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St. Nicolfuts kouat! 

St. Nicolaas en Zwarte Piet heb
ben zich ooJ{ dit jaar noch door 
ruzie om bet Siuez-kanaal en de 
Soedan, noch door de crisis in Iran 
Iaten afschril{ken van hun voor
genomen r e is naar Indones ie. 
Ten Hoofdkantore was a l bericht 
ontvangen, dat de Sint en zijn 
knecht op 30 No\"ember a.s . in 
Djakarta zouden arriveren . Op 

Woensdag, 5 D ecember d.a.v. , aan 
de vooravond van zijn 365e verjaar
dag, zullen w ij hen in ons K.P.M.
midden in h e t Logeergebouw mogen 
verwachten . 
St. Nicolaas en Zwarte .. Piet zullen 

op die Woensda gnamiddag om 17.00 
uur in de eetzaal van het Logeerge
bouw ve!"ltoeven, waa1· u i t s- l u i -
t e n d kinderen van leden vari het 
K.P.M.-personeel van 4 tot met 9 jaar 
met h!Un .ouders, c.q. begeleiders de 
gelegenheid zullen k rijgen gelukwen
sen aan te bieden. Hoe gaame de Sint 
dit ook zou d.oen, het is h em, in ver
band met zijn overladen Djakartaanse 
programma , h elaas o n m o g e l ij k 
om geschenken uit te r eiken. In 
exceptionele gevallen, b .v. ziekte 
' 'an kinderen, is St. Nicolaas ber eid 
om na a floop van de feestviering 
in b et Logeergebouw nog enkele 
individuele bezoek en ' aan K.P.M.
kinderen te brengen. Verzoeken bier
too zijn bij ! de afd. P.Z. ten 
hoofdkantore ingebracht, welke ze 
aan St. Nicolaas h eeft voorgelegd. 
Het is uiteraard de beslissing van de 
Sint zelf, welke bezoek en hij dan nog 
zal kunnen afleggen, in b et Iicht -van 
zijn vele andere verplichtingen. 

Bet transport van de K.P.M.-kin
deren naar b et Logeerge.bouw is in
tussen door de afd. P .Z. al geregeld. 

Tegen de ltijd, dat deze , Uitlaat" 
verschijnt, is St. N icolaas r eeds in 
Djakarta aangekomen , waar wij 
hem op de voorpagina van dit n1um
mer alvast een hartelijk welkom 
toeroepen. Naar wat wij er zo van 
hebben gehoord, zijn e.r in het af
gelopen jaar heel wat K.P.M.-kin
der en (en ool< K.P.M.-ouders) stout 
geweest. Wij kunnen derhalve een 
interessante rniddag in het Logeer
gebouw verwachten. 

GEKLEURDE ZWEMVESTEN, KOEIEN 

EN VOEDINGSGELD 

H. dank :\ l an u ~ putty har telijk voor de 
•netle\·oclendc woorden tot mij g:erich t 
in .,Llitl aat'' .i'io. 11 en hetrenr het 
ten zcer~ te. da t hij ziclt te oud vindt 

·om mij op de ha nden te dragen. 
'\li ,.;5t"hicn heefl hij ecn jongere collega , 
Jie h ie rtoe J)ere id is? I k weeg niet zo 
erg vcel. He t l10cft ook niet elke dag, 
want tcn~ l o tt c i ~ mij r~ e igen rnan ook 
nog wei ccn~ I h u is, zo tnssen twec 
re izen doo•· ' ' 11 dan doet luj he t natuur
lij k. 

Inmiddels lt ecft hij me, om van de 
drukte in Djakarta een bee tje te he
komen, meegenomen op r eis. Dat 1nag 
en dat is iets, wat wij op de vr ouwen 
van de wal81urpeu \'Oor hehben. \Vecs 
niet jaloer , da mes! Dat ' is hens geen 
oYcrbodige luxe. \Van ~ om nu sleeht s 
een pieph.Jcin \'OOrbeeJdje te noemen : 
we hehlten nooit eens voldoenrle tijd 
0 111 gczell ig ruzie te maken me t onze 
mannen. Daa rYoo r zijn ze meestal te 
kort th ui ~, zodat het de moe ite niet 
loo11 t om er zelfs aan te he~innen. Ze 
verwach ten me t cen ha rtelijke zoen 
on tvangen en ui t:releide gedaan te 
worden en lussen di e twee zoenen door 
wil j e ook we l eens een keertje uitgaan 
en J at kan niet met een n~jdig gezieht. 
Waar mee .ik maar wil zeggen, dat zo'n 
reisje - wat Yoor ons rlns een langere 
t ijrl samen be tekent- dringend nodig 
is om ous opgekropl zenuwgestel te 
ontladen, \\'aarvoor onze echtgenoot 
na tuurlijk de h este g:elegenheid hied t. 

K.P.M.-mode 

Al~ j e zo zo ndcr cen eokel huishoutle
lijk plich tje aa n hoonl zit , h eh je aile 
tijd een>. Je kker te luieren en ovet~l 
op je ;!eutak rond te k ijken. Zo kwam 
ik pl ot~el i ng ecn textielsoort teg:en, die 
me zeer bekentl voorkwam, n.J. de stof 
waarmee tle Y-wemvesten voor de passa
!!i CJ:~ zij n hckleed. In een '!Hoek van 
~l i czelfde stof t:ekJce d, h eh ik n.1. kort-

;rcJedcn ccn menee r Y. ien wandelen. R et 
r11 otlel \·an de broc k was we] iswaar nol!al 
~ l o bher i g: en de pij pen, die tot even 
o ' cr· de kn iecn reikteu, m.i. een pietsjc 
te lang: - wat ni et sportief staat- maar 
da t j,.. ten:; lottc l-eo kwestie Yan smaak. 
Er staat op die sto£ talloze malen 
, K.P.l\1." te leze n, me t ingeweven letters. 
Die zwemvesten kon ik nu wat nader he· 
kijken en ik rnoe t zel!gen, dat ook mij 
de stof he~ t beviel , ai leen is de kleur zo 
grauw. Da t was me bij d ie hroek ook 
we i opg:evaJlcn, nraar ik wist toen niet, 
of dat Wf'l de oorspronke]ijke was. Nu 
zou ik wi Uen adviseren di e zwemvesten 
mel een vrol ijker ti nt te overtrekken , 
dan hebben ze heslist meer aftrek. Dan 
zou er misschien een K.P. l\f.-mode 
worden gelancecnl. Tk zou er zelf hest 
et>n zonnepakje van willen maken, als 
;r,e h.v. in wit met bl anw of in geel m et 
zw<trl wa ren uit~evoerd . J e ziet tegen
woord ig :;tofjes me t van allerlei e r op, 
to t , 1 love You" toe en zeUs de mann en 
rlragen overhem rlen met hloellletje~. 

Wat een . gezellige reclame zou dat 
hovendien voor de rnaatselt appij h ete
k enen , al rlie fleurige din getjes. 

Dierentuin. 

lk hegrijp eigenlijk niet goed, hoe dat 
leJijke spreekwoord over een vrouw en 
een kip op een sehip in de wereld is 
gekomen. R et is absoluut niet waar. 
Op deze rcis h adden we niet aileen mij 
- eerr vrouw dus- aan boord, maat· af 
en toe k rceg: ik h et gevoe] in rnijn neus 
or .ik op een lJoerder ij logeerde. Op de 
•lekken re i den karbouwen, paarden, 
varken;., kortom een hele veestapel mee 
t>n op elk nur va n de dag en de naeht 
hoorde ik h anen kraa ien en lkippen 
kakelcn. Die h anen en k ippen hehoor
den wel nie t tot de e.igenlijke l ading, 
maar waren IJefloeld voor eonsumptie 

Slot: zie pCig. 2. 



Slot: Vrmnv aan boord. 

of werden meegevoer d als verrnssinrren . ~ 
voor de diVerse m oeder s-de-vrouweu 
omdat dat pluimvee elders goedkope~ 
i s dan thui . En niettegenstaande al die 
kippeu en mij, hchben we een paa1· 
dagen achtc rs ta~d ingeh aal(l, zo dat we 
·precies op tijd in Djakarta terug waren. 
Dat dit nie t altijd gebeurt, weten aile 
vrouwen van zeevarcndcn, want ze 
hehben a1lemaal wei eens cen keertje 
op de door de diens tregcling h cpaalde 
dag van !Jinnenkomst tevergecfs zi Lten 
uitkijken, of stonden op de zonnige kadt> 
om na enkele ure.n hlakeren ai leen 
naar huis tc m g te k eren. Dus uit cigcn 
ondervindin g m cen ik gcrechtigrl tc 
zijn, dat l elijke spreckwoonl als zijn dc 
een hoos gcrucht tegen te spreken. 
Zonder h atelijk t e zijn wil ik toch even 
zeggen, dat ik niet op de Paloh reisde, 
dus die zeilpartij kunnen ze ook uict 
in onze vrouwensch oen en schuiven. 

Voedingsgeld. 
Ovet· hoze geruch ten gesproken. 

lngewijden zullcn weten, dat wij mogen 
meevaren tegen voedingsgeld. Nu wil 
iedereen natuurlijk waar voor zijn l!eld 
hebben, dus in dit geval , z.oveel c ten 
als je m aar mogelijk is. Maar aan hoord 
proberen zc jc daar eenvoudig de k ans 
niet toe te geven. Ik voelde tenmin te 
een h eel complot teg:en me sam cn-
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~panncn. Leg je even argcloos vork en 
mcs neer om een tafelgesprekje t e 
voeren , of aileen maar even om te 
kauwcn, dan zijn deze voor h et e ten 
zo no <li (!e atl!·ibuten plotseling gemi~
lo~.s '".erdwe~eu llle t je ho rd cr hij en 
gnJJJ ~e ah JC weer wilt vcrder gaan in 
hc t n w ts. N ad at m e 1lit ecu p aar maal 
was m ·crk omcn, he !J ik miJ·n cl leho .,.en 

. I c s tev1g op l e ta r c l geplaa tst en m e;; noch 
vo rk mee r een onderdeel tje van ecn 
;;econdc losg:ela ten. voor mijn hot·d vol
komeu lee~ was. lk he!, ook nie t m eer 
op~-tekc~en en ook nie t mccr· gepraa t 
.aan tafel. want J e h eren offici e ren 
he bhcn :r.o hun c igen middelen 0 111 j e 
op een l!eniepi ;.!'e wijze te hci nvloedcn. 
Zij hebben n .l. hun hord a l lecrr als 
j czelf pas een paar h appen h eh; rre

nu tti g:rl en zitten tlan demonstratie t te 
wachten op hun koffie, die zc pas 
krijg:en als iedercen klaat· i, . Ze ZC""Cn 

"" ' dat zc :r.o vlug e tcn, orudat de om stan-
d ighcdcn hun (laartoe dwingen. Ze 
zcgg:en, da t ze altijrlmaar aan hun werk 
denken en aan hun wach t waa r zc op 
tijrl m oeten zijn en Jus ook aan tafel 
l!'een rust hebhen. Hun plich t z it, als 
ik h et l!oed hch hcgrcpen, altijd door 
m aat· te rocpen. E nfin, ik geloof hen 
nic t, want ik h cb van dat geroep niets 
~ehoonl. I k hoot·dc aileen maar kakelen 
kmai en, kn or n !n en hinneken en h crric' 
va n de 1uotorcn, oru van h e t vallen van 
hct anker no;!; n iet een~ te spreken . 

K rijgen 1le officier en soms provisic 
,-an he tgecn overhleef van on ;; 
metlingsgclrJ? Of t> len zc l ater in hun 
lr ut stiekum de restj e5 op? Of h eef t de 
directie 'een gcl1eimc nota rond!!czon
tlcn 111 c t de hedreigiu l!, tlat z~ · on;; 
,-oeding~~-telJ g:aan verh ogen als we h et 

antwoord op krijrren . Ik kreciY '"'een tank 
k M " 00 

oo . 1 aar ik vind he t toch wei ..,oed 
h ier eens in het opcnhaar de aanlacht 
o p te vestigcn, opdat aile voor voedinas
geld m eereizende dames gewaarschu:,.d 

"zijn. In iede r ..,eval heb ben ze aan mii 
) . 0 ~ 

gee11 goe1e gehad, want zelfs a l lieten 
zc he t sch ip slingeren, zwaa ien en he
wegingcn m aken zoals een lwnd, die 
met zijn stuart kwistJelt "co·eten h e]) 1"k 

'e o ' en hoc! 
Zo ziet U, dat h et tijdens , zo'n r e isJ·e 

" ' w ee voor J e cehtgenol e van een opva-
rcnrle lang nie t altijd rozerreur en 
man esch ijn is. Ilc t ontlJt·eken v: n mane
schijr~. kan ik de mannen natuurlijk niet 
kwal•Jk nemen, zo redelijk hen ik wei 
e n waar zouclen zc rozegeur vand aan ha
lcn als ze sapi's, h a bi 's en trassi vervoe
ren. Het is dan ook figuurl ijk h edoeld. 
Maar .i k vond wei , dat ze er een beetje 
rekenmg mee hadden knnnen houden 
dat ik voor mijn rust aan boord was. E~ 
cla t ltebben ze niet. Talloze m alen ge
hcurde h e t, dat we ergens voor dag en 
dauw aankwamen en dan gingen ze m et 
ank.~r~ g:o.oien, waa rdoor ik \Vt"edelijk en 
onlrJdlg rn mijn slaap werd gestoord. 
Toen ik me bij de kapitein hierover 
h ekl aagde, zei hij m e, dat ik die kwestie 
met de hoofdwerktu i"kundi ue moest 

" 0 
o~nemen . . Hct hehoot·dc, zo zei de kapi· 
tem , to t d rens tank, de a nkerkctting met 
w.atten te o rnwikkelen. Maar toen ik bij 
th e hoofdweektuigkundige kwarn, be
weenl_e hij , dat het omwikkelcn met 
wattcn nie t mogelijk was, doch dat de 
kapite in opdracht kon geven om lang
zamer tc va ren, z.odat we pas tegen 9 uur 
of h a~f 10 op de plaa ts van h estemming 
zoudcn aankomen. Toen wist ik waar 
de uitdrukking , Van stuurboord naar 
bakboord sturen" vandaan kwam. 

Succa. 

--
IT'rwrom 1cil jij 1111 Sinlerldaas zijn . .. ? 



In Erngelund: 

SPECIALE EN EEN ALGEMENE KAART 
BRIE JAAR GEGARANDEERDE COMPENSATIE 

VAN ONGEVALLEN 

Op 5 Juli 1948 trad de Industrial Injuries Act als onderdeel van het 
nieuwe Labour-ideaal van staatszorg van de wieg tot het graf in werking. 
De thans dus drie jaar oude wet heeft een gunstige reputatie gekregen, en, 
wat zeker meetelt, de financH~le lasten er van zijn binnen de begroting 
gebleven. 

De nieuwe wet verving de van 1897 daterende Workmen's Compen
sation Act (die echter herhaaldelijk is geamendeerd) en maakt een einde 
aan een systeem van beperking, dat nogal eens onrechtVaardig was. In de 
eerste plaats valt thans iedereen, die werk verricht, onder de bepalingen 
van de wet; voor 1948 wa.ren niet-handarbeiders, die meer dan £ 420 per 
jaar verdienden, buitengesloten. De grote principiele verandering is echter, 
dat compensatie niet meer wordt bepaAld door verlies van inlwmen, maar 
uitsluitend poor de ma.te van algemene invaliditeit. M.a.w. het is mogelijk, 
dat een arbeider, die in zijn werk een ongeval heeft gehad, zonder verlies 
van loon kan ,blijven doorwerken, maar toch compensatie krijgt wegens 
verlics van algemene validiteit. Ook de methode voor verkrijging van 
compensatie is veel eenvoudiger gemaakt. Ieder, die meent voor compen
satie in aanmerking te komn, kan zich tot een plaatselijk comite richten, 
waarvan de medische leden de zaak onderzoeken. In geval van dispuut blijft 
tle weg naar de rechter opcnstaan, terwijl toch compensatie wordt uit
betaald. 

De inkomsten van het Industrial Inju
ries Fund, waaruit de wmpensaties 
worden betaald, zijn afkomstig van , ze
gelplakkers", die per week acht pence 
moeten plakken , waaxvan vier p ence 
voor rekening van de werkgever en vier 
pence voor de wcrknemer. Dit leverde 
in de periode 5 J uli 1948 tot 31 Maart 
1949 bijna £ 25 millioen op. In die tijd 
werd aan compensatie voo1· arheidsonge
vallen £ 8lf2 milioen uitbetaald, dus er 
is een groot oversch ot, maar men moet 
in de toekomst met accumulatie reke
ning houden. Per week worden v1·ijwel 
constant 15.000 compensatie-betalingen 
voor arbeidsongevallen verricht. \V egens 
de uitbreiding van het begrip , invalidi
teit", waarvan hierhoven sprake was, is 
het aantal compensatie-betalingen daar· 
d<>or scherp toegenomen, vr ijwel verdub
beld, van 44.000 per jaar tot 80.000 per 
jaar. De standaard-compensatie voor een 
arheidsongeval (injury) is 45 shilling 
per week plus 16 shilling voor de vrouw. 
(Voor kinderen krijgt men uit and.eren 
hoofde bijzondere vergoeding) . Deze 
compensatie kan voor 26 welken worden 
betaald. lndien aan h et eind van dat 
half jaar blijkt, dat de betrokkeJJe nog 
steeds niet geheel beter is, kan hij com
pensatie voor invaliditeit krijgen (dis
ablement). Deze compensatie b edraagt 
van 45 t ot 9 shilling in de week naar
mate de graad van invaliditeit. Onder 
de 209'o invaliditeit (om een voorbeeld 
te geven: verlies van een wijsvinger 
geldt als 149'o ) kan men een compensa
tie-bedrag ineens krijgen, ten hoogste 
£ 150. H et invaliditeits-p ensioen sluit 

echter niet uit, dat de betrokken ziekte
geld of werkloosheidssteun ontvangt. 

Bovendien zijn er nog bijzondere ver
gocdingen mogelijk. I cmand, die wegens 
cen ongeval zijn oude werk niet meer 
kan doen, kan 20 shilling in de week 
voor het verschil trekken. lemand die 
als gevolg van h et ongeval niet meer kan 
werken en hijzonder toezicht nodig 
l1eeft, kan ook extra-hetalingen krijgen. 
Alles hijeen zouden die compensaties 
voor een man met een vrouw en een 
kind tot £ 6 per week kunnen oplopen. 
V 66r 1948 was het maximum 55 shilling 
in de week. 

Voor deze staatszorg in geval van ar
beidsongevallen moet men in E ngeland 
dus op een speciale kaart voor acht pen
ce aan zegels plak'ken. Aile andere soor
ten staatszorg (kraamverzorging, ziekte
verzekering, werkloosheidsverzekering, 
pensioen, begrafcnisgeld, enz.) worden 
hestreden uit de shilling per week, die 
de werkcnde hevolking van Engeland 
aan zegels moet plakken op de algemene 
verzekeringskaart. Van deze 9 shilling 
wordt hijna de helft gereserveerd voor 
h et fonds voor uitbetaling van pensioe
n en, en 32 p ence, oftewel 2/ 8 sh. voor 
werkloosheidsuitkeringen. Niet meer 
dan 20 pence, oftewel 1/ 8 sh. wordt ge
reserveerd voor medisch e onkosten als 
gevolg van de vrije geneeskundige be
h aJJdeling. Zoals men weet is deze be
groting falikant misgelopen. De vrije 
geneeskundige behandeling is veel duur
der gehleken dan men had gedacht en 
dit aandeel in de 9 shilling per week zal 
dan ook ve1·hoogd moeten worden. De 

9 shilling per week (om precies te zijn 
9/ l per week) is met October j.l. dan 
ook verhoogd tot 9/5. Aan steun 
voor werkloosheid wordt tussen haakjes 
in het Engeland van deze na-oorlogse 
jaren weinig uitgegeven wegens de toe
stand van ,full employment" 'die er 
heerst. De uitkering voor werkloosheid, 
ziekte of pensioen is gelijk en bedraagt 
voor een ongehuwd man, of een man 
wiens vrouw werkt, 26 sh. in de week. 
Een man gehuwd met een vrouw die niet 
werkt, krijgt 42 sh. p er week, waarbij 
dan nog bijzondere uitkeringen voor 
vrouw en kinderen lkunnen komen. In 
totaal komt men gemiddeld tot 55 sh . 
per week uitkering. In het eerste jaar 
(5 Juli 1948-'49) is niet meer dan £ 20 
millioen aan werkloosheidsuitkeringen 
betaald. Dit is een kwart van wat er voor 
uitgetrokiken was op de Legroting. 

Uit:, Alg. Hnndelsblad" . 

GERED I 
Enige tijd geleden meldden wij, 

dat ook. de viermastbark Pamir in 
slopershanden zou vallen en dus 
weer een van de oude overgeble
ven zeilschepen van v66r de oorlog 
van de zeeen zou verdwijnen. 

R et zal minnaars van de zeil
vaart ongetwijfeld verheugen te 
vernemen, dat dit schip op het 
laatste ogenblik nog uit slopers
handen is gered, evenals de vier
mastbark Passat. Beide schepen 
zijn gekocht door een reder uit 
Lubeck, H einz Schlieben, die de 
schepen zal veranderen om ze 
bruikbaar t e maken voor het ver
voer van lading -vennoedelijk 
graan- terwijl daarnaast 60 a 80 
cadetten zullen kunnen meevaren 
en deze schepen dus gedeeltelijk 
als schoolschip dienst zullen doen. 
De nieuwe eigen aar h ecft het plan 
ook mechanisch e voortstuwings
midde]en in dit schip te plaatsen, 
welke dit schip ecn s:Q.elheid zullen 
geven van ongeveer 7 mijl. 

Beide schepen zijn inmiddels 
door Duitse sleephoten naar de 
,Flender Werft" te Lubeck ge
sleept, waar zij zullen worden ver
~?ouwd. De Pamir is nu 46 jaar oud 
en heeft een D.W. van 4.460 ton 
hij een len gte van 98 m, terwijl de 
J)l'eedt e 14 m bedraagt. De duur 
der verbouwingen wordt geschat 
op 4 maanden, t erwijl zij boven
dien zullen worden voorzien van 
moderne navigatiemiddelen, zoals 
radar, eciwlood, peilinrichting en 
ten slotte een kortegolfzender. 

Een eerste onderzoek heeft uit
gewezen, dat de sch epen nog in 
zeer behoorlijke staat zijn. 



s.s. ,Constitution": 

• Modern American living at sea 
Sutler-de-luxe 11assagiersschit1 

De Amerikaanse koopvaardijvloot, die ' 'ergeleken met andere grote 
zeevarende mogendheden een niet geriuge achterstand heeft in te halen, 
wat passagiersschepen betreft, heeft een belangrijke aanwinst gekregen 
met het in de vaart komen van de tweelipg-zusterschepen I n d e p e n
d e n c e en C o n s t i t u t i o n van de American Export Lines in 
New York. 

Dank zij het initiatief van deze voortvarende scheepvaartmaatschappij 
en de regeringssteun zijn twee prachtige passagiersschepen van elk 26.000 
bruto register ton aan de vloot toegevoegd. Ze zijn gebouwd op de scheeps
werven van de Bethlehem Steel Company in Quincy, Massachusetts Bay. 
De bouwtijd eiste ongeveer twee jaren en de kosten voor deze twee fraaie 
lijnschepen bedragen ruim 50 millioen dollars, waarvan 45% wordt ge
drageu door de Amerikaanse regeriug als bouwsubsidie. Hierbij verkreeg 
de regering het r echt bepaalde condities te stellen bij de bouw, waardoor 
de schepen in tijd van oorlog zonder veel ombouw a.ls troepentransport
schcpen met verdedigingsmiddelen aan boord kunnen worden gebruikt. 

Details. 

De lengte van de Constitution he· 
draagt 683 voet, de breedte 89 voet en 
de diepgang hij afgeladen schip 30 voet. 
De voortbcweging geschiedt door 55.000 
P.K. stoomturbines. De twee schroeven 
zijn driehladig en wegen 27112 ton elk, 
de grootste ooit in de Verenigde Staten 
voor p assagiersschepen vervaardigd. De 
snelheid van de Independence hedroeg 
op de proefvaart op de gemeten mijl 
26,105 m.p.u. De Constitution h eeft hij 
haar proefvaart niet op de gemeten mijl 
gevaren, doch haar snelheid evenaardt 
die van h et zusterschip. 

1 000 passag iers. 

Er kunnen 1003 passagiers worden 
vervoerd in eerste, kajuits· en toeristen· 
klassc, waarhij de passagiersaccomodatie 
zodanig is ingedeeld, dat een of andere 
klassc gemakkelijk kan worden vergroot 
of verkleind naar gelang het aanhod van 
passagiers voor diverse klassen. 

De ladingruimte m eet 184.126 kuh. 
voct, wqgtr van 55.189 kuh. voct voor 
vrics· en koelkamerlading. 

Als transportschip kan de Consti· 
tution 5000 man vol h ewapende troepen 
vervoeren over een radius van 20.000 
mijlcn, dus practisch naar iedere haven 
van de wcreld op een ononderbroken 
reis. V oor laatstgcnoemd doel is de vaart 
dan ook opgevoerd tot ruim 26 mijl per 
uur, een recordvaart voor een Ameri· 
kaans passagiersschip. 

De dienstvaart op de New York- Mid· 
dellandse Zeedienst, waarvoor ook dit 
schip speciaal is gebouwd, h edraagt 22112 
mijl, met welke vaart de afstand New 
York-Napels (4000 mijlen) in minder 
dan 8 dagen wordt afgelegd. 
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, Nog groter. 
Een nog veel groter en sneller schip 

is voor de United States Lines in aan· 
bouw, welke ,superliner" de naam 
U n i t e d S t a t e s zal dragen. 

De Independence en de Constitution 
zijn, wat de interieurs betreft, in dezelf· 
de stijl ontworpen door Henry Dreyfuss. 
Deze artistieke ontwerper h eeft in de 
hullen en de talrijke salons een smaak· 
voile atmosfeer weten te scheppen met 
een maximum aan doelmatigheid en 
geriefelijkheid. 

Luxe. 
In aile hutten zijn thermostaten , waar· 

m ede de passagiers zel£ de gewenste 
temperatuur kunnen regelen. De bedden 
zijn overdag in de schotten opgeklapt of 
to t sofa's gemaakt, zodat een slaapkamer 
in zitkamer 'vordt hersch apen. ,Modern 
American Living at Sea" is het motto 
geweest van de ,Export-lines" hij de 
inrichting van deze ultra moderne sche· 
p en. 

Op h et voorste gedeelte van het pro· 
menadedek, over de gehele lengte waar · 
van salons zijn gebouwd, bevindt zich 
een ,observation-lounge", die over een 
radius van 270° uitzicht op zee geeft. 

1-Iet zwembassin voor 1e klasse passa· 
gier s is gchouwd op een van de hoogste 
dekken, zodat aldaar ook zonnebaden 
kunnen 1worden genomen. Bovendien is 
in de nabijheid van deze ,badplaats" 
een van glas opgctrokken , pool-cafe" 
aangehracht in zeer artistieke uitvoe· 
ring. Behalve aan comfort en gezellig· 
h eid voor de passagiers zijn ook aan de 
veiligh eid van schip en opvarenden de 
hoogste eisen gestel d. 

Navigatie. 
De schepen zijn voorzien van de 

meest moderne hulpmiddelen voor 

veilige navigatie: radar, loran, ra
diorichtingzoekers, radiotelefoon, 
Sperry Gyrokompassen, etc. 

· Al het gebruikte materiaal -tot zelfs 
gordijnen en vloerbedekking- is ,fire· 
proof" en een uitgehreid systeem van 
brand w aarsch u wingsins trumen ten en 
brandblusmiddelen hehoort tot de uit· 
rusting. Uit een oogpunt van veilighcid 
ikunnen de twce machinekamers geheel 
onafhankelijk van elkaar opereren, zo· 
dat in geval van averij met een machine 
kan worden doorgevaren, die de sch epen 
nog een vaart van 17 mijl geeft en tevens 
aile hulpwerktuigen kan hedienen. 

Reddingboten. 
Tenslotte dienen nog vermeld te 

worden de van aluminium gecon
strueerde reddingsboten (10 op elk 
schip) , die 12 waterdichte compar-

ANTWOORl 
ltfoordetui 

Op de Ansaldowerf te Ge~ua 
wordt met man en macht gewerkt 
aan de afbouw van drie 25.000 tons 
passagiersschepen voor de , Italia" 
Lijn, die een waardig antwoord mo· 
gen worden genoemd op het in de 
vaart brengen van de Amerikaanse 
Independ e n ce ~ Co ~ 
s t i t u t i o n. Het zijn de G i u-
1 i o C e s a r e, de A u g u s -
t u s en de A n d r e a D o r i a 
welk laatste schip onlangs te water 
gleed en lege hellingen bij Ansaldo 
heeft achtergelaten. In de bouw 
van de A n d r e a D o r i a heeft 
de Italiaanse regering zich voor 
bijna 4 milliard Lire geinteresseerd. 
Het lbouwen van het schip kost ca. 
14.000 millioen Lire, wa.t overeen
komt met een Amerikaanse prijs 
van acht millioen dollar. 

1300 passagiers. 
W anneer de Andrea Doria eenmaal in 

de vaart zal zijn gehracht tussen Genua 
en New York, zal zij een dienstsnelheid 
hebben van 23 m ijl en maximaal 1352 
passagiers kunnen vervoeren. Op de 
proefvaart zal de Andrea Doria 25% 
tnijl moeten halen. Het schip wordt 
191 m eter lang en 27.4 meter breed, 
terwijl de grootste diepgang 9 m e· 
ter zal hedragen. De voortstuwing 
geschiedt door twee turhineinstallaties 
met een vermogen van 17.000 pk., die 
werken op twee schroeven. V oor de 
bouw zijn zestien maanden nodig ge· 
weest tot het stadium van t ewaterlating. 
Van de elf dekken, die de Andrea Doria 
telt zijn er vier, die over de gehele lengte 
van h et schip doorlopen. De romp is 
door elf waterdichte schotten in twaalf 



timenten bezitten (, non-eapsiz
able" type) ~n 142 man plus de 
nodige proviand kunnen ber gen. 
Het zijn de grootste reddingboten 
tot no toe gebouwd. 

De Amcrikaanse koopvaardij en de 
,American Export Lines" kunncn trots 
zij n op deze bijzonder keurig ingcrich te 
en dcgelijk u itgeruste nieuwe schepen, 
die de voor Amerika CD de gehele we
reid zo veclbetekenendc symbolische na
men Independence en Constitutiort dra
gen. Laat ODS hopen, dat h un vaart 
vrecdzaam zal b lijven en zij nooit opge· 
roepen zuUen worden om de , onafh an
kclijkbcid" en de .,grondwet" van de 
vlag, waarondcr zij vareo, tc vcrdedigeo. 

] . Blaauboer. 
(Oud K.P.M.-gczagvoercler). 

in , de Blauwc Wimpel" 

AAN AMERIKA 

watcrdich te compartimenten verdcel d. 
De dric pa sagiersafdelingen hebbcn 

elk hun eigcn zwembad, waar de passa
giersafdelingen hebben elk h tm eigcn 
zwembad, waar de passagicrs vcrkoeling 
kunnen vindcn en elk hu n e igen keuken , 
waar gezorgd wordt voor het stillen van 
de honger , d ie bij hct z·wemmen is op
gedaan. In de eerstc en tweede klasse 
hebben aile h ullen eigen bad of !louche 
en de eerste klasse t elt bovendien v ier 
luxe suites, d ie uit cen slaaph ut, ecn 
zitkamer en een bad- en k lecdkamcr 
bestaan. Er zijn voor de eerste en de 
twcedc klasse dan zalen , bars, koffie
ikamer , lounge , lees- en schrijfkamer , 
veranda's en winter tuinen en z ij hebben 
elk ook een gymna ticklokaal. De derdc 
k la se, die heel wat soberder is inge
rich t, beschikt over ceo rooksalon, ecn 
lounge en ecn kapper alon. 

De eerste lklassc kan max.im aal 207 
passagicrs hevatten en wordt ingekrom
pen tot 143 wanneer ten voUe gebruik 
gemaakt wordt van de mogelijkh eid om 
van een deel tweede klas h ulten te rna
ken. De twcedc kla e, die normaal 376 
pa agiers kan herhergen, krijgt dan 
p laa ts voor 502 per onen. De derde lklas
se is permanent en biedt plants aan 707 
pa sagiers. De gchele accommodatic 
be taat h oofdzakelijk nit twee- en vier 
pcrsoonshu tlen, doch enige k unnen cr 
zes herbergen. 

Vanzclfsprckend z ij n dcze passagiers
scllepcn uiet de enigc schepen, die op 
Italiaan e werven worden gebouwd. Be
h alve verscheidene passagiers- eo vracht
schepen van 11.000 a 12.000 ton zijn nog 
cen drietal 13.000 tons passagier schepen 
i n aanhouw, welke be temd zijn voor de 
Lloyd Triestino. 

og ePn dcor L. Wakka (N.D.) gPmaal.-tP foto t)(ln de blussing der ,BoutekoP" 

K.P.M.-tenn is 

I nternatio", ,,Li ndeteves" en "S.M.N." 
aan zegeka r van B-p loeg ! 

Wedcr om heeft de B .-ploeg der 
K.P.M. drie tcnnisovenvinningen 
kmmen boek en en wei op , Inter
natio" (4-0), ,,Lindeteves" (4-0) 
en ,S.M.N." ( 43-18, na game-totali
satie), waarmede deze ploeg zijn 
ongeslagen rocord gedurende dit 
seizoen heeft gocontinueerd. 

l e mixed double. Ilet bleek altlra, 
da t de , Intern atio" -double voor onze 
mevr. J . v.d. ch ilden eo pa rtner Hiskes 
niet veel moci] ijkheden zou oplcvcrcn. 
{et de regelmaa t van ecn klok werd 

de ene !!:amc na de andere in de wacht 
ge<ileept. 1et 6-3, 6-2 bewce onze 
double duidelijk haar superioritcit. 

2t> mixed double. Voor dezc part ij 
hadden zich mcvr. Pool en de ecrst 
onlang u it ocra haia o,·ergcplaats te 
T eun van Darn (C.M3-Agt) veren igd. 
Me t 7-5., 6-3 ging hun overwinn ing 
de K.P.M.-pot in. 

l e herendouble. Voor dcze p ar tij 
lraden a an T. v. Dam en E. F. H. 
van anten ( .M), die zich na enigc 
weds trijden .i.n andere combina ties te 
hebben ge,pecld, weer hadden h erenigd. 
H et klopte best en het wcrd 6-1, 6-3. 

2e lr erendouble. Hierin speelde voor 
de K.P. f. onze welbckende Dootje 
(Cla im ) en de eer t pa uit Jederland 
gcarri,'eerde Orth (P Z/ ffi ) . llet werd 
een hijzonder aanlrekkelijke partij, een 

w ritabele ,,~alk-over", die 6-2, 6-2 
cind igde. 

. ing/p, Gemakkclijk door Gerun gan 
(E~p./ITK ) 6-0, 6--4 gcwonncn. 

lP herPtulouble. Dam en Van anten 
wcrdcn in de tweedc set ineens door 
fell c tegcnstand verra t. De fi nal set 
wonncn zij c<"hter weer. itsl ag 6-3, 
3 6, 6-1. 

2P h erendouble. Een gemakkelijke 
partij voor Orth en H iskes, di e" 6-3, 
6-3 e indigde. 

3e herendouble. Gcrun~an (al in
valier) met Fels, wiens racket niet wou 
zoa l hij. E indui t lag 6-3, 0-6 en 
6-0. 

l e mixed double. Mevr. V.d. Sch ilden 
en Dootjes loo ndcn met 6-1 en 6-0 
hu n absolute mccrdcrheid. 

2e mixed double. Mcvr. P oot en Hi -
k niet zo goed op dreef, waardoor 
de e_!! rste et (·1--6) verloren ging, doch 
de twcc de mel 6-1 wercl ~ewonn en . 

l e hermdouble. De .M. r.-douhle 
was kansloos tegen Dam en Van an len. 
Met 6-2, 6-2 was dcze pa rtij ui tslui
tend £'cn K .P .M.-aangelegenheid. 

2e h ercndouble. Fels met dehu tant 
:\ Ia not (Arch/ IlK), die goc d vlotte, na 
een aarzclend hegin. S.M. . won de 
eer,.tc e t 3-6, doch verl oor de 2e met 
6 0. 

De B.-ploeg heeft thans de , cracks" 
van de K.P.M. A-ploeg voor een 
wedstrijd uitgedaagd. 
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De mens in het bedrijf 

MEDEZEGGENSCHAP 
De hedrijfsp sycholoog heeft te maken 

met alle vraagstukken, die hetrekking 
hehben op de mens in het bedrijfsleven. 
Vandaar, dat hij spreekt over het bren
gen van , de juiste man op de juiste 
plaats", over samen'-verking en verant· 
woordelijkheid. Vandaar, dat hij ook de 
grootste belangstelling h eeft voor h et 
onderwerp, dat in dit artikel aan de orde 
is gesteld : de medezeggenschap. 

Wij moeten echter goed weten waar 
wij over praten als h et over de medezeg· 
genschap gaat. W anneer men hiermee 
b edoeh , dat de winst, die door een be
drijf aan h et einde van h et jaar gemaakt 
is, door de arbeiders nu eens zal worden 
verdeeld en dat zij mede te zeggen heb
hen, hoe deze verdeling zal geschieden, 
dan is dit wei een zeer aantrekkelijke 
opvatting van de medezeggenschap. Het 
woord medezeggenschap is tot een strijd
woord geworden en geheel en al door
drenkt van de politick. Men hanteert 
h et woord bier en daar als een devies 
voor een nieuwe inzet in de strijd tegen 
h et ,Kapitaal" en de ,Kapitalisten". 

Wij menen, dat stri:kt genomen, de ar
heiders als een groep in h et volk recht 
op medezeggenschap h ebben. Medezeg
gen schap is een uitdrukking van de he
geerte om zakelijk aan de factor arheid 
een plaats te verzeker en, die h em krach
tens zijn betekenis van h er · productie
proces toekomt en om persoonlijk aan 
de arheiders mede-verantwoordelijkheid 
toe te kennen. 

De economen leren ons, dat in het 
productieproces van thans een samen
werking tot stand kwam van kapitaal, 
leidinggevende en uitvoerende arheid, 
die aile drie onmishaar zijn. Daarom is 

· het uit moreel oogpunt niet anders te 
stellen, dan dat beslissingsrecht aileen 
aan de factor kapitaal en leidinggevende 
arbeid, een miskenning van de factor 
arbeid, dus onrecht betekent, die be
h oort te verdwijnen. 

Ieclere arbeider, medewerker in de 
ondernemin g, h eeft recht op aandeel in 
de verantwoordelijkheid voor het ge· 
heel, naar de vermogens h em geschon
ken en de plaats waar hij staat - waar
aan verhonden is de plicht tot zodanige 
arheidsin spanning als de verantwoorde
lijkheid vraagt. Aile uitvoerende arhei
ders tezamen, als vormende tezamen een 
deel van de factor arheid, behoren, in de 
vorm van medezeggenschap, een deel 
der verantwoordelijkheid voor het ·ge· 
heel van de ondcrneming en h et produc
tieproces als geheel te dragen. V erant· 
woordelijkheid is wezenlijk aan het per
soon-zijn van de mens verbonden. Het 
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h ehoort tot zijn fundamenteel recht op 
b.estaan. Wij nemen dit recht op bestaan 
niet in de uitsiuitend materiele beteke
nis - de mens h eeft recht zich volko
men te kunnen ontplooien. Men zou dit 
ook het doel van het Ieven kunnen noe
men. De mens is deze wereld binnenge
treden m et gaven en krachten, lich ame· 
lijke en geestelijke vermogens. Dit alles 
waren mogelijkheden, nog geen werke· 
lijkheden. De mens moet tijdens h et 
!even worden, wat hij in aanleg en moge
lijkheid is. Dit k an, wanneer hij uit· 
groeit, zich ontwikkelt en ontplooit, 
komt tot verwerkelijking van zichzelf, 
rijp, volwassen wordt. Een van de ken
merken van de volwassen mens is, dat 
hij verantwoordelijkheid draagt, zijn 
eigen b eslissingen k an nemen, daarbij 
rekening houdende niet aileen met wat 
hij wil of wenst, maa·r ook met hetgeen 
past, veroorloofd is, in het belang van 
anderen, in ieder geval niet ten nadele 
van anderen is. Zal dus de mens in h et 
bedrijfsleven ook als werker volwaa1·dig 
mens zijn, kunncn uitgroeien en tot ont· 
plooii:ng komen, dan client hij ook daar 
verantwoordelijkh eid te dragen. 

In de ontwikkeling van h et maat
schappelijk leven in Nederland is de 
oplossing van het sociaal-economische 

, De Uitlaat" heeft er een 
kunstzinnige K.P.M.-cr als 
m edewcrker bijgekregen, t.w. 
empl. F. W. God in van ons 
agenlschap te Pangkalpinang 
op Bangka. Hiern.aast vindt 
men een van zijn eerste bij
dragen, een schets van een 
prauwlossing. Ook de illuslra
tie va n bet artikel ,Vrouw 
aan h oord" is van de l1and 
van empl. Godin, alsook de 
nieuwe , kop" hoven bet 
K .P.M.-journaal. 

Andere tekeningen van 
empl. Godin bevinden zich 
reeds in de clicbe-fabr iek en 
wij zijn er van overtuigd, dat 
onze lezers en lezeressen bet 
met ons eens zullen zijn, dat 
zijn bijdragen bijzonder ge
slaagd zijn. Wij hopen nog 
vele schetsen van hem te 
kunnen plaatsen, vooral ook 
als illustratie van de kopij. 

vraagstulk gezocht in de bedrijfsorgani
satie, waarin werkgevers en werkn emers 
als gelijkwaardige groepen vertegen· 
woordigd zijn. De bedrijfsorganisatie is 
hcdrijfstaksgewijs tot stand gebr acht. 
V oorzover het mogelijk is, moet aan 
iedere groep vrijheid en zelfbeschik
kingsrccht worden toegekend. Dit ,in· 
zover h et mogelijk is" is een zeer belang· 
rijk punt. 

Bij de democratisering van de Staat 
moesten de burgers worden opgevoed in 
politieke zin. Bij de democratisering van 
h ct b edrijfsleven zal ook opvoeding en 
ontwikkeling van de arheider h ard no
dig zijn. Hij moet in staat zijn ook de 
andere kant te zien! Er is natuur lijk 
- evcmnin als hij de politieke democra· 
tie- sprake van een directe medezeg· 
gensch ap door iedere individuele ar
beider , maar aileen door middel van een 
door de arheiders zelf gekozen vertegen
woordi ging. Dit is een zeer b elqn gr ijke 
stap in de ontwikkelingsgan g van het 
bedrijfsleven. Doordat deze z.g.n. Pu· 
hliekrech tclijke Be'drijfs-Organisatie 
door de volksvertegenwoordiging aange-~ 
nomen en bij de wet geregeld is, h eeft 
men uitgesproken, dat de absolute en 
enigc zcggenschap van het kapitaal en 
de leidinggevenden ontoelaatbaar is. De 
kapitaalhezitter brengt immers zijn 
eigendom in. Deze eigendom is echter 
sociaal behest. De absolute zeggensch ap 
van het ikapitaal is schadelijk voor het 

Slot: zie pag. 12 



DIALOOG 
Het is allenaaal tnaar een tveet .. .. 

Agent: Kom hinnen! 
]ongste geemployeerde: Nu meneer, ik 
hen aan hoord geweest, maar die kerels 
daar zijn volslagen gek. Ik kom hij de 
kapitein hinnenstappen. Ilk zeg: ,Goeie 
morgen, heren!" De ikapitein antwoordt: 
, Mag ik even afpraten?"' Ik. zeg: ,Na
tuurlijk kapitein !" De kapitein zegt dan 
weer : , Baas, die roerkoning deugt niet!" 
lk - hehulpzaam- zeg: ,Zal ik even 
een nieuwe voor U aanvragen hij de afd. 
Equipage?" Zegt me daar de kapitein: 
,Hou je mood er huiten!" 

geen hood aan boord gezicn, maar h et 
hondsend was toch te lang. 

Een andere meneer moest - geloof 
ik- met platvoeten lopen. Zo hoorde 
ik, dat de paardekoppen moesten 
worden geschilderd. Arme dieren. Zeker 
rood. Verder hoot·de ik -schrikt U niet 
menecr- dat cr in de spiegel een deuk 
zat. Op zee schijnt alles mogelijk te zijn. 
E en gedeukte spiegel. Als meneer v. L. 
dat maar niet hoort! En het h ek-licht 
hrandde niet. Nu vraag ik U toch. 

Toen kwam er een andere man, die 
zei - ik h erinner het mij niet precies, 
m aar h et klonk als volgt- ,Kapitein, 
de moer van de brug is aan de dijk. Mag 
ik de sleutels van het nachthuis heh
bcn?" 

Toen werd ik bang en dacht: D aar 
willen ze mij in opsluiten! Ik als een 
haas van boord en toen werd mij nog 
nageroepen: , Opvarenden Pest", of 
, post". Dat heh ik niet goed verstaan. 

Mcneer, mag ik weer naar de afd. 
Claims. Daar is hct zo rustig. lk loop 
me naar op de Buitendienst. 

P. Kosters. 

De l1eren praten verder: Nu over Ko
ning Spaak. Toen dacht ik : ik weet niet 
veel, maar dat Spaak nog geen koning 
is, dat weet ik t enminste zeker. 

Ovet• ''ditdoog" gespt•okern ! 

De kapitein was vast niet in een goed 
h umeur. Ik denk, dat h ij slecht ontheten 
had. Hij klaagde tenminste over kiezen 
in de k ahelharing. Van Scheveningen 
komende, dacht ik: ik h eh van vele 
soorten haring gehoord, maar kahelha
ring is een nieuwe voor mij. Die groeien 
zeker in het zeegras. 

Iemand kwam, die voor een nieuwe 
admiraal moest zorgen. Die arme admi· 
raal scheen hij het zeewater-onderzoek 
over hoord te zijn gevallen . 

E en stuurman moest hokkepoten aan· 
vragen. Ik weer: , Dat moet hij de C. D. 
geheuren". 

Ik wilde toch ook Iaten horen, dat 
ik iets van het hedrijf wist. De kapitein 
legde mij wederom h et zwijgen op. I k 
dacht : Weet het dan ])eter! Vraag ze, 
wat mij hetreft, hij de N. D. aan. 

Er was iets uit het kraaiennest geval-
len. Wat .. ... . . . . .. . ? In ieder geval geen 
kraaL Ook hadden ze hct over honden
wacht. Nu, dat is niet gek in deze tijd, 
dat er zo wordt gestolen. Ik heh aileen 

HORLOGE GEVONDEN 

Het , Bureau Herstelbetalings· 
en Recuperatiegoederen" van het 
ministerie van Financien t e Den 
H aag mocht uit Duitsland een 
horloge terugontvangen, waarin is 
gegraveerd: , Ter h erinnering a an 
Collcga's K.P.M. 25.10 :24" ~ 

Zij, die nadere inlichtingen 
omtrent de r echthebbende van dit 
horloge kunnen verstrekken, ge
lieven zich te wenden tot ons 
Amsterdam-kantoor, , H et Scheep· 
vaarthuis" , te Amsterdam. 

NOGMAALS · 
Naar aanleiding van het stukje van 

de l1eer P. Beenhakker in , de Uitlaat" 
van 1 Aug. j.1. hetreffende de mogelijk
heid van ves tiging in het Hollandse 
plaatsje Akersloot ontving de r e.Jactie 
ccn schrijven van de gep. K.P.M.-gezag
voerdcr A. J. Hauer te H eiloo, dat te 
lang was om het in zijn geheel op te 
nemen. Wij citeren hicruit : 

, lk schrik van zo'n artikel en de na· 
righeid, die er door zon kzmnen ont· 
staan, om nu maar geen krassere woor
dcn te gebruiken. 

ln de eerste plaats zou ik willen op· 
m erlcen, dat icdercen er v erstandig aan 
doet, om eerst naar Holland te lcomen 
en de toestand te zien, alvorens (over 
definitieve vestiging) te beslissen. 

Alcersloot is cen ncgorij, practisch 
voor lOO r;'o Katholielc, 

De weg naar Alkmaar loopt langs het 
N. H . Kanaal en het is werkelijk geen 
lolletje om die per fiets af te leggen, 
vooral niet voor hinder en. H et waait er 
altijd. 

Laat men toch niet de hop in de strop 
stek en door ergens cen stulc grond te 
gaan k open met nota bene een bouw
pliqht binnen 2 jaar er op. 

H et is mijn mening, dat de heer Been
hahker r;net zijn artikel in , de Uitlaat" 
de lezers van hct blad in lndonesie geen 
dienst heeft bewezen." 

Tot zover de Heer H auer. Wij hebben 
uiteraard de h eer Beenhakker henaderd 
voor een r epliek. Hij schreef ons het 
volgende : 

, lk hen de redactie van , de Uitlaat" 
dankbaar voor het feit, dat zij mij in de 
gelegenheid stelt om direct tc antwoor· 
den op de critiek van gezagvoerder 
H auer. 

AKERSLOOT. 
H et komt mij voor, dat de h eer Hauer 

geen liefhehher van de watersport is. 
Dat hij het plaatsje Akersloot als woon· 
plaats ongunsd g gezind is, is dus volko· 
m en logisch. Als m en meer van hos, hei 
of strand houdt, moet men diiar gaan 
wonen en niet aan de waterkant. 

Dat het veel verstandiger zou zijn om 
eerst zelf naar Holland te komen, alvo· 
rens een heslissing inzake woonplaats 
te nemen, hen ik voor 100% met de heer 
Hauer eens. E chter zou dit hetekenen, 
dat men dan gedurende vele maan den 
me t zijn gezin in dure pensions moet 
wonen, he tgeen hij ecn enigszins groot 
gezin, eenvoudig niet te hetalen is, 

Dat het altijd waait op de weg van 
Akersloot naar Alkmaar neem ik graag 
aan. Of dit echter een bezwaar zou zijn 
voor kinderen van gepensionneerden, 
die toch minsten s een jaar of 15 a 20 
zullen zijn, betwijfel ik. Bij slecht weer 
kan men trouwens de hus nemen. 

D at men zijn ·kop niet in de strop be
hoeft te steken, ligt m.i. ook voor de 
hand. Immers: niemand zal toch zo 
lichtzinnig zijn om alleen op mijn in
lichtingen een woonplaa ts te gaan kie
zen , doch zeker eerst de plaats Iaten 
bczichtigen door vrienden of familie, 
di~ h em dan verder kunnen inlichten. 

Ook ik deed dit en ik kan nog mel
den, dat de ex-K.P.M.-employe S. C. 
Boss mij een paar maanden geleden 
schreef (nadat hij een dag te Akersloot 
had vertocfd) : ,U hebt ontzettend ge
hoft dat stuk grond daar te hehben kun
n en kopen". 

• 

Hiermede zij de discussie over Aker· 
sloot gesloten. Red. 
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Waar rook 

Nu de 11Piancius" oud genoeg 
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IS I olie! 
• 

is, mag-ie ook roken. 

Foto A. G. Schaeffer. 

Diefstallen op hctlloofdkantoor 
In vcrhand met rcccntc dicf

stallen van ccn schdjfmachine en 
enkclc l..le inerc voorwerpcn op h ct 
hoofdkantoor, is aan het personeel 
verzorht om in oen vervolge 
schrijfmach ines, rekenmnchine><, 
cnz. tijdcn lunchtijd en 's mid
da!!S na a fl oop v:w de werkzaam
h edcn zoveel mogelijk t e docn 
ophergcn in nf!lluitharc kastcn, 
filin g-cabinets c.d., zoals dit trou
wcns reeds op cokcle afdelingen 
ge j)eu rl. Vanzclfsprckcnd is h et 
afe luitcn van cen gchele afdclin!! 
tijdcns lunchtijd cveneens cen 
l!OCllc oplo!'!'-ing, doch aan ccn 
dergclijke m aa trcgcl zijn vaak 
pra ctisrhc hczwarcn vcrhonden. 
Voorts i ~ hct ra aclzaa m om parti
cu lic rc e igenrlomrncn als vulpcn
ncn e.cl. zo,·eel mogclijk hij zich 
te hou dcn en in icder gcval nic t 
tijdcns lunr htijd op kantoor 
achtcr· le )a ten. 

Inmiddcls is gercgcld , cla t c r 
tijden lunchtijd cxtrn-hewaking 
in het gebouw aa nwez ig is, doch 
door de groollc va n ons gcbouw 
en de andere knntoonr ren van 
Boswczcn en C. \.D. wordt ccn 
gocdc bcwaking zccr hcmoeilijl..t. 

Ook fietsen. 
In vcrha nd met cnige rccentc 

dicfstal lcn 'an fir~en zuUen 
b innenkort ma atregclcu worden 
ge nomen, wclke nog n ader b ck cnd 
zullen worden gemaakt en waar
mede m e n hoopt hct di efsta l
kwaad te kunnen tcgcngaan. 

H ot is ccht cr in he t belang van 
de ci ~-ten aren van Iietsen; dat ook 
zij zelf maa tregelen lreffen te~cn 
het stelcn van hun fie t en, n.l. h et 
afcloende op slo t zellen van 
rijwiclcn. Jlet stc1en van fiet.,eu 
is in de mce le gevallen n.1. moge
lijk gehlekcn , doord at de h etref
fende fi e t en niet afdoende op slot 
waren, hc tgecn lrou·wen me t ve]c 
Iiet en nog stcells het geval is. Er 
zijn n.l. ve]e fi el ·sloten in gehruik, 
die volkomcn gelijk zijn, zollat 
meerfle re pcr,onen in h et h ez it 
zijn van slcutcltje , wclkc op dezc 
fi ctss]olen pa$sl'n. D er·gelijkc 
!'1oten zijn waardeloos. P er onen, 
op wiens fietscn zich dcrgrlijke 
loten hevindcn, raden wij aan 

door micldcl van ccn ketting of 
kahcl + h angsl ot de ficts extra 
op »lot te zctten en de fiets tcvcns 
ann het fi otscnrck te h evcstigen. 
Ile t i gchlek cn, dat fi e l"en, welke 
op dezc wij ze op slot taan, nim
mcr worden ge tolcn. 



Manus Stopverf Sr. tvijsgeert (II) 

MIJMERINGEN BIJ HET JAAREINDE 
Otule lteJ•inneringen opgehaald 

H et jaar spoedt weer t en einde. Nog 
slechts 1uttelc dagen en dan is het jaar 
1951 verledcn tijJ. Een nieuwe mijlpaal 
in ons leven is dan bereikt, zoals zich 
dat jaar in jaur uit zal h erhalen. Voor 
sommigen een eersle, een laatste voor 
anderen. Een moment in h et leven voor 
allen. 

D ecember , de gezellige maand van 
mooie etulages. De maand, waarin h et 
mces t wordt gewinkeld en waarin he t 
meest aan anueren wordt gedacht. De 
maand van etala~e;;-kij ken, , window
shopping, zoals de Engelsen dat zo 
aardig weten uit te drukken. 

December, de maand van hlijde kin
derharten bij het ontvangen van die 
verrassingen, die Sinterklaas voor hen 
heeft hedaeht. De maand van kinder
beloften aan de , Goed-Heilig Man", om 
niet m eer ondeugend te zijn, of om 
nooit weer op de duim te zuigen. 

Kindediedjes : ,Zie ginds komt de 
stoomuoot uit Spanje weer aan", in 
overgave gezongen door nog tere stern
rnetjes met vaak nog eni ge onzekerheid 
of angst in kleine h artjes, omdat zij 
we ten dat me t de Goede Sint, ook 
Zwarte Piet onvenuijdelijk ten toneele 
zal versehijnen. 

Decembet·, de maand van het Kersl
f eest, van de kortste dag en de langste 
naeht. De maan van h et nieuwe lieht, 
nadat de zon haar grootsle Zuider-decli
natie h eeft bereikt, en van Oudejaars
avond. 

Stille nacht ...... H eilige nach t. Vrede 
op aarde...... in den mensen een wel
behagen. Uren, dagen, maanden, jaren, 
vliegen als een schaduw heen. Met dit 
l aats te was onze vorige hoofdwerktuig
kunuige het evenwel niet een s, maar 
dat kwam orudat hij nog slechts twee 
maanden voor zij n gezinsseh eidings
verlof stond. 

December , de rnaand van verrassing
en, van vroJijke geziehten, van Christen
liefde en ga tvrij heid. Van herden
kingen ... van een weinig weernoed .. .... 
en van herinue ringen. 

December 1921. 
Kerslavond te Amsterdam. Om vijf 

uur in de namiddag binnengekomen. 
D ouaneformaliteiten en dienst-overgave 
aan een kankerende slijmploeg. De 
vorige dag in de voormiddag nog te 
Lon den. J akkeren met zeekl aar-rnaken. 
Zo hard mogclijk draai~n. Kerstavond 
moeten wij thuis zijn. Denk erom 
rneester , gee£ hem VflD katoen. \.Af. 

sch eidagroeten van gelukkjge bootwer
kers, die morgen een vrije dag zullen 
h ebben . . Merry Christmas and happy 
New Year. Amsteruam. Op de Dam 
honcVerderi mensen. Ker~Stliederen???? 

,En N aatje van de Dam, die rnoest 
verdwijnen voor de electrische tram .... 
En van je b ela hola, homl er de moed 
maar in" ...... Geen stille nacht, heili.ge 
n~1 cht...... Volle trams. Eerstvolgende 
h alte. Een n et gekleed h eertje met in 
zijn knoopsgat een takje hulst, rnoet 
mee. De condueteur roept naarbinnen: 
, Heren, is er n og plaats voor Rudolf 
Valentino"? H et heertje kon ook nog 
mee. Volgende halte. Een mooi beschil
derde dame zou gaa rne nog een plaatsjc 
in de voile tram wi!len h ebhen. ,Heren, 
even plaats maken voor Mooi Neder
land", riep de conducteur en de dame 
werd welwillend opgenomcn. Amster
dam, stad van humor. 

Decernher 1922. 
W einachten in Hamburg. Om vijf 

uur in de namiddag afnokken. Daarna 
wassen en kleden en d.t wal op. In de 
Luitenwijken stilte en armoede. Hier 
geen ,Blozekriekskes" uit Merijntje 
Gijzen's Jeugd, doch aileen slech t ge
klede bleekneusjes. Verder de stad in. 
R iiperbahn, zee van licht, kermis op 
straat, Tiroler Ball, muziek en zang. 
Geen kerstliederen, doch slechts de 
nieu\\4ste sehlagers. , ur eine Naoht 
Sollst du mir gehoren" . Een volk, dat 
zich uitleeft op die ene avond en de 
ellende van de komende dagen wenst te 
vergelen. Verderop was het rustiger en 
door een opengaande deur van een 
cabare t hoorden wij de zachte klanken 
van Schubert's Standch en. Daar zijn wij 
t oen naarbinnen gegaan en vielen later 
in sl aap bij de muziek uit ,des Miid
chens Klage·'...... Lei-ei-se fie-hen rnei 
e1-ne Lie-der durch die Na-acht zu 
dir ...... " Oh Tannehaum, wie griin sind 
deine Blatter" ...... 

December 1925. A tjeh-kust. 
Dicht onder de kust ten anker. Allen 

de wal op met uitzondering van de 
m ensen van de wacht. Kerstfeest in de 
Soos. E en Hollands Kerstfeest met 
Kerstliederen, d ie door allen werdcn 
meegezon gen met daar tussendoor een 
dansje. Op verzoek van de plaatselijke 
mi.litaire commandant waren aile aan
wezigen in btirgerkleding, omdat des
tijds de Atjeher een haat koesterde 
tegen unil·ormen. Om half lien kwam 
nog een jong eehtpaar binnen. He t was 

de luitenant, die zijn vrouw kwam 
brengen. Hijzelf kon niet blijven omdat 
hij om lien uur op wacht rnoest. Hierom 
was h ij dan ook in uniform en om kwart 
voor lien verlrok hij weer om zijn dienst 
te gaan vcrvullen. Even later klonk er 
een sehot en renden de aanwezige rnili
tairen naar hui.ten, waar zij het lijk 
vonden van ]urn jongste collega. Het 
feest werd natuurlijk onmiddellijk af
gelast en de aunwezigen vertrokken in 
diepe stilte naar huis.. .... Stille naeht, 
Hcil ige n aclt t ...... Vrede op aarde .... .. 

December 1926. Op zee. 
Eni.ge dagen geleden waren wij ver· 

trokken van Berouw op Borneo, waar 
dit j aar wei geen Kerstfeest zou worden 
gevierd in verhand met de relletjes van 
de vorige maancl. Stoomden met de oude 
1' arakctt~ in de J a va-zee, die zo vlak 
was als een spiegel. De kapitein had 
reeds dagen tevoren voorges teld om bet 
Kerstfeest te viet·en. Mijn voorstel om 
dan oliebollen te bakken was gretig aan
genomcn . De Baas, die daar ook wat 
versland van had, zou mij daarmee 
wei helpen. ,Op Beromv h adden wij op 
advies van enige dames een )_)akje zelf· 
rijzend bakpoeder gekocht, doch daar
van niets aan de anderen meegedeeld. 
Om vier uur n amiddag b egonnen wij 
met het maken van h et b eslag. Ver
telden aan de gezagvoerder, dat de gist 
van het sclt ip niet deugde en dat wij in 
plaa ts daarvan bier moesten gebruiken. 
Dat was in orde •en de bediende kwam 
me t twee flesjes naar de kombuis, die 
door ons h eiden onmiddellijk werden op
gedronken. H et beslag kreeg vervolgens 
een weinig hakpoeder toebedeeld. Na 

_ ecn kwartier kwam de hoodschap van 
de ,Ouwe" met de vraag, of h et allukte, 
waarop wij hem voorste]den om er voor 
aile zekerheid nog maar twee flesjes 
aan te wagen. Dat geschiedde en kreeg 
h et beslag de rest van het hakpoeder. 
De olieLollen bleken l ater uitstekend 
te zijn gelukt en gaf de kapitein ons 
voor beloning nog ieder een biertje. Het 
werd een zeer gezelli ge avond .......... .. 
Vrolijk Kers tfeest.. ....... 

December 1942. Noord-Australie. 
De sl ag in de Coral Sea was met 

zeer vecl moeite door de geallieerden 
gewonnen en de P aketvaart-scheepjes 
scho..:en steeds verder om de Noord 
achter de voors te linics aan. Lagen ge· 
meerd aan een primitief steigertj e in de 
nahijheid van een Amerikaans kamp en 
werkten door tot het invallen van de 
duisternis. Brachten in de vooravond 
even een kort bezoek aan de wal. In 
bet kamp werden ook enige voorbe
reidingen getroffen voor de viering van 
Christmas-Eve. De jongens hadden er 
plezier in en hier en daar h oorde je ze 

Slot: zie pag. 12 
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<> Met h et m .s. Oranje, 
dat op 15 November j.l. uit 
Nederland te Tandjong 
Priok arriveerde, zijn vele 
K.P.M.-ers van hun E.V. in 
Indonesie teruggekeel"d, te 
weten de gezagvoerders K. 
Boswijk en A. Spaans, hoofd
wtk. A. v. ·d. Maal, 2e wtk. 
J. B. G. Bakker, 2e wtk. 
M. Berrevoets (die ook ziek
teverlof heeft gehad), de l e 
stuurlieden P . F. Albrecht 
en A. v. d. Meulen, de 
adjunct-chef J. L. V enendaal 
(die als sub-agent naar Ma· 
kassar gaat, naar wij horen), 
en de empl. A.H. Remeeu s. 

Gezagvoerder J. D. J. Post· 
ma kwam m et de , Oranje" 
van gezinsscheidingsverlof 
terug. Coaster-gezagvoerder 
H. Reinders heeft een kort· 
verband-overeenkomst met 
de maatsch appij aangegaan 
en arriveerde met de 
Oranje in Indonesie. De 
gepensionneerde employe B. 
E. R. Bastiaans is voor de 
tweede maal in dicnst van 
ae maatschappij getreden 
en reisde met bovengenoemd 
schip naar zijn bestemming. 

In het kader van de ge· 
zinsh ereniging bevonden 
zich aan boord van de 
Oranje mevr. L. Camoe· 
nie-Janssen (echtgenote van 
de hoofdempl. dr. W. R . 
Camoenie), m evr. C. A. P. 
den He yer-Bennema (echt· 
gen. van 1e stm. P. den 
Heyer), mevr. W. H. L. 
Schoenmakers-Van E s (echtg. 
van 1e stm. G. A. H. Schoen· 
makers), m evr. M. Verstap· , 
pen-Sanders ( echtgen . van 
em pl. J. H. Verstappen}, 
mevr M. A. Orth-Lans m et 
twee kinderen (gezin van 
em pl. A. L. Orth ), mevr. 
C. E. J. Pameyer-Vos met 
kind (gezin van 2e stm. J. 
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Stuurman-locaalvaart 
H. Patiselanno van de 
Demta is op 14 Novem· 
her j.l. te Pontianak 
plotseling aan een 
hartverg1·oting over· 
leden . De begrafenis 
had op 15 November 
te Singapore plants. 

G. Pameyer) en mcj. M. J. 
Gooszen (dochter van dienst· 
ch ef J. A. H . Gooszen). 

<> Toen de Oranje ~p 22 
November de steven weer 
naar Nederland wendde be· 
vontlcn zich aan hoord ge· 
zagv. D. J. Conijn (ver· 
vroegd pensioett), N. de 
G1·oot (E. V.), A. A. D. 
Hulsman (wiens dienstpe· 
rio de i~ beeindigd), K. Kol
dijk (vervroegd pensioen) , 

N. Spiekman met zijn gezin 
(E.V.) , 2e stm. J . C. Schouw 
met zijn echtgenote (E.V.) , 
de 3e wtkn. R. A. de Putter 
en V. Sayers {llciden met 
E.V.), hfdempl. H. H. W: 
Groot met zijn ge~in (E.V.), 
hfdempl. A. Klijn met zijn 
gezin (E.V.) en hfdempl. W. 
Mijs die met oudcrdoms· 
p ensiocn is gegaan) . 

<> 4e stm. C. V. K oman
silan is per 9 November uit 

JUBILARISSEN IN DECEMBER 
1-12-1951. 

H. W. Bakhoven - hoofdwerktuigkundige 

4·12-1951. 

H. H. Th. van Lennep 
A. Ch. H. Steyl 
F. W. Muller 

6-12-1951. 

adjunct-chef - afd. C.D. 
h oofdempl oye - (E.V.) 

h oofdwerktuigkundige 

V. E. Lutgens - beambte - Survey· 
dienst T g. 

H. G. W. Snel restant E. V, 
gev·ol gd door vervrocgd 
pensioen), J. C. van Vulpen 
(ziekteverlof ), hoofdwtk. H. 
Douna (E. V. met in aan· 
sluiting daarop vervroegd 
pensioen), hfdwtk. J. F. de 
Vries (met zijn gezin, even· 
eens met E. V. en vervroegd 
p'ensioen), en adj\mct-ch ef 
J. Stil met zijn gezin (E.V.) 
(Voor verder nieuws over 
adj. ch ef Stj], z ie : Z eilen). 

V crder bevonden zich a an 
boord 1e s lm. F. W . Bis· 
meyer met zijn gezin (E.V.), 
l e stm. G. Luiden ga (gezins· 
sch eidingsverlo£), 1e stm. 

Priok 

de clienst van de maatschap· 
pij onl8lagen. 

<> 3e stm. J. Slooth aak is 
per 29 Oct. uit de dienst der 
maalsch appij ontslag~n en 
keerde met bet ms. Sydney 
naar Nederland terug. 

0 Stm. ll J . M. Fennis 
eindigde per 8 Augustus zijn 
contract m et de maatschap· 
pij en keerde naar Neder
land terug, alsook s tm. 11. 
P .. M. J . Beukers. 

<> Stm. 11. L. A. G. 
Schickendantz arriveerde 
met de Kota Baroe in Indo· 

nesie aan b(}ord van onze 
sch epen de voor de 5e rang 
vereiste vaartijd te b ehalen 
Wij h elen h em van harte bij 
de K.P .M. wclkom. 

<> Gezagv. W. F. Kraan 
is van zijn in Nederland 
doorgebracht gezinsschei· 
dingsverlof in Singapore te· 
ruggekeerd. 

0 Stm. 11. B. Bodaan is 
in Indonesie aangekomen 
om zijn henodigde vaartijd 
voor de 5e rang te h alen, 
waar wij hem een h artelijk 
welkom toer·ocp en 

<> 1e stm. H . Boorsma 
kcerde van zijn E.V. in In· 
donesie terug. 

<> 1e stm. J . M.A. Plante 
Fehurc de Villeneuve is p er 
vliegtuig van zijn in Neder· 
land doorgehracht gezins· 
sch eidingsverlo£ in Djakarta 
aangekomen. 

<> Empl. N. H. M. Engels 
k eerde van gezinssch eidings· 
verlo.f per m.s. Sibajak in 
lndonesie teru g. 

<> In h et kader van de 
ge~inshereniging zijn mevr. 
C. T esink-La Croix (echtgen. 
van 3e wtk. T esink), mevr. 
Metzelaar-Walkate met twee 
kinderen (gezin van empl. 
Metzelaar), xnevr. M. W. 
Giel-Powrie m et drie kinde· 
ren (gezin van l e stm. Giel) 
in mevr . J. M. de Vlieger -v.d. 
Ameele met een kind (gezin 
van 2e wtk. P . A. de Vlieger ) 
met he t m.s. Sibajak in In· 
donesie aangekomen. 

<> Mevr. E. V. C. van Zyll 
de J ong-Landman arriveerde 
met h aar twee kinderen (ge· 
zin van hfdempl. Van Zyll 
de Jong) met h et m.s. Silin· 
doeng uit Australie in Indo· 
nesie. 

<> De nieuwe 2e stm. 
(K.V.) L. H. Timmers 1en 
C. J. Minderman en de nieu· 
we 4e tl. K. Bareman, J. C. 
van Boxel, J. Ozinga, W. F . 
H endriks en H. K. Kruk 
zijn per vliegtUig u it Neder· 
land in Indonesie aangeko· 
men. 



0 De le tunrman J . F. 
Kiepe i ~ per vliegtuig met 

gezi nsscheiding verlo£ ver

trokkro, terwijl :rezagvoerde r 

J . A. v. d. B rock Humphrey 

van ('£'nze lfde ve rlof in In

done ii; terugk£'erdc. 

0 G£'zagv. II. A. Cor8len 

J b per vliegtuig van zijn in 

1 ed£' rland doorgehracht ~c

zios..o;ehe idingt'v£' rlof in lndo

n eti i£' tc ruggckc£'nl. 

0 T c ' ingkawung I S 

vervangen door agent F- J. 
Mulle r . T e Sampit is de 
hulpagent B. M. Harst ver
vnngen door hulpagent W. 
R. Bra~ inga. 

0 Gezagv. (K .V.) A. A: 
D. llu l ~man ia wegens be
£'indi~ing van zijn dien tvc r
h and per 23 ovemh er j.l. 
eervo l ui t de dienst der 
mua ts£'h nppij on talagen en 
naar ~ederland terugge
kecrd. 

agent J . F. H . W. lt,rael \ ' t' r · 

vange n door J . Grin. T c ln

dra J)()e ra h c£'ft agCJlt J . 

W. . Bocnua de lciding 

overgcdragen aan hu lpagent 
~{asa rocddin. T (' ibolga 
nam cle heer Bot'nna ver· 
volgen~ he t ag£'n l8chap over 
van B. R. Hutagalung. T c 
Bima i, agent G. A. de B eer 

Aan boord van het het m .a. ,.Oranje'' berdacht.en de gezagvoerders 
on~er maat.schappiJ, de heren J. D. J. Poetma en A. Spaana op 
reap. I en 11 November de dag, waarop zlj 25 Jaar ge1eden biJ de 
K.P .M. In dlenst traden. 

0 Aan de gezagvo erdcrs 
). Klij n , W. Vader D zn. en 
W. Vader Mzn. (resp . van oo
ze Bakongan, Gen. v. GeNt, 
Uusi) is bij Koninklijk Be
.,Juit toe te.mwi ng verleend 
om op de koopvaardijsche
pe n, wnarop zij als gezag
voerder zijn a angeste ld de 
re ervevlag a ls natievlag te 
voer£'11 . 

De belde jubllea werden met de san boord aanweztge K.P.M.-era 
en K .P.M.-stera op 3 November j.l. feeateliJk gevlerd . 

De gezagvoerder van de .. Oranje", de heer B . W. Bemmes. daartoe 
door de .. reestcomm1881e" Ulteenodlgd, was oveneens van de partiJ 

Adjuntcbef J . L. Venendaal aprak namens de collega'a cter ver
schlllende dlensten de J ubllartasen toe en droeg aan belden ,.bU gebrek 
aan een beter echlp" bet m.s ... Oranje" over. Bet hlerop onder hllarltelt 
der aanwezlgen voiaende proteat van gezagvoerder Hemmes werd 
rulterlljk lngetrokken, toen de .. Oranje" alecbts op papler . nameiiJk 
tn de vorm van twee keurlge etsen, e.an de heren Postma en Spaana 
werd overhandlgd. 

De hercn dankten In gloedvolle apeccbee voor het hun berelde 
feest. waarna allen n og gczelllg tot luncbtiJCI biJeen blcven onder 
de toegewUcte zorg van bet Clvlele Dlenst-peraoneel van de .. Oranje". 

Volgens Cle belde jubllarlaaen was het feest .,at". 

K.P.M.-sport : 

Goede zeilresultolen 
"\u IH' t wcdstrijd~e izoen is a fl,.(e lo pen, 

pat.t h (• t \\ Ct' r ('V!'Il ie t" va n ons te laten 
h orctt . 

De rr,..u ltatcu? i\ict gek. Op waarlijk 
mec..~ terlijkc wij zc hdtnaldcn Ostre ig en 
J aap ' ti l met z('(' de ecr .. te prij ,.. in he t 
j aa rkla,•£'11l£'nl ' au de :\;\ 'en, Afu . .\., 
dooc driemaa l a l ~ no . l., tweemaa l a l 
n o. 2 e- n £'enmaul a l ~ no. 3 in d e p r r io
diek £' wt> dstrijden te £' indigcn . E{'n 
Iraa ie .~; il ver£'n h£'ke r was he t r~ulta al. 
J aap ,' ti l n a1tt in h t>t hcgin . \'an he t 
seizocn voor zij n ' £' r·trek naar ' ede r
Jaod twerm ual uan de wc d1. trijden deel 
eo legde tocn bt>~ l ag op ecn l c en t' n 
21' prijs in de pc rio dickc wed.;;trijd en . 

Deining wen.! 1. in hc t jaarkl a;,~em eot, 

Wind 5. 
Bij ti t> lang!' af~tandwedstrijden wi,. t 

7A>e op de t~ cc-dc en / ) pining op de 
d e rdc jaa rprij :. l w~ l ag t£' leggt'n. Totaal 
hehaa lden dt> dri £' ho tcn 6 e£' r~te en 
7 tweed£' prij.~;£'n. 

Oit wat dt' W('fl-trijdcn hetreft. 
~'ar(' tt ''ij h ij d£' aa n vang van 
lwt ~e i.~;oell haul,(. d a t £'r ni £' t vo ldoende 
wcd~t rij d a •i l c r~ .~;ou 1kn zijn \ oor h£' t 
volg£'nde !.Ci.~;o('n , than~ l.. unuen \\ C p:t'· 
nhl zijn. 0-trc-ig lci ddc £'nip;c welh c
Jo, cnd!' a'-pirant ·\\!' d~ trijdze il c r;~ o p. 

De tocrt.f'i l£'r"' a n m·x e i I andh£'zo£'k£'r..; 
haddt'n hot('n t£'kort. V1•e l f!£'J;O JHllt f'i d 
werrl er opgedaa n (' 11 ......... na zo'n da:r 
op h £'1 \\atcr ~ l aapt m(' n zo h cerlijl... 

De dam £',, voor wic dit jaar 2 wed-
trijdeu warcu uil!-(C~c ltreven, ,chitte r

,cl t' n door ufwczigh eid . Aileen "cl 
Ko~ter ( 1 ~ jr J \\ iH! :. t £'ed ~ op h e t appel , 
\\£'nl 2c in de eerillc wed:Hrijd, doch 
JtJOt' ... t in de 2e wed:.trijd o pgeven 
wcgcn., lte t rak £'n van £'Cn hoc i. Yolgend 
j au r !Jete r. :\'e l ! 

l lt't in 1,-(0t'd t' ... t.tal houden ,·an de 
hotcn wa- ern grot£' zort!. ~· ij hlc,·£'n 
;!£'•paard voo•· :rrolc ave rij£'n , doch ,·erf 
t'n verni• moc tcn 1reg£'lmatig worden 
hijg£' lt ouden en dit wen l en wo rdt 
prima \'Crzorj!d d oor de Afd . XD. T ;r. 
Prio l.. onder lt'idin:r van de h £'£'1' ~1aul. 

De zt'i l£'n , waa rvan zo vee! wordt 
;zevergd, h£'gonn £'n a l, wed~trijdze il eu 
wind er go£'d l£' voldo£'11. 

De lt ce r M.C. K oning t-c honk oo ze 

\'£'rentgm g drie complete stcllen zeile o, 
eli <' - voorlopi g althans- uitaluitend 
hij wcd, trijd eu worden gebruikt. W ij 
kunnen voor dczc magnifieke gift nie t 
dankhaar gcnoeg z ijn. 

De j achtcn gaan h al£ December uit 
het wa te r voor hct ondergaan van een 
!!ro le ondcrhoud heurt en zijn niet be
<oc ltikbaar tot eindc J anuari. Hiermede 
O\'Crhru ggcn wij Levens h e t gevaarlijke 
;zeclc£'1 tc ,·an d £' \Vestmocson en )open 
we nie t h e t rit'ieo, dat ooze jachten 
ve rlo reu gaan iu drze bij uitstek slecht 
wct' r-prriode. 

\~'ij kunncn tc rugzien op een in alle 
o pzichten gcslaagd ze ilseizoen, terwijl 
onzc vc rwuchtingen voor b e t volgeode 
j aar hoog gespannen z ijn. 

L .W. 

MOLUKKEN 
:ela tantijd - fe l waai t de wind 
landinwaart~>, opgezweept d e baai 
me t , ~' it~ekuifd , heel slecht gezind 
(le ombak : h£'er~cr nu de h aa i. 

De hrandinglijn seh uimt lungt~ hc t strand, 
' t lawaai de r hreker5 r oll tot ver, 
('n aangcqpoe ld , v uiJbruin op ' t zand, 
ltct drijfho ut ; afval her en dc r . 

ll it "t wolken dck slricmt r egen neer, 
~om ~ heukt cen onwe rsbui d e Iucht ; • 
d e zon hlijft weg, minaeht d it weer , 
t' n o \·£'r 't £'i1and gnat ceo zucht. 

J . W.T. 
Batjnn 
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Blftdvulling 

De stenen sprek en ..... . 
soms m eer dan preTeen. 

D . Ominee 

Slot : 

Me,lezeutJe11selrup 

algemeen wclzijn, en a]s tegen wicht. hier
tegenover hehoren de arheiders m ede te 
kunnen spreken. Dezc m edezcggensch ap 
nu is al werkelijkheid hij de totstand· 
komin•v van de Collectieve Arheids· 0 

Overecnkom st. Dezc contracten komen 
bedrijfstaksgew~jze t ot stand. De besl is
sende m edezeggenschap der arbeiders is 
hierin tot werkelijkheid gewonlen. 

In 1950 is ook de wet op de Onderne
mi ngsraclen door de Yolk sver tegenwoor
digin 1!: aan genomen. Deze raden zijn ad
viescoll"Cges. Als voorzilter zal optreden 
de directeur. E r zal sam en overleg wor
den gepleegd, maar de directeur neemt 
de beslissingen. Van groot helang is nu 
we], dat dit overleg duidelijk plaats 
vindt, dat er voortduren d contact is en 
er een sfeer van openhartigheid h eerst. 
w at hekencl mag en kan zijn , lleh oort 
m en h ckend te maken. Door overleg kan 
de onderueming de arbeiders docn in
zien, dat zijn maatregelen juist zijn. Uit 
ervarino· hlijkt, dat een h armon isch e 
samem:erking zeer goed mogelijk is, 
wanneer de ondernemer h e t advies der 
arheider s ernstig opneem t en daarvan 
aileen om dwingende r edenen afwijkt. 

W elke zijn nu de voorwaarden om 
m edezecruen chap t c verwerk elijken? 

"'"' 
l. Er h eh oren sterke organisaties t e 

zijn. Zij vormen de b asis, waarop de be· 
drijfsschappen kunnen opgetrok!ken 
worden. V ooral de jonge arheidcrs moe
ten vee} m cer m et de vakorganisaties 
meeleven, dan nu h et geval i s. Zij laten 
momenteel Gods water over Gods akk er 
}open; het is allemaal al bereikt, waar 
de vroegere generatie voor gevochten 
h eeft. Deze instelling is noodlottig. 

2. W erk.,ever en werknemer m oe ten 
hegrip hehh

0
en voor elkaar en definitief 

h reken m et alles wat maar zweemt naar 
klassen strijd. Men moet leren zien naar 
h et welzijn van de h edrijfsgemcensch ap 
en naar het al gem een welzijn. Men moet 
h eseffen , dat aan medezeg~enschap m e· 
deverantwoordelijkhe id onlosmakclijk 
verhonden is. 

3. De :n:beiders moetcn zich ontwik
k elen, n iet aileen vaktcchnisch , m aar 
ook sociaal-economisch . Hoe hogcr zijn 
on twik'keling, in des t e sncller tempo en 
met des te m eer ka ns op succcs kunnen 
de nodige b es]i singen genomen worden. 
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In Nederland 

In October ruim 30.000 meer 
werklozen dan vorige iaar. 

Jn de maand october steeg h el aantal 
wcrkJozc mannen van 69.586 tot 84.150. 
Door de Ycrminderde houwactivi teit 
n am de werkloosheid niel aileen toe 
o nde r de ho uwarbeiders, maar o.m . ook 
onder de ;nheide •·s in de h outvc r
werkende iuJustric <>n onder de lossc 
,;rhc idcrs. 

In vergelijkin g m e t einde October van 
het vorigc j aar va lt cen stij gin g van het 
we rklooshcidsc ijfe r m et r uim 30.000 
waar tc ne mcu. Voor een deel i s deze 
tocne1nin g toe te schrijven aan het fe it 
dat dit jaar vee! mind er arheidcrs cu 
!!Cdu ren de cen korte re periode uodig 
~,·arcn voo r wcrkzaa mhcden in de land
!Jouw. Ilct weer was dit jaar zeer l!ll ll· 

sti ;r, in t<'gcnstel ling tot vorig jaar, toen 
h t>t 111a<: hinaal oogslen van aardappel
f'l1 door hc t n allc wee r ni e t goed m ogc
lijk wa,:. Bo\·cndien h ebhcn versch il
lende ltcd rijfstakkcn m el afzctmoeilijk
hcdeu tc kampcn. 

De r e latic,·c wcrkloosh cid was cind 
October h e~ hoogs t in tle p rovincic 
Drentc n•e t 54, hc t laags t in Zeelan d 
m et 12 wc rkl ozcn per 1000 mann elijk e 
herocpsbeoefcnaren, te rwijl h e t rijks
;!Cmirldclde 28 IJedl'Ocg, tcgen 23 op 30 
Scplcm her. 

H el aa nt al werkloze vrouweu steeg 
van 94-68 tot 96 15; de vraag n aar vrou
we lijk pe rson eel Llaalde van 10.093 tot 
9005. 

Slot: 

Manus Stopverf Sr. wijsgeert 

zingeu. De boy u it Canada ncuri ede : 
, I'm Jon!! in g fo r a whi te Ch ristmas" .. . 
Ecn ander dachl onder zijn wcrk hlijk
JJ aa r ook aan zijn tc ln tis en zon g zacht
jcs voor zich hccn: , Down in the hea rt 
of Texas'' ...... De· jongcling nil Cali
forni a was me t zijn gedachten ook 
e t·gcns audc rs en fl oot: , Don ' t sit under 
the apple-t ree with anyone else hut 
me ... when I come 111 '!rching home" ... 
Drie urcu la te r, luch lal arm . J apansc 
bom mcuwerpcrs ...... Een t reffer op hct 
sea:;on ...... T he hl. ..... J ap. No more 
kamp. wit h the best wishes for the 
tuarc hi n ~ ho me for th e hoy from Cal i
fornia. Vrc dc op aa nlc...... \Vanneer 
zal hc t kot iiCil ......... St ille nach t ..... . 
H eil il!c nad1t. ........ 

Dcf'en• !Jcr 1951. Somewh ere. 
W at za l hct wonlen? Mo~c het Yo or 

redact if', .lczerc~~cn en lezer~ van , J c 
Ui tlaa t" ee n VROLU K K ERSTFEEST 

-en CELUKKl G NIEU \\:JAAR wonleu, 
i ~ de wen~ van 

Manus S topverf Sr. 

Groeten u itzend i ngen 
voor K.P.M.-schepen 

in 1952. 
Blijkens een opgave, welke wij , 

h ebben ontvangen van ,,Radio 
Nederland" te Hilversum, vallen , 
de groctenuitzend~ngen aan K.P.M.~ 
schepen (, P.C.J. roept het schip t 

van de week") in h et komende • 
jaar op U Januari (herhaling op 13 
Januari) , 15 Februari (herhaling op 
17 Februari) , 21 Maart ( herhaling 
op 23 Maa~t) , 1.6 Mei (herhaling op 
18 Mei), 4 JuH (h erhaling op 6 Juli) , 
15 AIUgustus (herhaling op 17 
Augus tus) , 12 September (herhaling 
op 13 · Septembe r) , 7 November 
( herhaling· op 9 November) en 19 
December ( herhaling op 21 Dec.) . 
Jn de groc tenuit zending van 5 O!'lo· 

he r j. l. zond ,,Rad io ~e1lerland'' ccu 
groc t u it voor tweerle wcrltuigkund ige 
Yan den IJ,>ol aan IJOord Yan ons m.~. 
Toba. Ziju echt~enote Le richtte P.C..J. 
al~ \·o l;.:-t : 

., ............ l11•t is voor mij een groot 
g('tW1'!4f'tL U I I ! h·wllu>n m ededden, dat 
I1 PI Of> V rijrl.ft{!. 5 October j.l. uitge;;;on
d t•n lwopvcwrd ij-program mct voor op
van 'nrlell v ru1 de K.P. :'H.-schepcn , o.a . 
voor h1•t m.s. , Tobn" door miJn m an 
;;;('er goed <'n duidelijh zijn ontvangcn. 

DPze groeten , die e1•n felicitatic voor 
zUn v1•r jaa.rrlag inhi1•lden, tcerden ook 
door r·olfpga's op arulPre srhepen, zowel 
/(' Priok als te Bandjermasin zo duide
lijl.· (!;1' /toord, clat rollega's van d1• , Tu- , 
sari", diP met d e , T oba'' voor Bandjer
rrwsin lag, hen~ direct ku;amen jPlici
teren Pn het rlanrdoor voor miJn man 
t•Pn gezelligf' avond is gPICordcn". 

Hoofdwerktu igkundige J. P . G. Nou
wens schreei om, dat het koopvaardij- , 
pr~ramma van 5 Oct. j .l. uitgezonden 
door ,,Radio Nederland" op de R ey
nit>rs, liggende te Soerahaja in de 13 m e-

1 

te rband uitstekend is ontvangen . Na- ~ 
m ens alle wet·ktuigkundigen zond h ij 
hartelijke dank aan allen , die h ebben 
m eegewerkt om deze u it zen ding. zo goed 
te doen slagen. 

l e stunnnan H.N.L. Hoomans sch reef 
nit Makassar : 

, ... A an boord van T.et m .s. R eyniersz 
zij1t 11:1~ buitengewoon ingenomen met 

. fz pt u·elslagen van d P uitzPnding van 5 
Ortob f'r. De ontvangst teas prima, ter
lcUL tcij in de haven w m Soerabaja lagen. 
1\' a mens a LIP opgeroepen luisteraars or1 zc 
hartelijh.> da nk voor d e p rettigfl aflei
din g, diP ons IVPrrl bezorgcl. Waar i f.: in 
1947 een ,Schip van de Week" -u i t zPII · 
di11g nrwr rll' Straat Jlfalakka mocht bij-
11'0111'11, was het mP mogf'lijk in O IIZP

b·ing up df• Reyniersz van, tPvoren ef'n 
uitvoerige bl'schrijving te geven va~t elf! 
gang van za 1wn in rlt! studio." 
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