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STROOP 
Cro1nwell, I charge thee, fling away ambition: 
By that sin fell the angels. 

Sha kespeare in ,.Htm•11 VIII", III, z. 

Voor het w.oor.d ,ambitie" ver
wijst het ,V erklarend· Handwoor
denboek .d·er Nederlan.dse taal" van 
Koenen-Endepols naar ,eerzucht" 
en geeft daarvan dan als definitie: 
, dorst naar eer of roem" . De be
~mde ,Od·ham's Dictionary of 
• English Language" geeft van 
,ambition" d·e navolgende · omstan
dige verklaring: ,een stet'k verlan· 
gen naar ·sucoes en superioriteit, 
naar welvaart, bewond·ering en be
vordering; de wens om zijn streven 
en id·ealen te verwez·enlijken". On
der ,ambitious" in hetzelfd.e Engelse 
woordenboek komt .de . aap nog ver
der nit de mouw en e~ staat, dat 
een ambiLeus ·of eerzuchtig persoon 
de ze vedangens naar sucoes en su
perioriteit over.drijft. Het Latijnse 
woord ,ambitio" betekent trouwens 
zo ongeveer ,reclame maken voor 
jezelf; zieltjes winnen~'. 

Niemand zal :het een medemens 
~alijk nemen, wanneer hij een ze
• e mate van eerzucht bezit. Het 
zijn ])epaald niet. d e· hardste en bes
te werker s en we~k.sters, die zonder 
ambities in dit Ieven staan ... . .... ... . 
Maar er zijn er helaas te velen, die 
aan de in ,Odham's Dictionary" be
doeld-e over.dreven mate van eer
zucht lijden en -al lijde,nde- hun 
scrupules volledig overboor·d h eb
ben gezet om zonder schaamte an
deren de pas a£ te snijden, teneinde 
zichzelven naar de vGorgrond te 
~11ebo.gen, of over de ruggen van 
hun collega's heen naar hoven te 
klimmen. Dit is het proces, dat in 
onze schone, doch soms krachtige 
moed-ertaal hckend staat als ,stroop
likken": 

Van ·deze soort mensen houden 
wij niet. Wij hebben er zelfs eeri 
intense hekel aan. 

In het Ieven in h et algemeen lllnl
len deze lieden zichzelf na kortere 
uf langere tijd in een hoek manoeu
vreren, waar zij wei aan top doch 
ver·der h elemaal aileen staan. In een 
bedrij£ zijn zij met hun eerzucht 
funest voor hun omg·eving en daar
door op d e meest directe wijze scha
delijk voor de ·maatschappij, waar· 
voor zij arheiden. Eerzuchtigen zijn 
nimmer mede·d.eelzaam en zij schen
ken, noch wekken het v·ertrouwen, 
waarop goede sainenwerking moet 
zijn geba-seerd, en zonder welke geen 
organisatie - en zeker niet een ge
compliceer.d' bedrij£ als h et onze
kan functio·nneren, zoals d·at be
hoort. Eerzuchtigen .gaan ied.ere 
vorm van medewerking hewust uit 
de weg en b et gevolg ilaarvan is on
verhiif<l.ellijk en onherroepelijk, oat 
de zaak tenslotte niet meer za1 
kloppcn. En een zaak, die als drong 
zand aan elkaar hangt, kost altijd 
geld . 

Dit wat betreft de e.erzuchtige als 
werkneiner. Sociaal gesproken, he
rokkenen zij r:i ohzelf en anderen 
evenveel nadeel, zijn zij van even 
weinig waarde. 

Resumeren.d: overdreven eerzuch
tigen kunnen in een hedrijf geen 
~lei.dende figuren ziju of worden, om
dat zij eerzuchtig zijn voor zichzel-f 
en. niel voor h et hedrijf, waarvan zij 
een deel zijn. 

Neen, wij .l1ouden zee;r bepaald 
niet va n deze mensen en ook niet 
van degenen, die hun naast h en 
geplaatste of aan h en olf{lerge· 
schikte medewerkers en collega's op 
hautaine WIJze toespreken, soms 

zelfs afsnauwen, en niet graag zien, 
dat anderen lachen. · 

Wij ·houden wei van mensen, di e 
-van hoog tot laag- eerlijk en ·op
bouwend met anderen samenwer
ken, die hijdrag.en tot eeu goede en 
prettige stemming, die collegialiteit 
aan ·de dag leggen en waardering 
hebben voor ·een s anderman's werk. 

Alleen m-et d ezulken -kan een he
drij£ economisch weer worden opge· 
houwd, op efficiente wijze en binnen 
de kortst mogelijke ·tijd. Aileen met 
hen zal het str even van iedere wer
ker en werkster naar een pr·ettige 
werkkring, waar hij of zij waarde-. 
-ring en me•dewe'rking ondervindt en 
geeft, word·en verwezenlijkt. 

Nogmaals : wij houden niet van 
,slroop" en wij waren nimmer vaar· 
dig in het hanteren van de Stroop
kwast. Maar wij hebben een zwak 
voor de gewone en ·onbaatzuchtige 
werkers, ~an wie ·er - gelukkig!
velen (en zeHs meer dan de eerzuch
tigen) zijn. Die werkers, oollega 's en 
medemen s•en, voor wie wij aileen 
door hun optreden al r espect heb
ben. Zijn zij .d:an tegelijh~rtijd no.g 
figuren Q.let organisatorische talen
ten en omni:;kenbare eigenschappen 
van }eiders, dan is er niets, wat wij 
liever zouden doen dan met en on· 
der h e-n te werken. 

HaaiJ deze eerzuchtigen van hu.n 
'Zelf-geschapen voetstuk. Zet hen met 

. hun beidte benen op de grond, totdat 
zij weer normale mensen zullen zijn 
geworden. K weekt geen eerzucht 
aan, doch snijdt het nit. Wij, de oen
voudigen in l1et hedrijf, zuHen daar 
(lankbaar voor zijn, want aileen. 
langs de:re weg zullen wij uit de 
chaos kunnen komen en zuJI.en wij 
kunnen zeggen, dat wij ·een , prettige 
werkkring" hebben. Een walslurp. 
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ONDERONS-

,De Uitlaat" lijkt ditmaal veel op een 
gemiddeld Bataviaas woonhuis: er is 
eenvoudig geen plaats meer voor onder· 
onsjes ... ..... . 

De redactie heeft er niets aan_toe te 
voegen. Zij presenteert ook dit numrner 
in de overtuiging, dac het totlh nog weer 
beter had gekund. 

Een belangrijke mededeling: Er is 
1ljU een fotogra,af in dienst gterwmen, te 
weten de heer Welter, die tot dusverre 
aan de fotosectie van de Regeringsvoor
lichtingsdienst u;a.s verbonden. Zijn 
taak zal veelzijdig zijn, want niet aUeen 
zal hij het chaotische voor-oorlogse 
foto-archief weer op poten moeten 
zetten, bed:rijfsfoto's moeten maken 
en ,de Uid{lat'' van goede prenten 
voorzien, tevens zal hij tot assistent-re· 
dacteur van ons blad worden opgeleid. 
Er is tussen het werk van een persfoto
graaf en een journalist n.l. minder 
verschil dan de gemiddelde brave bur
ger wel denkt. De heer Welter komt op 
1 ]anuari a.s. in dienst. 

Als U er prijs op stelt, om na 1 ]anu
ari het personeels-orgaan nog te ont· 
vangen, adviseren wij U wel met klem 
om de opmerking o,;:aeraan pag. 8 nog 
even even te lezen. Als U in het ko
mende jaar het blad niet m.eer krijgt, 
hebt U hct aan U zelf te wijten. Er 
kwam. b.v. nog maar een brief "L\~'n onze 

' vlool, een van een afdeling van het 
H oo fdkantoor en een van al onze agent· 
schappen. Nogal poovertjes, vindt U 
niet? 

]. B. B. 

{ ' Dit is no. 14 · tweede jaargang van 1 

be UITLAA-T 
Personeels- en voorlichtingsorgaan 
van de N.Y. Koniuklijke Paket· 
vaart-Maatschappij. 

• 
. Overname uit de inhoud van dit 
hlad is slechts geoorloofl met 
bronvermelding. 

• 
Aile stukken, , De Uitlaat" be-
treffende, te adreseren: 

Aan de Redactie van 

,,De tTitlaat", 
p /a K.P.M., 

BATAVIA-C. 

• 
I V erschijnt 2 X per maand. 

~------~-------~ 

Over P.C.].'s betekenis voor Ne
derlanders buiten de landsgrenzen , 
schrijft uns Radio Nederland's per$· 

. chef, · H enk Koops Jr. uit Hil
versum: 

Duizenden Nederlanders in den 
vreemde verlangen iedere dag naar een 
woord uit het vaderland. Een persoon
IUk woord van ouders, echtgenote of 
verloofde ,will make all the difference" 
in hun bestaan. En vooral de zeelieden 
zullen de behoefte aan direct contact 
mei thuis · sterker voelen dan wie ook. 

Voor de meesten Iijkt zo'n verbinding 
een ijdele wens, iets, dat zij graag zou· 
den willen, doch ,dat immers toch nooit 
geheurt" De stem van thuis schijnt voor 
hen · · iets onbereikbaars te zijn, iets 
waarvan zij dromen en waamaar zij 
soms heftig kUIUlen verlangen. 

Toch is het antwoord eenvoudig. 
Vel en kennen het reeds. Het is: Radio 
Nederland Wereldomroep. 

De took der Wereldomroep 
Radio Nederland Wereldomroep, in 

April 1947 bij besluit van de minister 
van Onderwijs, Kunsten en W etenscha p· 
pen tot afzonderlijke Stichting, met een 
eigen bestuur · en een eigen directie ge
worden , is dagelijks in de aether en 
kan over de PoCOJ.-kortegolf-zender te 
Huizen over de hele wereld worden he
luisterd. Dit kortegolf-station heeft tot 
taak het dagelijkse contact te onderhou
den tussen.de vele Nederlanders overzee 
en die in het moederland en de Neder
landse gedachte uit te dragen naar het 
buitenlando In uitstekend ve:zorgde 
programma's in de Nederlandse-, 
Engelse- en Spaanse taal richt het zich 
met nieuws, muziek , reportages, gods
dienstige uitzendingen, lezingen enz. 
tot aile delen der wereld 

Veel helongstellinp 
Overal waar Nederlanders wonen, kan 

de P.C.J.-zender worden ontvangen, 
iedere dag kan de Nederlander, waar ter 
wereld hij zich ook moge bevinden, de 
stem van thuis l10ren. Hij voelt zieh 
minder verlaten op zijn eenzame post. 
(Niet geheel waar. Op Morotai blijkt 
PoC.], moeilijk te hor-en. R ed.). De 
soldaat in Indonesie, de zeeman er
gens langs de kust vim Chili, de inge
nieur in de Venezuelaanse olievelden, 
de ambtenaar op Cura~ao .. o o o. de stem 
van het vaderland dringt tot hem door. 
En wat deze stem- voor de duizenden 
Nederlanders ver overzee betekent, dat 
wijzen de eve~ovele duizenden brieven 
wei uit, die regelmatig bij de Wereld
omroep binnenkomeno ,Fan-mail" heeft 
men dit wei eens willen noe1pen, 

Wereldomroep 
hrieven van enthousiaste radio-ama
teurs, die de aether afzoeken om het 
zoeken.zelf en dan naar hun pen g1·ijpen. 
Dit is de post van de W ereldomroep 
stdlig niet. 

Uit de grote correspondentie blijkt 
wei heel duidelijk, dat Radio Nederland 
W ereldomroep zich in de twee jaar van 
haar hestaan eeu internationale naam 
van betekenis heeft verworven, dat het 
een instituut is, dat op de best denk
hare wijze de naam van Nederland naar 
buiten uitdraagt. Voor onze soldaten in 
het Verre Oosten is het w·oord van P .C.J. 
een dagelijks vriendenhezoek, voor de 
mannen van de koopvaardij hetekent 
het een concreJ;e band met thuis. 

Overol beluisterd 
De wereld mag dan al klein zijn, 

maar ergens op dat bolletje zitten 
Nederlanders, die begerig iedere dag 
luisteren naar het nieuws nit hun land, 
naar muziek, waarvan zij weten, A 
die thuis wordt gespeeld, naar een g
woord van eeu spreker, die op dat ogen
hlik meer is dan ,maar een Iandgenoot" . 
AI vragen millioenen over de wereld 
zich hezorgd af, wat de dag van morgen 
weer voor 
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inoeilijkheden en zorgen kan 
brengen, zo'n enkel herichtje van thuis, 
da:irvoor wijkt alles, vooral wanneer dit 
soms gepaard kan gaan met een per
soonlijke groet van moeder, vrouw, ver
loofde of "vriendo Groetendienst 

Want naas·t de meer gehrnikelijke 
programma-onderdelen, zoals nieuwsuit
zendingen, concerten, lezingen, r epor
tages, en- religieu ze diensten, heeft de 
W ereldomroep een eigen groetendienst. 
Deze groetendienst nodigt familieleden 
van zeevarenden en van Nederlanders, 
die zich in de West hebben gevestigd, 
t~it om voor de microfoon een persca· 
lijk woord. te richten tot hun verwa~ 
op zee of -in de West. De groeten a an 
zeevarepdim, gehracht in het populaire 
programm-a ,POC.J o roept heto schip van 
de week", worden· geregeld in overleg 
met de rederijen, opdat zoveel mogelijk 
schepen en elk op zijn beurt, de gelegen
heid krijgt tot direct contact met thuis. 
Het uitspreken van groeten aan de West 
kan individueel worden aangevraagd hij 
Radio Nederland Wereldomroep afde· 
ling Groetendienst, Posthus 137, Hil
versUJll. 

Niet alleen voor Nederlanders is de 
W ereldomroep een helangrijk instituyt 
geworden, .ook in het huitenland heeTt 
de klank van de lettercombinatie PoC.Jo 
een grote hetekenis gekregen. De Inter
nationale Programma Dienst zorgt voor 
uitzendingen in de Engelse- en Spaanse 

slot: zic pag. 5 



MEDEWERKING 
lVlet vei·wijzing naar een met 

, St." gesigneerd artikel in het 
3e (Februar i) nummer van , de 
Uitlaat" en daardoor geinspireerd, 
schreef dr. F. W eynen, geneesheer
directeur onzer maatschappij, het 
volgende: 

Ret is nl.et altijd eenvoudig om in 
een schrijven zich altijd zo uit te druk· 
ken, dat men niet wordt misverstaan. 
Als men met iemand spreekt, is het 
eenvoudig genoeg om uitleg aan het 
gesprokene te geven, naar aanleiding 
van gestelde vragen. Doch dat gaat nu 
eenmaal niet hij schriftelijk contact, 
tenzij daarop een uitgebreide con·es
pondentie zou. volgen. En dit laatste 
ligt niet in mijn bedoeling. 

Waarop ik in dit schrijven wil wij
zen, is n iet een aantijging tegen kapi
tein X. of kapitein Y., maar (al he· 
('len mijn gegevens op werkelijke 
~rvallen) in het algemeen slechts 
hedoeld ter verkrijging van een hetere 
gang van zaken. 

Na deze inleiding kom ik tot het 
punt, waarover ik wil schrijven. Zoals 
ongetl~ijfeld hekend is, hestaat er een 
Zee-ongevallenwet 1919 (Z.O.W.) die 
nog s teeds van kracht is en laatstel ijk 
gewijzigd is bij Staatshlad nr. G. 255. 

Deze wet schrift o. m. voor, dat bij 
een ongeval door de gezagvoerder een 
formulier moet worden ingevuld, dat_ 

· dienen moet hij de behandeling vim 
eventuele claims en schadcvergo,eding
bepaling ·voor de getroffene. 

Letterlijk staat in de Zee-ongevallen· 
wet het volgende in het formulier, vast
gesteld door de mi!Jister van Land
bouw, .Nijverheid en Handel, heschik-0 van 12 September 1919 no. 7870. 

Aangifte van een ongeval. 

,Dij een ongeval moet dit 
formulier binnen 24 uur worden 
ingevuld door de schipper (bij 
afwezigheid door zijn plaatsver
vanger ) ; het moet worden gete
kend door de schipper , de stuur
man en de geneeeheer (indien 
aanwezig) en vervqlgens terhand 
worden gesteld aan de getroffene. 
Bij i:liens overlijden moet het per 
eerste gelegenheid aan zijn nage
laten betrekkingen worden toege
zonden. Een duplicaat ~an h et 
fonnulier --evenzo iiJ,gevuld en 
getekend- moet door de schi}l· 
per per eerste gelegenheid worden 
gezonden a an d.e verzekeraar; in
dien de reederij t oegelaten ·is tot 
het dragen van . eigen risico, aan 
de hetrokken reederij". 

Dit is de grauwe theorie, die - je 
zou zo zeggen- niet veel om het lij f 
heeft en erg makkelijk in praktijk kan 
worden gebrach t. J e ·laat even door een 
der stuurlieden het formulier invullen, 
controleert en tekent het en de zaak 
l igt vast. De formulieren worden opge
zonden en de ,;erdere behandeling ge
schieclt elders. 

De praktijk is ech ter· klaarblijkelijk 
niet zo eenvoudig, want hehoudens en
kele uitzonderingen bereikt ons nooit 
een dergelijk fonnulier en moet er 
steeds om worden gevraagd als er een 
claim wordt ingediend. 

En · daarmee be.ginnen de moeilijk
heden. 

Dan hlijkt . n.l. dat er geen aanteke
ning is gemaakt van het ongeval en 
men gaat neerschrijven, wat men zich 
er nog van herinnert. 

En ik kan me best voorstellen, dat 
· dit niet ~ltijd vecl is en dus gegevens 
worden verst rekt, die maar zo-zo met 
de werkelijkheid overeen komen. 

R et komt echter ook voor, dat de 
gezagvoerder meent en zegt, dat hij ·wel 
wat anders t e doen heeft dan zich met 
dergelijke futiliteiten op te houden en 
volstaat met een mededeling, die op 
, tidak tahoe" n eerkomt, of dat hij · 
helemaal zwijgt. / 

De moeilijkheid is dan verschoven 
naar een andere instant ie, in dit geval 
meestal de Medische Dienst , die zich 
dan op glad ijs moe t hegeven met erg 
botte schaatsen onder. 

Ik ben cr volkomen van overtuigd, 
dat iedereen wel eens uitglijdt ( 't 
zouden erg verveltmde . mensen zijn, 
die nooit eens een fout maken!) , maar 
de gevolgen van zo'n medisch glijpar· 
tijtje kunnen zeer groot zijn, wannee1· 
de wet er aan te pas komt. En degenen 
onder U, die , India van nabij kennen 
{ik doel hier op de Lasknen-crew) 
zullen wel -weten, d~t er vele advocaten 
klaar staan om uit een min of meer 
heschadigde client munt te slaan. De 
maat1chappij moet maar betalen ! 

Zover dit wettelijk is voorgeschre
Yen, is daar geen enkel hezwnar tegen, 
doch de maatschappiJ hehoeft er niet 
voor op te draaien, wanneer er teveel 
wordt gevraagd. · 

En ,teneinde dit zoveel mogelijk te 
voorkoll).en , roep ik Uw medewerking 
in, die moet beetaan uit het doen in· 
vullen, ondertekenen en opzeriden der 
formulieren . 

Dit mag toch als. cen kleine moeite 
worden beschouwd en is voor de me
dische dienat van zeei· vee} belang. 

RadiO'S voor Walpersoneel 
Versehillende leden van het wal- en 

varend personeel hebben in d.e laatste 
tijd een verzoek bij de maatschappij 
in aediend, of deze haar bemiddeling 
zo~ willen en kunnen verlenen bij de 
aankoop van een r adiotoestel. . 

Naar aanleiding daarvan heeft de 
afdeligg lnkoop- en Magazijndienst zich 
via het Amsterdam-kantoor rechtstreeks 
in verbinding gesteld met de N.V. Phi
lips Gloeilampenfabdeken te Eindho
ven, met het verzoek of de K .P.M. niet 
in aanmerking zou kunnen komen voor 
de aankoop van een flink aa11tal wissel
en gelijkstroom-radiotoeste1len t en be· 
hoeve van het ,val- en varend perso
neel der maatschappij. · 

. Wij kwmen tbans tot ons groot 
genoegen mededelen, dat langs deze 
weg een aantal wisselstroom radio
toestellen worden aangekocbt van 
bet . type ,256-A", dat gescbikt is 
voor de tropen. Deze radiotoestellen 
zullen in bet begin van· December 
met bet s.s. ,Kalianda" naar Indie 
worden verscbeept. 

Tot onze ;pijt moetcn wij hier wei 
nan toevoegen, dat de N.V. Philips 
Gloeilampenfabriek ons t egelijkertijcl 
berichtte, dat de fabriek voorlopig nog 
geen gelijkstroom-r adio-apparaten ver
vaai~digt. Ons werd echter de toezeg
ging gedaan, dat de K.P.M. er door 
Philips direct van in kennis zal worden 
gesteld, wanneer weer met de productie 
van gelijkstroom-toestellen zal worden 
begonnen. 

Aangezien wij ten voile hegrijpen, 
dat ook voor vele leden van het varend 
personeel onzer ma"ats-chappij het bezit 
van een goed radiotoestel buitenge· 
woon begerenswaardig moet zijn~ geven 
wij hen .bij deze gaarne de verzekering, 
dat wij alle aanda_cht hlijven schenken 
a<!n de aankoop van deze gelijkstroom
radiotoestellen. Zodra w~j hieromtrent 
i.ets naders vernemen, zullen wij daar
van onmiddellijk mededeling doen. 

De thans aangekochte wisselstroom
toestelien worden nu ter beschikking 
gesteld van het \\•al-personeel, dat de 
radiotoestellen weer van de maatschap
pij . zal kunnen kopen. Ten aanzi.en 
hiervan delen wij nog het volgende 
mede : 

Alleen zij komen voor · aanschaf 
van zulk een toestel in aanmerking, 
die zich onder nonnale omstandig
heclen de aankoop van een radio
apparaa:t zouden kunnen veroor
loven.· In vorband hiermede zullen 
in eerete instantie zij, die de ran
p;en van beambte en hoger bekle
den op zulk een radiotoestel 
reflecteren. 

t Slot: pa:;. 12 3 
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LexiCologie 
voor Baroe's 

Onze maatschappij telt vele nieuwe
lingen van -mannelijke- zowel als vrou
welijke kunne. Zij zijn nieuw in _de 
maatschappij in haar engere hegrip van 
het bedrijf en in de maatschappij -de 
lndische (of Indonesische) maatschap· 
pij, hedoelen wij- in haar algemeen· 
heid. Zl.f zullen dus dagelijks dingen 
tegenkomen, die hen volkomen nieuw 
en daardoor vreemd zijn. Te hunne be· 
hoeve heeft de redactie zich beijverd om 
in het kort enige definities te geven van 
begrippen en zaken in h'et K.P.M.· 
circus, die- voor de haroe's helemaal 
haroe zijn. Zij -de hegrippen en zaken, 
wei te verstaan- maken geen aanspraak 
op volledi_gheid. Hier volgen zij: 

Agent: Man, die erg hoog en meestal 
IOlrgens anders is; hierarchisch niet ge
makkelijk - onder - te hrengen, deelt 
lakens uit -voor zover aanwezig, agent
schaps-touwtrekker, client aileen de 
directie. 

Collega: mede-loerder op openvallen· 
de baantjes, nauw verwant aan de be
grippen jalouzie en promotie. Men lette 
nauwkeurig op zijn gedragingen jegens 
dienstchef ( zie aldaar) . Vergelijk: krui
wagen, strooppot, relatie, C.C. & C. 
( zon cler A.) . 

Dienstchef: Man van de grote lijnen, 
verlofshriefjes, conduite-staten, pluimen 
en schrobberingen. Ook van reis-reke· 
ningen. Nooit te verwarren met adjunct
chef. In dezelfde categorie: dienstreizen. 
Dienstchef heeft vele stemmen in on
eindige kapittelen. Aanwerver en op· 
zegger. Ondanks schijnbaar hevoorrechte 
positie vrij ondankhaar baantje. 

Directie: ondefinieerhaar triumvi
raat; dragers van de hermelijnen man
telen; vaderen der geemployeerden; 
onmisharen; sou vereinen. Zie ook: ha
ger hand en democratie. Vergelijk oud
Nederlandse zegswijze: ,Vele koks be
derven de brei". 

Duurtetoeslag: ook bij K.P.M. niet 
onbekend, doch als bij andere instel
lingen te we-inig om van te Ieven en 
teveel om van te sterven. Zie_ Jan Pie· 
terzoon Coen's: ,En de !lispereert niet''. -

Europees verlof: periodieke rustpoze 
voor oudere employes. Vergelijk: pen· 
3ioen, overplaatsing, afkeuring-voor-de
tropen. Heeft dikwijls niets te maken 
met vermoeid- of overwerktheid. Zie 
ook: --aanvrage, -recht, -salaris~ 

-Fiorijn: in onhruik geraakt woord 
voor ,gulden", thans meer bekend on
der ,nica", vrijwel waardeloze munteen
heid van het na-oorlogse In die. Verge
lijk: deviezen·smokkel, devaluatie, on
_derst.rmd. -Niet te ven\rarren met ,roe· 
piah", papieren waardemeter voor 
staatkundig Indonesisch monstrum, 

HOB: n-a-oorlogs phenomeen, dat het 
gezellig, doch ietwat gedwongen samen· 
zijn zeer in de hand heeft gewerkt; 
Vergelijk: jamboree, nomadenleven, 
jappenkampen. Vooral niet.denken aan: 
gezinshereniging. Lang gewacht en stil 
gezwegen, nooit gedacht en toch ge· 
kregen. 

Hoofdkantoor: goedang van walslur
pen, onderverdeeld in kleine vakjes, 
ieder met een etiketje. Huist hoge Pieten 
zowel als gewone loonslaven. Ander 
veelgehruikt woord: werkinrichting. 

Kruiwagen: onmisbaar gereedschap 
bij het vervaardigen van loophanen; 
werkt volgens systeem van trappen
naar-benedim, likken-naar-boven. Zie 
ook : collega. V ergelijk: elleboog, die tot 
de familie van de kmiwagens behoort. 
V ergelijk verder: stroo p pot. 

Promotie: zelden voorkomend natuur
verschijnsel. Zie kruiwagen. Houdt ver· 
band met dienstjaren. 

• Ranglijst: warhoel, waar een gelid 
moet zijn. 

Salaris: dat, waarmee men toch nooit 
toekomt. V ergelijk: zwarte markt, zwart 
zaad, voddenjood; minimum-betaling 
voor maximum-arbeid. Hoe blijft een 
mens gezond? Let op maandrekening, 
fiscus en deurwaarder. Duurtetoeslag 
(zie aldaar) hierhij een te verwaarlozen 
factor. 

Transport: na-oorlogse wee voor 
lager personeel, d"ie onder hogere niet 
of hij hoge uitzondering voorkomt. 

• 
Het spijt de redactie, dat zij wegens 

gebrek aan rui"mte in de twaalf-pagina-ge 
,Uitlaat" niet meer definities kan geven. 
Iedere ~aroe zal het lijstje trouwens 
hinnen zeer korte tijd ad libitum kunnen 
aanvullell. -

*) Met beieefde verontschuldiging aan 
, De Kleine Passaat", rubrick van het maand
blad voor gcemployeerdcn van de N.V_ Cura· 
~aose Petroleum Industrie en de C!!rJlc;aose 
Schcepvoart Maatschappij tc Curnc;aose N.W.I. 

V ersnelling 
Gezinshereniging 

Zeevarenden 
Er is groot en goed nieuws voor het 

Europees varend personeel onzer maat
schappij, da~ .verlangend zit uit de 
kijken naar iedere mogelijkheid tot ver· 
BUelling van de hereniging met hun 
gezinnen. 

Op een daartoe door onze 
maatschappij gedaan verzoek, 
heeft bet hoofd van de Immi
gratiedienst te Batavia er in 
toegestemd, dat voor aanvragen 
om gezinshereniging, ingediend 
door leden van ons Eropees va
rend perso.neel door genoemde 
dienst van nu af aan dezelfde 
werkwijze zal worden gevolgd 
als voor de zogenaamde ,op
bouw-werkers". 

Dit - houdt dan in, dat met ingang 
van heden de !eden van ons Euro_, 
varend personeel ogenblikkelijk na -
komst hier te laude een aanvraag om 
gezinshereniging kunnen indienen, zon
der dat zij eerst moeten voorzien in 
huisvesting ( m.a. w.: zonder zich eerst 
in het bezit te stellen van de befaamde 
huisvestingsverklaring, die het grote 
stmikelblok is op de weg naar gezins· 
hereniging, aangezien de accomodatie
kwestie meestal zeer moeilijk -en vaak 
helemaal niet- is op te lossen). 

De aldus in te dienen aanvragen, die 
in de linkerhovenhoek duidelijk moeten 
zijn voorzien van de aantekening: -
,Eurqpees varend personeel K.P.M." 
worden eerst definitief -in hehandeling 
genomen, nadat de hetrokkene bij de 
lmmigratie-clienst door tussenkomst van 
de betroken huisvestings-organisatie een 
officiele hl1isvestings-verklaring heeft 
ingediend."De indiening der aanvrageM 
gezinshereniging en de officiele h
vestmgs-verklaring moeten lopen via 
onze afdeling Personele Zaken, die de 
stukken bij accoord-bevinding direct 
aan het hoofd van de lmmigratie-dierist 
zai doorzenden. 

Deze regeling heeft dit grote voor
deel: na on tv angst va!i de officiele huis-"" 
vestings-verklaring wordt de b~trok-· 
kene geplaatst op de algemene oproep- : 
-ujst voor gezinshereniging, doch met 
een tussennummer, dat correspondeert 
met het nummer uitgegeven op de dag 
van· de indiening van zijn oorspronke
lijke aanvrage om gezinshereniging. En 
dat scheelt .. een grote slok op een borrel. 

De betreffende formulieren voor de 
aanvrage der gezinshereniging zuilen 
op een daartoe bij de afdeling P.Z. in
gediend verzoek zonder uitstel worden 
toegezonden. 

Slot: pag. 12 



Repareren 
I 

1n 
I 

ra de algemene hijzonderheden, 
die ,Steekhevel" ons in het vorige 
nummer van ,De Uitlaat" vertelde 
over de Taikoo Dockyard, waar 
thans aile schepen onzer maat· 
schappij worden gerepareerd, he
sluit liij hieronder zijn verhaal. 

• 
Hen, die de T aikoo Dockyard voor , 

het eerst bezoeken, valt het bedrijf mis
schien nogal tegen en doet het nietig, 
bijna armoedig aan. 

Ook de hedrijfsleiders geven toe, dat 
het geen machtige indruk maakt, doch 
voeren als verontschuldiging aan, dat 
het gedurende de oorlog ernstig heeft te 
leiden gehad van bombardementen en 
algemeen verval. Zonder twijfel is dit 
een plausibele reden, die nog aanneme
lijker wordt, wanneer m en h et bedrijf 
nog eens even van naderbij beziet. In de 
oorlog dan werd ongeveer de helft van ·0 gebouwen, waaronder het hoofd
kantoor, met de grond gelijk ge111aakt. 
En als wij er dan nu· een loods zien 
staan, uit ri.1w hout opgetrokken, waarin 
de timmerwinkel, de modelmakerij en 
een mallenzolder zijn ondergebracht, 
dan moeten 'v.ij daarhij bedenken, dat 
op die zelfde plaats eens een stenen ge
bouw heeft gestaan, zoals dat waarin 
momenteel nog de draaierij van de yard 
is. Op . enkele plaatsen zijn de puinho
pen nog zichtbaar. Zij vormen nu een 
herinnering aan vroeger dagen. Dit puin 
is -n.I. afkomstig van de fabriekshallen. 

Opbouw 
Men ziet op de yard itu ook werklie

den hezig aan nieuwe stutten, vervaar
digd uit zware balken, onderdelen voor 
de nieuwe hallen. Ook hier wordt hard 
gewerkt· aan de wederopbouw. Het 
~()kwaardige is, dat de Ieiding daarvan 
h~ust bij de Hollandse ingenieur De 
Broeckert met zijn eveneens Hollandse 
assistent De Corver. Heeft ons land zo 
ongeveer overal zijn steentje bijgedragen 
tot de oorlogvoering, ook bij de weder
opbouw is het in de hele wereld verte
genwoordigd... .. . .. . . . Prestoties 

Ondanks vernieling, ondanks h et feit, 
· dat veel van wat werd weggesleept door 
de bezetters nimmer werd teruggevon
den en ondanks gebrekkig onderhoud 
van wat nog overbleef, wordt op de 
yard al vee! gepresteerd. Bereikt men 
misschien · nog niet die sne1heid, waar
mede men voor de oorlog werkte, toch 
is men er reeds op een peil, dat hoger 
ligt dan dat waarmee · in Europa 
'vordt gewerkt. En ook de kwaliteit van 
het geleverde werk is beter dan in 
het Westen . · 

Nauwelijks ben je in Hongkong de 
haven bimien, of de stoomlaunch van 
ue fabriek ligt al langszij en ue runner 
stapt aan boord met de vraag, die hem 
in de mond ligt bestorven: "Any repairs, 
chief?" Het voor werkzaamheden a an 
boord heschikbare aantal arbeiders is 
weliswaar not; niet onbeperkt, maar 
toch kan een schip ruim worden voor
zien. Er gaat een verhaal over een schip, 
dat een geregelde dienst op Hongkong 
onderhoudt. Op dit schip ontspon zich 
het volgende geprek tussen de hoofd-wtk 
en een vertegenwoordiger van de yard: 

,Hoeveel fitters deze reis, meneer? 
Dertig?" 

, Dertig? Man, hoe kom 4e d'r bij?" 
, U hebt er de vorige reis toch ook 

dertig gehad ?" 
, J a, vorige reis, maar nu moet ik er 

honderd hebben". 
Of er honderc} zijn gekonien , ver

meldt de historic niet, m aar in meer 
dan dertig kon worden voorzien. 

Arbeidsproblemen 
Natuurlijk h eeft men ook bij de Taikoo 

Dockyard met het arbeidsprobleem te 
maken. De goede vaklieden van voor de 
oorlog, ingewerkt in het bedrijf, zljn 
voor het merendeel verdwenen. Er moet 
dus een geheel nieuwe kern worden op
geleid. Daarbij heeft men dikwijls te 
kampen met J apanse oorlogsptoductie
methoden. De heren van onze Kalimati 
zullen voldoende begrijpen, wat dat 
betekent ...... ... . 

Ook verdwijnen soms hele groepen 
werklieden naar Zuid-Afrika, waar zij 
op het ogenblik meer kunnen verdie
nen. Zo vertrok kortgeleden een hele 
p~oeg ;arheiders, speciaal getraind in 
het schro~fassen-werk. Dit zijn mensen, · 
die slechts na geruime tijd door wer
kers met een zelfde practische ervaring 
kunnen worden vervangen. 
~Daarenboven ondeivindt men ook hier 
in niet geringe mate de moeilijkheden 
van stakingen. Een staking is een typisch 

• na-oorlogs verschijnsel en dus i1iet ver
wonderlijk. 

Onder de dekmantel van sociale eisen, 
wordt hier. dikwijls gestaakt om poli
tieke r edenen. Aan een van die stakiu
gen is o.m. het opontl10ud van de 
B oissevain te wijten. De eis was een 
loonsverhoging en men heeft het basis· 
loon m et 5% moeten opvoeren . • 

V oor het koeliewerk maakt men veel 
gebruik van. vrouwelijk personeel, dat 
uiteraard goedkoper is dan mannelijke 
krachten en evenveel werk kan ver-

zetten. Contractors 
Zoals ik al zei, wordt elk werk door 

deze scheepswerf v~rricht. In · tegen· 

stelling tot vele bedrijven van die aard, 
besteedt de werf echter vele karweien uit 
aan contractors, zoals - voornamelijk
h et schoonmaken van tanks ( wat door 
vrouwen wordt gedaan), schilder·, 
timmer- en plaatwerk. De Taikoo 
Dockyard neemt dus de reparatie vol
ledig aan, doch een gedeelte . van het 
werk wordt bij aanhesteding door 
gespecialiseerde bedrijven· verricht. 

De bedrijlsleidlng 
De algemene Ieiding en de vera~t

woordelijke posities zijn in handen van 
Europees staf-personeel. Voor hen h eeft 
de maatschappij huizen en flats gekocht, 
die volled1g zijn gemeubilet:rd (tot en 
met frigid_i1ires toe). De huur wordt 
met de salarissen verrekend. Een goede 
regeling, vooral in deze tijd van woning· 
nood, ook in Victoria. 

De Swortenhondt 
Toen ik dit artikel in Oct. j.l. sch reef ; 

lag er, behalve de Boissevain, ook de 
Swartenhondt in reparatie. Uit wat ·er 
aan laatstgenoemd schip moest worden 
gedaan, blijkt wei, dat de T aikoo Dock
yard niet voor eeri kleintje is vervaard . . . 
v oor het klaar is, zal er nog ~el een 
poosje verstrijken : reconversie tot vre
destij d-passagiersschip, herstel van de in 
Menado opgelopen brandschade, om· 
bouw tot oliestoker en montage van een 
nieuwe H.D.-cylinder aan de hoofd. 
machine zijn n iet bepaald bagatelletjes. 
Daarbij is 'de Swartenhondt al een oude 
, hondt" en tijdens het groot-survey ont· 
dekt men telkens nog nieuwe gebreken. 
Maar. als hij · weer gaat !open, zal hij 
er weer te,en kunnen. 

• 
De Taikoo Dockyard verdient een 

plnim. Aile moeilijkheden ten spijt, 
ondanks moeilijke import van mate• 
rialen en andere belemmerende onistan
digheden, gaat · zij f ullspeed ahead. In 
het bedrijf zijn door initiatief, vinding· 
rijkheid en wilskracht de oorlogsweeen 
practisch, onderdrukt. Op een schip, 
dat hier wordt gerepareerd kan men 
weer volledig vertrouwen. Steekhevel. 

Holland's Werel.~omroep 
taal, waardoor het nieuws van en over 
Nederland over het grootste deel van 
de wereld dagelijks kan worden gehoord 
en ook wordt gehoord. Daarnaast zorgt 
het , Happy Station"-programma voor 
prettige v,ei-pozing. Het verheugt zich in 
een zeldzame populariteit bij bijkans 
aile volkeren ter wereld. 

De stem van P .C.J., of liever van de 
W ereldoml'oep, dringt steeds verder door 
tot in de verste uithoeken van de we· 
reid. Het is een stem, die de goodwill 
ten aanzien v·an · ons land in hoge mate 
bevordert. 5 
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BOVEN links : moment-opna 
De foto werd genom 
dok lag. Op de foto : 
motorscheep jes) , de 
(in dok ) en rl e Bunt 
raba.ia worden schep 
afgestaan door de ,1 
L. de Roos (T. D. S(J 
Rechts : Hoofdwtk. t 

jubileum herdacht. I 
BENEDEN : Drie van de grote ser 

( Soerabaia ) in Griss· 
Links: Ons equipa-gE 
Midden: Een oud-~ 
de heer W. G. v. Zeg 
Rechts: De animo or 
hun heurt af om te 1 



une van ef'n hoekje van Soerahaia 's haven. 
nen van de Generaal Verspijck ' af, die in liet 
zien w~j de BtJngka en de Balang ( twee kleine 
Pahud (aan de kade), het s.s. Eastern Trader 

tekoe (Iangs de hde). U ziet het: ook in Soe-
Jen gerepareerd! De foto werd ons welwillend 
Droogdokmaatschappij Soerabaia" en de heer 
Jerabaia). · 
C. van Rijs, die. onlangs zijn zilveren dienst· 
Foto: Agent Mulder te Samarinda. 
;ie foto's, die , Uitlaat" -correspondent Fontijne 
ree maakte. 
e-kantoor op de aloon2

• 

gediende herkent zijn vroegere gezagvoerder, 
~geren . Op de voorgrond Agent Van Wyhe. 
m weer te gaan varen is groot! Velen wachteu 
monsteren, voor ons equipage-kantoor. u . . . 

z-e r 
0 
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maakt n1euws 
En al d~ze pasengieril zijn na zo'n reii! 

van 20 uren altijd vol lof geweest over 
gezagvoerder V'an Ravesteyn. Nooit was 
hem iets te veel, waar het ging om een 
redelijke wens _van een passagier. Hij 
wa-s het altijd, die voor een prettige, 'ge· 
zellige sfe-~r aan boord van het kleine 

In het vorige nummer van ,De 
Uitlaat" meldden wiJ, dat le stuur
man Van Ravesteyn het bevel over 
de R e n g a t heeft overgedragen aan 
le stuurman Van Onselen. 

Onder gewoile omstandigheden 
- zo schreef ook het , Soerabalaas 
Handelsblad"-'- zoo er welnig aan
Ielding hebben bestaan om aan een 
dergelijke gebeurtenls meer aandaeht 
te beste<len dan aait een gewone mu
tatle op · de vloot, zoals die in het 
bedrijf - vrijwel dageliJI•s plaatsheb
ben. Doch . . . . Iaat het ,Soerabalaas 
Handelsblad" verder maar vertellen, 
waarom aeze mutatie wei meer 
publiciteit verdiende, schip zowel als 
gezagvoerder:. 

De Reng,(J}t is wei een heel klein 
scheepje als men meet met mateo van 
zeekastelen. Het vertegenwoordigt een 
klasse' in de scheepvaartwereid, die 
gewooniijk geen nieuws voor de kraut 
oplevert, tenzij er iets hizonders mee 
aan de hand is. 

En dat is nu wei het geval. En ook 
met de gezagvoerder, de heer Van Ra· 
vesteyn. 

Zoal~ men weet, is de Rengat enige 
tijd geleden door het departement van 
Economische Zaken van de K.P.M. ge· 
charterd, speciaal voor het heen-en 
weer-varen tussen Soerabaia ·en Banjoe-

... wangi. Hiennede kreeg het onaanzien
lijke scheepje een zeer belangrijke taak 
op econom1~ch. gehied te · vervulien, n.l. 
producten der heJ."gcultures uit de Oost· 
hoek voor export naar Soerabaja te 
brengen en de Oosthoek zelf te voorzien 
van allerlei goederen en nlateriaal, wel· 
ke daar nodig zijn om het gebied econo· 
misch weer op gang te brengen. 

· Maar 'n kleine lading . .. 
Hetis niet.veei w--at de R engat per reis 

uit Banjoewangi naar Soerabaja kan 
· hrengen, n.l. slechts 250 ton. Maar vier 

tot vijf reizen in de maand geven reeds 
een duizend ton en to'en het scheepje ' 
niet lang geleden na de tiende uit· en 
thuisreis in Soerahaja's haven meer~e, 
had- het niet minder dan twee en een 
half millioen kilogram goedereq - voor· 
namelijk rubber en koffie en op deze 
tiende reis voor de eerste maal ook 
thee- uit de Oosthoek naar Soer-ahaja 
gehracht. 

Dit was, zoals gezegd, de tiende reis 
van de Rengat op dit traject. Het was 
tevens de laatste reis van de heer Van· 
Ravesteyn als gezngvoerder van de 

·Rengaf' . 

i" Bekende feilen 
Daarita vertelt het blad de geschie-

denis van de Rengat gedurende de 
Pacific-oorlog en de terngkeer van het 
goede scheepje hij onze maatschappij. 
Dit alles is vroeger al in dit orgaan be· 

schreven. _Wij weten, . hoe de R engnt 
sedert zijn herstel geregeld op de 
archipel-lijnen heeft gevaren, tot hij in 
het begin van Augustus j.l. in Soera· 
baia aankwam en daar door het depar
tement van Economische Zaken werd 
gecharterd voor de vaart op de post· 
hoek. W at het schip daar presteerde, 
blijkt wei afdoende uit het bovenstaande. 

Uiteraard deelt ook ex-gezagvoerder 
Van Ravesteyn in de eer. W ij zullen 

dus maar weer aan · het ,Soerabaiaas 
Handelsblad" het woord geven: 

,Stukgoederen en ladingen zijn zielloze 
dingen. Zij kunnen geen getuigenis af· 
leggen van de hehandeling, die zij tij· 
dens een ·reis in de ruimen van een 
sch~p hebhen ondergaan. Aileen het 
feit, dat zij in goede conditie op de 
plaats van bestemming aankomen, vormt 
een aanwijzing, dat de gezagvoerder van 
een schip "en zijn mannen hun vak ver
staan. Maar de R engat heeft, behalve 
goederen en hulklading, ook passagiers 
~'ervoerd en zelfs heel veei: planters, 
ambtenaren en personeel van de spoor· 
wegen, van de Aniem. en ook vele parti· 
culieren, die voor eigen besognes naar 
de Oosthoek gingen; 

. scheepje zorgc.le, welke tle twintig-urige 
overtocht voor velcn tot een pleizier
reisje maakte. 

,Saccesvolle kapitein• 
\t' ij weten niet, hoe een zeeman wordt 

Leoordeeld, waar het betreft zijn toe· 
komsti~e hevordering tot gezagvoer~er 

1 

van een schip, maar wij weten wel, dat 
indien omgang met persQneel en passa· 
giers een helangrijke factor hij de beoor
deling is, de joviale stuurman Van Ra
vesteyn hinnen afzienhare tijd een suc
cesvolle kapitein zal zijn. 

. .. Pionler· 

I 

Men kan· hem rekenen tot een der 
pioniers van de ecoriomische wederop· 
houw van de Oosthoek, want daarin 
heeft hij gedurende enkele m aande. 
een belangrijke functie vervuld. Maa~ 
daarnaast zullen zich velen zijn persoon 
herinneren als de man, die er voor 
zorgde, dat de reis, aai1 het einde waar· 
van onbekende moeilijkheden en mo
gelijkhed~n wachtten, tot een aangena· 
me ervaring werd". 

KNOOP IN DE UITLRRT- ZRKDOEK I 
De redactie heeft nog niet zo heel 

veel hrieven ontvangen met opgaven 
van de aantallen exemplaren van het 
personeels-orgaan, die men op de ver
schillende afdelingen, ageutschappen, 
schepen en huitenkantoren wenst te 
ontvangen. Niemand schijnt ,de Uit-
laat" te will en hebben, zo lijkt het .. ... . 
De opgave is nog open tot 15 Decem· 
her a.s. en wij herinneren iedereen er 

nogmaals aan, dat op die datum de 
.nieuwe mailing-list zal worden afgeslo
ten. A Is U dus van l J anuari a.s. af 
,,de Uitlaat" wenst te ontvangen, moet 
U wei eventjes gaan praten met Uw 
afdelings-chef, Uw agent, Uw kapitein 
of Uw kantqorhoofd (of de door hen 
voor distributie aangewezenen) . En de 
,solitair~s" moeten zich nu zo lang· 
zamerhand ook wel even opgeven. 



K. P.M.-Journaal 
- Gezagvoerder Motta en zijn crew 

van de Ophir hehben een plnim gekre
gen van mevr. Franken-Knmk, school
hoofd t e Makassar en secretaresse van 
het S.M.O. en Ned. Ind. Onderwijzers 
Genootschap, die ons het ·-volgende 
schreef: 

,Het zij mij vergund om U langs 
mijn erkentelijkheid te betuigen voor 
de buitengewoon goede service en 
de uitstekende zorg aan ons, p·assa
giers, besteed op Uw lijnschip, de Ophir. 
Als a.s. operatie-patien te scheepte ik 
mij te Makassar in. enigszins opzien
de tegen de reis. De vele uitgeleiders, 
onder wie de minister-president van 
Oost-Iudonesie, Z. .Exc. dr.. W arouw, 
verzekerden mij evenwel unaniem, 'dat 
een trip met de Ophir aileen maar kon 
meevallen. Mevr, W arouw had er zelf 

a k een zeer aangeuame reis mee 'ge· 
aakt. Inderdaad kan ik thans deze · 

gunstige opinie ,ten voile onderschrij-
ven. De aardi~e sfeei· aan boord, het 
goede eten en de vlotte bediening, and 
last but not ·least, de aandacht van de 
captain en zijn staf voor de passagiers, 
maken een overtocht met de 0 phir wei 
zeer aanlokkel ~jk. W aar ik er - in 
mijn hUzondere omstandi~heden- de 
dire.cte voordelen van heb ondervon
den, voel ik mij gedrongen U mijn 
grote appreciatie te hetuigen voor de 
meer dan geslaagde comhinatie van het 
comfortable schip en de daarmede 
volkomen -h armonierende bemanning, 
Het geheel 'is een reclame voor Uw 
maatschappij !" 

• 
- Onder voorzitterschap van de heer 

,);{. L. ten Cate, kolonel Marine Stoom
U artdienst, hadden tussen 5 en 17 

November j .l. wederom machinisten
examens plaats, waarv~or zich 16 can
didaten hadden opgegeven, van wie er 
2 niet zijn o;Jgekomen. Van de 14 
geexamineerde werktuigkundigen slaag· 
den er 13, terw~jl I werd afgewezen. 

Tot- de examinandi hehoorden 6 
K.P.M.-ers, die allen de proef door· 
stonden. Voor het diploma C I (oud) 
slaagde de 2e wtk. C. H. Boermeester. 
Voor het diploma B II (oud) slaagde de 
3e wtk. R. Th. Nyvenheim. Voor het 
diploma B II ( nieuw) slaagde · de 4e 
wtk. N. Styve en voor het diploma B I 
(oud) de 4e wtk. S. Dam . Voor het di· 
ploma A. (nieuw) slaagden de 5e wtks. 
J . A. Smaak en W. Mossel, doch laatst
genoemde ruoet het over doen in elec
trotechniek en E.H.B.O. 

Op 10 Maart 1948 beginnen de vol· 
gende machinisten examens. 

De geslaagden wensen wij hierhij van 
harte geluk! 

- Aan gezagvo~rder G. Rutgers is hij 
kon. Besluit van 25 Oct., uitgevaardigd 
door H. K. H . Prinses-Juliana in H aar 
kwaliteit van Regegntee het Kruis van 
Verdienste verleend. Hartelijke geluk
wensen! 

• 
- De l e stuurman B. D .• v.d. Laag is 

met de Tasman naar Australie vertrok· 
ken om door zijn Europees verlof door 
le brengen. ' n Prettige tijd, stuurman 
Van der Laag! 

• 
-Dele stuurman W. ]. Eggink is uit 

Australie van verlof teru ggekeerd en 
weer aan het werk getogen. 

• 
- Ook onze Nieuw Holland heeft 

men -getracht te betrekken in h et Ne
derlandse-republikeinse conflict. we 
lezen in de ,Sin!J;apore Free Press", dat 
de ,,Malayan Democratic Youth Lea· 
gu" te Singapore heeft geproheerd om 
de regering van Malaya te bewegen om 
de Nieuw Holland toegang tot de ha
ven van de Leeuwenstad te weigeren, 
omdat het schip Nederlandse troepen 
aan boord heeft. De ,League" is verder . 
in contact getreden met de M.alayase 
vakverenigingen, zulks op instigatie ' 
van de wereld-lil!a te •Parijs en de In
ternationale Studenten Unie te Praag. 
Bij de Singaporese h aven-arheiders is 
er op aangedron gen om de Nieuw Hol
land te boycotten en verder om demon· 
~<traties op touw te zetten. 

• 
- De heer M . C. Koning, voorzittet· 

van de Raad van Bestuur onzer 'maat· 
schappij, die (naar men uit ee~ circu
Iaire destijds heeft kunnen lezen ) werd 
hevorderd tot Commandeur in de Ot'de 
van Oranje Nassau, dankte het gehele 
personeel voor de h em b~j die gele{!en· 
heid ~gezonden hloemen . 

• 
- De heer - A. Roo5 keerde met de 

Oranje op 28 October j.I. te Si~gapore 
van Europees verlof terug en is op 
de afdeling Passage geplaatsl. 

• 
· - Onze Ta-.!man is niet meer de enige 

T asman ......... Het Nederlandse motor-
schip Verba - kustvaarder- is omge
doopt en ook naar de ontdekker van 
Tasmanie ~enoemd. 

• 
-Wij lezen in het , Daghlad Scheep· 

vaart", dat de heer J. A. van den Broek 

Humphrey, oud-hoofdwerktuigkundige 
onzer maatschappij op 9 November j.l. 
in Nederland is overleden. 

(Vervolg: pag. JJ ) 

Grote schepen 
op de Oceaan 

In 1939 waren voor de vaart over de 
Atlantische Oceaan ongeveer 70 passa
giersschepen ter beschikking, waarmee 
gemiddeld 30.000 pet·sonen per week 
over en weer konden worden gebracht. 

In het voorjaar ·van 1947 waren er 
nog slechts ll van deze 70 schepen. over, 
waarmee p er week (met een over· 
belaste regeling) ongeveer 4000 , p assa
giers heen en weer konden 'vorden ge· 
bracht. De transatlantische vlieglijnen 
konden tezamen nog circa 3000 reizigers 
per week transporteren. Schip en vlieg· 
tuig in totaal konden in 1947 dus nog 
geen kwart vervoeren van wat in 1939 

. per schip reisde. Daar kwam nog bij, 
dat ~e vraag in 1947 vele malen groter 
was dan voorheen. -

Wat de grootste schepen betreft : van 
de reuzen , die meer dan 50.000 ton tel
den, h adden voor de oorlog.de Engelsen, 
Duitsers, Italianen en Fransen , er ieder 
twee. De Engelse zeekastelen, Queen Eli
sabeth en Qul'een Mary zijn thans wter 
in de vaart als luxe-boten, na zeven 
jaren troepen te hebhen getransporteerd. 
De Duitse Europa ligt half-gezonken in 
Le Havre eo komt het volgend jaar 
opnieuw in de vaart als franse lij nboot 
onder de naam Liberte. De andere 
,groten" zijn verdwenen: de Duitse 
Bremen (die in de eerste week van de 
oorlog van New-York naar Moermansk 
wist te ontsnappen) kwam hij een brand 
in 1941 om het Ieven, evenals de Frans9 
Normandie. De trots der ltalianen, de 
Rex en de Conte di Savoia werden 
heide in de Adriatische Zee gehombar· 
decrd, de ~erste door de RAF, ~le tweede 
door het Luftwaffe. 

Behalve de drie 'eerstgenoemde, zijn 
van de meer hekende passagiersschepen 
nog slechts over de Mauretania, de 
Nieuw A insterdam) de Brittanic en de 
Tle de France. De enige Amerikaanse 
luxe-hoot der middel-klasse, thans n~g 
op d-e Atlautisehe ·oceaan, is de A nierica. 
Van de Duitse middelklasse is nog 1 
schip over, van de _ ltaliaanse nog 4, van 
de Cunard Line nog 4 -van -de ·17 . .. . -.. 

Wie zon dit tieri jaar ·gele.den bebben 
geloofd ? In ieder ·gevai: weldra· ·komt 
er een groot Nederlands ~chip bij :-' de 
Willem Ruys (die over een paar weken 
naar Indie k omt op zijn maiden-trip-'-' 
Red. Uitlaat). 

Uit , De Schelde". 9 
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PELABOEAN RATOE 
V elen zullen het aardige pla'atsje 

Pelaboean Ratoe aan de Wij;z. 
koopsbaai wel kennen. Menigeen 
trok er vroeger voor het doorbrC'n· 
gen van week-einden hecn, om !.c 
genieien van de geweldigc bran
ding, die er op de mooie stranden 
slaat. De tocht erheen was op zich
zelf de moeite al tt'llard, vanwe.gP. 
het natuurschoon, ile grootsc t•er
gezichten en_ de prachtige thee· en 
rubber-ondernemingen, die men on
derweg links en rcchts passcerde. 
De b-evolking was talrijk, welva
rend en vriendelijk. 

In het laatste stadium van de politio
nele actie op Java, Sumatra en Madocra 
werd P elaboean Ratoe en de streek rond 
de Wijnkoopsbaai door de Nederlandse 
troepen bezet. In het begin van Oct_ober 
heb ik er een bezoek gebracht. 

De cultures 
Hoe anders is het daar nu, in vele op

zichten. De n~tuur h eeft op zichzelf 
weinig aai1 schoonheid ingeboet. Wei 
wordt op vel e punten door de bevolking 
z.g. roofhouw toegepast, waardoor er 
vele kale plekken .in het dichtbegroeide 
landschap zijn ontstaan. De thee is vrij
wel geheel gerooid en de gronden zijn 
door bevolking. in gebruik genomen voor 
de aanplant van andere gewassen. 
Slechts Mer en daar zijn enkele thee
struiken overgebleven. De rubb~r is er 
over het · algei:neen beter af gekomen. 
Practisch aile rubher-aanplantingen zijn 
intact, doch de fahrieks-emplacemenh-n 
en andere- gebouwen zijn er slecht aan 
<loe, tengevolge van de doelloze verniel· 
zucht, die de republikeinse bendeleiders 
met ,verschroeide aarde" hebben be
titeld. 

Vernielingen 
AI vlak na Buitenzorg hegint b<'t. 

W oonhuizen, kloosters, kerken, rubber
en thee-fahrieken, woningen van em· 
ploye'e en wat men verder nog aan 
onroerende goederen aau deze lijst kan 
toevoegen: niets staat er meer. Alles-is 
verbrand en/of afgehroken. Tranen 
schieten je in de ogen , als je het ziet en 
je vraagt )e af, hoe dat ooit ~og weer in 
orde moet komeu. Rondom Pelaboeau 
Ratoe bevond~ zich tientallen onderne· 
rningen., waarvan er slechts twee of drie 
kunnen werken. Zij werden vooruame· 
lijk gespaard~ dank zij de loyaliteit van 
enige Indonesi11che employe'B, die de 
door de T.N.I. uitgevaardigde order om 
de boel in brand te ~Jteken, eenvoudig 
niet hehhen opaevolid. 

. EN NOG lETS 
Het plaatsja zalf 

Het plaatsje Pelaboean Ratoe heeft, 
naar verhouding, weinig geleden en zelfs 
de telefoon is nog intact. De pasang· 
grahan en het hungalow-hedrijf zijn 
verdwenen. De bevolking is zeer vrien
delijk. Het valt op, dat er io weinig 
mannen zijn in vergelijking tot het 
grote aantal vrouwen en kinderen. Naar 
men zegt, is dit een gevol g van het feit , 
dat gedun;nde de hezetting het grootste 
deel van het mandom door de J apanners 
is afgevoerd en nimmer is teruggekeerd. 

Het K. P.M.· huls 
Het K.P.M.-huis staat er nog .en is nu · 

verhlijfplaats geworden voor een 
verwilderd paard niet haar veulen, die 
gezelschap hehhen va_n twee ganzen. In 
ieder geval is dat nog wei iets voor de 
Pelahoean Ratoese H.O.B ..... Er kunnen 
twee gezinnen in \vorden ondergehracht 
en, gerekend met 4 vierkante meter per 
persoon, zelfs wei meer ...... 

De veiligheid laat nog wei iets te wen· 
sen over, niaar dat is van ondergeschikt 
helang. Op de uitreis kreeg ik in Bui
tenzorg eei) militair escorte , aan boord" , 
dat dienst deed als mijn persoonlijke 
lijfwacht. Het gaf wei een veilig gevoel. 

In het plaatsje ligt een militaire . he· 
zetting dicht bij het telefoonkantoor. 
Hier en d·aar, verspreid over de onder· 
nemingen, hevinden zich kleine mili
taire detachementen. Tanks pairouil
leren regehnatig op de wegen, terwijl 
men tevens is hegounen m et het oplei· 
den van landwaeltten voor de onderne· 
mingen. :Pit verhoogt natuurlijk wei de 
veiligheid, maar is toch nog verre van 
voldoende. 

Verzekering noodzakelljk 1 
lk had dezelfde ervaring als Van 

Wyhe en P ee in Soerahaia, toen zij naar 
Grissee trokkerr. V 66r mijn vertrek 
waren pogingen in bet werk gesteld om 
een verz€kerin g af te sluiten, doch 
hieromtrent was nog niets hekend, toeu 
ik w·eg moest. Cm had echter stellig 
verk\aard, dat , al het mogelijke zou 
worden· gedaan". Na m'n terugkomst 
hleek, dat geen verzekering was afgeslo
ten, omdat de B.V.U. geen individuele 
posten aanueemt. 

Dit onderwer p is van groat bela,n g 
voor allen in onze maatschappij, diP. 
z~ch voor d~enst naar~ een onveilig sebied 
moeten begeven. In de cultures loopt er 
voor alle. employe's eeri collecticue 
molest-t:erzek erin g, waaruan de premic 

fl. 5.40 per mille per jaar bedraagt, die 
door de diverse maatschappijen wordt 
gedragen. Zoals het nu bij de K.P.M. is, 
is niemand verzek erd, behalve dan on
der de bepalingen van de S.O.O.R. 
W anneer ondergetekende o p zijn dienst· 
reis om zeep zou zijn gebracht - iets, 
wat geenszins tot de onmogelijkhed en 
behoorde- zouden zijn weduwc C'n 
wez~n slechts fl. 42,50 per maand meer 
aan.pensioen hebben ontvangen dan het 
normale K.P.M.-u·eduwe- en weezen· 
pensioen zou h ebben bedragen. Dit 
bedrag is te gering. 

Sluit de K.P.M. echter een colle
tieve ;;erzekering af op dicgenen , die er 
momenteer voor in aanmerkins komen, 
dan kunnen hier naar u;illekeur perso· 
nen aan worden toeg-evoegd. V inden 
deze het bcdrag ( dat nadet ot:ercen 
ware te komen) te weinig dan kunnen 
zij z ich (net als de employe's in de cul· 
tures) op cigen kosten voor een extra· 
uitkering laten verzekeren. De huidige 
toestand op dit gcbied is onverantwoord 
en onverantwoordelijk ten opzichte vA 
de gezinnen dergenen, die zich naP' 
onveUige gebicden mocten bcgcven. 

• W at ik m et het bovenstaande ook 
maar h eb will en _ zeggen: Pelaboean 
Ratoe , is voorlopig nog niet ge_schikt als 
vacantie·oord ...... . . . 

L. W akka. 

NOG EEN SOLLICITA.TIE 
Wij zoek; n een waker. 
De gepensioneerde Timorrese soldaa.t 

Mattheiis Ouh Aleng komt !olliciteren. 
Uit ·zijn , afschrift-stamboek" , ·dat hij 

bij zich heeft, lees ik bijzonderheden 
over hem, onder andere dat hij Mo· 
h ammedaan is. 

Dat lijkt me vreemd met die naam: 
Mattheiis. · 

Ik vraag hem, of hij niet een , orang 
Kristen" is. · 

J a , dat is hij inderdaad, zegt hij . 
Doeloe, toen hij in militaire dienst 

ging, nog niet , maar een of andere toe
an wilde het graag en toen i8 h~j chris
ten geworden. Ik laat het onderwerp 
van christen of islamiet nu maar lo8, 
en vraag hem of, h~j op zijn leeftijd · 
(48 jaar) niet bang is om als waker 
dienst te doen. 

, Tidaaa toean ! " . . 
Dan vraag ik hent, ' vat hij van, plan 

is te doen als hij soms dieven op de 
steiger of hij de goedangs ontdekt, 
waarop- hij zegt: · 

, Kalau teean k11ai klewang atau 
hrouning ...... " . 

J.L.V. 
Pontianak. 



P.C.]. en bet ] aar~einde. 
We weten nu uit mededelingen van 

Amsterdam wat meer over de extra-uit
zendingen van P.C.J. gedurende h et 
komende Kerstfeest en jaar-einde, in 
de serie ,Groeten aan zeevarenden ". 
De uitzendingen worden verzorgd door 
dezelfde P.C.J .-rnensen, die al zovele 
,schepen van de week" hebben doen 
oproepen en zij zullen ernaar streven 
om op zo· breed mogelijke schaal Ne
derlandse schepen van die speciale uit
zendingen te Iaten mee-profiteren. De 
K.P.l\-~. is tezamen met de J .C.P.L. 
,geboekt" voor Zaterdag, 27 Decembet· 
a.s., in een programma voor zeevaren
den, in aansluiting op het algemeen 
programma. Dit programma voor zee
varenden zal een uur duren, waarvan 
het eerste halfuur aan de K.P.M. is 
toegewezen. Eraan medewerken o.m. 
het Ensemble Lex Vervuurt en de zan
,geres Hansje Toussaint, welbekend hier 
~"\ lndie uit haar toumee, die zij aan 
U t einde van het vorige jaar maakte. 
Het ,K.P.M.-halfuurtje" vermeldt o.m. 
een rep01'tage vanuit het K.P.M.-kantoor 
in Amsterdam dan wei van een onzer 
schepen, indien die toevallig it~- de 
Amsterdamse haven mochten liggen. Na 
een muzikaal tussenspel zullen een 
12-tal familieleden van K.P.M.-ers in 
de gelegenheid worden gesteld om spe
ciale seizoens-groeten over te brengen. 
V oorts zal de president-directeur onzer 
maatschappij, de heer A. F . Vas Dias, 
een ' voordje spreken. 

W at betreft het voor ·de K.P.lVL-ers 
wel het belangrijkste punt - de groeten 
van familieleden - kunnen we er nog 
bijvertellen, dat getracht zal worden 
. om negen opvarenden van negen ver· 
schillende K.P.M.-schepen te bereiken. 
Dit is dus in tegenstelling met het ge· 

(1uikelijke programma, waarin P~C.J. 
YJn schip oproept. En er is nog. een 

verschil met de gewone programma's: 
ditmaal zullen ook 3 leden van ons wal
personeel door familieleden in Holland 
worden opgeroepen. 

De opgave van de op 27 December a.s. 
op te roepen K.P.M.,ers - varenden 
en walslurpen dns - aan P.C.J. zal 
voor 4 December a.s. moeten geschieden. 

In aansluiting hierop knnnen we ver
der nog mededelen, dat ook op Oude
jaars-avond, wanneer P.C.J. meer alge
mene groeten aan schepen nitzendt, 
nog zal worden getracht om de K.P.M. 
in te schakelen. Hierover hoort U even
tueel nader. 

Voor hen, die daarin geinteresse'erd 
zijn, volgt hier een overzicht nn de be
langrijkste P.C.J .-uitzendingen tussen 
24 December en 3 Jannari a.s. 

W oemdag, 24 DeceJnber. 
Dienst iri de W aalse kerk te Rot

terdam, te verzorgen door de V arende 
Gemeente der Ned. Herv. Kerk. -

V rijdag, 26 December. 
Programma voor zeevarenden, vooral 

bestemd voor schepen van de rederijen 
Vinke en Co. en Van Nievelt-Goudriaan 
en Co. 

Zaterdag, 27 December. 
Programma, bestemd voor 'chepen 

van de K.P.Mj. en J.C.P.L. 

Maandag, 29 December. 
Programma, bestemd Toor ilchepen 

van de Rott. Lloyd en H.A.L. 

Dinsd,a~, 30 December. 
Programma, vooral bestemd voor 

·schepen van Van Ommeren's Scheep
vaartbedrijf N.V., L. Smit & Co.'s In· 
ternationale Sleepdienst e.n de Fa. 
W eismiiller. 

W oensdag, 31 December. 
,PCJ ROEPT HET SCHIP VAN 

DE WEEK!", een algemeen programma, 
d.itmaal bestemd voor aile landgenoten 
op zee. 

Donderdag, 1 lanuari 1948. 
Programma, vooral bestemd voor sche

pen van de S.M.N. met reportages uit 
de Ned. Zeemanscentrale en N.T.M. 
Radio· Holland. 

Vrijdag, 2 ]anzwri 1948. 
Programma, vooral bestemd voor 

.schepen van de K.N.S.M. en K.H.L. 

Zaterdag, 3 ]a.nuari 1948. 
Programma, vooral bestemd voor 

schepen van de Koninklijke Shell. 

En hier de golflengten en zendtijden 
van P.C.J.: 

Middag-...uitzending, gericht op het 
V erre Oosten en Indonesie. 16.00 -
17.00 GMT (17.00 - 18.00 Ned. Tijd) 
op ~lflengten: 16.88 m., 19.88 m . en 
49.79 m. Aanvang Alg. Programma 
PCJ :" 14.30 Ned. Tijd. 

Avond-uitzending. Herhaling, gericht 
op Europa en Afrika (ook Neder
land) 20.30 - 21.30 GMT (21.30 -
22.30 Ned. Tijd) op golflengten: 25.57 m., 
31.28 m en 49.79 m. Aanvang Alg. Pro
gramma PCJ: 19.30 Ned. Tijd. 

Nacht-ui.tzending. Herhaling, gericht 
op West-lndie, N-. en Z. Amerika. 
03.00 - 04.00 GMT (04.00 - 05,00 
Ned. Tijd) op golflengten: 25.57 fll·• 
31.28 m. en 49.79 m. Aanvang- Alg. Pro
gramma PCJ: 00.30 Ned. Tijd. 

Vervo/g K . P.M. - Journaal 

- Onder de vele namen, die men w 
geregeld i~ dit journaal leest, is er een, 
die niet meer op de ranglijst zal voor
komen. Het is die van gezagvoerder Y. 
Stelma, aan wie op eigen verzoek eer
vol ontslag is verleend met in aanslui· 
ting daarop vervrocgd pensioen. Wij 
hopen, dat het gezagvoerder Stelma 
gegeven moge zijn om nog vele jaren 
in goede gezondheid van het welver
diende pensioen te genieten. Wij weten, 
dat wij hiermcde de gevoelens vertol
ken van allen, die het genoegen hebhen 
gehad om met deze sympha1ieke ge
zagvoerder te varen. Op 9 Decembe1· 
a.s. vertrekt gezagvoerder Stelma als 
,staff-captain" met de Nieuw-Holland, 
doch eerst zal hij op het hoofdkantoor 
op 5 December a.s. nog even in de 
bloemen worden gezet, ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig dienstjubileitm. 

• 
-Gezagvoerder Jac. Belger van de 

Pahud zal op 5 December zijn zilveren 
dienstjubilenm herdenken. Zijn schip 
is dan in Soerabaia. 

• 
- De 13 jaar onde Pietje Oosterman, 

die in de 6e klas van de Christelijke 
Nationale School te He.ienoord zit, heeft 
een mooi hr.iefje geschreven aan de 
haven-d.irectie te Tandjong Priok, waar
in hij vraagt om foto's en nadere bijzon
derheden over het convooi K.P.M.
coasters, dat in Juni j.l. onder com
mando van kapt. Van lVIeerten in Batavia 
is aangekomen. Hij moet over dit on
derwerp n.l. een opstel schrijven en 
weet niet, hoe het op zo'n convooi toe
gaat, hoeveel mensen er wei op zo'n 
schip kunnen, of er altijd zoveel sche
pen met een convooi meegaan en zoal 
meer. Zo'n CO'aster is voor Pietje al een 
heel groot.schip, dat hij daar op de Oude 
Maas nooit ziet en hij is dus erg nieuws· 
gierig. De afz. PZIND gaat Pietje aile 
bijzonderlieden schrijven en we zullen 
natuurlijk zorgen, dat hij ook nummer 
7 van ,De Uitlaat" krijgt met de versla
gen en de foto's van het eerste coaster
convooi. 

• 
Een telegram van -het Algemeen 

Nederland's Persbureau nit Amsterdam 
meldt, dat de K.P.M. op de aanstaande 
algemene vergadering van aandeelhou
ders zal voorstellen om over het jaar 
1941 een dividend V'an 8 procent nit te 
keren en over de jaren 1943 en 1944 elk ~ 
3 procent. Over de jaren 1942 en 1945 
zal, volgens dit voorstel, geen uitkering 
worden gedaan. Van het totaal van 
14 procent over de jaren 1941, 1943 
en 1944 zal 10 procent in aandelen en 
de rest in contanten worden uitg~eerd. 11 
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SIGaRETTEN-WEE 
Bois elke dag een glaasje", zo ,, ' . " M .. 

staat het in ,Elsevier . aa,r W~l aan 
boord zweren hij Okma, want die zegt, 
dat je er iedere d.ag twee moet ne· 
men ...... . .. - Borrelen voor het eten . is 
scheeps-matjam. De borrel is belangrijk 
en h et maakt ons altijd treurig, als het 
maand-rantsoen op is.' 

Edoch er ~ijn helangrijker dingen ' ' . . in het Ieven, metwaar? Een stgaret 
b.v., right now! Een mens is een f?.e· 
compliceerd wezen . Hij hegeert altt~d 
datgene, wat hij niet heeft. J a, tk 
droom veelvuldig van Portland de 
laatste tijd en h et _is altijd 4etzelfde. 
Tergend wordt het!... ...... Die grote 
dru..,store van Fred Meyer, op de hoek 
van b de 4th Avenue en Alderstreet. Dat 
lieve blondje (met wie ik nooit uit 
ben geweest) met haar liefste gliml~ch: 

?" c 1" What brand do you want. , arne , 
tiuister ik b ees, ,yes, 15 cartons, yes". 
En als ik dnn wakker word, heb ik een 
flanwe h eimwee-smaak in m'n mond. 

,A an de wal hehhen ze weer dan wij" '· 
zegt de stuurman, maar die heeft ma~· 
k elijk praten , want hij rookt aileen st· 
garen! Als was ben ik in __ de han den 
van de gifhandelaar. Alt1.1d geweest. 
Eerst Belse shag in de bezettingstijd in 
Holland en later , heipalen'', drie voor 

1, . d een gulden ,swiet korreperao , zet . e 
schoft dan, mijn leed met een hhk 
peilend. In Batavia durf ik niet meer 
te komen. ,Kepsteen toewaaaan ?", zeg
gen ze daar, maar het klinkt even ge
meen als thuis en het is even duur ook. 
Dat nekt me. Iiapitalen kost het, me
neer, en als m 'n vrouw het wist kreeg 
ze d'r wat van ! 

De vorige reis kwam Van Lennep 
a an ~oord. ,Vooruit nou, lafaard", 
stookte ik mezelf op, ,vraag nou, hoe 
dat eigenlijk zit met die verdeling!". 

,Meneer Yan Lennep", begin ik, , de 
vorige reis . ... ..... " . 

, Ja, dat weet ik" , zegt hij, ,die be
schimmelde koek. Dat lag aan de ver· 
p akking. Echt zonde. Een h ele partij 
bedorven". Het gaat hem aan zijn h art. 
lk kan het hem aan zien. Maar ik eet 
nooit koek, dus zeg ik h ardvochtig : 
, Ja, maar die sigaretten, zief U''. ~ 

,Waren dre ook beschimmeld?''. 
,Nee, alleen b eschimmeld weinig. 

H onderdzestig. sigaretten voor de h ele 
maand. Daar doe ik een week mee". 

,NoU:', zegt-ie ,da's j ammer voor U, 
maar er is nie t meer'~. 

, J a maar ", 'het;!;in ik weer, , is er nu 
niet ergens een circulaire, waariR staat , 
dat de crew minder krijgt ?". 

H~j neemt me koeltjes op. , Nee !" 
zegt-ie dan ~arteloos, ,allemaal even" 
veel'. (,Even weinig", denk ik en voel 
me verder als een geslagen hond ..... . ). 

Vijf dagen hehben we in de hemel 

geleefd. Wie het gerucht de wereld in 
heeft geschopt, moest eigenlijk worden 
doodgeslagen, maar we gingen naar 
Singapore! Yes sirreee! Dozen vol 

Players" hadden we in gedachten al 
" ' uit de ,bond" besteld. t Jonge, wat 
voelden we ons fijn. ledereen aong, tot 
de headboy toe en die it~ anders nooit 
zo'n flierefluiter. Zoeven kwam de post 
aan boord. , Met roken is het nog slecht 
hier", schrijft de ouwe heer en moed~r 
vraagt: ,Zeg, kun je niet eens wat siga· 
retten oversturen voor Pa, want de man 
is er sikkeneurig van en jullie hebhen 

_daar toch genoeg aan boord". De heer· 
lijk onnozele schat van een ouwe dih· 
hes ! Enfin, als we maar eerst in Singa
pore zijn geweest. 

In h et gangetje hoor ik een rauwe 
gil van de stuurman . W aar z'n k offie 
blijft ! De toon staat me niet aan. 
Die heeft bepaald slecht nieuws van 
huis. Hij rent me bijna van de sokken, 
als hij zijn hut uit komt vliegen. ,W aar 
is die r ... boy nou weer?" lk kijk h em 
aan, er lig t een broeierig-desperate 
blik in zijn ogen. , Zwarigheid ?", pols 
ik voorzichtig. ,Slecht nieuws ?" Hij 
grijnst bepaald moordlustig nu ..... . 

Zijn antwoord is de genadeslag: 
, Vijf reizen Tjilatjap" . R. Bykerk. 

V ervolg : Radio's 
zullen voor een nieuw apparaat in 
aanmerking kunnen komen. 

Aanvragen gelieve men voor de 
15e J anuari 1948 in te dienen ·hij 
de afdeling Personele Zaken van 
ons hoofdkantoor. 

lndien er meer aanvragen dan 
toestellen zijn, zal de toewijzing 
bij loting geschieden. 

Degenen, die tenslotte een radio· 
toestel krijgen toegewezen, dienen 
een koopovereenkomst der N.V. 
Radio~ en Verlichting l JTI.portmij. 
te . Batavia te ondertekenen, dat zij 
het apparaat hinnen 12 maanden 
niet aan derden zullen wedervet
kopen, verhuren of in bruikleeil 
geven , tenzij met schriftelijke toe
stemming van genoemde maat
sch appij. Bij overtreding wordt 
een sch adevergoeding van f 750.-

. geeist. De fahrieksnummers wor
den uiteraard geregistreerd. 

De prijs van de to~stellen za1 
plus-minus fl. 265,- c.i.f. Tandjong 
Priok bedragen. Hierhij komen dan 
nog de kosteu van invoerrechten , 
benevens eventuele verpakkings· 
err verzendkosten (hij aflevering 
huiten Batavia) . 

In principe zal geen voorschot 
op salaris voor .dcze aanscha£ 
kunnen worden verstrekt. 

'Wij wach ten dus op aanvragen. 
De afd. P.Z. 

Stop Pressl 
* 

J u.i:st voor het ter pe1·se. gaan vail 
dit nummer, bereikte ons het lijstje 
van de K.P.M.-ers, die zullen worden 
opgeroepen in het speciale P.C.J .·pro· 
"'ramma van Zaterdag, 27 December 
o . D (zie pag. 11 van dit nummer) - e ge-
lukkigen zijn: 

Gezagvoerder Belger (Pnhud), le 
stuurman Hoogland (Melchior Treub), 
-2e stuUI·man P lantfeher ( Khoen Hoea)} 
3e stuurman Van den Blink (Generaal 
van Geen), 4e stuurman Van der Worp 
( Bontekoe:}, hoofdwtk. De. Kleyn 
(Both) , hoofdwtk. Smidt ( Bandjer· 
nw.sin), 2e wtk. Augusteyn (Fort R ens
selaei), 3e wtk. Verhaar {R eael), 3e wtk. 
Riko (Fort Amsterdam)_ Als , reserves" 
zijn aan Hilversum opgegeven 1e stuur
man Gerdingh ( Balikpapan), 4e stuta· 
man J. G. Jansen (Tasman), 2e w- ' 
Hage (V1m Spilbergen ) en 5e wtk. 
Pieters ( Plancius}. 

Van het walpersoneel zijn aangewe
zen de adjunctchef Doorvoer Herfst, 
pakliuisweester Koopal (hei den te Ba
tavia) en employe J _ de Bruin te Mp
rotai , met als ,reserves" employe Van 
Druten te Makassar, hoofdemploye Van. 
Zegwaard eveneens te Makassar en em
ploye Caviet te Balikpapan. 

Op he t allerlaatste ogenhlik hleek uit 
een telegram uit Amsterdam nog, dat 
in het 2e halfuur geen J .C.P.L. , doch 
uitsluitend J .C.J .L.-schepen worden 
opgeroepen. Ooze mensen op de Straat 
Malaklw, Straat Soenda~ Boissevain, 
Tasman, Valerius, Ruys, van H eutsz 
en Berlagt'?, die aanvankelijk waren aan· 
gewezen, grijpen er dus naast. Dit ia 
een betreurenswaardig misversta~ 
waarvan de schuld in Amsterdam schi 
te li..,uen. lndien wiJ' hier geweten h a • 

00 • 
{len, dat er aileen J .C.J .L.-schepen m 
het 2e halfuur werden groepen, zouden 
wij in het 1e halfuur ook onze grote 

. schepen niet hehben . vergeten. Wij zijn 
nu doende om in J anuari een speciale 
J .C.P.L.-uitzending te arrangeren . 

Gezinshereniging 
(Vervolg van pag. 4 ) 

De bovenstaaride regeling geldt ui ter
aard niet aileen voor hen, die nog in 
ludie moeten arriveren, doch ook voor 
degenen, die hier al zijn en nog gecn 
gezinsh ereniging hebben kun~en a~n
vrager., omdat zij nog geen hutsvestm~ 
voor hun gezin hadden. gevonden. 
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