
No. 9 - Zevende jaargang 

1 September 1952 

PERSONEELS- EN VOORL\CHTINGSORGAAN V AN D:' N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

lndonesische 
m.s. II Leok11 

opvarenden 
gehuldigd. 

Maatsclaappij reikte horloges uit 

Naar men zich zal herinneren, is in Maart va.n d it jaar 
brand uitgebroken aan boord van de benzine-coaster ,Leok", 
liggende te Pakan B.aru, Zuid-Sumatra. 6nda.nks heldhaftige 
pogingen van de lndonesische gezagvoerder, officieren en 
bemanning van genoemde coaster om de brand te be
dwi,ngen en het schip te redden, volgde een ontploffing, 
als gevolg waarva.n de ,Leok" verloren ging. 

De maatsch appij h eeft de 9 dappere 
opvarenden van de Leok onder lei
cling van de gezagvoerder B a r a 
R i h i niet vergeten. Op 19 Augustus 
j.1. werden zij - m et uitzondering van 
de djurumudi S u t a t b i n K a
s a n d i lk r o m o, die te Medan ver
toefde - in h et Vrieshuis van onze 
m aatschappij te T andjong Pirok toege
sprOken door directeur mr. De Koe, 
die hun namen s de directie van onze 
maatschappij elk een polshodoge met 
inscriptie heeft uitgereikt. 

Behalve de twee hierboven reeds 
genoemde opvarenden werden aldus 
begiftigd djurwnudi Benjamin Willa, 
pandjerwalla Lodewijk Pooru, pan
djerwalla David, de matrozen Ta
djab en Salim Bachrnid en de olie
liooen Sargiman en P.E.R. lmpal. 

Rede mr. De Koe 
Dil\.:vceur De Koe sprak bij die ge

legeuheid in de Imlon esisch e taal een 
.korte redevoering ui t, waarin hij zeide : 

, T oen in 1941 de oorlog m et Japan 
b egon, werd allen Nederlan ders in 
lndonesie verzocht t e blijven om t e 
trachten samen met de l ndl)nesier s 
lie v~jand te b est r ijden. . 

Toen in Maart 1952 aan hoord van 
de Leok brand uitbrak, h eeft de 
kapitein van de Leok aan alle op
varenden van h et sch ip gcvr aagd om 
aan boord te blijven en te proberen 
de brand te hlussen. En zo goed als 
de Nederlanders in 1941 zijn gehle
ven om de vijand t c b estrijden, zo 
b ent U allen aan bo01·il van de Leok 
gebleven, toen de vijand , b rand" 
kwam om b et schip te verniclen. Het 
is U niet gelnkt om deze vijand te 

overwinnen . Maar dat is ook niet 
het bclangrijkste. Men kan beter 
dapper vechtend verliezen van een 
sterke vijand, dan zonder moeite 
winnen van een zwakke vijand. 

En omdat U, dapper vechtend tegen 
een sterkere vijand - sterker, omdat 
hij zijn lkracht putte uit een lading 
henzine en petroleum, die in bet 
chip was - de st rijd eer vol hebt 

verloren, wil de K.P.M. U een aan
denken aan deze strijd geven. 

Ilk hoop, dat U dit aandenken al
t ijd zult bewaren en da t U telkens, 
wanneer U op dit horloge - dat ik 
U namens de K.P.M. uitreik - kijkt, 
het U zal doen denken aan de dap
pere m om enten, die gij h ebt gestre
den en aan de maatsch appij voor wie 
U dat hebt gedaan" . 

Vertegenwoordigers van de S.B.
P.I. woonden de uitreiking van de 
polshorloges bij. 

Ten behdeve van. onze Indonesische 
]czcrs laten wij hieronder de tekst van 
de speech van direct.eu r De Koe in de 
ln(Jonesisch e t.aal vol~n : 

, Ket.ih:a pada taTum 1941 percmg dettgan Dj<>· 
panr dimulaikan scmm• orang Bclanda jang 
berada di Indonesia diminta s11paja tirtggal, 
ug.:r bersama dengcm orang l n<lonesia beru· 
salta memberi perlaruanan terhaclap mu.suh. 

K etika pada bulan Maret 1952 terdjadi ke-
1wbaran dikapal .. L eok". maka oleh nachoda 
k a(J'Il tersebnt telah diminla kepada semua pe
la11t?, supaja tinggal dilwpal, agar bertt.~aha 
m emaclamkan api itu. 

nart seperti telah terdjacli dengrm orrmi' 
Belandn pada tahun 1941, maka saurlara2 seka· 
lian pun tinggal dikapal ,T.eolc", kctika musuh 
jakni ,kabakaran", datang mem.usnahkan lwpal 
ter.~ebut. 

Sawlara' tidak berhasil mengalahkun musuh 
.,kebakaran" itu. Akcm tetapi hal ini pun bu. 

kan hal jang terpenting. 
Aclalah lebih baik djika orang cl.ikalahkan 

musuh jang kuat seszulah m emberi perlawanan 
dengan. keberanktn jang dahsjat, dari pada me· 
nang dari musuh jcrng lemah dengan r.idak 
banjak susah pajah . 

Dan oleh karena saudarci' dengan m emberi 
perlawanan dengan keberrmian terhadup m~ 
suh jung lebih kuat - lebih kuczt, oleh karena 
1.-ekuatannja diambil clari muatan bensin dan 
minjak tanah, jung bera.da dikapal - maka 
K.P M . hendak memberikan suatu tanda per· 
ingutUil kepacla saudaru2 sek11liun . 

Saju mengharap, muclah2an sauclara' akan 
selalu menjimpan tanda. peringatan ini, sedang 
pada tiap' kali djika scuulara2 mcmarulang 
arloclji, jang Mja hadiahkan alas nama K.P.M. 
sazulara~ ak an tekenang k epada waktu2 itu 
pada mana saudarcr suclah m enundju.k k ebera. 
nian sauclarcl , lagi pula kepadtt maskapai jang 
1.-ep~Jdan)a,saudara" telah menw uljukkan kebe· 
mnwn rtu . 

VOORZICDTIG MET 
BOUW· EN KOOP· 

CONTRACTEN 
Van d e zij de van het kantoor d er K.P .M. te 

Amsterdam bereik t ons bet volgende bericht: 
Van tijd tot tijd wordt hler ervaren, dat ge

gadigden voor woon ru.imte bij bet kopen - en 
meer in bet bijzonder bij bet Iaten houwen 
van een bois- na korte tijd telenrgesteld gera
ken . In bet midden latende bij welke van de 
p:u·tijen (verkoper, b ouwer of koper ) de oor• 
zaak van d e teleurstelling moet worden gezoch t, 
hebben wij in hepaalde gevallen moeten 
constaleren. dat kopers niet altijd voorzichtig 
zijn b ij bet stellen van hun bandtekening 
onder een bouwcontract. Een bonwcontract 
zonder een door de bou wer getekend b estek 
plus tekeningen kan -zoals wij zagen
moeilijkheden geven . Een. bouwcontract, dat 
door d e tegenpa.rtij niet onder een geregis
treerde naam is aangegaan evenzo. En een 
vluchtige handtekening onder een schetsje en 
een bedrag, kau een adspi'rant·koper binden 
zonder enige zekerheid, d at h ij waar voor zijn 
geld zol krijgen . Soms wordt ook over het 
hoofd gezien bet nie t·verkrijgen van vestigings
vergunnin,g als ontbindende voorwaarde in een 
koop- of bouwcontract te laten opnemen. H et 
bepalen in het contract vr:n een boete·hedrag, 
verschuldjgd bij ni et·nakoming van aangegane 
verplichtingen, kan ook van nut zijn. 

R et snreekt vanzelf, dat niet elk waterdich t 
contract een goed huis, zo min als een onvol
maakt t·orllract perse een slecht huis zol op· 
levcrcn. Doch veel kan worden gewonnen, in
d ien men ervan doordrongen is, dat bet huis, 
dat aangeLodcn wordt niet b et enige of bet 
laatste is, dat in Nede'rbnd wordt gebouwd en 
voorts, dat bet plaatsen van een handtekenlng 
zonder dat men deskumUgcn beeft geraad
pleegd, soms groot risico medebrengt. 

H eeft of weet men zulke deskundigen niet, 
dan wil K .P.M. te Amsterdam, di e zich van
zelfsprekcnd "'an adviezen moet onthouden, 
gegadigden wc.l de weg naar deskundi gen wij· 
zen. Een deskundig advies in deze zaken is 
altijd tle daaraan verbonden geringe kosteu 
"a a rd. 
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SLoe: 

Ke!ntering in d e 
scheep vaart 

(zie pag. 11) 

bleven. De koer vo nning hecft voort
durend getuigd van volled.ig hegrip voor 
de realile it en van excessen is geen 
sprake ;rcwee;;t . 

De hniJige noteri1.1gen zijo op grond 
van de balanspo itie dcr betrokke n 
maats<' happijen dan ook hesli t l aag te 
-ooemen, zelfs als men de in. rui.me mate 
,aanwezige s t ille reserv'es niet alleen ge
h eel bui t..en bcschouwing laat, docb bo
vendien de reserve voor vlootvemieu
wing !!:rotendeels de h.ie rvoor al nood
zakel ijk p;e,chetstc be t..emrr..ing toe
denkt. 

Onder deze o~digheden kan 
men (om tenslotte toch maar een 
general.iserendc conclusie te wagen) 
onh~eling met een behoorljijke 
mate van gerus theid onder bet oog 
zien. A1s men dan verder in aan
me rking necmt, da t voor de betaling 
van de zeer bevredigende dividen
den van d e laatste jaren slechts een 
bescheiden tot een uiterst ger ing 
deel van de \vinsten nodig was, 
krijgt men ook nie t de indruk, da t 
be t nodig is over de r endements
voonuitzichten zeer pessim.istisch te 
zijn. 

\ldu~: ,.de Telef{raaf' 

Dit i no. 9 - zeven de j aargan g van 

de IIi a· •• •• t· 
Personeels en voorlichtingsorgaan 
van de N. V. Koninklijke Paket· 

vaart Maatscbappij. 
<> 

Dit nmnmer bestaat n.it 12 pags. 
<> 

Overoame n.it de inhoud van dit 
b lad is slechts geoorloofd met 

bronvermelding. 
<> 

Aile stukken , de Uitlaat" be
treffende te adresseren: 

Aan de Redactie van 
,,De Uitlaat" p / a K.P.M. 

DJAKARTA 
<> 

Opva rcnden Leolc 
gchuldigd. 

<> 
,.Lem atang" gelicht 

<> 
E igenschappen of gedragingen 

<> 
K entering in de scheepnart 

Presidenten het • 1n 
11 Ba I i H ote I 11 

Als gas ten de r K .P .M. 

Te r gelegenheid va n het staatsiebezoek van de Philippynse president Elpidio 
Quirino aan lndonesie, heeft preside nt Soe karno van lndonesie zijn hoge gast 
ook meegenomen naar het eiland Bali, waar het preside ntie le gezelschap in het 
, Bali-Hotel" heeft vertoefd . Het verblijf aldaar w erd de n presidente n door de 
K. P.M. aange boden, hetgeen zij zeer he bben gewaardeerd. De op deze pagina 
afgedrukte foto's zijn ti jdens het bezoek genomen. 

Pres. Soekorno en Pre•. Ouirino no men ~fstheid v~n de heer Verma ire 

De preaiden~n tijdens - der donse n. 



De ,,Lematang11 gelicht 
10 ja1•en op bodem Belawaill's haven 

Woensdag 13 Augustus was een belangrijke dag voor Belawan, 
want het laatste stuk van onze l e m a t a n g - welk schip in 1942 
tot zinken werd gebracht - werd gelicht. Het beeindigen van de lich
ting betekent, dat er een oceaanstomer meer aan de kade kan ko
men om te worden beladen of gelost, hetgeen van groot belong is, 
gezien de nog steeds onvoldoende capaciteit van de haven van Be
lawan. 

Het opruimen van de l e m a t a n g is geen klein igheid ge
weest, want toen dit schip in Februari 1942 door een Japanse vlieg· 
tuigbom werd getroffen, had het 2500 ton cement en 100 ton exijlo
s leven aan boord. Men is er dan ook bijna drie jaar mee bezig geweest. 

In November 1949 wcrd een aanvang 
gemaakt me t b et licbten van de Lema
tang. De 50.000 b al en cement moesten 
worden lo:.gewrik t, nadat ccrst de 

ederlan dsc Kon . Marine de 100 ton 
plosicven (dyn amiet, granatcn , e.d.) 

had opgerui md. 
De b ergingsmaa t.sch appij Van der 

Tak steldc twee ploegen du ikers rcr 
be chikking van de regering, die wer
den geassisteerd door ongeveer 25 man 
lndonesisch p ersooeel. H et weghalen 
van bet cem ent geschiedde door h et 
lo wrik.ken der balen me t behulp van 
cen koevoet, waarna de balen on der 
water in een bak werden geplaatst, 
welke bak lenslo ttc omboog werd ge
b esen . L1 b et vuile water konden de 
:iuikers practisb niets zien, zodat alles 
op de ta t moest gcbcuren . 

T oen het cement eenmnal was '\ Cr

wij de rd, kon met b et lichLen van h et 
schip een aaovang worden gemaakt. 
Hiervoor kwam de 200 tons drij vcndc 
bok Gadjah Laut n aar Belawan. D(' 
Lemat,ang werd me t dynamict in stul...
keo gescboten, zodat er ,moten" ovcr
bleven van elk ca. 150 ton . Begonnen 
werd met he t achterschip en lie Gadjah 
Laut was juist met diL gedceltc kJaar. 
loeo de bok - nu ongeveer een jnar 
geleden - naar T andjoog Priok werd 
gedirigeerd voor h et lo sen van de door 
de staat.s poon vegcn in E uropa bcs teldc 
locomotieven en spoor rijtuigCJl, di e 
toen hcgonnen aan te komcn. 

Terwijl de hok in Priok wa , ging men 
in Belawan door met h et in ,.moten" 
"'chieten van voorsch ip en machincka
mer. En kele wckcn geledocn wenl de 

Zoal$ onze ,.LcmaJang" een& de Indoncsische wateren bevoer. 

Gad jah Laut "ccr voor ceu maand 
be:.chikbaar gc,Lcld om bet opruimingr.
,., erk tc 'oltooien en gelullig verliep 
aJJe:. \lot. 1\adnl het voor chip was ge
licht, 1-,,,am ten,..lotte de machinekaruer 
aan de Lcurl (wua ruit de 1-.ctels reeds 
"arcn 't' n\ ij J erJJ . Dit licbtcn van de 
mach inckuruer k\, am \V ocosdag 11 Au
gu::.lu:. j .l. gcrecd, en nadat de dnikers 
tic Lot1etu nog Ct'llo gocd hcbben gecon
trolct..rd op C\t'lllucle achtcrgehleveo 
"rabtukkcn, .wl Cl'D bChip l..uuncn me
r cn op de l.!au t.:,, "aar Lieu jarcn lang 
de Lenwtang op c.le moddcr ' au de Be
h'' uu-ri' icr hccft geru:.l. 

Belangrijke kadewinst 
De Lt'matang lug 'oor lood:. lY aan 

hcl :.luk tH'caankaut'. dnt de .BelawaJl e 
Jaa, Ctlll.Hl'ctte in ctgcn behccr heefl. In 
tolaal hcdt de h.uJc 'an de havcn
directic ceo lcugtc 'an 350 meter. llier 
' an \1 Ub ongc\ ecr 120 meter onbruik
Laar door hct "rak 'au de 98 meter 
lange L ematcmg. llovcodicu lag ver
dcrop de baggermolen llercule$. 

Tl E 'UT • o o zeehaven 
De Utrecht e Dom staat - fi

(gllw-lijk gesproken- aan zee. AI 
bijna 'n ja.ar is de J aa.rbeursstad 
een ,zeeh.aven", zij het ook dat dit 
woord moet worden gezien in de 
betrekkelijkheid van alle dingen. 
De fa. G. v. Donselaa.r onderholldt 
nJ. reeds elf maanden een geregel
de vraclltdienst tussen Londen en 
Utrecht. De ,lijn" heeft in !\lei zijn 
lOOe afv~ gegeven. 

De lrcqueolie van de dien:.len haugt 
af van hct ladingaanhod, vooruamelijL. 
ui l Lrccht, Rottenlam en Amsterdam. 
Zij Lcdraagt th tm b twce 'afvaarlcn per 
\\eel.., of~d10ou cr - al nanr gclang de 
aangt'lwden lading- zelf,., \\el 'ijf wckc
l ijJ... ,;c• af, a arlen kunnen "onlcn ge
!!C' en. 

De dien,ten worden onclcrhoudcn 
mel de ku~t' aartui;!Cn }aba en Badzo, 
bciclc in timc-d1urter. De belan~~tcl
Jin!!, di (' van de zijde van de vcr~chc
pc;, 'oor de Lon den-{ I r!'ch t-dicn-.t 
l,!',tant, IH·wjj,.,t d<tl hij in C<'n hcho<'fle 
\'OOrLit•t. De n ·c·cnlc openin~ vnn hct 
\nt~tc·nlam-Rijnkanaal hi eclt L"tr('ch t 

!!role lliO!!<'lijklwden al~ doon ocr-haYcn 
naar <'II ' an Duibland. Hc•t achL<•rland 
,,·onlt hi r rdoor aanzicn lijk ui l!!!'hr<' id 
Cll hc-.trij!...t thau ... ('CD g:root UCel VU\l 

\\ c-.t-Europa. Hrt huitcnland ... c l u clin~

aanhO!I nccm t dan oob.. al aanzienlijk 
toe. De ,.lun en van Utr<'('ht" -U moct 
<'r nu maar aan wcnnen- hiedt dan 
ooJ... gocdc toch.onhl-mol!elijJ...hedco . 

• Jltlu · ,Fairplay", het Engc>lse scheep
vaartblad. 
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De gepensio·nneerden: (Ill) 

Het probleem van een man 
• van zevenenzestag 

Onze eerste steekproef in het dagelijkse Ieven van de gepensionneer
den leverde een verheugend n~sultaat op. Wij troffen een te\'Treden man 
En hij was van huis-uit tevr eden. Want hij ging met genoegen weg, toen 
zijn tijd van werken was verstreken. En de pensioentijd is hem tot nu 
toe bevallen. Het is hem zelfs nog meegevallen. l:lij weet weg met zijn 
tijd; heeft meer dan een hobby. Er zijn al dagen geweest) dat hij tijd 
teliort kwam. 

Ditrnaa] spralcn wij met een ander, 
een ga1•e 67-er, die we hebben gekend 
als ceu dito 66-cr, tocn nog wet·.kzaam 
b.ij cen groot hcdrijf in ecn afdeling, 
waar h ct aankwarn op paraatheid van 
I!Cest en lichaam beitle, op de scherpe 
k antjcs. Hij was daar namelijk een 
tier chauffeurs, die dage_lijks op de weg 
zaten. 

Onze gcpcn5ionncerde van vandaag 
heeft zijn vicrpcrsoonsauto dagelijks en 
urcn aauccn zontlcr b rokken op de weg 
wetcn te lwuden . .En er gcmidtlcld 60 
a 70 mec gct·eden, want zijn werk was 
meennalcn haastwcrk. En zo iets he
teKent nqgal wat: een kleinc onattent
lteirl kan cen groot ongcluk tengevolgc 
hebben, hctzij door eigen schuld, dan 
wcl doot· die van ecn ander. 

Wilde liever bliiven 
Dcze 11itcenzetting dient om de he

zigc werkkring van onzc 67-jarige voor 
ziju pensionncring tc schetscn en aan te 
geven, dut hij zijn taak naar Lehoren 
hedt vervuld en daarhij altijd gclukkig 
heefL gercden. Dat laatste is niet hele
maal locvallig. H et lag ook aan hemzelf. 

En hoc staat het vandaag met hem? 
J.locs t h ij cr nit, omdat het , minder" 
met hem wenl? Of orndat hijzelf vraa cr 
\\ ilde? " 

0 

Hij moest cr uit, omdat men ging 
inkrimpen en dan moeten de oudjcs h et 
cerst \\ C!!- Hij wilrle zelf li ever blijvcn . 
.Hij voeldc zich zo fit als ooit. Hij was 
gcen ~patjc ,minder" dan b.v. vijf j aar 
l!eledcn. 

En vandaag staat het niet best met 
hem. Want 11ij ltecft h e1aas al die tijd, 
da t hij t·eeJ, gcen hobbies gecultiveerd, 
geen aangename hczigheden buiten zijn 
dagelijks wcrk om. Zat hij niet in zijn 
wal!en, dan stond h ij cr bij, om er wat 
aan ,te prutsen", zoals hij dat nocmde. 
Hij lcefde met zijn wag en; hij was zeUs 
in zijn vr~je tijd met de gedacllten hij 
het bedrijf. 

Er zijn zulke mcnsen. En deze was er 
een van. Maar natuurlijk had hij ook 

nog andere zorgen : het welzijn van zijn 
k iuderen, die , in de m uziek gingen". 

En voor zichzelf - hij was zeer nw.
zikaal - de kans om voor niet te veel 
geld cen goed concert bij te wonen. En 
dan, las t but not least, he t welzijn van 
zijn zecr huishoudclijke vrouw, een 
rustig vacantieverblijf voor h aar , waar 
zij een s een tijdje nie t hoefde te st-of· 
zuigen en te koken en zij heiden van de 
natnur konden genieten. \Vant ook voor 
natuurschoon was hij altijd zeer ont
vankelijk. 

De dag is lang ...... 
Dat is nu afgelopen. Hij deed Dnsdag 

zijn laatste grote rit en W oen sdag was 
hij chauffeur-te-voet. En wat toen? Toen 
kwam eer.st een vacantie, uitgesteld tot 
het , fatale ogenblik" - de kwalificatie 
is van hem - en die duurde deze keer 
wei drie weken. 

,Vertcl es, wat doet U zo'n dag?" 
,Tja, de dag is lang, h e. En de h ele 

dag op straat, dat gaat ook niet. Men is 
gauw uitgekeken. lk tenminste wei." 

, Geen idee in t uinieren? Rust , frisse 
luch t en meteen wat te doen? Ecn volks
tuintje bijV'Oorbeeld? .Nooit gedaan ?" 

,Geen idee. Daar ben ik toch gcen 
1nan voor." . 

,En lezen?" 
, J awel, m aar als de kraut uit is en 

het boekj e uit de bibliotheek ook, is de 
dag nog niet half om .... . . " 

,En knutselen? Vroeger ,prutste" U 
toch ook altijd aan Uw wagen?" 

, J a, maar die is er niet m eer. Ilk heb 
twee portretlijstjes gemaakt. En de 
vrouw m et de schoonmaak geholpen. 
Toen ben ik maar weer eens de staat op
gegaan. Maar dan sta j e al gauw er gens 
te kijken naar wat er zo rijdt. En dan 
ga je je beroerd voelen. lk sta d'r naast. 
Ik m ag niet meer, ik kan het zeker n iet 
1neer ...... " 

, En de muziek?" 
, J a, dat is wei weer een troost. We 

hehben de radio aanstaan. Maar de hele 
dag muziek .. ... . " 

,Musiceert U zclf n iet?" 
,Nee, eigenlijk niet. De piano wae 

altijd voor de kinderen. En die zijn er 
nu haast. En dan leer je h et zelf niet. 
Al fluiten m'n l.ippen ook wat m'n oren 
horcn " 

Zevenenzestig: afgedaan! 

, I s er gcen werk? Bijwerk bedoel ik, 
in Uw eigen vak?" , 

, J a, ze h cLhen j e no dig. Zeven-en
zestig, dat is afgedaan. M.et vijftig is 
het al rnis. En voor een buitenkansje, 
h oef ik ook n iet tc komen. Die pikken 
Je jongens zelf mee. Neem bet hun 
kwalijk."" 

,Als je zelf een wagentje had, zou je 
ruisschien eh .. ..... . . " 

,Och nee," zegt hij, , daar k un je niet 
aan Leginnen. De concurrentie heeft je 
zo arm. :Maar hegrijpt U nou, waarom 
ik eigenlijk weg moest? lk was niet te 
duur, ik deed m'n werk, nooit brok.ken. 
Laat ik meteen afkloppen. En n ooit iets 
geweest." 

, 1\ee, aileen, dat U hoven de 65 kwam, 
he. Die fout moet men niet maken. 
Logeert U wel eens b ij de kinderen ? 
Een andere orngeving wil ook nog wei 
eens andere gedacht en brengen. En dat 
is een aangename tijdkorting ...... ... " · 

, J a, rnaal' die zijn klein behuisd en 
h ebben hun eigen bemoeicnissen. Daar 
k un je toch ook niet altijd aanko· 
men. En dan: zc k ijken vader en moeder 
nog altijd n aar de handen. Nee, het 
h evalt me slecht. Misschicn, dat h et nog 
beter wordt, maar als het zover i s, zal 
ik wei een ouwe sok zjjn. En dat wil 
m en toch ook nict. Ik hen zo fit als wat: 
Er is e.igenlijk maar een ding, dat me 
mankeert en dat js werk. Maar weet 
U daar wat op ?" 

Uit : ,de Telegraaf" 

-
,Als je 25 jaar K.V .-er ben, Jcrl}g j e dub bel 

pensioen" ! 



Personee lsbe oot•deUng (Ill): 

EiaenschacDen of gedragingen 

In bet Yorige artikel bespra]{en l\ij verschillende moeilijkheden, die 
zich bij de pcrsoneetsbeoordeling voordoen en die deze taak van Jeiding
gevenden zo moeilijk malcen. 

Wij willen deze l{eer nog op enkele ander e punten wijzen. Het is n.l. 
onze mening, dat niet aileen Ieidinggevenden ~oed moeten weten waarom 
bet bij per soneelsbeoordeling gaat, maar ook de werkers -dus zij die 
worden beoor deeld- p;oed op de hoogte dienen te zijn van hetgeen er bij 
hun beoor(leling aan de hand is. Er zijn geen r edenen voor, dat werlmemers 
wantrouwend en achterdochtig tegenover de personeelsbeoordeling staan. 
Integendeel : deze zaak is volkomen zuiver en goed bedoeld. In het eerste 
artikel hebben wij aangetoond, da t er , niets achter zit", maar da t juist 
door goede per soneelsbeoordeling de werknemers recht wordt gedaan. 

Men k an met de per soneelsheoorde
Iing verschillcnde dof'leinden op h et 
oog h ehben . Wij willen er enkele 
noemen. 

l . Men k an de personeelsbeoordelin~r 
in een b edrijf invoeren, omdat m en in
zicht wi] krU::ren in de vraag, of de 
roensen wel op de p:oede plaats zitten. 
Doen zij wel h ct werk, wat hun , h et 
heste ligt", of is het m issch icn heter 
om hen over te p laatsen en an der werk 
te la ten doen, wat heter bij h en past ? 

2. Ook k an m en h et personeel door 
de lf'i d in:r!!evendcn Iaten heoordclen om 
daardoor maa tstnven te kr~i!!f'n. vol~rens 
welke s-ommi ::ren voor een salarisver
ho~rinl!" of een toesl ap: in aanmerkinp: 
komen. 

3. Een Of'rde r erlen voor de invoering
van de l)Crsont>el~heoordf'lin ::r i s vaak, 
dat de leidin::r va n h et ]Jcdr~jf wil eten, 
hoe de m emen hun taak ver vullen. of 
zij in he t algemecn m et toewijding 
werken, voor de hehn gen ·van h et b e
driif opkomf'n enz. 

4. Dan i~ P-r ook nog de mo::reliikheid 
om door de pcr:-oneclsh eoor deling te 
weten kom<'n. of er in de werkers noll-" 
morrclijkll ed~n ziin om h f'n voor ander 
werk Ofl ·tf' l f'iorn en o£ er onder de 
-iverknemers mf'n~f'n zij n , die yoor een 
bevorclerin p: in aanemerkin (T k11nnen 

komen . 

Er 110udcn n og m eer doeleinden 
kunn en worden ::renoem d, m aar ait is 
l):enoel! o m cluidc1iik t t' zien , da t de 
directie uit vcrsch il rncle ovPrWel!"ingf'n 
kan h esluitcn om tot in voering van de 
per soneel sh eoordelin ::r over· te::raan. 

Wat zoekt men? 
Een volgend punt, da.t onze rum

dacht vraagt, is·: Vraagt men in de 
beoordelingsstaat bet oordeel van 
de leidinggevenden over eigen
scbappen of gedragingen van de 

werkers? TUssen eigenschappen en 
gedragingen is n.l. een zeer groot 
verschil. Daarop wezen wij reeds 
in ons eerste artikel. De eigen
scbappen van mensen . worden ook 
nog weer onderscheiden in: we
zens-, prestatie- en boudings-eigen 
scbappen. 

Wezens-eigenschappen van een men s 
zijn b.v.: vrol~jkheid, zwaarmoedigheicl, 
gevoeligheid. Door deze eigenschappen 
,.is" men iets. 

P.restatie-eigensehappen ziju b.v.: in· 
telligentie, instinct-zek erheid, b ereken
haarheid, aanpassingsvermogen . M et de
ze eigeuschappen k an men wat , doen". 

Houdings-eigenschappen zijn: em i't. 
humor, Ji chtzinnigh eid, welwillendheid 
enz. Deze eigenschappen duiden aan. 
h oe m en tegenover anderen in de sa
menlevin::r. , in de buitenwereld" staat. 

Tenslotle de gedraginl!en als: zo:qrvn1-
di gheid, tact, zwijgzaamheid, hedrijvig
h eid, we]ke zeggen h oe iemand met zii -
lll t> demcns, t emidden van anderen of :> 1 

mPns aiken is, zicl1 gedraa::rt, optreedt. 

R et is vee] gernakkelijker en ook m : 
rler l!f'Va arlijk om gedrags-omscl1ri i,·' 
::ren te geven , dan om te beoordelen, of 
de persoon in kwestie h eschikt o-ver de 
eigenschappen, welke nodig zijn om een 
hepaalde taak te vervu1len. 

Dit laatste moet m en aan de vakman 
- d.i. de psycholoog - overlaten, die 
er rnoeite genoe::r mee h eeft om dit klaar 
te spelen. In ieder ~eva] mag m en nie t 
van de le iding::revenden verlangen, dat 
zij zullen b eoordelen , of hun werkers 
hep aal rle ei ::ren schappen al dan nict of 
in t>en zekere m ate b ezitteu. 

Men moet dus n iet vra ::ren, of een 
typiste nanw::reze t i s, maar of zij h et 
typ e·werk netjes en foutloos aflevert. 

Ook nie t, o f een h ::mkwerker veran t· 
woordclijkheids-g c v o e l hceft. maaT of 
h ij op ecn behoor1ijke en verantwoorde 
wijze de d raaihank en rle gereed~chap· 
pen, die h ij f!<'h rnikt, h eh andelt. Zo'n 
o msch rijvinp: van h et gedrag is ge
makkelijkcr t e geven. Men kan dit ::re· 
drag: z i c n, c o n s t ate r c n . Beom·de· 
lin!! en waarderin~ van f'igemehappen 
zPt de deur· open voor allcrlei gevocls· 
t>lemen ten en onrerh tvaardig oonleel. 

Hoevelen beoordelen? 
Om hct oordccl zo zniver cu eer1~ik 

mogelijk te krijgen is h ct in srhakelen 
van meerderf' heoorclt>laars zeer gewenst. 

Mt>n kan dit doen, door de heoordt'· 
ling door versrhillcnde personen, onaf· 
hanke]ijk van elkaar, te latf'n makcn en 
dt'ze op een rf'ntraal punt te combi
nf'ren. Ook kan m en het eerste doen 
en dan hct eindoordet'l in een gc· 
meen:-:rh appelijke he~prekin[r tot stan d 
h rengen . 

Deze laatste mt'lhode is - hoewel 
ornslaeh tiger en mecr t~jdrovend -
·mits goed toegepast, verrewe::r de beste. 
Deze hesprekingen moeten dan worden 
geleid door een onafhankel~jke voorzit· 
ter , die de taak hceft Of' beoordelaars 
hun oordee1 t e laten motiveren, cle ver· 
schilpunten form nleren en op deze in· 
gaan, om zo te komen tot cen dieper 
gemcensch appel ijk oordeel. 

Wanneer er in een bedrUf goede 
Jverhoudin~ tussen de werlmemers 
en leidinggevenden is, dan is dat 
bevorderlijk voor de pr oductie. De 
mensen werken prettiJ?; in een aan
~ename omgevin~. Zjj, die mee
werken aan goede menseiUke ver
houdingen, lmmeraadschap tonen, 
ller eid zijn zich in te zetten en als 
het moet, een offer te bren~en, 
~t.ijn waardevolle krachten in iedere 
onderneming. ZH mallen bet ~
drUf menselijl<, dus tot een goede 
samenleving. 

Uit : ,Calve" 

Welke prappPIInwher h eeft lwt plimsollmerl; 
nit " I' tie srhnors/f'l'tl geschilderd? 

5 
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VAN DE AFDELING PERSONELE 

* 
ZAKEN 

Hier volgen a llereerst de mutaties, welke de in de achter 
Augustus- binnen de K.P.M. hebben plaatsgevonden. 

ons liggende maand -afgesloten op de 20e 

Vertrokl.:en 
A.A. El!as 2e wtk. 
R.M. Prelle employe 
P .A. v .d. Vuur~t rle 

Vrics l e stm. 
A. Pothof 
R. Kli'nkert 
H.J.H. Kri stel 
H. Zeylstra 
A.J . .T. de F evter 
W.G.G. Beerekamp 
D . van Stra:tten 
H. H iJlebrandt 
R. Kopnenol 
H.J .E. Evers 
H. F. Middleton 
R. van R osmalcn 

geza~v. 

hfd .wtk. 
2e stm. 
~eza~v. 

1e ~tm. 

3e stm. 
... mploye 
2e wtk. 
4e wtk. 
4e wtk. 
1e wtk. 
zoon hfd. 

2017 vlie~ttuig 
27/7 vliegtuig 

27 / 7 vlie~tnit; 
28/7 vli eu:tnia: 
30/ 7 vlie~ttuig 
2/ 8 vlie!!tui ~ 
618 vlie~ttni~Z 
6/ 8 vlif'gtuig 

11/ 8 Sihniak 
Jl / ll Sihainl<
lJ / 8 Sihaiak 
ll / 8 Sibaiak 
ll / ll Sihrdak 
11/ 8 Sibajak 

~>mol. 11 / 8 Sihn.iak 

R.V. 
V.G.V. 

R.V. 
O.P. 
RV. 
R.V./S.V. 
R.V. 
R.V. 
Ontslaft. 
Ontslag. 
R.V. 
Ontslau:. 
Ahekeord. 
Afgekeurd. 

J. Dikstaal hfd.wtk. B / 8 vliP<rtuill R.V. 
C.D. Coalen {!C7.a!(v. 2RI1l WiTTem Ruys G.S.V. 
D. van Santen """a!!v. 211/ 11 Willem Rtt)'s V .P . 
C. Gorter hfrl .wtk. 2R I3 WiTTPm Ruvs RV. 
R.P. Scbonhf'rr adj. chef. 23 18 WillPm Ruys E.V./O.P. 
H .J. Romunde 2c wtk. 211 /R W;TTPm Rnvs R.V. 
.T.l\f. Meinen 2e wtk. ?R/3 W illr>m Ruy.~ R.V. 
K. Nederhoed 2e wtk 28/ R Wi17Pm Ruys R.V. 
F. T h. v. Hove 2e wtk. 23/3 W ill em Rnvs R .V. 
A.W. Th. Miitcr 2e wtk. 2ll/!l WiTl~>m Ruys R.V. 
W. Duba 3e stm. 28/ 8 WiTlem Ru.ys R.V. 
H.A. BiirmanDJ tie wtk . 2R/R WiTlPm Ruy.~ RV. 
RJ. Hennephof ?e stm. 21\/ 1\ W illem Rrtys R.V. 
P . Starkenbur!( 2e ~tm. ?R/Sl WiTlem Ruy~ R.V. 
H.W.G. Kuster 2e stm. '?8/ !l WiTTr>m Ruys R.V . 
.T.H.F. Stauseb:tch 2c stm. 2!!/8 WiTTem Ruvs R.V. 
S.N. de R orhemont ?'! ~tm. 21\/ R Willem Ruvs RV. 
W.C. Bou ter 2e stm. 28/ 8 WiTTe m Ruys R.V. 
.T. Th. Tromp ?e stm. 28/8 WiTlem Ruys R.V. 
D J. Mannuputy ?.e stm. 23 / 11 Willem Ruvs "B.V. 
W.F. Klute 2e stm. 23/8 WiTTem Ruy~ RV. 
H .. T. Brons 2e stm. 21\/ R Willem Ruys R.V. 
Th. A. v. Vliet bfdcmpl . 28/ 8 WilT~>m Ruvs E.V. 
H .O. Willems employ~ ?ll/ll Willem Ruys E.V. 
J .W. v. West employe 28/ 8 Willem R"ys E.V. 

De verlofgangers wensen wij een aangename tijd toe. 
Zij, d ie de maatschappii met pensioen gaan ve rlaten, 
wensen wij, dat zij neg lang van hun welverdiende rust 
zullen mogen genieten. 

... 

Aangekomen 
J. Bennink 
A.C. v.d. Kiehoom 
J.S. Wiltin ~: 
.T. WPelinck 
G . .T. Zee!!ers 
H .P.E. Buvs 
C.P. v.d. Hey{len 
J.C.L. Utrecht 
O.S.J. Klaassen 
T.M. Kuipers 
M.F. HallUi r de l a 
...,, -~ Rrethoniere 
G.J. Kuit 
G. v.d. Zaag 
H . Prins 

~eza~ZV. 

ge?a!(v. 
employe 
2e wtk. 
hfd.wtk. 
hfdempl. 
2e stm. 
hffl.wtk. 
adj. rhef 
1e stm. 

2e wtk. 
!le wtk. 
hfdempl. 
employe 

Mevr. L. Hofls nd- echtg. adj. 

17/7 vliegtuig 
17/ 7 vlie~ttuig 
18/ 7 vlif'p:tuiu: 
19/7 vliegtuig 
25/7 vliegtuig 
10/ ll vlicgtnig 
1218 vlie~tui'g 
15/ !l vlicgtuig 
2118 Willem Ruys 
21/ 8 Willem Ruys 

21/ 8 Willem Ruys 
21/ 8 W illem Ruy.5 
21/8 Willem Ruys 
21/ 3 W illem Ruys 

Baudoiochef 21/8 W illem Ruys 
Mevr. K. Riko- echtg. hid. 

Tronoffwtk. 21/8 Willem Ruys 

-~ 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex R .V. 
ex R.V. 
ex G.S.V. 
ex R.V ./S.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex R.V. 

ex R.V. 
ex R.V. 
ex E.V. 
ex E.V. 

M.evr. P .S.L . Kleian· echtg. hfd. 
AJbouts wtk. 

Mevr. L.M. Levert-
Ziosmeester · echtg. empl. 

Mevr. A.C.M. v.d . 
Molen-Hackfoort echtg. empl. 

Mevr. B.M. ter B eek-
Groothni's echtg. empl. 

Mevr. C. G. Schou-
trop-Janssen echtg. 4e stm. 

21/8 Willem Ruy~ 

21/ 8 Willem Ruys 

2l/8 W illem Ruys 

21/8 Willem Ruys 
l 

21/8 W illem Ruys 

Nieuw aaJD.genomen 
J .C. ten Zijtboff 4e stm. 
L.A. van Rijn 4e stm. 
A.J. Rik& 4e stm. 
F. Slee 4e stm. 
P.S. K oppen gezagv. 

(coaster) 

23/7 Drenthe 
2617 Bantam 
26 / 7 Bantam 
26/7 Rantam 
21/8 W illem Ruys 

Hartelijk welkom in lndonesiel 

Overplaatsingen 
17/7 naar Bali'-H otel 

K.V. 

H . v. Overho gen employe 
S. Doyer hfd. empl. 18/ 8 naar ag. P I!. Pianng 
.T.R. Hiskes employe 
J . v.d . Lijn employe 
L.J. Bos employe 
R. Gorter .employe 
EJ.B. Wahr employe 
G.J. Koper hfd. empl. 
K. Lammers hfd. wt.k. 

lQ/7 naar ag. W.ssnr 
118 naar ag. Oosth. 
2/ 8 naar ag. B'len p: 
8 / 8 naar ag. Diambi 

10/ 8 naar ag. M'ssar 
12/8 naar ag. P enang. 
m.i·.v. 118/ 52 met ouderdomspen· 
sioen ; over !!egaan naar walner. 
soneel als hfdempl. hij I. & M.D. 

C. H. Valenbrederll.-wtk. geslaagd voor V.D. ~n dienst als Se wtk. 
.T. F . Elmensdorp ll.-wtk. geslaagd voor V .D . .in dienst als Se wtk. 
W.J.D. Kluppell ll.-wtk. geslaagd voor V.D. i n dienst al s Se wtk. 

Jubllarissen 

1-9-1952 
M. B errevoets 
F.A. R esner 
Lie Kon Sin 
Thio Siong :Boe 

21·9-1952 
K.A. D oppert 

21-9 1952 
A. Kalalo 

25 jaar 

hoofdwerktuigkundige 
hoofdwerktuigknndige (E.V.) 
b eambte. P ontianak 
l10ofdkl. 2e k l. Z Makasser 

opzicbter I/H.K. I - Wpl. Pr.iok 

35 jaar 

proviandkl. - P .Z./C.D. 

Nagekotnen pronwties 

per 1 Juli 1952. 

Tot hofmeester de proviandklerken : 

A. Kalalo, E. Dotulung en J. Wajong. 

Tot proviandklerk de leerlingproviandklerken : 

M. Nanlohy, A. Syauta, W. Laloan, M. F. Egam, 
C. J. Sokur, R. A. F . Tendean en D. W. Tan gkilisan. 



Wetlstrijrl~n sl'l•eepsrl"rldin~sl ot.,.n 

Oo ~1 Au~stus 1952 or~niseerde de- ... Jacht 
Cluh Tandjon~ Priol•" de- e(>r.;;te na-oorlogse wed
.striid voor scheepq-,loeJ)e'n van aile nationaliteiten. 
Deel konden nt>men alle no die da~ te- Priok binnt>n
lig~rt>nde koopvaardii- of marineschepen van elke 
nationaliteit. Er mocht van riemen zowel als zeilt>n 
geJ>rnik worden ~emaakt. Er waren 3 prijzen be
schikbaar gesteld. 

* 
Even vMr cle7e bekendmakin~ kregen wij een 

hrif'f v·m ite 1e s tm. Ad. df' Rec;t van het m.s ... Van 
Riem.,(lijk", waarin hij onrieo tot bet doen houden 
van deze wedstrijden. Hij schreef o.m.: 

Voor rl<' oorlo!! h nrl rl<' koopvnarrlii in rlf'zf' wntf'r<'n 
lWf'<' wt>rl<~triirlrn O<'r ianr >oor «rh<'I'J'l"rrrlrl in!!•hotrn. Ern 
wPrd (!t>h omlrn in ITon:rkon!! rn wrrd !!r,·arrn om rl <' 
.• TraYrr<~a-hrkrr". Dl' nmlrr<' wrrd vt>rzl'ild in Sin!!aporl' 
om de •. .TuhrlN• Troph f'l'". 

D f'Z(' W('d<~triiflen h rhh<'n YOOrnl in ne:r.r tiid ern nnttig 
karakte r, flanr h f' t WOOrO .. OOr)og" nO!! <:tf'('(]CI nirl nit 
Of' krantf'n i" V<'rrlwrn <'n f'n f'r :r.f'lf" n"o!! l'<'n pnnr oor
lO!!f'n !!nnnnf' zijn . Er :r.ou om h rt h nlfjnar kunnf'n 

· worden !!f'zeild. 

Elk Fl'hin knn m<'Of'Oin!!f'n mrt h.v. ma""timnm flrir 
hotl'n t.w. n.n .. "1\f.D .. \..D. t f'rwiil rlr rrr l l'"'rnhrirl tnt 
clf'rlnl'min!! ook onrn mort cotnnn voor lH•t walnf'r~onl'l'l 
mit<~ nwt l'f'n normalf' rf'drlin;r<~hoot van df' ~ehrprn worrlt 
gf'\'a rrn. 

D P f'Vf'ntut>lr priiq 70\1 voor f'f'n h alf iaar in hrwnrin!! 
kunn t>n kom<'n on h r t a!!rntcorhnp. rlat d<' winnrntl" hnnt 
,-ol!!rn" 0<' fliPn<:trf'(!f'l in!! al" thui.,havE'n h erft .•. Wilrlr" 
t>rh E'pPn n anr k f'n:r.r. 

Om vanntif' in hl't rrn rn nndl'r aan tr hrf'n!!rn 7on 
hii lotin rr knnnf'n worrlrn nit!!l'maakt. waar rll' vol '!rnrlr 
WE'd"trii rl za 1 worf!Pn !!PhmHlf'n. wnarh ii :r.o mo!!e liik 111" 1 

fi t> hennlin!! ' 'On dr rlatnm van vnrf'n r f'kf'nin !! 7011 knn
nen WOrdrn :!f'h01HlC'n , clnt llf't "<'hi p. flat Tf'f'f] <: r1;n kf'rl' 
h eeft !!ewonnrn zijn prij<~ ook rrn kf'rr Yf'nlerli '!t. Dit 
mal! evt>nwl'l !!f'f'n mnnt.,taf worrl l'n. fl aar rloor rlf' vf'rl
vnldi~f' mntatirco d f'r "<'hl'prn dat o:rhip we] t>enq h rrl 
E'f!!f'O" anner<~ 7.011 ku nnrn :r.ijn. 

IIE't !'rhip zf'lf 7011 h.Y. rrn cooort .. B1nuwr Wimnf'l" 
mo:rf'n voerf'n. 1\fi""<'l1irn :riin E'r WE'l K.P."I\f.-rlorhtf'r~ 
hanfli:r mE't de' n anlrl (t'lnC!.C!Nl oPTi nan t P t'rn~c>n bij \fag. 
DiPnst.) 

WIE GEEFT EEN 'PRTJS ? 

* 
Wat dit llk'\t<ote hPtreft: de maatschapp\i zal ver

moedelijk wei bereid lrnnnf'n worden gevonden om 
een prijc; he<>ehikbaar te stellen. 

Voor hf't overige ziin enkele der !'ln~gesties van 
tm. D(' Bes t voor volgende wedstrijden wei voor 

uitvoering vatbaar .. Ook inter-K.P.M.-wedstrijden 
lijken ons zeer wei te organiseren. 

A.msterdatnse jt1bilea 
Tn de af:re]open manndf'n zijn op h et Am terdam

kantoor t>n if!f' rliemtjuhilea hf'rrlaeht. On 25 F chruari j.l . 
'ierdE' rlt> hoof nE'mp]ov~ C. Borle IT. 0 ./ Seheepshouw) 
zijn 25-iari!! dil'n"tjnhilE'um in •. H E't Sehcepvaarthuis", 
I f'rwij l OE' I!<'P<'n"ionncl'rde I' lrrt rieii'n E. Vermeulen. die 
,·oor 7ijn prmionnerin!! in tijrle1ijkE' rliE'nst op ons kan
toor Wt>rd !!ep1aatst (T.D./Maehinehouw) , op 21 Juni j.l. 
jnhi]eerrlc. 

Op 1 Au!!ll"t"" j.l. wno, de f'mp1oy~ J. H. A. Bottin~ra 
(Cm. TIT) 25 ,iaar in d irnl't van onzf' mantschappij , we]k 
juhilf'um wnd !!f'vol~n rloor dat· van rlE' emnlove/ f'x
f'r r~tf' <:tuurmnn 1\. ''an ilrr Wf'rle (P. Z.) on 4 u~"ttl". 

T.nnl"t!!l'normd jnhilrum wt>rcl ~rrlijktijrli f! herdacht 
mrt rlnt van dt> lJ oofcl werktui :rkunrli !!f' . van der Wnl 
rn , ·an !!f'Z:II!'\'O«'rrler G. II. trn IIoone, die momentee] 
mf't 'f'rlof in 'N't>,lrrlnnd vrrl<'even. T ot onze spijt was 
rlr hf'f'r T rn H oopP Wf'f!l'n<: :r.iekte vl'rhindE'rfl op ons 
k'lnloor '" komrn. zodat hii thni" werrl hezocht. 

"\arht rlr jul1iJari""en in fle nirectiE'kamcr waren tOf'· 
!!f'•orokrn. Yonrl in clr vf'rl!arl<'rzaa l no I! t>en !!l'zelli!! 
"'lmrn:riin plant" in nanwrzil!h f' irl van h et ~rehe1e Amster
rhm-nf'r.,onrf'l. 

\ lh orwPl :r11lk" ni<'t al" f'<'n offiriPt>l juhileum wonit 
h f'rclarht - bii mH in Tnrlonr>~;;; wPT! - moet nol! me1-
rlin!" wonlrn gemaakt van h et feit, flat dP AOns-cht>f., 
r... \. . .T. vnn dPr T,inrlf'n (Cm. l) E'n L. W. Zin<~meester 
rv. Z.) op 15 Juli 40 jan r in rlienqt van OllZf' maalllch appij 
warf'n. 

Vrrclrr ,·ermelrlrn wii n orr. da t lwt inbilenm van hoofd
l'mplm<' J . Gorlrfroi IT. D. Machinehouw) op 18 Jnli 
i.l. virl. Dit inhileum zou Prhtf'r cer!lt op 16 Augustus 
j.l. offirif'f'l worrlf'n hrrda1'l1t. 

Op 11 Juli i-J. wrrd df' ll E'E'r Nirolai m et zijn echt
!!l'notr in rlf' dirertif'knmf'r tOC!!<''~nroken ter !!ele~renheid 
, . .,n 7iin 2:i- iari!! clien.,tjuhilc-um. ITem werd daarbij h«>t 
!!Otulrn pol~horlo(!e tnf't in<:rriptir. nl.,mede de ;rebrnike
lijkf' !!ratifi r atif' aan;rcboflf'n . 

Jubiletun ge%agv. Korving 

Ilil'rhoven ecn foto van de gczelli~c avond aangeboden 
door de etat-major van het m.s. De Eerens t.g.v. h et 
25 jarige dicnstjuhileum van gczagv. W. C. Korving. 

Door E'en dcr offieieren op ccn af cheidsborrel (hij 
wa~ overl!t>plaatst) uitgenodigd wcrd de jubilaris in een 
mf't 'lal!!!<'n 'crsi-crclc voor{!nlerij ;rclcid, alwaar door 
hfd,\ tk. II. II. Kho met ecn !lpcech een rook tel werd 
O\ crhandigd alto. h c rinnerinl! nan dczc dag. (Deze hidwtk. 
vierde op 4 Juli j.I. zijn 30-jarige dienstjubileum). 
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Van dit dat. • • 
en van a lies wat! 

Oressuur in de scheepvaart. 

Op het Priok·agentschap bestaat de 
,,gor.' -f!I!1C"oonte" TW/{, dat berich ten 
arm binnenliggendR scl~PpPn worden 
doorgef!eVf'n door middPl vain ePn z.g. 
doorschrijfboek. 

A an boord leest mPn het bf'rich l. 
scheurt het Orif!zineef uit het boPk Pn 
pa.rafeert op d~ doorslag voor ont
vrmgst. Vaak gebruikt men deze copiP 
tevens om er meteen hPt antwoord 
maar op te zetten . Deze wijze •van b t>
richtf!e·vin{! heeft in d e praktijk ha.ar 
bruikbanrheid wel bet.vPzen. 

Het is in meer dan (>f>n opzi.cht dan 
ook enn merkwaardif{ bm~kje. MPn 
treft daar b.v. een. w·h eel andere st~jl 
in aan dan in m eer normale corre.~
pondentie tot uiting pleel{t te komPn. 

W ie zal er echter aanstoot aan ne
nwn. dat d e stuurman, met ogen , oren, 
hn.ndf.'1n, en voPten gebonden aan zijn 
Mak bU de luiken, m eer ztit het hart 
flPgrepPn bewoordingpn bezigt , wan
nPer 'hij in ePn vloek en Pen zztcht eP.n 
antn•nord ITlef'rkalkt onder het bericl1t 
1•nn h pt agentsdhap dan wanneer hij 
dit 0 11 zijn gemak 's avonds in zijn hut 
ha-l kunnen doen? 

Het doorbladPren ·vmn deze boeken ;s 
dan ook mPer dnn ePn blik wer ppn in 
wat corrPspondentie. Het is een blik in 
een glas, dat de geest aan boord onzPr 
schept>n tt'Pf'r.~nief!elt . fi:pn geest. diP f'r 
mng z~jn en die - laten we hopen -
onzp maatsclwppij nn{! la-ng zal mng<'tl 
door tintelen. 

Deze bot>kt>n steken aldu.~ nn bt'wust 
PPn pluim op d e pPt van nnzP bl~ikbt~nr 
nimmt'r te verstort'n zePlit>den . Wrmt 
mPer dan wreveli f!e •luwst Pn stekeli ~e 
TJWntipheid verradPn deze boek en N?.n 
Tnconicke hnmor, diP u·eldrulig armdoet. 

Opengevalh•n op 1 Augustus j.l. stoncl 
da.ar o.a. tP lezen : 

.. G!'achte Kapitein, 
A f fl. VRV verzoch t on" U floor te 

g:even , dat in Bali 1136 V.E. waaronder 
776 va~·kens aan wezig z~in . Zii vraa~t, 
of totale h oeveclheid door U k an wor
den over g:enom en. Gaarne besli ssing." 

En het antwoord: 
, Mijnheer, 

VoJ~ens zwarte hoek kan W ai 940 V.E. 
m eenemen. Met wat passen en m eten 
k an ik er wei 1000 van m aken., m aar 
m eer NIET. Zodra h et ons is ~elukt 
(waar we reed's lan f!; mee b ezig zijn) 
om de ene h elft in en de andere uit te 

8 

] aten ademen, zal dit aantal nog wat 
opgevoenl kunnen worden. 

LIMTET echter n og steeds 1000 V.E.". 

Naar Vf'rluidt, zou de N.D. thans 
reeds nagaan, of het (lp kosten en moei
te loont om de stunrlieden niet alleen 
een "sci.n-rnrsus'' te latem volgen, maar 
hen danrenbaven ook nog enkele ma.an
<l en bij " Straszburger" in de leer te 
do en. 

De wet voorgeschreven. 

Destiirl.~ von.d Jlfozl's het al niet men 
dan bil/ijk, dat dit gebeurde en - op
gevned i1n eerbied voor de grijze ouder
dom - is ook d e mens va-n onze tijd 
nog diep doordrongPn van deze nood
zaaT.:, die zich eeuwen lang heeft Tuten 
gelden. 

l ets f]nders is het, o f de voorgesr11re
ven tt'ettAn sterils werdl'n n ageleefd en 
w i e d P wt>tten behoort voor te schrij
ven. 

V ooral teat dit laatste betreft staan 
wi;. twi,nti gste eenu·sf' mensenkinderen , 
u:el op f'en kePrpnnt in d f' geschiedenis. 

Het stre,ven rnaar gPlUkheid en/ o.f 
medc>ZP{!gin~schap le<•ft sterk en zdf.~. 
als mPn er de politiek buiten lcwt. is dit 
no{! duidelijk te constateren in het be
drijfslPV('n zelf, t.war men. middels vak
t·enmigi ngen, persoozePl skerne.n, bl'cl rij fs
raden c>n wat dies meer zij, meer zeg
ging.~cltap in het voorschrijvr>n der wet
ten tracht te verkrijgen. 

lJ,t ene bPdrijf is op dit gt>bird 
•n5orlijl-wr dan het andere>. mnar gPlr>idr>
lUk ziet 71H'.n in Plk bf'drUf hPt sa.m.l"'n
{!.rt,an lu ssf'n werkgevf'r en u:erknPmer 
al duidPlUker tnt uiti~J.g komen. 

Meer dan f>en enkel voorval ht>eft U, 
geachte lezer en collega, in de achter 
ons lif!{!ende m.aalnd kunnen overtui{!l'n, 
dat lz et bP-wustzijn, om bij het stellen 
va-n de wet samen te ga.an. oolc in onze 
maat.~rhapp~j sterker is geworden dnn 
men lnnf!e t ijd voor mogelijk heef t gf· 
lwudeJt.. 

Maar nu dPze weg N!tnmaal is inge· 
slagen, zijn blijk baar - indachtig aan 
het sprt>Pkwoord: "W at gij doet, dof't 
dat goed" - de sluizf'n der mogelij1r
heden ook wijd opengezr;t. 

Wa.nt m eer d an uit h et gp::;nml'nlijhe 
ondertr>kf'n<'n van een niPuwe salari.~ 
ref!eling met de vakverenigin~ van het 
waloPrsoneel snreekt uit a.TljderP feiten 
de zel.fs voor deze tijden 'wel zeer pro
{!ressif've lwuding .cl'ie o'nze Paketvaart 
inlnePmt op •het gebied van de same.n
werking in het bedr~jf. 

Of is het soms niet m eer dan voor· 
uitstrevend, dat P.Z.IA.Z. thans officieel 
·voorschriften in acht doet nemen, welkP 
zijn genome.n door het pP-rsonf'el zp f f ? 
W Oint dit Voorfijfr geluid, f!,eac ftte fezer.~ 
en collega's, is thans te beluisterPn in 
de aanh~>f va-n haar rondschrijv(>n aan 
d e 'huurders va-n Pnlcetvaart-huizf'n, die 
ee.n dezer dagen hun tien geboden -
rn iet np Stf'en , maar. mn brekag~> te 'voor
komen, op stencil - met een briefje 
kregen thuisbPzorgd, dnt aanving met 
d e woorclen : 

, Voorschriften, wclke in acht geno
,.mcn h ehoren te worden, genomen 
,door de h unrders van K.P.M.
., .. ,\'On ingen". 
Drll de twintif!Ste epuws·e Paketvaar

ders voor een dcrgelijk baanbrf'kPnd 
principe toclt nog niet rijp schijnen te 
zijn , blePk echter wel overtzti{!Pnd uit 
h et feit , dat al direct tPgen h f't eerste 
het beste gebod : 

Huurder verhindt zich het f!ehum·de 
overeenkom!'ti g zijn hestemmin~ als een 
goed huisvader te f!ebru iken, en het 
gehm1rde hij zijn vert rek in goede toe
stand weder op t e l everen" 
als uit een fontein op het " shipping
m inded'' V.R.V. een protest spoot : 

Gcen "on,survey" , dan .ook geen 
"off-survey" ! 

E n ten laatste gekomen aan het tiende 
gebod : 

W anneer de K.P.M. zulks nood'zake
l ijk acht, is de huurder gehouden het 
gehunrdc onmiddelli.ik t e verl aten . Zo 
mogel~jk zal hem andere accomm odatie 
ter heschikking worde n gesteld", 
keelc een kleime Cm.-er z~jn collega 
hulpeloos aan, toen die 'hPm op de aan
hef van het rondschrijveJt. wees en snik
k end uitbracht : 

"Tu quoque Brute, fili mi'7 ! 
•hetgeen iets betekC'nen nwet in de gr>est 
van : "Of je nou door het Tw.ndje of het 
knt,ie wordt gebeten ...... " ! 

"Houd'oe" 

Daar drijft nog ' n. l ege /le5 in :eel 



De K.P.M. in de zeilsport 

,Walslurp11-zeilers in de voorste 

gelederen 

Ook gedurende het huid.ige seizoen, dat omstreeks 1 April begon en 
tot November zal duren, hebben de zeilers van de K.P.l\1. bewezen, dat zij 
hun mannetje op zeiJgebied .staan. Werd weliswaar meestal niet de eerste 
prijs in de wacbt geslcept, toch waren 2o en 3e prijzen regclmatige prooien 
voor onze 16 IW-klasse zeilers. Zij bewezen hiermede dan ook ondubbel
zinnig, dat zij tot de be te zeilers in deze klas e mogen worden gerekend. 

O.~ t Aeo lu,.. zo uu co J an met hct 
\1 cer \\ CI ecne de hand liehttc woge 
blijkco uit hc t feit, dat de eer, te iu 
~le • vcrzc i IJ ' Jauge-uf~tandwe,trijd , die 
bij zwukkc wind op maximaa l 6 zeiJ
uren , taat gcprojcctccrd, maar liefst 10 
uur duurdc voor de ecr,tbinncnkomen
tie in de 16i\P kJa se. ' tart ·s worgen s 
11.30 uur, finish no. 1 21.30 uur. De 
ovc rige dcclncmcrs kwumen of uog later 
binne o, of haJJen op gegevcn eo zich 
naar huis Jaten ~:~ lepen doo r de motor
boo t, die iu he t dortker naarstig naar 
alle achtcrblij' c r., <larl he t zoeken wa~ 
gegaan.' In flu gra nte tegen telling daar
mee waren de wedstrijden in J uli eu 
Augustu!'o, die onder de rmate zware wind 
en zt'egang moe,ten worden geze ild, 
dat o.a. in cen we dstrijJ ]4 jaehten 

mot·~ I en op!-(<'H' n '' cgcn~ gebrokeo 
11 antt n en of Ul <htcn, ge,..,cheurde zcilen, 
~chrokt·n 'ullt> n en lckgct-lagcn boten. 
t~t·l uk k ig zei ldeu onzc j ach tje,. mee5tal 
lH'houdt•n tu-.-l' n J c ongelukken door, 
hetgeen nit'l in de Jaat:,te plaat:, tc dan
ken i-. a<lll de ruedewet·kiog ' 'an de 
hcn·n \la ul en \ an dcr 'chiJden tKD.), 
di<~ ten aile tijde he n•id werden gevon
dcn om hij hc t underhoud deskund igc 
raad en duad tc vcrlcncn. 

Zware strijd 
o, et·igenb wcrdc n dcze wed;,t rijden 

onzc .,\\a l-. lurpen" ni et eadcau gcda:m. 
Dit mogc h lij kcn uit de rc;,ttlta ten , die 
tevcn .. Iate n zicn, dat de K.P. \L-zeile r -. 
e lkaar Oll(l !'rling ook nog wei eens cen 
'lief!j t.' ah angen, hctgeen tengevolge 

Op d e seconde a/ is de ,Win!!' (2504) stm . Hrtu.ym flC'.<I art , 0 11 dP <pieflel flC'I"OlJld door de 
,,SCiwbbejak" (22) De .,Zee" (2505) stm. l 'an 'anten Pll tie .. nPininJl·• (25.10) 5/m. V ermeulen 
gaan juist over de streep. Op d e achtergrond k an m en rechts n og h et gebouw van de }acht· 

club, Tam;lj, Priok en de &tarttoren ontwaren . 

\ au de vcle "1- Cranderingen va n wind en 
'' indkraeh t altij tl mogelijk i ~ . Verras;,in
gcn in de uiblag zijn in dezc wed trij den 
Ja n ook aan de o rde van de dag. 

In de lot op hedcn \"erzeildc 15 wed· 
;.t rijdcn - oftewcl oogc,·eer 3; 4 van 
het )!ehelc " t.'d~trijdprogramma - wcr
clcn door o nzc zci Ioc r,.. de navolgende 
r e-.tdtatcn gc!Joekt : 

.. ZEE" (~<tm. Van Santen) 
2 ] e, 4 2c, 4 3c prijzcn, 

.,DEt:\I'\G" (lltau \"erm elden) 
J l e, 3 2c, 4 3e prijzen, 

,.\\L\0" (atau Bra scm ) 
6 2e, 4 3e prijzco , 

hetgcen ,, e ( ceo bewij i , dat ooze 
hoteu teeds in de running zijn. 

Ongcnaakhaa r in deze kJasse is de 
~nc lle. 'clrobbejah van J avahout, met de 
in H olland ook zecr bckendc wed trijd
zci lc r Braut.huoa aan de hclmetok, die 
lot dusverc 13 X de cerste prijs in de 
wacht -. lecplc co in dit t.e izoen, slechts 
t11 ccmaal we rd gc lagcn, be ide k eren 
door de Z(•e. 

De acticvc en ~port icve voorzitter van 
un.~;e \C rcniging, de hee r Wakka, di e 
in hl' l hcgio va n het seizocn de ucees
'cn \'an de Wind voor zijn rcken ing 
nam. ' e rt ocft momcnteel met verlof in 
Holland t.'n ' an I. em hopen we ecrdangs 
eerh ie t;; tc ho rcn over IJchaaldc triom
phen op de Kaag of W este inder. Dat hij 
daar z'n helm-.tok aan de wilgen zou 
hehhcn gchangcn. gclovcn we oie t ! 

Jeugd. 

Rest nog tc melden , dat ook de 
K .P.M.-jeugd zich op zeilgebied 
weet te weren. T ijdens de onlangs 
gchouden dameswedstrijden. wistcn 
onze 12 jarige Derrie Hendriks een 
3e- en een 5e plaats en de 2 jaar 
ouderc Nel Koster eenmaal een 5e 
plaats te behalen uit zeer s terk 
be7c ttc vclden. In het algemeen 
klnc;scment nccmt mej. Hendriks 
momcntecl dan ook de 4e plaats in 
hctg-ecn wil zcggen. dat zij bijna tien 
dame zcil ters achter zich Iaat ! 

Hicruit moge dus wei blijken, dat 
ook de ,wal" zich op de zilte baren 
be t thuis \ 'oelt en ook op zec zijn 
mannetjc wel staat. Mocht er dus 
nog cens ccn »Paloh" of iets der
gelijks naar huis mocten worden 
gezciJd: Nautische Dienst even een 
telefoontje en 
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DECCll·S¥STEEM onthult: 

Nederland 300 meter te • an zee ver 
· Vijfde ,keten" i.n gebruik genomen 

Langdurige en zorgvuldige waarnemingen met DECCA hebben uit
gewezen1 dat op aile kaarten de kust van Nederland ongeveer driehonderd 
meter verder in zee ligt dan in werkelijkheid. Een Nederlands admiraal 
drukte het anders uit : de Nederlandse kust is precie.s waar ze zijn moet, 
maar het is de kust van Engeland, die eigenlijk driehonderd meter 
verkeerd in kaart is gebracht. Hoe het ook zij, zeker is dat een van de 
kustlijnen niet op de juiste plaats in de kaart staat. 

De bovenstaande landverschuiving werd vermeld bij de ingebruik
neming op 29 Juli van de vijfde ),keten" van het radiosysteem, dat de 
navigatie in de buw·t van het Engelse Kanaal en in de Golf van Biscaje 
veiliger maakt. . 

Het navigatiesysteem DECCA wordt niet aileen gebruikt door schepen, 
maar ook door vliegtuigen en bestaat uit een ~ntal radiozenders aan de 
wal en speciale ontvangers aan boord van schepen en vliegtuigen1 waar
lloor het op zee en in de Iucht mogelijk is, zeer nauwkeurige plaats
bepalingen te doen ten opzichte van de zenders. 

,Meester' en ,slaven" ven. Dan zockt men de kleurlijn, letter 
en getal op .in de kaart en men heeft een 
lijn gevonden, waarop men zich ergens 
moet bevinden. Dezelfdc h andelwijze 
wordt h ed1aald voor een ,patroon" van 
een andere kleur en dan vindt men ecn 
twcede lijn, die de eerslc ergens zal snij
den. Op het snijpunt van de twee ver· 
schiilend gekleurde lijnen . bevindt het 
vaartuig zich dan. De ,hyperholische 
navigatie", op deze wijzc uitgevoerd, is 
b.innen lien meter nauwkcurig. 

Viegtuigen gebruiken een toestel , 
waarop een pen aulomalisch de afgeleg· 
de route op een speciaal hiervoor ver
vaardigtle kaart aftekent. 

V elc schepen, van aile nationalitciten, 
gebruib.cn lilt systeem. Tussen de 1500 
en 2000 ziJn crmee uitgerwt, waaronder 
de grote schepen van de Holland-Amc
rika Lijn, van de Maal:;chappij , Zee· 
land", ue II illem Ruys, UranJC en nog 
vele andere. Voor vliegluigen maakt h et 
geen veJ:,chil of er op 12.000 of op 200 
meter hooglc wordt gcvlogen. Bij wijze 
van proef is het eilanu \V 1ght in kaart 
gehracht met bchulp van dit systeem 
en de kaal'tcn hle.b..en n auwkeut·iger te 
zijn dan de tot dusver vervaardi~de 
kaarten. 

lnvasie-primeur 
De vijf .b.ctens, die nu in wer.king zijn, 

hebLen ieder cen retkwijdte van onge
veer 300 zeemijl t ongeveet· 550 kilome
ter) en bestr.ijk:en hct .Engelse Kanaal, 
de Noot·Jzce, de Golf van .Biscaj c, h et 
meest Oostelijke deel van de Atlantisch 
Oceaan en hoven land h et grootste deel 
van West-Em·opa en Scandinavie. Ze 
staan in verscheidene W esteuropese Ian
den. 

V oor bet eerst is van ,Decca'' gebruik 
gemaakt bij de invasie in 1944. De 
nieuwste, pas in gebruik genomen vijfde 
keten hcvindt :~;ich in Zu.idwest-Enge
lantl. Er be,taan plannen om de Perzi
sche (;.olf, waarvan geen nauwkeurige 
kaarten hestaan, met behulp van h et 
Decca-systeem in kaat·t te brengen. 

Uit: Volkskrant 

In h et kort werkt het systeem als 
volgt . .Een ,keten" hestaat uit vier zen· 
ders; een , meester" en dl"ie ,slaven" ' 
welke aile werken op golflengten tussen 
de 2300 en 4500 meter. De ,slaven" 
staan op afstanden van ongeveer 100 
kilometer r ond de ,meester" . Deze af
standen zijn afhankelijk van de gehruik· 
t e golflengten. Nauwkeurig in kaart ge· 
hracht, worden de ,slaven" met de 
,meester" verhonden door een rode, 
groene of paarse ,positielijn'~ en naar
gelang de gehruikte golflengten worden 
op deze lijnen een stel hyperholen ge
construeer? in dezelfde kleur, het 
, patroon" genaamd. Rondom de kc
ten ontstaat aldus een web van elkaar 
snijdende lijnen van verschillende klew·. 
Ieder van deze lijnen geeft een vast ver· 
schil aan in de ontvangsterk te van de 
,meester" en een van de ,slaven", die op 
deze lijnen h etrekking h ebben. 

P .C.J. riep K.P .M. - schepen. 

Aan boord van schepen zijn special,· 
ontvangers opgesteld, die zijn afgestemJ 
op aile bij de keten behorendc zenders 
en die de verschillen in ontvangststerkte 
meten. Dit wordt zichtbaar gemaakt, 
doordat automatisch wijzers verschui
ven op klokjes, die weer gekleurd zijn 
in de :kleur van het betreffende ,pa· 
troon". l edere gekleurde lijn op de kaart 
is aangeduid met een letter en een getal 
en correspondeert met de letter- en cij
feraanduidingen op het betreffende 
klokje. 

Om een positie te bepalen heeft men 
niets anders te doen dan de letter en het 
getal a£ t e lezen , die op een gekleurd 
klokje door de wijzers worden aangege-
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Op 4 Juli was de koopvaardij-uit
zending van ,Radio Nederland'' 
gericht tot twee schepen van de 
K.P.M.) n.l. de ,Reynst" en de 
"Van Riemsdijk". De betroldien 
officieren van het s.s. ,Reynst" 
zonden de volgende reactie naar 
Hilversum: 

,Over Uwc uitzending ,Het Schip 
van de Week" het volgende : De 
uitzcnding bcstemd voor het s.s. 
,Reynst" van 4 Juli werd hier aan 
boord om half acht ]avatijd matig 
untvangen in de 16 m cterband, doch 
de uitzending om 11.00 ztur was zeer 
gocd te verstaan. H et was, alsof de 
sprckers bij 011s in de hut zaten te 
praten. ,~ 

W c war en - zoals d e omroeper al 
zei - op u;cg van Singapore naar Pa
lcmbang en voeren om 11.00 uur al op 
de Moesi. Wij allen dankert U heel 
hartelijk voor het gebodene". 

\V.g. F. Kleian- hoofdwerktk. 
S. de Jong - 3e werktk. 
D. van Noort - leerlwet·ktk. 
J. W. 1<'. van H ummel- 2e 

stuurman. 
K. Bareman - 3e stuurman. 

De hccr lr. A.H. Kuyp, de Savornin 
Loluuanlaan 218 - Den Haag scln ecf 
over deze uitzending : 

, .... . . Bclccfd deel ik U m ede, dat 
op d e uitzending ,Oostschip" van 4 
dezer van mijn zuon, 3e stuurman op 
hct m.s. ,Van B.iemsdijlc" de vol
gende telegmfische reactie is ontv,.cm
gen : ,Uitzending duidelijk ontvangen". 

Op Vrijdag 15 Augus~us j.J. was 
het koopvaardijprogramma van 
,.Radio Nederland" gericht t ot twee 
Paketvaart Maatschappij, t.n. het 
schepen van onze Koninklijke 
m .s. V a n R i e b e e c k en het 
m.s. W a i l> a I o n g. 



Kentering_ de scheepvaart 
Enige terugslug · 

De ze~r gunstige Olltwikkeling, die als uitvloeisel van de Korea-hausse 
in het najaar van 1950 voor de scheepvaart is ingetreden, is weer verleden 
tijd. De berichten over de vr.achtenmarkt zijn niet opwekkend. Het door de 
, BrJtish Chamber of Shipping" berekende index-cijfer voor de wilde-vaart
vrachten, dat in October 1950 zijn hoogtepunt bereikte en daarna -aan
vanke(ijk slechts in bescheiden maJte--.. op , drift" is geraakt, toont sedert 
Maart van dit jaar een scherpe daling. 

Ook anderzijds komell. er minder geruststellende indicaties los. 

Nadat de tijdens de h ausse n it de 
:z.g. Amerikaanse ,molhallenvloot" vrij
~maakte eenheden weer u1t de vaart 
waren genom en , zijn in de l aatste tijd 
hiel:' en d aar andere sch ep en op,2'elegd. 
AI met al, doet het b eeld dcn.k-len aan 
een naderende of aan ecn '"i·eeds begon
n en depressi'e. 

B:e t is goed enkele punten in bet oog 
te houden en wei allereerst, dat de 
term ,sch eepvaart" een dusdanig gedif-
1erentieerd terrein van activiteit ·dekt 
dat men m et generalisererlde conclusics 
-voorzichtig moet zijn. De tankvaart h.v. 
h edt l ot op zek ere J10ogte haar eigen 
ontwikkeling. Op b epaalde sch eepvaart
routes werken soms jnvloeden (vlagdis
.criminatie e tc.), die niets of weini~r van 
.doen h ehben met die algemene scheep
vaartcon j unctuur. 

Onderscheid 
Wat deze laatste betreft moet 

overigens een scherp onderscheid 
worden gemaal>t tussen 'Wilde vaart 
en IUnbedrijf. Deze laatste sector 
k enmerkt zich in de r~gel door veel 
minder heftige schonun.elingen dan 
de eerste, al is enige wiss~lwerking 
tussen beide uiteraard aanwezig. 
W 311l1'00r <dan ook ui t de rigoureuze 

.O.aling der vrachten en uit h et opleggen 
-va11 minder efficient te exploiteren 
~chepen moet worden afgeleid, dat d e 
wi:tts tmogelijkheden zij.u aangetast, 
dient wei te worden hedacht, dat znlks 
in eersrte aanleg slechts typerend is voor 
:.le gang van zaken bij de wildevaart
rederijen en dan nog slechts voor zover 
deae niet door charter-contracten ?"an 
lange duur zijn gedekt. 

13ij de lijnvaart duurt de aanpassing 
'Vleel Ianger. Tijdens de hausse in 1951 
volgden de lijnvaarttarie~n in he:t al
gellJeen ook siechts m et vertraging en 
hovendien sterk getemp erd de stijging 
der indexcijfers van de vrachtenmarkt. 
De r ecente inzinking daarvan is vo,or 
d e lijm·ederijen nochtans een tcken aan 
de wand. 

Gestegen exploitatiekosten 
Een tweede punt, dat bij het be

oordelen van de hui~e ontwik-

keling op scheepvaartgebied de aan
dacht verdient, is dat 1951 als gevolg 
van een samenloop van omstandig
heden zeer 1\\it'Londerlijk gunstig is 
geweest. In zekere zin is een ken
teeing dus normaal en behoeft deze 
niet op een abrupte ovetgang van 
vette naar roagere jaren te wijzen. 
Als m en zich realiseert, d <! t 1949 en 

1950 voor de sch eepvaart in het alge
m een lang geen slechte perioden zijn 
gewee t, l ijkt het tegcnwoordige peil 
der vrachten nog allerminst desastreus. 
Evenwel: (en dat is punt drie) de ex
pJoitatiekosten zijn iutnssen aanmerke
lijk ges~egen. De uitkomsten over de 
~eooemde jaren vormen du!l geen he
trouwbare maatstaf meer. 

Dat de stijging der kosllen blijkens de 
jaarverslagJen over 1951 n_og steeds 
voort gaat, is niet onbedenkelijk. De er
varing l eert trouwens, d at in onver
schillig welke hedrijfstak de dehetpos
ten van de verlies- en winstrekening 
zich bij een dalende conjunctuur niet 
zo automatisch aanpassen als hun te
{!:enhangers. 

De vraag is nu maar. of we inder
daad te doen hebben met een begin
n ell.de depressie van langcre duur, 
dan wei met een min of tneer kort
stondige inzinking. Oat dit laatste 
b et geval is, Hjkt voo:r.shands nog 
niet uitgesloten. In vele hedrijfs
takken en in vrijwel alle Ianden 
hootit de reactie op de Korea-koop
rage ontwrichtend gewerkt, maar in 
diverse opzichten is al we~r een keer 
ten goede waar te nemen. 

Voortgaande uitbreiding 

Tensiotte is er nog de mogelijkheid, 
dat .onder h et op til zijn van een alge
m ene depressie toch een l angdurige ver
storing van de verhoudiog tussen vraag 
naar ~n aanbod van scheepsruimte in 
J re m aak is, wegens de voort1!aande uit
hrei.ding van de koopvaardijvloten. De 
Amerikaa.nse reservcvloot zou men 
echt er m et eni~ goede wil bui ten be
iiChouwing kunnen Iaten omdat deze ala 

een soort regulerende factor ka.n wor
den gezien, die daarenboven aan be
·:ekenis Ghoet, _'laarmate de betroklen 
schepen meer verouderen. 

Belangrijker lijkt, dat een aamnerke
lijk deel van 'de in de latere jaren gereed 
gckomen, resp. van de thans onderhan
den en voor de naaste toekomst gepro
ject eerde nieuwbouw hetrekking heeft 
op tankscbepen , op grond waarvan zou 
kuiUien, worden veronderste1d, dat de 
stijging der tonnage m et de groei der 
were]bevolking als achtergrond niet 
verontrustend is. De nieuwe vracht
schepen, zijn daarenhoven grotendeels 
bestemd ter rem placering van slooprijp 
materiaal. 

De boekwaarde der vloten ligt 
thans bij de Nederlandse scheep
vaartmaatschappijen aan de zeer 
voorzichrtige kant en bij diverse 
ondem.emingen is zij zelfs zeer laag 
te noemen. Een bouwprogramma 
van matige omvang kan echter in 
enkele jaren de gemiddelde boek
waarde sterk omhoog trekk.ell, nu 
een Vl'achtschip per ton draagver
mogen ca. fl. 1000 en een pas~;agiers
schip :l.elfs het dubbele daarvan kan 
kosten. 

Op een dergelijke prijsbasis ver
worven schepen mogen in een uit
zonderlijke hoogconjunctuur als die 
van 1951 lonend te exploiteren zijn, 
voor nteer ,,normale" t ijden zijn zij 
zonder twijfel aanziell.lijk te duur. 
Een deel van de kostprijs :tal ter
stond moeten worden afgeschreven. 
De Olllvang van de reserves voor 
vlootvernieuwing stelt de maat
schappijen daartoe geredelijk in 
staat, maar uit een en ande~ blijkt 
toch duidelijk, dat de grote dotaties 
aan deze reserve uit de winsten van 
de laatste jaren broodnodig zijn ge
weest. 

Dat het betalen van belastin.g over 
schijnwin~ten bij d.e 'rederijen groot mis
noegen h eeft gewekt is dan ook aller
zins b egrijpelijk. 

D esondanks is de iinanciel e positie 
van ·de Nederlandse scheepvaartonder
nemingen thans zeer sterk. Men heeft 
~ich tegen eventuele ongunst del:' tijden 
krachtig gewapend. Dit geldt niet het 
minst voor de wild.e vaartmaatsdlap
pijen, ·die m erendeels met een relatief 
zcer klein k apitaal werken. 

Nog geen pessimisme 
Aan· de hanrl van de kocrs·en der aan· 

delcn mag men zeker zeggen, dat de 
h eurs zich door de ongekende voor· 
spocrl van de voorhij'e periode aller· 
min&t heeft laten verbJinden en dat zij 
op minder goede tij den bedacht is ~-

Slot : zie pag. 2 
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Opleiding Vlissingen 
34 K.P .M.-Ieerlingwerktuigkundigen 

,,afgezwaaid'' 

een afsch eidswoord n amens de , de R uy
ter school" te spreken tot de heer Cor
nel is, die m et h ct einde van dit school
jaar zijn werkzaamheden h eeft overge
Jragen aan de heer B. Scholte van de 
aJd'Cling Personee]. T er herinnering aan 
de prettige samenwerking en ondervon
den m edewerking hood de b eer Vijn de 
heer Cornelis namens directeur en lera
ren. een blijvend aandenken aan. 

De , De Rtuyterschool" te Vlis
singen heeft op Zaterdag 19 · Juli j.l 
een nieuwe Iichting gediplomeerden 
afgeleverd. Evenals bet vorige jaar 
was de aula van de Rijks-H.B.S. 
voor deze plechtigheid beschikbaar 
gesteld. 

Zo was dan voor de leerlingen van 
h et laatste leerjaar van de machinisten
cursu s h et gewichtigste ogenhlik van de 
te Vli ssingen doorgebrach re studiejarcn 
aangebroken, n.l. bet vernemen van de 
uitslag van bet eindexamen nit de mond 
v.an de directeur, de beer Vijn. 

Slechts aan 2 leerlingen bleek geen 
diploma te kunnen worden uitgereikt, 
waarvan - zoals gebruikelijk is - aller
eerst aan de betrokkenen m ededeling 
we11d gedaan. Daarna was de spanning 
~eweken. 

Met vrolijke gezichten stelden de 
oudstejaars zich in de aula op, waarbij 
hun bij monde van de h eer Vijn - in 
aanwezigh eid van leraren en enkele ge
nodigden - het verbeugende nieuws 
werd m edegedeeld. 

76 leerlingen, die hadden gestudeerd 
voor eigen rekening dan wei voor reke
ning van de maatschappijen , La Co
rona", , K.J.C.P.L." of ,K.P.M." bleken 
te zijn geslaagd. 

Na aanbieding van zijn gelukwensen 
bield de beer Vijn zijn traditionele 
afscb ei dsspeech met als slotdevies : 
, Houdt de naam van de De Ruyter
school hoog". 

Na de beer Vijn sprak namens de 
K.P.M. en K.J.C.P.L. lr. Struyk, die 
de sch eidende leerlingen een persoon
lijk woord m eegaf bij h et , afduwen" . 
De leidende gedachte van zijn rede 
was : , Hoe de omstandigh eden ook 
zijn, doe je werk zo goed mogelijk". 

Een der leerlin gen sprak namens zijn 
studiegenoten een afscb eidswoord van 
daolk aan de h eer Vijn en de h eren 
Ieraren voor de bulp bij hun studie 
ondcr vonden. 

H et was een treffencl moment tijdens 
de plechtigheid, toen een der leerlin~en 
n aar voren trad en m evrouw Van Bel , 
secrctaresse van de heer Vijn, onder 
grotc hijval n amens alle l eerlingen een 
bouque t anj'er s aanbood, niet omdat zij 
als en ip: vrouwelijk lid deel uitmaakte 
van h et gezelsch ap, maar vanwege het 
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h eugelijke feit, dat zij die dag jarig was, 
welke gelegenheid de leerlingen gaarne 
h adden aan,gegrepen om h aar geluk te 
wensen en dank te zeggen voor b aar 
moederlijke zorgen tijdens hun studie
tijd. 

Ook de beer Cornelis, die - in ver
band m et zijn pensionnering als ln
specteur der K.P.M.-opleiding- voor 
hct laa tH bij dcze l!elegenheid aanwezig 
was, werd door de K .P.M.-leerlingen 
met enige waardevolle cadeaux vereerd. 

Na afloop van de diploma-uitreiking 
maakte de directeur van he t samenzijn 
van l'eraren en genodigden gebruik om 

Van de K .P .M.-leerlin gen ontvingen 
er 26 h et BM- en 8 b et AM-getuig
scnrift. 10 van dcze candida ten volde
den reeds .aan h ct vereiste jaar werk
tij d, zodat zij eind Au gu stus als Se 
werktuigkundige naar Djakarta zullen 
vertrekken, terwijl de overige leerli.n
gen - na een korte vacantie-- eerst 
3 maanden bij electrotecbnische bedrij
ven zullen wo11Jen tewerk gesteld om 
daarna eveneens hun hcstemming naar 
Indonesie te volgen. 

II T o r e n h o g_ e 11 golven?? 
. Sehattingen vaak zwaar overdreven 

ln J e afgelopen winter ontmoette een 
schip van 25.000 tons van de ,Union 
Castle Line" op de Kaap enorme golven 
in d e Golf van Biscaye (daarom he
roemd! R ed. Uitlaat). Passagiers heb-

. ben de hoogte er van op 30 meter ge
schat, maar b etrouwbaar is deze ,me
ting" niet. Vet:n:toedelijk is 18 meter 
wei ongeveer h et maximum voor z-ee
golven . 

Enot·m is h et effect van ,stormgol· 
ven". Bezuiden IJsland nam in h et 
voorjaar van 1943 het slagschip Kin{! 
George V 'een Z!ee over , die een goed 
gesj.orde , kotter" glad over boord zette, 
terwijl andere boten 9 meter hoven de 
waterlijn zwaar werden oeschadigd en 
he t water in een der Illachinekamers 
doordrong. 

De Sheffield verloor d e k ap van 
een van de zes inch k anonnen, toen d1e 
toren door een zee werd getroffen . Men 
bevond zich op de overgang van diep
:zJee n aar de , grouden". Hier schijnen 
golven nog woedender te breken dan 
in v.olle zee. Conscrvaticf gesch at h ad
den de golven een hoogte van 12 tot 
15 m e ter en een len~tc van 180 meter. 

Bij h et brekcn op ,soundings" ( dus 
op de gronden) wordt de zee zeer steil 
door de vertragcnde wrijving van de 
bodem. Bijzonder beruch t zijn de zeeen 
bij de K aap op de rand van de Agulha>' 
Bank. 

In de , Roaring Forties" kunnen ~ol
ven van enonne lengte op tre den. Tussen 
de Kaap en K aap Le'euwin komen gol
ven voor van 300 tot 350 meter lengte, 
maar tussen Nieuw-Zeeland en K aap 
Hoorn is zelfs een golflengte (te wat~r. 
Re d.) van 780 m eter geconstateerd. 
Toch zijn deze enorme golven gewoon
lijk niet zo , onhande lbaar" als die me t 
steiJe fronten . 

In de Noord-Atlantisch e Oceaan 
10vertreft . de golflrengte de ISO tot 180 
meter zelden. 

Zeer hoge golve.n krumen ech ter op
treden bij he t treffen van tWICe kruis
zeeen. Stortzeeen van 21 meter zijn 
voorgekomen , die oms een groot deel 
van de hemanning overboord spoelden. 
De Majestic van de White Star Line mat 
in de Atlantisch e Oceaan eens zelfs 
golven van 24 meter hoogte. Zich op
st6llend in hct tui g en meten op welke 
weeflijn de top van een golf in b edek
king is m et de horizon (llerw:ijl het 
schip rech t li gt in h ct ~olfdal ) is ver
mocdelijk de beste wijze om de golf
h oo:rte te meten. 

Zoals hckend bctekent ccn golfhewe
ging nict, J a t he t wa te r zich steeds 
voortbewee;;t in de richting van de gol
ven. Men h eeft t e doen m1et waterdeel
tjes, die roferen om een practisch con
!l tantc positie. 

Ui t : .,De Zee". 
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