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cpaketvaart cAhoy .. 
Er zijn bepaalde momenten in de dagelijkse sleur die zo uitermate 

geschikt zijn bet saamhorigheidsgevocl naar voren te doen komcn. In korte 
tijd hebben wij dit tot tweemaal toe in onze eigen kring mogen constateren1 

a]s tastbaar bcwijs hoe sterk de band is, die ons KPM-ers samenbindt. 

In de vroege <Ochtenu va•n Dinsdag 
22 j anuari j .l., lag a an de kade van <le 
Koulii.klijke Rottcrdamsche Lloyd ons 
nieuwe motorschip de ,Zuiderkerk", 
onder commando vaon Kapitein L. 
Kranenburg om met teclmici van 
K .P .M. en W eri en gooodigden naar 
de Noordzec te vertre'kke'll voor het 
houdcn van de technische pmeftocht. 

Het was een echte Hollandse winter
ochtend, grijze hedekte Iucht, frisse 
temperatuur, Iichte regen. lon dikke 
ja~seu gehuld, liepen de vele gastoo de 
valreep op van de juist afgehouwde 
10.000 tonner. Het was een verrassing 
te ontdekken, dat 0111ze Directie-Amster
dam voor deze proeftocht ook eC'll grote 
groep verlofga•ngers van wal en vloot 
had uitgenodigd. De ontmoetingen 
waren hartelijk oo spontaan; men zag 
e1kaar nu eens op geheel a'lldere wijze 
dan in het Verre Oosten op jachtende 
kaden en bureaux. 

Het hevaren van de Nieuwe Water
weg is voor een ieder, die hela!ngstelt in 

schep€•n en varen, hoeiend en fasci
nerend. De omstandigheden zijn er zo 
runder~:> dan wij vaak gewend zijn. Over 
het algemeen weiuig zon, zeer. verander
lijk weer, in de winter hovendien nog 
dikwijls matig tot slecht zicht . . De 
scheepvaart is op de Maas enorm druk: 
het. i,; als een Kalverstraat, maar dan 
van i·11- en uitgaande schepen. 

Toen wij uitvoeren, waren in nog 
geea twee maanden tijd reeds hijna 
2000 schepen Rotterdam bi'llnengelo
pen. Langs de ocvers van de Waterweg 
klopt het hart van Rotterdam als 
wereldltaven. Nieuw en groots opgezette 
havenwerkcn en scheep5werven zijn in 
uitvoering, het is een en al tbedrijvig
h eid, getuigend van een ontemhare 
energie en werklust. Het was een merk
waardige gewaa.rwording onze Paket
vaartvedofgangers op de hrug van de 
,,Zuide1'kerk" de indrukken te zien en 
te hor.en verwerken, 'die· op de Maas im 
~o'n grote verscheidenheid worden opge
daan. Hoewel onze Maatschappijvlag 

Het m.s. de "Manttoren" 

nog uiet wcrd g:evoerd, was de ,Zui
derkerk" naar onze gevoclens reeds 
ons schip, het commando was immers 
in hainde'll van een ervaren K .P.M.
gezagvoerder, terwijl in de moderne 
uitgev<Oerde machinckamer. een K.P.l\1.
hoofdwerktuigkundige de Ieiding had. 

Tegen h et middaguur koersten wij 
hewesten Hoek va•n Holbnd, de grauwe 
Iucht hrak zo hier en daar, af en toe 
k:wam een vaalgeel wiuterzonnetje om 
het hoekje kijken. In de heiige atmos
fcer was ternauwernood de lage Hol
landse kust waarneembaar, in hoofdzaak 
werd dan ook genavigeerd op de radar, 
waardoor h elangstellendcn de gelegen
heid kregen zich enigszins een heeld te 
vormen van moderne navigatie. Terwijl 
al1erlei technische en nautische proeven 
werden uitgevoerd, verza.melden de 
toeristen van een dag zich in de gezel
lige l'Oo'k- C'll eetsalon. Het was een 
opgewekte, ·door onze Afdeling Civiele 
Dienst keurig verzorgde, horrel. Eerst 
t<Oen kwame!n de Paketvaartherinnerin
gen goed naar voren, wal C'll vloot 
hadden e1kaar gevonden in een bonte 
scha.kering van praetisch aile functies en 
I"angen, die ons grote hedrijf kent: he1 
was a1s een legpuzzle, waar alle stuk.je3 
goed in elk.aar passen. .. Opgewektheid, 
samengaa'll en 001derling hegrip, hoe 
prettig werd dit gedemonstreerd op 
deze eerste vaardag van onze jongste 
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aanwinst. Nu was het eeru; geen gele· 
gelllheidsfrase, dat wij in de K.P.M. bij 
elkaar lwren en dit te mogen oonsta· 
teren vormde voor ons het hoogtepunt 
van het samen.zijn op de ,Zuiderkerk". 

Tien dagem later hadden wij het ge
noegen mee te var.en op de eerste dag 
van de technische proefvaart van de 
juist afgebouwde tanker de ,Munt· 
toren" va·n 18.000 ton, onder commando 
van Kapitein L. Koster. Ret was Don· 
ci:erdagochtend van de 31ste 1 allluari 
druilig weer, toen de sleephoten om 
omstreeks 8.45 uur v.m. lostrok'ken van 
de ligphats aan de Parkkade. Ruim 
300 genodigdeu waren aan hoor.d, waar-
oonder wederom een grote groep verlof· 
gangers. Ret was voor ons de eerste 
maal, dat wij met een maderne tanker 
meevoeren en dan nog wei met een 
fankschip va~ onze Maatschappij. 

Terwijl wij de Maas afstoomden, 
Vlaardingen, Maassluis en Hoek van 
Holland passeerden, gi'llg onwillekeurig 
om.ze gedachte terug naar. onze jeugd
jaren hij .de Paketvaart. Ruim 30 jaar 
lag er tussen toen en nu en wat was e:r 
al niet veranderd in een gemeratie tijd. 
Het varen in de Mo1ukken en op kali's, 
navigeren tussem de krikkemikken, daa:r 
waren wij in gespecialiseerd. Wij groei
den op in het typische K.P.M.-bedrijf, 
leerden werken onder practisch aile 
omstandigheden met laadhoten en 
hadjo's, eigen Iossing en belading, het 
verrichten van agentschapswerk aan 
hoord, het zo efficient en economisch 
mogelijk hevaren van een vaar- en 
tijdschema, waarvan de sameru;telli'llg 
in onze scheepvaart zeker uniek mag 
worden genoemd. 

Ret ,tijd is geld" was de hartslag van 
ons doen en laten. Door de verschciden
heid van schepen, de omstandigheden 
in de Archipel, de aan te lopen havens, 
waarvan merendeel zonder hehoorlijke 
havenoutillage, werd grote practische 
erv·aring opgedaan. V aak was het een 
harde leerschool, waarvan de waarde 
in die tijd niet kon worden overzien. 
De Tweede W ereldoorlog bracht hierin 
verandering: met de schepen, die niet 
in de Archipel waren verloren gegaan, 
verschenen wij practisch op aile zeeen. 
Toen ·hleek plotseling dat de Paket
vaartman zowel op de vloot als aan de 
wal zich snel wist aan te passen aan de 
veranderde omstandigheden en toe
standen. De ogenschijnlijke eenzijdig
heid van ons hedrijf, hracht een veel
zijdigheid naar voren, die nieman-d, 
ook niet in eigen kring, ooit had kun
nen vermoeden. 

Voor de KPM-ers was op grond van 
ervaring en wijze waarop hij had leren 
werken, hlijkbaar niets onmogelijk. Nu 
beoefenen wij zelfs de tankvaart en 
stonden op onze tweede tanker de 
,Munttoren" op de brug naast de voor-
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malige gezagvoerder van de ,Ophir", 
die dit commando voerde also£ hij nooit 
anders had gedaan. Eerste stuurman en 
hoofdwerktuigkundige waren ook af
komstig van onze Maatschappij en 
hauteerden samen, ieder op eigen ter
rein, de ingewikkelde teclmische instal
laties van een modern tankschip. Het 
leek allemaal zo onwezenlijk als wij aan 
het verleden terugdachten, des te meer 
brengt -de realiteit euthousiasme en 
voldoening, dat wij een groot en veer
krachtig bedrijf mogen dienen . 

Een rondgang op de ,Zuiderkerk" 
en ,Munttoren" deed ons met genoegen 
constateren hoeveel ten goede in de 
accommodatie van de opvarenden in de 
loop der jaren is veranderd. Deze ver
beteringen zijn zeker niet aileen 
gekomen op grond van de eisen die in 
deze tijd kunnen worden gesteld, doch 
ook zoals wij weten, voortgekomen uit 
hegrip van hogerhand in de vaak 
moeilijke omstandigheden, waaronder 
men aan bom·d, ver van de vertrouwde 
omgeving, moet Ieven en werken. In het 
·hijzonder viel ons thans op, dat de salon 
officieren ook is uitgerust met radio en 
pick-up, met een rri.ime collectie platen, 
waaronder semiklassieke en klassieke 
muziek. Inderdaad een welkome hij
drage voor ontspanning van de Hat
major. In de goede orude tijd zou e.e.a. 
als overbodige luxe ziju bestempeld. 
Het is dan ook een gelukkige om
standigheid, dat de huidige generatie 
nu kan profiteren van al hetgeen tot 
stand is gekomen om het ,~·onen aan 
boord te veraangenamen en in de 
ge.zellige accommodatie iets terug te 
geven aan het gemis van huis en haard. 

Op bcide proeftochten was ,Het 
Scheepvaarthuis" goed vertegenwoor
digd. Amhtshalve W<!S er onze Amster
dam-Directie, de heren Lucas en Jhr. 
van Weede en onze KPM-ingenieurs en 
technici. Voorts ontmoetten wij de 
voormalige KPl\1-Directeur de heer H. 
Rarinck en onz~ nieuw henoemde 
Directeur Mr. Ter Braake. Op de ,Munt
toren" hadden wij voorts het genoegen 
Jhr. Backer, thans lid van de Raad van 
Bestuur en Mevrouw Backer terug te 
zien. Prettig waren ook de ontmoe
tingen met verschillende heren van het 
Scheepvaarthuis, die veel voor ons doen 
en regelen in het verlof, zonder dat er 
gelegenheid hestaat hen persoonlijk te 
leren kennen en te spreken. W aardering 
voor elkaars werk wordt vergemak
kelijkt door persooulijk contact en het 
hijelkaar hrengen van verscbillende 
groepen van ons personeel ~ij gelegen
heden als proeftochten e.d. Is dan ook, 
afgezieu van de ,jool" voor de onder
linge kennismaking, zeer waardevol en 
nuttig. 

Op de ,Munttoren" werd tegen het 

middaguur, terwijl wij op de Noordzec 
voeren, door Mevrouw .Hacker aan de 
gezagvoerder in de gezellige ingerichte 
rooksalon eeu sclulderij aangehoden 
van de bekeude Amsterdamse toren, 
waaraan onze twecde tanker haar naam 
ontleent. Het fraaie schilderij van de 
bekende schilder H ofker moge de etat
major steeds herinneren aan de heteke
nis van de tr(}tse naam van haar schip 
en deze op haar reizen uitdragen met 
ere, succes en courage. V oor de 
geno·digden van de ,Zuiderkerk'' en 
,Munttoren" op de eerste dag van de 
teclmische proefvaart, eind1gde de 
vaardag in de W aalhaven waar per 
spidoboot van de Rotterdamse haven
uienst wel'(l. gedeharkeerd aan het 
Willemsplein tnabij de Parkkade). 
Heide keren vond het deharkement 
plaats omstreeks 17.00 um· met nog de 
ilauwe lichtsporen van een ondergaande 
zon op een winterse late namiddag. ln 
de avonduren hieden Maas en het .H.ot
terdamse havencomplex een onver
getelijke aanhlik, de ontelbare flik.
.kerende lichtjes, de hij tientallen 
tegelijk jachtend varende sleepboten, 
biimenvaartschepen en havenbootjes, 
waar tU£Sen rtl8tig en voon?aam de 
binneukomende en uitgaande zee
schepen. Ret is alles tempo en nog eens 
tempo en de dagheeindiging schijnt in 
deze wereldhaven hierln geen veran
dering te hrengen. 

WiJ keerden huiswaarts met ver
sterlung van ons vertrouwen en en
tihousiasmc in het bedrijf waar wij 
werkzaam zijn. In nog geen maand tij d 
zagen wij de tonnage van onze Maat
schappij een enorme sprong vooruit 
maken. Begin Januari j.l. vertrok de 
,Straat Madura" van 7500 ton d.w., 
terwijl nu de ,Zuiderkerk" van 11.850 
ton d.w. en de ,,Munttoren" van 18.800 
ton d.w. zicb hij onze vloot komen 
voegen. In totaal ruim 38.000 ton d.w., 
een sprekende getuigenis hoe onze ge
zamenlijke inspanning, werklnst en 
initiatie£ weer helangrijke resultaten 
heeft opgeleverd. 

Wij mogen dit indachtig hlijven, 
wanneer prohlemen en moeilijkheden 
van de dagelijkse taak ons wel eens 
neerdrukken en veel wat wij moeten 
doen ons vaak uitzichtloos en onnuttig 
voorkomt. 

Niet versagen . en koppig volhouden 
dienen de pijlers te hlijven ter verzeke
ring van ons hestaansrecht en hestaans
zekerheid, terwijl wij dan op de zeeen 
blijvend zullen worden verkend met 
een: 

,PAKETVAART .. ... . AHOY" 

Rotterdam, Fehruari 1957 
H. A. C. 



ROTTERDAMS HAVEN RADARPROJ ECT 
IN WERKING GESTELD 

Hoezeer slecht zicht van ongunstige 
invloed is op de economic va'D. d~ 
scheepvaart, .rnog:e hlijken nit een vrij 
nauwkeurige h erekening van aileen de 
directe mistschade, welke een haven als 
Hamburg gemiddeld per jaar te lijden 
heeft, nl. ca. 3 mi!lioen gulden. Ten 
::tanzien van de Rotterdamse haven ka·n 
in dit verband gewezeu W<Jrden op de 
350 uren i•n het afgelopen jaar, waarin 
h et zicht o p de W aterweg minder dan 
1500 m was. Op deze ·wijze gaat een niet 
onbelangrijk gedeelte van het nuttig 
effect, dat de goede outillage, de snelle 
lo!!singeu eu de korte ve.rbindiugen me! 
de zec, waardoo.r de Rotteruamse haven 
gekenmerkt wordt, voor ue scheepvaart 
Ht:JJbtm, toch nog verloreu. 

Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat u et .liutt~ruamse gemeentebestuur 
reeds in 19-! 7, toen de lltau uog muluen 
iu de wederopbouw van zijn zwaar be-
8Chadigde haven zat, de vraag onuer 
het oog h eelt gezien, of de rallio-tech
nische J.mlpmiudelen, die getiurentie de 
oorlog aaumer.kclijk verbe terd waren, 
m et z-ouuen k unnen worden benut om 
bij mist of bij slecht zicht ook de veilig
hcid van de n avigatie op ue nv1er en 
~u ue havens te vergroten . 

Rotterdam moest ook in dit opzicht 
pionierswerk verrichtC'D., want de si
tuatie in andere landC'D., die reeds wal
radarinstallaties kenden - b.v. Liver
pool - , verschilt wei zeer veel met die 
van Rotterdam, waat: de haven veel meer 
landinwaarts is gelegen aan een hetrek
k elijk sm alle en bochtige vaarweg. 

Radarcommissie ingesteld 

In h et b egin van 1949 hesloten hurge
aneester en wethouders van R-otterdam 
een ,Ratlarc,onunissie vuor de Nieuwe 
W aterweg" ion te stellen, die met de 
leiding va'D. het onderzoek zou worden 
heiast. Deze commissie kon hij haar 
werk gebruik makcn van een rapport 
van de ,Staatsconunissie Onderzoek 
Radioteclmische Hulpmiddelen voor de 
.Navigatie" , waari!Il mede een ontwerp 
, H.adad-oodsdicnsl voor de Nieuwe 
W a terweg" was opgeuomen . 

Sindsdien is er door het Nederlands 
Radar Proefstation te Noordwijk m et 
behutp van mobtele radarinszatlaties 
s)".)W11latisch geexpenmenteerd iangs d~ 
w aterweg en in lwt gehele l{ouerdamse 
Jzavengeuied, Begunnen werd met 
een modeLonderzuek, w neinde vast Le 
steLlen, lweveel radarblokposten er 
1wdig zouden zijn om d e gelwte vaarweg 
vaJ~ zee tot in d e verschiltende havens te 
kwmen overzien. Men kwam hterbij 
tot de conclusie, dat er dan zeven radar. 
posten zouden moeten worden opge
richt, waarvo.or utteindelijk de volgende 
plaatsen werden aa~tgewezen: de sema
joor te Hoek van HoLLand, het ver
versingskanaal op Xozenburg, h et ge
bouw van Dirkzwager te Maassluis, h et 
'l'ankhoofd, het haventje van Pernis, 
de L ekhaven en h et Charloisse Hoofd. 

Apparatuur 

Ten aa'D.zien van de in deze posten 
gcplaatste apparatuur kan worden op-

RADAR BLOKPOSTEN 

1. Hoek v<>n Holland 4. Tankhoofd 
2. Rozenburg 5. Pemis 
3. Ma,assluis 6. l ekhaven 

7. Charloise Hoofd 

gemerkt, dat de radar zender/ ontvanger 
steeds in duplo is uitgevoerd, in ver
hand met de vereiste h edrijfszekerheid. 
De schakeling VRill de apparatuur is 
~odanig, dat heide heeldschermen 
geheel onafhan.kelijk van elkaar en ook 
gelijktijdig kunnt:~n werken. De post in 
Hoek van Holl-.md kan echter als een 
duhhele post worden beschouwd, omdat 
h ier vier h eeldsch ermen staan opge
steld, 'D.L twee voor het gehied huiten
gaats (het aanlopen van de haven) en 
twee voor het riviergedeelte. 

Zoe'kend naar. nienwe mogelijkheden 
om de apparatuur verder te perfection
neren, kwam het Nederland.s Rauar 
Proefst ation tot het z.g. raplotsysteem, 
waartloor het mogelijk Js, ook de dusge
naamde .,.hchtenlijinen ' ' op de nVler 
(door lichten aa'D.gegeven geleidelijn 
van de vaargeul) op het r.adarscherm 
vast te leggen. 

Spedale porto.loncn gemaakt 

Een ander prohleem, waarvoor. de 
gemeentelijke Radarcommissie ziclt 
geste!U zag, was, op welke wijze de 
gegevens van het walstatiun 'D.a<tr de 
Gchepen konden .worden overgebracht. 
Hiervo-or was een walkie-talkie nodig, 
die echtex - m et het oog op het aantal 
posten en rekening h-oudend met even
tuele uitbreidingen in de toekomst -
zou moeten b eschikken over niet min
der dan twaalf frequentie-kanalC'D.. 

Daar een de1~gelijk toestel niet in de 
handel was, wer d het ten hehoeve van 
dit gr.ootse project apart gemaakt. Op 
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St. Nicolaaskerk en Schreierstoren te Amst<erdam 

deze moderne poxtofonen, thans voot• 
het eerst in Nederland gehruikt, wertl 
bovendien nog een nieuwe vi'llding toe
gepast. J!n d eze portofonen is nl. ecn 
luidsprek er ingebouwd, waaxdoox allen, 
die aan hoor.d van een Gchip bij de 
navigatie h etr-okken zijn, onmiddellijk 
en onverkort kennis ku'llnen nemen 
van aile aan het schip verstrekte infor
maties. 

Deze portofonen zijn - zoals de 
naam zegt - draaghare toestellen. De 
loods ·brengt zo'n toestel in een tas 
mee aan boord. Daar haalt hij de 
(drieledige) antenne u it de tas en 
bevestigt deze met een bijbehorende 
klem op een geschikte plaats. De t as 
met !b.et t-oestel zet hij in de stuurhut en 
dan kan hij zich in verhinding stellen 
met de radarpost, in welker gebied het 
schip zich bevindt. De portofocm is 
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(to to : Mr. K. J. Krtek) 

lriertoe voorzien van een schakelaar met 
verschillende stand en ; voor elke post 
een bepaalde stand, want iedere post 
h eeft z''ll eigen frequentie (golflengte). 

Navigatie-veiligheid verhoogd 

Bij het hevaren va,n de Waterweg 
tij.delnS mindcr gunstig zicht, heeft de 
gezagvoerder van een schip nu dus de 
beschikking over. een loods, die beter 
dan waar ook is uitgerust. Want deze 
loods zal voortdurend van de wal af op 
de hoogte W'Orden gehouden van de 
positie, waarin het schip zich bevindt 
ten opzichte van de wal en ten opzichte 
van de lichteulijn. Hij zal langs deze 
weg ook aile verdere inlichtingen krij
gen, -over tegeuliggers, veerhoten (die 
zijn uitgerust met VaiSte mohilofonen en 
antennes. zodat men ook hier de mede-

delingen vwn de radarpost, in wclker 
gebied men vaar.t, via een luidspreker 
kau l10ren ) , enz.; kortom: aile infor
matics, die strekken tot verhoging van 
de veiligheid der navigatie. 

Met nadruk zij er hier op gewezen, 
dat een sc:hip niet, zoals in de vlieg
wereld, op deze manier wordt ,binnen 
gepraat". Op geen enkele wijze w-ordt 
ingegrepen in de Ieiding van de gezag
voerder. Deze zal zelf moeten beslis
e•n, of hij al clan niet met gehr.uikmaking 
van het radarsysteem zal binnenvaren, 
en de Radarloodsdienst zal zich uitslui
tend beperken tot het geven va•n de 
bovengenoemde inlichtingen. 

Men moet niet verwachten, dat sch e
pen nu ook hij potdichte mist de 
W aterweg met behulp van radar zouden 
kunnen opstomen. Gelukkig komt 
wetkelijk potdichte mist hier heel zel
den voor. Maar ook als de mlst iets 
minder dicht i•s, dan zal hij toch voor 
grote schepen een belemmering blijven 
vormen. Onder deze omstandigheden 
zal echter m et behulp va•n de walradar 
de vciligheid van de navigatie thans 
niet onaanzienlijk worden vergroot. De 
walradar zal er ook t·oe bijdragen, dat 
het regelm atig hinr:ne.nlopen van sche
pen zo min mogelijk zal worden ver
stoord, h etgeen ook ten aanzien van het 
heer.se.nde tekort aan havenarbeiders 
een voordeel betekent. 

(Uit: -de Lloyd-MaiD 

VIER ZEESLEPERS 

Weer hceft het Zeesleep vaart- en 
bergi.rtgsbedrij£ N.V. Bureau Wijsmul
ler t e IJmuiden •opdracht gegeven voor 
de boww van een zeesleephoot. Met 
de scheepswerf va'll Jonker en Stans 
te Hendrik Ide Amhacht is een con
tract gesloten voor de houw van een 
1200 pk sieper, die speciaal bestemd 
>zal zijn voor sleepwerk langs de kusten 
en i!n de Umuidense haven en gebruikt 
zal worden hij hergingen. Het 30 m 
lange scli.ip zal echter ook de oceaan 
nwgeu overstekeu . Dit is de denle 
sieper die in korte tijd besteld werd. 
Vermoedelijk wordt nog deze maand 
opdracht gegeven voor de bonw van 
een vierde schip in deze serie. 

Twee van dcze slepers zullen worden 
gehouwd door de scheepswerf Van 
Bcnnekom te Sliedrecht. Een gr.oter 
schip staat nog .op stapel te Hendrik 
Ide Amhacht en zal vermoedelijk in 
Juni a.s. in de vaart gehrac<ht worden. 
Dit is de ,Simson" bestemd voor het 
sleepwerk op lange trajecten. 



In het nieuws zagen wij dat bet 
ss. ,Golden 1sles" (2500 ton) voor sloop 
verkocht werd. Deze naam zegt ons 
niets, doch wei als wij weten dat dit 
oorspronkelijk de ,Kedah" was, een 
welhekende vonroor1ogse verschijning 
in de havens van Singapore, Penang 
en Bela wan-Deli. 

De .,Kedah'' werd in 1927 gebouw•l 
hij Vickers-ArmstrO'Ilg en was tot de 
wP.reldoorlog het trotse vlaggeschip van 
de Straits Steamship Comp. Zij hevoer 
de sneldienst Singa'pore - Penang -
Belawan v.v. 

Het was een dnhbelschroef turhine
schip met een v~rmog:en van 6000 p.k., 
waarmede een snelheid van niet rninder 
dan 19 mijlen ontwikkeld 'kon wor.doo, 
soms nog wel iets meer. Over b et 
traject Singapore - Penang deed z~j 
21 uur. 

De oorlo~~: maakte aan haar vreed
zame reizen, waaraan velt'l vacantie
g:an,!J:ers llrettige herinneringen bewaren, 
een einde. 

Het schip werd hewapend en kruiste 
voor de kmt van Noord-Bomeo om een 
oog op de J apanse ,vissers" te houden. 

Toen de eer3te .T apame hommen op 
Singapore vielen lag de ,Kerlah" in 
reparatie hij de Naval Base aldaar. De 
machines werden in aJlerijl weer he
drijfsklaar g:emaakt en .met veel geluk 
wist het schip te ontkomen. Jnist nadat 
zij haar ligplaats had verlaten om lan!!s
zij een tanker te hunkeren werd de 
reparatiekade getl'Offen. 

De ,Kedah" meerde te Keppel Har· 
hor en emharkeerde enige honderden 
overlevenden van de ,Prince of Wales" 
en ,Repulse" . Aan de kade onderging 
het schip nog een hommen-aanval doch 
ook daan1it kwam zij te voorschijn en 
zette 'koers naar Palemhang. 

Terug te Singapore hracht het 
R.A.F.~personeel naar Java. Toen de 
,Keduh'' de Iaatste keer te Singap'or.e 
terugkeerde stond vrijwel het geihele 
havencomplex in brand. Slechts 2 uur 
lag zij aan de kant en werd bestormd 
door militaire en hurgerpassagie:rs. 

Ondanks de vele vlieger-aanvallen, 
waarbij vooral de machines door. ,near
rnissers" veel te lijden hadden kwam 
het, zij het kreupelend, met een 7 mijls 
vaart te Tg. Priok aan. Via Tjilatjap 
waar een 400 evacue's werden opgeno
meu bereikte het schip 9 Maart veilig 
Colombo. 

In 1945 was de ,Kedah" een der 
eel"Ste schepen dat onder de vlag van 
de R-oyal Navy Singapore weer bnmen
liep. Aan de machines was steeds gc
dokterd en in J anuari 1946 was het dan 
ook terug bij de houwers Vickers-Ann
stl'ong voor een grondige restaur.atie. 

Met haar reeds spreekwoordelijk 
geworden geluk van voor de oorlog was 
het evenwel gedaan. Nog tijdens de 
reparatie werd het schip verkocht aan 
de Kcdem Palestine Line, later de Zim 
Israel Navigation Comp. te Haifa en 
kwam als de ,Kedmah" als een der 
cerste schepen onder lsraelische vlag. 

De kopers pref ereerden verdere 
rcparatie te Antwerpen. Daarheen ge
s1eept hrak ·de sleeptros bij St. Agnes 
Head. De ,Kedmah" kon nog juist op 
tijd voor ,stranding worden gevrijwaard. 
Het kwam in de dienst Haifa - Napels 
- Genua - Marseille v.v. In 1951 
scheurde haar. bodern open op het wrak 
van de Franse ,Patria" in de haai van 
Haifa. In 1952 ging zij over naar de 
Fa. Harris & Dixon, een nauwe relatie 
van de Zim-Lines, en werd de ,Golden 
Isles". 

Zij hleef op dezelfde dienst doeh lag 
meer in reparatie dan dat het voer, 
daar het maar steeds sukkelen hleef met 
ue turbines. Lang heeft het schip te 
koop gelegen tot het lcnslotte naar New 
Port MO'Il wen] ge8lcept om ge&loopt 
te worden. 

G. Knijpenga 

c!t11hr kfnmtr(l i_g l\£1outuur 
~ 

Een merkwaardig avontuur is dezer. 
dagen overkomen aan een 71-jarige 
New Yorker, als gevolg waarvan ~hij 
per ongcluk de Atlantische Oceaan is 
overgestoken. Hij wandelde langs de 
Hudsnn in New York en zag daar een 
grote menigte mensen cen enorrn 
gebonw hinnenga'an. Hij v~lgde hen en 
wandelde dde uur in dit fraaie gehouw 
rond ZO'Ilder er enig idee Van te hebhen 

dat hU zich aan boord van het passa
giersschip , United States'' hevond. Toen 
hU meende dat Ji'et tUd werd om eens 
naar huis te ~aan ~a£ 'hij een steward 
ol)(lracht een taxi voor hem te beste1-
1en. Aang:ezien het schip toen reeds op 
:r.ee was werd h~j als verstekeling voor 
rle 'kapitein gehracht. Deze liet hem 
rloor de ~cheellSdokter ondM.zoekCIJ'l 
dl)ch de>ze 'kwam tot de conclusie d'at 
de on<le heer hii ziin volle verstand 
was. mi had werkel~ik niet hegrep~n 
op een schip te zijn ! W aarschUnliik 
Wfl!< hU nooit eerder aan hoord van ePD 

sch1n m~weest. want anders zou bet 
toch wei tot hem zij'll doorged.rong:en 
dat het ~een normaal ,,gehouw;' was 
waar hij r-omlwandelde. En de karak
teristieken van een schip zijn toch 
waal:"schijnlijk ook voor iemarid die 
niet hevaren is wei op de een of andere 
wijze herkenhaar. 

( Overgenomen uit het dagblad 
,,Scheepvaart''). 

Het ss ,,Kedah''. 
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Staten dam 

Dertig jaar geleden was op de werl 
van Wilton-Fijenoord te Schiedam de 
lasser Piet de Vogel aan bet werk aan 
hoord van de i:;. aaahouw zi}nde Sta
tendam. H~r was voor hem de eerste 
maal, dat hij daadwerkelijk mocht mee
bouwen aan een zeekasteel, dat de 
trots van de Nederlandse koopvaardij 
zou worden. 

Toen bet schip enkele jaren later de 
werf verliet, stond De Vogel aan de 
kade. De imposante Statendam met zijn 
drie schoorstenen en een acco.mmoda
tie voor vijftienhonderd passagiers, 
hebield een warm plaatsje in bet h art 
van de jonge lasser. Steeds als bet scbip 
op de Nieuwe Maas voer en de werf 
in Scbiedam passeerde, &nelde De Vogel 
naar de waterkant. Daar ging zijn schip. 
HU wuifde naar de passagiers op de 
dekken en als de Statendam het rnime 
&Op koos, riep bij hun toe over het 
water : , Bebouden Vaart." Daarna zocht 
De Vogel zijn werk weer op. 

De Vogel is nu een bejaard man. 
Veertig jaren heeft hij in de scbeeps
bouw gesleten. Maar na zijn pensione
ring zijn ze hem nog niet vergeten. 

8 

Het m s. ,,Schouten" het Queensdok uukomende 

Oude haas De Vogel, zoals hij op de 
werf genoemd wordt, kreeg ecn uitnodi
ging voor de technische proefvaart van 
de nieuwe Statendam. 

, Hoe 'ka•n het h estaan n1ijnheer" , zo 
zei haas De Vogel tegen een van de di
r.ecteuren . . , Dertig jaar geleden houwde 
ik aan de Statendam en nu ga ik p as 
op de t echnische proefvaart." Voor hem 
had de tijd stilgestaan. Ogenscbijn
lijk was er voor hem ;uiets verandenl. 
Hij ging aan hoord om te zien wat 
het tegenwoordige geslacht tot stand 
had gehracht. De Vogel was spoedig 
met stomheid geslagen . Deze Statendam 
was een war.e manifestatie van de 
r azendsnelle ontwikkeling van de tech
nick . Hij werd met de nieuwe installa
ties en hulpmiddelen op het gehied van 
de n avigatie geconfronteerd. Hij stoncl 
op de hrug, toen de nieuwe Statendam 
anno 1957 met een snelheid van 21.9 
mijl per uur. bet water doorkliefde. 

Er werd hem verteld, dat op dlt 
schip 955 passagiers konden vertoeven 
en 4.33 l eden van de bemannin~. De 
Vogel hoorde van de m01lerne lasmetho
den. Er was gebroken met het ,ouder
·wetse" sy.steem van klinknagels. 

De Vogel kon het allemaalniet dade
lijk verwerken. Hij zeeg in een club-

(foto: J. Lt>zen 

fauteuil in de roo"ksalon en tuurde over 
het wijde water. 

,Een wonder. van tecbniek", sta.melde 
hij. Deze Statendam is werkelijk een 
sieraad voor de Nederlandse koop
vaardij. 

H et schip kwam op tijd gereed en zal 
de tweede plaats iunemen bij de ~eder
landse vloot. In de wereldvJoot zal de 
Statendam als nnmmer 20 worden op
genomen va'n de grootste sehepen, die 
de oceanen bevaren. 

Brug Bii Schellingwoude 

Ondanks de koude h eeft de fabriek 
op de zuidelijke oever, waar in df'! 
open lucht betonnen constructiedelen 
voor de hrul! worden gemaakt, 'lliet 
stilgestaan. De materialen w-orden 
voorverwarmd .met stoom van enkele 
locomotieven en van een drijve;ude bok. 
Over de met be ton gestorte pijler, 
waaraan men dezer dagen bezig was, 
en over de gereedgekomen betoomen 
con~tr.uctieledt'n zijn vervolgens enorme 
zeildoeken tenten aa;ngebracht, die 
men v-ol heeft )!:eblazen met stoom. 
Het beton k(}n zodoen de geen scbade 

.. 



lijden door de vorst. T erwijl veel 
wordt gesproken over doorwcrken 
hij slecht weer in de woningbouw, 
hebhcn Nederlandse bruggenhouwers 
irn samenwerking met Rijk~walers taat, 
aan het Bniten-IJ met de daad getoond 
wat op dit punt onder de moeilijkstc 
omstandi~hedeu mogelijk i5. Aan ver
anlwoor.de condities va·n de arheider; 
is daarbij onverminderde aandacht 
best ecd. 

Het aannemer:>hedrijf, dat de hrug 
voor de Rijkswaaterstaat houwt h eeft 
hij zijn streven naar tempovcrlwging en 
kostenbegroting geheel nicuwe metho
den toegepast. Hierhij valt allereerst te 
noemen de speciale fahriek op de zuide
lijke oever , waar. constructieornderdelen 
in voorgespanneon h eton worden vcr
va<>rdigd. Rier wonlt h et grootste 
spanhetonproject tot nu toe i·n Neder· 
land toegepast. De fab riek heeft onder 
andere de levering van 27.000 meter 
aan palen irn voorgespannen heton op 
zich knnnen n emcn. 

Op het werk is verder in totaal 6100 
meter van een zeer spcciaal soort paal 
gebruik gemaakt voor. h et dragen van de 
waterpijlers van de bruggen . De 
zogen aamde H.B.-palen, elk een 'kleine 

Het ms. ,,Straat Maclura"' 

twintig m eter lang zijn niet gehcid. 
Bij 1tet plaatsen is een stalen buis 
met een doorsnee van 1.65 meter 
gebruikt. Men liet deoze rechtstan
~ig in h et water zakken. De grand 
m de buis werd weggezogetn tot 
een dragende ornderlaag werd hercikt. 
Daama :kou een H.B.-paal in de buis 
omlaag worden gelaten. Nadat de buis 
weer omhoog was getrokken, werd do? 
paal heproefd met een hclasti•ng to t 
280 ton toe, die werd hereikt door een 
drijvende bok als he t ware met zijn 
volle gewicht op de paal te laten 
han gen. 

Bij de hrug over het Buiten-IJ zijn 
verder volgerns geheel nieuwe methoden 
op deze palen betonnen caissens vaGt
gezet. Nadat een caisson vol was gestort 
met betou, had men een uitstekernde 
pijler. zonder dat gehruik was gemaakt 
van een damwardkuip. 

H et werk aan de pijlers hceft de 
afgelopeu vorstper i.ode doorgang kun
nen vinden . Stoom vau twee locomotie
ven werd via buizen naar de silo's 
?;eleid om de m aterialen te verwarmen. 
Met behulp van stoom kon beton ge
maakt en op temparateur gehouden 
w·orde'll. Over een met beton gestorte 

(foto: VrUho!, Rotterdam) 

pijler werd een tent geplaats t, waarin 
stoom van een drijvende bok werd 
geblazen. 

De IJ -oeververbinding Schellin gwou
de krijgt grote beteke<nis voor h et ver
keer, oo'k voor de peri ode dat de IJ
tunnels er zullen zijn. Het verkeer nit 
Amsterdam-Zllill, uit Utrecht en 't Gooi 
(de rijksweg u it AmersfO{)rt krijgt aan
slui tin rr in Amsterdam-Zuid) kan straks 
via de ~ieuwe route gemakkelijk ern snel 
naar A.msterdam-Noord en Noord
H olland k ometn. Aan de in aan
bouw zijnde traverse zal i!n de toeko.mst 
waarschijnlijk de weg naar Lelystad 
dO{)r de voormalige Zuiderzee-gebieden 
gek oppeld worden. In dat geval zal het 
mogelijk zijn de traverse dubhe! zo 
breed te maken. De zuidelijke wegver
bindin rr('ll tot even voor h et Amsterdam
Rijnka;taal en het NoordclUke wegvak 
van Schellingwoude naar de Leeuwar
derweu worden door de gemeente Am
sterda~ aan gelegd. Het is echter niet 
zeker dat deze toeleidingsroutes naar 
Amsterdam-Rijnkanaal en Buiten-IJ 
reeds ·dit najaar gereed zullen ziju, zo 
verneemt de K. N.A.C. wat met de brug 
zelf vennoedelijk wei het geval zal zijn. 
In dat geval zullen noodverbindirngen 
worden ingevoegd. · 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN. 

Per vliegtuig: 

H. Sonnenberg 
L. J. Bos 
H. ]. van Reenen 
C P . v.d'. Mije 

H. J. van Dijk 
Ch. J. B. Oudsteyn 
J. B. v.d. Blink 
F. E. .de Nieuwe 
H. J. Br ons 

:\1. Zander 
J. S. Wilting 

Lie Hok Liong 

adj. chef 
lhfd. empl. 
hfdwtk. 
1e stm. 

gezngv. 
diensthfd. 
1e stm. 
2e stm. 
2c stm. 

Hfdwtk. 
empl, 

2e stm. 

20/ l ex EV (naar CM/HK) 
22/ 1 ex EV (naar PZ/WP H.K. l 
22/1 ex RV 
22/1 ex RV / ZV (naar 

Singapore) 
23/ l ex RV (ooar Singapore) 
21/ l ex EV (naar TD Sutaihalia) 
29/1 ex RV (naar Singapore) 
5/ 2 ex RV/ SV j PV 
6/ 2 ex RV/ SV /PV (nuar 

Singap~re) 
6/ 2 ex RV 
6/2 ex EV {naar Agt. 

Bailldjermash1) 
U /2 ex S.V. (gaat met 

resta-nt RV) 

Per ms. ,Willem Ruys" dd. 11/2 : 

Mevr. M. A. Bos
v.d. Capellen en 
kinderen 

1' . .T. Bruls en echtg. 

gezin hoofd'
empl. 
2e slm. 

G.Jzinshereniging 
~x RV ;sv 

Per ms. ,Straat Madoera" ddo. 19/2 te Singapore: 

C. v.d. Berg 
.T. Schaap en gezin 
L C. Groeneveld 
E. ]. Rohijns 
Tit. A. J. Weymars-

hausen 
M. llerrevoels 
J A. Gieltjes 
W. H. v.d. Poel 
T. F. Rijckaert 
J. E . Hat·tzuiker 
F. A. M. Dolhain 
D. Visser 

J V. Wolff 

H . J. Konings 

VERTROKKEN. 

Per vliegtuig : 

Th. v.d. Voort 
l' G. A. v. Eeden 
F'. J. Engels 
W. R. Abels 
G. H. Groenhof 
W. Th. P. Mierop 
W. A. Di-lling 
;T • .die Jong 
M,. C. v.d. Engh 
H. Hi:Jle1brandt 
G. A. de Beer 

H. J. Wijtenburg 
J. H. Redeker 

gezagv. 
1e stm. 
3e stm. 
3e ~tm. 
3e stm. 

hfd. wtk. 
2c wtk. 
3e wtk. 
3e wtk. 
4e wtk. 
4e wtk. 
5e wtk. 

n. wtk. 

11. wtk. 

RV 
RV 
RV/ SV 
RV/ SV 
Nieuw ·aangenomen 

RV/ SV 
RV/SV 
RV/ SV 
RV/ SV 
RV 
RV/ SV 
~1ieuw aangenomen 
ex opleiding 
nieuw aangenomen 
ex o.ple-i'lling 
nieuw aangenomen 
ex opleidi.ng 

Welkom! 

·gezagv. 
hfdwtk. 
2e stm. 
em pl. 
le stm. 
kv. hfd,vtk. 
tkv. 3e wtk. 
3e stm. 
4e wtk. 
hf.dwtk. 
1hfd. empJ. 

hfd'wtk. 
hfd.baas 

20/ 1 RV/ OP 
21 / 1 RV 
23/ l RV/ SV 
24/1 EV (ex Eq. Sm:abaia) 
25 /1 RV 
28/ 1 beeindi;ging .dfenstverband 
28/1 .beeindiging dienstverhaud 
3u/ l RV 
30/ 1 RV 
31/1 RV 
31 / 1 EV (ex Ag. Panka]. 

Pinang) 
1/ 2 RV 
4/ 2 EV (ex Werkpl. Tg. Priok) 

L. R. Kreeuseler 
E. N. van Don 
C. Olij 
J . H. Wel.'Ilsen 
J. Ro~se 
J. van Zanten 
R. E. P. le Clercq 

2e wtk. 
3e wtk. 
2e stm. 
3e stm. 
2e stm. 
3e stm. 
geza.gv. 

4/ 2 RV/ SV 
4; 2 RV/ SV 
6/2 eervol ontslag 
6/ 2 RV/ SV 

11/ 2 RV/ SV 
IZ/ 2 RV /SV 
14/ 2 RV 

Per ms. ,Sinabang" ddo. 9/2 naar Australie: 

W. G. Sont le stm, RV 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 18/2: 

J B. K. Siebe en Adj. Chef EV 
echtg. 

J. E. Scht·oder Hfd. empl EV/ OP 
en echtg. 

G. ]. Essers Hfd. elupl. 
en echtg. SMP F:V 

J. J. Schols empl. SMP EV 
J. A. Hofsted·e Baas A. EV 

en gezin 
A. B. Albrec·ht 1e stm. RV/ VP 

en gezin 
P . H. G. Rijnders 2e stm. RV/ VP 
H . Stoter en gezin 2e sun. RV 

Goede reis en behouden aankomst. 

NIEUW AANGENOMEN: 

J. F. D. Fairweaot1her 

L. ter Steege 

T. E. Achmad 
P. J. Verhoef 

kv. 3e wtk. 

3e stln. 

}oc. mnpl. 
3e stm. 

d·d. 8/ 1 

. d.d. 24}1 

dd:. 1/2 
dd. 3/ 2 

van Australie te 
Sing·apore gearriveerd 
per vliegtu·i-g 
gearriveerd 
oo:ar Claims HK. 
.per vliegtuig 
gearriveerd 

Welkom bij onze Maatschappij! 

MUTATIES: 

Yap So en Hian 

P. J. •de Kruyf£ 

P.M. Micka 

N. H. M. Engels 

A. van Pelt 

R. P. Disse 

C. ·de Roode 

P. N. van Veen 

C. H. Poulus 

M. Done 

P . H. L. J. K. van 
dlen Kerkhoff 

loc. empl. dido. 9/1 van S.M.P. Berouw 
naar Ag. M.aka~ser. 

hfd. empl. ·Mo. 22/1 van Cl\:13 HK 
ged!etacheerd na!lll' Ag. 

Med'an. 
dienstohef ·ddo. 25/1 van Ag. P~1lemhang 

naar Ag. Tg. Priok 
hfd. empl. dd•o. 29/ 1 van Ag. Singapore 

nrrar Ag. Penang 
cmpl. dnQ. 1/ 2 van CM 2 HK naar 

vrachtzaken HK 
Adj. Chef d•d•o. 3/ 2 van Agt, Medan 

na:ar Djakarta (lnspec· 
tie Agentschn;ppen) 

empl. ddo. 3/2 van Agt. Singapore 
naar Survey Dienst 
Tg. Priok 

Em pl. cid.o. 4/ 2 van PZ/ WP /HK 
naar Agt. Ba.Jikpapan 

Adj. Chef <l'do. 7/ 2 van Agt. Tg. Priok 
n~ar Agt. Sur.a•baia 

Loc. empl. ~!do . 12/ 2 van Ink. & Mag. 
Dienst Tg. Priok naar 
Secretarie H .. K . 

Hfd. elPpl. d'do. 14/ 2 van Agt. Balikpapan 
naar Djakarta, !lWl 

tussentij ds verlof 1/ 'l 
'57 naat Agt Medan. 



GO HENG TJOAN 
Hfd.ks. Il;HK. I (Makasser) 

25 jaar 
1 A.pnl 1957 

Co Heng Tjoan werd· o.p 16 April 1910 te 
l\iakasser geboren. 
In het jaar 1932 .kwam hij als klerk in dien5t 
Vati". onze maatschappij. 
Op 1 Januari 1948 werd hij bevorderd tot 
le klerk en een =·and later aa.ngesteJd tot 
Ka~sier le kl. 
Op 1 Januari 1952 volgde zijn bevordering 
tot Hoof.dikassier II. 

* 
SOELEH 

l'esuruh • Kantor (Makassel") 
11 April 195 7 

25 Tahu.n. 

Didalam keadaan sehat-wal'afiat .d.:m ·dengan 
tiiink kurang ;;esuatu apa. sampai pad•a ini 
waktu saudm·a Soeleh mendjalankan kewa
dj~:bannja sbg, seorang Pesuruh·Kant>()r pada 
Perwaldlan knmi• .di l'dakasar. Saudara Soeleh 
il1i ~mahirkan .di Gilntungan (Limbung) dida
Iam tahun 1901, ,dllfl'l. pada tanggal ll April 
1932 .dia telah mulai masuk bekel"dja d'i· Pe· 
rusahaan kami. 

Pad'a tanggal 11 April 1957 jang akan 
da·tang, ma·ka genaplah 25 tahun lamanja &au
darn Soel~h mendjalanknn ikewad'jib:mnja dan 
knmipu.n tida·k lupa menjampaik31n salam
b:thagia. Moga-Moga ·saudara Soeleh akan 
sanggup meutjurahkan tenaganja beberap:t 
t-.o!mn lagi kcpada K .P.M. 

* 
DANTJE 

Djurumudi IMaka·s~er) 
22 April l%7 

25 Tahun. 

Saudara Dt.nrtjc dilahirknn di Enrek.a.ng rpada 
tahun 1912. P.nda Utnggal 22 Apm·il 1932 
dia •telah mu.Iai masuk bekerdja -di Pcrusa· 
k..:~.n kami, dan pa·da tanggal 22 April 1957 
ja111g akaon ·datang illl! akan m em'Peringati hari 
nlang ·tahun ·dinesnja jang tke-25. 

Sampai padr1 ini sa'at ia m endjalankan ke
W<•djiha,nnja sebagai seorang Djurumudi~ 
cikekitar Pangkalan-Soekarno pad a Pelabu
h.&n Maka,;sar. 

Pada hari peringatan ulang ta.hun dines jang 
ike-25 ini k~lllli mengutjapkan hahagia kepa.d:t 
&.luda1<~> Dantje. 

Moga-Moga diha~i-hari jang akan datan rr 
ia beserta keluarga akan selalu mengalami k e
J:.ahagi.aan ;jang penuh hendaknja. 

"May I propose a farewell toast, gentlemen?" 

HET LOGEERGEBOUW. 
( overpeinzingem van een ex-gast) 

I 
Als je maanden, of zelfs jaren, in het 

Logeergebouw zit, dan zijn er in de 
regelmatig terugkerende voorva11etjes 
beslist enigem die, non ja, op den duur 
vervelend aandoen; zoals om de andere 
Zaterdag een por.tie hru.ine bonen met 
spck, of het dagelijkse tandenpoets
water uit de jemeverfles, of de halve 
kilometer wandeling van Sing-Sing 
naar voren en terng om een glaasje bier 
te bestellen, of de drukkende hitte itn 
de zweetsleuf waarin je bent onderge
hracht, of etc. etc. 

II 
Dan wordt je overgeplaatst en, wach

tende op de ontruimiug van je a.s. 
wn•ning, wordt je zolang ondergebr.acht 
in een pasangrahan. 

Deze pas:mgrahau is nieuw gebouwd, 
modern en ruim opgezet; een aparte
ment hestaat nit eem overdekt plat van 
3 X 5, de ~laapkamer is 6 X 5 en er 
achter ecu ·drie-delige toiletkamer van 
2 X 5. Hecrlijk, wat ecn ruimte. 

III 
Maar als je 's morgen hij het onibijt 

'koppi tobroek krijgt en als beleg een 
afgepaste lik leverpastei en een konde 
mata sa pi; en 's .middags een bordje 
p ep erwatersoep, konde rijst, 2 sajoerans 
en een visje, 's avonds hetzelfde zonder 
visje en de volgC'llde dag precies het 
zelfdc menu, en de dag daarop inplaats 
van een lik leverpastei een plukje cor
ned beef em voor de r est weer het zelf
de, en wa'llneer verder blijkt dat er. wei 
eens vergeten wordt de kamer te doen, 
en de bedden nooit worden gelucht 
zodat in de regentijd eem intens muffe 
Iucht in de slaapkamer hangt, dan, ja, . 
dan moet je toch erkennen: ,In het 
Logeergehouw was het zo gek 'llog niet." 

V. R. Uytmaer 

* 
Nieuwe Scheepvaartdienst 

In Ahart a.s. zal de , Interocean 
Marine" te Montreal een nieuwe lijn
dieust openen tussen Rotterdam/ Ant
werpen en Montreal, alsmede andere 
havens aa'll de grote lllel'en vice- versa. 
In h et geslotcn seizoen zal de dienst 
worden onderhouden tussen Rotterdam/ 
Antwer.pem en Halifax NS/ St. John 
vice-versa. H et hetreft hier een onaf
hankelijke lijn, die met etgen vastge
stelde tarieven en doorvrachten zal 
opereren. Agenten voor Nederland is 
de fa. Hudig en Pieters te Rotterdam. 
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ehina en zijn 

waterwegef6 

Evenals Nederland heeft China een 
uitgebreid waterwcgennet. De grootste 
rivier is wei de Jang-t5e-Kiang (lengtc 
5000 km). Bij de plants 1-tsjang wordt 
deze rivier. 1000 - 1500 meter breed. 
Deze plaats ligt circa 1400 km van de 
monding. Bjj de plaats Hankou begint 
de bedijking en bier over een afstaiJld 
van 1000 k.rn bestaat er veel overeen
komst met bet Nederlandse landschap 
langs de rivieren. Overal ziet men 
(Hjkem, kreken en akkers en akkertjes, 
met kleine en grotere bruggen. Over
str.omingen waren in dit gehied aan de 
orde van de dag en door steeds verder 
gaandc bedijking tracht men dit euvd 
te voorkomen. Andere grote rivieren 
zijn de Hwang-ho of Gele rivier en de 
Hr.n-Kia•ng. Onderling zijn deze rivieren 
weder.om door kaualen met elkaar ver
bonden. 

R et grootste van deze kanalen is wel 
het Keizers-kanaal. Het werd gebouwd 
tijdens de regering van de keizers nit 
de Ming-dynastic (1368-1644). Men 
maakte gebruik van een kanaal dat 
J·eeds in 485 v. Chr. aa'll de koot gegra
ven wercl. Toen het gehele kanaal ge
reecl was, had het een )engtc van .maar 
liefst 1100 km, terwijl de hreedte 
varieerde van 100-300 meter. Toen in 
1850 de Hwa•ng-ho vedegd werd, kwam 
het noordeiUk deel van het kanaal in 
verval. Maar het znidelijk gedeelte 
wordt nog tot op de dag van heden 
gehruikt. 

Een 50 tot 100 jaar geleclen speelde 
haast het gehele verkeer van China zich 
op de waterwegen af. Steeds was de 
O'Verheid er op bedacht door. de aanleg 
van kanalem de scheepvaart te hulp te 
komen. Immers op deze waterwegen 
werd ook de belasting in natura ver
voerd welke men naar de hoofdstad 
van !Jet land moest zenden. Dit was 
zeer nood:t:akelljk, daar de staatskas 
door verschillende oorlogen middelen 
no<lig had. 

ln elk ~ebied van China komcn 
aiJldere scheepstypen voor. De typen 
worden steeds aangepast aan de plaatse
lijke eisen. De ~chepen zijn naar gelang 
van de geaaJ·dheid van de rivier~n 
gecomtrueerd. Zo treft men vlotte en 
Jminder vlotte scl1epen aan. Oak de 
(Constructie is IJlaar gelang van het ge
bruik min of meer stevig. Veelal gaan 
de 'schepen van vader op zoon. AnJers 
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was 'het echter in Pao'king. Hier bouwde 
men schepen van hont van een zeer 
eenvoudige constructie. De in dit gebied 
gevonden st eenkool werd· naar Hankou 
vervoer<l, waarna het schip gedemOOl
teerd werd en verkocht. 'De zeilen en 
verdere tuigage werden weclerom voor 
een nieuw schip naar Paoking gebr.acht 
eon de geschiedenis herhaalde zich. 
Meestal waren h e t sch epen met een 
draagvermogen van 50-80 ton. 

Over het all!emeen hebben de rivier
sclJepen i'll China een hrede vlakke 
bodem, die naar voren weinig of niet 
smaller wo·rdt eon in opgehogen hrede 
eindvlakken boYen het water nitsteekt. 

W aarschijnlijk is deze vorm uit het 
gewa<ne hontvlot voortgekomen. 

Wat de oorspronkelijke Chinese zee
schepen hetreft ( dit zij'll dus geen 
schepen waarbij de Europese invloed 
merkbaar is) valt het op, dat dit in feite 
slechts rivierschepen zijn, welke voor 
de zeevaart geschikt zijn. Nooit heeft 
China uitgeblon'koo als een zeevarende 
natie. Deze voor de zeevaart ge·schikt 
gemaakte echepen werden dan ook 
hoofdzakelijk gebruikt voor de kleine 
kustvaart en de vaart op Japan. 

De Chi'llese "Zeilschepen hebben ovel· 
het algemeen lange masten welke op 
kleine schepen nit een stu'k zijn. Op 

Chinese flriiUW 
(foro: Gezagv. H. Ze1jlst r a ) 



crrotere schepen zijn zij uit verschillen
de delen samengesteld, en zijn soms op 
grotere .:;chepen gestaagd. 

De zeilen hestaan meestal uit ver
ticale ha'llen en zijn ver.sterkt met ve)e 
zeillatten, die van voor tot achter 
door lop en. 

TerwW de zeilvorm i•n het Noorden 
hoogrechthoekig is, is deze hoe verner 
men naar het Zuiden komt aan het 
achterlijk rond gesneden, en krijgt de 
hovenra een schuine stand. Over het 
alcremeen steken hovenra en voetra 
1a~gs de mast naar voren nit. Op de 
voorste helft van de zeillatten heeft 
men vanglijnen aangebracht met het 
oog.merk, dat het zeil niet te voorl~jk 
lanl!s de mJ.st zal komen. De zeilschoot 
is over het algemeen zeer ingewikkeld. 

Een groot aantal roertypen worden in 
f.hina gebruikt. Het normale type is 
een in het midden van het achterschip 
opgehangen rocrtype, hetwelk soms 
draaibaar is tussen de uokkoo, soms 
opgesloten in een rocrbun. In het noor .. 

1de•n is het roer1>lad meestal onregel-
1matig vierkant, waartegenover staat, 

' dat in bet midden deze onder l1 e t schip 
' uitste'ken en dan dienst doen als zwaard. 

In het zuiden heeft m en vcelal rnit
vormige roeren. In deze roerC'll zijn een 
aantai ruitvormige gaten aangebracht. 

Ook heeft men veelal in de plaats 
van een roer cen lange stuurriem. 
Soms zelfs twee en nog een voor het 
hijsturen op het voo.rdek. Op de Boven
J an g-tse-Kiang is deze stnurriem soms 
even la·ng alii het schip. 

Evenals China het la.nd i\S, waar m en 
door een koelie kan voortbewogen 
worden in ec.n rickshaw (rijtuigje op 
twee wielen) zo worden ook vele 
schepen door grote groepen van p erso
nen getrokke>n. Soms zelfs tot 200 en 
meer. lndien schepen door roeien wor-

den voortbewogen, dan zitten de Chi
nezen veelal met gezicht naar voren en 
kruisen de riemen zich hinnenboord 
v0oor de roeier. 

Ook wTikken komt voor. 
In de havenplaatsen had men vroeger 

tevens nog een raderhoot, die door 
mensenkracht werd voortbewogen. Deze 
soort van raderhoten zijn reeds .meer 
dan 1000 jaar in China bekend. Men 
houwde hU deze schepen het achter
schip hoven water. Hier werd het hek-· 
wiel aan hevestigd. dat floor trekrade
ren in hewepng g;ebracht werd. Onno
dig te zeggen dat degeone, die deze 
tredraderen in heweging moest brengen 
niet hepaald een aanrrenaam beroep had. 

Bii het hezien va•rt al deze scheeps
typen moet men echter wel beden'ken 
dat ook in China de machine hoe Ianger 
hoe meer a'Jldere manieren van voort
hewe¢ng verdrong. 

Het d;aagvermogen van al deze jon
ken varieerde over het algemeen van 
80 tot 250 ton. 

I•n het plaatselijke verkeer en in de 
havcnsteden zag men echter o()k vele 
kleiner.e schepen. Zo kan men heden 
ten dage i'll Shanghai, Hongkong ·en 
andere havenplaatsen bij het laden van 
bui tenlandse schepen '110g vele vaartni
gen zien, die de koopwaren voor het 
huiteuland bestemd aanhrengen. 

Ook treft men in de uitgehreide 
delta's hele nederzettingen aan Va'll 
personen, die op schepen wonen. Zo 
WOOlen bijvoorheeld in Canlon 200.000 
.mensen op schepen. Het is een enorme 
kolonie. Zelfs vindt men er een markt 
op schepeon. Alles gesohiedt te water. 
.En evenals in Venetie zien wij hier 
ook begrafenisvaartnigen. .Padevinkers 
brengen aJle benodigde goeuereu aau 
boord van de wooonschepen. Het 1s met 
recht een stau op ' t water. 

Uit ,.Schu·ttev,ier" 

DE FAMILIE HOLPIJP (op zondag) 

Rotterdam behield 
positie 

Rotterdam heeft in 1956 omlanks 
Suez zijn positie hehouden; in ~er
gelijkiniT met het voorafgaande Jaar 
is deze ~elfs nog enigermate verbeterd. 
Dit constatcerde- mr. G. E. van W alsnm, 
de bnrgemeester van Rotterdam in z~.~n 
oudejaarsrede. Tot ondejaarsdag Z~Jn 
er meer dan 21.000 zeeschcpen ge
noteerd zodat bet record '1log behoorlijk 
werd overschreden. Bedroeg in 1955 ile 
gezamenlijke inhoud 39.7 miljoen netto 
reg. ton, dit jaar zal dat .. omstreeks 
43.5 miljoen netto reg. to'll ZIJn. In 1955 
werd 66 miljoen ton goederen aan- ~n 
a frrevoerd vorirre J. aar kon op 74 nul-'=" ' e . 
joen ton wordem ger.ekend. 

Aangezien het feit, dat Rotterdam 
rhans onder de wereldhavens de tweede 
plaats inneemt in twijfel wordt 1!-'etrok
ke•n, de.elde de burgemeester medc, dat 
in de periode van Maart 1955 t•ot 
Maart 1956 het goederenverkeer te 
Lon den 53.9 miljoen ton bedroeg en te 
Rotterdam 68.2 miljoen ton. Elimi•neert 
men van deze heide havens het olie
vervoer, dan behoudt Rotterdam nog 
een voorsprong van 10 .miljoen ton. 

De hurgemeester stelde vast, dat de 
stij!!i.ncr van het goederenverkeer te 
Ro;terdam hoofdzakelijk veroorzaakt 
is door een toeneming van h et vervoer 
VU!n kolen, ertsen, graau en olie. 

Het kolenvervoer steeg van 15 tot 
18 miljoen ton, bet erstvervoer steeg 
van 7.5 tot 10 miljoen ton; het graan
vervoer van 3.4 tot 4.5 miljocn t0'11-

Het olievervoer is gestegen van 23 
tot 25 miljoen t·on. Het hou tvervoer is 
afgenomen vau 1.7 tot 1.1 miljoen 
to•n doordat minder mijnhout en pa
pie~hout werd doorgevoerd. Ook het 
stukgoed-verkeer is achteruit gel.o~en. 
waarschijul~jk van 11.6 tot 11 mtljoen 
ton. Van invloed zijn geweest de terng
crancr va'll het vervoer van rowe suiker, 
e I:'! .. . 

\'an petroleumprodukten en van qJst. 
Er is ook achteruitgang in het transito
verkeer gew·eest, voornamelijk te'll 
gevolge van. een geringere of anders 
gerichte export v:m Duit!'e kolen. Er 
is een kentering gekomen in h et aantal 
lijnen em afvaarten. He t aantal lijnen 
is gedaald va11 226 tot 212, het aantal 
afvaarten van 7.800 tot 7.100. De stij
ging in het vervoer van kolen, erts1: n 
en granen en van olie wijst volgens de 
Jmrgemeester op het voortschrijden van 
de industrialisatie in West-Europa en in 
N ederland. Er werken thans 13.000 
.man in de h aven , 2.500 worden er van 
huiten de stad aangevoerd. Opvoering 
van de woninghouw blijft derhalve 
nood'zakelijk. 
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Met een half schip 

De sleephoot Thames van L. Smit en 
co•s intemationale sleep dienst heeft 
het gepresteerd een half schip over de 
Atlantische Oceaan te slepen. In Rio 
de .T aneiro werd het schip voor zover 
nodig was dichtgespijkerd en de Tha
mes nam het op sleeptouw met bestem
ming Bolnes, waar Boele's scheeps
werven oo machinefabriek N.V. er een 
nieuwe helft aan zal houwen. 

Twee maanden geleden hegon men de 
reis met de restoo van h et stoomschip 
Farappo van· de Lloyd Brasileiro, dat 
enige tij d tevoren op de rotsen was 
gelopen en in tweeen gehroken. Onder 
cle kust van P ortugal gekomen ving de 
kapitein va'll. de Thames, de heer 
L. Westdijk Sr. noodseinen op van een 
hrandend Noors tan'kschip, de J a'll.ina. 
Hij legde zijn sleep enige tijd in de 
haven van Lissabon en vocr naar de 
Noor. toe. Hier kwam. hij echter te laat. 
Een Poolse slecpboot had reeds vast
p:emaakt en kapitein Westdijk kon zijn 
sleep weer gaan ophalC'll.. Of hiJ hiervan 
achteraf spijt h eeft valt te betwijfelen. 

Het Noorse schip is toch vergaan, 
enige leden van de bemanning va'll. de 
Poolse sleepboot m eenemend in de 
dicpte. Reeds tweem.aal eerder in de 
geschied·enis van de m aatsch appij is een 
half schip veilig overgehracht, maar 
nog nooit over een zo la'll.ge afstand en 
onder overeenkoanstig zware omstandig
hcden. 
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Het m.s. ,Ophir" komt de 

haven van T g. Priok 

binnen 

(toto's: Willy van Boggelen) 

Michiel Adrieansz. de Ruyter 

Onder grote bela'll.gstelling, in het 
bijzonder ui.t rederSkringen, is opgeTicht 
het nationaal comite tot herden'kin g 
van de 350ste geboortedag van admiraal 
Michiel' Adrieansz. de Ruyter. 

Het i'llitiatief daartoe was genomen 
door vice-admiraal b.d. J. Callenfels 
oo de heer D. Hudig. De minister van 
onderwij s, kunsten en wetenschappen 
en van verkeer en waterstaat waren 
ver.tegenwoordigd door ·de secretarissoo
generaa:Ji, dr. J. H. Wesselings en 
mr. D. G. W. Spitzen. De directeur
generaal van scheepvaart hall een ver
tegoowoordiger gezonden ; kolonel W. 
van den Donker trad op als vertegen
woordiger vau ode bevelhebber der Zee
strijdkr.achten vice-U'dmiraal H. H. L. 
Propper. R et hoof.dbe.stuur der. P.T.T. 
•zal een De Ruyter zegel uitgeven. In Am
sterdam en daama in Vlissingen zal een 
grote De Ruyter t entoonstelling worden 
georga'lliseerd. De beer Van der Lee de 
heeft een :hoek geschreven over het 
Ieven van Michicl Adrieansz. de Ruyter 
en de sociale toestanden in dien tijd. 
De plechtige h erdooldng van de ge
boortedag van de zeeheJid zal 22 Maart 
plaats vinden in de St. J acobuskerk te 
Vlissingen. De feest elijke herdenking 
zal vallen, aldus het voorlopig program, 
tussen 2 oo 7 J uli. 



Iiovt.>n.~uwnde /oto toont het moment waarop Mevrouw ]. E. Riiell-geborell Bar01usse Ben.tincJ.
de doopplechtigheid en de te!Vaterwting verricht. 

Telefonie op zeer hoge 

frequenties 

(foto: Tom Kroeze, Rotterdam) 

Tewaterlating 
Ms. ,Straat Lombok11 

H et motorschip , Straat Lombok" -
in aanhouw hij de N.V. B-oele's Scheeps
werven en Machincfabriek te Bolnes - · 
werd dd . 17 November 1956 door 
MeVI·onw J. E. Roell, gehoren B aro
nes~e Be•ntinck tc water g:elatcn. 

H et is een open sheltcrdekschip en 
het wordt ond er Lloyd's Register of 
Shipping, hoo~8tc klasse + 100 A. 1. 
gebonwd. 

De voon ;·aamste 
Lengte over allcs 

gegevcns zijn: 

Lengte tussen de loodlijneu 
Breedte op huitenkant 

133,80 
121,92 

· span ten . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 18,21 
Holte tot shclterdek in 

Jll. 

Jll. 

Jll. 

de zijde . . . . . .. . ... . . . . . . .. . . 10,744 m. 
Uraagvermogeu . . . . . . . . . . . . ± 7350 tous 

a. 1000 kg. 
Laadruiminhoud (in balen), 

incl. 30.000 ft. 3 lading-
koe]. en vrieskamers ... 377.000 ft. 3. 

Het schip zal worden uitgerust m et 
eeu Stork dieselmotor van 6500 APK, 
die het schip een diemstsnelheid van 
15%, knoop zal geven. 

Het schip zal in April a.s. worden 
opge1cverd. 

In Den Haag is -dezer dageon een 
O\'ereenkomst getekend door de P.T.T.~ 
admillistr.aties van de landen gelegen 
nan de Noordzee en de Oostzee hetref
f"nde de invoering van telefonie op zeer 
hoge frequenties (golflen gten ongeveer 
2 meter) tussen schepen onderling en 
schepen m et de wal. De overeenkomst 
]JeYat eeon verdeling van de golflengten 
over de bij dit verkeer hetmkken 
diensten zoals radarheloodsing, haven
dien~ten en openhaar verkeer. Voorts 
zijn regels vastgesteld voor de afwik
keling va111 dit verkeer en v-oor de in
richting van de apparatuur. 

Deze foto werd genomen1 nadat de tewcltedating van het m$ ,.Stram [,ombok" teas geschied. 

(foto: Tom Kroeze, Rotterdam) 

De hijeenkomst werd hijgewoond door 
ongeveer 80 deskundigen op h et gehied 
van radio-.scheepvaart en industrie. 
Behalve de boveongenoemde l anden 
waren ook de V erenigde Staten, Canada 
en Italii~ ver.tegenwoor.digu, alsmede 
enkele internationale organisaties, z-oals 
d'e I•nternationale Kamer van Scheep
vaart en de Internationale vereniging 
voor verre berichtgeving. 

De con1erentie stond onder h et voor
zittersch ap va111 de ·directeur-gener.aal 
dt-r Nederlandse P.T.T., ir. D. H. varn der 
Toorn, terwijl ue heer J. Houtsmuller , 
hoofd van de dienst van ikust- en 
scheepsradio t-at vice-v()orzitter werd 
gekozen. 
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BlJ ons op be sok 
Op de hok heleef je soms de raarste 

Jingen. Onlangs, een paar uur vo6r we 
Umu!den aanliepen, kwam de kapitein 
op de brug. Het was mooi zonnig weer 
en weinig aan de hand. ,Morgen, drie, 
hoe staan de zaken?" De derde stuur~ 
man groet . terug en merkt op: ,Nou 
weinig in de weg, kapitein. Het wordt 
aileen een uurtjc later, we hebben wel 
stroon1 1nee, maar wat ze henedoo aan 
het koekehakken zijn, weet ik niet 
hoor''. ,Hm, 1k zal ze eens even op
juLten' en de kapitcim pakt de telefoon. 

,Zeg, wat is dat voor gernier," roept 
hij even later, ,die boot loopt niet. 
ls het spoeitje van je naaimaclune op ?" 
V a·nwege ue sclleldkanonnade, die 
leruggt bruld wordt, moet ,de ouwe" 
de lworn ev«;:.n wat verder van ziju oor 
lwuden, temeer daar er uog a!lerlei 
v.reeru<ie maclunegeluiden mee omlloog 
norrelen. Als 1aatste vangt hij op : ..•. 
,en of ze n1et zo met dat roer willffil 
KW!spelc:n . .tlet lijkt we1 de staart van 
een lwnd, die Zijn vrouwtje aan ziet 
komen. De stuurmachime staat a1 wit
beet en bovendien heeft het invloed op 
het toerenta1 van de hoofdmotor:' 
,.n'iaar dat is toch te ingew1kkeld om 
zo even mt te ieggem'', wordt er puntig 
aan toegevoegd. 

Ue kapitem glimlacht en legt de 
lworn op . de haak. Toch krijgt de 
roerganger te horen: ,J e geeft toch we1 
zo weirug mogelijk roer, he? ,., 

11
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kapitein", moppert de matroos, ,,mot 
ik tziOu koers lwuwe of niet. Assu 't 
beter ken, mottu 't maor foor .loen. 
Ik ..... " . 

,Mond houen, doe nou maar wat ik 
zeg'. Cees ia wat opvliegend, maar hij 
is goed voor zijn werk en daarom wordt 
er. tziog weleens wat van hem ,gepikt". 

Ondertusseu komt de bootsman op 
tie brug om het schip hinnen te varen 
als de loods s traks is overgenomen. 
,57, boots," zegt Cees, , .•.. en de 
koningsspoak in de midden. Bindt 'm 
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maar fast met eeu endje, want roer gefe 
mag niet." Nors loopt hij het stuurhuis 
uit. 

,Eh, Cees", roept de kapitei'll hem 
terug. Vragend staat Cees bij de deur. 
, W el, niets over te geven ?" vraagt de 
,ouwe". ,0.... 57, stuurman," en 
mopper.end loopt Cees naar heneden. 
,Ei, ei, Cees," herhaalt de stuurman 
oo kijkt de matroos geamuseerd na, 
die ze zo lekker ,hoven op de kast" 
hebhen. 

Eh leerling, gooi jij die l<:>odsladder 
even over de muur, he," roept de stuur~ 
man van de wacht naar Jan J ansoo, die 
hezig is blokken ganghaar te ma·ken. 
,J a wei, mijnheer", antwoordt deze . ffil 
rept zich naar de midscheeps. Toch 
':heeft hij een beetje de p ... . in. 

Altijd dat ,geleeding". Net of ze zijn 
naam niet weten. 0 zo hwng voor een 
heetje amicaliteit. Net of discipline, 
respect en gehoorzaamheid niet beho
ren voort te komen uit bekwaamheid 
en persoonJij'kheid. Nee, dat zal h.ij 
stra.ks allemaal wel anders en beter 
doen, als h.ij eenmaal eerste is, zo mij
mert hij. 

. OnJ.ertussen is hij hij de midscheep:; 
aangc1and. Ue 1oowlad.der ligt al bij 
ue railing. 'loevallig is er ecuter !llie~ 

mand in de buurt om even te helpen. 
,l',Il!In, <!at is niet er.g. lJat doet hiJ .wel 
even aHeen. ._.,erst llet beg1'll . . . . zwzo, 
nu d.It en dan het restje tegelljk, en tot 
gro.e veroazmg van k apitein en stuur
mwn go01t Jan het 11e1e geval in zee. 
l\.a.tm slaat hij zijn h anden af en 1oopt 
v01daan naar zijn hlo.kken teru g. 

::;tuurman en kapitei'll staren e1kaar 
stom verbaasd een poosje aan. Dan 
hersteHen zij zicll en kimkt h et: ,He, 
wat hetekent dat nou, waarom gooi je 
<iat d.mg over de muur~" Vragend kijKt 
Jan omtwog ,Nou, dat zei U toch .... " . 
net i>: weer even sti1. ,,J a, om de loo<.ls 
over te nemen, sufferd, kijk dan!! " Als 
J an i·n. de aangegeven richting kijkt, 
ontwaart hij de contouren van lJmui
den, inclusief pieren, loodshoot en 
uiterton . Da'll, met een .schok, realiseert 
ook hij zioh, wat h ij heeft uitgehaald. 
Hij wordt vuurrood en stamelt: , Oh, 
ik dacht, ... . het was al een ouwe . ... " 
De stuurman verhijt een glimlach en 
zegt: ,nou, 't is wat moo is, haal maar 
een andere op en vlug eem heetje!" 

Langzaam aloft Jan echter weg. Nog 
'n heetje confuus. Vex:dwenen zijn z'n 
,maatsch appijverheterende" geaachten. 
Hoe kan je ooit iets goeds presteren, 
als je met zo'n stomrniteit j e loopbaa'll 
begilllt? Stuurn~an Flink 

Reken het maar na! 
Cijfers kunnen 'lliet liegen; maar 

leugenaars kunnen wel cijferen. Ziehier 
twee van hun grappen, die aantonen, 
dat er met c.ijfer.s alles te hewij'Zen is. 
De acht-urige werkdag laat mij per 
etmaal acht uur voor slapen en acht 
uur voor ontspanning. Dat is 365 X 16 
uur, wat gelijk is aan 243 etmalen. 
Afgetrokken van de 365 etmalen per 
jaar hlijven er 122 over. Daar gaan van 
af: 5l Zondagen, 2 Kerst-, 2 .Paas- en 
2 Pinksterdagen. HJijven over.: 64 et~ 
malen. Voor de Zaterdagen trek ik 52 
halve dagen af en ho11d 38 dagffil. over. 
l k neem drie weken vacantie. l:{est: 17 
dagen. lk heb l uur per dag nod1g om 
naar mijn werk en van mijn werk naar 
hu1s te gaan. Vat maakt tezamen 
lo dagen. HJijkt over: een dag. En dat 
is miJn verjaardag en da'll werk ik niet! 

* 

De bevolking van Engeland, Schot
land en \\tales telt 46 millioen zie1en . 
Daarvan zijn er 28 millioen he.neden de 
18 of hoven de 65 j aar of het zijn huis· 
vrouwen. Er blijven dus 18 millioen 
volwaardige arbeiders over. De staat~ 
bedrijven hehben er ecllter 9 millioen 
in dienst; leger er vloot eisen 2 millioen 
en in de genationaliseerde bedrijven 
werken er 6,3 millioen. Blijven dm 
200.000 over. Daarvan zitten er 126.000 
in zieke.nhuizen en inrichtiugen. Van 
de overblijvende 74.000 zijn er 62.000 
werkschuuw of betrokken bij de zwarte 
handel, de voethal-pools of de honden· 
rennC'll. Er zijn er dus maar 12.000 over. 
DaarvUfll. zitten er. 11.998 in de 
gevangenissen. Om het particulier 
initiatief gaande te houden, blijven dus 
aileen u en ik over - maar ik b egin 
een beetje moe te worden. 



Nederlands Grootste 
Passagiersschip 

Op eeon daartoe speciaal vcrhrede, 
verlengde en van zwaardere ftmdering 
voorziene helling van de Rotterdamse 
Droogdok-Maatschappij is dezer clagen 
een tien bij twaalf meter metende 
kielplaat gevolgd door een duhhele 
hoclemsectie van 35 ton, gelegcl, waar
mee officieel een aanvang is gemaakt 
met de houw van het grootste Neder
landse passagiersschip, de ,Rotterdam", 
bestemd voor de Holland-Amecika 
Lij•n. Met de bouw van dit schip, dal 
men in de loop van 1959 in de vaart 
hoopt te hrengen, is een b(}uwsom van 
honderd miljoen gulden gemoeid. De 
tonnemaat wordt minstens 38.000 re
gistcrtons bij een. lengte van. 230 meter 
em een breedte van 28.65 meter. De 
,Rotterdam" zal plaats bieden aan 
1.400 passagiers en krijgt een heman
ning van 750 koppen. Men h(){}pt het 
scbip iln bet najaar van 1958 te water 
te laten. 

Bij deze plechtigheid waren tegen
woordig burgemeester Van W alsum van 
Rotterdam, mr. K. P. van de Mandele, 
voorzitton van de K. v. K . voor Rotter
dam en de dir. generaal voor de scheep
vaart, de heer W. L. de Vries. 

Nederlanders Werken 
in Pakistan. 

.,Een van de modernste wonderen, 
die door vele door de Ver.enigde N a ties 
uitgezonden experts in Pakistan worden 
verricht, is wei het grote en misschien 
iets te weinig hekende ,multi-purpose 
plan" van de Neclerlancler, prof. clr. W. J. 
van Blommestein, dat praktisch het 
gehele gebied van Owt-Pakistan om vat 
en dat de irrigatieverhetering beoogt 
van 11 miljoen acres landbouwgrOOld, 
evenals het verder in bevloeiing hr.en
gen van nog 3V:! miljoem acres land, 
dat nog nooit in ontginnir.g is gehracht", 
aJ.dus de ambassadeur van Pakista'll, 
begum Liaquat Ali Khan, in de rede, 
die zij hield bij de opening van de 

·Unesco-tentoonstelling ,de weg tot el
kaar" in het centraal Noord-Brabants 
museum in 's H ertogenhosch. ,,Dit 
totaal van 14% miljoen acres door het 
plan Blommestein te bevloeien land
bouwgrond is zes maal het totaal aa'll 
landbouwgrond in Nederland", zo ver-
volgde zij. • 

Het plan omvat eveneens de bouw 
van een hydro-elektrisch krachtstatiOOl, 
dat een capaciteit zal hebben van 
500.000 kilowatt gedurende zeven maan-

( 
I 

Onze maandelijkse foto-prijsvraag 

I 

den van h et jaar en van 300.000 kilo~ 
watt in de andere vijf maanden. 

V oorts het maken van een polder, 
groot 725.000 acres in het Khul'lla dis
trict dat in het zuideliJkste dee} van het 
,Ganges-Kobadak plan" ligt, die even
eens door prof. Blommestein is ontwor
pen en die thans volMoid is. Om een 
indruk te krijgen van de grootte van 
deze polder herinnerde de amhassadeur 
er aan, dat de vier Uselmeerpolders 
en de Wieringermeer in totaal slechts 
550.000 acres omvatten. 

Als gevolg van de uitvoering van 
deze plannC'll zal een vroeger. uitermate 
arm en onder-ontwikkeld gebied wor
den veranderd in een waardevolle 
graanschuur niet aileen ten dienste van 
Pakistan doch van geheel Zuid-Oost
Azie. 

De amhassadeur deelde voorts mee, 
dat twee Nederlandse ondernemingen, 
de Nederlandse Heidemaatschappij en 

Nevenstaand ziet u de oplossing 
van ,de fMo-prijsvraag, vcwrko
mende in bet Januari-nummer van 
"de Uitlaat" nl. drie lncifer
stokjes. 

De uitgeloofde Rp. 15,- gaan: .dit 
m~al nawr: 

Gouw Sian·Ko 
Beamhte !lid. TD / HK. 

* 

Hiernaast staat ·de opgave voor 
deze maand'. We geloven echt niet 
·dat u met de oplo·ssing vee! 
moeite zult hebben. Bent u er 
aebter, zen'() dtan uw oplo·ssing 
aan ·de Red~cti'e van "de Uitlaa,t" 
p /,a n.v. K.P.M. - Medoan. Mer.d'e
ka Timur f, - Djaka·rtn. 
Zet in d e linker-boventboek van 
·de envelop: foto-prijsvraa.g en 
controleer even of uw naam en 
adres op uw inzending staan ver
meld, dat wordt nl. nog wei eens 
vergeten. 
De uiterste datUllll van iinzending: 
20 April a.s. ~ 

het i'llgimieursbureau Dwars, Hoedr.ik 
en Verhey te Amersfoort, nog deze 
miland vijf deskundigen naar Oost
Pakistan zullen sturen voor de voor
bereiding van het aanleggen van pol
ders. De allereerste voorbereidende 
maatregelen zijn al een half jaar ge
leden getr.offen, en nu zal een algemeen 
plan worden opgesteld. De Begum 
herinnerde er aan, dat op allerlei 
a•ndcre gebieden Neclerlandse deskun
digen in Pakistan werkzaam ·zijn e'n zei, 
dat haar land v-oor deze hulp zeer 
dan'kbaar is. ,Het werk van deze des
kundigen, zowel i'lldividueel als collec
tie£, is een van de meest waardevolle 
methoden om ,de weg tot elkander" te 
b(}uwen, de grote snelweg waarlangs wij 
alle volkeren graag willen zien gaan 
naar vreedzame en constructieve ' wel
vaart en vooruitgang, door begrip en 
sa.menwerking, en veraontwoordelijk
heidsgevoel", aldUJs de ambassadeur. 
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Hicr komcn dan ,d'e namcn dcr prijswin
rwars van het Kerst-kruiswoord~raad~el, vvur· 
kc,mende in !ret Detember-nurnmer van , d e 
L itlaat". 

De eer;te p~·ijs van Rp. 50,- gaal naar: 

H.L. Voogel. 2c wtk, ms "Kalrubalri" 

de lweede prijs van Rp. 30,- aan: 

R.E.P. le Clercq. gezagv, m s, "van Ncrk" 

de derde prijs van Rp. 20,- aan: 

A. u'e Vries. Hfd. wdc ·ss. "Blin:joe" 

De jui~Le oplosoing van de romponisten-
prijsvra:lg, luidt als volgt: 

L Beethoven - Mondscheinsonale 
2. Chopin - Nocturnes 
3. Schubert - Onvoltooid·e 
4. Wagner - Lohengrin 
5. Mozart - de Toverflui:t 

De uitgeloofde Rp. 25,- gaan naar: 

Mew. S. Kloots·Botman 
echtg. le stm. 
d~l. Djamb-i 49 

Surrubaia. 

De puzzle van deze maand is een 

RONDEDANS. 

Oplo93'ingen moeten ons niterlijk 20 April a-s. hebben 
hereikt. 

Wij wenseon u '~eer vee] succes ! 

Op nevenstrumde pagirw: ~ 

Het m s. ''Musi" te Lho Seumaweh. 
(foto : H f dwtk. W.Til. P . Mlerop) 

Van het Cir·kel·raadscl, .gepuhHceerd in het 
J:mu~u+nummer v:m "·de Uitlaat" kwam slechts 
een goede opJOS'Sing binnen. 
De prijs van Rp. 25,- gaat -dan ook naar: 
W. M. !\fa,kaampoh. HK I . Afd, Nautische 
Di'ensl. 

Aa.n :~ lie prijswinnaars onze gelukwensen. 

Yoor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

1. lnzendingen, Welke duidelijk van naarn en adres 

zijn voor:tien, te richten aan: 

de Redactie van ,.de Uitlaa.t" 

p/a n.v. K.P.M. 

Medan Merdeka Tirnur 5 - Djakarla. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zan· 

der rneer ter zijde gelegd. 

3. Yoor iuis~e inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik

baar gesteld: 

pri js van Rp. 25,-
1 " Rp. 15,-

1 " " Rp. 10,-

4. Over oploss>ngen en/of toekenn,i·ng der prijzen 

kan N·l ET worden gecorrespondeerd. 
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