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* PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

De maatschappij in cijfers : 

De Civiele Dienst heeft dageliiks 17.000 kostgangers. 
Vlees voor 6.000.000 biefstukken. 11.000.000 ,bakkies leut" per jaar . .. 

Een jaarverslag, zoals wij dat gewend zijn in druk onder ogen te krijgen, 
is gemeenlijk vrij droge lectuur. We wiDen (en knmnen) nu nog niet 
spreken over het jaarverslag 1950, dat bovendien nog pas ]{ortgeleden 
naar Nederland is gezonden en straks op de jaa·rlijkse vergadering van 
aandeelhouders moet worden goedgekeurd. 

Het zijn de cijfers achter deze cijfers van hct jaarverslag, die het aardigst 
zijn. We hebben hierover dezer dagen een praatje gemaakt met de chef 
v ail de Civiele Dienst, de heer Muld9, wicns .,toko" de !inwendige passagier, 
opvarende, hotel- en logeergebouwgast verzorgt en hovendien nog een grout 
deel van het personeel gchecl of gedeeltelijk ,in de kost" heeft. Wat w.e 
van hem hoorden, de.ed ons de weinigc en sporadisch ingeplante haren te 
berge rijzen. We hebben hem altijd het baantje beni.id, maar we blijven 
nu toch maar liever redaoteru· van ,de Uitlaat". Dan hebben we alleen 
maar te denken aan een paar du:izend lezers en niet aan bijna ......... vijf 
millioen et.ensgasten. 

U gelooft het misschien niet, clit cijfcr. 
Wij stondcn aanvankelijk -ook met de 
grote oren te klapperen. Maar cijfers 
liegen niet (,omdat ze niet kunnen pra
ten", h eeft de Amerikaanse vice-presi
dent Alben Barkley, daaraan eens toege
voegcl) . In 1950 ,voederde" de Civiele 
Dienst op de vloot 759.000 passagiers, 
officieren en onder-officieren, 337.000 
3e klas passa!!: iers en 3.844.000 dekpas
sagicrs, ccn totaal van 4.940.000. Dit 
is een dag-~emiddelde van 13.700 ,kost
gangers" alleen al op de vloot. Tel 
daar nu nog hij 300 K.P.M.-ers in het 
Logeer ::rchouw te Djakarta. 200 personen 
(gasten en personeel) van h ct Bali
Hotel in Den Pasar, 1.500 man perso
neel van de Kali-Mati , 200 ziekcn en 
personcd in ,.Petamburan''. plus nog 
een slordi gc ] .000 mensen elders in de 
archipcl en men komt aan een dag-ge
middelde van 16.900 m ensen die dage
lijks worden ~evoetl. Aileen de hijna 
5.000.000 passagiers en opvarenden van 
de vloot staan gelijk met voeding van 
de gehele stad --Amsterdam gedurende 
vijf dagen of van de halve ,bevolking 
van Nederland gedurende een dag ..... . 

Vlees 
Aan vle.es (met en zonder been) 

verbruikte de maatschappij gedu
rende het jaar 1950 respectievelijk 
628.325 en 357.552 kilogrammen. 
Volgens deskundigen staat deze 
hoeveelheid gelijk aan 6.000.000 bief
stukjes of rond 3.000.000 van de 

soort en afmetJng, zoals hct bekende 
Amsterdamse restaurant , De Poort 
van Kleef" ze pleegrt te serveren. 
In i~der geva1 hebben hiervoor 
7.700 koeien het Ieven moeten Iaten. 

Koffie 
Aan koffie verbruikte de maatschap

pij in het afgelopen jaar 91.647 kilo
;rrammen. Als we rekenen, dat er ge
middeld 120 fa tsoenlijke k oppen koffie 
(wat de kwaliteit betreft) uit 1 kilo
;rram koffie gaan, serveerde de maat
schappij dus 10.997.640, zeg maar 
11.000.000 , kleintjes koffie''. Dat is een 
hakkic leut voor de gchelc hevolking 
van Nederland en de daar aanwezige 
toeri sten gedurendc een dag. 

15.000.000 borden rijst 
Het rijstverbru.ik in het afgelopen 

jaar beliep 2.938.176 kilogram. Ten 
behoeve van onze lezers in Neder
land willen we even vaststellen, dat 
dit gel~ik staat aan 15.000.000 por
ties rijst-met-suikcr-en~en-klontje
margarine. Dit in rijsttafels om te 
rekenen is niet doenlijk, aangezien 
bij een rijsttafel tenslotte de rijst 
slechts e.en ondergeschikt hestand
dee} is. 

Eieren 
En eieren! 3.7] 3.129 stuks, genoeg 

voor ruim drie millioen beh oorlijke 
orneletten. Ruim 30.000 kippen zijn 
beziggehouden om dit aantal eieren 
te produceren. Slot : Zie prtg. 5. 

Hoge onderscheidingen _ 
voor K.P.M.-ers 

Het is ons e.en bijzondere e.er 
te kunnen melden, dat het Hare 
Maj.esteit Koningin Juliana der 
Nederlanden heeft behaagd om 
onze president-directeur, 

Mr. W. M. HENS 
te benoemen tot Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leuw. 
Voorts werd in Nederland onze 

direoteur, 
Jhr. I. H. A. BACKER, 

benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassa,u. 

De gezamelijke arbeid van 
het personeel van de N. V. 
Koninklijke Paketvaart Maat
schappij in Indonesie is door 
Hare Majesteit K oningin Juliana 
geeerd met het verlenen van 
onderscheidingen aan: 

de gezagvoerders 
B. D. v.d. LAAG 

en 
W. F. KRAAN, • 

de hoofdwerktuigl{undige 
J . E. G. A. v.d. SCHAAF, 

en 
de administrateur van de S. M. 

,,Parapattan". 
lr. R. HA VERSOHMIDT. 

Zij allen werden bcnoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. 

De redactie van ,de Uitlaat" 
weet te spreken namens het gehele 
personeel van de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij -en 
vooral namens de velen, die niet 
in de gelegenheid zullen zijn om 
de bovengenoemde gedecore.er
den persoonlijk te feliciteren
wanneer zij hierbij aan president
directeur mr. Hens, directeur 
Backer, de gezagvoerders Van 
der Laag en Kraan, hoofdwerk
tuigkundige Van der Schaaf en 
ir. Haverschmidit de meest harte
lijke gelukwensen aanbiedt. 
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President-directeur onderscheiden 
Plechtigheid ten Hoofdkantore. 

In verband met de hoge onderscheiding welke door B .M. Koningin Juliana 
werd verleend aan onze president.directeur mr. \V.M. Hens, vond op Zaterdag 
28 April j .L ten Hoofdkantore een receptie plaats, waar zich een gtoot aantal 

' genodigden in de directiekamer verzamelde, teneinde hun gelukwensen aan te 
bieden. Tot hen behoorden de directeuren D. lken en H. Harinck, de chefs en 
adjunct-chef's van dienst. benevens afdelingshoofden --de meesten verzegeld 
van hunne dames. De vloot was vertegenwoordigd door enkele gezagvoerders en 
hoofdwerktuigkundigen, tenvijl ook vertegenwoordigers van de K.J.C.P.L. acte de 
presence gaven. Vo01·ts waren er vertegenwoordigers van bet Hoge Comm.issariaat 
van het Koninkrijk der Nederlanden, onder wie de waa rnemend-H. c., drs. 

Speekenbrink. 

Rede Hr. lken 

De heer en mevr. Hens arriveerden 
zelf om een uur en werden tocgesproken 
door directeur Iken, die een overzicht 
ga£ van de K.P.M.-carriere ,·an onze 
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president-directeur, welke in Singapore 

een aanvang nam . , In een vreemde 
outge,·ing", aldus de hecr Iken ,en on· 
dcr moeilij ke omstandigheden aan· 

vaanhlc de heer H ens zijn werkkring. 

O p de h em eigen, energiek e wijze, 
~laagde hij er spoedig in om de moei

lijkheden te overwinnen en vestigde 

snel de aan dacht op zich. De beloning 
voor zijn onverdroten arheid kwam, 
toen .hij ,in 1936 werd benoemd tot 

adjunct-chef, gevolgd door zijn hevorde

r1ng tot dienstchef in 1940. Na de oor· 
logsjaren wijdde mr. Hens zich inten
sief aan de wederopb.ouw van ons he· 

drijf. De beloning volgde in 1946, toen 
hij werd benoemd tot directeur, om 

uiteindelijk op 1 F ehruari 1949 te wor· 

den benoemd tot president-directeur. 

Sindsdien kwam ooze m aatschappij 
- politick gesproken- in een critieke 
periode. Vecl critiek, vaak geboren uit 

onwetendheid en verkeerd begrip, heeft 
mr. H ens in het afgelopen j aar moeten 

doorstaan. Uit de tl1ans verleende hoge 
onderscheiding spreekt de officiele te
vredenheid over de wijze, waarop mr. 

Hens in de achter ons liggende periode 
het Nederlandse belang heeft weten te 

hehartigen ''. 

Zich vervolgens wendend tot mevr . 

Hens, wees de beer Iken er op, dat 
zij op indirecte wijze veel heeft bij
gedragen tot de succesvolle carriere 
van haar echtgenoot. Hij verzocht 

mevr. Hens derhalve haar man de 
' versierselen , behorende bij het Rid

derschap in de Orde van de Neder
land.se Leeuw te willen opspelden. 

Onder luid a pplaus der aanwezigen 

verrichtte mevr. Dens deze plechtig

beid, die zij besloot met de gebruike

lijke en in dit geval huiselijke 
,•ccolade''. 

Rede mr. Hens 

In zijn antwoord wees mr. H ens er 

op, dat hij de hem toegekende ouder
scheiding h eschouwde a}s de bekroning 
van zijn arbeid. Hij zeide, dat critiek 
hem niet bespaard is gebleven en daar· 
om zecr grote waarde te hechten aan 

deze ondersch eiding. 

Inmiddels h ad de hCJ!Cr Hoogeveen 
(van h et Logeergebouw) er voor gezorgd, 
da t de champagne was rondgediend en 

kregen de aan wezigen de gelegenheid 
mr. H ens eo zijn echtgen{)te geluk te 

wensen . 

Rede drs. Speekenbrink 

Het was een aangename verrassing, 
toen drs. Speekenbrink nam ens bet 

Hoge Commissariaat bet woord nam 

en memoreerde, dat deze ondersehei· 
ding moet worden gezien als een 
uiting van boge officiele tewedenheid 
over de wijze, waarop mr. Hens de 
Nederlandse belangen heeft gediend 

N a deze redevoeringen volgde de 
r eceptie. 

Vele bloem stukken gaven een fees~ 
lijke Bfeer aan '(]e anders 
directiekamer. 

t 
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VERTRAGING 
Dit 9e nummer van ,de 

Uitlaat", dat op 30 April 
geheel gereed was om te 
verschijnen, is vertraagd 
door sluiting van de Drukkerij 
Visser op 1 Mei (Dag van de 
Arbeid}, 3 Mei (Hemelvaarts
dag} en 4 Mei (Hemelvaart 
van Mohammed). Voor deze 
vertraging bieden wij onze 
lezers onze verontschuldigin
gen aan. 
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OVER ZEESLANGEN 
Waarheid of verbeelding ? 

In de ,gelukkige" jaren van vo~r de Eerste Wereldoorlog was er een 
tijd van bet jaar, die de krantenmensen de ,komkommertijd" placbten te 
noemen. Het was de periode van 1 Augustus tot medio September, wanneer 
iedereen met vacantie was, de parlemenlen op reces en de staatslieden uit 
vissen gingen. Als bet zover was, klapten de dagbladredacteuren hun lessenaars 
dicht en gingen ook met vacantie. Zij lieten de krant over aan de jonge broekjes. 
In die dagen waren onze kranten veel dikker dan tbans. (De Engelse krant 
is be.den ten dage nog niet hoven bet ~veau van 4 pagina's luit, evenmin als 
de Indonesische daghladen trouwens. Red. Uitlaat). Er waren toen ook geen 
oorlogen, geen politielte- of economische explosies. Er was, kort en goed, bele
maal geen nieuws. Zo badden de jonge broekies dikwijls een zwaar karwei om 
de krant te vullen. Zo kwamen de komkommerhericbten in de bladen, met grote 
koppen er hoven om ze toch vooral maar belangrijk genoeg te doen schijnen.: 
Er waren onderwerpen, die a ltijd raak waren: de reuzenkruisbes, de kikkerregen, 
de neergeplofte meteoor en... . ......... .. de zeeslang. 

Er zijn duizenden jaren lang vele zee
monsters geweest. In de oudste tijden 
was er al de walvis, die Jonas opslokte 
(een verhaal voortlevend in de trieste 
geschiedenis van Prikkebeen). Er was 
een andere walvis, die een compleet schip 
met bemanning naar binnen werkte, die 
daar twee jaren lang leefde, tot zij werd 
bevrijd. Er zijn meer van die beesten 
geweest, die voor het merendeel naar het 
rijk der fabelen zijn getransporteerd. 

Tocb is er een monster overgebleven: 
de zeeslang. Voor haar hebben eens 
vele zeelieden de hand in bet vuur ge
stoken. 

Zeesla.ng steekt kop op 
Ongeveer 200 jaren geleden horen we 

voor het eerst van de zeeslang, toen een 
predikant uit Noorwegen, Hans Egede, 
verzekerde zo'n beest te hebben gezien 
op zijn reis naar Groenland. Hij vertelde, 
dat het lichaam van de slang zo lang 
was als het schip <waarmee de predikant 
reisde) en dat de kop tot boven de ra's 
uitstak...... Hij voegde er nog aan toe, 
dat de slang een lange snuit had en 
spoot als een walvis. Het moet dus wel 
een griezelig schepsel zijn geweest. no
minee Egede stond bekend als een man, 
die nooit grapjes verkocht en van een 
buit engewoon betrouwbaar karakter was, 
zodat zijn relaas wel enige aandach t 
trok, vooral onder de zeevarenden van 
die tijd. 

Enkele jaren later 
kwam er alweer een 
verhaal uit Dront
heim (ook Noorwe
gen) over een zee
slang met 'n kop als 

van een paard en met lange, witte manen. 
Het beest had een slangachtig lichaam, 
dat zich in zeven of acht bochten boven 
de zee uit wrong en bet moest zeker 15 m 
lang zijn geweest. Een en ander werd on
der plechtige eed verklaard door kapitein 
Lorenz en zijn tienkoppige bemanning, 
be manning. 

l>aarna hoorde men ongeveer 70 jaren 
lang niet meer van het goede beest. Tot, 
in Augustus 1817, een vreemd zeewezen 
werd waargenomen bij de haven van 
Gloucester in de Amerikaanse staat Mas
sachusetts. Een zekere Amos Story (welk 
een merkwaardige coincidentie vormt 
deze naam. Red. Uitlaat) berichtte, dat 
hij drie of vier meter van een zeeslang 
had waargenomen, terwijl twee dagen 
later de visser Solomon Allen' mededeel
de, dat het beest (dat een kop als van 
een schildpad zou hebben gehad) op drie 
achtereenvolgende dagen. te. h ebben ge
zien. Amos Story gaf on;middellijk te 
kennen, dat hij het beest alweer had 
gezien. Wellicht vreesde hij, dat Solomon 
Allen h em de primeur van de zeeslang 
wou afsnoepen, want ditm!lJI.l vertelde 
Story er bij, dat hij 15 meter van het 
beest had aanschouwd. 
In diezelfde dagen zag een 17-jarige jon
gen. John Johnson, b et dier in zijn volle 
lengte op de golven dobberen. Toen hem 
een kruisverhoor werd afgenomen, er
kende hij , dat de vorm van bet dier niet 
helemaal duidelijk was geweest en dat 
het misschien niet licht genoeg was voor 
een betrouwbare waarneming. Maar 
reeds de volgende dag kreeg een schip 
het schepsel in zicht, zette alle zeilen 
bij en maakte, dat het weg kwam. Daarna 
begonnen steeds meer mensen het beest 
te zien en iedere dag was er nieuws over 
het creatuur. Het meest positief in zijn 
verklaringen was kapitein Elkanah Fin
ney, die beweerde, dat de kop 2% m. lang 
was en het lichaam 36 m. 

Toen staken de vissers van Gloucester 
de koppen bij elkaar en besloten bet zee
monster een verrassing te bereiden. Ze 
construeerden extra-sterke en grote net
t en, ze wapenden zich met grote, scherpe 
haken en gingen op de vangst. Maar het 
beest moet lucht h ebben gekregen van de 

plannen, want julst die dag verdween 
het. Het dook later weer op in de buurt 
van Long Island, waar het werd gezien 
door verscheldene lieden, wier verklarin
gen overeenstemden in h et felt, dat bet 
dier zich eerdeF als een slang dan als een 
vis door het water bewoog. -

Twee jaren werd er niets meer gezlen 
of gehoord van de zeeslang, totdat in 
1819 de corvet Concord het in het oog 
kreeg. De schipper, Hawkins Wheeler, 
maakte er met een van zijn manschap
pen een beeedigde verklaring over op, 
en hun beschrijving van het dier klopte 
nauwkeurig met die, welke twee jaren 
tevoren waren gegeven. Al bij al was het 
nu, in de 2v2 jaar die na de eerste ver
schijning bij Gloucester warim verlopen, 
waargenomen door honderden mensen 
en steeds in dezelfde buurt. 

Hieronder waren vele zeelieden, die 
uiteraard niet zo snel onder de indruk 
van een zee-scbepsel k,omen. Ze ~un. 
nen zicb niet ~llemaal h,ebben verg~~ 
en we moeten dus wei aannemen, 4ll't 
er werkelijk een groot zeedier van ~n 
tot nu toe onbekende s.oort bes,~a.t . 
Gedurende {le 20 'jaren, die volg,~en. 

werd bet bovent;lien nog herhaaldel,ijk 
gesignaleerd. 

Toen viel in 1848 de Britse corve~ 
Daedalus de haven van Ply~outb b~en 
met een wonderlijke geschiedenis. Ergens 
tussen Kaap de Goede Hoop en St. Helena 
hadden kapitein, enkele stuurlui en een 
paar koppen van de bemanning een 
mon.ster gezien, waarvan bet hoofd vol
ledig en het lichaam voor een meter of 
acht tien boven water kwam. Het beest 
zwom het schip voorbij met een snelheid 
van ongeveer 15 knopen. De gebeurtenis 
werd officieel aan de Admiraliteit gerap
por teerd. 

Nagetek~d 
Het is jammer, dat er die dag:e_n nQg 

geen camera's bestonden, maar een te
kening, gemaakt door een ooggetu,ige 
is bewaard gebleven en toont een we
zen met een kop als van een zeehond 
en een lang licbaam met manen. De 
tekening, met uitgebreide beschrijvin
gen, werc;l in aile toenmalige Londense 
bladen gepubliceerd, veroorzaakt~ 
groot opzien en bracbt niet weinig 
schrik teweeg. 

Tussen 1848 en 1917 is het dier ver
scheidene malen in de Atlantiscbe Oce
aan waargenomen. Een keer -in 1917-
is er op geschoten. Het werd geraakt, 
maakte groot misbaar in het water en 
verdween. Sindsdien is het niet meer 
gezien. Slot : zle pag. 12 
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Fiscus gaf ander karakter aan Groningse kustvaart 
Het vroegere ,eenmansbedrijf' is thans rederii geworden. 

Tot de belangr ijkste facetten van b et 
Groningse economisch e Ieven behoren 
ongetwij feld de kust vaar t en de scheeps
bouw. La ngs bet Winschoterdiep van 
Groningen tot Hoogezand klinkt op 
ta lrijke werven bet lied van de a rbeid. 
Ui t staten platen groeien prachtige scbe
pen, die weer worden toegvoegd aa n de 
steeds groter wordendc vloot van Neder 
landse kustvaartuigen, welke die van 
voor de oorlog reeds over treft. 

Economische invloeden 
Ook de schepen zel! worden groter 

dan de gemiddelde coaster van voor de 
oorlog. De Groningse kustvaart van v66r 
1940 en die van thans vertonen trouwens 
over het algemeen enorme verschillen, 
welke voor een belangrijk dee! het gevolg 
zijn van de Nederlandse belastingpolit!ek. 

Vroeger droeg een Gronlngse kapite!n
eigenaar op ongeveer 60-jarlge leeftijd 
a ls regel zljn schlp over aan zijn zoon. 
Behoudens enlge matige belastlngen we
gens llquidatle van het bednjf en ten
gevolge van het meestal slechts geringe 
versch ll tussen de boekwaarde en de 
handelswaarde van het schip, was er 
verder voor deze transactle aan de 
schatklst niets verschuldigd. Tegenwoor-

dig is de oude reder genoodzaakt -wll 
hij nlet zelf worden geliquideerd- om z!jn 
bedrij! tot aan zijn dood toe voort te 
zetten zonder In de gelegenheld te zijn 
het schip aan zijn zoon of anderen over 
te dragen. Bij overdracht moet de oude 
reder namelijk evenals voorheen belas
ting betalen van het verschil tussen de 
boekwaarde en de werkelijke handels
waarde van het schip. 

De bouwprijzen 
Als gevolg van de enorme prijsstij 

ging bedraagt dit verschil thans vaak 
meer da n f 200.000 en dus een veel
voud va n de vooroorlogse aanschaf
fing pr ijs. Vroeger werd immers, bij
voorbeeld in 1936, door de werven 
een kus tvaar tuig van 300 ton d.w. vlot 
gebouwd voor f 55.000, thans moet 
men voor zo'n schip f 300.000 neertel
len. Schepen van 300 tot 400 ton d.w. 
noteerden voor de oorlog een pr ijs 
liggende t ussen f 165 en f 175 per 
ton d.w., terwijl de werven tha ns 
prijzen van f 1000 per ton en meer 
vragen. 

De blj overdracht door deze enorme 
verschillen verschuldigde belast!ng Is zo 
onlzellend hoog, dat men dit niet kan 

Laden en lossen op de rede. 
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betalen. Zljn zoon, die anders het schip 
zou hebben verkregen, is nu genoodzaakt 
om als kaplteln in dienst te bl!jven of van 
zijn vader of van een andere reder. 

Deze situatie komt het bedrijf natuur
Jljk niet ten goede, want in de eerste 
plaats rooeten er nu meer gezinnen van 
de opbrengst van het schlp !even en in 
de lweede plaats heeft een ,zetkapitein" 
ulleraard minder belang bij een grotere 
opbrengst, waardoor de algemene good
will welke het Groninger kustvaartbe
drijf in de loop der jaren heeft gekregen, 
omdat de verladers altjjd verzekerd 
waren van de pcrsoonl!j ke zorg van de 
kapltei.n-eigenaar, cr niet op is vooruit
gegaan. 

Rederij 

Bet. Groninger kus tvaarlbedrijf on t
wikkelt zich door de bovengescbet-s te 
omsta ndigbedcn steeds meer tot een 
rederijbedruf. 

De hogc bouwprljzen zljn oorzaak, dat 
met Ianger ~zoals voor de oorlog- een 
e1gcnaar een nleuw schip kan lat.en bou
w~;n. Thans vormt men combinaLles van 
kapitaalbczitters om gezamenb.Jk een 
wo::rf opdracht te geven voor het bou
wen van een coaster, of een schip 
tc kopen, waartoe van dit schip vaak 
een vennootschap in een of andere vorm 
wordt gemaakt. Kregen de werven 
voor de oorlog alleen opdrachten, 
wanneer ecn kapiteln o! een reder nood
zakelijk een nieuw schip moest gebrul
ken om er zijn brood mee te verdienen, 
lhans ligt de zaak anders en krijgen de 
werven heel wat orders om fiscale rede
nen. Men kan namelijk op zijn oude 
schlp nlet. meer zovcel afschrijven en 
geeft daarom liever opdracht een kost
baar nieuw schlp te bouwen (om 
dan weer een object voor afschrij
vlng te h ebben > dan enorme be
dragen aan belasling te betalen. Het 
oude schip nadert een ogenblik, waarop 
de bruto-vrachten nagenoeg gelijk z!jn 
aan de totale bedrijfsonkosten plus de 
belastingen, waardoor men dus steeds 
verder a.chleruit zou gaan. De rederlj 
wordt dus noodgedwongen steeds groter. 
Zo vertoont de Groningse kustvaar t na 
de oorlog door ingrljpen van de fiscus 
een heel ander beeld dan v66r 1940. Het 
behoeft geen betoog, dat het vooroor
logsc beeld een h eel wat gezonder ln
druk maakte. 



RETOURBILJ~T NAAR DE MAAN 
Reizen naar hemellichamen binnen afzie,nbare tijd mogelijk ? 

Honderden, duizenden malen mlsschien, is er in de loop der tijden gespot 
met nienwe uitvindingen, waarin mefl. niet geloofde, maar die later van een 
oneindig verstrekkende betekenis bleken te zijn. Toen Solomon de Gaus de 
Franse geleerde, omstreeks 1615 bet eerst op bet denkbeeld kwam de druk ' van 
stoom als beweegkracht te gebruiken, werd bij stevig uitgejouwd; toen Stephenson 
vele jaren later zijn eerste stoomlocomotief bouwde en weldra de eerste trein 
over , de ijzeren spoorwegen" reed, stonden de burgers verschrikt en verontwaar
digd te kijken, een verontwaardiging, die tot woede, protest en molestaties 
groeide toen de eers te automobiel zich op 's Heren wegen liet zien. 

De reserve der mensen tegenover nieuwe uitvindingen is verklaarbaar; zij 
spruit voort uit een zeltere beduchtheiU om ogcnschijnlijkc onmogelij kheden zo 
maar te aanvaarden, if te lichtgelovig te zijn en later te moeten horen -dat men 
er Ielijk is ingelopen --ondanks het feit, dat de geschiedenis van de ontwik
keling der mensheid telkens weer aantoont, dat uitvindingen en proefnemingen 
op technisch gebied, welke in de aanvang fantastisch en niet te realiseren Ieken, 
na lange t~id zeer uitvoerbaar bleken en als zeer logisch werden aanvaard. 

Wie 2}0U dus nu met een geringsch at
tcnd sehoudcropl1alc r:i durveo voorbij
p:aan ann de tclkens weer opduikende 
berichtcn over toekom ~ti ge reizen n aa r 
de mann, over de mogelijkhE'den van een 
interplanctair vcrkccr? Eni ge maanden 
geledcn i er te P arijs een confercntie 
ove r inlerplanctnir onderzoek gehouclen, 
waaraan gelccrden nit acht landen 
deelnamcn. IJct waren geen onno
zele fanta ten , doch mannen van we
tenschappelijke reputatie. Besloten 
werd een Internationale F ederatie 
te stichten, J ie in September van 
dit jaar te Londen voor h et eers t zal 
hij eenkomen. Volgens deze mannen, ver

keert h et interplaneta ire onderZoek thans 
in hetzelfde stadium als de ]uchtvaart 
a an h et einde der 19e eenw ; zij zijn er 
van overtuigd, dat he t <>ver enkele 
tientalen j aren reed mogelijk za1 zijn 
van de aarde naar de maan te vl iegen. 

Natuurlijk hl ijft enige terughou
dendhei d gehoden, vooral als m en 
leest, dat er een ,,kunstmaan'' zou wor
den geconstrueerd, welk e de vorm zou 
krij l!en van een raket vol wetensch ap
pelijke instrumenten, welke zich op een 
af tand van 600 tot 1200 k.m. rood de 
aat·de zou bewe~en. De , werkelijke 
maan" is op 384.000 km van de aarde 
verwijderd. 

Hoe f ascinerend het denkbeel d van 
het toekomstig verkeer met a1lerlei a
tellieten op de geest der mensen werkt, 
blijk uit l .et succes van h et in Engeland 
versch enen werk , The Conquest of 
Space'', dat in he t tijdsverloop van een 
jaar zijn tweede druk zag. De tekst 
werd ge cbreven door Waly Ley 
eeu expert in ,space travel", auteur 
van ,Th e Future o.f Flight Beyond the 
Stratosphere''. De illustraties h estaan 
uit uitermate su ggestieve foto's, vervaar-

di~d naar zclf-gemaakte schet~cn en 
voorts uit kleurentekeninp:en, evenccn ~ 
eigen ontwerpen. Gccs ti~ is rle titel van 
he t eer~te hoofdsntk: Four, Three, Two, 
One ...... Rocket Away'' ! R e t neemt ons 
mede op een transcontinentaal raket
sehip, dat va n Long- T land vertrekt, wii 
suizen 25 mijl hoven New J er ey, 500 mijl 
hoven Centraal-Nehrask a, we vliegen 
naar Europa per raket ...... D an gaan wij 
naar de Mann (niet in figuurlijke zin!). 
Om Nul Uur minus Vi.if p:eschicdt de 
voorherei ding, we aanschouwen Venus, 
Mars, Saturnus, UTanus, Jupiter -
kortom, geen planeet, ~~:een satel1iet, of 
lvij worden er mee in nauw contact ge
hracht. E en speciale ,.maan-vocabu
lai re'' wordt ons voorgezet en we raken 
er zowaar vertrouwd mee. 

Natuurlijk zijn de astronauten b et 
onderling nie t steeds eens, wals b et 
bonafide mannen de r wetenschap past! 
De directeur van b et Parijsehe lnstitut 
d'Astrophysique, H enri Mineur, is h.v. 
van oonleel , dat wanneer over een jaar 
of twintig de ge chikte brandstof voor 
een maanreis beschikbaar zal zijn, deze 
niet ]anger dan vier uur in heslag zal 
n emen, terwijl Willy Ley de duur , tus
sen de 30 en 100 uur" stelt. 

Toen Hollywood zicb van b et pro
bleem mee ter maakte, dreigde b et zijn 
ernst te verliezen, ofschoon de film 
, Destination Moon", (die kortgeleden 
ook in enkele theaters in Djakarta 
draaide, h etgeen voor ons aanleiding was 
tot dit verhaal) door de astronauten op 
h aar weten ch appelijke waarde is ge
t oetst en goed is bevonden. 

Sinds de dag, waarop - dit jaar een 
eeuw geleden - de eerste foto van -de 
maan werd gemaakt, zijn de kennis 
van de mann en de mogelijkheden haar 
te bereiken op ongedacbte wijze toege
nomen. 

Hoezeer de in het vooruitzicht . ~~:r
steldC' uits tnp jcs naar de maan de open
hare menin p: boeicn en tot haar prek en. 
bli_ikt uit ltct feit, dat er in New York 
toekom~t i ,re .. ruimte-reizi!!ers" ?ijn .,.c· 
wee~l. die in alle ernst hchhen gevraa~rl 
of er nu reNh p:f'l<'!!'t'nht>id b estaat om 
een rf'tourhiljet voor h ct eerste raket
schip naar rle maan te nemen!. .. . .. 

, A lg. Handelsblad". 

Slot: C.D. heeft 17,000 kostgangers 

Boter 
Aan boter - d.w.z. margarine, 

vries- en roomboter , w a t in Indone
s ie identieke begrippen zijn gewor
den- verhruiktc de maatschappij 
in 1950 7fi. 700 kHogrammen. Met 
deze hoeveelheid kunne n 15.000.000 
boterhammen worden besmeerd, 
oftcwel ruim 760.000 broden. 

Verde r vero rherden de K.P.l\1.-ko l-

ganl!ers 588.419 hlikjc h aring in t-o
maat. Da t staa t gelijk met ruim 3 '1z 
milliocn visjes. 

Diversen 
Nog cen paar jnarcijfers : 11.217 

kilogrammen thee, 278.409 kilogram
men suiker (witte- en hruine) , 357.118 
kilogrammen tarwemeel , 1.220.359 kilo
gramm cn verse groenten (om te reke
n en in kilometers sawi en uien ), 37.970 
li ters klappcrol ie, 2.336.374 stuks 
verse vtu chtcn, 49.354 kilogrammen 
corned beef, 12.621 kilogram worst
soorten in hlik, 21.119 kilo,rram 
kaa , 58.536 kilogrammen hraadolie, 
26.152 kilo!!rammen jam en mar
melade, 2.917 kilogrammen appel troop, 
439.833 kilol!rammen aardappelen, 
514.34 ~ blikjes gecondenseerde en 
evaporated melk (cen ongeveer ,reli,ike 
h oevec1heid li ters verse melk) , 117.044 
hlikken groenten, 19.770 h1ikken vruch
ten-op-water, 82.358 ~ezouten e1;1 gcma
rineerde haringen, 30.842 rohnopsen eo 
19.876 gerooktc hokkingen. 

We zullen niet verder met de 
bovengenoemde cijfers goochelen 
en in stil ontzag straks de , Civiele 
Dienst'' op de beneden-verdieping 
voorhijlopen en denken aan , Va
dertje" Mulder, die voor een huis
houding van bijna 17.000 mensen 
per dag moet zorgen. We hegrijpen 
nu pas, waarom de C.D. is opge
bouwd uit staten en curven, uit 
formulieren en gemiddelden en in 
onze Iof betrekken we de C.D.-ers, 
die via Tandjong Priok deze enorme 
hoeveelheden voedsel daarbeen ge
Ieiden , waar zij nodig zijn. Laat 
-na het bovenstaande-- niemand 
ooit meer een kwaad woord-over de 
C.D. spreken ........ . 

JBB. 
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ScheepsbouwfirYanciering : 

Opdrachten afhankeliik van credieten 
Na. de oorlog heeft Noorwegen bet blnnenlandse verbrulk beperkingen 

op~elegd met bet doel om zijn handelsvloot. te herbouwen, want Noorwegerus 
natlonale ,industrie" is nu eenmaal de zeevaart tussen nlet-Noorse havens) 
die werkgelegenheid en deviezen verschaft. 

Bet doel is bereikt: de h a ndelsvloot meet weer 5'h mlllioen ton, waarvan 
3,7 millloen aan tankscbepen. Daarbij zijn nog bljna anderhalf miiUoen ton 
aan tankscbepen in aanbouw, die aile in de loop van dit jaar in de vaart zullen 
komen en die nu reeds voor een groot deel op time-charter zljn verhuurd aan 
de oliemaatschappijen, evenals dat met de nu varende schepen het geval 
is. Noorwe&-en plukt nu de vruchten van zljn activitelt en profiteert van de 
vrachtverhogingen In de tankvaart. 

oorwegen h eeft nu -wnt <le verdcre 
aanvul.ling van zjjn vloot betreft- m et 
mooilijkheden te knmpen. Dit land, dat 
oak voor de ederlandsc cheepsbouw 
een goe de klant wn , zit n.l . niet m eer 
zo ruim in zijn deviezen e n kan der
hnlvc ook niet mcer zo gemakkelijk 
&chepen in h et buitenland bestellen. Me t 
Zweden i nu een overeenkomat p;c
sloten, waarbij dit land voorlopig 

150.000 ton cht"cpsm.imtc aan oor
we~cn zal I n •ren. Df' Zweedse werven 
zullen daarhij f't"n creclif't van 70% van 
d e- total<' houwkostcn ~er trckken. Dezc 
erf'dic tcu moe ten " or den afgclo t nit <1 r 
inkomsteu nan buitenlancbe valuta, 
wclke de rcdcn- met hun schepen ont
vangcn. Dit gaat buiten ue 1\'oorse be
taling,balan om. 

De ,&apie$' gaan. aan. boord. 
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Scheepscrediet 

Ook i6 Nederland valt in de kringen 
van de zee- en kustvaart - vooral bij 
bet geven van orders op nieuwbouw
een groterc vraag naar hypotbecair 
scbeepscrediet waar te nemen. Bol
ten landse scheepvaartondernemingen 
stellen bet geven van een opdracbt 
zelfs athankelijk van zulk een crediet. 

De h ouw van rrn srhip van ]0.000 ton 
vcrgt f 10 milliorn . D t> bouwprijs van 
ccn nieuw pn ~~ag ic r srhip durft m en 
nict rt•nq mrer le nocmen. Geen cnkclc 
re<lt>rij kan 0<' houwkogtcn mcer gch l'cl 
uit c igcn middf'len financicren . 

In hrt \'rr-.l a~ ovrr l 9SO van de .. Maat
!'Chappij tot Financicring ' 'an h ct '\latio
naal IJ<' r.,tcl" k an men lezcn. dat de 
:\'cdcrla ncl~r schrrp«houwrr hij het 
aantrrkkrn ,·an hu i trnlancl~c opdrach
tcn krachti j!C mC'clcdin~in~ Yan huitf'n
lnncl.sc wcrvt"n ondcn;nden. R et is 
nodi j!, dat ook rlr "'\'cdcrlanil.se ~chf'f'P · 
bouwe-r'l nan hun huitenland~<' opdracht
"<'' l'r-. fac·i liteitrn ,·erlt>nen met h t>tr<'k· 
kin;! tot de brtalinp;"tcrmij nrn voor in 
'irdcrlaml tc houwen sch ep~>.n. 

Daar de middelen van b et scbeeps
bouwbeclrijf b et geven van credieten 
in het algemeen niet toelaten, werd 
in vele gevallen stcun gezocht bij 
handelsbanken en scbeepsbypotbeek
banken. Deze transacties legden dus
da nig beslag op de middelen der 
scheepshypotheekbanken , dat deze 
naar uitbreiding van baar knpita.al 
moestcn omzicn. Daar de mogelijkheld 
tot plaatsing van pandbrieven nlet 
g:root was, vertcende de ,,1\taatschappij 
tot financlering van bet Nationaal 
Berstel" ook faclliteiten aan deze 
schcepsbypotheekbanken. Voorts werd 
een credietsyndicaat gevormd, waarin 
ook de ,1\fafina" deelneemt. 

\Vat nu d<' tankvaart hctreft, rij t de 
vraa~, of t'r nict ook op dit l!eh ird voor 

r!lC'rlanrl ~rotcrc mo;relijkhedcn zijn 
cla n lot duwC'rre zijn hennt. 

Gezicn onz<' r elaties met oliemnat· 
sc-happijcn mot>ten dit> mol!elijkhedez1 
zek<'r nnnwczip: worden p:eacht. Een en 
onder zal \\"l'l t"<'n rol h <>h hl'n p:espeeld. 
torn ecn 1'1\cdrrland•e nachtvnartmaat
!'chappij ' an Nicvclt Condriaan) ceo 
tank c·h.ip hct~tclde. 

Ecn zwak punt in dit kadcr i~, rlnt 
e r «lrc-ht « l'nkelc l!rotr oli<'maat-chap· 
pijen zijn, die hovrnrl icn zcH tank\'lotrn 
f'xploitC'rcn. E!'n terk punt j ,, dot de 
tankvrnch t!'n zich E~edcrt jarcn op ecn 
h oojr nivcau bewf'{!:Cn, waardoor af
schrijving hinnrn <'en nict al te ~root 
aantnl jnrcn mogelijk is . terwijl hovcn
dien de cdcrl nnd!'c gages zich tegen
ovrr die van andere landen thans vee! 
gun tiger verl10uden dan v66r de oorlog. 



Oud-K.P.M.-er Van Os bouwde 
zaak op 

Na i~aren van zakend'oen gaat hi,i tha.ns ec'ht rust ;nemen. 

Met aile critiek, die er op is gekomen, kan de redactie van ,de Uitlaat" met 
trots melden, ldat op de beide artikelen over de gepensionneerden (nos. 6 en 7) 
een r eactie is binn~ngekomen, n.I. een brief van een oud-K.P.M.-er, die al 
vele jaren geleden de maatscbappij beeft verlaten, n.I. de beer H.G. van Os 
te Den Haag. Hij sc~reef ons bet volgende : 

, In aanvang is het na zo'n pension
nering altijd moeilijk. Bij mij persoon
l~jk lagen de zaken - nu zestien jaren 
geleden- tamelijk duidelijk. Ik rede
neerde aldus: enig ri.sioo moet je nu 
eenmaal nem en. Arbeid moet er zijn. 
Maar je moet je in de rug dekrken en 
zorgen, dat je ecn dak hoven je hoofd 
hebt. En je moet op je eigen duiten 
, zitten". Als je die verliest, heh je dat 
- meestal- aan je eigen stommiteit te 
danken. En als je wint en wat met die 
duiten tot stand bren /!t, i s dat te wij
ten aan je eigen werkkracht. 

Ik kocht dus een woonhuis op goede 
stand. Ik kon een eigen zaak b eginnen. 

Steun van 
oud:.pres.-directeur 

Misscbien beb ik geluk gebad. lk 
genoot n.I. bet voorrecbt om onze 
oud-president-directeur, de beer N. 
van Zalinge, acbter mij te weten. En 
ik dacbt: als je advies nodig bebt, 
ga dan naar de baas! Die a an mezelf 
gegeven raad beb ik dikwijls opge
volgd en ik wil graag direct vaststel
Ien, dat ik er ruim baat bij beb 
gevonden en dat ik daarvoor bijzon
der dankbaar ben. 

Maar, er is toch altijd een ding, dat 
hovenaam moet staan, als men iets wil 
heginnen. Dat is een rotsvast vertrou
wen en een liefde voor het werk, dat 
men heeft gekozen. Een rotsvast geloof, 
dat men zal slagen. Geld verdienen 
heeft bij mij nooit in eerste instantie 
voorgezeten . W el a11heid. Een stelsel, 
dat aan geld een grotere pl aats toekent 
dan aan arheid, moet -volgens mij
altijd op een misluk.king uitlopen. En 
vertrouwen win je n iet, als je de mensen 
afzet, maar wel als je de mensen cor
rect behandelt en bedient. 

Mijn kunstzaak werd opgericht op 1 
Juli 1935 en bestaat nu dus -bijna-
16 jaren. Nu kan ik er mee uitscheiden. 
M'n kinderen zijn ,bezorgd". Als je zo 
de 65 nadert, gaat het levenssap er 
langzamerhand uit. De zaak heeft mij 
ten slotte nog meer ge~even dan ik ooit 
had durven hopen. (En zij heeft, naar 
wij aannemen, ook meer van de heer 

Van Os pcvraagd, dan hij had verwacht. 
Red. Uitlaat). 

Aan ,uitscheiden" en , rust netnen" 
zit een droeve kant. In zo 'n stuk eigen 
bouwwerk gaat ook een stl\k van je 
ziel zitten. Daarover pieker je nie t , als 
j e nog in de kracht van je leven b ent. 
Maar eenmaal komt de tijd, dat een 
mens moet uitscheiden met werken. 
Daar is nu eenmaal ni ets aan te doen". 

De h eer Van Os gaf ons vervolgen s 
een overzicht van z'n bedr~ifsomzetten 
en vertelde van de moeil~jkheden van 
het zakenleven en van de aangename 
kanten daarvan. Het probleem is vo.or 
h em, nu hij voor de tweede m aal voor 
het teru1_11tr eden staat, het ,van de hand 
doen'' van een zaak, die goed rendeert. 
,Aan wie? Wie haal je in j e huis'', 
zo vraagt hij. 

Liefhebbers ? 
Bet is geen wonder, dat deze oud

K.P.M.-er bierbij denkt aan iemand, 
die m isscbien over enkele weken of 
maanden ook een ,oud-K.P.M.-er" 
zal zijn. ,Dan weet ik tenminste, wat 
voor vlees ik in de kuip krijg", zo 
schrijft bij. 

Hij waarschuwt, dat het geen ·,r ijk 
bestaan' ' zal worden, maar voegt daar
aan toe, dat hij zelf. na 16 jaren kan 
uitscheiden zonder te hebben ingetcerd 
en na zijn kinderen te hebben groo t
gebracht en ,,bezorgd". En h~j wijst er 
op, dat het in Nederland niet gemak
kelijk is om zich te vestigen, indien 
men geen arbeid heeft. Dit geldt ook 
voor Den Haag. Geen vestigingsvergun
ning zonder werk. Met de eventuele 
overname van de kunstzaak van de h eer 
Van Os zou arbeid zijn verzekerd. Hij 
zelf is bereid om een geheel jaar lan g 
de nieuwe eigenaar belangeloos t e as
sisteren bij het inkopen van goederen, 
die gangbaar zijn gebleken. 

Mocht een van onze adspirant-gepen
sionneerden voor dit plan iets voelen , 
dan is het ad res van de heer Van Os : 
Groot H ertoginnelaan 158, Den H aag. 

Het bouwen van een huis 
,Nu nog iets over het kopen van een 

huis", zo b esluit de h eer Van Os zijn 

brief a an onze redactie. , V erscheidene 
oud-lndisch-gasten kochten hier voor 
30.000 gulden een huis (nieu wbouw) . 
De bouw bleek niet te zijn ge
schied conform de overeenkomst. 
De huizen waren bovendien heroerd 
afgewerkt. Elsevier's Weekblad heeft 
hierover kortgeleden nog een h oofd
artikel geschreven. De kopers zit
ten nu m et de st1·op. In een van de 
bladen kwam het verhaal voor van 
icmand, die een huis had laten bouwen , 
waarvan enkele maanden later h e t 
pJafond naar ben eden kwam. Mijn 
advies i s : als j e een huis wilt kopen, 
koop dan een goed, oud hui s, of laat 
op de bouw van een nieuw huis super
visie uitoefenen door een betrouwhare 
deskundi ge. W eest in Nederland niet 
te I!Oeder trouw en handelt nie.t 
overhaas t" . 

(Over Tt et bouwen van huizen in 
Nederland h eeft d e redactie van 
K.P.M.-z ijde een ctrtikel ontvangen, dat 
z ij in het volpende m_tmmer zal publi
ccren. Red. Uitlaat). 

vr.achte,nmarkt 140 % 
'hoger in een iaar 

Het indexcijfer van de Britse Kamer 
van Scbeepvaart voor de vracbten
markt is in Maart j.l. weer met bijna 
16 punten gestegen tot 180,6 (basis 
1948 = 100), vergeleken bij Februari. 

In December j.l. bedroeg het nog 
ll5,7 en over sclueed h et voor h e t eerst 
h et 1948-gemiddelde na 22 maanden, in 
welk tijdsverloop h et laagste indexcijfer 
66,5 (November 1949) was. Verleden 
jaar Maart hedroeg het 75,8 en in Juli 
78,8. 

Uit he t cijfer van Maart 1951 blijkt, 
dat de vrach tprijzen in een jaar zijn 
140% z~jn gestegen. 

/ II 
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,We hebben een toewijzing voor een 
scooter ·gekregen''. 



BESTEDING VAN VRIJE TIJD : 

Het nut van personeels-veren ig i ngen 

AI houdt de mens n og zo van zij n werk : hij zal vrijwel a l t ijd verla nj!en naar 
weekends e n vacantie om een s helem aal te kunne n doe n , wat hij wil. De 
mens leeft nie t a ileen voor zijn werk. Er is in de wer eld zoveel t e koop, dat 
de moeite van h et kunnen waard is, dat b et a ileen daarom reeds is toe te 
j uichen, dat van de beschikba re 16 uur p er dag over h et a l ~emeen s lechts de 
h elft behoeft te worden gewerkt. De rest is ,vr ijc tijd". die n og voor 
minstens de helft m oe t worden besteed aan de m aalt ijden, h et zich naar en 
van b et werk begeven , het verrichten va n a llerha n de ka rweitjes. voor de 
kinderen zorgen etc. De rest is da n echter werkelijke ,,vrije tijd", waarin 
m en precies kan doen , wat m en wit. Gelukkig de m ens. die interessen of 
liefhebberijen h eeft . Arm en on gclukkig hii wie niets a nders rest d a n het 
laagsta ande vermaak van de h edendaagse radio of b e t kijken naar de sport 
van ande ren (Kwestie van sm aak. Red. Uitlaat) .. 

D e vrije -tijdsb!'stedin p; is in vr-lc 
p;evallen cen probleem. Vooral hij clo 
a rbeirle rR, d ie doorgaan s te WC' ini p; f!C'· 
sch oolcl zijn in h et nutt ip; en aan gen aam 
h!'s te-de n hunnf'r vrije u rc n. Uitl' raanl 
is h e t z iC'h zC'lf kunnen h f'z il! h oudPn 
voor iC'dcr C'C' n kwcstie. Ml'n h chodt 
sl ccht s de verm aak 8ccntra a f tC' p;aa n o m 
te e rvarC'n , op wel ke wijzl' d e .. massa" 
h aar vrije ure n zock hrf'ng t. 

Tijdpassering 
M e n pas~<>crl de tijd. 
Mf'n h C's tC'edt h e m ni e t. Mate r iele om

s tand igh ede-n , fun ctie o f positie dor n N 

h ie r ni e t toe- . Als m en fi e rloor OrtC'~ a 
y Gasse t hcdoel de , h ordcp;eest" h !'zit , 
,-alle n ttlle ver schillcn tu~sen rij k en 
am1 WCJ!. De a rme i s er allccn o n
l!uns ti :rer aan toe, omda t hij nie t in de' 
l!cl ejrenheid is d e o nt pannin j! van du re 
~ norten, vern1aak en re izen te h c talen. 
Hii is du s wel gedwon jren om z ich over 
te l evere n aan d e lof d e r hlerende bonte 
t re inen o f aan de val se illusie e n p a n
n ing d e r AmPrikaanse films. 

Door d it alle ]open we h et gevaar. 
dat d!' vrije tijd door zi.in v('rvlakk!'nrl c 
invloed eerde r een drukkende l ast 
rlrc i !! l tc worrlen da n een m e t a rbcirl 
vcrdiende zejren. D e ZwitsC' r e filosonf 
H e rm ann Steinhausen ach t de r e m ed ie 
tc;:cn d e u itbre idinp; dezer , h orde"
m !'ntal itei t a ileen in de p;ees t ~elegen . 
, Wa n t zelfs de d rukkende werk cl ijk hc irl 
ve rl iest i ets van h aa r a n ders h op eloos 
zware gewicht", zo schrijft h ij in , D e 
toek omst de r vrijheid", , door dat d e 
m e n s h aar door zij n dcnken luch t ige r 
k an m aken , door dat hij h aar kan mete n . 
vonnissen e n verwerpen n aar de m aat· 
s laven van z ijn gees t, di e m oet b ege· 
r en wat hove n de werkc lijkh eid is''. 

hc hodtC' IC' ;re,·oek n !'n de C'ner" ie op 
II' hri' II !!C'Il om h C'l an g• tl'l lin!!,.. \ 'Onr 

;!Pt".•-tC' lijkr- zakl'n IP lw hh C' n I' ll z i..l1 
tC' ...... gaan on twikkC'lC'n! 

DC' III OPi lijkP vraa;:r hi_j r]p op,·oC'din!! 
tot j!OPdP hC'ql'din ;:t va n rlC' vrijP tijrl i• 
nu, waar m en m oct hq !innPn . H e t !!('· 

z in hePft al lr-!' n C'n op z il'hzC'lf n.iC' t 
voldoC'n r]p in itiatiC'f. De kerkC'n k un n C' n 
WC' in il! u itrirht Pn, omrla t hct in vC'lC' 
;:tr ,·a liPn om huit cn- o f onkC' rk e lijkf'n 
;:a at. De- a r lwi rl l' rsva k h cwe;ri n ;:t s ta a t 
voor n.o:r 7.0\'C'C' ! a nrl<> rC' tak C'n C' ll h C'dt 
vaa k ook nol! IP w!'i ni :.r vnt or rl C' 
ma~~a. A I k e n hclohcn ;;o mmi ;!P poli
ti t>kc partij l'n op rl it pu nt al (' rYarin ;:r 
en WI' n oemC'n !< pC' r ina l 1111'1 in ~ t r-m mi n" 

lwt WPrk. rla t d <> voorma l i!!C' S.D .A . P~ 
,·oor rle arb !' irl cr~jl'u [! rl hedt ;rcdaan. 

Personeelsverenigingen. 
Dorh dit all !'.~ is n it' t [!C' IlOC'j!. Tnss!'n 

de arheidc r thu is en d r arbei tl cr op rlC' 
fahr ic k hlijft a ltijrl no:r een k loof b c-

~ taa n . Scdcrt decenn ia zij n de p e 1 

so n e c l sve r c ni g in g e n r~b 

IH•z i;r rl czc la cun e op tl' n d len. Yolk< 
men onrll'r Plkaar !'n huit l' n de' rlirC'ctie 
om hcod f' n t m C' n s pcH·t met e l kaBJ 
~Jlf'Clt me n toneC'l, hr irl ;!r-t m en of d01 
1111'11 aan h C'r•C'n!!,· nJn a~ t iC'k. Oo k --e 
h ierorn ;raat h e t bij om- rloC't m!'n aa: 
al!!C'mPnC' on twikkelin !!, maakt me: 
C'XC'IIr~il'~. ;:ran t nwn naa r mn•Pa of naa 
con C'C' riPn. H C' t ;!01' <11' van rl C'7C vr~1 
tijd-lw •tNlin:r i• . dat mr-n uit dit alle 
r-xtra-\TI' ll !! riC' !'C'hr- pt. omdat lwt zo aBJ 
d i!! i• op t'C'II prl' tli !!l' wij zC' !':J ill f' ll tc zij 
1111'1 mr-n•rn , die lllC'11 d oo r e n in he 
Wf'l'k noni t l rC' rt k C'nnc n . 

H Pt rlroC'v i!!c is 1111 , da t rl c vakvet 
C'll i!! ill !!C'II rlPzf' ar!!C'lnzr- nnt•na nninz t1 

,·a a k uit l' r-<1 nutti j!P nij r-- ti id·he~ t C'd illi 
nil't ;ror!l kunn l' n zrti C'T J. Z ii zijn han: 
voo r PonC'n n r- nti r . Zij wi iiC' n daa roa 
de' JWrsonC'C'lsvC'rl'nig: in !!l'n h r t recb 
ont ZI' fT!!:(' Il om zil' h nwt rll' vrii r--tijd! 
hr-~ tNl in !! h r-z i!! II' hot11lr-n. 7ulk~ OJ 

!! roncl va n h C' t fc it. rlat z ij vrrl l' n rrstuk 
k f' n 7ouclr n ziin ,·a n rl l' fl ll fl l'rnPmim 
F.n .. a an incln ~ trii;C'l fr-orla li n!C' lwhbtt 
ri c vakvf'rC'ni :rin!!C'n all C' r111 in Qt h Phod 
II'", !'d•ri ift rlC' ZI'P r k unrl i!!l' prof. ]) 
Cr~nv F ortma n in C'f' TI JH':lP-a rh ·iC'Q voo 
.. 1\P,]r- d a nd~ C:u ltuJ·p,.] C:nntrtr t". OJ 
rl it pun t k unn l'n wii l1r- m tnrh C' l'hlei 
tot aa l ni C't vol!!Pl-1 . Zolan !! l'r 1n'n onl 
t<IC'lle 11 ol tC'koT·t i~ aan Tll f1!!C' l ijkhPrlel 
,·oor !!'ON!C' vrijr-tijd•hr-• tC'din!! l!C'hhet 
r],. ondPrrlC'min :rrn na en n aa•l rlf' ket 
k C' n en vakv!'rt'ni :r in :rl'n C' C' n rl irecll 
taak. nit J'OI' r>in g om ml'rl" IC' WC'rkew 
aan d(' opvoC'rl ing C'n onlt'idi n !! van al11 
lr d C' n d C' r in rl P on de rnC'm i 11!! p;eco .. 
CC'nlreerdr arbe id!'p:emef' nsrhap. 

.. .1/g llandelsbla/ 
Amsterdam . 

We zij n hie rmede tegel ijk hij h c t 
k crnpunt der kwestie van de vrije-tijds· 
bcste ding aanjrcl and. D at i s even wel 
~elc:ren in een vicie u ze c i rkel : de mass a 
1s no g nict genoeg o ntwikkeld o m de 

R ecente foto van d e ,Siaoe". 
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ZEVEN JAAR GELEDEN : 

DE BOMBAY-ONTPLOFFING (I) 
Rampzalige gevolgen van een stuwage-fout 

Op Zalerdag 14 Apri l was hel zeven jaren gelede n, dat de ook in de ge
schiedenis van onze maalscbappij berucht gewordcn ,Bombay Dock Explosion ·• 
plaalsvond. Da nk zij oud-gezagvoerder Ben Poeder, die van deze onlzetlende 
ontploffing getuige was, zijn wij in slaat hiervan b e t een en a nder t e vcrle llen. 
Bet artikel van gezagvoerdcr Poeder was vcrmoedelijk bes lcmd om op of voor 
de b erdenkingsdatum in ,de Uillaal" lc vcrschijnen. llelaas is de br ief van 
oud-gczagvoerder Poeder in de zeeposl uit Nederla nd tercehlgekomen en, hoewel 
15 Februari 1951 gedateerd, eersl op 17 April ten kantore va n de redactie beland. 
Dit doet ovcrigens aan de belangrijkbeid van bet verhaa l niets af, da t wi) 
t bans willen weergeven. 

,Zcldcn zal cen s tuwa gcfoul zulke 
noodlotti gc gc,olgcn h c blJC·n gcltad a ls 
op he t .En g:cl~c -" - ~- Fort ' tikine . 

Tcgcn lt ct cinJc va u de vor igc \X'c rcJd. 
oorlog " a:> c r een grout ge br·e~ aau 
schecp~ru irutc ( OTHla 11h-s d e e11 ornrC' 
bouup rogramma 's der geullieerdc /an· 
den. l< l'll. l.Jitlaat } . De coUl luunicali c 
tussrn de l1 a\ c n b was ~ l rch t e n c lkc ku
bickc \·oel iu een bc hip moe~L wonle n 
benul. De gt'\arcn op zcc warcn :w 
groot, d at m en de schijnbaar l- lcinc re 
gc,·a rr n - Yan ern vcrkrcnk bl LJ\,·agc 
b.v.- nau,,cfijks tc ldc. 

• \ll (•(' JI 1:0 i ~ lt c t te \Trkhrcn, dat men 
ann boon! van hf'L ~ -" · Fort Stihine 
balen ru \\e katoe n up d) namict e n mu· 
oit ic sluwdc. d aarop p la nk('JI lcgde en 
de ruirn('n \ c rrlc r o pnddc ml't va tcn 
olie. 

E lke ~ tuu rm a n WCf' t - of rlicn t te we· 
ten- ri a l o li f' -lckka:.:c in katocn oor
zaak is gt'\I'Ortkn ,·an ,·cle ~ch ecp~h ran-

d en. Ook zondcr hct gc· ,·aa r lijke goeJ j c 
in lt c t o nderntim wa, J czc wij.~:c ,·an 
~tuwen a l ,·olkomcn foul. 

Yoorlopig ~clt cen ltc t gc luk m el t..l c 
domm e n (of de clrca;;en :' H.ed. Uitlaut) . 
)fen ,·ertro k van A lc'l.aut..l c ric en. kwam 
via Kar·aclt i in d e m orgen van de 1-~e 
Apri l ] I) II [(' B ombay aan , waar - on
opntll end l u s~en ccn 1 11 inti:rtal andere 
~( :h cpcn- in he t ., \' i<:toria Uock" we rt..! 
;!f'lllf'f'l'll zo ndcr dat zich iet~ bijzcut dc r~ 
h ad voorgedaan. 

B chah-c op taukcr;; h ('c m en gcdu
r ende d e oorlo)! Je roue vlag, die aan
:.:cdt, dat h c t 8l'hip gevaa rl ijkc l adin O' 
in h ecf t. 0111 IJq.!r ijpl' lijkf• (oorlogsJ 
r·t•df' lf (' lf d ik 1, ijl " ni e t. Korl tcvorcn wa s 
if.. uit E ;.:y pte Lc Bombay - waar m 'n 
'rotl\\ 1\ oondc- lf'rt t)!;.:t·keerd . 1 k h a d 
daa r na cn i)!C tijd gcva rcn op h e t m .s. 
Ti/1(1111h u t' ll hct ~.~. Generaul vo n 
Su·if' IC'n cn WtH Jllbl g~'p l aa t .- l op 
h e t s.Q. T' an Co!'n s. d a t voor h e t 

D e (nog bestaandet) ,Van Goens" 

,Victoria Dock '' ten an k cr lag, wach 
lcnd op een plaats aan de kade. Toe n i k 
's m orgen van hu is kwam en mij aan 
f,oorJ wi ldc bcgevcn, was de motorboot 
c r· nog nic t. Jk g ing dus eersl even een 
praatje makcn op de Tinombo, die k o r t 
lcvo re n was bionengekom en . M i schie n 
vic l hc t mij op, dat hij de Fort S ti kine 
_ ,·lak tegcn ovcr de Tinombo- li chte rs 
mel rode vlaggen la gcn , maa r aa ndaclt l 
hc., tccdde ik e r zeker n.i e l aau . I n h e t 
voor bijgaan haa lde i k mij prism a kijkcr 
e n sextant van de Van Swiete1t e n 
J,ega f mij toen m et de inm iddels ge
arri,-cc rde motorbool naar h e l s .. Van 
Goens. Ecnmaa l aa n boord, voelde ik 
m ij n iel op m 'n gemak en tocn ik 's 
midda)!s hct schecpsvolk ro nd zag h an
)!l'n , gaf ik ~tuurman IJ.J. tok op
dr·acht om h ra nd- e n sloepoefening te 
houdcu . 

Behouden. 
Tegen vier en kwam 2e wtk. J. Sal-

verda vragen of de h fdwtk. en h ijzelf 
me t de sch eepsm otor boot n aar de wal 
moeh ten om naar de bran d te kijken . 
Pas toe n zag ik, dat er achte r de 
T i n o m b o een schip in lich terla aie 
stond. Ik venoch t h e n n og een h a lf 
uur te wacb t.en en dit is waarscbijn
lijk bun beh oud geweest . 

Om cen uur h ad m en op de Fort 
St il>ille o ntdek t, d at door h ct in de 
katoen Jek ke n van ol ie in J e voorru i
mcn h rant l wa s o n ts taan. Voorlopig 
li!'l het 1-(eva l zieh n ict e rusti g aa nzicn 
en me t Lehu l p vau de staJsb randweer 
(lacht me n he l vuur mcN!ler te z ijn voor 
het de d) n amict, die daar o n de r de 
ka toen lag, kon bcrcik e n . De hlu sing 
,·ic l rch tcr trgen en om h a lf vier slocg 
de brand fel u it. R e t. schip h e t dok ttil 
1- lcprn gin!-( ni ct, omdal huile n niet 
voor· vr er uur vo ld oende water zou 
1-taan om ric sl ui sdeure n tc kunne n 
o pe ncn. 

Gevaarlijke lading 
De directie van de ,Bombay Port 

Trus t" kon niet toestaan , dat de ge
zagvoerder b et schip liet zinken, zon 
der toestemming van het Brit.se Op
percommando en d ie toestemming 
kwam te laat. Weinigen --ook d e 
brandweer n iet- wis t.e n , welk een 
gevaar lijke lading de Fo r t S t i k i n e 
in had, zodat zij nog r ustig in de 
vlammen stonden te spuiten, toen om 
t ie n over vier in de middag (een jaar 
later ga f d e torenklok aan de ingan g 
van het , Victoria Dock" nog di t fatale 
uur aan) de honderden tonnen dyn a 
m iet in bet voorscbip t ot ontploffing 
kwamen . 

Slot: pag. 12. 
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0 Het K.P.M.-,1iegtuig, 
dat op 8 April j.l. van Ke· 
majoran startte met bestem· 
ming Schiphol, vervoe1·de 
o.m. onze le stuurman J. S. 
Veldman, die zijn gezins· 
scheidingsverlof in ,het 
Oude L and" ging doorbren· 
gen. 

0 In Singapore stapte op 
ll April j.l. gezagvoerder A. 
Pothof in een vliegtuig naar 
Nederland. Gezagvoerder 
Pothof gaat z'n welverdiende 
verlo£ in Europa doorbren· 
gen en wij wensen hem van 
harte een plezierige tijd toe. 

0 Toen h et m.s. Willem 
Ruys, dat op 12 April j.l. van 
Tandjong Priok was vertrok
ken met bestemming Rotter· 
dam, in Singapore meerde, 
kwamen daar nog drie 
K.P.M.-passagiers aan boord, 
te weten gezagvoerder W . 
Verbeek, 1e stm. A. v. d. 
Meulen en 2e stm. J.P. v. 
Haeften. Allen gingen met 
E uropees V erlo£ de zomer 
tegemoet. Gezagvoerder V er· 
beek zal niet meer naar Jn. 
donesie terugkeren. Zijn 
E.V. zal worden gevolgd 
door vervroegd pensioen. 

0 Met de Connie van 20 
April is 1e stuurman B. H. 
Niessen voor h et doorbren· 
gen van zijn gezinsschei· 
dingsverlo£ van Djakarta 
naar Nederland vertrokken. 

0 Op Vrijdag 6 April j.l. 
werd door Radio Nederland 
(P.C.J .) een koopvaardij· 
programma uitgezonden on
der de titel ,Het Schip van 
de Week". Het was een pro· 
gramma voor de K.P.M. en 
opger9epen werden onze 
s.s. Bontekoe ( onderweg van 
Surabaia naar Semarang), 
m.s. Kasimbar ( dat in de na· 
bijheid van Ternate vertoef
de) en het m.s. Seroei, (dat 
in de haven van Tandjong 
Priok binnenlag). Als verte· 
genwoordigers van bet Am· 
sterdam-kantoor waren in de 
studio in Hilversum aanwe· 
zig de heren J. Roering en 
Bos en voorts mevr. Ch. W. 
Masselink. Op deze uitzen· 
ding zullen we spoedig wei 
reacties vern em en. W at we 
op dit moment graag zouden 
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willen weten, of de genoem· 
de ,vertegenwoordiger van 
het Amsterdam-kantoor" 
Bos onze beer Bos van P.Z. 
is, die met E.V. in Neder· 
land vertoeft. Het zou voor 
hem, die zich altijd zeer ac· 
tie£ heeft getoond in het 
arrangeren van de uitzen
dingen van lndonesische 
kant (n.l. het aanwijzen van 
de schepen en bet verwitti
gen van de op te roepen 
leden der bemanningen) 
bijzonder aardig zijn om nu 
eens aan de Nederlandse 
kant te kunnen aanschou· 
wen, hoe zo'n koopvaardij· 
programma in elkaar wordt 
geschroefd. Mocht bier spra· 
ke zijn van een andere Bos 
(eentje met een ,sch" h.v.) 
dan is het voor ,Radio Ne
derland" misschien een 
goeie hint om K.P.M.-verlof
gangers in Nederland a£ en 
toe eens een kansje te geven 
een radio-uitzending voor de 
K.P.M.-schepen hij te wonen. 
Mocht dit reeds geschieden, 
dan hebben we niets gezegd. 

0 In verband met het r e· 
cente vertrek van de direc· 
teur mr. D. F. de Koe met 
Europees verlof naar Neder· 
land, is met ingang van 14 
April de 'werkverdeling der 
directie a]s volgt geworden : 
mr. W. M. Hens, Algemene 
Zakcn, Begroting, Nautische 
Dienst, Technische Dienst, 
Civiele Dienst, Ink. & Mag. 
Dienst, Secretarie en Medi
sche Dienst. De heer D. 
lken, zal zijn aandacht 
wijden aan Vervoer , In· 
de1in g Vloot, Nieuwhouw, 
Vrachtzaken, Doorvoer, Pas
sage & Tourisme, Neven
hedrijven, terwijl de h eer 
H. Harinok, Comptahili
teit, Stati stiek, Mag. v. Ge
drukteii, Steenk. Mij. , Para
pattan", Brandstofvoorzie· 
ning, Persone~e Zaken, 
Claims en Equipage onder 
zijn heheer heeft. 

0 Op de verjaardag van 
H.M. Koningin zal --gelijk 
te doen gehruikeHjk is ge· 
worden- in het K.P .M.-

Logeergehouw aan de Dj. 
Gadjah Mada (voormalige 
Molenvliet) een dansavond 
worden gegeven voor leden 
van ons personeel met hun 
dames. Het zal mogelijk zijn 
om -op beperkte schaal, 
gezien de plaatsruimte en de 
helangstelling, die er voor 
dansavonden pleegt te be
staan- familieleden en ken
nissen te in troduceren. De 
dansmUZJiek zal worden ver
zorg door het in Djakarta 
bekende ensemble van Eric 
Noggerath. Er wordt ook dit
maal weer gerekend op een 
grDte opkomst. Ten behoeve 
van officieren en onderoffi
cieren van binnenliggende 
schepen zal op de avond van 
het feest om half acht een 
maatschappij · autobus ver· 
trekken van de hoofdpoort 
der K.P .M.-haven. Deze bus 
zal na afloop van de dans
avond de gasten weer naar 
de haven terugbreng.en. Ook 
binnen de stad zal een auto
bus rijden om de danslief
h ehhers, die niet over een 
andere vorm van transport 
bescbikken, naar het Logeer· 
gebouw te ibrengen en later 
weer huiswaarts te v.oeren. 

0 De komende maand Mei 
is ongetwijfeld een record
maand, wat betreft het 
aantal personen, die hun 
25-jarige dienstverband bij 
de maatschappij gaan her
denken. Wie de lijst op de 
pagina hiernaast bekijkt, 
zal zien, dat niet minder 
dan 32 K.P .M.-ers in de 
bloemetjes zullen worden 
gezet, dat er maar eventjes 
31 gouden en 1 zilveren hor
loge zullen worden uitge· 
reikt, alsmede 32 envelop· 
pen-met-inhoud, terwijl 32 
directie-b1oemstukken zullen 
worden besteld en iemand 
32 teksten van gelukstele· 
grammen zal moeten beden· 
ken. Aileen op 10 1\J.ei a.s. 
al hehben we 11 juhilarissen, 
alle op de vlbot. De beman
ning van de Kasimbar heeft 
een dure maand: achtereen
volgens jubileren respectie-

velijk op 10 en 25 Mei 
gezagvoerder D.v. Santen en 
hfdwtk. L . Timp. Hetzelfde 
geldt voor de Batoela, waar
op respectievelijk op 10-en 
29 Mei de jubilea van ge
zagvoerder Coumon en 2e 
wtk Mouthaan zullen wor· 
den herdacht. Wij hopen, 
dat de ladingklerken van 
genoemde schepen er aan 
hebben gedacht om de C.D. 
om een extra-toewijzing van 
,liquide middelen'' te vragen. 

Namens het personeel 
van de K.P.M. willen wij 
via deze ,Uitlaat'' bij voor· 
baat vast 32 welgemeende 
gelukwensen tot de jubila
rissen richten. 

Politie-K.P.M.: 4-1 
De tweede wedstrijd, die 

ons K.P.M.-e1ftal in de 
kantoorcompetit.ie speelde, 
eind.igde in een verdiende 
4 • 1 overwinning voor de 
Dienaren van de Heilige 
H erman dad. 

Hoewel de Politie het.br 
spel vertoonde, ga£ de 
K. P. M. in de eerste helft 
zeer goed partij, dank zij 
een h echte defensie. Jammer 
dat deze voorhoede van en· 
kele goede kansen geen ge· 
bruik wist te maken, waar· 
door z~j zich een kleine . 
voorspr.ong liet ontgaan. 
Nu ging ging de rust in met 
0-0. 

N a de thee zette de Po
litie een hevig offensief in, 
waarbij onze doelwachter 
danig aan de tand werd 
gevoeld. Zijn prima doe]· 
verdedigen kon echter niet 
voorkomen, dat de Politie 
de score opende en deze 
met goede doe~unten ge· 
lcidelijk wist op te voeren 
tot 3 · 0. 

De K. P. M. moest zich 
bepalen tot snelle uitvaHen, 
waaruit door een goede pass 
van W a let onze middenvoor 
Lips de Politie-doelman kon 
verschalken. 

Door een vierde dDel· 
punt maakte de Politic 
echter aan aile K.P.M.
illusies een wreed ei.nde. 



1 Mei 
J. C. Huffenreuter 
Katab 

6 Mei 
Ocy San Khe 
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Enorm scheepsbouwplan van de "Shell'' 
Bouwproject van zes en veertig schepen 

De Bataafse Petroleum Maatschappij heeft een bouwprogramma aangekon
digd voor 41 tankers van ieder 18.000 ton laadvermogen en j5 super-tankers 
van ieder 28.000 ton. De totale bouwkosten bedragen ongeveer 450 millioen gulden. 

Van deze 46 schepen zijn er 15 bij Nederlandse werven besteld, een derde 
van bet totale bouwprogramma dus, hetgeen betekent, dat rond 150 miUioen 
gulden in Nederland zullen worden besteed. 

Werkverruiming voor zea. 
varenden. 

Door Wilton F ijenoord Schiedam 
zullen ·twee stuks van 18.000 ton turbo
electrische schepen worden gebouwd 
en twee 18.000 tons enkelschroefs tur
bineschepen. 

De Rotterdamse Droogdok Mij en de 
Ne derlandse Dok- en Scheepshouwmij 
in Amsterdam houwen ieder vier 18.000 
tons enkelschroefs turhineschepen en 
de l aa tste bovendien een 28.000 tons 
turbineschi p. 

Bij P. Smit Jr. Rotterdam is een 
order .geplaatst voor twee 18.000 tons 
tankers. 

Alle schcpcn z~jn van een gehcel 
nieuw type• en worden ~owel in Neder
land als in Engeland geh ouwd, volgens 
een doo1· de ,Shell" ·ontworpcn systeem. 

Qe sche peu van Nededandsc wen·en 

zullen in de toekomst onder Nederlandse 
vlag varen. Ze zullen tussen eind 1952 
en eind 1955 worden afgeleverd. De 
houw van de 15 nieuwe schepen hete
kent voor de Nederlandse zeevarenden 
een werkverruiming voor circa 800 man 
aan officieren en manschappen. 

De Koninklijke Shell·groep heeft 
uiting gegeven aan de hoop, dat de Ne
ilerlandse industrie voor de 15 schepen 
op Neder1andse werven alles, of vrijwel 
alles, zal kunnen leveren. R et houwpro
gramma zal geheel uit de inkomsten van 
de ShdJgroep worden gefinancierd. Een 
emissie zal dus niet plaats vinden. 

• 
4~ millioen ton 

De Shell beschikt op bet ogenblik 
over een eigen en gecharterde vloot 
van 4,5 millioen ton, waarvan een half 
millioen onder Neder1andse vlag 
vaart. Het nieuwbouwprogramma be-

Batoela 

Hfdempl. C. M./Kas. 

tekent niet geheel en al een uitbrei
ding, omdat enige oudere en minder 
efficiente schepen op de duur uit de 
vaart genomen zullen worden. 

In de meeste der 18.000 tons t ankers 
wordt een nieuwe, aan het aardoliever
v.oer aangepaste in Engeland ontwoq~en 
stoomtul"hine voor aandrijving toege
past. Deze zal door Nederlandse bedrij
ven in licentie kunnen worden gehouwd. 
Van helang is, dat men voor hrandstof 
van diesel op zware olie overgaat. 

Moderne accommodatie 
De accommodatie op de nieuwe sch e

pen zal zodanig z~jn, dat a1le volwasse
ncn hun prive-hut zullen hehhen. Op 
het achterdek komen rook- en eetsalons 
voor officieren en onderofficieren. Daar
boven zijn de manschappen gehuisvest. 

De huiden der 46 nieuwe tankers 
zullen volgens een bijzonder procede, 
dat nit ervaring verkregen werd, wor
den behandeld, teneinde corrosie 
tegen te gaan. 

De Shell-groep zal zo nodig de wer
ven h.ij de financiering van de houw 
bijspringcn, doch over het algemeen 
w-ordt gerckend op hetaling in normale 
termijuen, die, zoals reeds gezegd, uit 
de lopende inkomsten van de groep 
zullen worden voldaan. 

,Telegraaf' A msterdam. 
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Strijd tussen scheepsbouwers en navigatoren 
voordeel v.a~n laatstgenoemden. 

slaat om ~n 

De tbans reeds Ianger dan 80 jaren gevoerde oorlog tussen bet kompas en 
1 de navigatoren aan de ene- en scheepsbouwers, scheepsplanners en scheepstech

nici aan de andere zijde is in een nieuwe phase getreden. 

' Zoals men weet, zijn tot nu toe hijna 
alle sehecpszeeslagen door de laatsten 
gewonnen. Hct ikompas -eenzaam op 
h et sehavotdek- wcrd eerst onder
vangen door de Sehoorsteen. Deze 
bedektc eehter toeh maar een klein ge
deelte van de Horizon aeh teruit. Daar
na heeft m en de water- en dnlktank s 
nilf!evonden, die door een h andige 
scl1ecpsbouwer altijd wel z.o geplaa tst 
werden, dat ze de door de S~;hoorsteen 
in:zenomcn sector aanzicnlijk wisten 
t c verbreden. De laatste tijd h eeft men 
op de modernere seh epcn de davits op 
he t hrn~dck zo weten te eonstrueren 
(door et· hrcde balken tussen te han
:ren l, tlat alle pei laanvallen op de hori
zon aeh terlijker-dan-dwars volkomen 
werrlen verijdeld. 

Slot : De Bomba y-ontploffing. 

H et was inmiddels later geworclcn 
e n de Van Goens lag aehtet· haar anker 
me t ile kop op de landwind. Door de 
p:eopt>nde patrijspoorten keek ik juist 
op de brandende Fort Stikine. Een f elle 
lieht straal deed mij opspringen. H et 
,.Victoria Dock " was plotseling onzieht
haar door ecn roe tzwarte wolk, waaruit 
p:eweldige v1.m rstralcn opspoten. Op het
zell1le ogenhl ik weerklonk een zware 
dondersbg <>n sloeg de lucht mij met 
kracht te:ren de borst. lk herinnercle mi,i 
de ]ichters met rode v1aggen, die ik 
's morgens er gens had gezicn . Springstof! 
God weet, hoeveel ontploffingen nog 
zoudcn volg<>n. Bijna alle sehepen ,bad
den nmniti e aan hoord, al was h e t ai
leen maar voo1· hun eigen hewapcning. 
V crder warcn er nog de l ich ter s en de 
pakhn.izen . waat· ook rnunitie in zat. 

Onze eigen positie was verre van 
veilir-. \Ve l agcn nog geen mijl van de 
plaals van de ramp af. Wegstomen kon
den wij niet, omdat de grote ketel was 
afgezet. Ile t scheepsvolk was in de nog 
hu itenboord li ggende reddingsboten ge
vlucht . Gelukkig hadden ze de boten 
nie t losgcgooid. Een voordeel was, dat 
onze hrandslangen Jagen uitgerold en 
h et water hijstond. Stm. Stok en de 2e 
wtk. Salverda riepen he t sch eepsv.o]k 
teru p:. De gro te ketel werrl aangestoken 
en om hcrhalin~ van een te verwachten 
volgende explosie te voorkomen, ]iet ik 
de slocpcn hij sen, maar bnitenboord 
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Op sommige oudere sehepen heef t 
m en door bijbouw van een hut op het 
brugdek een argument weten te vinden 
om de - in tle tropen onontbeerlijke
wnneten t zo hoog te maken, dat stellin
gen kondcn worden ingenomen om ook 
daar de horizon voor een groot gedeelte 
te h evcilil!cn tegen de aanvallen der 
navigatoren. De andere helft van de 
h orizon - voor h e t schip,- h eeft m en 
cchter bchoudens wat masten, bomen, 
laadpalen en want en tle n atuurlijke 
he ehermin:z ~~oor re:ren , mist en heii:r
heid, h claas nog ongemoeid moeten 
laten. Men is echter op dit gchied m et 
u i tgebrcide r esearch hezig. 

Tnmiddc]s komt eehter het werelrl
Rchokkendc nicuws, Jat -naar n~ r

luidt- een h ekendc optische firma in 

han gen voor evcntucel onmiddellijl;;: gt>
hrnik gerced. 

De ontploffing 
Veertig minuten na bet voorschip 

vloog bet achterschip van de F o r t 
S t i k i n e, dat was beladen met 
munitie en brandbommen, de Iucht 
in. De gevolgen van deze tweede ont
ploffing waren nog veel noodlottiger 
dan van de dynamiet-explosie. Prac
tisch nieman d was gewaarschuwd, dat 
er munitie in bet achterschip zat. 
Rode 1\:ruis, brandweer, militairen en 
talrijke burgers waren bezig gewon
den te helpen en branden te blnssen, 
toen de hele omgeving -ook de V a n 
G o e n s- werd overdekt met glociend 
materiaal en springende mt,mitie. 

De motorboot Yan de Generaal Vrm 
Swictcn, die met vluchtelingen op wcg 
was naar de Van Goens, verloor vier 
man, doordat er enigc Oerlikon-grana
ten in o.ntploft en . De overigen werden 
allen gcwond. Behalve cen paar vcr· 
brijzehle rnitcn en patrijspoortglazen 
had de V a.n Goens geen scl1acle. Alles, 
wat brandend of gloeiend op onze dek
ken of tenten vie] , werd onmiddellijk 
!?:ehlnst, De in onze nahijheid verankcr
de Arahisch e ;r.eilscl1epen hranddcn alle 
als fakkcls. 

Tot zover bet eerste deel van bet 
verhaal van oud-gezagvoerder Poedcr, 
dat wij in bet volgende nummer van 
,de Uitlaat" hopen te vervo1gen. 

Drukkerij Visser - Djakarta 

Nederland patent h eeft aangevraagd 
op een uitvinding, waardoor het moge
lijk zal zijn om n aviga!oren te voor zien 
van een soort telesooop-ogen, die tot 
2.80 m hoven h et hoofd kunnen worden 
opgeschroefd en onafhankelijk van, 
doch evenwijdig aan elkaar op en neer 
knnnen worden gehaald, waarhij een 
oog hoven het kompas hlijft en h et an
d<>re omhoog gesch roefd en gericht op 
het voorwerp aan de horizon. Deze te
lescoop-op:en moeten echtcr worden aan
p:ohra cht voor he t 7e levensjaar. Men is 
cchte r docnde om de uit.v indinp: te vol
too ic>n, zodat Jit ook no~ op latcre 
leefti.id zal kunn cn p:e~chiP-dcn . In het 
kamp dcr KPM-~cheepshouwers, - plan
ners I'll - teehnici, waa r m en eclatante 
i'uccel'Sen had p:choekt en reeds m eende 
d f' oorlop: u iteindelijk en besl issend te 
zullen wi nnen, hcers t grotf' on;rcrust
h cid. 

Van llCz<> kant ovenveegt men nu de 
hrup: en h ct schavotdek m hct onder· 
ru i rn te la ten zakken. 

Ahon en ten Deur . 

Slot : Zeeslangen. 

malen gezien door verschillende mensen 
en zelfs gefotografeerd, doch de. toto's 
op zo'n grote afstand genomen geven he
laas geen goed beeld van het beest . Hoe 
h et beest in het meer is gekomen . is een 
r aadsel. Als h et uit zee ware gekomen, 
zou h et ongemerkt een kanaal h ebben 
moeten passeren, waarin zich vele slui
zen bevonden, Dit is onwaarschijn!ijk. 

De beschrijvingen, die van dit monster 
worden gegeven. verschillen nogal. Op 
z'n minst twee ooggetuigen h ebben het 
beest een weg zien oversteken .... ,,, .. Het 
moet dus een amphibie zijn. De een, die 
het b ij maanlich t aanschouwde, be- I 

schrijft h et a ls ongeveer 6 m. lang, met 
een lange nek en met voeten of zwem
vliezen. Een andere ooggetuige zag het 
dier oversteken, toen hij in zijn auto op 
de weg langs het m eer reed. Het liep 
krampachtig en het leek op een reusach
t ige slak met een la nge nek. Deze be
schrijving zou evengoed een beschrijving 
kunnen zijn van een r~eds lang uitge
storven dinosaurus. 

Dit zijn alle feiten over d e zeeslang. 
Het zaakje is nooit opgeheiderd, maar 
de mogelijkheid bestaat, dat er 
een of ander vreemd schepsel woont 
op de diepten van de oceanen, dat zicb 
zelden laat zien. 

Uit: London Callin,. 
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