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GEEN TIJD 
,,Geen tijd": het zijn overbekende klanken in een moderne haastige 

wereld vol drukke of druk doende mensen. 

Niemand onder ons leeft in de huidige maatschappij niet min of meer 
in de greep van d.eze noodkreet. Bet geeft de tragiek aan van het voortjagende 
!even dat voor tedereen kort en fel doorholt tot plotseling men voor de 
cindstreep het ,tijdloze'' moet intreden. 

Zo ligt het dan vlak naast elkaar, de levensperiode van voortdurend 
rekening houden met de klok en de andere wereld. de Eeuwigheid zonder 
tijd en tijdsbegrip. 

Bij onze dagelijkse taak zullen wij 
in het algemeen hier weinig hij stil 
staan, omdat wij ook voor dieper na
denken in feite ,geen tijd" hebhen. 

Actief zij'n dult nu eenmaal geen ge
voelens die onze zelfverzekerde houding 
een deuk zou kunnen geven, eerzuc'ht 
en carriere roepen om ,tempo" en 
wensen niet afgeremd tc wor.den door 
enige gedachte naar de zin van het 
Ieven. Wij verzwelgen ons dan liever in 
een Ievens- en werksfeer met gebrek 
aan tijd en bewust of onbewust gevoelen 
wij de drukte die ons geheel in beslag 
neemt, als een maatstaf van belangrijk
heid naar huiten. 

In de vroege ochtend gaat de motor 
van de dagprestatie reeds in de uiterste 
ver.snelling. De klok draait altijd te 
snel, hoewel h et uurwerk steeds met 
dezelfde ~egelmaat loopt. Men verkeert 
reeds in tijdnood als men op de plaats 
van zijn werk is aangekomen. Het lopen 
gaat vaak in driftige pas, ·heladen acte
tassen geven zi~hthaar aan beperkte 
ontspanning en rust. Wij zitten dan 
weer spoedig aan het begin van de dag 
in de greep van de tijd die de moderne 
mens beleeft als een opjagend en on
verhiddelijk metgezel. 

De ter.reur van het agendaboekje 
vangt dan aau, meestal geheel gevuld. 
Wij nemeu er onmiddellijk kennis van 
met wrevel en feitelijk zijn deze koude 
aantekeningen de oorzaak dat reeds in 
de vroege ochtenduren, onze werkelijke 
arbeidsvreugde wordt getemperd. 

Om al het gejaag nog te vergroten is 
daar clan de telefoon. Het is als eeu 
sinister wapen. Het achtervolgt ons en 
verhindert het ongestoord werken waar 
wij juist door tijdgehrek zo'n behoefte 
aan hehben. Wij zouden driekwart van 
deze telefoontjes willen afdoen met het 
helemaal niet opnemen van de haak of 
het gesprek snel willen beeindigen met 
de korte hijna blaffende uitgesproken 
woorden: ,geen tijd". 
, P ats" , de hoorn weer op de haak. 

Maar. omstandigheden , zaken en 
rel aties dwingen ons tot voorzichtig
heid. Ons geduld en vriendelijkheid 
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Onze rnedewerker H.A.C. schreef bijgaand 
interessant artikel over het steeds actuele 
onderwerp: Geen tijd. 
Elke bijdrage de huidige ,jakkerziekte" een 
halt toe te roepen verdient zeker ook in 
onxe lezerskring aHe aanclacht. 

moeten dan ook worden afgewogen naar 
wie wij daar aan de andere kant van 
de lijn te horen en te spreken krijgeu. 
Ac'hten wij het gesprek helangrijk, dan 
moeten wij wat tijd mak~n en worden 
even ontnuchterd dat wij, trots alle 
dr.ukte, dus in feite wei tijd 'kunnen 
vinden. 

Hier.in ligt dan ook des poedels kern. 
Het geen tijd hebhen, is dan ook een 
volkomen betrekkelijk hegrip. Wij die
nen in de loop van een dag eens op te 
letten wanneer en tegen welke personen 
wij kort en hondig mededelen ,geen 
tijd" te hehhen. Voor ons zelf zou het 
leerzaam zijn en ons inzicht geven in 
een vaak door ons gevolgde, minder 
juiste, gedragslijn . . 

W~i zouden dan kunnen constateren 
hoe vaak en spoedig wij met ,geen tijd" 
schermen, wanneer het gaat om per
sonen en zaken waaraan wij menen niet 
of al te veel van onze kosthare tijd te 
kurmen besteden. 

BU dit alles dient erkend te worden, 
da t de lasten van tijdgebrek zeer. onge
lijk zijn verdeeld. Terwijl de werktijd 
van de arheiders steeds wordt ingekort 
is die van de leidinggevende-, en met 
verantwoordelijkheid helaste werker 
steeds uitgehreid. Het gevolg is, dat 
juist voor deze laatste categoric de hoog 
het str.akst is gespannen en er bij zijn 
die letterlijk dag en nacht moeten 
werken. 

Naast hun omvangrijke werkzaam
heden is daar nog de grote plaag van 
vergader- en commissie-woede en voortr. 
moett>n z~j steeds m eer vrij e tijd afstaan 
aan de geneugten van wat men het 
,Sociale Ieven" noemt. Men kan hij 
enig nadenken moeilijk meer spreken 
van een m enswaardig hestaan; doch 

zucht en streven om voor.uit te komen, 
carriere te maken, drijft on.s voort. 

Werkelijke rust komt voor velen oo'k 
niet in vacanties en verloven, want dan 
n6g Ieven velen onder het schrikhewind 
van de tijd. 

De natuur helpt ons in dit opzicht 
beter, omdat ongesteldheid en ziekte 
ons steeds hij verrassing neernt en om 
overduidelijk toont dat wij, hoe druk 
wij het op een moment ook kunnen 
hebben, steeds voldoende spare t~jd 
aanwezil! is om te kunnen uitzieken. 
Belangrijke dossiers hlijven in de I a lig · 
gen, besprekingen stagneren, spoedzaken 
kunnen niet spoedigst worden afgedaan, 
en d<lt terwijl de tijd rustig doordraai t 
en de verloren tijd van ziek zijn, nim
mer meer is in te halen. 

Het nuttige in deze ongewilde rust
kunr is wei, dat wij dan heseffen hoe 
mishaar wij in werkelijkheid zijn en dat 
de ons toegemeten tijd ruimschoots 
voldoende is, om te werken en te Ieven 
z6nder het steeds beklernmende gevoel 
voortdurend in tijdgebrek te verkeren. 

Over de aspecten van dit onderwerp 
verscheen kortgeleden in Nederland een 
hoekje .,Geen tijd" van de hand van de 
Amsterdamse journalist H. J. A. Hof
land. Hij hesc'hrijft en analyseert cli.t 
verwhijnsel in de moderne samenleving, 
die uitwassen ver.toont die diep ingrij
pen in de physieke toestand van in het 
hijzonder de intellectuele leidinggeven
rle, met verantwoordelijkheid belaste, 
werkers. 

Hij spreekt van de z.g. leidersziekte, 
en "managers disease", die optreed~ 
omstreeks bet vijftigste jaar wanneer 
na jaren van hard en ingespannen 
werken de top van de carriere meestal 
hereikt werd. Dan komen de verschijn
selen van deze managersziekte: slape
loosheid, spoedige ge'irriteerdheid, 
coneentratiestoornissen, verhoogde 
hlpeddruk, 'pij:n. 5.n Ide har.t.streek en 
hartkloppingen. 

De crisis, die deze venschijnselen 
kunnen voorthrengen, is. acute over
spanning met alle gevolgen daarvan. 
Men is dan afgeknapt en de tijd her
neemt haar rechten. De man va~ ,geen 
tijd" heeft het dan afgelegd en indien 
hij 'hiervoor nog gelegenheid krijgt, kan 
hij nadenken <Wer de dwaasheid van 
het ongehreidelde jachtende hestaan. 

Meestal is er dan niet veel meer: te 
hersteilen, de breakdown komt ineens, 
naar onze gevoelens vaak op een ogen
hlik dat het druk'ke werk het feitelijk. 
niet lean hebben. Het arheidsproces holt 
echter voort - hard en wreed wor.den 
de krachten die niet m eer mee kunnen, 
uitgestoten - en laten wij onszelf d aar
hij niet wijsmaken, dat wij, welke func
tie wij ook hebhen h ekleed, tot de 
omnisharen hehoren. 



Voor een ieder komt uiteraard het 
tijdstip dat het ,gecn tijd hebben" 
pructisch geen betekenis meer heeft. 
Het is het moment dat verplichte of ver~ 
diende rust aanhreekt of het Ieven een 
, halt!'' wordt toegeroepen in rust die 
nimmer meer zal eindigen. 

Deze harde realiteit zou ons iedere 
dag voor ogen moeten staan o.m de 
leugen aan te tonen van ,geen tijd", en 
ons te doen beseffen, dat wij zelf, tijd 
kunnen maken voor be·zuining van geest 
en hart. 

Hoe verrassend soepel, vriendelijk 
en hcgrijpclijk zou de onderlinge dage~ 
lijkse omgang zijn wanneer tijdnood 
niet meer de allesoverheersende factor 
was. Want het geen tijd meer hebben 
voor elkanders moeilijkhcden en noden 
is wei het ergote symptoom in de hui~ 
dige jakkerziekte. 

Ons werk mag dan ook zeker niet op 
onszelf allcim zijn ingesteld, want wer
kelijke voldoening krijgt men slechts 
wanneer de arbeid op een of andere 
manier helpt voorzien in het grote 
complex van behoeften, geestclijke en 
stoffelijke, die het mensenleven kent. 

Door van al dat drukke zwaar
wichtige haastleven voor deze alom
vattenlie behoeften ,tijd" af te nemen, 
zal onze eigen jagende onrust minderen 
en ons weer openstellen voor zin en 
beteken.is van dit korte aardse bestaan. 

H.A.C. 

Koninklijke Onderscheidingen 
Het is de Redactie van , de 

Uitlaat'' een bijzondere eer te 
kunnen mededelen, dat bet Hare 
Majesteit Koningin Juliana der 
Nederlanden heeft behaagd om 
aan de navolgende KPM-ers een 
Koninklijke onderscheiding te 
Yerlenen: 

B e noemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau: 
Ch. J. B. Oudsteyn - Adjunct
chef bij de Technische Dienst te 
Surabaia; 

Verleend de Ere medaille in 
zilver, behorende bij de Or.de 
van Oranie Nassau aan : 
D. E. Beckker - Onderbaas B/ 
Beambte bij de Werkplaatsen te 
Tg. Priok. 

Namens bet gehele personeel 
van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij bieden wij hierbij 
aan de heren Oudsteyn en Beck
ker de meest hartelijke geluk
wensen aan. 

Op 3 April j.l. herdacht Hoofdwerktuigkundige D. Hendriks aan boord van het ss, "Plancius'', 
dat di() dag te Belawan binnenlag, het feit dat hij voor 25 iaar bij onze Maatschappij in 
dieust was getreden. Op bovenstaande foto het moment woorop Gezagvoerder H. A. Corsten 
namens de Directie het gouclen Paketvcro.rthorloge aan de jubilaris oonbiedt. 
Op de voorgrond het markante beeld van Ds. Petrus Plancius. 

Uitwisseling van scheepsruimte 

In Fehruari is te Rotterdam een bij
eenkomst gehouden van een aantal 
vertegenwoordigers van het toonaange· 
vende Rijnvaartbedrijfsleven van Belgie, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en 
Zwitserland. Besproken werd o.a. hoe 
men in dit jaar., waarin de Rijnvaart 
waarschijnlijk een record hoeveelheid 
goederen te vervoeren zal krijgen, een 
zo efficient mogelijke scheepsomloop 
zou kunnen b ewerkstelligen. 

Naar aanleiding van een en ander is 
sindsdien door de N.V. Nederlandsche 
Rijnvaartver.eeniging te Rotterdam het 
initiatief genomen een plan uit te wer· 
ken, dat thans geleid heeft tot de 
oprichting van een Centraal bureau voor 
uitwisseling van scheepsruimte. De 
opzet van dit bureau, dat dezer dagen 
zijn werkzaamheden "Zal heginnen, is de 
verladers een zo groot mogelijke ver
voerszekerheid op de Rijn te bieden en 
het vrac'htenniveau hinnen redelijke 
perken te houden. 

Dit wil men bereiken doordat iedere 
deelnemer zijn te Rotterdam beschik
baar. komende ruimte, welke hij niel 
onmiddellijk zelf voor de uitvoering van 
transportt>n nodig heeft, dagelijks bij 
h et bureau aanmeldt. Het bureau stelt 
deze ruimte voor de overige deelnemers 
beschikbaar. Men verwacht door dit 
eysteem een nog efficientere omloop 
van de sch eepsrui.mte te verkrijgen. 
Desgewenst kan degeen, die ruimte af
geeft bedingen op welke datum hij van 
degeen, die deze aanneemt, rui.mte terug 

ontvangt. Kan het bureau door onder
linge uitwisseling niet aan 'de vraa~; 
der deelnemers naar scheepsruimte vol· 
doen, dan wordt deze centraal gechar
terd. De deelnemers verplichten zich 
dus er vanaf te zien zulks zeJf te doen. 
De bedoeling hiervan is een tegen el
kaar opbieden met daaraan verbonden 
onverantwoorde stijgiug van vrachten 
te vermijden. 

Tot de oprichters behoren naast de 
N.V. Nederlandsche · Rijnvaartvereeni· 
ging, de N.Y. Handels- en Transport
maatschappij ,Vulcaan", de ,Seam", de 
firma Veerhaven, de Transport Mij. 
Westfalia N.V., de Ned. Particuliere 
Rijnvaart-Centrale; Raab Karcher G.m. 
b.H. Essen, en de Communaute de 
Navigation Fran'<aise Rhenane Straals~ 
burg. Ret bureau zal voorlopig onder 
lei ding staan van de heer J. Roodbol en 
gevestigd zijn te Rotterdam. 

Over de waarheid 

Ik heb nog nooit gezien dat er nit d<> 
waarheid spreken iets goeds is voortge
komen 

John Dryden 

Bemin de waarheid .maar vergeef de 
dwaling 

Voltaire 

Een mens kan in het rec'htmatige bezit 
del' waarheid zijn als van een stad, en 
toch tot overgave worden gedwongen. 

Sir Thomaa Browne 
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lfeerschepen dohheren op 
deOceaan 

Kapitein J. P. Groen was tot 21 
October jl. de oudste Nederlandse 
gezagvoerder. ter koopvaardij, .maar die 
dag kwam er een einde aan de wel
hestede zeemansloophaan van deze 
hijna 74-jarige en ging hij met pensioen. 
Na de oorlog heeft hij niet minder dan 
55 reizen gemaakt met de weerschepen 
"Cirrus" en "Cummulus", nan welker 
helangrijke tank de hier volgende 
hijdrage is gewijd. 

Bij het verzamelen van gegevens over 
de weersgesteldheid, assisteren sedert 
de tweede helft van de vorige eeuw vele 
zeeschepen de meteorologische stations. 
Een onafgehroken stroom van scheeps
joumalen, waarin de weerkundirre 
waarneming zijn opgetekend, komt d;n 
oo'k hij het K.N.M.I. te de Bilt hinnen, 

TijJens de tweede wer.eldoorlog wenl 
door de Verenigde Staten ter onder
steuning van het trans-oceauisch lucht
verkeer een aantal weerschepen op de 
Atlautische Oceaan gest11tionncerd. Dezc 
schepen verric'htten waarnemingen, 
welke een waardevolle steun hlekcn 
voor. het zich in die tijd snel ontwikke
lende .militaire luchtverkeer over de 
Oceaan. N a de oorlog kwam er een 
einde aan de militaire exploitatie van 
deze weerschepen. B et hurgerluchtver
keer over de Atlantische Oceaan kwam 
snel tot ontplooiing en onder. auspicien 
van de Internationale Burgerluchtvaart 
Organisatie (I.C.A.O.) kwam een aantal 
landen - ten nauwste hetrokken hij de 
hurgerluchtvaart over de oceaan -
overeen, wederom een aantal weer.sche
pen op de Atlantische Oceaan te sta
tionner.en. Deze schepen doen hij toer
heurt dienst op vaste plaatsen op de 
oceaau, de zogenaamde oceaanstations. 
Aanvankelijk waren er 13 stations, 
maar hij de weerschepen-overecnkomst 
te Parijs in 1954 kwamen er 4 stations 
te vervallen, zodat er 9 oceaanstations 
overgehleven zijn. De stations worden 
aangeduid met letters van het alfahet. 

N ederlandse bijdrage 
Ieder land Ievert een hijdrage in het 

weerschepenprogramma naar gelang 
zijn aandeel in de burgerluchtvaart over 
de Atlantische Oceaan. Voor Nederland 
hetekent dit een hijdrage van + 127o 
van het totale hedrag. Dit houdt in, dat 
ons land twee weerschepen in de vaart 
heeft, namelijk de "Cirrus" en de 
"Cummulus", die in het intemationale 
rouleerschema afwisselend dienst doen 
op de oceaanstations A.I.J. en K. 

Op de oceaanstations kruisen de 
schepen gedurende drie weken op een 
gebied van 20 vierkante mijl, daarna 
worden ze afgelost, varen naar de 
thuishaven, waar de hemanning 10 tot 
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1 Mattrl jl. herdaclit Dauda Arapa, kebon werhzaam bij het Gorontalo-agentschap, het feit 
dat hij voor 25 jaar bij onze maatschappij in dienst trad. Op die dag werd bovenstaande 
groepsfoLo gemaakt : :;iltende tweede rij v.l.n.r. : l. Polonlalo; S. Nento (Agent GorontaloJ; 
mevr. D. Arapa ( cchJg. v.d. jubilaris), de jubilercnde Dauda Arapa; mevr· Nento; 
A .G. Macngkom (2dc man v.h. agentschap) en S. Laija. 

·1 Maa:·t j.l. was hct voor gezagvoerder B. Tijmstra precies 25 jaar geleden dat hij bij onze 
maat~<·happij als 4de stuurman in dienst trad· Helaas vcrtoe/de hij op die dag (nog) in hP.d 
Ziekcuhuis Petamburan, waar hij tevoren voor verpleging was opgenomen. Toch is de.ze 
dag voor de jubilaris niet ongemerkt voorbijgaan, waarvan o.a. bovenstaande foto moge 
getuigen. V.l.n.r. : Zuster Ch. G. Gerritsen, directrice van het Ziekenhuis Petamburan, de 
jubilaris gezagvoerder B. Tijmstra er~ Mevrouw ]. P. van Heerde, echtgenote van Dr. Van 
Heerde, internist van Petamburan. 

12 dagen aan de wal hlijft, om ver
vol~eus de volgende tom aan te vangeu. 

De taak van de weerschepen hestaat 
hoofdzakelijk uit het doen van waar
nemingen, zoals waamemingen op 
zeeniveau, speciale waarnemingen van 
meteorologische verschijnselen en van 
plotseling optredende helangrijke weers· 
veranderingen. V erder verricht men 
aan hoord van de weerschepen waarne
mingen van hovenwinden (richting 

en snelheid) evenals waamemingen 
van de hogere luchtlagen wat 
betreft luchtdr.uk, te.mperatuur en 
vochtigheidsgraad. Vooral de waarne
mingen in de hogere luchtlagen zijn 
van zeer groot helang voor de luch tvaart. 
De voornaamste gegevens worden ver
kregen door zogenaamde radiosondes, 
kleine zenders, welke aan een lucht
hallon worden opgelaten en met hehulp 
van r.adar worden gevolgd. 



Foto: J . H . C. Vermeulen opname in de AVRO-studio 

5 Maart j.l. werd door Radio Nederland- Wereldo.mroep een groetenprogramma uitgezonden, 
specwal bestemd voor de walemploye's onzer ma.a.tschappij. Aanwezig waren de familie~l 
Bolsius, Buys, Van Scheijen, Van der Kuijl, Stramrood en Van Ginhel alsmede de jongelui 
Houtkoop en Kneefel. 

Foto: J . H. C. Vermeulen opname in H otel G ooilan :i 

In het "Schip~van·de-weel•"-programma op 22 Maart j.l. verschenen voor de PC].micro/oon 
de familieleden van de opvarenden der motorschepen "W aiwerang, en "Bandjermasin''. 

De weerrapporten worden naar. h et 
vasteland overgeseind, waar ze waarde
vol materiaal vormen voor het m aken 
van weerkaarten, waarmede de weers
verwachting voor de verschillende 
oceaanroutes wordt aangeduid. 

De weerschepen onderhouden boven
dien radiocontact met de zich hoven 
de oceaan hevindende vliegtuigen, 
waaraan niet aileen weerr.apporten 
(hoofdzakelijk hovenwindwaarnemin
gen) maar ook peilingen, positiehepa
lingen en andere voor het luchtverkeer 
helangrijks gegevens worden verstrekt. 

T enslotte zijn de weerschepen voor.
zien van uitrustingen om in geval van 
nood opsporings- en reddingsdiensten te 

verrichten, zowel 
zeevaart als van 
laatst{J punt is 
gehleken. 

t en hehoeve van de 
de lnchtvaart. Dit 
van groot helan g 

De redaing van 7 Noorse zeelieden 
door de "Cummulus" in Fehruari 1951, 
tijdem een vliegende storm in de golf 
van Biskaye is er het hewijs van. 

De Nederlandse weerschepen zijn 
Rijkseigendom. De weerschepen-com
missie best aande uit vertegenwoordigers 
van de Rijksluchtvaartdienst, het 
K.N.M.I. en het directoraat-Generaal 
voor de Scheepvaart, oefent toezicht nit 
op de exploitatie en dienstuitoefenin~ 
van de "Cirrus'' en de "Cummulus". 

De m eteorologische taak aan boorcl 

wordt uitgevoerd door ambtenaren van 
hct Koninklijk Nederlands Meteoro
logisch Instituut, de radioqienst door 
ambtenaren van de Afdeling Lucbtver
keer.sheveiliging van de Rijkslucht
vaartdienst, terwijl de nautiscbe exploi
tatie i6 opgedragen aan de rederij Van 
N.ievelt Goudriaan & Co. te Rotterdam. 

Wist U dat ...... 
de eer.ste wielerwedstrijd werd gehou
den in het jaar 1891? Toen organiseerde 
een Franse wielerclub een wegwedstrijd 
BonlE>aux-Padjs. Dit initiatief veroor
zaakte nogal enige opwinding. Ondanks 
aile sombere voorspellingen aniveerden 
de meeste deelnemers heelhuids te 
Parijs; 

* 
eau rle Cologne - de naam zegt het 
reeds - stamt uit Keulen? Het was in 
deze stad dat in 1725 J ean Paul 
Freminis een water samenstelde dat 
een ~rote gene~sknndige werking heette 
te hehhen. Evenals ten onzcnt de Haar· 
Iemmer olie gold het als een universeel 
geneesmiddel Later kwam eau de 
cologn e als reukwater in zwang; 

* 
Moeder de Gans wer.kelijk heeft he
staan ? Zij heette Elizabeth Foster, werd 
in 1665 gehoren en huwde in 1693 Isaac 
Goose (gans) . De liedjes en sprookjes 
die zij voor. haar kinderen schreef wer
clen in 1716 te Boston gepubliceerd. De 
schrijfster overleed in 1757, 92 j aar on d. 

* 
men op de universiteit van Wen en kaas 
m aakt met hehulp van de radio? De 
methode is uitgevonden door dr Korber 
en bestaat nit het op de wrongel laten 
inwcrken van ultrakorte radiogolven. 
Het rijpingsproces duurt dan veel kor
t er dan met de normaal gehr.uikte werk~ 
wijze. 

* 
dat de Italianen, die zich hezighouden 
met het vervaardigen van de beroemde 
Parmezaanse kaas in het hezit moeten 
zijn van een scherp gehoor? Om te 
onderzoeken of hun kaas ,rijp" genoe g 
is om op de markt t e worden gebracht, 
kloppen zij er namelijk op met een zil
veren hamertje. Als er dan een bepaalde 
toon opklinkt, weten zij dat de kaas 
eetbaar is. 

* 
dat een stukje zachte kaas ter grootte 
van een cent, wanneer h et vers is, on· 
geveer 150.000 microben hevat, m aar 
dat dit aantal een p aar dagen later 
reeds g:al zijn aange~roeid tot 6.000.000? 
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De volgende mutaties vonden de a:fgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig': 

B. Broekbuizen 
F.J. Damen 
L.S. v.d. Meulen 
J .W.Tj. de Vries 
A.J. de Winter 
G.W. Teunissen 

N.J. Persijn 
J .M. Vrolijk · 
A.F. Laneker 

gezagv. 
gezagv. 
hfd. wtk. 
gezagv. 
3de wtk. 
em pl. 

3de wtk. 
3de wtk. 
empl. 

26/3 ex RV 
28/3 ex RV 
30/ 3 ex RV 
30/3 ex RV 
6/4 ex RV/SV 

11/4 ·ex GSV (naar Med. dienst/ 
Petamhu.ran) 

15/4 ex RV /SV 
15/4 ex RV /SV 
15/4 · ex EV . {naar Afd. 

Claims/HK. 

Per ms. 1,Willem Ruys" ddo. 5/4: 

G.W. Zwarts en gezin 
D. Reyneker en gezin 
W.B. Camoenie en 
gezin 
P.L. ManiS en gezin 
D. van Santen 
A.C. ter Weer en 
gezin 
F.H. Mulder 
Mevr. A.C. Pieters
Dorrepaal 
Mevr. G.R. Gout
Tichauer 
Mevr. J. M-etzelaar
Walkate en kinderen 
Mevr. U. v. Waarden
burg-Krausz 
Mevr. P . Leeflang· 

Keus 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

G. Potjewijd 
G. v.d. Kleyn 
R. Klinkert 
W.C.J. Peters 
Th. G. Menssink 
Mej. M.F. Borreman 

H.J. van Koppen.. 
hagen 

H .J . Vos 
C.W. Kroon 
R. Pool 
G. de Maar 

A. Anker 
K. Glas 

J . Schoutrop 
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gezagv. 
adj. chef 
adj. chef/ 
arts 

ex RV 
ex EV (naar ag. S'pore) 
ex EV (naar ag. S'baia) 

empJ./haas A ex EV (naar a g. Menado) 
-empl. ex EV (naar ag. S'pore) 
empl. ex EV (naar ag. S'pore) 

·empl. ex EV {naar ag. S'pore) 
echtg. 2d'e 
wtk. 
echtg. empl. 

gezin hid. 
em pl. 
echtg. 3de 
'stm. 
echtg. 2de 
wtk. 

Welkom 

· l e stm· 
gezagv. 
hfd. wtk. 
4de wtk. 
4de wtk. 
verpl. 

4de wtk. 

4de wtk. 
hfd. empl· 
3de wtk. 
a-dj. chef/ 

arts 
hid. wtk. 
1e stm. 
2de stm. 

26/ 3 RV 
30/3 RV 
30/3 RV 
31/3 RV/SV 
31/3 RV 
31/3 VGV (ex Med. dienst/Pe· 

tamhuran) 
6/4 RV/ SV 

6/4 RV 
7/4 GSV (ex ag. Makassar) 
9/4 RV/SV 

12/4 EV /ontslag op verzoek (ex 
ag. S'haia) 

14/4 RV 
14/4 RV 
16/4 RV/SV 

Per ,,Island Mail'' ddo. 23/ 3 van Surabaia : 

F.V. Scheefhals en 
echtg. 

hid. empl. EV (ex ag. S'baia) 

Per ms. .,WUiem Ruys'' ddo. 12/ 4: 

J. Klerk adj. chef A'dam kantoor 
Tj. J. Reijinga en 
gezin 

tandarta/ EV 

J . van Onselen 
J . Hamerslag en 
gezin 
L- Willems en gezin 
L. Boonstra en gezin 
Mr. H. Mook en 
gezin 

adj. chef 
gezagv. 
gezagv. 

hld. wtk. 
hfd. empl. 
em pl. 

P.M. Vis empl. 
Mevr. S. Hogerbrugge- gezin 
Fiege en kinderen empl. 
J.F. Kiepe en gezin 1e stm. 
K. Bareman en gezin 2·de stm. 
H.M. Tonino en gezin 2·de stm. 
J.W. Bakker 2d"e wtk. 
J .A.G. Joha en gezin 3de wtk. 

zv 
ZV/ VP 

RV/VP 
EV (ex ag. Medan) 
EV (ex afd. PZ/ AZ/ HK) 

EV {ex ag. Medan) 

RV 
RV/SV 
RV/SV 
RV 
RV/SV 

Een goede reis ! 

~ .... , 
NIEUW AANGENOMEN : 

JJ. de Ne·ef 
M. Stigler 

A. Timmermans 

A.F. van Dijk 
J .M.C. van Koeaveld 
C. Tit. Boer Leffef 

3de stm. 
em pl. 

em pl. 

aangek. per vlie!!luig d·do. 5/4 
aungek. per "Willem Ruys" ddo. 

5/ 4 (nanr Werkpl./ Tg. Priok) 
aangek. per vliegtuig ddo. 6/4 

(naar ag. S'pore) 
kv. 2de wtk. iangek. per vliegtuig d:do. 13/4 
3de stm. aangek. per vliegt. d()o. 19/ 4 
3de stm. ·aangek. per vliegt. dJo. 19/4 

Welkom bij onze Maatscha.ppij! 

MUTATIES: 

K. Ch. de Lannoy empl. .ddo. 30/3 van afd. CM./HK naar 
ag. Medan 

M.L. il.e Wit hfd. empl. dd'o. 1/4 van Werkpl/Tg. Priok 
naar TD/ HK 

Gan Liem Tji'ong Joe. empl. Mo. 114 met pensioeu (ex a g. 
S'baia) 

G.S. W ennekes hfd. empl. ddo. 2/4 van afd. Claims/HK 

R .A. Mully empl. 
naar ag. Padang. 

dd-o. 3/4 van ag. T~t. Priok nanr 
afd . Claims/HK 

J.H. Ch. de Frank loc. empl. ddo. 6/4 van afd. CM/HK naar 

A.S. Klein 
ag. Ambon 

hfd. empl. d·do. 11/ 4 van ag. Pad'ang naar ag. 
S'baia 

W. Ch. I. Singal empl. ddo. 18/4 van ag. Gnrontalo naar 
afd. Claims/ HK 



Hadji Toepoe werd 
15 September 1896 te 
Makassar geboren. Na 
eerst 3 jaar als tim· 
merman bij d-e toen
malige BOW te heb
hen gewerkt, trad hij 
I Juni 1916 in dezelf· 
de functie in dienst 
van de KPM. Na eerst 
tot baas-timmerman te 
zijn bevorderd, werd 
hij 1 J anuari 194 7 tot 
werkbaas aangesteld
Precies een jaar later 
volgde zijn benoeming 
tot werkbaas/hoofd
klerk II. Het behaagde 

Had:ii Toepoe 
Onderbaas A;beambte 

ag. Makassar 
40 jaar 

1 Juni 1956 

H. M. de Koningin om bij Gouvernements
besluit van 23 Augustus 1946 Hadji Toepoe de 
Kleine Zilveren Ster voor Trouw en Verdienste 
toe te kennen. 

1 Janual1i 1953 werd hij bevorderd tot Werk· 
baas/HoQf~'klerk I : orp 1 Juli van datzelfde 
jaar werd Ha-dji Toepoe benoemd to.t Onder
baas A/Beamhte: 

* 
J. Latuihamallo 

stuurman-locaalvaart 
35 ;aar 

10 Juni 1956 

Jozef Latuihamallo werd 30 Septemlber 1902 
te Saparua geboren. Hij trad 9 Juni 1920 als 
leerling-ladingklerk in d"ien!St van onze maat
schappij. In October 1921 werd hij wegens 
overcompleet ontslagen ·doch een jaar later 
wederom als leerling-la-dingklerk aangenomen. 
1 October 1924 werd hij UH Iadingklerk be
vorderd. In April 1931 slaagde de beer 
Latuihamallo voor bet examen voor stuurman· 
locaalvaat·t en 16 Juni d.a.v. werd hij in die rang 
aangesteld. 

Bij bet ui~breken van de oorlog tegen Japan 
diende de -beer Latuihamallo aan boord van 
bet ss. ,Van Rees". Op 8 Januari 1942, tijdens 
cen reis van Tjilatjap naar Padang werd de 
,Van Rees'' door een Japanse duikhoot 
tot zinken gehracht. Gelukkig wist hij 
het er Ievend af te brengen. Gedurende a·e 
rest van de oorlog voer hij nog aan boord van 
d'e ,Khoen Hoa", de ,Generaal Ver.s.pijck" 
en de ,Van der Lijn". Op 10 Juni a.s. hoopt 
de beer Latuihamallo bet feit te herdenken 
dat hij op die dag onze maatschappij 35 jaar 
trouw heeft gediend. 

Lim Cheng Geok 
werd 17 J uli 1904 te 
Singapore geboren· 
Op 20 Juni 1921 trad 
hij als kleiik in dienst 
van onze maatschap
pij aldaar. 1 Januari 
1941 werd hij bevor· 
derd tOtt hoofdklerk 

II; 1 Januari 1948 
werd hij tot booM· 
klerk I benoemd. 

* 

Lfm Cheng Geok 
hoojdklerk I - ag. 

Singapore 
35 ;aar 

20 Juni 1956 

Geboren te Sipir&k op 25 Mei 1906 trad Mar
kasa Siregar op 1 Mei 1930 als kler<k in KPM,

M. Siregar 
beambte Techn. 

aienst/HK 
25 ;aar 

11 Junt J956 

MarCDi; Willem 
Seilatuw werd 26 
Maart 1909 te Kota 
Ra·dja geboren. 15 Ju· 
ni 1931 trad hij als 
3de klerk in KPM
dienst. 1 Jannari 1946 
en 1 Jannari 1949 
werd hij resp. tot 2de
en 1e klerk bevorder'd. 
1 Januari 1952 volg
de zijn aanstelling tot 
hoofdklerk II en pre
cies 3 jaar later werd 
hij tot hoofdklerk I 
benoemd. 

dienst. 1 Jannari 1942 
werd hij tot 1e klerk 
hevorderd. In April 
'47 werd -de beer 
Siregar opnienw in· 
gedeeld en benoemd 
tot hoofdtHdter 2de 
kl./le klerk. 1 Juli 
1949 werd hij tot 
bO"Ofdklerk II be
noemd en 1 Jannari 
'52 volgde zijn be
noeming •t&t hoofd
klerk I. Op 1 Januari 
1955 werd de beer 
Siregar lot beambte 
bevorder.d. 

* 

M. W. Seilatuw 
hootcLklerk I - Ink. & 

Mag. dienst 
Tg. Priok 

25 1aar 
15 Junt 1956 

De aarde wordt met de dag 
zwaarder 

Tot voor enige jaren waren de ster
renkundigen er van overtuigd, dat de 
hcmelruimte tussen de sterren, op mete
oorstenen na, vol'komen leeg was. W el 
hadden de astronomen reeds lang te 
voren vastgesteld, dat er overal in het 
heelal donkere plekken waren, maar er 
was nog niemand, die kou aantonen, 
dat deze plekken werden gevormd door 
uitl!estrekte stofmassa's. . 

Het is nu echter b ekend, dat dit in· 
derdaad het geval is. Tussen de sterren 
zwePft een hoeveelheid stofpartikeltjes 
rond, die samen waarsch\jnlijk even 
zwaar z~jn als aile sterren tezamen. Deze 
stofwolken verdichten zich soms tot een 
compacte massa; er is dan een nieuwe 
ster geboren. V olgens de nieuwste theo
rieen zou ook de aarde op deze wijze 
zijn ontstaan. 

Nu is dit niet zo onwaarschijnlijk, als 
men weet, dat ook onze planeet nog 
steeds door het stof uit de hemelruimte 
als mstplaats wordt gezocht. Recente 

· onderzoekingen hebben aanl!etoond. dat 
op ieder plekie van de wereld door
lopenil een fijne regen van kosmisch 
stof neerdwarrelt. Dit gaat er~r langzaam 
in z~in werk. Per jaar valt er on2eveer 
vier ki1otzram neer op een vierkante 
kilometer. Dat is n iet veel. Er ziin dui
zend _iaar voor nodig om op een vier
kante meter grond vier gram stof op 
te zamPlPn, zodat er l!een boer is, die 
ooit zal bemerken, dat zijn grond steeds 
ho!!Pr wordt. 

Op de lanrre duur echter ~cheelt bet 
wel. Het gewicht van de aarde neemt 
TlPl ' innr toe met twee millioen ton 
(2 .000.000 kilo). In de twee miliard _laar 
die de aarde reeds bestaat, is er dus 
aardig wat stof op terechtgekomen: acht 
duizend kilo per vierkante meter. Wan
neer we voor het l!emak het soortelijk 
crewicht van het stof maar heel laag, 
~ameliik op 1 stellen, zou er in de loop 
der tHden op iedere vierkante meter 
een acht meter hoge laag stof zijn bij-
gekomen! 

(uit ,Wereld·· 

Surpri~e 

Een jona: naar de Verenigde Staten 
gei:migreer.de Amsterdammer ('hij wenst 
onhehnd tc hlliven), rlie in de loop 
van de :rnaand April tachtig jaar 
wordt, heeft hesloten aile Amster· 
dammers-Amsterdamsen-leeftij dsgenoten 
een prettil!e dag te hezorgen. 

Ieder, die in Aprill876 in Amsterdam 
werd geboren, wordt (met begeleider) 
een tocht naar de hollenvelden, een 
feestelUke maaltijd, een geschenk en 
een the aangeboden. Zij, die door 
ziekte de tocht niet kunnen meemaken, 
zu11en niet worden vergeten. 

·9 



Zaak va11 C~toere 
k11apen 

W anncer U in het aan lwogcon
juuctuur lijuende Ncderhmd van dcze 
dagcn bij wijze van uitzondering geen 
deel zou hebben aan het arbeidsproces 
is er in elk geval een heroep, waarin U 
onmiddellijk zou kunnen starten. 
Zonder vestigingsvergunning, midden
standsdiploma of cen van die vele 
andere papieren waarvan Nederland 
ritselt. Met niet meer dan een emmer 
over Uw hoofd en een tuinslang voor 
de luchttoevoer, kunt U zich in het 
water laten zakken en Uw ln·iefpapier 
voorzien van het hoofd Duikbedrij£. 

Deze wat onwaarschijnlijkc bewering 
is niet van onszelf, maar van een 43-
iarige schipper hij het Duikbedrijf de1· 
Koninklijke Marine. Een hijzonder 
rondhorstige marineman, wiens }even 
zich sinds 1929 voor een nict onhelanrr
rijk deel onder water heeft afgespeeld. 
En die nn met een hootsman (56) -
66k een voor wie ecn langdurig verhlij£ 
onder water weinig opwindends me«:'r 
heeft- tot de instructeurs behoort van 
de Marine-duikschool op de Afsluitdijk 
hij Den Oever. 

Dniken kunnen U en ik dns voox 
eigen risico, zonder bemoeienis van 
eni~J;e instantie. Maar na een dag op en 
rond het logementschip Castor hij Den 
Oever en na de uiteenzettingen van de 
chef Duikbedrijf, menen ;vij U mel 
kle.m een experiment met emmer en 
tninslan~J: te moeten ontraden. 
W~j willen zelfs nog veel verd£>r gaan 

en duidelijk stl!Uen, dat het hepaald 
onverantwoordelijk is om zonder een 
technisch perfecte en voortdurend ~e
controleerde duikapparatunr en zonder 
voldoende kennis van de invloeden, 
welke een verblijf onder water op het 
lichaam uitoefent, duiken als beroep of 
sport t e gaan beoefenen. Want voor een 
ieder, op wie het zich bewegen onder 
de :waterspiegel een magische aantrek
kingskracht heeft, geldt de allesover
heersende voorwaarde, dat hij physiek 
en mentaal van zeer goeden huize moet 
komen. Stapt men luchtig en met 
hravour over deze voorwaarden heen, 
dan is de kans heel~ g:root, dat het 
marineduikbedrijf op een kwade da~ 
in Uw onderwaterbewegingen wordt 
gemengd. 

Maar dan heeft U aan de activiteiten 
van deze .ongeveer 200 tot in de perfectie 
getrainde d~1ikers zel£ helaas niet veel 
meer. 

In elk l!eval heeft het Du1khedrij£, 
dat voor de oorlog als onderdee1 van 
de mijnendienst niet veel meer deetl 
dan eens een tros uit een schroef halen, 
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Horspartij aa" Ttet stmnd te Sibolga. Geheel reclus midden is nog juist het ms. "Karaton." 
zichtbaar· __ .... (toto: gezagv . H. Ze!llstra) 

of bclmlnzanm te zUn l1ij het lichten 
van een wrak in de oorlog en daarn 1 

niet over !':£>hr<'k aan hehn!':stelling t~ 
klagen had. Van cen kleine dienst met 
een defensieve taak, is het accent gelegd 
naar ef'n rrrotere dienst .met offensieve 
taken. En .het z~in de Italianen gf'.Weest, 
die het onderwaterwerk een volkomen 
nienw gezicht p:aven. Zij waren het, die 
voor 't eerst ,frogmen" van de onder· 
zeeer Cire voor de haven van Alexan· 
drie af:r.etten en deze mannen mUnen 
lieten lerr!!'en onder de Britse sla:r
schepen Vaillant en Queen Elizabeth. 

Die na de explosie weliswaar niet 
zonken, omdat ze te ve~l diep/!:ang bad
den, maar waarvan de verrassende 
resultaten de marine-stav£>n van alle 
oor1•ogvof're:nden toch plotselinp: een 
erPsti!"e schok gaven. De Duitsers lie:ten 
zich daarna niet onhetuia:d en ook de 
En~relsen niet. Bruggen -werden op!!'c
hlnzen, krui~ers tot zinken gebracht 
door onzichthare aanvallers. 

En wnt miinenlega:ers en vlie~rtuia:en 
tu!lsen 1910-1945 lan~J:S de Nederland!':e 
kust en in havens aan magneti sche en 
ar:o11 ~t; sr'he mi,inen dcponeerden, ~?:af 
na de .om·lM enkele jaren lang werk 
aan hond t>rden voor het demonterea 
p:Nrainrle duikershanden. In de havens 
van Antwernen, Cl1erbourg. H amhnrg, 
Bremen, Amsterdam en Rotterdam, 

hehhen ook Nederlnndse .marineduikers 
vPle vierkante kilometers afgezocht. 
AHeen al .}angs de Nederlandse kust 
werden onrreveer 7000 gevaarl~jke 
Duitse z.g. Kaethie-m~jnen opgespoord. 

Wie dan op een koude dag in Den 
Oever de duikschool in vol bedrijf ziet 
en weet, dat hier voor elke 50 man in 
opleiding 150 kerngezonde marine
jongens ziin gekeurd, van wie er tijdens 
de opleiding gemiddeld 25 nog eens 
afvallen, kan zich een flamV"e voorstel
lina: maken wat er alzo wordt ~everj!d· 

Wie deze lanj!e weg tot een goed einde 
brengt, kan zeggen, dat hij van 50 meter 
water hoven ziin hoofd n\et meer koui 
of warm wordt. Dat laatste bij wijzP. 
van spreken dan. Want kou wordt er 
bij deze kei-harde trainin~, die zomer 
en winter doorgant in Den Oever, maar 
ook in Den ReMer in de haven, wel 
~eleden. Bij een watertemperatuur van 
7 a 8 graden joeg de schipper met 
sappi~re marine-termen ne~en in glim
.mend z.wart rubber gestoken frogmen 
met hun klepperende zwemvliezen ne 
motorschonw in. Negen spookachti!!e 
~J:edaanten. neg:en jonge kerels, van wie 
slechts de handen en een klein gedeelte 
van het gezicht onbedekt waren. 
Phvsiek puntgave marine-jong:ens die 
zich vrijwillig voor het duikbedrijf 
meld den. 



1'egenlicht-oprwme van het Oostelijk havenhoofd le 1'g. Priok. 

W at er met dit negental in en buiten 
de over de kruisende golven dansende 
schouw gebeurde, leken ons de sterkste 
minuten uit een enerverende film. Aan 
stuurboord achter sleurde de schouw 
met een negenmijhvaart een kleine 
opgeblazen rubberboot mee, waarvan 
de functie binnen enkele seconden dui
delijk werd. Boven het gedreun van de 
motor uit stentorde de schipper de 
jonge kikvorsmannen in snel tempo eeu 
voor een naar achteren. Met de buik 
op het boord van de schouw, doorrol
lend op de rug op de verende bodem 
van de rubberboot. In een vloeiende 
beweging omhoog en over de bolle ruh
herrand het prikkelend 'koude water in. 

. Dan liggen blijven en richten op de 
voorganger, die 25 .meter terug in het 
water dobbert. 

W aarom het afzetten van deze froCT
men door middel van de ruhberboo;? 
Wel, ze moeten om risico's te vermij
den buiten de schroef blijven en het 
kolkende schroefwater. Dat zu}len ze 
ook moeten als ze ooit eens werkelijk in 
de strijd worden geworpen. Bij voor
keur 's nachta door vijandelijke kust- of 
havenmondingen om daar - en dan uit
gerust met cylinders met zuivere zuur
stof- tot een maximale diepte van 10 
meter te k'Q.Ilnen duiken. 

Weer joeg de schouw langs de rij van 

(fot o : gezagv . H . Zey lstra) 

negen zwarte dobbercndc lwofden. N 11 

met ecn marineman plat op de buik 
voor,op in de rubberboot. :Met in zijn 
uitg~strekte rechterarm uitnodigend een 
stev1ge leren Ius. De schouw trok op
nieuw een witgrijs spoor door het wate.·. 
De schipper hing ge~pannen over stuur
boord. Daar kwamen ze in cen werve
lende actie weer binnen. In het voor
blijflitsen een arm in de Ius, de andere 
onmiddellijk over de rand van de rub
herhoot, op de rug er in en meteen 
weer in de kuip van de schouw. Van de 
negen waren er zeven raak. Tegen de 
twee die misten bal·de de schipper een 
dreigende vuist, maar hij liet ze des
ondanks niet achter in het water. 

Met verkleumde handen grepen de 
frogmen even later een mok hete koffie. 
Verkleumde handen, die intussen en 
uiteindelijk heslissend zijn voor iedere 
duiker, omdat ze de mogelijkheid en 
de duur van zijn werk onder water be
palen. Die handen zijn z'n voelhoorns 
en zijn helangrijkste gereedschap. 
Ruhherhandschoenen of een isolerende 
film zijn in de praktijk een ernstig be
zwaar gehleken. Daaro.m blote handen. 
Zomers, 's winters, ook als er geoefend 
wordt tussen de ijsschotsen. 

W el, uit dit aHes zal het U hvpelijk 
al enigszins duidelijk zijn gewordcu, 
dat het Duikbedrijf van de Koninklijke 

Marine geen speelklas is. Maar een 
onderdeel, hestaande uit hijzonder 
energieke mannen, die wei zo het een 
en ander moeten durven. Maar die zo
wel hoven als onder water nooit of te 
nimmer roekeloos mogen zijn. Want 
iedere foutieve handeling, el•k man
kement aan de uitrusting van de duikcr 
kan catastrofaal zijn. Om U er iets van 
hij te brengen: hij elke ticn meter water 
komt er een druk van 1 atmosfeer bij. 
Komt men heneden de 15 meter, dan 
wordt de stifsto£ door het hloed opge
nomen. Dat veroorzaakt, ook a} is de 
duiker met cylinders uitgerust of m et 
de luchtslang, belletjesvorming in de 
hloedhaan. 

W anneer iemand van 15 meter of 
grotere diepte te snel omhoog komt, 
willen al deze helletjes zich tegelijk u it 
het hloed losmaken. W at niet kan. Maac 
wat dan wei gebeurt, is dat ze zich op
hopen hij de gewrichten, waardoor de 
pijnl•ijke duikersziekte kan ontstaan. 
Daarom zijn e·r tahellen ontworpen die 
precies v~orschrijven hoeveel ,stops" 
een naar hovenkomende duiker moet 
maken en hoe lang deze moeten duren-

Toont hij toch de verschijnselen van 
duikersziekte, dan gaat hij onmiddellijk 
in de recompressietank waarin men aile 
fasen van de druk kan regelen. Zo wordt 
er dan niets, maar dan ook niets aan 
het toeval of het lot overgelaten. Man 
voor man bij het duikhedrijf van de 
.marine weet wat hij in handen heeft, 
waarop hij moet letten, wat hij altijd 
moet doen en altijd moet 14aten. En dat 
is heel veel. 

Hij vergaart die kennis van dit merk
waardige heroep in jaren en jaren van 
onvoorstelhare harde training. W :1t 
heslist ook een harde noodzaak is. En 
die voor elke amateur, die onderwater
sport bedrijft, een zeer ernstige waar
schuwing moet inhouden. Omdat hij als 
regel zo bitter .weinig van al deze 
gevaren weet. En als hij er iets van weet, 
ze in overmoedigheid vaak onderschat. 
Voordat u en wij zeggen, dat je in een 
standaardpak kan ,snurken" moeten 
we wei maanden onder water zijn 
gehleven. Voor 15 centen per minuut 
tot 15 meter als duiktoeslag. En voor 
het duhhele hedrag tot 45 meter. Maar 
dan moet U er ook aan denken, dat d~ 
houten hamer, die U meenee.mt, altiJl 
naar hoven wi:f4 en de losgeschroefde 
moer in peilloze diepte kan vallen. Die 
van het Duikhedrijf van de Marine 
weten dat allemaal. En van hen is er 
nog nooit een echt onder water «eble
ven. Misschien wel eens aan de w~l, als 
U begrijpt wat wij bedoelen. Maar dan 
ging hij, als hij weer hoven water kwam, 
beslist niet in de recompressietank ...... ! 

(utt: ,Het Paroot··) 
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Sprekende getalleu ... 

Enkele typerende ciifers uit het 
KPM-bedriif 

Minstens 30.000 werknemers met hun gezinnen worden door 
onze Maatschappij in hun onderhoud voorzien. 

De omv.ang· van bet K.P.M.-bedrijf brengt bet nadeel met zicb mede, dat 
ieder van ons in bet algemeen slecbts een zeer klein deeltje van de dage.:ijkse 
werkzaamheden voor zijn rekening neemt, waardoor er veelal geen juist be
grip meer is voor bctgeen in bet totale bedrijf omgaat. 

wei cens verneemt, dat de Inkoop en 
Magazijn Diemt de afdeling is die niet 
vcrstrekt, is dan ook blijkcns het ho
venstuande niet heJ~maal juist. 

Voor. het onderl10uden en repareren 
van onze schepen komt eveneens het een 
en ander kijken. Zoals U hekend z;al 
~ijn, worden niet aile reparaties door 
onze eigen werkplaatsen uitgevoerd; 
deze zijn nl. te heperkt om al het werk 
aan te kunnen en vee! wordt dan oo'k 
nog aan anderen uithesteed. AI met al 
kostte het onderhoud en de reparaties 
v:m de vloot in 1955 niet minder. dan 
ruim Rp. 60 millioen! 

Dat het in de vaart houden van de 
schepen zoveel met zich hrengt, zult U 
wellicht niet hehben gedacht. Heeft U 
zich ook wei eeiliS heraden over het 
hedrag dat ons gehele ingedeelde per
soneel, aan salarissen, gages etc. 
opslokt? 

Gedurende 1955 had de Paketvaart 
de volgende personeelskosten, afgerond 
in millioenen Rupiahs: 

Het is daarom wei interessant, om 
enkele typerende cijfers van ons hedrijf 
uit de doeken te doen, waardoor l J 
- naar wij hopen ·- een betere indruk 
krijgt van de o.mvang van het grote 
geheel waarin U werkt. Personee;sicosten van ons bedrijf in b('t Verre Oosten in 1955: 

Wist U hijvoorheeld dat onze Civielc 
Dienst in het afgelopen jaar aan: 

vlees, vis 
(vcrs en gedroogd) 

vetten (klapperolie, 
margal'ine enz.) 

groenten 
rijst 
eieren 

verstrekte? 

1.400.000 kg. 

175.000 kg. 
1.300.000 kg. 
2.400.000 kg. 
4.500.000 stuks. 

De totale bevolking van Djakarta zou 
hicrvan ca. 2 dagen rijkelijk gevoed 
kunnen worden. 

Eeu ander aardig cijfer is bet dage
Iijkse koffie-verhruik op de vloot; he
manning en passagier.s op onze schepen 
drinken per <lag tezamen maar liefst 
~8.400 kopjes koffie (wij kunnen een 
enkel, clandestien gedronken kopje over 
het hoofd hehben gezien). 

Haring in tomaten-saus, zure en zoute 
haringen werden eveneens in grotc 
hoeveelheden verorberd. De Civiele 
Dienst verstr.ekte maar liefst ca. 3 mil. 
lioen haringen, hetgeen ongeveer de 
vangst van drie Scheveningse loggers 
hetekent. 

De lnkoop en Magazijn Dienst - ook 
al cen hedrijf op zichzelf, met circa 
20.000 verschillende artikelen in voor
raad - doet voor de Civiele Dienst niet 
onder, wat U zelf, aan de hand van 
onderstaande cijfers, kunt heoordelen. 

De Inkoop en Magazijn Dienst ver
strektc in 1955 : 

150.000 kg. zeep 
10(1.000 electrische lampeperen 
120.000 meter zeildoek 
700.000 meter touwwerk 
200.000 meter s taaldraad 
500.000 kg. verf. 

De mening, welke men op de vloot 

12 

l. Salarissen, gages, toeslagen etc. ingedeeld wal- en varend 
personeel ..... . ....... .. .......... .. ..... . ...... .. ..... ............ . 

" 
102.000.000 
22.500.000 2. Voedin;!:skosten ...... .. ................... ............ .............. . , 

3. Bijkomende kosten, zoals medische verzor.ging, Ieharan 
gratificaties, pensioendotaties etc .......... . .... ... ........ .. .. 

" 43.500.000 

Bij het hovenstaande moet U er wei 
aan denken, dat deze cijfers nog slechts 
de hetalingen en voorzieningen van het 
ingedeelde wal- en varend personeel 
weergeven. Indien wij ook de lonen van 
de Iosse werkkrachten in onze here
kening zouden hetrekken, hedragen de 
personeelskosten hijna een kwart mil
lioen Rupiah! U hegrijpt, dat voor onze 
kassiers, die met · de uithetaling zijn 
belast, wei het een en under komt 
kijken ... 

Wij spreken hie:hij nog niet over de 

Rp. 168.000.000 

aanzienlijke hedr.agen die onze· Maat
schappij ieder jaar indirect aan lonen 
en salarissen uithetaalt, door gebruik 
te maken van diensten van en aankopen 
bij andere bedrijven en hierdoor aan 
duizenden werknemers in die hedrijven 
werk ver.schaft. 

Wij menen dan ook gerust te kunnen 
aannemen, dat door de activiteiten 
van de Paketvaart zeker 30.000 werk· 
nemers met hun gezinnen in hun 
onderhoud voorzien. 

Slechts enkele der 20.000. artikele.n. .. ........ .. Een lioelcje bij de lnkoop en Magazijndien.st te 
Tg. Priok. 



Zweden danken. 
De Koninklijke Noord- en Zuid

Hollandse Redding Maatschappij heeft 
van de Zwcedse rederij ,Nord Stjernan" 
te Stockholm een gift van 5000 gulden 
ontvangen ,als een klein bewijs van de 
waardering die wij hebben voor het 
moedige en .mooie werk dat de 
K.N.Z.H.R.M. doet ten bate van schip
breUkelingen van iedere nationaliteit, 
die in nood verker.en" aldus een zin
snede uit een brief, die de redding
maatschappij van deze red~rij ontving. 
In deze brief wordt de maatschappij 
tevcns bedankt voor de bijzondere goede 
dicnsten die zij heeft hewezen aan de 
opvarenuen van het motorschip ,Ecua
dor" -van de rederij, dat op 28 Fehruari 
j.l. op ue W estergronden hij Terschel
Jing aau de grpnd is gelopen. 

Onderzoekingsvaartuig 
overgedragen 

Het nieuwe onderzoekingsvaartuil! 
voor. de visserij, ,Willem Beukelsz", 
heeft hij Hoek van Holland voor de 
eerste maal de kop in de golven van 
de Noordzee gestoken. Vier uur later 
is het schip in volle zee ter hoogte van 
Katwijk door de houwer, de beer J . H. 
Boot, directeur van de scheepswerf De 
Dageraad te Wouhrugge, aan ir. G. J. 
Lienesch, directeur der Visserijen, als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse 
regering, overgedragen. 

De houw van de ,Wille.m Beukelsz" 
is mogelijk gemaakt door gelden uit de 
tegenwaarderekening van bet . pla,n
Marshall. Het scbip zal, evenals 'bet 
onderzoekingsvaartuig voor. de visserij 
,Antoni van Leeuwenhoek", dat sedert 
bet begin 1949 in de vaart i s, worden 
gehruikt voor het onderzoek van ·de vis
stand in de Noord<zee, waarmede -b et 
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek is 
belast. 

Bet nieuwe schip is ontwor.pen met 
bet doel de visstand op de Noordzee 
wetenschappelijk te onderzoeken. Voor 
dit doel bevindt zich in het scbip 
een laboratorimn, uitgerust met de 
modernste apparaturen, waarmcde de 
biologen 'hun researchwerk zullen ver
richten. 

Geleideho.nd "·Radar' 
De opvarenden van het m .s. ,.Willem 

Ruys" 11ebhen ter. ere van de vijftigste 
reis wan :het sc!¥p ,aan ·de atichtin~ 
,Koninklijk Nededandsch Geleidehon: 
de.nfonds" een geldbedrag geschonken 
om hiervoor aan een onbemiddelile 
blinde een geleidehond te geven. Voor· 
waarde was dat de hetrokken hond een 
naam zou krijgen, ontleend aan de 
scheepvaartwereld. De administrateur 
van de ,Willem Ruys" stelde de naam 
,radar" voor. 

Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

Dit is de oplossing van de 
foto-prijsvraag nit het Maart
nUlllmer van ,de Uitlaat": 
een gedeelte van een 4-tal 
croquetten. 

De uitgeloofde Rp . 15,
gaan deze maand naar: 
Gezagvoerder Ad. de Best 
a/h van het ms. ,Banggaai" .. 

* 
Hiernaast staat dan rle 

opgave voor deze maaud. 
Als U even goed kijkt, ziet 
U het zo! Zendt Uw oplossin· 
gen aan de Redactie van , de 
Uitlaat" - p/ a n .v. K. P.M. 
· Medan Merdeka Timur 5 . 
Djakarta. 

In de linker-bovenhoek 
van de envelop zet U : foto· 
prijsvraag. V ergeet U niet 
Uw naam en adres op de 
oplossing te vermelden? 

Sluitingsdatum : 
20 Juni a.s. 

-------------------~ 
Onderzeebootjager ,,Friesland" 
De onderzeebootjager ,Friesland", 

gebouwd bij de ~ed. Dok- en Scheeps
bouw Mij. te Amster.dam, is overgedra
gen aan de Koninklijke Marine en 
daarna met . het . iraditionele marine
ceremonieel 'officiee} in dienst gesteld. 
Hr. Ms. ,,Friesland", de elfde Neder
landse oorlogsbodem van die naam, is 
de eerste . onderzeebootjager van de 
B. klasse, waarvan er nog drie op de 
genoemde werf, en in totaal acht, wor· 
den gebouwd'., 

De jagers van deze klasse zijn de 
gro'otste en snelste, die Nederland tot nu 
toe heeft gehad. De .maximum snelheid 
i;; ruim 3.5 zeemijlen per uur ( 60 
a 70 km). 

De kiel werd op 17 December 1951 

gelegd en de edhtgenote van de mi
nister _ van oorlog verrichtie op 12 Fe
bruari 1953 de tewaterlating. 

~.V. Ned~rlandse Tank- en 
Paketvaart Maatschappii 

De ;,V~ Linschoten'' en de ,,Van Spil
. bergen" · kregen andere namen 

Aangezien het merendeel van de in 
de Holland West-Afrika Lijn varende 
schepen namen hehben welke op ,,kust" 
eindigen, werd - op verzoek van de 
Directie van de HWAL - besloten de 
namen van de aan onze dochterrederij 
N. T,. P.M. toebehor.ende en in die lijn 
varende sch epen te wijzigen in CONGO
KUST (,Van Linsc'hoten") en SENE
GALKUST (,Van Spilbergen"). 

Redders aan de wal gevraagd! 

Sedert de oprichting van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche 
Reddingmaatschappij in 1824 werden 7900 schipbreukelingen door 
reddingboten behouden aan wal gebracht. 

Wilt U ook helpen de p·araatheid van het Nederlandse redding
wezen in stand te houden ? 

Minimum contributie f. 3)- per jaar. Ook giften ineens zijn 
hartelijk .welkom. . 

Het adres van de NZHRM is: Herengracht 545 - ~terdam; 
bankier is de Nederlandsche Handel Maatschappij- Vijzelstraat 32-
Amsterdam (C) . 
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De oploos.ing van de spreekwoord
slinger, voorkomenle in 1tet Maart
nummer, luidt als volgt: 

l. doortrapt; 2. !egendeel; 3. grootheid; 
4. smakelijke; 5. Nabresina; 6. gekwe~te; 
1. gambrinus; 8. mor:tliter; 9. oesterput; 
10. pantoffel; ll. ambulance; 12. bijvoegsel; 
13. therapent; 14. esperanto; 15. elpenheen; 
16. armenzorg; 17. drinkgeld. 

Het spreekwoord is: Men moet de 
kat niet bij 't s pek zeuen. 

De eerste prijs van Rp. 25,- gaat naar: 
I. Harms - 2de stuunnan a/ h van het 
ms. ,.Houtntan"; 
de tweede prijs van Rp. 15,- aan : 
I. Pooe - agent K. P.M. te Pare-Par.e; 
de derde prijs van Rp. 10,- aan: 
W. Durant - c/ o Afd. Expeditie 
K. P. M.-Hoofdkantoor. 

Hieronder vo'lgt de nieuwe opgave 
•oor de'ze maand ; de oplossingen moe· 
ten on!Ze Redactie uiterlijk 20 Juni a.s. 
hehhen hereikt. Puzzelaar.s, veel .sncce~ ! 

* 
Spreekwoord op de rand 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaa·rden: 
I . lnzendingen, welke du.ideliik van naam en adres 

zijn voorzien. te richlen aan: 
de Redactie van ,de Uitlaat" 
p/ a n.v. i<.l'.M. 
Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta . 

2. Onduidelijk gesehreven oplossingen worden zon· 
der meer ter zijde gelegd. 

3. Voor juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen besch·ik
baar gesteld: 
1 prijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-

" , Rp. 10,-
4. Over oplossingen en/ of loekenning der prijzen 

kan NIET worden gecorrespondeercf. 

Hoeveel soorten bloemen zijn 
er bekend? 

V olgens Sir Edward Salisbury, de direeteur 
van. de iberoemde botanische tuin van Kew bij 
Londen waren er. in 1945 ongeveer 791.000 ver. 
schillende soorten. en varieteiten van bloeiende 
planten bekend. In zestig jaar hebben de 
botanisten hun kenrr:is van de plantenwereld 
bijna ve!'dnibbeld, want in 1885 ken-den zij nog 
gleohts 400.000 Yertschillende bloemen. 

Je wint zelden vrienden door een 
twistgesprek te · winnen ..... ... . 

32 woorden van buiten naar binnen invullen. Alle woorden 
eindigen op een T. Bij jui.ste invulling ont.staat er in de vakjes, 
genummerd van l t / m 32, een spreekwoord. 

Omschrijvingen. ;· 

1. hevallig; 2. medelid; 3. de opening achter .. in de mond; 4. voo-r· 
treffelijk; 5. afwijkende vorm; 6. ambt, dat als een onderscheiding 
beschouwd wordt; 7. overschot; 8. iluidt aan, dat iets gemakkelijk 
kan gebeuren; 9. zout van, salpeterzuur; 10. edelgesteente; ll. schou
derhelegsel; 12. verslag; 13. landweg, toepad ; 14. havenplaats hij 
Cardiff; 15. nootvormig aanwas aan de hladeren van eikehomen; 
16 .. afgodisc'h; 17. slang; 18. projectiel; 19. aamegging door deur· 
waar.der; 20. h estanddeel; 21. riposte, tegenstoot; 22. verstand ; 
23. h ard gevulcaniseerd rubber ; 24. aanhanger van het realisme : 
25. grondstof voor aluminium; 26. plaats op de Veluwe ; 27. gevon
den ; 28. hroeiraam met een ruit; 29. roeigat, waarin een riem wordt 
hewogen; 30. h et binnentrek•ken; 31. achternicht; 32. zwaarmoedig. 
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Op nevenstaande pagina staat de beste foto 
van de m.aand. voorstellende : H et ms. ,,Kara
ton" lost ter rede van Gunung Sitoli. 

Met deze foto wist Gezagvoerder H. Zeijlstra 
beslag te leggen op de uitgeloofde prijs van 
Rp. 50,-

Beroep op het verleden. 
Een eigenaardigheid Tan de Engelsen 

is, dat zij vasthouden aan oude tradities. 
Deze .soort conservatisme komt hij aller
lei plechtigheden tot uiting in het cere· 
monieele en de costumering, die menig 
niet-Engelsman als een verkleedpartij 
aandoen. Ook hlijkt deze verering van 
de traditie uit het lateu voorthestaan 
van allerlei wetten, voorschriften en 
privileges, die geheel uit de tijd zijn 
en waar allang niet meer de hand wordt 
gehouden, maar die strikt genomen nog 
steeds van kracht zijn, omdat ze nooit 
werden ingetrokken. 

Zo had een medisch student te Oxford 
de voorschriften van zijn universiteit 
nagesnuffeld en gevonden, dat de deel
nemers aan bet artsexamen recht heh· 
ben op een pint bier. Hij stond er op, 
dat die drank hem zou worden ver
strekt, en de autoriteiten moesten hem 
tenslote zijn zin geven. 

Op hun heurt keken zij toen de voor
schriften eens door, met het resultaat, 
dat zij hem een hoete van 5 pond ster· 
ling oplegden, omdat hij geen zwaard 
droeg. 

Het boek en wij 
De deugd van een hoek is: 

prettig leesbaar te zijn. 
Emereoil 

Geen hoek kau zo goed zijn, dat het 
nut afwerpt, als het zonder aandacht 
wordt gelezen. 

Seneca 
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