood - het grote temperatuurverschil tussen even hoven 
het vriespunt en de tropische hitte aan de oppervlakte 
was te veel voor hen geweest - maar de hacillen leefdeu 
en vermenigvuldigden zich zelfs toen zij kunatmatig 
onder deze1fde druk werden gehracht die op de bodem 
van de zee heerste. 

In de flessen waarin tienduizend voorbeelden van dicp
zeeleven werden meegehracht, hevonden zich vele nieu
we visvarieteiten. Een van deze vissen draagt een kl<>in 
lichtje in zijn hek waarmee hij zijn slachtoffers Iokt. Als 
ze eenmaal in zijn hek zijn, sluit hij zijn lange dunne 
tanden op elkaar en zijn hek is dan een gevanO'enis en 
provisiekast geworden. Hij houdt zijn ptooi hie; zolan<Y 
totdat hij gelegenheid heeft om haar op zijn gemak t: 
verorheren. 

(El3evu:r8' Weektolad} 



Nieuwe posttarieven. 

Met ingang van 1 Maart j.l. zijn de Luchtpost. 
volgende 'tarieven voor postverbin
dingen met het b u it e n'l and vast
gesteld: 

Zeepost. 

brieven: 
0-20 gr.- Rp. 0,75; voor de volgende 20 gram 
Rp. 0,45. . 

briefkaarten : 
(behalve /ormulieren) Rp. 0,45. 

drukwerken : 
elke 50 gram Rp. 0,1$, 

docwnenten : 
elke 50 gram Rp. 0,15 met een minimum van 
Rp. 0,75. 

monsters: 
elke 50 gra?t Rp. 0,15 met een minimum van 
Rp. 0,30. 

braillesrllrift : 
voor elke 1000 gram Rp. 0,075. 

pakjes: 
voor elke 50 gram Rp. 0,30, met een minimum 
van Rp. 1,50. 

fonopost: 
tot en met 20 gram Rp. 0,60, voor elke daarop 
volgende 20 gram Rp. 0,40. 

luehtpost. 
brieven. 

Naar .Nederland: 
S firam .................. Rp. 1,75 

~~ " ::·:::::::::::::.:: ~. ~.~~ 
20 .. ....... ... ........ .. 4,75 
25 .. .................. •• 6,20 
so .. .. ................ " 7,20 
~~ .......... ..... ... " 8,20 

.................. " 9,20 
45 .................. 10,65 
so .. .................. " 11,65 
en::. 
brie/kaarten ............. Rp. 1,45 

Naar de V.S. en Europa: 
5 gram Rp. 2,50 Rp. 1,85 

10 " 4,25 .. 2,95 
15 .. 6,- " 4,05 
20 •• " 7.75 " 5,15 
25 " 9,95 6,70 . 
30 " " 11,70 7,80 
35 ,, 13,45 " 8,90 
40 " " 15,20 10,-
45 .. 17.40 " 11,55 
50 " 19,15 " 12,65 
en::. 

Postpakketfe:n. 
Zeepost. 

Naar Nerlerland : 
tot en met 1 k:l· R.p. II,-
1 - 3 kg. " 14,50 
3 -5 ,, 18,-

Naar Surin:mte ('n Ned. Antillen : 
tot en met 1 kg. R.p. 14,25 
1 .;.... 3 kg. 18,50 
3 .:.... 5 , 23,25 

N aar Nederland : 
0- 500 gram Rp. 26.-

500- 750 j. , 36.-
750-1000 " " 

47.-
1000-1500 " 

, 69.-
1500-2500 , , 111.-
2000-3000 " " 

132.-
3000-3500 ,, 

" 
154.-

3500-4000 " 
175.-

4000-4500 , •• 196.~ 

4500-5000 ,, .. 217.-

Naar Suriname en Ned. Antillen : 
nog niet hekend. 

* 
Met ingang van 1 April 1953 gelden 

de volgende tarieven voor posfverbin
dingen in het b i n n e n I a n d : 

Porti voor: 

brieven voor Djakartc (in de stad), 

per 20 gram ............... . ............. . 
voor andere plaa!seli tot 21> gr ..... .. 
meer dan 20 gr. tot 40 gr. 
meer dan 40 gr. tot 60 gr. 
meer dan 60 gr. tot 80 gr. 
meer dan 80 gr. tot 100 gr. 
meer dan 100 gr. tot 200 gr. 

postbladen 
(uitp:ezonderd formulieren) 
briefkaarten (idem) .............. ..... .. 
drukwerken t/ m 500 gr. per 50 gr . .. . 
meer dan 500 gr. tot 750 gr. 

, , 750 gr. tot 1000 ,. 
documenten (minimum·tarieD ..... .. . 
pakjes tot 100 gr ........... .... ........ .. 
meer dan 100 gr. tot ISO gr. 
meer dan ISO gr. tot 200 p:r • .... r. 

meer dan 200 gr. tot 250 gr. 

Kosten voor: 

25 ceht 
50 " 
75 " 

100 .. 
125 " 
150 " 
225 " 

35 " 
15 .. 
10 " 

125 " 
150 " 

50 ,, 
20 

30 " 
40 " 
50 " 

aangetekende stukken .. .. .. .. .. ..... .. . .. .. Rp. 1.-
expresse·stukken ....... ....................... , 1.50 

postwissels tot Rp. 25.- ............... , 0.75 
meer dan Rp. 25.- tot Rp. 50.- , 1.-
meer dan Rp. 50.- tot Rp. 100.- , L25 
meer dan Rp. 100.- tot Rp. 150.- , 1.50 
meer dan Rp. 150.- tot Rp. 200.- , 1,75 
meer dan Rp. 200.- lot Rp. 300.- , 2.25 
meer dan Rp. 300.- tot Rp. 500.- , 2.75 
meer dan Rp. 500.- lot Rp. 1000.~ , 3.50 
meer dan Rp. 1000.- tot Rp. 20.000.-

per Rp. 1000.-..... .... ....... ... ..... , 3.SO 

Postpakketten: 

(Java en Madura) . 
tarief A tot 1 kg. .. .. . ........... ........... Rp. 2.-
meer dan 1 kg. tot 3 kg. .. .... .... ........ , 3.-
meer dan 3 kg. tot 5 kg. .. .. .. .. .. .... .. .. , 4.-

(buiten Java en Madura) 

tariej B tot 1 kg. .. .... ......... ...... . :.... , 3.-
meer dan 1 kg. tot 3 kg. ... .... .. . .. .. . ,. 4.-
meer dan 3 kg. tot 5 kg. ........... .. .. , 6.-
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..~Lamlendelaer" j' 

Als ge dit bij ons in 't durp 
naor den kop geslingerd krijgt. 
amai, dan hedde 't zwaor tJer
speuld en blijft oe niet veul aan· 
ders dan op de loop te gaon en 
hard, manneke, zunne, mee oe 
klompen in oe handen ! 

Awel, de smid, dat was den 
enigsten, die geknokt heeft en 
begot, dat was me 'nen kaerel! 
Maor evenzogoed leek 'm wel 
deur 't ,,sesies-fabriek" gegaon te 
zijn, toen ze 'm in 't gasthuis 
weer in de spiegel dorsten te lao
ten kijken. · 

Beters kunde oe ongelijk maor 
5effens bekennen en oe zellevers 
beteren, meteen als wanneer ge 
in de gaoten krijgt, dat ze oe 
'sZondags op de boog·baon bij 
Sjefkes nie meer lusten. Want 
daor begint 'm altijd, zunne ! 

Nou kunde zeggen, wat of ge 
wilt, maor d'r zijn soms van die 
karhengst~n, die ge alleen met 
'nen riek, of 'nen scherp·getanden 
mestvurk in het gareel kunt 
krijgen ......... ! 

Awel ik zijn er ook niet altijd 
zo groots op geweest, zunne, 
maor nou zou ik er toch aorig 
wat veur over hebben als we in 
ons midden ook 'n handboog
schutterij hadden, krek als bij 
ons in 't durp. 

Want laot oe gezeed zijn, man· 
. neke, dat als wanneer dat ge 
schuldig zoudt zijn aon 't kwaod, 
waorover de lcste tijd nogal veul 
klachten binnenkomen - wat, 
begot, eigentlijk beschaomend is 
dat 't bestaot - dan zou' de ver
dienen, dat ge zo te graozen ge
nomen wier. 

Maor laot ik verders zwijgen, 
want wat aanderen ook tegen oe 
zeggen, of ·hoe dat ze oe ook te 
graozen zou'en willen of kunnen 
nemen, als ge oe e i g e n s t e 
o u ' e r s uit pure lamlendig· 
heid geen taol of teken meer 
stuurt, awel, manneke, dan kan't 
niet aanders of ge zult zellevers 
wel voelen wat of ge z ijt ......... 
'NEN LAMLENDELAER ! 

,.Houd-oe". 

I i 
! Samenwerking - dat woord houdt aller ; 
I i 
; vrijwilligheid en hoogs-te vcran twoorde· ; 
i lijkheid in - is de enige uitweg uit de i 
i i 
( toestand, waarin deze wereld thans ver- i 
I keert. Ons .word! nu een kans gehoden i 
; ' 1.· ; iets van de wereld te maken. · 1 
~ Koniogin Juliana. i 
~ i . 
~.,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,,,., . ,,,,,.,.,,~ . 



LAY A DE. 
onderbaas B/beambte 

b.d. werkplaatsen te Td. Priok. 
40 jaar 

3 Mei 1953. 
Lay A De werd op 8 Augustus 1890 in bet 

toe.nmalige Batavia geboren en trad op 3 Mei 
'1913 in dienst van onze rnaatschappij als dag
gelder. Dat zijn superieuren tevreden waren 
over zijn werkprestaties blijkt wei ui{ bet feit, 
dat bij eerst tot mandur en later tot boofd
mandur/maandgelder werd bevorderd. 

Op 31 Augustus 1948 ontving Lay A De van 
H.M. de Koningin de kleine zilveren ster voor 
trouw en verdiensten, terwijl op 1 Januari '53 
zijn aanstelling tot onderbaasB/beambte af
kwam. 

Op 3 Mei a.s. hoopt Lay A De bet heugelijke 
feit te herdenken, dat bij 40 jaar geleden in 
K.P.M.-dienst trad. Wij wensen de jubilaris op 
deze 3de Mei een zeer prettige dag toe! 

L. DROPPERT. 
hoofd-employe 

Hoofdkantoor Amsterdam 
40 jaar 

24 Mei 1953. 

· Leendert Droppert werd geboren in de 
vorige eeuw. Wanneer - doet niets ter zake. 
Als men eenmaal 40 jaar in dienst is, wordt 
niet meer over leeltijd gesproken. Zijn loop· 
baan begint 24 Mei 1913 als ,machinist" ter 
koopvaardij en worden vervolgens tot 1923 
diverse rangen op om:e vloot doorlopen. 

Dat jaar komt Dropper! tijdelijk bij de 
Surveydienst in Singapore, om 9 maanden later 
weer op de vloot te worden geplaatst. In Juli 
1926 wordt hij voorgoed uit de zeevaart weg· 

gehaald en tewerkgesteld als a$sistent bij de 
T.D. Amsterdam. 

Wij zien hem vervolgens .toezicht houden bij 
de bouw van vele nieuwe K.P .lh.-ers. w. o. de 
,Nieuw-Holland", ,Ophir'',. Maetsuycker", ,Te
gelberg", ,Straat Sunda", - ,S-traat M.alakka" 
enz. Na de oorlog wordt Droppert gedetacheerd 
bij de Nederlandse Regeriug in Lo.nden, voor 
de diverse objecten, welke door de regering 
ten behoeve van de K.P.M. werden bcsteld. 
Thans is zijn aanwezigheid op bet Schcepvaart. 
huis voor ooze T. D. Djakarta een van de vele 
gerusts·tellende factoreu. lmmers als bestellin
gen en levertijden van orders in bet huitenland 
weer eens niet synchroon lopen, waardoor de 
T.D. Djakarta van zenuwen onrustig hoorde te 
zijn, zit deze afdeling er rustig lachend bij en 
weet dat bij hct eerste seintje Dropper! bet 
secuur en snel gaat fixen. Over secuur en 
precies gesproken, daarover geven onze archie
ven uit ne tijd dat bij 2de machinist (geen wtk.) 
was bet volgende: 

,De ass. machinist had de opdracht - op 
straffe van een baa.ntje bij de ketels - om 
de 2de machinist (Droppert) op speciale 
wijze te porren voor de dagwacht. Als er 
beneden 7 glazen werden geslagen, moest 
de arme 'jongen een moment daarna, maar 
dan ook maar aileen een moment, hem 
wakker gcmaakt hebben met: half vier 
meneer. 
Varend op de Chinadienst moest op de 
tcrugreis naar Singapore hij zijn komst in 
de machine-kamer, v66r het overnemen 
van de wacht, een krijtstreepje van het 
schot zijn afgeveegd. Het restant streepjes 
gaf bet aantal dagen aan, dat hij nog van 
,huis" ·was". 

Hij kon verder heerlijk kankeren als er wat 
font was. Durfde zijn assistent iets terug te 
zeggen, dan was ,,de hoot aan". Overigens had 
men geen kind aan hem, wanneer er geen 
aanmerkingen te maken waren. Verder zag hij 
de mensen graag studeren, waarbij hij daad· 
werkelijk Ieiding gaf. 

Wij wensen Dropper! nog vele jaren in de 
beste gezondhcid met zijo familie toe. Wie, wie 
Flamingka - Pa edzja a Ia Valenciena! 

L 
D. KANDOU. 

employeJagent te Pare-Pare 
25 jaar 

I Mei 1953. 

Op 11 November 1901 aanschouwde Dumais 
Kandou te Menado bet levenslicht. Als 17· 
jarige jongeling trad hij op 1 Mei 1928 als 
klerk in K.P.M.-dienst en werd op bet agent· 
schap te Samarinda tewerk gesreld. Op 1 J a· 
nuari 1938 volgde zijn aanstelling tot hoofd. 
klerk 2de · klasse, terwijl hij op 1 Januari 1939 
tot ·hoofdklerk 1e klasse . werd bevorderd. Dat 
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zijn supedeuren tevreden waren met . bet do(lr 
hem verrichte werk, blijkt uit bet feit, dat bij 
dp 1 Januari 1942 werd benoemd tot beambte, 
terwijl op 1 Januari 1950 zijn bevordering tot 
employe afkwam. Van 1 September 1950 tot 
1 Februari 1951 werd ·de beer Kandou over· 
geplaatst naar bet agentschap te M.enado, ter· 
wijl hij sinds Maart 1951 tot op heden de 
K.P.M.-belangen als agent te Pare-Pare be· 
hartigt. 

SANG KALA. 
Iasser- ag. Makassar/T.D. 

25 jaar 
1 Mei 1953 

Sangkala aanschouwde het levenslicht op 
7 M,ei 1908 te Makassar en trad op 1 Mei 1928 
als daggelder in dienst van onze maalschappij 
op bet agentschap Makassar. Na de Japanse 
bezetting, in Februari 1946, werd hij aange· 
steld tot lasser/maandgelder, . welke funclie 
Sangkala nog steeds, tot voile tevredeoheid 
van zijn superieuren, verricbt, 

J . SIHOMBING. 
le klerk. - ag. Sibolqa 

25 jaar 
2 Mei 1953 

Jonathan Sihombing werd op 22 Juni 1905 
te Taroetoeng geboren en. trad op 2 Mei 1928 
in dienst van ooze maatscha·ppij. Tot Maart 
1942 was hij werkzaam op de afdelingen 
CM III en Vrachten en Passages op bet hoofd. 
kantoor. Tijdens de Japanse bezeuing ging de 
heer Sihombing naar Tapanuli, alwaar hij 
zich aan de landbouw wijdde, terwijl hij 
later overging naar de Perusahaan · Dagang 
Pemeriniah R.I. 

Op 21 M.aart 1949 kwam de beer Sibombing 
in K.P.M.-dienst terug en werd tewerkgesteld 
op ons agenschap te Sibolga bij de afd. Claims 
aldaar. Op 1 Juli 1950 werd Jonathan Sihom· 
bing bevorderd tot le klerk. ·-



--.-.. ... ... 

SADELI bin DAMANG. 
djuraqan - aq. Td. _Priok 

25 Jaar 
2 Mel 1953. 

Ala 15-jarige jongeling trad Sadeli bin Da· 
mang op 2 Mei 1928 in dienst van onze m_aat· 
schappij bij de Afd. Prauwenveer te Td. Pnok, 
alwaar hij als prauwmatroos werd geplaatst op 
K.P .M.-prauw no. 145. 

AI spoedig viel Sadeli op door zijn ijver en 
plichtsbesef, zodat bet geen verwondering wek. 
te, dat hij, slechts 5 janr na zijn indiensttreding, 
reeds tot djuragan werd benoemd. 

Gedurende de J apanse bezetting week hij 
nit naar zijn kampong te Balaradja, waar hij 
bet beroep van tani uitoefende. Zijn hart 
bleef echter voor de K.P.M. kloppen, zodat als 
log i~ch gevolg daarvan hij direct na de capi
tulatie der Jnpanners alles in bet werk stelde 
om zijn oude beroep te hervatten.· Hierin werd 
hij door transport· en andere moeilijkheden be· 
lemmerd, zodat hij eerst op 1 Maart 1946 onze 
gelederen weer kwam versterken. . 

Sadeli werd . berplaatst nls dJuragan op 
K.P.M.-prauw. no. 152 en ging later over op 
prauw 149, waarop hij thana nog steeds werk
zaam is. 

G. G. GROENEWOUT. 
hoofdwerktuigkundige 

25 Jaar 
5 Mei 1953. 

George Gerard Groenewout w·erd op 2 Maart 
1910 te Pamekasan (Madura) geboreu. Na de 
Koningin Emmaschool te Surabaia te hebben 
bczocbt, trad de beer Groenewout op 5 Mc_li 
1928 als 5e werktuigkundige in dienst van onze 
mnatschappij. Hij werd op 1 April 1930, 1 April 
1938 1 J anuari 1949 en op 1 Januari '52 resp. 
bev;rderd tot 4de-, 3de·, 2de· en hoofdwerk
tu ;gkundige. Ge:iut·ende de oorlogsjnren heeft 
de beer Groenewout doorgevaren, eerst op het 
s.s. ,Dalingkar" (het ex. Duitse s.s. ,. Werden
fels"), daarna op bet s.s. ,Nieuw ZeelaJ?d" en 
de laatste oorlogsjaren op bet s.s. , Melchior 
Treub". 

J. VAN DER WINDEN. 
qezagvoerder 

. 25 jaar 
10 Mei 1953 

Johannes van der Winden · werd op 27 Fe. 
bruari 1909 te Beverwijk gehorim, bezocht in 
Haatlem de 3-jarige H.B.S. en ging toen naar 
de Zeevaartschool te Amsterdam. Op 10 Mei 
1928 trad hij als 4de stuurman in dienst van 
ooze maatschappij en kwam op 12 Mei d.a.v. 
voor de eerste maal in Indonesie aan. Op 
1 April 193() en op 1 Januari 1938 werd Johan
nes van dcr Winden resp. bevorderd tot 3de
en 2de stuurman. Gedurende de J apanse h~zet· 
ting van Indonesie heeft hij onafgebroken door· 
gevaren (o.a. op de ,Toba'', ,,Tosari", " Van 
Goens", , Bandjermasin", ,Generaal van Geen" 
en de ,Valentijn"). 

Op 1 Januari 1948 werd de beer Van der 
Windeu tot 1e stuurman hevorderd, terwijl op 
1 Juli 1952 ziju henoe~Jling tot gezngvoerder 
afkwam. 

A. C. C. FEHR. 
beambte- aq. Surabaia 

25 jaar 
12 Mei 1953 

Alexander Cornelis Carel Fehr werd op 
24 November 1913 t~ Djakarta geboren en trad 
op 12 Mei 1928 als smid-bankwerker in dienst 
van onze maa(schappij. Hij werd in deze func
tie achtercenvolgens geplnatst aan boord van de 
ss. ,Barentsz", ,,Nieuw Zeeland", "Roggeveen" 
,Van Diemen" en ;,Sloet van de Beele". In No
vember 1941 l•wam de beer Fehr aan de wal 
bij de Technische Dienst te Surabaia, alvorens 
tot monteur 2de klasse te zijn bevorderd. Op 
1 Juli 1946 v~lgde zijn aanstelling t ot onderbaas 
B/ heambte. 

De heer Fehr is nog steeds bij de ·Tecbni
sche Dienst van ons agentschap te Surabaia 
werkzaam en boopt op 12 Mei a.s.- bet ·feit te 
herdenken dat hij 25 jaar geleden in dienst van 
ooze maatschappij trad. 
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HAROENA I. 
hoofd qudanq-mandur aq. Makassar. 

25 jaar 
22 Mei 1953 

Haroena I werd in 1913 te Bonthain (120 km. 
ten Z. van Makassar) geboren en trad op 
22 Mei '28 aiG vijftien-jarige jongeling op ons 
Makassar-agentschap in K.P.M.-dienst. 

In 1937 volgde zijn bevordering tot gudang· 
klerk, om op 1 Januari '47 tot gudang.mandur 
te worden benoemd. Dat zijn chefs tevreden 
waren over zijn werk, moge blijken uit bet feit 
dat hij vijf j aar later (om precies te ~>.ijn op 
1 Januari 1'952) werd bevorderd tot hoofd 
gudang-mandur. 

G. VAN DRUTEN. 
hoofdemploye 

25 iaar 
29 Mei 1953. 

Op 6 Juli 1903 werd Gerrit van DruteD te 
Zetten (Betuwe) geboren. Hij bezocht, na de 
lagere school, de Kwec!•school voor onderwij
zers, trad echter niet bij bet onderwijs in dienet, 
doch accepteerde een hem aangeboden functie 
op het kan1oor van de Veilingsvereniging 
,Midden Betuwe" in zijn geboorteplaats. Drie 
jaar bleef hij daar werkzaam om op 29 Mei 
1928 in het toenmalige Batavia als beambte in 
K.P.M .. dienst te treden. Eerst kwam hij bij 
de Afd. C.M., doch op 1 J anuari 1929 volgd-e 
zijn overplaatsing naar de Civiele Dienst, al
waar hij tot aan de Japanse bezetting werkzaam. 
bleef. In Juni 1942 werd hij geinterneerd en 
zwierf door verschillende Japanse inter.nerings
kampen. Na J apans' capitulntie ging du beer 
Van Druten eerst met Europees verlof en werd 
op 1 J anuari 1946 bevorderd to-t employe. Na 
ommekomst van zijn verlof werd hij in April 
194 7 overgeplaatst nnar het Makassar-agent· 
schap, terwijl op 1 J nnuari 19,t9 zijn benoeming 
tot hoofdemploye afkwam. De beer Van Druten 
verblijft thans met Euronees verlof in Neder
land en zal binneukol'l ;nze maatschappij met 
pensioen gaan verlaten. 



HOE GROOT 
IS DE DRUK VAN 
UW ADEM? 

Als u iemand vraagt, hoe sterk de 
drnk is, die hij bij normaal uitademcn 
uitoefent, zal hij u waarschijnlijk ant

woorden: ,Nict veel meer dan die van 
een heel zacht windje". Maar de schijn 
bedriegt ook hier. Een paar getallen 
zulleu u dat duidelijk maken. 

Zoals u weet, wordt de luchtdruk 
gemeten in atmosferen. Een atmosfeer 
Staat gelijk met de druk van een kilo· 
gram op een vierkante centimeter, wat 
dus precies het zelfde is als de druk 
van tien duizend kilogram op een vier
kante meter. Met behulp van een mano
meter, een to'3stel voor het meten van de 
luchtdruk, kunt u gernakkelijk vaststcl
len, dat de mens bij het uitademen een 
druk uitoefent van een tiende atmo~ 
sfeer, wat neerkornt op een druk van 
duizend kilogram per vierkante meter. 

W anneer u nu a an een ingenieur 
vraagt voor welke druk een houwwerk 
wordt Lerekend, zal hij u antwoorden: 
rlriehonderd kilogram per vierkante 
meter. Zelfs een orkaan hereikt deze 
druk slechts bij zeer hoge uitzondering. 
Een lichte hries, in de weerkunde aan
gegeven als windsterkte 2, heeft een 
spelheid van ongeveer tien kilomet<:!r 
per uur. De kracht van dit briesje is 

Speciaal voor die K.P.M .• ers clie ir1 Vlissingen 
bekend zijn, get•en «:iJ bovenstaande Iota van 
de u:eggeslagen boulevard ,De Ruyter", na de 
]orrgste stormramp op 1 Februari j.l. 

-- . 6!81£0. 

<t/Jib
DR006~EBl£VE~ 
DoRP~ ENSTAOI 

J<fRNfN ' 

lOOOM&.TER 

Van het bij de jongste natuurramp in N-ederland ondergelopen land, publiceerden wij in ons 
April-nummer ( op pag. 3) een kaartje. Ter vergelijking geven wij on:;e lezers hierbij een 
situatie-tekening van het eiland W alcheien, nadat de dijken op 6 verschiller~de plaatsen door 
de Geallieerden in 19471 waren gebombardeerd. Duidelijk valt op, d{lt het ondergelopen deel 
van Walcheren in 1944 tharrs, bij de jcmgste natuurramp op 1 Februari j.l., is drooggebleven, 
terwijl, omgekeerd, het nu ondergelopen deel destijds in 1944 practisch droog bleef. 

echter slechts een halve kilogram per 
vierkante meter. :l;~n storm van wind· 
sterkte 9 heeft een stlelheid van vijfen-
7estig kilometer per uur, oefent normaal 
slechts een druk uit van achtentwin· 
tig kilogram per vierkante meter en 
bereikt aileen bij zeer zware windsto· 
ten een druk van veertig kilogram per 
vierkante meter. Een orkaan van wind· 
sterkte 12 ten slotte~ die in staat is 
bomen te ontwortelen, spoorwegwagons 
cmver te gooien en huizen van hun 
dcken te heroven, heeft een snelheid 
van honderdzestig kilometer per uur; 
zijn druk hedraagt honderdzestig tot 
tweehonderdvijftig kilogram per vier· 
kante meter. De Eiffel-tor-m werd be
rekend voor ' een kracht van vierhon· 
derd kilogram per vierkante meter. In 
St. Louis werd tijdens een tornado de 
grootste, tot nu toe hekende windkracht 
gemeten, die vijfhonderd kilogram per 
vierkante meter bedroeg. Deze tornado 
was zo sterk, dat een gehele trein met 
locomotief en al ondersteboven werd 
gehlazen. Maar de menselijke adem, die 
een druk van duizend kilog1·am per 

" vierkante ~1eter uitoefent, is nog altijd 
tweemaal zo sterk als deze zwaarste tor
nado, die men ooit heeft waargenomen. 
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Bij het inademen is de prestatie van 
de mens honderdmaal kleiner dan bij 
het uitademen, namelijk slechts een 
druk van tien kilogram per vierkante 
&leter, wat echter nog altijd overeeu
komt met windsterkte 6. 

U ziet dus, dat u de druk van uw 
adem hebt onderschat. Het verhaal van 
Baron vo..1 Miinchhausen, waarin wordt 
verteld van een man, die met zijn 
adem windmolens liet draaien, bevat 
ten slotte tocli een kern van waarheid. 
Het is aileen onwaar, omdat onze adt~m 
niet dezelfde omvang heeft als de bla
zende wind. 

Han dig. 

Een Londense houwvakarheider, die ann 
een overheidsgehouw werkte, verliet op een 
goedil dag verschillende keren achter elkaar 
het werkterrein met een kruiwagen met oud 
stro. Telkens voordat hij de poort van het 
terrein mocht passeren, werd :tijn kruiwagen 
nauwkeurig onderzocht door een ~ontroleur. 
Omdat er echter niels onder het stro verhor· 
gen hleek te zijn, mocht de man zijn gang 
gaan. Na afloop van het werk vroeg een van 
de maals van die arheider l1em, wat hij t och 
met al dat stro ging beginnen. , 0, niets", was 
het antwoord, ,~k heh aileen maar een paar 
kruiwagens gestolen". 



ln. ons April-nummer maakten wij melding over de, voor rekening van onze maatschappij, bestelde nieuwe S.A.-schepen. Aan de hand van de 
bij onze Technische Dienst beschikbare gegevens, vervaardigde de 2de wth. R .]. de Vries een byzonder /raaie waterver/-studie van deze nieuwe 
K.P.M.-aanwinsten. Helaas konden wij bovenstaande a/beelding niet in de aangegeven kleuren afdrukken, doch vonden e.e.a. alleszim de moeite 
u·aard om het onze lezers ,dan maar" in zwart-wit te laten zien. 

Mozikale momenten. 
Arthur Schnabel was een buitengewoon 

pianist. Een van zijn eigennardigheden was, da·t 
hij nooit een toegiit gaf. Toe.n men hem vroeg, 
waarom hij dit niet deed , zei hij: · .,Applaru 
moet ee1l kwitantie zij1l e1l geen rekening !" 
Tijdens repetities met een orkest maakte hij de 
dirigeuten spinnijdig, door van achter zijn 
vleugel instrn<'ties te gcven ann bet orkest. 
Eens, in Los Angeles, zei de dirigent Klem
perer tijdens zo'n repetitie: ,Schnabel, ik ben 
er ook nog!" Schnabel antwoordde: ,Ja, u 
bent er en ik ben er, maar waar is Mozart?" 

De bekende componist Elgar was erg ges:eld 
op zijn vrirnden en zorgde steeds goed voor 
hen. Eens rnoest hij tamelijk overhaast ver
huizen en, toen de dag was aangebroken, 
waarop Lady Elgar een soiree had vastgesteld, 
hleek, da.t op geen enkele kamer cen bel ,~as, 
om bet personeel te ontbieden. Goede raad was 
duur. Elgar had echter al gauw een plan klaar. 
Hij liep aile speelgo~dwinkels van bet stadje 
a£ en kocht de meest lawaaiige voorwerpen: 
trommels, fluiten, trompetten en toeters. Elke 
gast kreeg een instrument, dat bij hem pas·le. 
De volgende morgen stood de componist al 
hijtijds in de hall van zijn nieuwe huis om, 
met zijn geoefend oor, het personeel aanwij-

zingen te geven wie op een hepaald instrument 
hlies ...... 

]an . Sibelius, de Finse componist, kon men 
zelden aan-treifen in het gczelschap van collega 's 
musici. Zijn zwagcr, de dirigent Armas Jarne· 
felt, vroeg hem eens, waarom hij altijd met 
zakenlieden omging. ,Wei'', zei Sibelius, 
,als wij musici, bij elkaar komen, praten we 
altijd alleen maar over onze financiele 
moeilijkheden. En wanneer ik bij zakenlieden 
hen, praten ze altijd met mij over de kunst!'' 

Franz Schubert, de schepper van ·zoveel 
zangerige melodieiin, was een wonderlijk 
hegaafd mens. Rij kon, wanneer de geest over 
hem vaardig wc1•d wei acht liederen per 4ag 
componeren en ·zeker wei honderd en vijftig 
per jaar. Ret beroemde, dramatische lied 
,Erlkonig" werd op een middag opgczet en 
's avonds voltooid. Soms zat hij met vrienden 
in een cafe en hegon dan ineens te schrijven, 
omdat het zingen van een keukenmeisje hem 
plotseling de stof gaf voor een nieuw lied. 
Ret is hekend, dat bet lied ,,Horch, horeb, die 
Lerche" op een menu werd geschreven, omdat 
hij niet wachten kon tot hij thuis was. Schubert 
was een kleine, erg bijziende man, die 's nacht> 
zijn bril niet afzette, opdat hij elk ogenhlik 
van de nacht aan bet werk kon gaan . .. : .. 

15 

I KO~~NKLIJKE ONDERSCHEIDING. 
Bij Koninklijk Besluit van 12 

C. A. Volmer de ,De Ruyter
medaille" in zilver toegekend voor 
Maart j.I. is aan gezagvoerder 
zijn bekwaam en doortastend op· 
treden tijdens de brand aan !Joord 
van het m.s. ,Leok" op 22 Maart 
1952. 

Kapitein Volmer, die thans het 
commando voert over het m.s. 
,Landak", wordt binnenkort te· 
rug verwacht van een reis naar 
Hongkong, in verband waarmede 
genoemde Koninklijke onderschei
ding hem nog niet kon worden 
uitgereikt. N aar wij vernemen 
zal de uitreiking van dit ere
metaal binnenkort ten hoofdkan· 
tore plaatsvinden. 

Onze harteJijke gelukwensen I 



ONS LAATSTE SPORTNIEUWS. die voor de 4e. hoei nog de 3e. plaats 
innam, zodat in deze wedstrijd de ,Zee" 
met een 4e plaats genoegen moest 
nemen. 

ZEJLEN. 
28 Maart begon bet zeilseizoen met 

een kolderwedstrijd. De boten moesten 
voor de jachtclub voor anker liggen 
met de zeilen gestreken. Op bet geluid 
van een bel moesten de fokkematen, die 
aan de kant stonden, in het water 
springen, naar de boot zwemmen en een 
vlaggetje vastmaken. Dan moest er op· 
getuigd worden en de wedstrijdhaan 
gezeild worden, waarna de fokken~st 
weer zwemmend de kant moest herei. 
ken. Dat de ,Deining" met stuurman 
Vermeulen (V.Z.) en fokkenist Bol 
(Claims) goede zeilers en zwemmers 
waren bleek uit de eerste prijs, die zij 
in de wacbt sleepten. De ,Zee" met 
stuurvrouwe D. Hendriks en fokk.eniste 
I. Schippers, hadden vee! moeite met 
het hijsen van h~t zeil i.v.m. de hoge 
golven en de straffe wind. Ralverwege 
moest door de slechte stand van de 
zeilen opgegeven worden. 

29 Maart. Estafette wedstrijd. 
Deze wedstrilJ'd ·was een onO'elukkiO'e 

b b 

middag voor de K.P .M. bot en, daar de 
ploegen waarin onze hoten uitkwamen 
gedisqualificeerd werden wegens het 
foutief overnemen van de bamboe-koker. 

4 April, eerste onderlinge wedstrijd. 
Ook in deze wedstrijd waren onze 

boten niet erg gelukkig. De ,Deining" 
verspeelde n.l. in de eerste ronde zijn 
mast, waardoor deze boot voor de ver
dere onderlinge wedstrijden werd uit· 
geschakeld. De ,Zee" met stm. W akka 
(N.D.) werd 4e in deze wedstrijd; waar
schijnlijk moet stm. Wakka na zijn E.V. 
nog wat aan dat snelle zeilwerk op de 
Javazee wennen. De ,Wind" met atm. 
Brassem (CM. Ill) werd tweede en 
moest slechts zijn meerdere in de oude 
rivaal de ,,Schobejak" erkenen. 

5 April, tweede onderlinge wedstrijd. 
De ,Zee" met stm. Wakka werd we

derom 4e. in deze wedstrijd. De ,Wind" 
met stm. Brassem kon slechts de derde 
prijs bemachtigen. Toch werd de K.P.M. 
eer nog hoog gehouden n.l. door de 
,VIeugel" met stm. Redeker (Werkpl.) 
die als eerste finishte. 

6 April, derde onderlinge wedstrijd. 
Deze wedstrijd kenmerkte zich door 

de splitsing in twee groepen gedurende 
de tweede ronde. De koplopers waar
onder de ,Wind" en de ,Vleugel" en 
ver daarachter de tweede groep onder 
aanvoering van de ,Zee". De ,Wind" 

met stm. Brassem werd in -deze wed
strijd tweede. De ,Vleugel" met stm. 
Redeker derde, terwijl de ,Zee" met 
stm. Vermeulen (als koploper van de 
tweede groep) als vij£de finishte. 

11 -April, le perlodieke wedstrijd. 
De eerste belangrijke wedstrijd van 

het seizoen om de jaarprijs, kon helaas _ 
door de -nog niet gereed gekomen mast 
van de ,Deining" slechts door de ,Zee" 
(stm. Wakka) en de ,Wind" (stm. 
Brassem) gezeild worden. 

Er zeilden in onze klasse 8 hoten mee. 
Na een mooie start, die extra moeilijk 
werd gemaakt door een plotseling op· 
stekende wind, stoven ala eerste de 
,Wind" met vlak daara.chter de ,Vleu
gel" op de eerste boei a£. In het nu 
volgende kruisrak zakte de ,Wind" 
echter af door het verkeerd getrimd 
zijn van de boot. Bij de tweede hoei 
lag de ,Vleugel'' als 1, De ,Zee" als 2 
en de ~,Wind" als 4. Dij de nu volgende 
boei was het de ,Wind" gelukt een 
plaats op te schuiven. Het gewicht v.an 
de ,Wind" hleek hij het volgende voor· 
de- windse rak gunstig te zijn, want vlak 
voor de vierde boei kon de ,Wind" de 
,Zee" verschalken. De volgende ronde 
werd een drijfpartij. Drie boeienlang 
hleef de stand . ~,Vleugel" 1, ,Wind" 2, 
,Zee" 3. Jammer genoeg voor de , Zee" 
kwam de ,Schohbejak" nog opdagen, 

TAFEL-TENNIS. 
In het Logeergehouw op Molenv liet 

kan men iedere Vrijdagavo1,1d een aan
tal dames en heren langs - de groene 
tafels zien springen om zich in het 
ping-pong·spel te bekwamen. 

En bet gaat nog niet zo kwaad. Het 
enthousiasme is groot en het algemeen 
spelpeil zeker niet onder het middel
matige. Dit laatste is inmiddels al bewe
zen in een wedstrijd tegen het H.C., 
welke 2 onzer dames en 2 onzer heren 
met 15 - 1 wisten te winnen ! 

Een hemoedigend begin, maar zeker 
nog geen reden om zich op de (meer of 
minder stoere) borst te rammen, want 
wil men ook de stijd aanbinden tegen_ 
andere (sterkere) tegenstanders, dan 
zal er nog hehoorlijk moeten worden 
getraind. 

Dat laatste zal geen onoverkomelijk 
bezwaar zijn, want het enthousiasme 
kent geen grenzen. Als dit zo blijft, dan 
is de weg van onze T .T.C. naar de 
kampioensplaats in een toekomstige 
competitie zeker niet slecht geplaveid. 

V eel succes I 

VOETBAL. 
Deze sport wordt zowel te Surabaia 

als te Djakarta beoefend en de standen 
zijn - al staan we dan nergens boven
aan - niet onbevt'edigend. 

-'.;..:..''-------!u 

VAN 

----,Neem me niet kwalijk - ik kan er niet tegen als iemand over m'n schoucler meeleesf.. . !'• 
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In Surahaia, waar we dit )aar weer 
voor het eerst aan een competitie deel· 
nemen en in de 2de klasse A daarvan 
met een elftal uitkomen, zijn de resul· 
taten ~ ieder begin is moeilijk -
zeker niet slecht te no~men, getuige de 
uitslagen van de tot op heden gespeelde 
wedstrijden, welke luiden _: 

K.PM. I - D.K.A. 3 0-1 

K.P.M. I- Van Swaay C 0-2 

K.P.M. I-Kesehatan 2 1-0 

K.P.M. I - B.P.M. 2 4-2 

K.P.M. I-C.A.E. 1-0 

Kom jongens, een schepje er op ! De 
volgende wedstrijd - tegen de ,S.M. 
Oceaan" - moet gewonnen, want dan 
is jullie de 2de plaats I Houdt je doel 
schoon, keeper, zoals tegen C.A.E., in 
welke wedstrijd prima doelverdediging 
te zien is geweest ! 

Het 2de elftal te Surabaia h eeft met 
meer ,pech" te kampen. Door afgelaste 
wedstrijden, niet opkomen van de tegen· 

. partij, etc., h ebhen zij nog maar weinig 
van hun capaciteiten hlijk kunnen 
geven. Maar wij . vertrouwen, dat zij 
binnenkort ook eens van zich zullen 
Iaten horen. 

In Djakarta is vorige week met de 
wedstrijd K.P.M. - Kol££ de heslissing 
gevallen in de ,Veteranen- Voethal· 
Competitie". Bijna was Kolff door deze 
wedstrijd ·van haar eerste plaats op uc 
ranglijst ~fgezet, inaar de 3- 3 uitslag 
liet haar nog juist dat ene puntje hoven 
de no's twee: Sportclub en B.V.C., zo. 
dat zij toch met de heker ging strijken. 

Het was de spannendste wedstrijd 
van het seizoen, waarin door b eide par
tijen ook goed voetbal te zien werd ge
geven. De K.P.M., die op hockey-gebied 
al bekend staat als de , kampioenbre· 
kers", deed zich aanvankelijk ook in 
deze wedstrijd als zodanig kennen. 
Slechta met veel geluk - want de ge
hele wedstrijd door was onze ploeg 
sterk in de meerde1·heid - kon Kolff 
gelijkmaken en deze stand door zware 
verdediging hanc:lhaven. 

Deze competitie werd Zat~rdagavond 
besloten met een gezellige avond in 
het Sportclub-gebouw, waar de beker 
- en de tijdens de wedstrijd K.P.M .• 
Kolff ,aan barrelen" gespeelde hal, 
welke was omgetoverd in een vergulde 
orchideeen-hak - aan de winnaars . 
werden overhandigd. De stemming was 
opperbest en de vele K.P.M.- sport· 
enthousiasten, die deze avond present 
waren, hebben zic"4 allen k ostelijk ge
amuseerd. 

Boven.~taande fotcJ van het personeel van ons P!llembang-agentschap werd op 14 Maart j.l. 
gemaakt, to en de agent de heer Van Dam, die met Europees verlof %OU gaan vertrekken, 
::ojuist zijn bevoegdheden had overgedragen aan de heer Reyneker. 
Op de voorgrond, zittend v.l.n.r.: A. 5. Klein (empl.), L. vun Dam (de a/getreden agent), 
D. Reyneker (de nieuwe' K.P.M.-agent Palembang) en ]. A. van Rhee (hfd. empl). 

HOCKEY. 

K.P.M. II heeft in deze competitie 
haar zoveelste nederlaag geleden, door 
B.V.C. III met 5-0 te Iaten winnen. 
Maar er is prettig gespeeld en dat ~ is 
de hoofdzaak in de aport. Houdt er de 
moed in, jongens, en als jullie ook eens 
willen winnen, denk er dan aan; dat er 
iedere Donderdag-avond kan worden 
getraind I 

In de wedstrijd K.P.M. I - U.V.S. I 
hehhen onze mensen van het eerste hun 
overtuigende meerderheitl in een 3 - 0 
overwinning geboekstaaid. De doelpun
ten kwamen van Boon (2) en Walet (1) 
na enkele verrassende combinaties, die 
de gehele u.v.s .. achterhoede verschalk
ten. Dit was inderdaad hockey van goed . 
gehalte, want de tegenpartij heeft h et 
zeker niet cadeau gegeven. Deze uitslag 
geeft ons eerste een bijna zekere 3de 
plaats op de ranglijst, een prestatie, 
waar wij trots op mogen zijn en waar 
heel Djakarta met ver- en bewondering 
naar opziet. Dit is alleszins een geluk· 
wens waard en daarom, ·vanaf deze 
plaats, een enthousiaste felicitatie aan 
al onze spelers ! 

Er resten onze ploeg nog 2 wedstrij
den te spelen, n.l. tegen Combinatie I 
en tegen de Engelsen, de Box-club ! Dat 
zijn nog een paar kluifjes, waar een 
hard gebit voor wordt vereist en dus ... 
opgepast. 

Ons dehuut in de eerste klasse is tot 
im toe hoven verwachting geslaagd te 
noemen. Onze eindspurt in deze compe· 
titie moet daaraan evemedig blijven. 

Zet 'm op, jongen·s· 1 
Djakarta, 20 April '53. 
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ZEEBENEN •••• 
Allez, misschien hedde nog 

gelijk ook en is 't veur 'nen boer 
'nen veul te zwaoren toer om zee
benen te fokken. En overlest docht 
ik nog wel, dat ik me toch nog 
al aorig staonde kost hou' en. 

Mac•r deez week kreeg ik me 
weer 'nen labberdoedas, dat ik er 
sebiet van uit m'r~ klompen schoot 
en ik u;eet bekaonst zekers, dat 
gullie ...... 

Awel, laot ilc niet gaon zeveren, 
maar luistert .. Als ik al gezeed heb, 
ben ilc me van de week bekaanst 
·van m' n geloof en m'ne-n sufferd 
gevallen, toen ik die ,medede
ling" over .,F eestdagen 1953" te 
pakken kreeg. 

Man, ge hebt er geen gedacht 
van, wat ik docht, toen ik er bij 
naodacht, wat of ze toch gedocht 
konden l~ebben, toen ze dat ding 
uitdochten. 

Ach, heerke ·van marraante, als 
daor niks aon gedaon wordt, amai, 
dan geloof ik zekers, dat ons direc· 
tie aonneemt, dat de wereld veur 

· Kerstmis toch al is vergaon! 
Allez, dat ze var~ 't feest_ van 

Sint }uttemis nou geenen feestdag 
meer maoken, daor zal niemand 
nie koleirig om worden. 

M.aor dat ze 2de Kerstdag nou 
ook maor zo stillekens-weg willen 
vert:Wnkerenmaonen ... ? ! 

Awel, misschien lte'dde wel ge· 
lijk en staoi ik mee m'n zandpoote 
nog altijd te vreemd in 'n scheep
vaartbedrijf, zunne! ,Houd·oe". 



International Dateline. 

Goeiemorgen, bootsman. 
- Morrege, menee.r, U bent de eerste passagier 
die an dek is, U ben der vroeg bij. 
~ Eh .... .. ja, d-at geloof ik wel, het is ook zulk 
mooi weer vandaag, de Stille Oceaan doet zijn 
naam wei eer nan. -
.,.,- Zeggu dat wei, meneer, maar ik heppem ook 
weleris anders meegemnakt boor. 
- Ja, dat zal wei. :Apropos zeg, boorde ik gis· 
teravond niet spreken over de internationale 
datumlijn die wij vaunach-t zouden passeren? 
- Klopt persies, meneer, bet is vandaag weer 
gistere. 
- Eh, wat blieft U? 
- Natuur1ijk, meneer, dat zakku es effe uit· 
Iegge. We benne nou op weg van Singapore 
naar Frisco, niewaar? Nou, U heb netuurlijk ge• 
merkt daddewe de klok iedere nacbt een twin· 
tig minute vooruit hebbe gezet. Azzetne zo bele
n:taal rood zouwe gann toddeme weer bier zou· 
we weze, zouwemedaar een twee-en-zeventig 
doge over doen, nou twee-eo-zeventig maal twin
tig minute is vier-en-twintig uur, niet? Maar dan 
zouwe we, azzeme bier weer ware, een volle 
dag voorlope. Nou toen bebbe ze gezegd azzie 
nou weer op die datumlijn ben, dat is bonderd
tachtig graden Iengle, dan zet je gewoon de 
kalender een dag achteruit en dan ben je weer 
gelijk. Eenvoudig, he? 
- Eh . .. .. . ja, j a ... .. . erg eenvoudig .. .. .. natuur· 
lijk, eenvoudig, nietwaar? 
- Doodeenvoudig, meneer, ik had in het begin 
·nogal es moeite om bet te onthouwe, maar daar 
hebbik gauw een kunsie op verzonne en toen 
haddik het z6 door. Maare...... dat hebLu ne
tuurlijk nie noclig. 
- Nee .... .. eh, nee. Vanzelfspreken-d niet. Toch 
wel aardig als je . zo'n ezelsbruggetje hebt .. .... 
eh, nietwaar? En .. .. .. hoe ontbield je dat dan? 
- Non, zakku zegge. Ik rekende gewoon zo: 
vanuach-t hebbe we de datumlijn gehad dus 
wasset bet vannacht weer gisterenacht, niet• 
waar? Dus dan wasset gistere eigelijk geen 
gistere maar eer gistere en dus zouwet vau. 
daag weer gistere zijn. Maar -dat klop netnur
lijk niet, vandaag is vandaag, daar valt niet . 
an te torrene. Maar toch is het vandaag Woens• 
dag en gistere ook dus zouwet morrege van
daag motte zijn. M.aar da·t is nou juist waar de 
kneep zit, as dat waar was zou bet morrege van
daag zij.n en dan bleef bet Woensdag, begrijppu? 

; - Eh ...... )a ...... zoals je bet vertelt ...... eb .... . . 
- Netuurlijk, meneer, klaar as een klontje. 
Nou gaat dat vanzellef aileen maar azzeme 
Oost voorlegge, van West naar Oost gaan zo· 
gezegd; azzeme de andere kant · opgaan slane 
me een dag over, zieddu? Dan is bet vandaag 
geen gistere maar morrege, gistere zoo het dns 
eigelijk vandaag geweest zijn maar dat klop 
eigelijk ook niet want azzeme dan gistere ware 
omgedraai.cJ dan had bet tocb ook vandaag ge· 
worde inplaats dat bet vandaag morrege was 
geweest. Morrege zouwet dan overmorrege zijn 
geweest maar omdat we vandaag over zouwe 
slaan zou het gistere gelijk morrege zijn {(cweest 
en hadde we vandaag geeneens gebad. Op die 
manier l1eb il< es een keer me verjaarJag ver· 
speeld. He, bennu niet goed meneer! Toch niet 
zeeziek, het · zeetje is azzen spiegel. 
- Eh... ja .... .. nee ...... eh, ik voel me wei 
goed.... .. eh.. .... ik denk maar dat ik naar 
n1ijn hut ga. 
- Nou, en ik ga maar weer an me werrek, 
meneer, goeiemorrege. 
- Eh .. .... jn, goeie p:isteren .. .... 

(Uif ,cte Blauwe Wimpel") 

De redactie behoudt zich het recht voor in. 
zendingen voor deze rubriek te bekorten of 
te retourneren. Anonyme inzendingen worden 
ongelezen terzijde gelegd. Correspondentie over 
deze rubriek kon niet worden gevoerd, 

Geachte Redactie! 

Waar ik nog altijd met veel belang· 
stelling , de Uitlaat" lees, zend ik U 
hierbij een verhaaltje toe, met bet vcr· 
zoek dit in Uw blad te doen opnemen. 
Het is de geschiedenis o-ver een zeeva· 
1·ende bond, welke ik in Argentinie 
meemaakte. 

* 
Ter afwisseling zouden wij een . re.is 

maken van La Plata via San Lorenzo·
Valparaiso - Blanco - Organos enz. 
terug naar Buenos Aires. 1 uist voor ver
trek tippelde er een hond aan boord, 
een SOOl't foxterrier, wit met een ZWart 
gevlekt oog. Een ieder aan boord zei 
(in b et Spaans): ,Daar is Bobbie!" 

Het beestje wist tot mijn verwonde
ring aan boord overal de weg; tege-n 
etenstijd ging hij vlak voor de deur van 
de kombuis zitten om zijn portie af te 
wachten. Als je tegen Bobbie sprak, _ 
ging hij prompt op zijn achterpotcn 
zitten ·en bewoog ..-zijn voorpootjes al 
vragende op en neer. Voor de rest was 
hij de gehele dag aan dek te vindl"n, 
waar hij de pompman gezelschap hield, 
terwijl Bobbie ook 'snachts in diens hut 
sliep. Zo maakte Bobbie deze reis van 
veertig dagen mee. In Peru is 'hij zelfs 

Zou hij gebloosd hebben? 
Dit is bet verhaal van een jong kereltje op 

een scheepvaartkantoor aan wie men de op
dracht gaf om een 'l:ekere, vrij onbelangrijke, 
zaak met een plantse}ijke firma te gaan regelen. 
Men zei hem dat hij iedere dag per post rapport 
moe~ uitbrengen en, als er wat bijzonders zou 
voorvallen, moest bij telegraferen. 

Trots als een pauw vertrok de jonge man 
's morgens met de trein en 's middags verzond 
hij reeds zijn eerste telegram. 

,Ben goea overgekomen. Stop. Reb kamer 
met bad genomen in een goed hotel. Stop. 
Alles· in orde." 

Dezelfdc avon~ ontving hij nog een telegram 
als antwoord. 

,Vreselijk Ieuk. Stop. Wei te rusten. Stop. 
V eel lieve kusjes.'' D irecti!l. 

(Ult: ,Swedish Shipping Gazette•' J 
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.met ons mee geweest op een autotocht, 
dwars door de woestijn naar de grens 
van Equador. Bobbie mocht de Equa· 
dor-grens niet over, zodat wij toen u.it 
sympathie voor hem ook maar niet zijn 
gegaan. 

Terug in Buenos Aires verdween 
Bobbie spoorloos, doch toen ik vijf 
maanden later in deze stad met een 
andere tanker arriveerde, zag ik tot 
mijn grote verbazing Bobbie weer bij 
ons aan boord stappen! Dit maal was 
het slechts voor een kort reisje: hij 
ging mee tot Rosario; hij was de ·eerste, 
die hij aankomst aldaar aan wal stapte 
en smeerde hem naar een tankschip 
van dezelfde maatschappij, dat daar 
toevallig lag. 

Onze derde werktuigkundige vertel· 
de m~j. dat hij Bobbie al 8 jaar gele· 
den als pup aan boord had zien bren· 
gen. Het diertje vergist zich nooit in 
een schip van , zijn" maatschappij en 
is altijd in een of andere buiten· 
landse haven op tijd aan boord. Van· 
zelfsprekend rekent ieder lid van de 
bemanning Bobbie tot de inventaris en 
een ieder is dan ook altijd vriendelijk 
voor hem. Tankers van andere (buiten· 
landse) maatschappijen laat hij links 
Iiggen, hetgeen vermoedelijk te verkla· 
ren is door het feit, dat hij alleen Spaam 
verstaat! 

En zo zwerft Bobbie door geheel 
Zuid- en Noord-Amerika, van bet ene 
schip der Y.P.F. op het andere ; hij 
zal op zee dan ook wei denkelijk zijn 
einde vinden. 

P. Wessels. 
( ex-Twofdwerktuig· 
kundige der K.P.M.J 
a.b. m.s. ,Gemlik" 
T ophane 
Istanbul Turkije 

Wij danken hierbij de hr. Wessels, die de 
moeite nam ons vanui-t Istanbul te schrijven, 
voor zijn anrdi!!e verhaal. Wij houden ons voor 
d~rji:e}ijke bijdrlgen ten zeerste aanbevolen! 
-Reel.) . 

CIJFER-PROBLEEM. 

(oplossing van pag. 7.) 
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Over h ct ,Schip-van-de-week"·pro· 

gramma, bestemd voor enkele schepen 
van onze maatschappij, ontving , Radio 
Nederland" het volgende telegram van 
kapitein Van Alp en van de ,Karsik" 
over de ontvangst op 13 Fehruai:i j.l. : 

,zeer enthousiast goede ontvangst. 
rlnnken u hartelijk." 

Gezagvoerder Iedema schreef over deze 
uit?.ending : 

, Door mijn plotseling vertrek uit 
lndonesie in verband met de aanbowv 
van het m.s. ,Van Linschotcn", was 
ik niet eerder in stcwt U een lui
sten:•'.LTJTJOrt te geven. lntusMm ben 
ik in Holland gearriveerd, mtar ik 
mijn familie in de beste vmstrmdig
heden aantrof. W elnu dan, d e groe· 
tenuitzmzding voor het ,,Schip van de 
week" : de ,Karsik", welke ik bij 
kennissen te D jalcarta beluisterde, 
kwcun u.i tstekend door. De eerste · 
uitzending had 1cat storing, maar 
toch behoorlijk te verstrum ; de 
tweede ztitzending was zonder storing: 
keihard. 

Ik hoop, dat de ,,Karsik", li[!gende 
te Palembang, een even goedc ont
vangst heeft gemeld. JVlag il• dan al/e 
medewerkers van de W ere/domrocp 
hartelijk dank zer:t.Zen voor het vele 
tverh ann de uit~;nding t:crbonrlen. 
Wij acllen dit zeer O[J prijs, rw rzge· 
zicn dit de band tussen ons en de 
familie levendig lwu J.t." 

, Mag ik even Uw rwmen, hereu ? 
- het is voor 't menu !". 

Te Surabaia, a.b. van het m. .s. , Janssens", henlacht op 16 Maart j.l. gezagvoer· 
rier W. Vader Dzn. het feit, rlat hij 25 jaar geleden in K.P. M.-clienst zms getre· 
d en. ln de feestelijk versierdc 1 e hlasse snlon van de , .Janssens'' n·erd de 
jubilaris, rwmens de directie, toegespro r,en door de agent te Surabaia, de heer 
B iickmanu. 
Op d e foto in het midden . de jubilercnde kapit~in Vader, reclrts de h"cr 
). 1-l. W. Biick m ann (agent Surabaia), lin !;s de h ecr 0. H. Ritsema. (rei=f!!td 
i11specteur van o11ze maatscha.ppij). 

Vro eger waren er vecl mecr vrouwe
lijke m atrozen dan vronwelijke soldaten, 
zo concludeert h et blad ,Sea Breezes", 
als h et schrijft over amazones op zee die 
veel over zich deden spreken. 

De m eesten van hen waren onder 
dienst in de 17e en 18e eeuw. Maar tege11 
hct einde van de vo1·ige eeuw heweerde 
een schr~jvet· bijzonderheden te wcten 
van minstens 16 gevallcn , bijna aile uit 
die tijd, van Engelse en Schotse vronwen 
die matroos waren. E cn van hen werd 
in 1867 beschrcven a ls cen der handig
stc leden van de hcuranning. W at de 
voorhecl1lcn uit vro::ger tijtl hetreft zijn 
die van Mary R ead en Anne Bon n::y, 
de vrouwelij ke zecrovcrE, wei heel he· 
kend. Anne Mills o.a. die ongcvecr in 
1740 als m atroos diende aan boorJ van 
h et freg!!.t ,Maidstot~~'', onderschciddc 
zich op cen IH1it~ngc 1·;o:1~ wijz:: door 
Jta~!r persoo1~lijke dur!' ia e2n gevccht 
met cen Fn:ns schip. Ha;mah \V ltitncy, 
een dappcre lersc vromvd;jkc m a!· ini cr, 
viel, toen zij in 1761 in P iynun: tb in 
manncnklcren aan het pa5oagicr cn wa~, 
in handen van een groep j onrnalistcn. 
Zij h ad gcJurende m ccr dan 5 jaar op 
ood ogsschcpen gediend. Een andere 
vrouwel~fke matroos, Ann Dixon, dicnd0 
m et haar m an op bet transportschi p 
,Levanter" en als er gcvochtcn werd 
stond zij met he t gewect· aan ziju zij de. 

Vfm Mevrouw A. tcu llaa/ - v.cl. Kwast nit 
Utrecht omvingen wij bovenstatm:ie reprotluc· 
tie um cen door lwar vervar<rcligrl schilderij 
van de , Hrwd". Z ij sclu·ecf ons o.rn.: ,.lk ben, 
vocr de aar:ligheid, als amateur ee11 schip grHI!t 
.t;!;hilfi2;·ca. ~u.." ::er /untnsic o !.ie!·~·!fatu" . ffl ij vin~ 
:len de~e /nntas ie an:lers n cl vernntu;aord. 
E~rr a.s. ra.tcurre;!lc vn:1 gt:. z:~lgvo~rrler~schilder 
Fleur!:(:ay? 

Later werd zij door tie Ne!lerlnn dcr3 
k rijgsgcvnngen gemank t. 

Er hestnan nog veel mccr ver h::1r n 
o' 'er avoDiuurl !j!:e vrouwen en mci~j cs, 
eli~ i:1 d.'! e~n of a" t!cre lwe!l ani~h c i ·-1 
op zee h~!Jhe!1 gcdicnd . Een geval u i t 
later t:_;J is d at vnn ccn 15-jaar oud 
Sclwts m cisje, Esther MacEwan, dn t in 
] 9{)3 n ::wr zec ging als bedierHie ondet· 
cle naam van Allen Gordon. Naast di e· 
genen llie to t op de huid igc dag als !e
den va n de bemannin g op zec voercn 
is er o ::. ~~ een zeer groat aautal vrouwc· 
lijke verstekelingen gcweest. 

(UI ; ,.<.e Ula ll tce Wimpcl") 



Het gaat niet slecht met onze 
puzz.le-t·uhriek: de rcdactie enl\':;n~t 
doorlopend vele oplossi ngen. Wel is 
geblekcn, <la t voor de kruiswoordraad
sels de m eeste animo hcstaat. Tocb h ch
hen wij gem eend om niet iedere maand 
m et een krniswoordraadsel te komen, 
doch dit soort raadsels af te wisselen 
met andere opgaven. Verandering van 
spijs .. .. ! 

De oplossing van ons kruiswoordraad
sel, voorkom ende in ons Maart-nummer, 
luid t als volgt : 

Ondet· de gocde inzenrli n~cn wen l 
weer ~::!Go t en diimaal was clc uitslag 
als volgt: 

1. De prijs van Rp. 25.- aan: W. A. 
Behrens- hfd.·employe !J.d. Teclm. 
D.ienst/ H.K.; 

2 . De prijs van Rp. 15.- aan: Mej . C. 
van der V en - Archie£ - H.K. ; 

3. De prijs van Rp. 10.- aan: G . .J. 
Stam - hoofd-werktuigkundi ge a.b. 
van het m .s. , Kalianget". 

Kr~l!i§woordn•aailsel. 
H orizontaal : 1 K.P .l.VI-schip (2661 ton ) ; 5 eerst e vrouw; It wiud
otrcck; 11 n nschrift ; 12 eerste mau; 15 gezinshoofd; 17 di eren
geluid; 19 met lood bezwaard poppetje; 23 ned . veri.>. v. vnk
verg.; 25 a an dat; 26 waarvoor wij werken; 28 doodslag; 30 klein 
kind ; 31 de oudstc; 32 bet aanhoudend snel lopen ; 34 wederom; 
37 uitloper v.c. zenuwcel; 39 leed; 40 hutjc ; 42 klierachtig or· 
gaan ; 44 onbekend ; 45 kledingstuk; 47 laatstleden ; 49 zoogdier; 
51 K.P.M .. ·schip (2831 ton) ; 53 geluid; 56 pl. in N.-Brabant ; 57 
jonge kabeljauw; ~8 planeet; 60 ik ; 61 kiem; 62 niet stug; 64 
klap ; 66 reeds; 67 raad of waarschuwing; 68 hemelliehaam ; 70 
broerszoon; 72 wi sselvalligheid; 73 voorschrift ; 75 l og; 77 beken· 
de streek iu N.-Sumatra; 78 nooit (Duits) ; 79 azijn; 81 lisblocm; 
83 uiting van verwondering ; 84 glans; 86 jaargetijde ; 88 jongens
.naam (afk.) ; 90 ik; 91 rivier (Sp.); 93 K.P.M.·schip (760 ton); . 
94 Criekse heraut. 

Verticaal: 1 petroleum mij ; 2 herkauwer; 3 oppervl. moat; 4 
K.P.M .-schip (4513 ton); 6 heeft een vogel ; 7 aangelegde weg; 
8 rund; 9 zangnoot; 10 mak; 13 daterend; 14 kattengelui·d ; 15 
pl. in gem. U trecht; 16 voertuig; 18 tussen 18 en 24 uur; 20 
druk{e; 21 ingezet stuk; 22 K.P.M.-schip (4256 ton); 23 wolvlok
jc ; 24 liefhebber; 26 rnwe klan ten; 27 afgemat ; 28 spitssnuitig 
zoogdier tje ; 29 Europeaan ; 32 oud paard; 33 beperkt, bekrom
pen (Eng. afk.) ; 35 ~tad in de oudheid ; 36 zichthare mengsel van 
gassen en dampen; 38 voegw. ; 40 soort ·dolk ; 41 langzaam en 
ve1·velend spreken; 43 K.P.M.-schip (987 ton); 45 stuurs, nors; 
46 slag ; 48 kunstm. bevl. vlakte (Sp.) ; 49 schoorsteenzwart; 50 
spoorwegen in Ned. (alk.); 51 zichtb. massn van waterdceltjes; 
52 prov. in Algerie; 55 stof van turf; 57 rhythm. beweging; 59 
smaJle weg ; 62 verscheidene; 63 vis ; 65 reeks ; 67 kade; 68 in 
hoge mate; 69 meisjesnaam; 71 voorzetsel (Eng.); 72 steen; 73 
ovcrdekt onderaards kanaal; 74 derde pers. enk. v. wijzer maken; 
76 l10nd; 77 scheepsvloer; 78 lekkernij ; 80 d ee I v.h. b een; 82 
noodsein; 85 jongensnaam; 87 duizend kilo; 89 riv. in Italie; 
92 za.ngnoot. 

Dezc maand weer een krniswoord
r aadse] ; oplossingen moeten uiterlijk 20 
Juni u.s. in ons bezit zijn. 

Voor de in zenders gclden de volgen-
de voorwaarden : ~ 

I . Inzend!ngen, welke duidelijk van 
n aam en adres moeten zijn voorzien, 
te r ichten aau : 
de r edactie van , de Uitlaat" - p/ a 
Hoofdkant~or K.P.M. - Djakarta ; 

2. Ondnidelijk geschreven oplossingen 
worden zonder meer ter zijde 
gelegd; 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 
geldprijzen beschikbaar gesteld : 
1 prijs van Rp. 25.-
1 prijs van Rp. 15.-
1 prijs van Rp. 10.-
Bij meerdere goede oplossingen 
beslist het lot. 

4. Over oplossing·en en/ of toekenning 
der prijzen kan NIET worden 
gecorrespondeerd. 

,, 
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