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Met de herdenking van Haar 50-jarig Regeringsjubileunt, heeft Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 
der N ederlanden -Moeder des V aderlands- bet be wind over ons Koninkrijk in handen gelegd van Hare 
Dochter, Plinses Juliana. 

Er is -onder de vele andere- voor ons, scheepvaartmensen, een wei zeer bijzondere reden om 
hierbij even stil te staan. Niet alleen is onze maatschappij, die gedurende het t<egentschap van Koningin Emma 
bet praedicaat ,Koninklijke" verkreeg, gedurende de bewindspeliode van Koningin Wilhelmina tot grote bloei· 
gekomen, maar er is -met uitzondering van de luchtvaart- welhaast geen onderdeel van nationale 
activiteit, van nationale welvaart, aan te wijzen, dat in de halve eeuw van de regeling der scheidende 
Landsvrouwe zo enorm is veranderd en gegroeid als de handelsvaart onder onze Nederlandse driekleur. 
Het is bier noch de plaats, noch is de aanleiding volmaakt om een ovet·zicht te schrijven van de geschiedenis 
der Nederlandse koopvaardij in de laatste 50 jaren, do.ch ook de meest vluchtige beschouwing en terugblik 
zouden stellig niet de minste aanspraak op volledigheid kunnen doen gelden, indien wij onvermeld lieten, 
dat de groei van macht en aanzien der Nederlandse koopvaardij in de gehele wereld -waardoor ons 
landje op een der hoogste sporten kwam van de ladder der grote handelsmogendheden- voor een niet 
gering deel te danken is aan de persoonlijke belangstelling en toewijding van Koningin Wilhebnina voor 
en tot alles wat met de scheepvaart te maken had. 

Hare aandacht als Vorstin was niter~ 
aard . zeer verdeeld, .door de actieve 
rol, die Koningin Wilhelmina steeds in 
het dagelijks beleid heeft gespeeld. De 
nationale handelsvaart echter heeft 
daarin onder aile omstandigheden een 
zeer bevoorrechte plaats mogen in~ 
nemen. Dat kwam vooral, omdat de 
welvaart van Haar volk Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina na aan het hart 

A g. En omdat tienduizenden en nog 
~ms tienduizenden Nederlandse burgers 

in de sch eepvaart een middel van be~ 
staan vinden en nog minstens een even 
groot aantal Nederlanders indh·ecte 
haten aan de scheepvaart ontleent, is de 
koopvaardij een van de belangrijkste 
onderdelen van die welvaart. 

PersoonlQke interesse 
Het h eeft Hare Maj.esteit Ko

ningin Wilhelmina persoonlijk 
altijd buitengewoon gegrief.d, .dat 
de koopvaardij min of meer als 
regel geen overdreven belangstel
ling plaoht te genieten. In de 
kringen .der zeevaarders en d er 
mensen, die het hedrijf aan de wal 
leiden, is belangstelling genoeg en 
men is er voldoende op de ·hoogte, 
maar buiten die kringen is de in
teresse in het algemeen gering. 
V eel te gering, als men nogmaals 

naglat van welk een grote waarde 
de koopvaardij is voor onze volks
welvaart en. hoezeer ons nationaal 
bestaan van ihaar afhankelijk is. 
Dit laatste is wederom zo overdui· 
delijk in .de afgelo~n oorlog be· 

wezen. Het was Hare Majestei~ 
Koningin Wilhelmina, die door 
persoonlijke belangstelling voor de 
scheepvaart veel h eeft gedaan om 
van ·de koopvaardij meer dan 
aileen een stiefk ind van bet Ne· 
derlandse volk te maken. 

R et is inderdaad · een sch one a£~ 
s.cheidsgift aan onze Vorstin, dat de 
Nederlandse koopvaardij in de wereld 
alweer een ereplaats inneemt eri zich 
van de slagen, welke zij in de Tweede 
Wereldoorlog kreeg, reeds grotendeels 
kon herstellen in de l aatste drie jaren 
van Haar Bestuur. R eeds k an ons land 
op het gehied van de vreedzame han· 
delsvaart weer mededingen met d'e 
groetste naties ter wereld'. Daar ligt het 
terrein, waarop ·wij onder h et 50-jarig 
hewind van Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina onze grootheid ter zee heh· 
ben heroverd. Op de zee is plaatS voor 
elke n atie. En op die zee wordt . onze 
Nederland'se koopvaardij met ere . ge:
noemd en met respect hehandel~. 

Wot er veran~erde 
Om tenslotte tooh nog een aenk>. 

beeld ervan te geven, hoez~er in 
.de afgelopen halve eeuw <.nder 

V ervolg: zie Pag. 2. 1 
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Hare Majest·eit Koningin Wilhel
mina ons land als zeevarende mo
gendh~id vooruit is gegaan, willen 
wij slechts enkele cijfers noemen. 
Toen Koningin Wilhelmina in 
1898 het ro.er van !bet Schip van 
Staat overnam, hestond onze han: 
delsvloot nit 605 .sohepen met een 
bruto-inhoud van 559.114 register
ton. Het juiste aantal schepen van 
tltans zouden wij zo off..J.tand niet 
kunnen-noemen. De tonnage he· 
d-raagt eohter meer dan 3.000.000 
ton, waarhij men moet ·hedenken, 
·dat er hijna nog een 500.000 ton 
op stapel &taat, waardoor Neder
land in 1950,3112% van de wereld
tonnage zal hezitten. 

Zeiltchip verdwenen 
Het merkwaardigste punt van de af· 

gelopen halve eeuw is de vrijwe~ vol!e
dige verdwijning van . het zetls.chtp, 
waarvan wij er in 1898 nog 429 m . de 
vaart had den. En wal"en onze N eder
landse redeTS · d'estijds de eersten, die 
het zeil ophergden, ook nu verstaan zij 
nng in. aile opzichten snel de tekenen 
des tijds. Ome vloot heeft zich steeds 
aan de behoeften weten aan te passen 
en ooze schepen hehoren tot d'e h~.st 
ingerichte, die op' de wereldzeeen 
varen. 

Dit is no. 17 ~ d'erde j aargang van 

oe UITLAAT 
Peraoneels- en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket· 
vaart-Maatschappij. 

• 
Overname uit de inhoud van dit 
blad is slec):lts geoorloofd met 
bronvermelding. 

• 
AI. 1 ukk De Uitlaat" be-e at en, .. 
ireffende, te adreaseren: 

Aan de -Redactie van 
,De Uitlaat'\ . 
p /a K.P.M., 
BATAVIA-C. 

• 
V erschijnt 2 X per maand. 

• 
In dit nummer: 

Overgave Commando 
• 

Thuis! 
• 

40 + 
• 

Stemmen uit de K.P.M. 

Tweemaal gedurende het hewind van 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 
h eeft onze Nederlandse koopvaardij de 
treuriue tijden van oorlog meegemaakt. 
Het zijn hloedi.ge bladzijden in haar 
geschiedenis, maar anderzijds toe~ ook 
zeer roemrijke, omdat de hemanmngen 
van de Nederland'se schepen -de groot~ 
ste gevaren en hedreigingen ten spijt
haar plicht zijn blijven doen. 

De Londense tijd 
Nimmer was het contact tussen 

Hare Maj·esteit Koningin WHhel
miua en d~e N ederlandse zeeman 
zo groot als in de tij·d, . dat de Ne
derlandse Regering te Louden 
vertoefde. Menig·e Nederlandse 
zeeman werd in de hescheiden en 
sohere woning van onze V orstin 
gtmood en Zij heeft velen, wien .Qe 
scheiding van huis en gezin soms 
te zwaar wer.d, persoonlijk getroost 
en moed ingesP'roken. Het lot van 
ons Vaderland was toen afhanke
lijk van het doorz·ettingsvermogen 
van onze zeelied_en. Hare Majes· 
teit Koningin Wilhelmina heeft 
.dat hegrepen en van ,dat hegrip 
.dikwijls persoonlijke getuigenis 
afgelegd. Talloos zijn daarvan de 
voorheelden geweest, moreel zowel 
als materieel. 

Prlnses Juliana 
Haar liefde voor de scheepvaart, 

heeft Konin.,.in Wilhelmina doen over
gaan op Ha~r Dochter, die over enige 
dagen als Koningin der Nederlanden ~al 
worden ingehuldigd. Gelijk Haar Moeder 
heeft Zij een warme belangstelling voor 
alle voo111itstrevende activiteit. Zij is de 
drijvende kracht achter sociale voo~·uit
gang, kinder-verzorging en moderne 
opvoeding. Zij is diep-doordrougen van 
de hetekenis van deze zaken voor 's lands 
welvaart. En wanneer het gaat om de 
hehartiging van de lands-belangen, is 
Prinses Juliana meer dan aileen de 
opvolgster Harer Konin'klijke Moeder. 
Ook op h et gebied der Nederlandse 
koopvaardij. 

Ons bedrijl in die halve eeuw 
Toen Hare Majesteit Koningiu Wil~ 

helmina de troon d'er Nederlanden be
steeu, was ons hedrijf, de K oninklijke 
Pak: tvaart Maatschappij, al een ,.going 
concern", ondanks moeizame hegi~: 
jaren. Elders in dit nummer hatlden WlJ 
reeds gelegenheid U eraan te herinneren, 
dat de groei voan de K.P.M; zo nauw 
is samengeweven met het bewind van 
Hare Majesteit Koningin Wilh~~m!?a, 
dat de oprichting der maatschapptJ hiJDa 
coincideerd'e m et de aali.vang Harer 

voorspoedi"'e regering. Het zou on~ 
te ver voer~n om in deze weinige blad
zijden in extenso in te gaan op de bijna 
60 jaren van K.P.M.-geschiedenis, wau~ 
van men er 50 hovendien op uitmun· 
tende wijze heschreven kan vinden in 
het gedenkh 1ek ,Een halve eeuw Pa· 
ketvaart", dat ter gelegenheid van het 
50-jarig juhii'eum onzer maatschapp~~ 
uitkwam. Het grootste deel van wat WIJ 

omtrent deze geschiedenis hier zouden 
moeten neerschrijven, zou derhalve ·co· 
pieenverk zijn. · 

Kloek werk 
Kloek werk, van werkelijk natio

naal helang, is door onze maat· 
.schappij in 'deze g.ewesten verrichtt 
werk dat van onherekenhaar he
lang is gehleken voor ons Vader
land en dat no-g dagelijks <le be
kende initialen, waarmee o.nze 
maatschappij gemeenlijk wor<lt 
aangeduid, naar de lippen van 
millioenen in dit land hrengt. -
is een liohaam geworden van gror 
gezag en invloed, een ond,erne· 
mersol'ganisatie met aile karak-
teristieke .deugden en ...... ondeug· 
d e:p, ~die .door aile wisselingen van 
de tijd de vaderlandse zaak in In
donesie op waarlijk grootscheepse 
wijze heeft gediend. 

Aan h et eind'e van een halve eeuw 
wijs heleid van Bare Majesteit Koningin 

· Wilhelmina, is het niet meer dan na
tuurlijk, dat wij even omlcijken, naar 
wat deze vijf decenn•ia hehben hetekend 
voor de scheepvaal"t. Wij lopen de pos
ten in het grootboek n a. en tellen 
d'e hedragen aan de debet- en ·credit
zijden. Is er vel"lies o~ winst? Er ~as 
verlies door econoDIIsche depressies, 
door oorlogen, door chaos. Maar er :WA 
win'St in herstel en gestegen prest1g• 
een matedi:ile zowel als een morele over
winning. En terwijl wij ooze ogen niet 
wiDen sluiten voor de zwarte schadnwen, 
die reedS' over de amhts-aanvaarding 
van Prinses Juliana als Koningin der 
~derlanden vallen, willen wij evenmin 
blind zijn voor _de vele lichtpunten, die 
ons Iokken om op de ingeslagen weg 
voort t e "'aan. De moeilijkhed'en, die on
getw:ijfeld nog gerulme tijd ·zullen vo~~~ 
dureu, voor ieder van ons persoonlijk, 
zowel als voor de maatschappij als ge- . 
heel, _scherpen slechts ons verstand. 

De hewindsperiode van Konin· 
gin Juliana -en geve God, dat zij 
langdurig moge zijn- opent met 
de wijde vergezichten der hoop. 
Wij hegroeten H aa:r met moed en 
met vertrouwen in onszelven en 
in God. 



==iTHUISl 
,Home sweet home" 

Als dit nummer van ,,·de Uitlaat" 
de afdeling Expeditie verlaat, zal 
het zijn van ons ·eigen hoofdkan
toor op het Koningsplein-Oost nit, 
waarheen in de laatste week van 
Augus~us de meeste afdelingen uit 
het Sluishrugkanto"Or wer·den {)Ver
gehracht, een verhuizing waaraan 
zelfs· gedurend·e het weekend op 
28 Augustus werd doorgewerkt. 

Wij hebben dus, zoals nu ongeveer 
25 jaren geleden, het Sluisbrugkantoor 
verlaten, dat ons sedert het einde van 
de Tweede Wereldoorlog zo trouw - en 
zo nauw!. ..... - heeft gediend en waar-
r't een krachtig begin kon worden ge
"'r&akt met de wederopbouw van ons 
zwaar getroffen bedrijf. Er is daarom 
bij dit vertrek een zekere weemoed in 
ons hart geweest, dat vooral door de 
oud'eren -de mensen met 25, 30, 35, 40 
en soms nog meer dienstjaren- wei 
eventjes sterk heeft gesproken, toen zij 
op de ene dag nog van het Sluisbrug
kantoor naa.t: huis gingen om de vol
gende dag het werk op het Koningsplein 
te hervatten. 

Nog krap 
De weder-ingebtuikstelling van 

het eigen hoofdkantoor hetekent 
helaas nog niet veel meer ,Le
bensraum". Net als in 1923 kon
den nog slechts d.e parterre en de 
eerste verdieping in gehruik wor-

oden genomen. De tweede verdie
ping blijft, op last van hogerhand, 
gereserveerd voor een ons nog 
onbekend gouvernements-kantoor, 
vermoedelijk het kantoor Boswe• 
zen van het d<epartement E.Z. 

v ergeleken met voor. de oorlog is de 
personeels-hezetting van verschillende 
afdelingen zeer aangezwollen en waar 
men dus in normale omstandigheden in 
het eigen Hoofdkantoor nu de ntimte 
zou hebben gekregen, werd het in vele 
opzichten opnieuw een passen en meten 
om aile afdelingen netjes en niet-al-te
veel-op-elkaar onder te brengen. In 
verband met deze personeels-aanwas, 
die voor alle afdelingen niet even groot 
is geweest, zijn de afdelingen in som
mige gevallen ook niet meer daar, waar 
men ze voor de oorlog placht te vinden, 
doodeenvoud'ig omdat bep.aalde kan
toren gewoon niet meer in die ruimte 
kond'en, waarover zij vroeger mochten 
beschikken en waaraan ze toen genoeg 

hadden. Het is echter in .ieder geval een 
feit, dat wij er met deze eigen accomo_
datie natuurlijk stukken beter op zijn 
geworden, afgezien nog van het feit, dat 
ons eigen Hoofdkantoor op een veel 
rustiger plaats in de stad gelegen is dan 
het Sluisbrugkantoor. 

Geschiedenfs 
Er zijn vele nieuwe employe's, die 

het K.P.M.-hoofdkantoor aan het Ko
ningsplein-Oost tot dusverre aileen maar 
van aanzien kenden en het voor de eerste 
maal betraden. nadat hun afdeliug 
erheen was verhuisd'. Het is meer in 
het bijzonder voor hen, dat wij bier in 
het kort de geschiedenis van ons Hoofd
kantoor willen releveren. 

Het was in de Eerste W ereldoorlog. 
dat de plannen tot de bouw van dit 
Hoofdkantoor werden beraamd' en ook 
reeds .in uitvoering werden gegeven. Er 
is een zekere analogie te constateren tus
sen de positie van onze maatschappij 
vlak na die oorlog en thans. Talrijk 
waren op elk gebied de zorgen der di· 
rectie. De vloot moest worden uitgehreid 
en vernieuwd, de reparatie-inrichtingeu 
waren met werk overladen, de hevol
king moest van het allernoodzakelijkste 
worden voorzien, de uitvoerhandel 
m.oest weer op peil worden gebl'acht, 
de personeelskwestie baard'e moeilijk
heden, de levensstandaard was enorm 
gestegen en maakte verhoging van sala
rissen en gages noodzakelijk. Er was 
zelfs - net als nu- woningnood, waar
d'oor uitkomende employe's geen onder
.komen konden vinden en de maatschap
pij moest gaan deelnemen in bouwver
enigingen. En ...... zij zelve moest beter 
worden gehuisvest, want zij was in de 
drukke en in vele opzichten toch ook 
wei voordelige oorlogsjaren nit haar 
kantoor aan de Sluisbrngstraat gegroeid. 
Noch de Jigging, noch de ruimte van 
laatstgenoemd kantoor vQldeden meer 
aan de eisen d:es tijds en nog voor het 
sluiten van de wapenstilstand was men 
met de bouw van een nieuw kantoor 
aan het Koningsplein-Oost begonnen. 

Bouw bijno gestuakt . . . 
De geweldige prijsstijging van 

aile materia len was er oorzaak van, 
dat 1de begroting voor ,flit kantoor
gebouw vele malen en met grote 
bedragen werd overschreden, zo
dat zelfs •herhaalde1ijk in de zware · 
tijden, die nog zouden volgen, 
over stopzeUen van d.e bouw werd 
gedacht. 

De voortvarende Indische directie, 
stond dus voor grote moeilijkhed'en. Om 

maar bij het nieuwe hoofdkantoor te 
blijven: de kosten stegen steeds onrust
barender, mede door het opschroeven 
van lonen en materiaal-prijzen. De bouw 
van een nieuw hotel aan het Konings
plein, waarbij de K.P.M. zijd'elings was 
betrokken, bleek zelfs geheel onuitvoer
baar te zijn. Daarbij kwam nog een 
merkwaardige omstandigheid. De toen
malige directie kwarri slechis heel ge
leidelijk op de hoogte van de stijging 
der exploitatie-kosten der maatschappij. 
Dit werd veroorzaakt door het feit, 
dat de administratie -bij de oprichting 
van de K.P.M. inge.steld en in principe 
vrijwel onveranderd gebleven- feitelijk 
voor een bedrijf van zo reusachtige af
metingen als d'e K.P.M., zo langzamer· 
hand te stroef was geworden en niet 
meer voldeed aan de eisen die aan een 
moderne hedrijfs-ad'ministratie mochten 
worden gesteld. Eerst na geruime tijd' 
kreeg men een volledig overzicht van 
de' toestand, n.I. pas in Augustus 1920. 

Nieuwe crisis. 

Toen brak hovendien met on
gekende felheid plotseling een 
crisis uit en·er moest sterk word.en 
bezuinigd. Het was vooral toen, 
dat het er ·dikwijls naar . nit he~ft 
gezien, also£ het nieuwe Hoofd
kantoor op het Koningsplein-Oost 
voorlopig nog een ·droom zou 
blijven. Men· heeft echter door 
weten te zetten. De ingrijpende 
hezuinigingen lieten snel hun ef
fect gevoelen, er kwamen enkele 
meevaUertjes •en · hoewel de toe
stand van het bedrijf nog lang 
zorgelijk hleef, had men het ergste 
gevaar bezworen. De bouw wei'd 
voltooid. In 1923 betrok de maat
schappij .de parterre en d.e eerste 
verdieping. Be rest wilde men 
aanvankelijk onafg.ebotiwd laten, . 
maar de ruimte bleek al spoedig · 
nodig te zijn. Maanden . daarna 
kwam het gebouw gereed. 

Jaren von bloei 
Onze maatschappij heeft er zijn jaren 

van grootste bloei in heleefd en kwam 
er na 1930 door een nieuwe economische · 
crisis heen. In 1942 volgde de J apanse 
bezetting van deze mooie eilanden. N a 
Japan's capitulatie werd er het Hoofd
kwartier van het Vijftiende Britse Le- · 
gercorps van luitenant-generaal Sir Phi
lip Christison in gehui.svest. Wij kregen · 
niet de kans het te ,hernemen", toen · 
d'e Engelse troepen Indonesie verlie ten . 
De Nederlandse .strijdkrachten namen 
het kantoor als hun Hoofdkwartier in 
gebrnik. Bijna twee jaren lang is het 
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Wie in de kraut de advertentie-rubliek der ,aangeboden betrekkingen" 

wei eens bestudeert, zal het opgevallen zijn, dat er onder de werkgevers 
een streven is om zoveel mogelijk jonge krachten aan te trekken. Voor 
betrekldngen, die mensenkennnis, ervaring· en bezonkenheid eisen, stelt 
men vaah: een leeftijdsgrens van 35 jaar, een enkele maal zelfs van 40 
jaar, doch daarboven schijnen de werlrende man en vrouw te hebben 
afgedaan. 

Deze wrede en weinig rationele ,vrees" voor employe's uit de , veertig
plus"-klasse bestond ook al voor de om·Iog. Dat ziJn nu -vlak 
na de oorlog- weer is opgedoemd; is begrijpelijk in verband met bet 
verlaugen om; de jongere generatie, die zich nog niet heeft kunnen ont
plooien, aan het werk te zetten. Maar zij is evenzo verwerpelijk. 

Het is een absurd wanhegrip, dat 
mannen hoven de 40 het in het com· 
merciele ]even niet met succes zouden 
kwnnen opnemen tegen jongeren. In 
Amerika, waa.1· het prohleem net zo aan 
de orde is als hij ons, is er zelfs -kort 
v66r de oorlog- een organisatie van 
zakenlieden g-evormd, die op een feite
lijke en sentimentloze basis te velde · 
is getrokken tegen de vijand'en van 
,v.eertig plus". 

De directeur van een der grootste 
schrijfmachine-maatschappijen ontving 
n.l. onder een aantal sollicitaties een 
brief van een 45-jarige man, die zich 
<erover · heklaagde, dat hij al jaren 
werkloos was, aileen vanwege zijn leef
tijd. Hij toonde aan, dat hij tot zijn 
40e jaar uitstekend werk had gedaan, 
dat hij door omstandigheden huiten zijn 
macht zijn hetrekking had' vedoren en 
nu uiet meer aan de slag kon komen, 
hoewel hij kerngezond en vol energie 
was. 

De hrief was z6 gescht,even, dat de 
directeur er lang over nadacht. Hij ging 
de kranteu-ad'verteuties lezen en sprak 
er met collega's over. Het onderwerp 
ging hem meer en meer interesseren en 
hij kreeg allerlei geschiedenissen uit de 
practijk te horen, die hem nijdig maak
ten., Een uitstekende prive-secretaresse 
met grote internationale ervaiing kon 
geen werk vinden, omdat ze 35 jaar was. 
Een werkloze hoekhouder, van wiens 
kuudigheid, ijver en eerlijkheid de di
ti(!Cteur in kwestie toevallig het nodige 
wist, werd als ,te oucl" op 37-jarige 
leeftijd overal de deur gewezen. Han
delsreizigers, die j arenlang goede om
zetten hadd'en hereikt, werden niet out; 
vangen, omdat ze grijs haar hadden. Zij, 
die om een of andere reden, omstreeks 
hun 40e j aar van het rekking moesten 
v:eranderen , stootten overal het hoofd 
en het was of hun ]even plotseling 
was afgelmapt. ,Wij willen jonge. 
mensen", was het onveranderlijke ant
woord, dat overigens maar gebrekkig 
kon worden gemotiveerd. 

De directeur -Simler heette hij
interesseerde anderen voor de zaak en 
er werd' een _ commissie samengesteld, 

die het voor de ,veertig-plussers" wildc 
opn'emen. Voorzitter werd de ver· 
koopsleider van een grote filmmaat
schappij, die · als sprekend' voorheeld 
aanhaalde, dat een van zijn vroegere 
filmreizigers, die op 60-jarige leeftijd 
ontslag had genomen, zich stierlijk ver
veelde en hij zijn vroegere directie te· 
rugkwam met de vraag, of er nog niet 
iets voor hem was te doen. Hij kend:e 
het ve1·huur-systeem en vroeg of hij even 
mocht zien, of er nog theaters waren, 
waar de jongere reizigers geen succes 
hadden gehoekt.. Daarvan notee1·d'e hij 
er zes en tien dagen later hracht hij 
voor aile zes theaters de getek,ende 
contracten terug. De directie verzocht 
de man om in dienst te hlijven en hij 
was uog jarenlang een van d'e heste ver
kopers. 

Simler besefte, dat als de cam
pagne voor de . ,veertig-plus-men
sen" succes wilde afwel"pen, het niet 
voldoende zou zijn om aileen sym
pathie te vragen voor deze cate
gorie. Hij had harde feiten nodig. 
De gemiddelde leeftijd van zijn 
eig·en afdelingschefs en reizigers 
'bleelr iets meer dan 50 jaar te zijn 
en hij informeerde, bij 19 andere 
maatschappijen naar de gemiddelde 
leeftijd van hun belangrijkste em
ploye's. Dat 'cijfer werd 441f2, hoe
wei er ook mensen van 70 bij waren. 

Een ander lid van de commissie 
stelde een interessant onderzoek in 
bij een aantal kleinhande1aren in 
een bepaalde branche. Uit zijn 
cijfers bleek, dat tegen iedere 100 
dolla1· lwopwaar, verkocht door 
reizigers tussen de 20 en 30 jaar, 
een bedrag van 102,04 dollar stond 
vom· reizigers tussen de 30 en 40, 
107,38 dollar voor die tussen de 40 
50 en ..... 108,75 vO'or reizigers 
ouder dan 50 j~ar. 

Toen ging de commissie ertoe over 
om een meer algemene enquete te hou
den. Zij zond aan honderd grote werk
gevers een vragenlijst, geti.teld': , Veer
tig-plus of veertig-min ?" en daarin wer
den 31 vragen gesteld. Enkele daarvan 

watl(!n: ,Wie brengt de heste nieuwe 
ideeen in Uw zaak? De veertig-plussers 
of de veertig-minners? Wie is h et meest 
lonal tegenover d'e zaak? Wi<e werkt er 
het prettigst met fabriek en k an toor 
samen? Wie mop pert het minst over 
onaangename opdrachten of over OVler
werk: Wie ziju het leergierigst? Wie 
zijn het meest conscientieus ?" 

Het resultaat was, dat de ,veer
tig-minners" het wonnen op het 
gebied van verzorgd uiterlijk en 
kleding, vrolijkheid en enthousias
me, maar dat de , veertig ... plussers" 
loyaler war·en, niet protesteerden 
tegen vervelende opdrachten en 
meer ctitiek konden verdragen. Een 

- overgrote meerderheid antwoordde, 
dat de mensen hoven de 40 con
sci-entieuzer werkten en dat zij 
speciaal voor arbeid, die niet of 
moeilijk · te controleren viel, beter 
geschikt waren. Over bet algemeen 
bracht de enquete een overwinnha 
van ongeveer 3-1 voor de veedi~ 
plussers. 
IIet nogal . veelgehoorde argument, 

dat ouderen zich moeilijker aanpassen 
hij moderne organisatie-systemen, wordt 
door Simler c.s. bestred'en op grond van 
het feit, dat de ,,veertig-plussers" veel 
meer de noodzakelijkheid van samen
werking voe1en. Zij hehhen hovendien 
mecr ervaring om met m:ensen om te 
gaan, zijn veel voegzamer. 

Dat jouge ·mensen heter geschikt zijn 
voor machinale arheid' is in vele op· 
zichten juist, maar het hlijft de vraag, 
of deze jongelui zich door het soort 
werk ooit ontwikkelen tot ,hoger per· 
soneel", waarvan toch in de eerste plaats 
ervaring, een kahn oord,eel el). gevoel 
voor verantwoordelijkheid wordt geeist. 

Dat leren zij van hun machine n.iet g
makkelijk. Bovendien staat het tocW' 
wei vast, dat jonge mensen, die lange 
tijd in eeuzelfde hed'rijf werken, daar 
succes hehhen en opklimmen pas om
streeks hun 40e jaar en juist dan voor 
de zaak meestJe waarde hehben. Geen 
d'irecteur zou eraan denken om zo'n 
employe te ontslaan ... .. ..... .. omdat hij 
40 jaar of onder is. lntegendeel, men 
hoopt van zijn kermis, inzicht en er
varing nog lang en veel te kunnen · 
profiteren. Dit hewijst in elk geval, dat 
de capaciteiten, de energie en de hruik
haarheid' niet plotseling ophouden. 

Over bet algemeen heeft d'e com
missie-Si•nler succes gehad met haar 
werk. Een fah1·ikant schreef haar een 
brief om te da11ken voor het feit, dat 
haar actie hem de ogen had' geopend. 
Een ander was zo gelmponeerd door 
de . feiten, die de commissie a an h et 
licht hracht, dat hij de leeftij<lsgrens 
voor bepaalde groepen van zijn perso· 

Slot: pag. 12. 



lngebruikstelling bungalow Tretes 
Op Zondag 8 Augustus snorden vier auto's met een gezelschap van 

26 K.P.M.-vrouwen en -mannen van var.end· en walpersoneel .langs 
de bergweg, die naar onze bungalow op Tretes leidt. Nog een heuveltje 
en daar lag het lustoord. De heer Mulder van de C.D. te Batavia nam 
de honneurs waar en hield de reputatie van zijn dienst hoog. 

De bungalow is gerieflijk ingericht, 
zonder h et scheep smeubilair en de be
kende rottanzitjes, die men aan hoord 
altijd ziet. Doordat zij vrij hoog is ge
legen, heeft men van de welverzorgde 

. tuin uit een mooi gezicht over de 
Oosthoek, met Java's kustlijn aan de 
horizon. 

Opening door Van Doggenaor 
Nad'at het gezelschap het vacantieoord 

had hewonderd en allen weer in de 
ruime h all waren teruggekeerd, nam de 
heer Van Doggenaar het woord en schet
ste in het kort, d'e gelukkige samenloop 

a n omstandigheden, die er toe leidd'e, 
t thans ook de K .P .M. een vacantie

verblijf bezit. Het toeval wild'e n.l., dat 
de chef P.Z., mr. de Koe, zijn vacantie 
op Tretes doorbracht en van deze gele
genheid werd' door hemzelf en mr. de 
Koe gebruik gemaakt om te onde1·zoeken 
of d"e K.P.M. hier ,.66k niet iets op 
touw zou kunnen zetten" . Zij kwamen 
tot de conclusie, dat dit zeer wei moge
lijk zou zijn. De chefs Medische Dienst, 
N.D., die op doot•reis Soerabaia en 
Trctes bezochten , raakten eveneens 
enthousiast voor bet idee. R et resultaat 
was, dat een voorstel aan de Directie 
werd' geseind. waarop a] spoedig een 
gunstige beslissing werd ontvangen. 

Onze maotschoppij waardig 
De heer Mulder stapte daarop met 

kisten en kratten aan hoord van de 
Ophir en kwam naar Soerall aia om bij 
~ inrichting te assisteren. De T.D~
Voerahaia zag kans om voor ledikanten 

te zorgen en na weinig tijd, maar veel 
getimmer en gezanik over kisten, die 
nu eens zoek eli dan wee1· niet zoek 
waren en na aanleg van waterleiding en 
electrisch licht, kwam de bungalow ge
reed. H et uiteindelijke resultaat was een 
vacaotieoord, w~arop een ieder, die aan 
d'e totstandkoming ervan medewerkte, 
trots kan zijn. Ret is ooze maatschappij 
waardig.. De hec1· Van Doggenaar 
meende dan ook namens he t personeel. 
dat nog van de:z;e bungalow gehruik zal 
maken, de directie te mogen danken 
voor het besch ik1Jaar stelllen van bet va
cantieverblijf. llij voegde er nog aan toe, 
dat er voorstellen zijn gedaan om 
het grote verdiepingshuis .. Bestevaer" 
- naast ooze bungalow gelegen- even· 
cens te buren, waardoor nog een 20-tal 
gasten zou kunnen worden onderge· 
hracht. Dit huis wordt in aile opzichten, 
zelfs in naam, wei hijzonder geschikt 

geacht. R ierover is echter nog geen be
slissing gimomen. 

De. huisvesting te Soerobolo 
Ook wat de huisvesting te Soera

baia hetreft, wot'dt l/5edaan wat 
onder ,de omstandighed-en moge
lijk is. De directie, aldus spreker, 
heeft toes.temming verleend om 
een complex woningen aan Ngem
plak te 'doen restaureren, waardoor 
45 kamers t er beschikking zullen 
komen. De verbouwing van oeze 
lmizen zal hopelijk- over 3 maan
den gereed zijn (zodat wij-dus nog 
·een inwijding voor de boeg heb
hen!) . Het· ligt in de bedoeling 
vooral het varend personeel in de 
gelegenhe~d te stellen, hun gezin
nen hierin te huisv;esten. 

Wij hopen ·hierop nog . uitvoe
riger terug te komen, daar :deze 
aangelegenheid te belangrijk is om 
zo terloops in een verslag met d e 
openmg van h et vacantieoord te 
behandelen. 

.Nadat bet gezclschap enig geestrijk 
vocht tot zich had genomen om de 
opening te vieren, werd' nasi goreng ge
serveerd en met smaak verorberd. 

Andere speeches 
Gedurende eu na de maaltijd werd 

nog gesproken door gezagvoerder de 
Best, hoofdwtk. Esman en de heer 
Mulder. · 

Gezagvoerder de Best sprak namens 
het varend personeel en bed'ankte voor 
hetgeen voor het p ersoneel is en nog zal 
worden gedaan. Rij legde er de nadruk 
op , dat ·het een ver~eugend feit, is 
een bungalow te hebben, waar ook 
de gezinnen van het varend pesro
neel hun vacantie kunnen d'oorbren
gen. Hij schreef dit mede toe aan 
de activiteit van degenen, die e.e.a. op 
zo overtuigende wijze · bij de d'irectie 
hebbeo bepleit. Ook het feit, aldus 
spreker, dat de gezinshereniging te Soe
rahaia op zulk een doortastende wijze 
wordt aangepakt, stemt tot grote vol
doening. 

Het zou ons helaas te ver voeren om 
aile toepasselijke en welgekozen woor
q'en die de sprekers nog wisten te vinden 
om hun gevoelens te vertolken. te me-

moreren, doch hopelijk zullen zij zelven 
een indruk van hun indrukken in ,.de 
Uitlaat" in druk willen uitdrukken. 

Aparle sfeer 
Wij willen echter niet eindigen zon

der te constateren, dat a·e opzet om de 
hungalow een eigen sfeer te geven wel 
bijzonder geslaagd kan worden be
schouwd. Wij kunnen bet niet heter om
schrijven dan door te zeggen: ,Wan
neer U in deze bungalow huist, bent U 
er werkelijk uit" en d'it is wei de hoog
ste lof, die wij de inrichters kunnen 
toezwaaien, ·daar hieruit duidelijk blijkt, 
dat a·e C.D. ,.verplegingsdienst van het 
personeel" kan zijn in de meest uitge
hreide zin van het woord. Zelfs voor 
babyhoxes is gezorgd, om niet te spreken 
van de gezelschapsspelen, een ping
pongtafel enz. 

Nadat aii"e aanwezigen nog een dronk 
hadd'en u i tgebracht op de heer en 
mevrouw Esman, die hun trouwdag 
vierden in deze K.P.M.-.. familie", keer
den allen naar Soerabaia terug, met 
uitzond.ering van de heer Knoppien 
met familie, die als eerste gasten in de 
bungalow achterbleven. 

Wij hopen , dat in de loop der jaren 
talloze K.P.M.-dienaren met hun ge
zinnen cloor een verblijf te Tretes nienwe 
krachten zullen vergaren voor hun taak 
en dat zij hier rust en ontspanning zul
len vinden. 

Eigen indrukken 
W ij zijn er geweest en hebben, h et 

gezien. Alles er van. En onze indruk 
was: Helemaal :niet gek, Dat valt erg 
me e. 

Op Zondag 8 Augustus waren wij 
uitgenodigd door het Agentschap
Soerabaia om. de opening van. de 
nieuwe bungalow bij te wonen. 

Nu, wij hebben ge-opeml . . ... en 
opgemaakt. 
Ik zal U een beschrijving, van het 

pand besparen. Die stand al in ,.de 
Uitlaat!'. De o:ntvangst was denderend 
en val belofron voor d e toekomst. Rond
geleid 'door de h eer Mulder, die met 
gere~htv.aardigde trots vele bijzonder
heden iTUlar voren bracht, speciatd op 
het gebied van de C.D. en de huishou
ding ( en door ons dus niet werden op
gemerht als wat bijzonders) was d e al
gemene opimie: af. 

Ook moesten wij kijken, hoe mooi de 
badkamers .,en zo" er uit zagen. In de 
heren-badkanter was een •volop-loperule 
kra.an. (Hoe b est.aat het, volop bad
water in lmlie!) W a.arnaar zich uit 
macht der gewoonte een paa:r h:,tnden 
uitstrekten, om zo'n verspilling meteen 
de ko p in te drukken. 

Maar, dl(l..t moc'ht niet! De .heren 
Knoppien en Mulder kw.amen tegelijk 
in ltet geweer. Niks, h oor! Openlaten!! 
Niet onze koelinstallatie stopzetten! 

Slot: zie pag. 8. ~ s 



Bij} de . foto's: 

l) Ons Hoofdkantoor aan het Kon{ngsple~n Oost is nu - uiterlijk althans!-

1Jaast voltooid. Het grote gebouw met zijn neUe wit-creme kleur, vormt . 

wel een contvast als men terugd'enkt a an: 

2) HetzelfdC gebouw twee en een half jaar geleden, toen het nog 

.. Headquart~rs A.F.N.E.I." (Allied Forces Netherlands East Indies) was. 

'Grijsgroen kleurtje en Brit.s·Indische M.P.'s aan de ingang. Ret lijkt alweer 

zo . la1;1g . geled'en, als we het · gebouw in ~ijn tegenwoordige toestand 

bekijken ! ! 

.3) Vaarwe~ . Sluishrugstraat N(). l ! ! ! Voor de tweede maal iu 50 jaar 

trekt de maat.schappij uit dit te klein geworden kantoor. 

·1-) Een 35~jarig jubileum in de ,.Kabelgat"·werkplaatsen van d'e Buitendienst 

te Prio~. De agent-Priok. de heer Poppe, overhandigt den jubilaris, in 

het- bijzijn van enkele led~n van het agentschap: de enveloppe·met-inhoud. 

5) Weer een · anoder K.P.M.~gebouw. Een foto van het vacantie-oord', dat de 

maatsch'appij te Tretes heeft gehuurd e.n waar d'e K.P.~.-er zijn welver

diende rust zal kunnen doorbrengen. 

6) De verhuizing in · voile ·ga~! Met laadwagentjes en koelies worden d'e 

papieren van het Archie£ . door de lange gangeu van het Hoofdgebouw 

naar hun plaats van bestemming gebracht. 
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Semarilng neeml handschoen op ! 
Medan getroeld 

In no. 15, .3e jaargang van ,.de 
Uitlaat" rappo-rteerde ·de agent 
Medan de bijzonder ~melle Iossing 
van het s.s. Samarinda, dat in 
2 X 12 werkuren 3.400 ton rijst 
loste h etgeen terecht als een bij
zondere prestatie mocht wor.den 
aangernerkt. 

De agent vroeg zich a£, of er wellicht 
agentschappen waren, die een dergelijke 
prestatie zouden kunnen evenaren, 
eventueel zelfs verheteren. Wij nemen 
gaarne de hand'schoen op ! ! 

Als wij ons wei herinneren, dan heeft 
het s.s. Samarinda 5 luiken, zodat de 
op Belawan-Deli geleverde pr.estatie 
zich heeft heperkt tot een gemiddelde 
snelheid' van 28.3 ton per luik per uur. 

PRIOK WEET WAT 
DRUKTE BETEKENT! 

Wist U, 
dat te Tandjong Priok m een 
maand: 
zijn binnengekomen: 

76 K.P.M.-schepen, ~ 
zijn vertrokken: 

84 K.P.M.-schepen, ~ 
werd .gelost: ~ 

50.600 ton lading 
wercl geladen: ~ 

36.300 ton lading lj 

werd overgescheept: ~' 
30.600 ton· lading en 

voorts werden gelost: d ~ 
590 runderen, 215 paar en en 
1.401 varkens. 
Wist U verder, dat : l een schip _met 6 gangen 5.100 ~ 
ton rijst loste in 4 dagen zoncler 
nachtwerk, waarbij opgemerkt 
zij, dat: 
te Tg.-Priok, Zonclag· en nacht
werk tot een minimum zijn be- l 
perkt, 

10 tot 25 schepen per da-g in ? 
behandeling zijn, 

daarbij nog lading langszij 
sohepen van 2e vervoerders ~ 
wordt aangeleverd en ......... .. . 
dat hier nog niet eens sprake 
is van ,top" -maand? 

dat werd bereikt gedurende een Iossing 
aan een ruime kade. 

Wij willen gaarne erkennen, dat een 
dergelijke Iossing onder de tegenwoor
dige omstandigheden als zeer ,gunstig" 
mag worden gekwalifjceerd. Ret zij verre 
van ons om Semarang - waar op een 
open rede in omgebouwde ex-Japanse 
prauwen moet worden gelost- in een 
zoeklicht te zetten, doch wij kunnen 
niet nalaten de Iezers er op te atten
deren, dat Semarmg Belawan-Deli niet 
aileen evenaart, d'och zelfs overtreft. 
Enkele voorheelden willen wij aan
halen: 
s.s. Palehle.h 9 februari 1948. 

verwerkte uit 3 luiken gedurende 
12112 uur 1.250 ton rijst, per luik 
per uur 33 ton. 

m.s. Bintang 16 Maart 1948. 
verwerkte nit 4 luiken gedurende 
22 uur 2.800 ton rijst, per luik 
per uur 32 toUt. 

m.s. Stroot Soend:a 16 Mei 1948. 
verwerkte uit 4 luiken gedurende 
10 uur 1.150 ton balen textiel, per 
Iuik per uur 29 ton. 

m.s. Batavia 2 Augustus 1948. 
verwerkte uit 3 Iuiken gedurende 
II% uur 1.000 ton zout en 70 m3 • 

dolken, per luik per uur 31 ton. 

Deze toch wei ,zeet gunstige" resul
taten werden hoofdzakelijk bereikt door 
de aimgename samenwerking, met het 
Semarangse ,Stoomboot- & Prauwenveer 
(prauwen) en ,Het Semarang Veem" 
(stuwadoors), de stille en harde wer
kers, die slechts sporadisch voor het 
voetlicht treden. 

* Noot van de Redactie: . Wij hopeu, 
dat nu niet ieder agentschap zich ge
roepen !J:aat voelen om cijfers te publi
ceren. Wij geven gaarne Medan nog de 
gelegenheid tot een wederwoord of de 
aankondiging van een eventueel nieuw 
, los"-record, doch moeten d'aama de 
match heeindigen ....... .. 

Bakongan vlot! 
Op Zaterdagochtend 20 Aug. j.l. om 

05.40 uur is . het gelukt om met d'e. 
uiterste inspanniug vari de vier schepen 
Valli der Hagen, Mies, ]apar:a en Batoela 
de op een rif gelopen Bakongan vlot te 
slepen. Het schip zal nu via Menado en 
Makassar naar een dok-haven varen, 
waar het zal worden onderzocht. De 
B(tkongan vertoonde nog geen lek na de 
afsleep en het is zelfs mogelijk, d'at het 
schip eerst nog weer lading zal innemeu, 
alvorens het zijn reis voortzet. 

De volgende maal komen wij uitge
breider op de stranding terug. 

Vlak voor het ter perse gaan l 
van dit nummer werd te Batavia 1J 
bericht ont.vangen, dat het Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina ? 
heeft heha.agd om onze directeur I 

•!• de hee1~ D. H. de Jong, te be· -!• 
•!• noemen tot Officier in de Orde •!• 

van Oranje-Nassau. 
Namens het gehele personeel 

weusen wij de heer De J ~ van 
harte geluk met deze hoge onder
scheid'ing. 

Slot: T R E T E S 

Koelinstallatie? ]a, hoar. ,Amstel" 
stond er op een etihetje in de bah. En 
to.en begrepen we. Nou, 't wets •net echt, 
houd en wel, even later. En .,Bols" en 
,F ockilnk" en hoe-heet-dat-aUema.al
voor-de-dames, het was. af. Dan was er 
ook nog e~en! Het was, geloof ik, n
goreng, maar ik ben er niet voor -~ 
tafel getveest~ Kreeg een bord (en 
d.aanna n6g een) in mijn handlm en heb 
gegeten. Wat? Nogmaals: het was rwsi· 
goreng, geloof ik. Het smaakte in ieder 
geval leklcer, getuige het tweede bord. 
Er was geen tijd om aa1n tafel te gaan. 
Het was oer-gezellig. Waarom zouden 
wij dan over et~ piekeren? Maar het 
ku1am dan toch. Mevrouw Knoppien, 
met alziend-oog, zweefde als een fee de 
krvng rond en zorgde, OJ{tt ieder zijn deel 
kreeg. Volop. Er werd - IWtuurlijk-, 
ook gespeec'ht. Wat er voor nodig was 
geweest en water nog op .het programma 
stond, wer.d door de heren V a1n Dogge
naar en Mulder op 't tapijt gebracht. 
Eerstgenoemde st;,ak een welverdiend 
pluintpje op de hoed van de heer Knop· 
pien. En toen dan de gesprekken zwaar 
werden. 'vanwege de ,koelinstallati e", 
was het uur Vain ,afdalen" weer aa!'lA 
broken. Veel te gauw. Wij waren ;1{!{ 
zo mooi op g;ang. Met de inwijd~ng, be
doe[ ik. 

Al met al was het een mooie inrich
ting, een prachtige ontv,angst, een ge
zellige dag. Ik geloof dan ; ook wel 
namens allen, die aanwezig waren en 
na:mens .Tten, die in de toehomst daar 
nog zullen logeren, te mogen zeggen : 
Dit is een mooie oonwinst voor ons! 
Dank aan allen, die er voor gezwoegd 
en 'het mogeliJk gemaalct hebben, dat 
wij K.P.M.-ers lnU ook een vacantie-oord 
hebben. En hoe! 

lk hoop, dat de toekomstplannen mo
(¥!n slagen etn ook op andere plaatsen 
zo,·n resultMt moge worden bereikt. De 
,pick-up", onder de kundige handen 
Vian de heer ]onkmans, deed het prach
tig op de heen-weg. Van de terug-weg 
hebben wij niet •veel gezien, we hadden 
het erg. ,druk binnan ... . . 

. E. 



K.P.M. - Journaal Jubileum Hoofdsmld Kuboen 
Van ,het Kabelgat" de werkplaatsen 

van de !Suitendienst te Priok, boort men als 
outsider maar wein:ig. Toch werd daa.r op 
12 Augustus j.I. - zoa1s wlj reeds kort 
meldden - een feit berdacbt, dat niet zo . 
vaak voorkomt: een 85-jar.ig dienstjubi. 
Ieum. In eeu van de met vlaggen versierde 
garages van de werkplaatsen, h!adden zich 
op die dag enkele I eden van de Buitendienst, 
bet agentschap-Priok en bet lndo•neslscbe 
t>ersoneel der werkplaatsen verzameld om 
met hoofdsmid Kaboen deze dag te ber
denke:n. 

- Volgens berichten uit Singapore 
zijn - de stoffelijke · overschotten van de 
hieronder genoemde K.P.M.-ers thans 
overgebracht naar de begraafplaats voor 
Oorlogs-slachtoffers op Kranji, gelegen 
a an de Bukit Timah Road: 

4e stm. K.H.W.F. von Fisher 
W eikersthal. 

4e stm. P.J. Kampschuur, 
hoofdwtk. J. v.d. V een, 
gezagv. I!.A. Bonk, 
gezagv. A.J .L. Beumer en 
3e stm. J .G. Vlietstra, 

d"ie respectievelijk op 1 Maart '45, 
3 Mei. '45. 2T Aug. '45, 2 Oct. '45. 
17 Aug. '45 en 13 Apr. '45 in gevangen· 
schap zijn overleden. 

De stoffelijke overschotten van wijlen 
~ wtk. Ch. HalTeveld en 2e atm. J .A. 
l...._)np rusten op het Bidadari Ceme
tery. 

- T er gelegenheid van de viering van 
de verjaardag van H.M. Koningin -Wil
helmina (tevens i.v.m. Haar 50-jarig 
Regeringsjubileum) en vom1s naar aan
leiding van de aanstaande Troonsbestij
ging van H.M. Koningin Juliana, werd 
(zal worden) aan hoord van onze ache
pen een feestmaaltijd geserveerd, .. spe
cialite de la C.D.". Deze maaltijd werd 
(wordt) niet aileen geserveerd aan onze 
passagiers - van welke klasse ook- doch 
tevens aan al ouze opvareuden. Boven
dien werd ( word't) zowel v66r als tijdens 
de maaltijd iets geschonken. Speciale 
menukaarten zijn voor beide feestelijke 
gelegenheden ontworpen en vielen reeds 
zeer in de smaak. Op de meeste schepen 
(ld door de gezagvoerders een korte 
M trede uitgesprokeu (of zal dit in de 
komende dagen nog geschieden) . 

In de inzameling van gelden voor het 
,Nationale Huldeblijk" ter gelegenheid 
van het 50-jarig Regeringsjubileum van. 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 
is door onze maatschappij deelgenomen 
voor een hedrag van fl. 20.000,-. TevenSI 
werd cen bed'rag van fl. 10.000.- ge
doteeTd aan liefdadige inst ellin·gen 
zoals plaatselijke ziekeninrichtingen en 
weeshuizen. 

• 
. -Aan 1e stm. W. Lotsy is met ingang 

van 1 Juli j.I. op eigen ve1·zoek eervol 
ontsla~ verleend. 

• 
- In Nederland werd l e stm. F.H. 

Bune voor verd'ere dienst op zee afge
keurd. Op zijn verzoek werd hem eervol 
ontslag verleend per 15 Juni j.l. 

• 

-Op l Augustus j.]. kwam 2e wtk. 
J. Ph. Reule in Nededand met groot 
verlof uit de dienst der Kon'inklijke 
Marine. 

• 
- Th. E. Selier en Ch. L. Richer zijn 

op 1 Augustus j.l. aangenomen als leer
ling·motordrijvers. Op 16 Augustus j.l. 
werd G. Hitipeuw in dezelfc:Ie functie 
a'angesteld. 

• 
- De leerling-motordrijvers R. Tjokro

kartono en Ch. Johannes slaagden resp. 
op 10 en 17 Augustus j .l. voor hun 
diploma als motot·drijver en zijn op die 
datum als zod~mig aangesteld. 

• 
·-Op 28 Augustus werd de Raad van 

Scheepvaart officieel cri plechtig ge
iilstalleerd in het gehouw van het Hoog 
Militair Gerechtshof te Batavia. 

• 
- Aan !l:10ord' van het- mailschip 

Willem Ruys, d'at op 17 Augustus j.l. 
uit Amsterdam vertrok en op 6 Sep
tember a.s. t e Tandjong Priok wordt 
verwacht, hevinden zich hoofdemploye 
M. E gmond, hoofdemploye D.G. v.d. 
Wolf en gezagvoerder Th. S.E. Bollman, 
die allen na genpten verlof het werk in 
Indie hervatten. De heren E gmond en 
v.d. Wolf zijn heiden van de Technische 
Dienst. Eerstgenoemde .gaat door naar 
Makassar. 

• 
- Dit .,Journaal" is i.v.m. de verhui· 

zing niet volledig. 

• 

K aboen trad op 18 Augustus 1913 te Makassar 
in dienst, t>ll was tot ihct uitbreken van de 
oorlog met Japan, we1rkzaam in ode machine
kamers van motor- en sle.epboten, z.O'\vel in 
Makassar als in P.ciok. Achtereenvolgens voer 
hij op de Elly, de Albertine <le Nimm errust 
en de Dintel. Na de Japanse capitulallie rneld.de 
hij zir'h bij de maatschappij en werd in hct 
,,Kabelgat' ' tewe·rk gesteld als 5mi'd. · 

De hccr Poppe, agent-P.rio:k, opeude de 
<'cremoni.e en spt·ak de jubilaris in .bet lnd~
ncsisch toe om de gelukwensen van de -dilrectic 
over te brengen. Hij stelde Ka'boen als voor
beeld voor anderen . wat betreft zijn grote 
pilchtshetrac'hting en trouw, die ·hij in de 35 
jarcn dienst -bij de K .P .M. aan de dag had 
gelegd. Tenslorte .owrhaudigde ·hi.i een schrif
telijko dankbetui:dng met Ide ·bekende enve
loppe en deed de toezcgging, dat de juhilaris 
nog de bronzen Paketvaart-pl'nning met in
~rn-iptie .zou ontvangen. 

Kaboen, die zeer .getroHen was, vcrzorht 
de beer Poppe ann de ·d irectie z\jn dank over 
te brengcn. 

Tenslo tte sprak Kaboen's <directe chef en 
overhanidd•gdc h em namens de collega's van 
Kaboen ,een sigm·ettenkoker en aanstekcr met 
inscriptie. 

Hierna we•·d onder een koele <lronk nog 
even vct'der .gebahbeld, rwaarna l1et wcrk weer 
hegon. 

VERZOEK 
Wil de schrijfster van het gedicht 

,.De Klemtoon" zich s.v.p. hij de redactie 
hekend maken? 

S. . t'' , 1zzen 1s nea .......... . 
(Fries voor : .. Praatjes vullen geen gaatjea"). 

Men zegt: een vrouw .. kletst" ann de 
H anr ,.vent" zal ,t:edeneren"; 
De man van stand is een ,.causeur" 
Ministers ,confereren". 
Maar hoe ' t ook zij: er wordt gepraat 
Van wins ten en verliezen, 
Van opbouw, fondsen, cost en haet, 
Van d'uurte en deviezen . 

deur, 

Is spreken zilver, zwijgeu goud; 
W claan, sta niet te zeuren! 
En doe wat meer, wat laat me koud: 
Er maet zoveel gebeuren . 
Want waar 't gesprek ook over gaat. 
't I s altijd te beperlcen ; 
J e bent dan vlugger uitgep raat 

, En tivee gaan er weer werken! Brolckie Brak. 

9 
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Agenten confereerden flndermaal : 
Aonsprakelijkheid 
Weer een stap verder! Op Dinsdag en Woensd:ag, 24 

en 25 Augustus j.l. had ten huize 
van de president-direcfeur, de 
heer A. F. Vas Dias, een conferen
tie van ag·enten plaats, waaraan 
werd deelgenomen door de K.P.M.
vertegenwo011digers te Soerabaia, 
Makassar, Medan, Palembang, Pon
tianak en Semarang. Mwezig 

Op ll Augustus j.l. overleed 
onverwachts te 's Gravenhage ten
gevolge van hartverlamming d'e 
heer 

L. C. M. von Eendenburg 
De heer Van Eendenburg trad 

in 1912 op 25-jarige leeftijd in: 
dienst van de K.P;M. Al spoe!fig 
werd hij benoemd tot Chef van de 
Nautische Dienst. Na achtereen
volgens de functies van Chef Alge
mene Dienst en agent te Singapore 
te hebben bekleed, volgde in 1926 
zijn benoeming tot lid van de di
rectie in Ne<Ierlands-lndie. Hij 
trad in 1931 als zodanig af. 

In 1932 werd de heer Van 
Eendenburg benoemd tot admini
strateur van d'e Verenigde Neder
landse Scheepvaartmaatschappij te 

· 's Gravenhage. Hij was een van de 
weinigen, die bij de Duitse bezet
ting van Nederland in Mei 1940 
naar Engeland wist uit te wijken. 

Als lid' van het ,Netherlands 
Shipping & Trading Committee" te 
Lon den speelde de heer Van Een
denburg een zeer helangrijke rol 
in het beheer van de Nederlandse 
koopvaardijvloot tijdens de oorlog. 

Bij zijn aftreden als administra
teur der V.N.S. na de oorlog, werd 
de heer Van Eenden'burg henoemd 
tot voorzitter van d'e Raad van 
Beheer van deze maatschappij. 
Daarnaast was hij o.m. lid van de 
Raad :van Bestuur van de K.P.M. 
en van de K.J.C.P.L. en had hij 
voor de K.P.M. zittin:g in de ar
bitrage-commissie, ingesteld' op 
grond van de collectieve arbeids-

1
. overeenkomst met de' C.K.O. 

De overledene werd in 1947 
benoemd tot Officier in · de Ord'e 

·van Oranje-Nassau en ontving kort 
voor zijn dood een hoge Engelse 
onderscheiding. 

In de heer · Van Eendenburg 
verliest niet aileen de K.P.M. 
doch de gehele Nederlandse koop
vaardij stellig een van haar be
kwaamste !eiders. 

waren de agenten te Singapore, 
Menado en Bandjermasin. 

Dit is de eerste conferentie van 
deze aard, die in de stad, waar ons 
bedrijf zetelt, werd bijeengeroepen, 
hoewel plannen voor zulk een be
spreking -naar wij menen- al 
geruime tijd bestonden. De bedoe
ling is wei soortgelijke discussies in 
de toekomst min of meer geregeld 
te doen houden. -
De ged'achten-wisseling op deze eerste 

conferentie is bijzonder nuttig geweest. 
De agenda's, die de heid'e dagen werden 
afgewerkt, bevatten zeer vele belangrijke 
punten'. o.m. werd door de president
directeur op d'e eerste dag een uiteen
zetting gegeven van de verhouding tus- . 
sen de maatschappij en de toekomstige 
regering van Indonesie. 

Voorts werd gesproken over huis
vesting, g.ezinshereniging en over 
personeelszaken in het algemeen, 
onderwerpen die uiteraard regelrecht 
alle etnploye's aanga:an. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat wij in het volgende nummer van 
,de Uitlaat" een uiteenzetting zullen 
kunnen geveh van de plannen, die de 
directie heeft ontworpen ten aanzien van 
het huisvesting-VI·aagstuk, waarmede de 
kwestie der gezinshetreliiging zo na.uw 
is verbonden. 

Geheel in de lijn van het streven 
onzer maatschappij om in ons bedrijf 
zo spoedig mogelijk te komen tot de 
vooroorlogse roestand, is besloten om 

. -ondanks het advies van de desbe
treffende enquete-commissies om 
zulks voorlopig nog niet te doen
per 1 September 1948 ook voor 

MAKASSAR, SEMARANG, 
CHERIBON, PANGKAL PI
NANG en SAMARINDA 

de algenele aansprakelijkheid te 
aanvaarden onder de restri!Cties, zoals 
die zijn vastgelegd in de huidige 
ll'oodclausule. 

Voor de resterende ·plaatsen (Tan
djong Pandan, Pontianak, Balikpapan 
en Ambon) zal voorlopig· aileen de z.g. 
vervoer-aansprakelijkheid (,in sling -
ex sling") van krach t blijven. 

Zo bereiken wij langzaam, m. 
zeke1·, ons doel. Rob. 

Kasimbar gearriveerd 
Onder commando van kapitein Caalen, 

arriveerde op 27 Augustus j.l. de Ka
simh.ar 'uit Amsterda:m te Priok. Het 
schip ·had gedurende de oversteek van 
de Indische Oceaan met zwaar weer te 
kampen, maar deed niettemin slechts 
43 dagen ovm· de uitreis. In het volgende 
nummer komen wij uitgehreider op het 
verslag van de reis van d'e Kasimbctr 
terug. 

N. I. W. I. N. in actie voor de 
koopvaardij 

Op het toch a:I zo drukke hoofd
kantoor met zijn verhuis-sfeer, 
kwamen enkele dagen geleden 

. plotseling 1.140 pakketten aan. Zij 
waren een geschenk van het Neder
landse volk, dat via de N .IJW:J.N. 
de militairen en zeelieden in' deze 
gewesten werd aangeboden. 

In dit eenvoudige juhileum-pakketje 
was verpakt: 

1 foto van H.M. Koningin Wilhelmina; 
1 blikje van 50 ,Laurens"-cigaretten; 
1 blikje Anette-biscuits; 
1 doosje Zwitsal halsem; 
1 rol pepermunt; _ 
l doosje zuurtjes en 
1 enveloppe met ,Leukoplast"-snelver

hand. 

Op het pakket was een etiket geplakt 
· met de naam van de Nederlandse afzen

der, d'ie het door zijn (ha.ar) bijdraJge 
mogelijk had gemaakt, dat dit pakket 
naar lndonesie kon! worden gezonden. 

Dat het hier wederom een actie bete 
van het g e h e 1 e Ned'erlandse volk, 
hewijzen de etiquetten. Bij steekproeven 
zagen wij adressen van afzendera (sters) 
uit aile delen van qns Moederland, 
een geste, die in bescheiden vorm tot 
het vieren van het Regerings-jubileum 
van H.M. d'e Koningin bijzonder zal 
hijdra:gen. 

. 
De goederen, die in ide pakketten 

zijn, werden door de Nederlandse 
industrie gedeeltelijk gratis, ge
deeltelijk tegen kostprijs ter be
schikking gesteld van de N.J.W.I.N. 

Het spreekt overigens wei na;tst van
zelf. d'at iedereen, die zulk een jubi
leum-pakket mocht ontvangen, even de 
moeite wil nemen om de afzender ( ster) 
een kleine bedankje te sturen. Een 
zodanige geste moet met een aard'ige 
geste worden beantwoord. It's the little 
things that mean so much ......... 



DE STEM UIT DE K. P.M.: 

Nogmoals: ·zuinigheid en Zindelijkheid 
Zuinigheid en zindelijkheid zijn 

inderdaad twee zeer lofwaardige 
eigenschappen, maar overdaad 
schaadt en zo gaat het ook met de 
zindelijkheid, wanneer men er de 
zo hoog geprezen zuinigheid op 
gaat toepassen. 

Ik weet niet, op welke ,jachten" d1e 
heer H.~' gewoonlijk vaart, maar op de 
meeste K.P.M.-schepen is nog steeds een 
vrij groot ve1-voer van dek-passagiers, 
om van schepen, die tevens vee ver~ 
voeren nog maar niet te sprek,en. Ret 
gevoel voor zindelijkheid wat hetreft de 
dekken, is hij onze tijdelijke dekhewo
ners nog niet sterk ontwikkeld. Andere 
oorzaken van dagelijkse dekhevuiling 
wil ik nog niet eens no'emen. Is 
het de heer H. bekend, dat aile mo
('jke ongedierte zich graag en snel 
~-fwikkelt in een ongestoorde vuil-ver
zameliug h.v .. t:mder een pijpen-hescher· 
ming? Zo'n dagelijks had doet de zin
d'elijkheid en de gezondheid aan boord 
hens geen schad•e. Dit gold al in de 
oude zeiltijd, maar is nog dringender 
op onze moderne mechanische schepen. 

De heer H. dacht echter aan een 
andere schade n.I. .de kilometers kost~ 
hare pijpleiding, vierkante mijlen dito· 
schotplinten en luikhoofden, en houten 
niet te vergeten .. Dat alles wordt zomaar 
moedwillig weggespoten door zo'n stel~ 

letje sp'elende kerels, die v66r ze wer
den losgelaten op een schip, maar eerst 
eens op de zeevaartschool ,,spuitica" 
en .,spuitometrie" hadden moeten stu
deren .. .. .... . Stel je voor, eu dat in deze 
tijd van pijpennood ! Is het geen nacht~ 
merrie? Er is maar een autwoord op : 
geen technisch inzicht. 

Het stokpaardje van de heer H. is een 
oud, afgereden heestje. Ik wil een goed'e 
raad' geven: de heer H. moet eens zijn 
hand halen over welk deel van het schip 
ook, dat aan · de huitenlucht is hloot
gesteld. Hij zal dan ontdekken, dat zijn 
hand vochtig wordt van een nat.te 
zoutaanslag. Die komt uil de vochtige 
lucht en niet uit een stompje slang. 
Minder goed weer, met op z'n minst 
huiswater, laat ik zelfs nog huitJeu be~ 
schouwing. 

Misschien wordt het hem nti · duide
Iijk, wat de oorzaak kan zijn van het 
wegteren van ijzeren delen op plaatsen, · 
die mind'er goed bereikbaar zijn voor 
onderhond, zoals b.v. al die kilometers 
kostbare pijpleiding, die zo mooi tech
nisch weggestopt zijn achter bescher~ 
mingen. 

M. H. Bos. 

Gezagvo.erder m ,s. ,Toba". 
* Sohrijver van de bijdt"aJge onder de titel 

.,Zindelijkheid en zuini~heid", die wij in no, 
13 afdr:ukten. 

Red. 

VOORTS EEN STEM OVER : 

Psychologie van de 
wederopbouw 

De Tweede Wereldoorlog is voorhij en thans heleven wij d·e 
naweeen ervan, met -laten wij hopen- een mensheid, die doordrongen 
is van de wens tot verhetering van het eigen ,ik'' en daarmede de ver
hetering van de wereld. 

Ondanks deze hestaande wens, is er echter nog maar weinig te 
bespeuren, dat ook maar enigszins lijkt op verhetering van de wereld, 
b.v. tot zoals wij die kend·en vo6r 1939, het jaar waarin Ianden en 
volken de wapens tegen ,elkaar opnamen. 

Was 66k d'eze Tweede W ereldoorlog 
een . strijd om de wereldmarkt -zoals 
die van '14-'18- of was hij reed's een 

' oyergang naar een strijd, zoale die on
getwijfeld in de toekomst ligt verhorgen, 
niet tussen landen en volken die elkan· 
der in hun streven naar macht bevech
ten, doch tussen individuen om ideeen 
en heginselen? Zou het mogelijk een 
strijd van de Christen-massa tegen de 
anti~Christ zijn? 

Blijkens de ernst van de situatie in 
Europa en de communistische agitatie 
over de gehele wereld, is de voorherei~ 
ding voor deze oorlog.der-toekomst na 
bet heeindigen v~n de vijandelijkheden 
in 1945, in een nieuw stadium getreden. 

W anti'eer dan een aanvaller · zich 
gereedl maakt, zo moet er iets 'Of 
iemand zijn dat of die als gelijke partij 
deze strijd kan aanvaarden en zich 

tegen de · aanvaller kan verdedigen. 
D eze verdediging zal slechts dan 
succes hebben, wanneer daaraan -ook 
jarenlange voorhereiding voorafging. 
Deze voorhereiding zal moeten he
staan uit een hervormin.g en v.erhe
tering v an onze Christelijke wereld. 
Zij zal eeli' wereld moeten worden, 
waarin> i-edereen naar zijn waarde 
wordt geapprecieerd!, maar waarin ho· 
venal iedereen een menswaardig he· 
staan lzal kunnen he bhen. Een we· 
reid voorts. waarin een man een 
gezin moet kunnen stiohten, het 
gezin dat het fundament vormt 
van ·de gezonde staat. V oor dat gezin 
moet de man kunnen werken voor 
een ·loon, ~dat het gezin een . mens
waardig hestaan waarhorgt en hem 
tevens door eigen arheid gedurende 
zijn loophaan een onbezorgde oude 
dag garandeert. · 

Het is zo jammer, dat het voor velen 
in onze samenleving, die hun loopbaan 
hehben afgesloten en een onbezorgde 
oude dag voor zichzelf, hun echtgenote 
en eventueel hun kinderen zouden heb
hen, het toch nodig is om te trachten 
er een sala1·is bij te verdienen, naast 
hun pensioen. Zij benemen aldus den 
jongeren mensep de kans om in het 
arbeidsproces te worden ingeschakeld. 
Daardoor werken zij er toe mee, dat 
dit proces uit het evenwicht wordt ge
gebracht, afgezien nog van het-feit, dat 
het systeem indruist tegen aile aociale~ 
en fatsoenshegrippen. En dua tegen de 
Christelijke leer .. 

Dit is misschien force-majeur. Er 
zijn echter ook gevallen, dat het bij· 
verdienen van een salaris niet strikt 
n o d i g is. Dit is .---sociaal- nog 
ontoelaatha,arder. Zij, die meehelpen 
bestaande sociale wantoestanden te be. 
stend'igen, kweken ontevredenheid en 
daarmede. Communisme of liever: Sta~ 
linisme aan. Helaas zal niemand zich 
door deze woorden ervan laten weer· 
houden om te werken doch het ware te 
wensen, dat ·de Staat -zijnde een Chris
telijke Staat- de surplus inkomens van 
d e z e mensen helastte met tenminste 
75%, teneinde dit geld te kunnen he· 
nutten voor hen, die minder zijn be
deeld, tot welzijn van de aamenleving. 

Het wordt tijd', dat wij, Nederlan. 
ders, levende in wat men pleegt te 
noemeu een Christelijke samenleving, 
uit d~ weg ruimen, wat niet en hand. 
haven wat wei goed' is. Het heeft geen 
ziu om op te bouwen, om Nederland of 
Indonesie te doen herrijzen, zolang 
economische- en sociale wetten met de 
voeten worden getreden. ,.Christen zijn" 

Slot: z.o.z. 11 
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Vervolg: THUIS I 
nog militair Hoofclkwartier geweest, ter~ 
wijl aan herstel niets werd gedaan en 
-integendeel- de verwaarlozing nog 
verergerde. 

De restauratie, die tonnen heeft 
· gekost, is bijzonder snel in haar 
werk gegaan. Zij is nog niet vol
tooid en nog maandenlang zullen 
wij werklieden in ons Hoofdkan
toor hebben, dat zich eerst heel 
langzamerhand zal kunnen her
stellen van d!(_ diepe wonden, die 
in zes jaren zijn toegebracht. 
Maar... . .. ... . . . we zijn tenminste 
weer thuis. En dat nog wei juist 
tegen de tijd, waarop het -n.l. 
op 4 Sepember a.s.- zestig jaren 
zal zijn geleden, dat de acte van 
oprichting van de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij werd ge
passeerd. 

Verdellng, kantoorruimten 
De inrichting van ons Hoofdkantoor 

ziet er nu als volgt uit: 
Op de begane grond is in de linker

voorvleugel het P assagekantoor voor hut
en in de rechtervoorvleugel dat voor 
dek-passagiers. Zij worden respectieve
lijk geflankeerd d'oor Passage·en-Touris
me en Claims. Loopt men dan hct ge
bouw binnen, voor de trap langs naar 
de linkervleugel dan liggen daar, achter 
elkaar Cm (met de kas), de Expeditie, 
de goedang van de C.D. en de Civiele 
Dienst zelve. In de rechtervleugel zit de 
Chef Cm. en verder wordt d'eze hele 
vleugel ingenomen door een grote zaal 
met Cm., A.O.Z. (Afwikkeling Oorlogs
zaken) en N.I.S.O., behouden s de kamer 

aan het einde, waar ,Mechanisatie" is 
gehuisvest. . 

Op de eerste verdieping is weer de 
statige vergaderzaal, aan weerszijden 
begrensd door de kamer van de direc
teuren Hens en Iken (links) en de pre
sident-directeur en directeur Vas Dias 
en DeJong (rechts). Links is voorts de 
Secretarie (met een wachtkamer), 
rechts de hele N.D. Loopt men vervol
gens de linkervleugel binnen dan zit 
daar in de ,erker-kamel:" de Chef Ver
voer, de afdelingen V ervoer, Doorvoer, 
V rachtzaken en tenslotte het Archie£. 
In de rechtervleugel zit in de ,erker
kamer" de Chef Technische Dienst, ver
volgens de afdeling T.D., de lnkoop- en 
Magazijndienst (die de eerste was, welke 
het Hoofdkantoor betrok) , Personele 
Zaken en de Tikkerij. , De Uitlaat", 
ressorterende onder P.Z., zit dus op de 
le verdieping, in de rechtervleugel. De 
redactie had' daar eerst een afgescheiden 
ruimte, die haar echter inmiddels weer 
is ontnomen. Zij hoopt, dat dit tijdelijk 
is en dat zij de zo nood'zakelijke 
,.vrije" kamer zal terugkrijgen. 

Alle afdelingen en kantoren die zich 
buiten het Sluisbrugkantoor plachten te 
bevinden, zoals b.v. een stuk van de 
·em en d'e N.I.S.O. (die in het Logeer
gebouw zaten) zijn nu in h et Hoofd
kantoor geconcentreerd, met uitzonde
ring van h et Magazijn van Gedrukten, 
dat op zijn oude plaats (Noordwijk) is 
gebleven. 

Ons Sluisbrugkantoor 
Dit zal naar aile waarschijnlijkheid • 

wor den betrokken door de Inspectie van 
Finan cien, plus -naar h et schijnt- een 
onderdeel van de Distributiedienst, ter
wijl onze maatschappij zelf er ook nog 
aanspraak op enige ruimte k an doen 
geld en. 

J. B. B. 

. Slot: 40 + 
neel onmiddellijk van 30 op 45 j aar 
bracht .. De feitelijke argumenten bleken 
meer indruk te maken op de verschil
Iende werkgevers dan de sentiments
overwegingen. 

De commissie heeft nadien haar werk 
niet stopgezet. Een tijdlang hield zij er 
een klein bureau op na, dat ingaat op alle 
advertenties, waarin personeel beneden 
de 40 jaar wordt gevraagd, door het zen
den van allerlei m ateriaal, door bezoeken 
of telefoongesprekken. W anneer officiele 
lichamen ambtenaren onder een be
p aalde leeftijd vragen, zonder dat uit 
de oproep blijkt, dat het werk speciaal 
voor jongeren geschikt is, wordt er ge
protesteerd bij d'e hurgemeester , de 
gouverneur van de staat _of bij een lid 
van de Senaat. 

, Dit is geen strijd tussen jeugd 
en middelbare leeftijd," zegt de 
heer Simler. ,Het zakenleven heeft 
beide nodig: de flisheid van de 
jeugd en de ervaring van veertig
plus. Ik begrijp best, dat voor tal 

. van functies een jonge kmcht aan
bevelenswaardiget· is en ik propa
geer absoluut niet om van onze 
bedrijven oude-ntannen-huizen te 
maken, maar mijn gezond verstand 
en dat mijner collega's verzet zich 
tegen het uitschakelen van een 
grote groop zeer verdienstelijke 
werkers. De schone slagzinnen over 
de jongere generatie bestrijd ·ik 
geenszins, maar wie·ogen, oren en 
verstand heeft, kan gemakkelijk 

VISSER & Co. Batavia-C. 

vaststellen, dat het pousseren ..-an 
de jeugd niet mag impliceren, dat 
de veertig-plussers onbruikbaar 
zijn." 
Na de actie d'er commissie-Simler 

maakte d'e General Electric Co., be
kend, dat zij voortaan 40% van haar 
employe's hoven 40 jaar zal handhaven. 
omdat d'eze verhouding overeenkomt 
met de algemene bevolkings-verhoudin
gen. Henry Ford, die zieh op een iden
tiek standpunt stelt, heeft vastgesteld, 
dat de leeftijd'sschaal der employe's in 
verschillende fabrieken en kantoren 
parallel moet lopen met di:e van de 

, bevolking in de plaats, waar de fabriek 
is gevestigd. Bij een der Ford-fabrieken 
werd' niet zo lang geleden teen 78-jarige 
aangesteld als chef van de ovens, in de 
River Rouge-fabrieken is een 84-jarige 
inspecteur ove1· de vrachtauto's, Van de 
700 man, die op een bepaald moment 
werden aangenomen, waren e1· 20 hoven 
de 50 jaar. 

Wij meenden er met het Nederl4., 
weekblad ,Cheerio", waaraan wij dit 
artikel ontleenden, goed aan te doen 
deze uit Amerika afkomstige ervaringen 
juist nu te publiceren, omdat het pro
bleem ook in ons land en in Ind'ie 
acuut is. Het gaat niet tegen de jeugd, 
men begrijpe dit wei. · Het gaat Toor 
een uiterst bruikbare groep, die om niet · 
voldoende gemotiveerde reden op non
actief wordt . gesteld. Dat is niet alleen 
zakelijk gesproken onjuist, het is sociaal 
onrechtvaardig. Laat dte jeugd alle 
kansen krijgen, die zij moet hebben, 
maar laat het geen axioma zijn, d'at 
alleen de jongeren hruikbaar zijn . 

Slot: Psychologie van de 
Wederopbouw 

betekent, dat men in de betere wereld 
van de toekomst el'nstig rekening .t 
te houden m et de Chdstelijke l eer. 
Slechta dan zal , economisch herstel" 
van Europa, van Nederland en Tan 
lndonesie recht nut hebben; slechts dan 
zullen wij, - rijk en arm, jong en oud, 
werkgevers en werknemers, mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes- beslagen 
ten ijs komen om de Christelijke leer
stellingen afdoende te verded1gen in de 
strijd om ideeen en beginselen tegen de 
anti-Christ, wanneer wij hiervan terdege 
zijn doordrongen. v. Bijsterveld. 

Directeur Hens 
naar Nederland 

Onze directeur, mr. Hens, zal zich 
op l September per vliegtuig voor een 
bezoek, dat ongeveer vijf weken 2al 
dru·en, naar Nederland hegeven, tet- be· 
spreking van verschillende m aatschap
.pij-zaken, voornamelijk doorvoer-aange
legenheden. 
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