
be UITLAAT No. 9- Derde Ja.lrgang 

1 Mei 1948 

Personeels- en voorlichtingsorgaan van de N. V. Kon inklijke Paketvaart-Maatschappij 

SNELLERE EXPEDITIE 
EE~ L fl N D S BE Lfl .N G 

De mceste scheepvaart-bladen en 
tijdschriften in binnen- en buiten
land (en ook vers.chillende perio
dieken, die niet rechtstreeks met 
de scheepvaart te maken hebben) 
hebben zith in de laatste tijd bezig 
gehouden met bet vraagstuk van 
het langdtuige oponthoud, dat 
chepen in de havens ondervinden 

tengevolgc van het trage proces 
van laden en Iossen ( expeditie der 
chepen). Een Britse l"eder heeft he.t 

deksel van de pan gelicht, toen hij 
de vraag stelde, welk nut het nu 
eigenlijk heeft om betere en vooral 
snellere sch epen te bouwen, als alle 
tijdwinst op zo'n manier in de ha
vens t6ch weer verloren gaat. In 
A:rne1ika heeft de regering· zelfs 
een onderzoek gelast naar de moge
lijkheden van een betere-, snellere
en meer efficiente expeditie van, 
cheep Iadil1gen, aangezien aileen 

daal'in voor Do\luland de kans ligt 
om zich in de internati~male con
CllJ1rentie trijd op de been te 
houden. 

Groot probleem 
Jn cderlaucl hccft o nhmgs het ,. Dngblud 

.'cllccpv:w•1." Jtct zwnard opgenomen, toen het 
in zijn kolomm1•n het \'l.'3~lg,tuk van bet op· 
nntho ud in de havens aarl' llleed. H et blad 
noemdo bet .,ecn problecm, dat zeer grote 
afmctingP n h<."Cft aangenomen" . ,.Alle wi.nst' ', 
uld'us hct bind, ,. die modeme en efficiente 
-cbcpen door grotcre ~n elheid en uitrusting 
met moderne nauti sche ins LrumenLen geven, 
!(aat weer 'erloJ·pn door bet dikwijls langdurigc 
oponthoud in de ha;-ens. D:~gclijks wordt er 
in talloze havens tcr wereld als gevolg \:In 
r·on~eotie en andere fartoren, die vertraging in 

. de hand werkt>n, kostb:~ar geld in bet water 
~asmcten". B et blad wees cr vervolgens op, 
tlat dit naagstul.. heus 111iet nlleen -en zelfs 
1tict in ccrstc inoWntie-- de reder~ aangaat. 
Ex- <'11 impo11.eurs en ook passagier, onder· 
vinden er do terugsi:Jg van, omdat de explo i. 
taL ie-l..ostcn hcslisscnd zijn voor de vracht- eu 
pa sag iers-tarievcn. Het totanl van de cons tante 
en val'iabcle kost!'n bepanlt bet niveau, waa1·op 
de uachlprijs zich moet bevinden om een 
ilcheepvaart·bedrij( r endabel te maken. De 
variabelo ikosten zijn ahijd een onzekere factor 
;~t'wee:-t, doch nog nimmer in zulk een mate als 
thans. H et opontbou.d in de havens is een 
kosten-faclor, wnarop de reder vrijwel geen 
ill\ loetl kan uito.,efenen. 

lnvloed op turieven 
,Vertraging in laden en lossen" , 

zo gaat het ,Dagblad Scheepvaart" 
voort, , tuurt aUe in de war. Dat 
dit vooral voor lijnreders op de 
duur een onhoudbare toestand 
schept, i duidelijk. Het is de 
kosten-factor, <lie hie1in de be
langrijkste rol speelt, met het 
onvermijdelijke gevolg, dat dit zijn 
invloed heeft op vracht- en passage
tarieven. Als sch.epen precies op 
dienstregeling kunnen varen, zal 
de exploitatie-rekening lager zijn 
en zullen tarieven kunnen worden 
aangepast. Verder doet de concur
rentie-fao-~r zich gelden. Elk ver
lies zal moeten wordell verhaald 
op de tadeven en dit zal in Jaatste 
instantie terug te vinden zijn in de 
dagelijkse kosten van het Ievens
onderhoud van iedereen". 

Cumpugnes? 
In de Engehe \akhladen zijn georganiseerde 

eampagncs voorgco·teld om ecn .ei.11de te makcn 
. a:~n het onnodige opo!nJhoud in de havt>rtE. 

Men denkt daarh ij vooral aan p,opagan rla 
onder de boolwerkm·•, doch de mecste schr i.i· 
Vt:n•, di e zi('h met rlit onderwerp bezjg heblwn . 
gebouden, zirn er ni et vecl heil in. 

H et aanvattcn van bet prohleem is op zich
zelr weer c('n vr-aa gstn k. Bruikbaire suggesti o> 
z~j n heluas 1101; niet geda:w. Do melhoden voor 
de b ehandeling vain scheepsludingen bebben 
zich gednn;m1e do laatste decennia nict belang· 
rijk ge"' ijzigd. Toch zockt men het in Ameri~~a 
nu in die r ichLing en van reeenle datum zrJll 
nllerlci proefnc111i nl!"n ruet moJem laad- t'll 

losge1·ei. 
Indonesia 

Hoe is bet bier in Tndonesie ? Ook in dit 
land bebb<'n we to makerl meL bet onor:n.stote
l ijke fe it, dat de om]ooplijden tier schepen 
aanmcrkelijk Ianger zijn dan 'oor de oorlog. 
De oo•·zal..en zijn zowel direct- als indirect. 
'~1o znlJ en proberrn ze OJ> Le noemen, dorb 
\..-illen duarbij niet ct' ll$ aanspraak maken op 
volledighcid: 

Directe oorzuken 
a. verslechtering van de vaarwa

ters ( ondiepte, nog aanwezige 
rnijnenvelden, onvoldoende be
bak~ning, een loodsdienst die 
zich niet met die van voor de 
oorlog laat vergelijken); 

b. onvoldoende baven-ounUage 
( beschadigde kaden, diJto goe
dangs, dito olie- en waterlei
dingen) ; 

c. ondiepte der haven langs de 
kaden; 

d. onvoldoende stuwadoors-mate
riaal, vooral rijdend. (Ook 
s teekwagens en netten e.d. zijn 
in nog· ontoereikende mate aan
wezig); 

e. in verband met d. : vracht
auto's op de kaden, die zware 
congesties veroorzaken; 

f. tekort aan gemechaniseerd los-
en laad-materiaal (kranen, 
prauwen, . bokken). 

Indirecte oorzuken 
g . tekort aan geschoolde havenar

beiders (de koelie's zijn van een 
htger gehalte, zwakker en .onge
oefend en pre teren door het 
totaal van deze factoren veel 
minder dan vroeger) ; 

h. ongeschoolde pakhuistneesters; 
i. buitendienst-employe's met on

voldoende ervaring op het ge
bied van scheepvaa~·tzaken en 
de indeling van schip en/of 
lading; 

j . jongere en dus minder ervaren 
zeelieden ( tengevolge van de 
enorme oorlogsverliezen onder 
het personeel van onze koop
vaardijvloot); 

k. een zekere , werk chuwheid" 
onder het hogere· zowel als 
het lagere personeel, dat met 
diebtal en zwarte handel ge
makkelijker aan de kost kau 
komen. (Dit valt onder de grote 
categ01·ie: ,na-ool'logs zeden
bederf"), 

1. politieke w1ijvingen. 

Dat zijn dus nog nl wnt oorzaken. En er 
zijn n og duiz!'nd·en-een <wd:ere factoren, • di e· 
aUc:; hij u1kaa r ecn grote iln vloed uitoefeJwn, 
011 de o mlooptij c.I van een schip . 

Slot: zie pag. 2. 
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Vervolg: 
SNELLERE EXPEDITIE 

Mlddelen tot verbeterlng 
Er kan niet worden ontkend, dat er word! 

gewerkt aan h et wegnemen van vele van de 
bovengenoemde oorzaken. Een plain tot mecha· 
nisatie van o.nze haven·outillage op Priok is 

· - naar wij horen-- in voorbereiding, zowel 
technisch ah f i!mm cieel. De directc oorzakeu 
z ijn ongetwijfeld gemnkkelijker weg te nemen , 
dan de iodio·ecte. Eerstgenoemde raken m eestal 
d e goede wil der :mtoriteiten en de duiten 
(deviezen) . De indirecte oorzaken echter zitten 
veel dieper en worden van buiten-af .uog betn· 
vloed door aillerlei andere aactoren (politie{ce 
hewu stwording, commllllisme, stakingswapeu, 
corruptie etc.). Wij zullen o ns in dit artikel 
niet veriliepen in de vraag, waarom Iucht· en 
t-ail-vervo.e o·~m.·~atschappijen met al dtY.te moei· 
lijkheden minder te kampen schij,nen te heb
ben. Wij hebb~n tenslotte aJleen te maken 
met de scheepvaa rt in het algemeen en met 
ons eigen hedrijf in h et bijzo.nder. R et is nu 
"(~Junaal een feit, dat men met de scheepvaur t 
veel mindcr mee!eeft dan met de luchrvanrt 
.~r de spoorwegen, ruisschien omdat bet zoveel 
minder snel en doa rdoor minder specraculair 
~aat . Ret zal er· dus ~'l de eerste plaats op 
uankomen om de mensen d iets te maken, dot 
(lnoodig oponthoud van een schip veel verder 
~trekkende gevolgen heeft dan men zo op h et 
I)Og denkt. Gevolgen, die iedereen ten.slottc in 
z ij11 poo·temo.o naie voelt. Dat is een zaak, die 
langs de weg der scheepvaart-propaganda heel 
goed kan worden bcnadcrd en op dit geb ied 
zal de bewerking van de massa wellicbt 'met 
succes ku!oJoen gescbieden. We denb.eor aan de 
komende ,Natiomhle K oopvaardijweek'' in 

ederland en aan het strevcn van de ! .E . . 
A.S. etc. 

Wat de hoven-arbeider hetreft : hem zal er 
op moeten worll cn gewezen, dat hij naast al
lerlci venneende en \v:tJ:-e r.echten ook ~ekere 
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P lezler in het werk 

Jllichr en becit tegenover de gcmeenschap, 
waarvan hij deel ttitmaakt. 

Bet verscbll 
We hebben verder meer schepen 

nodig en tot we die krijgen, zullen . 
we meer uit ·de schepen moeten 
halen, die we hebben. Dat betekent 
snellere omloop. En behalve de 
technisohe huJpmiddelen, is bet 
aileen de havenarbeider die daar
voor kan zorgen. 

, De omloopstijd is ~toals w:ij al zcitlcn
voor de rcndabiliteit der maatschappij hct!PS· 
send. D e tiju op zee doorgebraeh t hatllgt ai 
van do nelbeid van bet schip, de dum· va n 
de n~is en de conditie der machines. De tijd 
in de havens wordt besteed ann lossen, laden, 
heratel, ravita iUeriug. De sm.elheid, w·.mirmcd.c 
in de verschillcndc ha,•ens wordt gewerkt, 
verschilt natuurlijk. Een goed voorbeeld van 
betgeen onnodige vcdenging van de omloops· 
tij d betelkent, vo.uden wij oulangs in , Picture 
Po t". Het hetreft ccn goed vrachL~dtill op 
cen 1<1!11ge occaun-trip. Voor de oorlog lag het 
gemidddd 60 dagen in de haven en wa 70 
dagen op z:ee. De ornloopstijd was 130 dagen. 
Zondcr ongelukken kW!. d it scb ip 3 reizeol per 
jnar maken. Met 8.000 ton vraeht op d'e uit· 
I'll do thu isr.eis, vet·vocrde het 24.000 lou nan 
6Xport goederen op de uit· en 24.000 ton aan 
import-goederen op de thuis;reis, totaal 48.000 
ron . Nu, na de oorlog, ligt dit scltip 115 dagen 
irt haven:s, ecn stijging vnu 91%. Met dezelfde 
tijd op zee, betekent dit een omloop van 185 
dagen. zodat het schip rnu maar 2 reizcn p er 
janr ka:n m~ken, mel 16.000 loll op de nit- t>n 
op , de thtli re izen, totanl 32.000 ton. Als de 
omloop deze\fde kon zijn q.ls voor de oorlog, 
zou bet u et zij.n al sof er een half scbip aan de 
vloot ware toegevoegd. 

Kan di t opo~o tboud worde n weggewerkt? On
getwijfeld. Als de havenarheiders, de •·egeriug 

' en de rcders allen meedoen. We hehhen ge· 
schoolde a.rbeiders nodig, grotere mechanise
~·in g om het we;r.k in de havens te ver.:.nel!en, 
hetere arbeidsvoorwaao·den voor de bootwer· 
kers , b.eter transport v~ln en naar de havens, 
.betere sociale voon:ieningen. 110 de k:tden 
begint do vict orie. 

ONDER ONS-

V oor d eze rubrick . i~ ook in dit 
num.m er weinig plaats m eer over. In 
d e afgelopen twee weken kwam een 
bred e stroom bruikbare ko py binnen, 
waarvan een gedeelte tbt het 1 Oe n~m· 
m er moest blijven liggten. 

In het volgende nummer zal voorts 
ecn n ouveautc word~n geintroduceerd, 
rt.l. een serie ctrtikelen over actuele 
onderwerpcn, die de aandacht der ~
reld bezighoudcn. De redactie zal h ier· 
toe overgaan, nadat lw.!lr •uit gesprek· 
lcen m et leden van ons vctrend perso· 
neel is geb~eken, dat voor zulke onder
werpen op d e vloot grote belatn.gstel
ling bestaat. Niet alle schepen zijn irt 
het bezit van voldoende radio's, waar· 
door de opva:renden op de ho~gte kzm.. 
nen blijven van h et w ereldgebeuren. 
H et is · vooral om d e m ensen van d e 
vloot in d e gelegcnheid te stellen ~ 
dit. wereldgebeuren lccnnis te n emen, 
dat bedoelde speci-ale artikelen-serie 
wordt geopend, te beginnen m et · een 
beschouwing over d e ,Benelux". 

M et d e publicatie van h et artikel 
,,Plezier in het w erk" .in dit nummer, 
beoogt de redactie een aantal reacties 
uit te lokkeTJ, die - naar zij hoopt
niet achterwege zullen blijven. 

}. B. B. 

Door omstandigh eden kunnen wij eerst nu de namen n oem:en van ~ 
degenen onder he t . walpersoneel , die per 1 j anuari j.l. tot hoofdemploye 
werden bevorderd. Zij zijn de heren: 

'A. Harteveld (Priok-Eq.), L. A. J. te Boekhorst (chef 
Etablissementen-Priok) , L. W. Wakka (N.D.IH.K.), D. Kal 
(C.D.·Boekh. Logeergeb.) , E. H. B. Houtkoop (Singapore}, 
F. G. E. Moll (gedetacheerd bij ].C.P.L.) , Ch. G. van Hou:.en 
(Singapore}, J. D. de Bats (Makassar ) , j4r. W. 0 . v.d. Bosch 
(V.R.V.IH.K.), F. A. de Lannoy (Makassar ), F. S. L. Hen-
neman (Makassar ), E. L. Rabe (V.R.V.IH.K.) .en: H. J . 
~ieuwen~amp (chef Bewakingsdienst-Priok). 

De redactie van .,De Uitlaat" ·biedt. allen haar hartelijke gelukwensen aan. 



CHINA: SMORKEL-DORflDO 
Haar machteloosheid om paal en 

perk te stellen aan de smokkelhan
del is al dikwijls door de Chineese 
regering Nanking toegegeven. Men 
schrijft daar deze oncontroleerbare 
in~ en uitvoerhandel vooral toe aan 
de enorme afmetingenJ die de cor
ruptie in het bestuurs- en militaire 
apparaat zo langzamerhand heeft 
aangenomen. Te Nanking is men 
voorts van mening, dat al1een met 
hulp van v:reemde regeringen de 
omvang van deze smokkelhandel 
kan worden verminderd· 

De regering van de Britse Kroon
kolonie Hon gkong is 'het verst gegaan 
in haar steun aan de r egering te 
Nanking. Verstrekkende maatregelen, 
die in sommige gevailen met zich brach
ten het afstand doen van verscheidene 
attributen der souvereiniteit, zijn in bet 
begin van dit jaar genomen, zoals het 
machtigen van Chinese douane-amhte
naren om hun activiteit tot Hongkong 
uit te breiden en voorts het verplicht 
stellen van inlevering van deviezen
winsten door Chineese exporteurs aan 
de Central Bank of China. 

auto's, alcoholica, medicijnen, cosme
tische artikelen en andere stukgoederen. 

De omvang van deze zwarte import
handel kan onmogelijk worden vastge
steld, maar er zijn verschillende be
wijzen, da t het merendeel door de grO'te 
havens loopt, die voor de buitenlandse 
handel openstaan, zoals Canton, Amoy, 
Swatow, Foochow, Shanghai en Tientsin. 
Dit betekent dus, dat deze handeJ, plaats 
heeft met voorkennis en behulp van de 
officiele diensten. 

Strange contr6le te Hongkong 
De Hongkongse douane gebruikt een 

derde deel van haar personeel voor be t 
door zoeken van uitgaande schepen 
naar lading, die niet op de manifesten 
vermeld swa t. Als dergeJjjke vracht 
wordt aangetroffen, wordt zij in beslag 
genomen, terwijl de eigenaars voor de 
rechtbank worden gedaagd. In 1947 
werden meer dan 500 van zulke geval
len door de r edhtbanken b ehandeld, 
terwijl voor meer dan anderhal£ millioen 
Hongkong dollar aan lading werd ge
confiskeerd. 

Nada!t enige weken geleden lading in 
bes}ag werd genomten, die o.m. VOOr Cell 
deel uit rijwielen bestond, protestee1:de 
de Chineese vertegenwoor diger te Hong
kong, op grond van het feitt, dat deze 
l ading bestond uit ,persoonelijke eigen-
dommen" . . .. . ... . 

,Ret is" - zo vervolgde de ,.Times"
onjuist aan te nemen, dat de smokkel
handel met China voornamelijk uitgaat 
van Hongkong. Grotere partijen smok
kelwaar komen uit de Philippijnen, For
mosa en nog veel verder gelegen landen. 

De omvang van de smokkel over de 
landgrens tussen h<et •tenitoir der Kroon
kolonie en China wordt waarschijnlijk 
overdre'Ven, maar ook hier he1-ust de 
verantwoordelijkheid weer geheel en al 
bij d e Chineese overheidsdiensten. 

China als dorado 

De enorme Chineese smokkelhandel 
heeft over de h ele wereld de aandacht 
getrokken. Zo schreef in een overzicht 
--overgenomen door de ,.Far Eastern 
Economic R eview" , waarvan wij het ont
lenen- onlangs de Londense ,.Times": 
,In Chinese officide en politieke 
kringen is · bet nu langzamerhand 
gewoonte geworden om Hongkong ver
antwoordelijk te steilen voor de groot
scheepse smokkelhandel met China. 
Deze beschul(li.ging is geuit welhaast van 
de eerste dag der stichting van de ko
lonie af'. Maar zulk een enorme smok
kelhandel is aileen d;in mogelijk, wan
neer de 'toezichts-organen van een land 
incompetent zijn of waar deze handel 
plaats heeft me t de hulp van de 
instanties, zoals bestuur, leger, vloot of 
luchtmacht. 

Zelfs de meest efficiente douane zal 
moeten toegeven, dat zij niet in staat is 

De oorzaken om aile smokkelhandel te verhinderen, 
De verleiding voor de smokkelaar en Maar de lange kustlijn, corruptie en 

zijn handlangers wordt groter naarmate de algemene inefficiency der officiele 
import- en deviezen-restricties exhorbi- Chineese instanties (het leger inhe
tanter worden en <enorme winsten in b et grepen) werken samen om smokkel in 
uitzicht stellen door middel van ont- China nog extra te bevorderen. 
dwking. De Chineese regering heeft de De regering van Hongkong heeft 
import van verschillende soorten z.g. medegewerkt om het euvel te bestrijden 
,luxe-artikelen" geheel verboden en op een wijze, waartoe slechts weinig 
h eft en l egt buitensporige rechten en souvereine regeringen bereid zouden 
invoer-restricties van en op bijna alle zijn. Behalve de hierboven reeds ge
andere artikelen. De individuele smok- noemde maatregelen, werd op verzoek 
kelaar en de .smokkelkongsi's kunnen dus . 'Van China door de Hongkongse rege
enorme wins ten maken en zij hebben ~ ring de invoe1· van Chineese garens en 
zich dan ook in het - bijzonder gewo~ tJ4 textiel verboden, wat ernstige gevolgen 
pen op bet- binnensmqk.ktelen vanWthad voor de export van producten der 

weef-industrie ·in de kolonie. Na h et 
bezoek van de Britse parlementaire 
missie aan China, werd besloten om een 
nieuwe poging te doen om deze illegale 
handel te onderdrukken. De regering der 
Kroonkolowe vaardigde verder een be
sluit uit, waarbij reders verplicht werden 
hun Iading-manifesten in t e leveren van 
goederen, die voor China waren geladen. 
Een afschrift daarvan wordt, voorzien 
van een stempel, aan de eigenaars ge
retourneerd. Een andere gaat naar de 
Chineese douane. 

Deze smokkel heeft twee kanten. 
Niet aileen is invoer van een aantal 
artikelen verboden, maar de Chinese 
regering heeft ook door verschillende 
harer officiele instanties getracht om 
beslag te leggen op zekere inheemse pro
duct'en, die zij tegen hoge prijzen 
verkoopt, terwijl zij aile deviezen , die 
de uitvoer ervan opbrengt, opslokt. Zij 
ktmnen niet venvachten, dat Hongkong 
of de Philippijnen of welk ande1: land 
ook, de beweging verhindert van aile 
lading, die · uit de Ianden wordt ge
smokkeld, tegen al die verstikkende 
m on opolie-regelingen in. 

BELEEFD VERZOEK 
D.e redactie van ,De Uitlaat" is 

altijd zeer geroerd door blijken van 
een steeds stijgende belangstelling 
voor het orgaan. Aardige bewijzen 
van medeleven. plegen baar geregeld 
te bereiken. Zij w.eet, dat iedereen 
graag de bele jaatga:ng van ,De Uit
laat" bij elkaar boudt. Zij weet ook, 
dat e'r tot voor kort geen ,Uitlaten" 
genoeg· waren. Maar zij moet er dan 
toch w1el met klem tegen protesteren, 
dat er bij afwezigheid van de beide 
redacteuren --die ,De Uitlaalt'' niet 
kunnen maken door alleen op kantoor 
te blij1ven zitten- lieden bet ,Uit
laat" -redactie-bureau ten Hoofdkan
tore binnendringen om zich eigen
machtig in bet bezit te stellen van 
exemplaren, die zij missen. De redactie 
is tot de ontdekking gekomen, dat er 
van baar tafels en elders in baar kan
toor ,Uitlaten" worden ontvreemd. 
Niet alleen, dat het simpel annexeren 
van een , Uiltlaat" bepaald niet de 
juiste manier is om zich in het bezit 
van ons orgaan te stellen, is het 
hovendien in ihoge mate onwellevend 
en brengt ltet de redactie aan bet 
einde van het jaar in moeilijkheden. 
Zij reserveert volledige jaargangen 
dm. die aan baar m.edewerkers aan te 
bieden als blijk van waardering voor 
betgeen zij voor ,De Uitlaat" doen. 
Men wordt dus beleefd verzocht en · 
met klem aangeraden om datgene, 
wat zich in de redactiekamer bevindt, 
tnet rust te laten. 
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NO'FITIA.S flRGENTINA.S 
In het werelddeel, waar de lang

ste lijn van de K - J. C. P. L . haar 
eindpunt heeft, vinden we een land, 
dat momenteel in het middelpunt 
van de belangstelling der economi
sche we1·eld staat. Argentinie. iWij 
koppelen het woord automatisch 
aan granen, vlees, hulpbron voor 
gebrek-lijdend Europa. 

Export en Import 
Op 18 Maart j.l. werd teen handels

overeenkomst tussen Argentinie en ons 
land gesloten voor de tijd van ~ jaar. 
Nederland zal jaarlijks voor teen mi
nimum van 450.000 ton aan granen, 
quebracho en caseine afnemen, terwijl 
Argentinie de voorziening van andere 
voor de oorlog door ohs afgenomen pro
ducten, zoals huiden, wol, gierst, vlees· 
extract, olieen en talk zal bevord,eren. 

Nederland z~l daarentegen scheeps· 
en baggermaterieel leveren, voor een 
minimum van fl. 43.500.000 per jaar, 
alsmede chemische en industriepro
ducten. De overzese gebieden zuUen in 
deze overeenkom st deelnemen voor ruwe 
rubber en tin. In de Nederland~e 
scheepshouw zijn reeds ord~rs geplaatst 
tot Arg. S 125.000.000 (fl. 83.750.000). 

Voorts we;a:d een onderling lopend 
crediet geopend voor Arg. $ 110.000.000, 
terwijl Argentinie aan • Nederland een 
crediet verstrekte van Arg. S 125.000.000, 
dat door de l everantie van het scheep
vaartmateriaal reeds reniet zal worden 
gedaan. 

Zo vinden we ook in Argentinie een 
typisch voorheeld van na-oorlogse han
del , gebaseerd op waarde en ruil van 
goede ren. 

Hovenbedrijl 
Nauw verwant aan de goederenhandel 

is vanzelfsprekend he t transpo1·t. 
De drie helangrijkste havens in het 

noordelijk deel van Argentinie zijn 
Buenos Aires, Bahia Blanca en Rosario. 

W anneer w:ij aileen reeds de ~oestand 
in Buenos Aires in ogenschouw nemen , 
is er een groot verschil waar te nemen 
met b.v. een jaar geleden. Men had toen 
te kampen m et stakingen onder poli· 
tieke invloed, stuwadoors eisten hogere 
verdiensten , t erwijl de arbeidsprestaties 
helangrijk minder waren (en nog zijn) 
dan voorheen.. De haven was hovendien 
gedurende de oorlogsjaren verwaarloosd. 

Dit, gevoegd h~j de veel te wensen 
overla~nde organisatie, had t engevolge, 

' dat schepen soms tw~e a drie maanden 
hleyn liggen, wat tot een grote con
gestle leidde. 

Het zelfde gold voor alle Argentijnse 
havens. De organisatie b erustte bij vele 

,ministeries" wat leidde tot een t ypisch 
voorheeld van ,vele hazen weinig werk" . 
Iedereen had iets te vertellen en alles 
moest over een uitgebreid stelsel van 
schijven lopen voor enig r esultaat werd 
hereikt. Als er nog iets werd hereikt 
tenminste . .. .. . 

Ons speciaal tot Buenos Aires heper
kiende, kunnen wij nie t anders dan 
vooruitgang constateren, hoewel de 
haven nog verre van ideaal is. De outil
lage is goed en de prestaties zijn hoger 
dan voorheen , hoewel nog geenszins 
normaal. Doch dit is een algemeen ver
schijnsel over de gehele wereld. De 
schijven zijn er 66k nog, zij bet mis· 
scbien in iets mindere mate dan een 
jaar gel eden. 

Dieptepunt 
Toen h et hoogtepunt -Q{ diepte

punt- van de congestie was bereikt, 
h eeft men ingezien, dat maatregel en 
moesten worden genomen. In verhand 
hiermede h eeft .de president van de 
Republiek, generaal P eron , dan ook 
p:ersoonlijk ceo ex-luitenant-ter-zee aan
gezocht om de leiding van h et hedrij£ 
en een al gemene reorganisatie op zich 
te nemen . Dit is nie t zonder uitwerking 
geblteven. 

De preslaties zijn opgevoerd en lig
tijden van enkele maanden hehoren nu 
tot h et verleden, zoda t de ankerplaats, 
(ca. 35 km huiten B.A.) thans weer 
practiscll leeg is en er geen tientallen 
schepen, wekenlang van de b ewoonde 
wereld afgesloten, liggen te wach ten. 

De havens van Bahia Blanca en 
Rosario zijn van veel minder belang dan 
Buenos Aires. Rosario is vnl. graanha
ven en wtegens gehrekkige outillage on
geschikt voor stukgoederen. Bovendien 
is deze h aven alleen voor kleine schepen 
Le h ereiken , daar zich in de Rio Parana 
een bank bevindt, waarhoven slechts 
weini"' water staat. De grotere graan-

o A ' schepen moesten dus in Buenos 1res 
binnenlop·en om hun l ading in te nemen. 
De havenorganisatie van Rosario was 
tot voor kort in b anden van een Franse 
maatschappij . Enige tijd geleden wercl 
zij door de Argentijnse regerin g over
genomen. 

Plannen hestaan om de loodsen, 
kranen en kaden grondig te herste1Ien 
en gedeeltelijk te vernieuwen, daar de 
h aven in een verwaarloosde toestand 
verkeert. Op ueze manier h oopt men 
ook een gedeelte van b et stukgoederen
verkeer naar R osario t e verplaatsen , t er 
outlasting 'van Buenos-Aires en van de 
spoorwtegen. . 

Over Bahia Blanca verloopt mteraard. 
hoofd zakelijk h et transport van midden
Ar"'entinie en van bet Zuidelijk deel 

t> 

van de provincie Buenos Aires. Ook bier 
h eeft men uithreiding geprojecteerd om 
tot een heLere verdeling te komen en 
, het kind met bet waterhoofd," Buenos 
Aires, weer n01·male proporties te doen 
aannemen. Buenos Aires zal echter al
tijd de grootsLe Argentijnse haven 
blijven. 

Scheepvoort 
Vanzelisprekend vinden wij in Bue

nos Aires aile zeevareude naties in de 
vo1111 van drijvende pakhuizen en hotels 
vertegen woordigd. 

De heste handelsrela ties zijn dan ook 
de vooniaamste vertegenwoordigers in 
de scheepvaar t, zodat wij in La tijns
Amerika een groot aantal Noord
Amerikaanse en • Engelse schepen aa n
treffen. 

ederland mag er echter in de Ar
gentijnse scheepvaart ook zijn. In 1945 
kwam bet met de in Buenos Aires ver
werk te tonnage op de 7e pl aats, terwjj} 
wij in 1947 no. 6 waren, zoals uit on
der taande tabel hlijkt. 

1945 1947 

\ Ver. Staten 12.54% 27.04% 
VICl·. Koninkrij l 32.47 % 20.54% 
Argentil1ie 15.50% 9.92% 
Noorwegen 3.03 % 8.22 % 
Zweden 8.42% 4.25% 
Nederland 2.04% 3.70% 
Spanje 8.83% 3.56% 

De tolaal verwerkte scheepsruimte 
was iu deze jaren respectievelijk ca. 
6.750.000 ton en 8.518.219 t on, zodat 
Nederland hierin deelnam voor ca. 
135.000 ton en ca. 315.000 ton. 

Nederlondse reder . 

Wij treffen hier schepen van de na-: 
vol gende Nederlandse m aatschap_pijen :: 

Koninklijke J ava China P aketvaut 
L ijn .V. (Royal Interocean Lines) ; 
v. ievelcl-Goudriaan Stoomvaart
maatschappij .V.; Koninklijke Hol
landse Lloyd N.V.; Maatschapppij 
Vrachtvaart en de Konin.klijke e
dcrlandse Stoomboot Maatschappij 
met haar zgn. ,. 1agelhaens-dienst" 
rond Zuid-Amerika. 
Voorts werd onlangs een lijn geopend 

door de Engels-Nederlandse ,.Silver 
J ava Pacific Line", van Buenos Aires 
langs de Oostkust van Z. Amerika, door 
bet Panama-kanaal naar de havens aan 
de W eslku.st van Noord Amerika en 
Canada, met oversch eep van l ading naar 
bet Verre Oosten in San Francisco. 

~aart 1948. Steekhevel. 



_Ons .Ainsterdam.-kantoor 
Wij bebben al dikwijls verzoQh t 

om enige mededelingen te mogen 
ontvangen, aangaande de organisa
t.ie, bezetting en w;erkve1·deling ·van 
ons K.P.M.-kantoor in Amsterdam'. 
In verband met een reorgmtisatie, 
die inmiddels baar beslag beeft ge
kregen, kon men aan onze verzoe
ken om inlichtingen pas nu vol<loen. 
Aa.n een terzake uitgegeven circu
laire ontlenen wij -vooral ook ten 
behoeve van de Holland-gangers-
bet volgende : 

Er zijn drie groepen van afdelingen, 
n.l. de groep Technische Dienst, de 
groep Algemene Dienst en de groep 
Comptabiliteit. 

De groep Teclmische Dienst is ver
deeld in de afdelingen scheepsbouw, 
machinebouw en inkoop. Laatstge
noemde afdeling is dan weer gesplitst 
in Inkoop-Materieel en Ink.oop-Pro
viand. 

De groep Algemene Dienst kent de 
volgende af delingen: personele zaken, 
geneeskundige dienst, archie£ en een 
afdeling algemene dienst, die nog 
twee onder-afdelingen h eeft, t.w. alge
mene zaken en vrachtzaken. 

De groep Comptabiliteit heeft de 
navolgende afdelingen: administratie, 
assurantie en belasting, boekhouding, 

controle, Bombay-administratie en ten
slotte financien. 

Verder kent h et Amsterdam-kantoor 
een secretaris in algemene di~nst. 

Wat betreft de technisch e dienst 
moge nog worden opgemerkt, dat in 
verban d met de samenwerking tussen 
de K.J .C.P.L. en onze maatschappij, 
de geh ele dienst van l Januari j .l. af 
zowel voor de K.J.C.P.L. als voor de 
K.P.M. werkt, ook op 'h et gebied van 
de scheepsbouw. In aansluiting op deze 
maatregel ging de heer C. A. Poot, 
voorheen chef T. D. van de J.C.J.L., 
als , hoofdinspecteur" naar onze maat-
schappij over. . 

De lijst van werkzaamheden, die de 
verschillende afdelingen van het 
Amsterdam-kantoor moeten behartigen, 
is uitermate indrukwekkend en b e
heist voor de afdeling machinebouw 
van de groep T. D. o.m ..... h et beheer 
over de T.D.-auto en dito motorboot. 
De afd . Inkoop (onderafdeling pro
viand) is belast met het toezicht op de 
schoonmaak van het kantoorgebouw. 

De afdeling personele zaken van de 
groep Algemene Dienst behartigt - zo 
zien wij uit de circulaire verder- ook 
de social e verhoudingen en h et contact 
met rel aties van ons personeel, voor 
zover dit niet op financieel gebied is 
gelegen. 

.:DRUK-PRRET 
Tussen Laurens Janszoon Cos

ter's letter-snijdaij en de roterende 
wonderen van vandaag liggen een 
slordige z'es eeuwen. ,In 1439 zo 
ongeveer", zei bet buurmeisje op 
mijn vraag. , Zo staat bet tenmin
ste in de oplossing van bet kruis
woord-raadsel in ons schoolkran
tje". 

Ik heb naarstig gezocbt in dlie 
delen van de E.N.S.I.E., maar er 
stond niets in ove1· Laurens Jans
zoon. Wel, dat een zekere Guten
berg omstl·eeks 1440 voor bet eerst 
een hoek drukte. 

Ik houd het toch maar op ons 
buurmeisje! Die E.N.S.I.E. is be
paald verkeerd ingelicbt. Duitse 
propaganda moet je nooit vertrou
wen. Dat blijkt bier maar weer 
eens. 

In de ,,Medi~val England" lees ik echtcr, dat 
,,people from the Low Countries" het drukt::cen 
in Engelamd invoerden, Dat klinkt tenminste 
sportiever! De eerste druk.pers werd daar Qp· 
gezet in Oxford, in b et jaar Jes Heeren 1478. 
Het eerste hoek, dat de pers verliet. was Rufi· 
nus' .,Expeditio simbolum mpostolornm"· (Dat 

is voor de lui, die van namen h ouden. Lanl de 
hoofdredactcur l1ct maar vertal en! (Die wee£ 
ook niet, wat dat betekent! J.B.B .). 

De in die dagen gebruikelijke pers was van 
bout gemaakt en van ougeveer gelijke con· 
strnctie als de thans nog in gebruik zijlnde z.g; 
,,ddeine pbat·persen". Twee m ensen b edienden 
haar. Een die de slinge1· vnn de pers hanteerde 
en een ander om de letters te bevochtigen 
met behulp van inktballen. 

Een ieder, die bet voorrecht heert gehad om 
eens een kijkje te nemen in een moderne 
drukkerij, zal zien, dat er sedert Laurens Jans
zoon wei iets is veranderd. Cultuur, in welke 
uitdrukkitng da'n ook, vindt haar weg tot ons 
v ia de drukpers. Het ,,laatste nieuws" )komt, 
langs een ingewikkelde Qrgain.isatie met telex
apparaten, radio en pet-s·agentschappen tli,t alle 
wcrelddelen en vial de razend-snel draa.iende 
persen in de vorm vn.n een krant in de buis· 
kamer. 

Het lijkt allemaal zo eenvoudig, nietwaar? 
J e klimt even in je schrij.fmachine, tikt een 
onbemulligheidje en een dag .of wat later vind 
je bet terug als , De Uitlaat'' aan boord komt· 

· En als er dan ook maar een kleine onregel
matigheid in de drUJ..I,;: te vinden is, dan zeg je: 
,Nou, daar hadden ze ook wei eens op kunnen 
I etten!" 

Over aaodacht gesproken ... . ..... . 
H et verbaaltje, dat zo vlot uit je schrijf. 

maclriue rolde, kom.t allereer st op de schrijf
tafels van de redactie, als onderdeel van een 
bet·g andere verhaaltjes. Die worden dan ,,even· 

tjes'' geschift en - indien voor puhlicatie 
ge;chikt bevonden, wat veelal zwaar gepieker· 
met-het·heufd voor de hoofdredacteur hetekent 
- nauwgezet hijgeschaafd en compleet over· 
getypt. Verhazend, z:oveel fouten er dan al nit 
worden gehnald. Ik weet dat met pijulijke zeli-
kennjs ....... .... . 

Dan gaan die gereviseerde verhnnltjes naar 
de Drukkel"ij Visser. Eerst naar de machine· 
zetterij. E en mach.ine-zetler gaat het weer 
tikken, diLmaal in loodregels op kolom-hreedte. 
D ie rcgel.s worden netjes hij elkaar gebonden 
en een bandzetter inbriekt een net ,,kopje"· 
Dar..t wordt er een ,proefje getr-okken", dat ter 
zetterij door de corrector wordt gecorrigeerd. 
Do regels met fouten erin -en dat zijn er 
tientallen~ worden ovcrgezet en ter bestcmdet· 
plaatse in bet stuk geplaat.st. Dan wordt er 
weer een proefje . getrokkeo, dat weer door de 
corrector wordt nagekeken. Dikwijls zitten er 
dau nog zet-fouten in. Officieel is de proef 
dan ecbt.er ,,schoon'' en gaa.t terug naar de 
schrijfurfels va n de r edactie, waar de 2e- en 
f~i.o-redacteur de zaak nog eens doorloopt en 
er meestal weer een scheut fouten uithaalt. 
Weer terug naar de zetterij. Weer uieuwe regels 
zetten. 

En als de ~rcdactie dan 30 kolom kopy (12 
paginas tnin 2 paginas met foto's, hlijft 10 
pagin:\s Valn 3 kolom) hij elkaar heeft, hegi.nt 
het passen en meten. Een ,,dummy'' -een 
oude ,Uitlaat"- komt er aan te pas, de 
,proefjes" worden verknipt, ingeplakt en er 
worden , kop2en" hoven de stukken verzonnen 
en getekeud. Pagin a .nru pagina, net zo lang tot 
ze aile tien vol zijn. Heel eenvoud:ig. Aileen 
kom~ h et uooit uit .. ....... ... D~Jn moet er een 
meetlint bij komen. Hier wat nit; daar wat over
plaatsen \n.aar eeu andere pagina, daar wnt bij, 
dit wat hoger en dat wat la'ger. 

Dan gaat de , dwnmy" naar Visser en lbegint 
do opmaak. De ,,oprnaker" gaat de ,,Uilaat''
pog inas in elkaar zetten, precies naar het voor
h eeld va n de ,,dummy". En dhn blijkt meestal 
dat er h ier nog wat teveel en daar nog wat 
te weinig is. Van de opgemaakte paginas wor· 
den weer proeven getrokken, die grondig 
- twee Lot driemaaa- worden gereviseerd . 
lntussen schrijft de hoofdredacleur zijn ,.Onder 
Orls" ( voor zover er plaats is), loopt de hele 
zaak uog eens door en zegt dan ,.,J)rukkeu". 
Het magische woord. En als er dan tenlninstc 
op het laatste ogenhli.k Jl.iets hinnenkomt. dat 
er ahsoluut nog in moet,• dan gaan die paginas 
in een vorm op ,:de steen" om gelijk geklopt 
te worden daalr.na op de pers.... .. . . . En dan 
rollen er zoveel duizend ,,Ui.tlaten" uit. 

En als de nieuwe ,,Uitlaat" er nog niet eens 
is, is d.e red'actie alweer aoo:t het volgende 
nummer bezig. ,·,W\lnt". zegt 'de hoofdredacteur 
, je moei zoveel mogelijk V•ooruit werken''. 

Ik heh - met opzet- eigerilijk aileen maar 
over de redactionele zijde gesproken. Het 
vluchtige bezoek, dat ik tezamen met de hoofd. 
redacteur aan de drukkerij heb gebracht, was 
onvoldoen'de om een juist inzicht te jhijgen. 
Iemand van de zetterij zei, dat .het allemaal 
erg eenvoudig was en da't !lleem ik graag aan. 
De macl1ine, waarop de regels worden gegoten, 
was al voldoende om mij hoofdpijn te hezorgen, 
al deed die meneer ook moeite om het hegrij· 
pelijk te maken. Verder zal ik maar zwijgen. 
Het lawaai was er ger dan de Severins aan 
boord en d'at zegt genoeg. 

De hoofdredacteur lacht even. ,Ja", zei hij. 
,,In zo'n drukkerij droeg ik achttien jaar gele
den ceo blauw kieltje. Twt»gnlden.en.acht-en
dert.ig-cent verdiende ik per week. maar daar· 
voor was ik dan ook georgani...,"CerCf. Het is raar, 
maar als je eenmaal de Iucht van drukinkt in 
j e neus hebt gehad, laat ze je nooit meer 
los ............... " 
~ heh eens diep gesnoven en &ooht toen 

aan djt verhaaltje en de lange weg, dje het 
· moet rufleggen. R. Bijkerk. 
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Bij de foto's: 

1) Weer een nieuw Ka-schip! De 
aankomst van de Karossa te 
Priok op 17 April j.l. Zie ook 
op pag. 11 h et artikei van 2e 
wtk. Vis_cher, , Karossa's uit· 

2) 

3) 

4) 

reis". 

De Kalianget hegint meteen 
met lossen na aankomst te 
Priok op 14 April j.l. 

De , good old" El Lib~tador i 
naar Australie vertrokken. Hij 
zal daar voor de rederij J. 
Burke gaan varen. Zie pag. 10: 
, Exit El Lihertador". 

Een mooie foto van teen weu1ig 
voorkomende geheurtenis : de 
drie -oud-K.P.M.-ers Boissevain, 
Tegelberg en Ruys tegelijkertijd 
in de haven van Durban {Zuid· 
Afrika) . 

( Foto: Lynn Acutt.·Durban}. 

Cliche'$: Clicltefabriek Karang Anjnr. 
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PLEZIER 
In het ,Tijdschtift voor Efficien

tie en Documentatie" besprak ir. 
·w. V. van Gogh een brochure van 
de hand van dr. ir. G. M. Ydo, geti· 
teld ,Plezier in het werk". Dit is 
een statistisch vergelijkend onder
zoek nru\r de mate van plezier in 
bet werk bij bet personeel van 
middelgrote, particuliere, industli
e1e bedrijven in Nederland. Of
schoon onze maatscbappij niet tot · 
de industrHHe bedrijven mag wor
den ge1·ekend, bevatten de obser
vaties van de samens'teller tocb een 
aantal opmerkingen, die l-vergelij
keuderwijze- ook voor dP- K.P.M. 
van belang zijn. Wij hebben daarom 
gemeend de Iezers een synopsis van 
deze beschouwing niet te mogen 
ontbouden. 

Vroeger onderzoek 
,Er wordt tegenwoordig veel ge

sproken over de menselijke factor in 
bet arbeidsproces, maar · het feiten
materiaal, dat ons ter beschikking 
staat om een oordeel te vormen, is 
gering. Een degelijke bijdrage, en nog 
wel een Hollandse en geen huiten
landse, is daarom van groat helang", 
zo begint dan lr. Van Gogh zijn be
spreking van de brochure, in het eerste 
deel waarvan o.m. wordt gesproken 
over vroegere onderzoekingen. Hier
bij is o.m. een stelling aangehaald van 
de Amerikaanse Professor Hoppock, 
volgens wie van de gehele werkende 
bevolking (van Amerika, R ed.) minder 
dan een-vijfde deel geen plezier in het 
werk heeft. 

Voorts is aangehaald h et resultaat 
van een onderzoek bij de Western 
Electric Co., volgens hetwelk in iedere 
werkplaats (e.g. afdeling) een sociale 
organisatic b<estaat, die in bel angrijke 
mate de economische organisatie en 
hierarchieke verhoudingen teni.et kan 
doen. 

Tegen deze achtergrond heeft dr. ir. 
Y do zijn onderzoek in h epaalde Neder
landse bedrijven gehouden en hij beeft 
daartoe een vragenlijst opgesteld. Hij 
maakt onderscheid tussen de invloe
den, die a. uit de persoon zelf voorko
men en b. van zijn omgevi,ng ·uitgaan. 
Deze l aatste categoric kan worden 
onderverdeeld in die a. waarin hij 
werkt en b. waarin bij overigens l eeft. 
Deze Jaatste groep kan dan weer onder
scbeiden worden in materiele en 
sociaal-psychologische factoren. 

De enqu6ta 
De . hoofdindeling van het enquete· 

formulier was als. Yolgt : 
.-.-.::,:._., ~-

a. 

"b. 

c. 

d. 

c. 

f. 

in het WERR 
al gemenc gegevens, zoals leeftijd, 
rang, inkomen, vakbekwaamheid 
etc.; 
sociale facloren binnen het bedrijf, 
zoals promotiekansen, het gevoel 
een nummer te zijn, waardering, 
verhouding tot collega's en chefs, 
mate van zelfstandigheid etc.; 
physische factoren binnen h eL 
bedrijf, zoals klimaat, orde, uet
heid e tc.; 
factoreu buiten het bedrijf, zoals 
b et oordeel thuis over h et werk, 
huiselijke omstandigheden, out
spanning etc.; 
levensloop, waarbij jeugdherinne
ringen, h~roep van de vader, aan
tal broers en zusters; 
psychoteclmische factoren: in tel· 
ligentie, aanleg voor werktuiglijk 
werk, algemene ontwikkeling. 

te van het loon -van andere arbei
ders (employe's), het verschil dus 
met de buul"man. 

De factoren binnen h ct bedrijf oefe
nen meer invloed op h et plezier in het 
werk uit dan die huiten h et b edrijf, 
maar aileen de constatering van dit 
feit brengt ons ni et veel verder. 

Een van de hoofdfactoren van 
het plezier in het w.erk wordt ge
vormd door de binding (de hand) 
tussen de arbeiders en bet bedrijf. 
Men vindt in bet algemeen, dat de 
ja-broers een sterkere band met h e.t 
bedrijf hebben dan de meer clitisch 
ingeste1den. 

Het plezier in h et werk blijkt ten
slotte vooral voort te komen uit h~t 
prestige of aauzieu, dat de arheider 
geniet. Ook hct oordeel thuis en dat 
van de ch ef spelen een grote rol. In 
bet algemeen is h et de wens meer ge
waardeerd te worden dan anderen. 
, De band met bet bedrijf', zo schreef 

Ret resultaat Dr. lr. Y do, , is de basis voor h et 
De culminatie ·van h et onderzoek ~t pleziet in het werk, want een sterke 

volgt uit de volgende cijfers. De vraag: '·t_hand_ geeft ons .dep:1oed n~ar het succes 
, Heht U pl ezier in Uw werk?" werd , te dmgen, dat ons plez1er geeft. Dei 
als volgt beantwoord : ~ band met het bedrijf is dus als her. 

' ' ware de ruggesteun voor bet plezier. 

Ja 
Soms 

ooit 

Totaal 

Aantal. 
1091 

371 
180 

1642 

Procent. 
66 
23 
11 

Hieruit berekende Dr. lr. Y do de 
, plezier-index" van aile ondervraag-
den op 55.5. ~ 

Een andere vraag: , W erkt U graag 
in dit hedrijf?", waaruit kon worden 
afgeleid in hoeverre een band bestond 
tussen de arbeider (employe) en het 
hedrijf. De cijfers kwamen nauw m et 
de vorige an twoorden overeen : J a 1085 
(67%), onverscbillig 363 (22%) en 
neen 174: (11%), m et een , h and-index" 
van 56.2. 

Conclu,ies 
Wij zullen niet ingaan op andere 

gedetailleerde pbasen van het onder
zoek. V au mcer helang zijn de alae
mene conclusies van de onderzoek~r. 

Het plezier in het werk blijl.5t 
meer van sociale dan van materiiHe 
aard te zijn. De materiele factoren, 
mits boveri een zeb:er minimum lig
gende, hebben hie1·op geen of wei
nig invloed. De absolute hoogte van 
hejt loon komt op de tweede plaats. 
Van meer belang is de relatieve. 
hoogte, d.w.z. de hoogte ten opzich-

in h et werk. Niet aileen de zwakke 
broeder, maar ook de man van aan
zien heeft dus een sterke band met 
het bedrijf nodig". 

Medewerking 
gevraagdl 

Er zij hier nogmaals de aandacht 
gevestigd op een circulaire, ' die kort
geleden werd uitgegeven, waarin be
langh cbbenden er met nadruk op wer
den gewezen, dat wegens het opont· ' 
houd in de gewone werkzaan1heden ecn · 
eiude moest wor den gemaakt aan de 
gewoonte, dat men zich ter bespreking 
van persoonlijke aangelegenh eden de 
gebele dag tot welke afdel ing ook kon 
vervoegen. Vooral voor de Cm en P.Z. 
was het zo langzamerhand onmogelijk 
geworden om deze gewoonte nog Ianger 
t e handhaven. De spreekuren op alle 
afdelingen ten Hoofdkantore zijn lltl 

van 9 tot 11 uur des morgens. Op 
Zaterdag is er ge;en spreekuur. a
tuurlijk kan hij wijze van uitzondering 
(b .v. wegens dienst aan boord) wei 
eens van deze ureu worden afgeweken, 
doch in het algemeen wordt iedereen 
verzocht om zich aan deze bezoekuren 
te houden. 

De regeling geldt uiter aard niet voor 
zuivere dienstaangelegenheden. . 

/ 



B. P. M.-J ournaal 
- Gedurende de politionele actie 

werd de , hoven" Padang gelegen ce
m entfahriek hevrjjd,, zonder dat de 
door de T.N.I. voorbel'eide verllie
lingen konden worden uitgevoerd. W el 
was de fabriek zwaar besch adigd o.a. 
dqor voltreffel's tijdens een geallieerd 
bomhardement in 1944. · V erwaarlozn1g 
van de gehel e inventaris was mede de 
oorzaak, dat deze .fabriek eerst op 14 
April j.l. weer in bedrijf kon worden 
gesteld. 

Tussen November 1947 en h alf April 
zijn ca 12.000 ton cement van EJllllla· 
h aven afgevoerd, maar dit was af
komstig van een z.g. , halfproduct", 
waarvan een voorraad werd aange
troffen. 

Binnenkort kan een regelmatig_e 
maandelijkse afvoer van ca. 6.000 ton 
worden verwacht, die zal worden op
gevoerd tot 12.000 ton, wanneer over 
enkele maanden een tweede oven wordt 
ontstoken. Dan zal 2/ 3 der vooroor
l ogse capaciteit zijn bereikt. 

Een handicap is, dat de Sawahloento
kolenmijnen OJ? republikeins gebied 
liggen, waardoor kolen moeten worden 
ingevoerd. Hiervan zijn per maand 
circa 4.000 ton henodigd. 

• 
- PZITD maakt ons er opmerkzaam 

op, dat de in no. 8 genoemde wtkn. 
0. G. Loth, J. Weelinck en J. J. 
Teutscher s1echts gedeeltelijk slaagden 
vool' de door hen afgelegde machinis
ten-examens. Zij h ebben elk nog een 
, berretje" in Juli a.s. 

• 
- We kregen h et vol gende stem

mingsbeeld van de heer J . A. Gagliardi 
te Pontianak. Het i!l een moment
opname, gedateerd 13 April j.l. 

Binnen liggen vijf sch epen, de 
Maros, Sitsen en Sumpitan gemee:r;d 
langs de handelssteiger en de Damar 
en Djenedatara broederlijk ~aast elkaar 
op stroom. . 

Op de buiten-rede voor de mood 
van de Kleine Kapoeas liggen de Mil
ne Bawi ~n de Fort Wilhelmus, die sa
men ruim 4.000 ton lading voor Pou
tianak moeten lossen. Het tenderen 
geschiedt m et drie coasters en de Djene-
datara. · 

Aile goedangs liggen stikvol m et in
komende· lading · en op de steiger s ta
p elen de goederen zich op. Langs de 
vrij gebleven steiger-ruimte wemelt 
het van l aadprauwen voornamelijk 

gevuld met rubber en copra, b estemd 
voor uitvoer. 

Het is een en al bedrJjvigheid en 
drukte en dat in een snikhete t empe
ratuur van 59 graden Celcius in • de 
schaduw.. . H et K.P.M.-kantoor vlak 
bij de steiger wordt de gehele dag be 
stormd ·voor counossementen, passage· 
biljetten, afleveringsdocwnenten enzo-
voor ts. 

Tussen al dat getier en _gedoe daalt 
ronkend .Met K.L.M.-vliegtuig op de 
nVIer en taxiet naar zijn ligplaats. 

Dat is Pontianak aan de waterkant, 
Een volgende keer meer van de , luu· 

zenk ant". • 

• 
- De redactie ontving het eerste 

nummer van de ,Paketvaartbond", 
keurig gestencild orgaan van de vak
vereniging van die ' naam te B atavia, 
waarvan de heer E . R . Soemampouw 
voorzitter is. Het blad verschijnt in 
twee talen (Nederlands en Indonesisch). 
In het o!:lderhavige nummer wordt ge· 
wezen op de noodzakeHjkheid van 
organisatie door de werkneiD'ers. In he t 
hoofdartikel wordt gememoreerd, dat na 
bet bekendmaken van de promoties en 
salarisverhogingen bij de maatschappij 
in het begin van dit jaar, bij ve1e 
employe's ontevredenheid en onrust is 
ontstaan. De bond wil tnchten deze weg 
te nemen door nieuw overleg met de 
directie, in verband waarmede tot aan· 
sluicing werd opgewekt. 

• 
- De 2e wtk. F. Mantiri keerde op 

23 Maart j .l. per K.L.M.-Constellation 
in Indie terug van zijn gezinsscheidings· 
verlof. 

• 
-Met h et nieuwe m.s. Bakongan, 

dat op 6 April j.I. uit Rotterdam is 
vertrokken, . keren de volgende l ed en 
van ons technisch varend personeel 
dienstdoend van verlof terug : 2e wtk. 
H.M. Freeze ( tijd. hoof dwtk. ), 2e wtk. 
G.H. Uitzinger, 3e wtk. P.S. Kal.(sbeek 
en 4e wtk. C. Sch avemaker. 

• 
- De nieuwe Karaton, die op 7 April 

j.l. uit Amsterdam ver trok, heeft ook 
een aantal tieru g-kerende verlofgangers 
als dienstdoende techruci aan boord. H et 
zijn hoofdwtk. L. Ploeger, 2e wtk. 
J.J.H.A. ZindeJ, 3e wtk. }.A. Versteegb, 
4e wtk. J.W. Hounie t en motordrijver 
F.W. Tehupiring. 

• 

- Hoofdwtk. F.N.O. Satoor de 
Rootas verliet op 17 April j .l. in Hol
land ooze maatsch appij, onder toe
kenning van vervroegd pensioen . 

• 
- Hoofdwtk. V. 'Jolink zal op 14 

Mei a.s. met vervroegd pensioen gaan. 

• 
- Nauwelijks had men in Tjilatjap 

geklaagd over de gei-inge belangstelling, 
of op 14 Aprilliepen tegelijkertijd drie 
scbepen de haven binnen. Een ongekend 
schouwspel in de nog stille haven. 

He t waren de coaster Sansapor, de 
vrachtboot Paleleh, die zout en andere 

. l ading losten, en de Melc/tior Treub 
met 651 gestraften voor Noesa Kam
bangan, 

De haven-outillage bleek volkomen 
berekend te zijn voor bet snel en gel~jk
tijdig verwerken van de lading der 
schepen. 

• 
- De politie van Hongkong heeft op 

23 April j.l. eruge zeerovers gearresteerd, 
van wie <er vier zijn berkend als leden 
van de bende, die op 14 -December van 
h et vorige jaar de Van Heutsz heeft 
aangevallen1 zo vernemen wij. J 

Bij de arrestati'e werden voorts vijf
tigduizend dollar en andere Jmit in he
slag genomen. Een der ·piraten is door 
de Nederlandse kapitein (gezagvoerder 
Vliek ?) herk>end als de Ieider van de 
bende. Als de gearresteerden worden 
veroordeeld, kunnen zij worden opge
hangen wegens zeeoverij in voile zee. 

• 
V ervolg: zie pag. 11 . 

DEI KAE HONG t,~, .. (' 
Op 3 April . j.l. overleed op 

ruim 50-jarige leeftijd te Makassar 
de heer Oei Kae Hong. z ·ijn 
dienstverband dateert van 6 Sep· 
temher · 1920 en hij begon zijn 
loopbaan bij de afd. Boekhouding. 

Na d:e oorlog rneldde hij zich 
onm.iddellijk en kwam eerst hij de 
afd. V1·ach tzaken, daarna bij de 
afcl. Statistiek. 

Hoewel zijn gezoudheidstoe
stand te wensen overliet en zijn 
collega's hem rieden ziekte-verlof 
te nemen, was voor hem plichts· I 
gevoel overwegend. In Februari 
j.l. moest hij op doktersadvies 
toch ziekte-verlof nemen. He t was· 
h em niet gegeven om b ersteld hij 
de maatschappij terug te k eren. 

Met hem is een stille werker 
heengegaan, iemand die zijn werk 
lief h ad, zijn vak kende en een 
g<{ed K.P.M.-er was. 

Hij l'uste in vrede. 
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Voor Indievaarders (-sters) 
Het ,S.M.N.-nieuws" heeft ons 

op een idee gebracht en we nemen 
niet aileen dit idee over, maar ook 
de vorm, waarin de redactie van 
het blad het heeft gegoten. 

Het personeelsorgaan van de 
S.M. N. dan publiceerde in zijn 
Maart-nummer een aantal wenken 
voor dames en heren, die naar Indie 
ve11trekken en nu ,De Uitlaat", 
dank zij de zoveel grotere oplage 
ook zulk een grote spreiding in het 
Moederland heeft gekregen en 
voorts ieder schip en vliegtuig 
terugkerende verlofgangers onzer 
maatschappij, gezinsherenigende 
echtgenoten en nieuwe employe's 
aanbrengen, willen we enige van 
die wenken graag overnem.en. Van 
te voren zij een eresaluut gebracht 
aan de redactie van het ,S.M.N .• 
Nieuws". 

Eerst voor de domes 
.,In Holland" - aldus ,.h et Nieuws" dan

piekeren de dames, wat ze zoal v~or hun 
nienwe ,. home" (?) im In die nweten aanschaf
fen. Er wordt natuurlijk links en r echts ge
vraagd en tenslotte is het aantal raadgeviugen 
dermate talrijk, dat de dames niet meer weten, 
waar ze amn toe zijn, ook al omdat de ene 
goede raad in tegercspraak met de a111dere is. 
Het gevolg is meestal eeo uitgebreide corres· 
pondentie tussen de b eide leden vain het echt
verbond, over wat er nu wel en wat er niet 
moet worden meegertomen. Daar begint dan 
de tweede fout, ~mda't de gemiddelde ecbtge
noot van de inricbtiJ1g van een huis en aile 
klei.1Ugheden, die er hij komen, totaal niels 
afweet. 

Meubllidr 
We zullen met h et meul>ilair beginnen. Re

~cening honclende met de enorme aanschaffillgs
k:osten in ludie, heeft de S.M.N- een regeling 
getroffen om bet pe1·soneel de meest urgente 
meubeh:tt.ukken in hruikleen af te staan. Dit 
meubilair bestaat uit z.g. ,.sta[ldaard-ilnrichtin
gen", t.1>'. een zitkamer (eenvoudig salo.nzitje 
met staande schemer lamp), een cetkamer 
( dr-essoir, tafel, benodigd aantal stoel en ), (een) 
slaapkamer (s ) (bedden met matrassen, knssens 
en goeung, een of twee linnenkasten al naar 
gel:1jng de grootte van het geziJl, tafeltje en een 
stoel), een rieten voorgalerij-zitje en voor de 
keuken een spenilrost. 

Zo gelukkig zijn we echter bij de 
K.P.M. met en iret is dus wei aan 
te raden, dat men aan meubilair 
meeneemt of qoet nazenden, wat 
men kan, want een woning-inrich
ting, voor zover bij de beperkte 
accomodatie al noodzakelijk, is hier 
in alle standen onbeta.albaar. Daar
in zijn we het met het ,S.M. N.
nieu.ws" onvoorwaardelijk eens. En 
als men dat meegebrachte meu
bilair allemaal niet direct kan 
plaatsen, dan is het toch een gewel
dig voordeel het vast hier te heb
ben. Voor later ........ 

Verdere woning-oonkleding 
Ook die is in Indie nog vrijwel niet te koop. 

Neemt dus lampekappen of lichtkronen, schil
detij en, wandversiering, pullcn, vazen, wasbare 
trufelkleedjes, dressoirloper etc. moo. En ook 
vloerkleden en gordijnen- En niet te vergeten 
de keukeninrichting, teilen, emmers, glaswerk, 
eet- en thee-serviezen, Jinneu- en talelgoed, 
,bestek". 

Exit El LibertOdor. • • • 
De E I L i b e r t a d o 1", een 

schip waarvan onze maatschappij 
als operator optrad, is naar Aus
>tralit~ vertrokken. Wij zullen het 
niet -meer terug ·zien, althans niet 
bij onze vloot of onder Nederlandse 
vlag, want het w,erd kortgeleden 
door bemiddeling van de Indisch·e 
regering verkocht aan de Austra
lische rederij J. Burke te Btisbane. 
aet 1713 ton metende schip heeft 
een rustige en weinig opzienbaren
de carriere in Indie achter de rug. 
V andaar misschien wel .de bijnaam, 
die het zich bij onze vloot had ver
WoTVen: de ,Liever ttidoer''. 

De El Libertador werd door de Ne
derlandS'e regering van de eigenaars 
-de K.N .S.M.- gecharterd en ge-suh
chartered aan de lndische regering, die 
de K.P.M. aanwees als operator. Zo werd 
h et ruim twee jaren lang door onze 
maatschappij hevaren en hemand, voor
namelijk op de Belawan-Deli-route. 

Gered door blaosvls 
Zoals we reeds zeiden: het heeft 

een r ustige loopbaan gehad. Toeh 
heeft het iets meegem.aakt, waarop 
maar weinig schepen kunnen bo
gen. Het heeft zijn Ieven te danken 
aan een ....... blaasvis. 

Enige tijd geleden, toen h et juist van 
e-en dokbeurt in de Kali Mati naar de 
kompas-hoei was verhaald, hleek er een 
lek te zijn ontstaan. H et water in de 
tunrrelwel steeg tot l lj2 meter hoogte. 
De si tuatie zag er niet al te best uit, 
vooral toen het hergingsvaartuig ]an 
v.d. Heyden maar met moeite in staat 
hleek om het hinnenstromende water er 
uit te pompen . Plotseling kwam daarin 
echter verbellering. Bij de inspectie 
hleek een gat van 15 c.m. middellijn in 
de tunnel te zijn ontstaim. Doch wat 
was het geval geweest? Door het hin
nenstromende water was op reen gegeven · 
moment een hlaasvis meegezogen, die 

'l'ropen-uitrusUng 
Hieri.r\ ald.vies te geven is altijd moeilijk, 

omdat iederee n zicl1zell in de kle.ren steekt 
overeenkomstig zijn persoonlijke smaak en 
behoefte. Wat het ,S.M.N-·nieuws" op dit 
gebiecl raadt, lijkt echt4r zeer r edelijk en we 
noemen dus wat bet blad noemt de ,miniJuum· 
uitzet voor dames" : 

6 gewo.oe jurken voor 's mo1·gens, 1 b etere 
jUlli;; (alles kleurechtl , 3 japonnetjes voor 
's mid'cla.gs, 1 nelte J<orte- en 1 lange japon 
voor 's >•vonds, 6 stevige b.h.'s, 6 broekjes, 
4 stevige onderjurken. 3 nacb'themden of pya
rna's, 2 housecoats (;resp. badjas), Kotex (it• 
lntlie niet of moeili,M te krijgen) , naaigerei. 
Schoentjes kunnen de dames beter ill ludic 
kopen, niet omdat ze bier zoveel goedk<!per, 
maar wel omdat ze minder zwaar zijn dan de 
Hollandse. Toiletartikelen mo'eten ook zoveel 
mogelijk worden meegenomen, omdat die hier 
ludic nog steeds prijzig en vri.j schaa~ blijven. 

En dan vo1>r de heren: 
Volgens het ,,S.M.N.-nieuws" gaat het khaki 

er in lndie all hoe !anger hoe meer: uit. We 
ornderschdjven dit niet volkomen, maar laten 
ovq't-igens de mededeli.ng gehool voor r e.'-:ening 
van het orgaan en willen trouwens graag mede
werken om h et wit langzamerhand weer te 
d'oen overhee1·sen. Als de heren in Nederland 
dus aan het aanscha£fen gaa·n, dan is bet ,.mi· 
m.imutn.'' : 

6 singlets, 6 O!llderbroekjes, 6 zakdoeken, 6 
paa;r sokken, een palm•beach of ander colbert· 
costmtm, 5 la.nge witte drill-broeken, 1 short 
van wi.tte drill, sportkonsen, 6 witte overhem
den met vaste boord en lange mouwen, enige 
bijpassende dassen, 3 pyama's en l bad- of 
ochtendjas. 

Voor de meesten, die in Indie zijn, klinken 
deze lijsten welhaast ongelooflijk, maar bet is 
inderdaad verstandig om maar zoveel mogelijk 
op bet gebied vain, kleding moo te nemen, want 
aanvulling bier in Indie is voorlopig vrijwel 
ondoenlijk. 

Als U aan hovenstaande adviezen iets mocht 
hebben, dankt dan de ,.S.M.N. ~ueuws"-reclactie 
en niet die van ,. De Uitlnat". 

het gat verstopte en het schlp voor ver
der ongeluk hehoedde. Dank zij de 
zelf-opoffering van de vis kon toen een 
cement-hekisting worden aangehracht 
en het schip weer naar dok worden ge· 
sleept om op een meer ptermanente 
manier te worden hersteld. 

We hebben allemaal wei eens verha
len gehoord, die een heetj'e sterk leken. 
Toen wij het bovenstaande verhaal op 
de redactie hoorden, hehhen we naar 
het bekende korreltje gezocbt en we 
waren al hang, dat dit veel te weinig 
zou zijn en dat we een hele zak zout 
nodig zouden hehhen. Maar de mensen 
van de T.D. kwamen met een echt zwart
op-wit dok-rapport en toen moesten we 
het wei geloven. • 

Een woord van dank en waardering 
aan de anonieme vis is zteker op zijn 
plaats. W at de vis tot deze daad van 
zelf-opofrering, van ,bushido" (zouden 
we haast zeggen) hewoog, zal altijd wei 
een van de vele raadselen van de na
tuur hlijven. W at moet er wei in 1het 

Slot : pag. 12. 
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KBROSSB'S UITREIS 
Onze ·medewerker, de 2e wtk. G. 

Vischer, was aan boord van onze 
nieuwe K a r o s sa gedurende de 
maiden-reis van dit schip van Ne
derland naar Indonesie, waar het 
op 17 April j .l. te Priok aankwam, 
net te laat voor het vorige num-' 
mer. Hij sch1·eef van de reis voor 
ons het volgende verslag: 

Verstqlver defect 
,.Net toen ik CCII 'paa r uren voor de aan· 

\..om st te Tandjong P riok voor de eerste maal 
U.it rc is·verslag had vo1topid en had gescbreven, 
dut het bijgeloof ' 'an cle :r.i:eman dat men mel 
~tecstelijken aa:n boord v:1~1 een schip onher· 
•·oepelijk tegenslagen va.u allerl ei aard krijgt, 
door de Kar()8sa was gelogens traft, vloog met 
een donderende knal de verstu iver va n cyl. 4 
uit het deklool. Toen kregen we voor bet eerst 
in 52 dagen een paur uur O!)Onthoud voor h et 
ittzetten van de reserve- verstuiver. Zo zict men 
,tlweer, dat men de da g nooit moet prijzen 

\ ·oor h et avond is. Voorlopig J1oud ik me maa r 
.wo dat b ijgeloof, hoewel de verstui ver geluk· 
kig onze ·enige breakdown was. 

We vertrokken op 25 Fehruari j.l. om 12.00 
uur b ij prnchtig vr iezend weer uit .Amsterdam. 
Er wm·en 50 passagiers nau boord , onder wie 
I nonnen, 3 paten, l domina, 2 dominees en 
er.kele zendelingen. Op de hel e reis, -m et uit· 
•ondering van een paar ilagcn slingeren in de 
.\Iiddellandse z~. baddcu we prnchlig weer 
<oct een sp iegelgla dde zee. Zelfs de oord zee 
(' n de Golf van Biscaye l eken wel op meertjes. 

Antwerpen- Djeddoh 
\Ve liepcn eerst A.n twerpen aan om cement 

voor Djeddah te laden. Op 1l Mrt. verschencn 
we voor P ort Sa id. Daar had de hekende revisic 
t) lnats en op de 16e scl.toven we bet uez kanaal 
binnen, op weg naar Djeddab. D e stemming 
WitS e t· OUbder de passagiers i ntusseu in" Er 
werden schaak-, dam· en bridge-co.~pe(tti es 
~eorganiseerd, er kwam een scbeepsk.rant nit 
ouder redactie vrun enkele passagiers, er werd 
een zangkoor opgericht, kortom : er wcrd van 
.11les gedaan om de tijd aan boord zo aangc· 
naam mogelijk door te brengen. 

_ ~n geestelijke verzorging was uiteraard 
geen gebrel~. Voor de K.atholieke passagiers 
WitS er iedere morgen een vr oegmis, voor de 
f'rotcsta.nten iedere avond een wijding. Op 
Zonclagmorgen h ielden beide ge l.oofs.ricliLingen 
die r> ten ~n de cetsulon . Op · Goede Vrijdag 
werd gelegenhcid gegeven tot bet aanzjtten 
~an een Heilig Avondmaal. Er werd veel wetk 
gemaakt V3Jl\ bet P aasfeest. Door de nonnen en 
•·nkele passagiers waren de on tbijttale1s p roch· 
tig versierd. Ook de opvarenden werden niet 
vergeten. De eieren waren di e dagen zo mooi 
beschilderd, dat bet gewoou zonde was om ze 
op te eten .. ............ . 

Coboret te Djeddoh 
Het voorbeeJd Vlln de Kalianda werd gevolgd 

t:n m en orgallliseerde een cabate r, dat op 19 
Maart in de haven van Djeddah zi.iln premiere 
beleefde, in tegenwoorcligheid van eu~ele ge
nodigden van de wal, o.m. de Nederlandse 
gezant aldaar met zijn ecbtgenote, de agent 
>'II.U onze m aatachappij en a1og enkele )eden 
van het per ·.oneel va n het gezantsch.'t,p . De 
,av~nd wns ccn groot succes. Tweede stuurman 
De Best trad o .m . op aJ.s d ierentemmer en 
ikzelf droeg bet Voor de Mrlog ZO bekende 
lied van de Ophir-club (de .,Ophir·kat ' ') voor. 
Het heest werd voor deze speciale gel egenheid 
'Dmgedoopt tot Karoosa-kat. 

De clon van de avo nd was een in h et Engels 
gespeeld ton eelstuk van Shrukespeat'e, met de 
domina als " the bea'ttti.ful Princess''. De Gezant 
hood allen medewerkenden ee111 souve11ir aan , 
n.l . . een herinuedngskale nder m et ecn sch rif· 
tel ijke d~n.kbetuiging . 

Bollen omgekeerd 
Op Dinsdng 23 r.Iaart ' 'ert rok de KaNJssa 

uit Djeddah, laadde op de 26e to Aden brnnd· 
, rof in en stak tocn d.e Oceaan over , recht op 

traat Soet:~!L-t af. Op Zaterdhg 3 April G<regen 
we een bn.itcngewoon langdurig bezoek van 
Vader Neptunus, omdat we die dag tweemaal 
do !!\•enaar passeer.den, nl. eoers t 's nachts o.m 
3 mu- va.n Noord naar Zuid en daarll.llJ 's mor· 
geus om 9 uur nogmaals, maar nu in Noorde· 
lijko richtilng. Om 6 uut (lie morgen was er 
n.I. een telegram n it Batavia gekomen, dat we 
tt ie t naar Stmal. &Jenda, maar naar Straat Ma· 
lakka moesten, teneinde via Banka ( waar tin 
moest worden gcladen ) naar Batavia te komen. 
l:let Neplnnus·feest was een succes. Zeker de 
heLft van de passagiers bestond nit baroe's en 
tleze werden (met uitzonder ing v:tn de Eer· 
waardo Zusters ) allen ingezeept en ge;choren, 
daarna wet·d de br;~ndsL~blg op ' hen gp_zet en 
was de zank in orde. Tegen het oinde kwameu 
echtet· de dopeli:ngen i11 opsta~1d tegen Nep· 
ttmns en ziju help~ en grepen de brand· 
slangen, waarop de zecgod·aller-zeegoden e1l" 
zijne ~a!ellielen zelf een doop ondergilugen, die 
bwt nos, lang zal heugen cu waa rbij pruiken, 
snorren en ba::trden practisch overboord spoel· 
den. Alle dopelingeu kregen ec11 door gezag· 
vocrder R oodenLoog eigenhaud ig vers ierd 
diploma. 

Singapore - Blinjoe ~Batavia 
Op 9 Ap~il arriveerden we• te Singapore om 

zeekaarten van het gebied rond Ban~~.._ te hal en 
en pt·ovi..~nd in te nemen. De eerste teleur
stelling va n de t·eis w&chtre ons daa r : de post 
was er ll iet, noch voot· de passagiers, noch 
voor de opvarenden. Zure gezichten , maar 111i ets 
aon te doen. De post lag in Pan,gkalpinaJtg, 
waat we op 11 April aankwamen. Via Blinjoe 
kwamen we tenslotte in Tandjon g Priok terccht , 
na vorengetneld oponthoud''. · 

Vervolg K. P. 'M. - Journaal: 

- Eind April is onze agent te Singa
po{e, de heer A. van Bochove, m et 

. E .V. naar Australie ver trokken. P er 1 
J anuari 1949 zal hij aldaar de heer 
Lameris als K .P .M. vertegenwoordiger 
te Sydney opvolgen. De heer L. Meyer 
is de beer van Bochove als agen~ te 
Singapore opgevolgd. 

\ 

• 
- - Met de Karator£, die 7 April j.l. 

naar Batavia ging, k!Jmen de volgende 
nautici .mee: tijd. gezagvoerder 1e stm. 
P.A. Keus, 1e stm. J . de Bruyn, 2e stm. 
W. Nesker, 3~ stm. J.A. Piet en 4e stm. 
H. Hofmeyer. Ais pas!'agiers zijn aan 
boord de 1e stl. C.H.C. Vierhout en 
W.E. Sonneveldt en de 2e stl. Ph. van 
Dijken en W.J. Potting!_\. 

Slot: pag. 12 

P. C. ). roept het schip. 
van de weeki 

Drie K.P.M.-ers aan de ~urt. 
De volgende groeten-uitzending van 

Radio Nederland P .C.J. voor K.P.M .• 
schepen zal plaatshebben op 19 Mei 
a.s. en hiervoor zijn aangewezen: de 
s.s. Swartenhondt, m.s. Bandjerrna{;in 
en s.s Generaal van Geen. 

Op de Swartenhondt zullen worden 
opgeroepen: . gezagvoerder E.H. Meyer, 
1e st:m. H . Visser, 21e stm. T.M. Kuipers, 
tijd. 3e stm.. J .H. Runia, 4e stm. W.J. 
Bos en stm.-leerling R A. Brandt. Voorts 
de· boofdwtk. H. Delwel, 2e wt.k. J.R. 
Zwerver, 4e wtk. H. Th. L. Veldkamp, 5e 
wtk. J.C. Schagen en de dienstdoende-5e 
wt.k. H.W. Berenschot. 

Op de Generaal van Gem~ zullen 
worden opgeroepen: gezagvoerder H.F. 
den Dulk, tijd. 1e stm. H,J.- v.d. Jagt, 
2e stm. :_v.J . Stok en van de technici 
hoofdwtk. D.H. van der Bunt, 2e wtk. 
C. Gorter e~ 3e wtk. J. W eelink. 

Op de Bandjermasin moeten zicb 
gcreedhou den: gezagvoerder C. 'Vil
deman, tijd. 1e stJ.n. N. v.d. Noort, 
2e stm.. G.W. Zwarts en 2e wtk. D. 
Hartman. . 

* 
Tot nu toe waren de reacties op de 

koopvaardij-programma's van P.C,J. 
niet van die aard, dat Radio Nederland 
hierin voldo·ende aanwijzingen vond 
om de inhoud deze programma's nog 
aantrekkelij~er te maken. 

W el krijgt de studio van nagenoeg 
alle opgeroepen schepen be1·icht van goe
de ontvangst en ook wei eens een me
dedeling van de familieleden, doch dit 
alles is verre van voldoende voor de ver
dere uitbouw van bet programma. Om 
zich nader op de hoogte te st ellen van 
de reactie's onder de opvarenden der 
schepen, h eeft Radio Nederland een 
aantal enqueteformulieren gestuurd, die 
wij' als bijlage van , De Uitlaat" l'tan 
het varend personeel doen toekomen. 
. Teneinde deze enquete op snelle wijze 
af t e handelen, verzoeken wij allen op
varenden , diebij de groeten-uitzendingen 
zijn hetrokken, de formu1ieren na invui
ling en ondertekening per ommegaande 
aan de afd. P .Z./ W.P. ten hoofdkantore 
te retourneren, alwaar voor een spoedige 
e'xpeditie naar Hilversum zal worden 
zorg gedragen. 

ledereen zal wei inzieu, dat deze 
formulieren van het grootste belang zijn 
voor P.C.J. om zich een idee t>e vormen 
van h etgeen men op de vloot denkt van 

·de programma's en deze dus eV'entueel 
nog te verhetere11. 1 
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K.J. C.P.L. en K.P.-M.-schepen 
geadopteerd 1 

In J' 'ederlund bestaat de ,. evas", 
de ,Nederland~e V ereniging Lot 
Adoptic van chepen". Zij is op
gericht op 23 S('ptember 1946 en 
heef t "aar S('Crc>tariaat per aclres 
Postbus 158 tc Schiedam. De veren i
ging h eeft ecn offic ieel orgaan, dat 
,,'t Kraaiennest" heet. H et is een 
k cnrig blad, waarop m en het , Mar
griet"-emblf1Cm van de koopuaardij en 
het ankPr 11an de J{oninJ.·lijke Marine 
afgedmkt ::.iet, temidden ,;an het 
motto: .. Kennis der scheepvaarL: een 
nationaal bPlan g". 

L1 Le t eer Le uummer van ,;t 
Kra~~eune C - da t wij eerst nn ter in
zage kregen- 1-omt een overzicht voor 
van door scltolen en groepen geadop
teerde Nederland e koopvaardij- en ... 
oorlog~schepen. 

Het is een indrukwekkende lijst 
van meer dan honderdzeventig na
men V'all schepen, waaronder er 
ook drie voorkomen van K. P.M.
ers. Twee dezer . geadopteerde 
schepen zijn inmiddels overgegaan 
in de vloot van de nieuwe Neder
land e maatschappjj in lhet Vene 
Oosten, de K. J. C. P. L. 

Dat zijn de B o i · s e v a i ri en 
de N i e u w H o II an d. Het derde 
geadopteerde K. P. M.-schip is de 
0 ph i r, die is toevertrouwd aan 
de zorgen van de St. Henricus
school, lJ selmondestraat 29·, te 
Schiedam, bakermat van de , Ne
vas". 

Vriendscbopsbonden 
oor h ondcrd-acht-cn-zeventig Ne

tlerlandse sch cpen h eeft de ,Nevas" 
een ouzichLhare hand m et de wal ge
vlochten, in navol~ing van een idee, 
dat geth Lreude de oor1og in Engeland 
het eerst wen] geopperd. Op evenzo
vele scholen als er sch epen werden 
i!;eadopteerd, reizen i n gedachten de 
leerlingen mee me t .,hun" schip, h oc 
ver het ook an h en vandaan moge zijn, 

en er zijn al rocrendc voorbeeldeu van 
de aanhankelijkheid van deze school
kinderen jegcns , hun" schip. Er wor
den over en weer Lussen school en schip 
hrieveu gcschreven. Er worden ca
deantjes gestuurd en kleine attenlies 
voor officieren en b emanning, terwijl 
hc t chip no~ op zee was of in de haven 
·lag. Er i cen ha nd geschapen, cr is 
een vri endsdwp ont taan . Maar h e t 
grootste resultaat i~, dat rl e Nedcr
lunthc j eugd gein tere eerd raakt in de 
zcevaart, de hoek sieen van Tedcrland's 
wclvaarl. 

I edereen wcrkt rnet de ,. Ievas" n1ee. 
Radio l\'cderland , Wereldomroep 
P.C.J. h ezocht m et cen reportage-auto 
ver chil1 cn dc scholen, die cen schip 
h adden geadopteerd. Op 27 December 
j .l. went b.v. - zo lazen wij verder in 
.,' t Kraaie nnest"- een uitzending ge
arrangeerd cloor ae " chool- en 

porlvcremglll" Radio Holland" , 
Keizer grach t 688 te Am terdam, die 
tic l ,J.C.P L .-er ' Boissevain heflft 
gcadoptcerd. Op 27 Januari j.l. kreeg 
de 1'jit jalengka van dezelfde ma at
schappij p er radio b czoek van tle leer
lin gcn der 5-jarigc Rijks-H.B.S. tc 
Amersf'oorl. 

Wij doen 66k mae 1 
~Ien kan ons verwijten, dat we eercler 

met deze bijzonderheden hadden moe
len komen. Da t is misschien wei zo. 
~'e hadt1en wei van de ,Nevas" ge· 
l10ord , maar we hadden haar nog niet 
on tde h. t. '\ e zttllen b eginuen m el dt> 
Gemeentelijkc chool no. 2, Teyl inger 
horstlaan 33 tc Wa senaar (1 ieuw Hol
iand), de , ch ool- & portvererugm~ 
Radio Holland" , adres hierboven (Bois
sc>t;ain) en de t. H enricusschool t e 

chiedam (Ophir) euige exemplaren 
\'an , de itlaat" l e sturen . En dan 
zu1len we ook contact opnemen m et de 
.,.Nevas'' en vooral m e l de oud-K.P. '1:.
er de h ecr er tel1e, die bij de vereni· 
~ing de f tmctie van coutact-corre -
pondeut hekleedt . 

Slot : Exit El Libertador·. • • • 

bxein van de vis zijn oo1gegaan, toen 
hij (of zij ?) ' n aar hoven kijkende door 
het water van de Kali Mati, onze T.D.
ers aan bo01·d van El Libertador als 
wilden zag pomp en ? \Vat was h et 
motief tot de daad ? Grenzenloos plicht~-

rrevoel? Vrijwillig dienstverhand hij de 
K.P.M. ? Of zelimoord ui t l'e-de-ve-de ? 
In cle a nnalen van de T .D. staat de 
miraculeuze redding van de El Liberta
dor in ieder geval te hoek al , h et Kali 
Ma ti-mysterie". 

Vissec & Co. Jl atavia. 

Slot : K. P.M. - Journaal. 
- P,er Con tclla tion keerden op 23 

April j.l. van E.V. terug h~fdemployc 
H.E. van Lingen (die op de afd. Door
voer wcrd geplaatst) en de employe 
L. G. Romswinckel (die d.e h eer P. 
Loric zal opvolgen als chef-Buiten
dien st van het agent chap te P.riok ). 
De h eer Lorie zal op 3 Mei a.s. met de 
JJ7illem Ruys voor E.V. naar I ederlantl 
vertrekkeo. Met l1 etzelfde schip reize11 
n aar ederiand de . heer F.M.W.M . 
Bonsen (voor dien taangelegenhedeu ), 
hoofdcm ployc Th .. Hut van de afd . 
Vcrvoer (E.V. ), hoofdemploye H.W. 
V:oermans. (E .V. en aansluitend pen
sioen) en emp loye P.J. Heesterman 
(E.V.): oorts va n hc t nautisch p e rsoneel 
de gezag\'Oerd cr:'. C. . Zewald en H .J . 

teenbergen, hei de n eve neen1 me t E.Y. 

• 
- De Bal.-ongcm , clie op 6 A,pril j . l. 

uit Rollerdam naar ludic verlroh. , 
h eefl de voii!ende lcden van h et nau
tiscb per onccl a an hoord: tij d. gezag
voerder l e sun. H. Deekens, · I e stm. 
G.H. ten Hoopc. l e strn. J. yan der 
Winde, 3e sun. A. Daudey en . 4e stm. 
"?. ' tarkeuhurg. Als p a agiers beviJI
den zicb aan boord 2e strn. J.W. Kuyh. 
en 3e stm. F . de I onin g. 

• 
- Met de W illem Rny , die op 2U 

April j.J. tc 'Prioh. aankwam, keerd(' 
ltoofdwtl . K. Lam mersc van E .V. teru;r. 

• 
- Met de Constellation kwam op 2(, 

April j.l. de employe A. H eerding uit 
HcAland aan. 

• 
- De heren Cbr. "\{jjer en J. Leenhf'f'r 

heho ren to t de . W.S.-Icden, die can
didaat zijn gc teld voor b et dagei ijh.:'. 

· bestuut· van genoemde vereniging, eer:; t
genoemdc voor clc g roep lnterinsuJt1i r 
verkccr, d.c tweerlc voor de groep f'

venbedrijven . Aldus een circuiaire vun 
de we rkromitc , die w~j ler redaclie onl
\i ngen . Voo r ccn nog in te stellen pro
paganda- en redactie-com m issie (tl it 
Iaa tste met het oog op het later ui t tr 
geveu cigen verenigings-orgaan) gaven 
zich drie K .P .l\1.-er als candidaten op, 
t e we ten de heren G. Degens, G. J. C. 
van Doore maal en K . F. T uynman. 

• 
- 3e wtk. .J. de Troye is in Hol

land oor verdere dienst in de tropen 
afgekeurd en m et i ngang van 7 April 
j .l. werd h em ontslag verleend, ond C' r 
toekenning vnr\ in validitei ts-pensioeu . 

• 
- I. v. n1. d,• vcr jaanln j.! , ·an H.K.H. Pcin~··, 

. Juliana vcc:<cllijnt d t•zt• ,. itlaat" een dag l all'r. 
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