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Rapport over 

AI hebben wij er lange tijd 
niet over geschreven: het betekent 
niet, dat de huisvesting van bet 
K. P. M.-personeel onze aandacht 
had verloren. N u deze kwestie een 
belangrijk punt van bespreking 
heeft uitgemaakt op de recente 
.Agenten-conferentie te Batavia, 
achtten wij het ogenblik gelromen 
om ons nog eens tot de maatschap
pij-leiding te wenden met vragen 
omtrent de huidige situatie en 
nieuwe mogelijkheden van huis
vesting, die eventueel geschapen 
zouden kunnen worden.c Als gevolg 
van ons speuren naar inlichtingen 
van die aard, kunnen wij er --om 
te beginnen- hieronder een alge· 
meen beeld van geven, hoe ons 
personeel in de voornaamste ver
tegenwoordigingen in de Archipel 
is gehuisvest en wat nog wordt 
ondernomen om hier,en daar uit
breiding te geven aan de.,.beschik
bare accomodatie; voor zover de 
omstandigheden daartoe noodzaken 
( wat lang niet overal bet geval 
blijkt te zijn). 

Laten wij Jan heginnen met te ver
.W,.aren, dat de maatschappij-leiding het 
.mdpunt iuneemt, dat de voorziening 
.in huisvesting in eerste instantie een 
Overheidszaak is, een kwestie hoven
dien, waarin ook van de zijde van het 
personeel enig initia tief mag worden 
verwacht. Het is echter hepaald ook zo, 
dat de maatschappij doet, wat onder de 
omstandigheden m9gelijk is, om meJe 
te werken aan de oplossing - voor 
wat haar eigen persoueel hetreft- van 
een van de neteligste problemen in hct 
na-<>orlogse lndoneoie. Zij doet in dit 
v~rband, wat in. haar vermogen ligt. 
Zij is zich et· Ievens van bmvust, dat 
- afgemeten na.ar de totale (absolute) 
hehoefte aan huisvesting- dit mis
schien als onvoldoende zou kunnen 
worden gequalificeerd, doch dat -afge
meten naar de hehoeften van het eigen 
personeel- zij heeft gedaan, wat in 
redelijkheid vnn haar mocht worden 
verwacht en in sommige gevallen zelfs 
mecr. 

HUISVESTING 
De gehele situatie der K.P.M.-huis

vesting is, zoals wij reeds zeiden, onlangs 
doorgepraat op de Agenten-conferentie 
te Batavia. Het leverde de volgende 
feiten en heel den op: 

Madan 
Ret enige huis, dat de llb8atschappij 

daar voor de oorlog hezat, heeft zij terug 
gekregen en het wordt door enige ge
zinnen hewooud. De situatie is in Medan 
in het algemeeu zodanig, dat er geen 
hehoefte bestaat om meer woounumte 
aan te trekken. Vestiging van varend 
personeel aldnar is nog niet acunt~ om
dat cr nog geen z.g. ,home"-lijnen zijn. 

Makassar 
Van Maka~sar kan zonder omhaal 

worden toegegeven, dat de toestand al~ 
Jaar ongunstig is. Het inwonertal van 
de stad is sedert het einde van de oot·log 
van 80.000 tot bijna 200.000 gestegen. 
A1s K.P.M.-centrum is M.akassar uiter
aard huitengewoon helangrijk. De maat
schappij heeft er slechts 2 huizen in 
eigendom en in beheer. Beide zijn vol. 
Verder heeft zij l huis in hunr, dat 
eveneens volledig wordt bewoond. Po
gingcn om rueer plaats te krijgen voor 
ons personeel zijn tot dusverre met 
slechts weinig 1mcces hekroond gewor
den. Men kan nu eemnaal van een kik-

. ker geen veren plukke~t . 

Overlgens is de maatscbappij 
thans in onderhandeling over de 
aankoop van een pand met een 
groot erf. Mocht de koop daarvan 
doorgang vinden, · dan ligt het in 
de bedoeling om pand en erf te 
gebruiken voor de bouw van wat 

we gemakshalve maar een ,flat
gebonwtje" zullen noemen. In ieder 
geval zal er dan iets van worden 
g·emaald, waarin ~eer een aantal 
K.P.M.-ers behoorlijk zullen kunnen 
worden ondergebracht. 

Palembang 
Daar hezaten wij voor de oorlog een 

kantoor met een bovenwoning, ccn 
agentenwoning en twee kleinere wo
ningcn. Van al J eze eigendommen is 
echter elechts een van de twee kleinere 

woningen te onzer heschikking. De 
rest is nog in gebruik bij de militaire 
autoriteiten. 

Er is ech ter een kans, dat het 
kantoor plus de bovenwoning bin
nenlrort zullen worden ontruimd, 
in welk geval· er voorlopig --Iiaar 
het oordeel van de agen~ geen 
extra-voorzieningen nodig zuDen 
zijn·, aangezien het personeel elders 
op de plaats redelijke aecomodatie 
geniet. 

Samarang 
Enige weken geleden heeft de maat

schapp~j in Semarang twee huizen 
aangekocht, waarvan er een inmid
dels wordt bewoond door ooze agent. 
Het andere hnis is, zoals dat tegenwoor
dig wei meer gaat met hnizenhezit, nog 
niet beschikbaar, doch acuut is de kwes
tic nog niet, aangezien ook de rest van 
ous personeel goed is ondergebracht. 

Pontianak 
Daar heeft de maatschappij twee 

huizen in eigendom, die heide te h.arer 
heschikking staan en volledig worden 
hewoond door agent en personeel. De 
huisvesting·situatie voor ons personeel 
a1d'aar is voltloende. 

Soaraboia 
Ons percelen-hezit in <le Krokodillen

stad omvat 1 eigendoms-huia, 10 z.g. 
,instantie-huizen" in hnur ten hehoeve 
van het personeel en naa!3t het kantom 
het z.g. , ,kleine logeergebouw", w<tarin 
ook enige gezinnen permallof'nt zijn on· 
ue rgehracht. 

De maatschappij is thans bezig 
met de imichting van bet z.g. 
, Ngemplak-oomplex", een serie van 
5 zeer verouderde en bouwvallige 
huizen, die echter voUedig geres
taureerd en bewoonbaar zullen 
worden gemaakt teneinde huis
vesting te scheppen voor 12 gezin
nen, die elk dan minstens de be
schikking zullen krijgen over een 
slaapkanter, een zitkamer en de 
noodzakelijke bijgebouwen. Een 
vleugel van het complex zal voorts 
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worden gereserveerd_ voor ,los
vaste" leden van ons personeel, 
mellBeD., die ·maar voor betrekkelijk 
korte tijd in Soerabaja zullen 
blijven. · 

Bij de .verdeling van de accomodatie, 
die in bet ,Ngemplak.complex" ter he
schikking zou komen, had de maat
schappij de keuze tussen twee mogelijk
heden, n.l. de percelen te verhakken in 
'een aantal een-kamer-woningen ( waar· 
door men misschien wel 50 mensen~· 
onderdak zou hehben kunnen hrengcn) 
en de inrichting, zoals die thans geko
zen ( voor 12 gezinnen). De maatschap
pij is daarhij van het standpunt uitge
gaan, dat het heter was om aan wat 
minder mensen redelijke huisvesting te 
bieden en hun tenminste het gevoel te 
geven, dat zij op zichzelf stonden, dan 
een geforceerde poging te doen om veel 
inensen te accomoderen die het dan 
allen eigeulijk vrij po;ertjes zonden 
hehhen. 

Botovio en Priok 
Dan komen we uu aan de zetel van 

ons bedrijf, waar de moeilijkheden 
ongetwijfeld het grootst zijn. Het maat
whappij~hezit in de stad is totaal 18 
huizen, waarvau er 14 volledig ter he
schikking staan. Het verlies van de 
4 hnizen, die nog niet vrij zijn, wordt 
echter gecompenseerd door 5 ,instantie-
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huizen", die de maatschappij zijn toe
gewezen. V erder heeft het personeel, 
dat in het ziekenhnis op Petamhoeran 
werkzaam is, aldaar . ook huisvesting. 
Op Priok heeft de chef van de Bewa
kingsdienst een · eigen huis, terwijl de 
maatschappij-dokter samenwoont met de 
directeur van de ,Unie"-kampong. Ten
slotte is er bet Logeergehouw op Mo. 
lenvliet, dat plaats hiedt aan 160 per
sonen, doch waarin h.v. per I September 
j.l. 198 mensen vertoefden. · Voor bet 
lagere personeel is er verder het Lo~· :·· 
gebouw op Tjikini. 

In Batavia heeft de maatschappij-dus 
huisvesting gehoden aan enige honderd-. 
tallen leden van haar personeel en be
hoeft zij zich geen verwijten te Iaten 
aanleunen, dat zij in dit opzicht in ge
breke z~u zijn gehleven. 

Niettemin is tha:ns door de 
directie een plan aanbesteed tot 
uitbreiding van bet Logeergebouw 
aan bet M~lenvliet, n.l. door op bet 
terrein daarvan een 10-tal eenge
zins-woningen te doen optrekken, 
bestaande uit 2 kamers, voorgalerij 
en 'bergruimte. De bewoners van die 
eengezins-woningen zullen in de 
toelromst binmm bet verband van 
bet Logeergebouw Ieven, d.w.z. 
centraal eten en worden bediend. 
Aanvankelijk zouden de woningen 
in Maart gereedkomen, docb de 
directie beeft opdracht gegeven de 
bouw te versneU.en en zij boopt, dat 
de woningen ongeveer een maand 
eerder gereed zullen zijn, opdat zij 
in de loop van Februari a.s. in 
gebruik zullen kunnen worden ge
nomen. . Op deze wijze, zal een 
aanzienlijke verruiming van de 
huisvesting in Batavia worden 
verkregen. 

* 
Tot zover dit algemene heeld. waaruit 

ieder ohjectieve heoordelaar hinnen het 
hedrijf nimmer de conclusie kan trek
ken, dat de maatschappij bet er op h et 
geb,ied van d e huisvesting maar zo'n 
he~-[je hij heeft Iaten liggen. · · 

Het is in verhand met huisvestings· 
hehoeften aliijd gevaarlijk om met cij
fers te komen, omdat men gauw geneigd 
zou zijn om hetgeen werd gedaan af te 
meten naar de 100% behoeften, die toch 
nooit geheel door de maatschappij 
zouden kunnen worden vervuld, in het 
verleden niet, nu al evenmin en in de 
toekomst zeker niet. Voor wie echter 
uit ~at wij hierboven schreven nog 
niet tot de · conclusie mocht ~ijn · 
gekomen, dat hetgeen van maatschap
pij-wege werd gedaan .in redelijke 
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Borstbeeld M. C. KONING 
Gelijk wij in het vorige num

mer reeds meldden, vierde de 
Voorzitter van de Ra.ad van 
Bestuur onzer maatschappij, de 
heer M. C. Koning, op 14 Sep
tember j.l. zijn 75e verjaardag. 

r Van versc_hillende zijden is 
de wens g·euit om die dag, wat 
betreft het personeel der K.P .M., 

~ niet ongemerkt voorbij te Iaten · 
gaan. · 

Gedachtenwisseling met ·de 
directeur in Nederland en met 

· · het bestuur van de V ereniging ~ 
2 v.an oud-geemployeerden der 

K.P.M. heeft geleid tot de vor
ming van het plan, om de heer 
Koning namens het gehele 
actief-dienende- en gepension
neerde personeel der maatscha~ 
pij te verzoeken, zijn toestem
ming te willen verlenen tot bet 

· ~ doen vervaardigen ·van een 
J borstbee]d. Afgietsels in brons 

zullen worden geplaatst in het 
Hoofdkantoor te Batavia. 

Hoewel de heer Koning de 
vie1ing van zijn 75e verjaardag 1 
wenste te beschouwen als een ~ 
,familie-feest't en er derhalve ~ 
geen ruchtbaarheid aan wilde 
geven, . heeft de directie toch 
gemeend,· dat er aile aanleiding 
bestond om de heer Koning 
-die in zijn veeljarige loopbaan 
bij de K.P.M. zoveel ten bate 
van de maatschappij en van het 
personeel tot stand bielp bren-
gen- op de 14e September de 
geltikwensen van het gehele 
actief -dien:.mde- en gepension
neel·de personeel over te bren
gen. Dit geschiedde op de wijze, 
waarvan wij in no. 18 van ,de 
U tlaatt' melding maakten. .Te
vens werd bij die gelegenheid 
de heer Koning mededeling 
gedaan van het gerijpte plan. 

Met de directie twijfelen wij 
er niet aan, of genoemd plan 1 
zal de instemming van het ge- !J 
hele personeel hebben en wij 
verwachten, dat die instemming 
dan ook. zal blijken uit de 
bedragen, die zullen worden 
ingetekend op een lijst, die 
binnenkort zal circ'iluleren,_ ten 
behoeve van de vervaardiging 
van het borstbeeld. 



OP ZOEK 
NAAR DE flRKE NOflCHS 1 

De seheepsbouwers del' gehele wereld zinnen algemean op steeds 
grotere en nog meer luxueuze modellen. Onder hen is echter een uit
zondering. Hij beet Frede:rick Avery, is 1Engelsmau van g·eboorte en werkt 
in Amerika, als ontwerper van modellen, verbonden aan bet museum van 
de U. S. Naval Academy. En waarom is hij een uitzondeling? Niet, omdat 
hij aileen maar ·modellen maakt, maar oindat hij voomemens is om een 
getrouwe kopy te vervaardigen van bet meest bekende vaartuig uit de 
geschiedenis der Mensheid: de Ark van Noach. 

Avery gaat mee op een expeditie die ten doel heeft, om de overblijfselen 
van de Ark te vinden. Men veronderstelt, dat deze zich bevinden in 
bet ijs op de top van de Ara1·at-Berg in Turkije. 

Oude droom 
Het vinden van de Ark --en daarmede 

het hewijzen van de juistheid van het 
Oude Testament- is al lang een droom 
geweest van de z.g. ,fundamentalisten", 
die geloven in de letterlijke onfeilbaar
heid van de Heilige Schrift. 

Bijzonderheden over deze expeditie 
zijn al even geheim als die over de Ark 
zelve. Het is echter bekend, dat een ze

ere dr. Aaron Jacob Smith, deken van 
n volksschool-met-de-bijbel te Greeru;-

oro in North-Carolina (U.S.A.) het ini· 
tiatief tot de expeditie heeft genomen. 
Deze dr. Smith gelooft, dat de droom 
der ,fundamentalisten" nu bewaarheid 
kan worden. Hij schreef tezamen met 
de missionaris Gail Fletcher -die lange 
tijd in India werkzaam was- het hoek 
,The Amazing Discovery of Noah's 
Ark", waarvan de inhoud is gehaseerd 
op oude g~schriften en mededelingen 
van vliegeniers, ·omtrent de ,overblijf
selen van iets, dat zij zagen op de ruim 
5.000 meter hoge top van de Ararat
Berg. De expeditie is dus vooral reli· 
gieus van betekenis en de modellen· 
bouwer Avery gaat slechts mee als 
, nautisch adviseur" . 

Vergunning verleend 
Dr. Smith heeft van de Turkse rege-

a. g v~rgunning gekregen om een expe· 
tie te doen ondernemen naar de 

Ararat·Bf'r~, 4ie 10 maanden van het 
jaar onder het ijs zit. Au[!ustus en Sep
tember zijn de enige maanden, waarin 
het ietwat dooit. De taak van Avery zal 
zijn om de overhlijfselen, die men op de 
herg hoopt aan te treffen, te vergelijken 
met de beschrijving, die van de Ark in 
de Bijhels is gegcven . Die heschrijving 
- in Genesis VI 14:16- is vrij nauw
kcurig en lnidt als volgt: 

,.Maak U Pen ark 1\an pijnboomhout 
in t•akken verdeeld en bestrijk die van 
buitlPn met pek. Gij zult ze aldus maken: 
300 ellen hare lengte en 50 ellen hare 
breedte en 30 ellen hare hoogte; een 
venster zult Gij boven in de ark maken 
en aan hare zijden een deur aanbren· 
gen; en Gij zult ze maken met een 
onderste, een middelste en een bovenste 
verdie ping". 

Als men de meest gebmikelijke maat 
van de cl neemt -69 em- komt men 
aan eeu lengte van 207 meter, een breed
te van 35 meter en een hoogte van 20 
meter, wat voor een modellen-bouwer 
genoeg zo<1 moeten zijn om zijn eigen 
t:011ceptie van het schip te geven. 

Meer bewijsmuteriaul 
~1aar er is meer hewijsmateriaal voor 

dr. Smith en de zijnen, dat welbekend 
i~ aan Bijbel-onderzoekers. AI eeuwen 
lang hebben onderzoekers van het Ar
menische Plateau verhalen verteld over 
cen enorm schip, hoog op de hellingen 
van de Ararat-Berg. In . 1883 meldde 
cen Turkse expeditie, dat zij een grote 
houlen vorm h ad gezien . .Tn -le 90-e.r 
jaren beweerde aartsdeken Nouri van 
de Nestoriaanse Kerk, dat hij de berg 
had beklommen en de Ark had gezien. 
Van meer recente datmu is de verkla
ring van een Russische vlieger, die over 
de Kaukasus h ad gevlogen, dat hij een 
~!rote houten boot op de Ararat-berg had 
:rezien. · Die had tengevolgde, dat een 
vliel!enier van de Ts.aristische lucht
mach t, Vladimir Roskovitsky ( thans in 

. Amerika vertoevend) zich plotseling 
ook herinnerde, dat hij tijdens een 
proefvlucht gedurende de 1e Wereld
oorlog iets dergelijks had gezien . . Vol
gens hem zond de regering van de Tsaar 
zelfs twee compagnieen soldaten op een 
berg-expeditie. Zij berichtten de vondst 
van eer1 schip ter grootte van een slag
schip. In dat schip waren honderden 
kamers en kooien met ijzeren tralies. 
Het was gebouwd van oleander-bout, 
dat nimmer rot, en al het houtwerk 
was heschilderd met een verf, die op 
schellak gelcek. In verhand met de 
Bolsjewistische revolutie, zo zeide Ros
kovitsky werd dit hewijsmateriaal nim
mer gepubjliceenL 

Doch een Turkse officier meldde 
kortgeleden aan de Btitse ambas
sade te Ankara, dat hij de Ararat
Berg had beklommen en geen Ark 
had gevomlen, maar voor de 
,fundamentalisten" bewijst dit 
helemaal niets. De top van de berg 
is groot. zo zeggen zij. 

Veischillende varsieii 
Een van de grootste folkloristische 

verhalen ter wereld, dat van de Arke 
Noachs, is ook te vinden in Babyloni
sche en !.\lohammedaanse tradities. Het 
Babylouische verhaal gehruikt hijna 
rlezelf J e woorden als de Bijbel en ver· 
telt, hoe de Ark werd gebouwd, de 
zondvloed overleefde en aan de grond 
liep op een berg. Utnapishtim (de 
Noach nit dit verhaal ) zond drie vogels 
nit om zijn ,positie" te melden. 

In de meer kleurrijke Koran-versie 
- de commentaren van Al-Baidawi
wordt verteld, hoe in de ark mannen 
en vrouwen aparte verblUven hadden. 
Er kwameu twce dicren uit, die er nooit 
in wuren ge~aan. Het ene was het var
ken, geproduceerd door de olifant om 
vuilresten op te ruimen, het andere de 
kat, geproduceerd door de Ieeuwen om 
de ratten-plaag te~en te kmmen gaan. 

Maar de goede Mohanunedanen ver
sc.hillen in twee opzichten van meni'ng 
met de ,fnndanientalistische" Christe· 
nen. Zij geloven, dat de Ark strandde 
op de AI Judi-Berg in Annt>nie (en 
daar 1.200 jaren geleden nog was) en 
dat de wateren van de zondvloed heet 
waren en golfden uit de oven van een 
owle \Touw, Zala Cufa genaamd. 

Dr. Smith zelf nlet mea 
Dr. Smith, voor wie dit punten van 

ouderschikt helang zijn, zal zelf niet 
met Jc cxpeditie meegaan. Hij is 70 
jaar oud en doof. lndien de expeditie 
de ark op de Ararat-Ber~ kan Yinden , 
zullen de , fundamentalisten" in het 
l!elijk zijn gesteld. De Ark zal dan wor· 
den gefotografeerd · en rustig worden 
gelaten, waar zij is. Als zij er niet is, 
zal er nog geen steen door de mit zijn. 
Dan hlijir o;;.ij<l nog de mo~elijkheit!, 
dat zij ergens anders ligt, gelijk het 
Engelse magazine ,News Re\·iew" op· 
merkte. 

Avery 
Avery, de nautische man, is 50 jaren 

oud. Al drie- jaren neemt hij deel aan 
de voorhereiclingen tot deze expeditie. 
Als de Ark inderdaad wordt gevonden, 
zal hij er een getrouwe copie van klm· 
nen maken. Avery heeft zijn hele leven 
lang modellen van schepen gehouwd, 
al sinds hij een kleine jongen was in 
Sunderland, a an d e N oord-Oostku;;t 
van Engeland. Hij heeft 20 jaren lanf! 
gewerkt voor een seheepshouw-firma 
in New York. Daarna wcrkte hij voor 
twee rijke verzamelaars van scheeps· 
modellen , tot de U.S. Naval Academy 
hem in 1938 tot morlellen-maker aan· 
stelde. 

De Ark, symbool van de Vrede, heeft 
al heel wat onenigheid op deze wereld 
veroorzaakt. Mis;.chien wordt dnaraan 
door de expeditie uu voorgoed cen 
cinde gemaakt. 3 
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Gibraltar-tunnel? 
Serieuze plannnen ontworpen 

Terwijl er nog steeds wordt 
gepraa.t over een Kanaaltunnel, 
komt Spanje met een heel ander 
project voor de dag: een onderzeese 
verbinding tussen Gibraltar en 
Tanger! 

Sedert het einde van de oorlog heeft 
men weer het oude plan opgevat, om door 
middel van een tunnel onder het Ka
naal een directe wegverbinding tussen 
Frankrijk en Engel and tot stand te bren
gen. Drie maanden gelcden werden hier
over te Parijs voorlopige besprekingen 
gevoerd, terwijl drie Britse geleer
den al per duikboot onderzoekingen 
verrichtten, inzake de gesteldheid van 
de zeebodem in het Kanaal. 

De Spuunse tunnel 
Minder hekend is echter, dat er even

eens serieuze plannen bestaan om door 
mid'del van een tunnel onder de zee
engte van Gibraltar een directe verbin
ding tussen Zuidwest-Europa en Noord
west-Afrika te verwezenlijken. Dit plan 
is zeer wei uitvoerbaar, terwijl de bouw 
van deze tunnel niet meer zou kosten 
dan de bouw ~an twee slagschepen van 
elk 45.000 ton, aangezien de Straat vau 
Gibraltar maar 15 km breed en niet 
dieper dan 500 m is. Ofschoon dit 
Gibraltar-tunnelplan niet zo oud is als 
dat van de K.anaaltunnel, dateert het 
toch ook niet van gisteren. Het eerst 
werd het opgevat door d'e Franse inge
nieur Berlier, die de metro-verbinding 
onder de Seine door, tussen· de Parijse 
metr.ostations Concorde en Cl1amhre des 
Deputes bomvde. In 1897 ontwierp 
Berlier een 42 km lange tunnelverbin
ding op 400 meter diepte tussen de Baai 
van .V aldenaqueros op Spaanse bodem 
en de stad Tanger in Marokko. 

Vale projacten 
Later hebhen nog vier Spaanse tech~ 

nici en een Franse ingenieur overeen
komstige projecten voor een Gibraltar
tunnel ontworpen. Om niet te spreken 
van Gallego Herc~ :·.: 's fantastische ont
werp voor een in het water zwevende 
tunnelverbinding, een wort 1·eusachtige 
sian!!: met een hreedte van 26 m bij 
een hoogte van 18lj2 m , die op een be
paalde hoogte onder water zwevende 
moest worden gehouden door middel 
van een groot aantal ankerkettingen. 
Dit was overig-ens een ontwerp, waarbij 

de maker geen rekening schijnt te heb· 
ben gehouden met d~ krachtige zee
stromingen van de Atlantische Oceaan 
naar de Middellandse Zee. 

Serieus opgevut 
Eerst in 1927 vond de idee van· het 

boren van een tunnel onder de Straat 
van Gibraltar een serieuze voorstander 
en beijvea·aar in de persoon van de 
Spaanse overate Pedro Jevenois, die in 
1928 -daartoe financieel in staat gesteld 
door de Spaanse staatsman Primo . de 
Rivera- een voorlopig maar desondanks 
zeer uitvoerig ontwerp voor de aanleg 
van zo'u tunnel maakte. 

Sedertdien heeft J evenois een niter
mate grondig onderzoek ingesteld naar 
het werkelijke verloop van het bodem

. profiel der zee-eugte ter plaatste waar 
de tunnel zou moeten komen en tevens 
naar de aard van de verschillende bo
demlageu, waar men doorheen zou 
dienen te horen. 

Bij zijn tot op een diepte van 400 m 
doorgevoerde bodemonderzoekingen te 
Tarifa in Spauje en aan de Afrikaanse 
kust hij Tanger ontdekte Jenevois het 
bestaan van een zeer dikke laag mer· 
gelsteen aan beide zijden der zee-engte. 
Het was toen zaak na te gaan, of deze 
als basis voor de te boren tunnel zo ge· 
schikte mergellaag zich ook onder water 
tussen het Spaanse en het Afrikaanse 
gehied voortzette. J evenois heeft dit 
gedaan volgens de merkwaardige metho
de der z.g . .,kunstmatige aardschokken" 
( welker omschrijviug hier te ver zou 
voeren) en daarbij zodanige resultaten 
verkregen, dat het l~oren van de Gibral
tar-tunnel alleszins mogelijk lijkt. 

Uitvoerbuur 
De parallellopende tunnelgaten resp. 

voor het op- en afgaand verkeer, zou
den door een onderzeese bodemkam 
moeten worden geboord, die als een 
drempel onder de zee-engte van Spanje 
naar· Afrika verloopt en a an. weerszijden 
daarvan zeediepteu van 700 m en zelfs 
nog veel meer werden gemeten. 

Daar deze hodemkam of drempel geen 
rechtlijnig verloop heeft, zou de tunnel 
iets Ianger worden en een lengte krijgen 
van rond 37 km bij een grootste diepte 
van·450 m (waarvan 33m onder de zee
bodm). Ter vergelijking diene, dat de 
Kanaaltunnel 53 km lengte zou krijgen 
bij een diepte van 105 m onder de 
bodem van de Noordzee. 

Nederland en het 
Marshall- plan 

Ons land heeft, als scheepsbou
wend land, behoefte aan staa.l. 
zowel voor de eigen scheepsbouw 
als voor de export van prod.ucten 
onzer scheepsbouwindustlie. Ne
derland heeft geen behoefte aa.n 
,Liberty" -schepen uit de Ameli
kaanse surplus-voorraa.d, omdat de 
,Liberty's" voor de lijndiensten 
ongeschikt zijn. Dit is de mening 
van de directeur-generaal van 
Scheepvaart, mr. J. J. Oyevaar, 
weergegeven in ,Economische en 
Statische Berichten". 
Er is in Amerika een stroming, die er 

de voorkeur aan geeft om aan Europa 
bestaande schepen uit de S\trplus-voor
raad af te staan, liever dan bet schaarse 
materiaal (bout en staal) voor de kwa· 
Iiteitsschepen, die op de duur de Ame
rikaanse scheepvaart zullen heconcur
reren. 

Bekuotting van onze natuurlijke ec~ 
uomische activiteit kan echter niet . .. 
de bedoeling van het Marshall-plan 
liggen, zo merkte mr. Oyevaar op en 
hij hoopt, dat het alternatief: staal of 
Liberty's niet zal worden gesteld, even
min als koppelverkoop van staal, met 
deze schepen. ' · 

Voor kolenvervoer heeft Nederland 
in 1946 gecharterd 228 ,dollar-schepen" 
voor 22 millioen dollar-deviezen en in 
1947 276 voor 30 millioen dollar. Zou 
hier hulp worden geboden, dan koint 
er een einde aan deze belangrijke dol
laruitgaven. 

Drie mogelijkheden 
Er zijn drie mogelijkheden in welke 

vorm die hulp zou kunnen geschieden. 
Vooreerst zouden de schepen -als 

thans- van Amerikaanse exploitanten 
kunnen worden gecharterd, die van de 
Amerikaanse regerin g dollarvracht~ 
ontvangen, terwijl ons l and hier in g • . 
dens betaalt. 

Een tweede mogelijkheid zou ·kunnen 
zijn, dat de Ver. Staten een aantal ,Li
berty's" in eigendom afstaan (op nader 
te bepalen voorwaarden onder het Mar
shall-plan) waarhij dan voor de dollar
exploitatiekosten eeu regeling zou wor
den getroffen. 

Op de derde plaats zouden de Ver. 
Staten de ,Liberty"-schepen als ,,naakt 
schip" aan ons kunnen verhuren. De 
exploitatiekosten zouden kmmen wor
den verrekend volgens nader onder het 
Marshall-plan vast te stellen voorwaar
den, maar waarbij het voornaamste deel 
der exploitatiekosten (gages e.d.) in 
ieder geval in guldens zou zijn ver· 
schuldigd. 

Men zal moeten afwachten op welke 
wijze deze hulp vorm krijgt. 

Uit: C.K.O.-M,ededelingenblad. 



Voetballende K.P.M.-ers 
Eerste competitie-wedstrijden · 

{ 

Dank zij de voortvarendheid van het huidige bestuur van de Bata
viase J{antoor Voetbalbond we1·d oola.ngs deze vooroorlogse organisatie 
weer opgericht. Dat Itiermede in een behoefte we1·d voorzien, bleek wel uit 
het feit, dat terstond de voethalliefhebbers van 24 maatschappijen en over
heidsdiensten hier ter stede -zich in organisatorisch bij ·de B.K. V.B. aan
sloten met het doel el~ander's krachten op de voetbalvelden te meten. 

K. P. M. sehriift in 
Ook bij de voetba1lers onder h-et 

K.P.M.-personeel bleek voldoende 
animo tot deelname te bestaan met 
het gevolg, dat spoedig het nodige 
werd verricht, opdat de K.P.M.
ers die tenslotte ook op het ge
bied van de sport een goede naam 
moeten hoog houden als van ouds 
weer op het voetbalveld vertegen
woordigd zouden kunnen zijn. Dit 
werd mogelijk gemaakt door het 
beschikbaar stellen van een rente
Joos voorschot door de directie voo1· 
aanschaffing van materiaaJ, k1e
ding etc. 

Proef.-competitie 
T eneinde een idee te krijgen van de 

sterkte der deeinemend·e ploegen heeft 
het B.K.V.B.-hestunr hesloten om eerst 

· een proef-comp ethie te doen houden . 
welke iutussen is begonnen. De clubs 
zijn daartoe vercleeld in 3 groepcn van 
acht. Na afloop van. deze h alve compe-

STUUHMAN SJEGERS 
GEHULDIGD 

Op IS September j.l., 's morgens 
te kwart voor twaalf, had een 
kleine plechtigheid plaats aan 
boord van het m .s. Toba, varende 
tusseu Soerahaia en Bandjermasin. 

De gehele hemanning stond aan
getreden op h et achterdek.·Gezag
voerder de Best reikte met eni!!;e 
toepasselijke woorden in h et Ind'o
nesisch zowel als in het Neder
lands de Kleine Zilveren Ster van 
Trouw en ·verdienste uit aan d e 
stuurman locaal-vaart D.P.A. Sie
gers, die deze ·ondersch eiding na 

l 31 jaren tronwe dien st zeker heeft 
IJ verdiend. 

De gedecoreerde werd door allen 
gelukgewenst. ' 

Nadat in de l e-klasse-salon de 
gedecoreerde was toegedronken 
door de officieren, werd door de 

}, onder-officieren op het achter
schip het feest nog korte · tijd 
voortgezet, waarna iedereen weer 
aan het werk ging. , 

titie zal aan d'e hand van de veJ:kregen 
ranglijsten de definitieve samenstelling 
der toekomstige afdelingen plaats h eh
ben. 

Het K.P .M.-team nu is in een groep 
ondergebracht met Unilever, Immigra
tiedienst, $.~. ..Nederland", Kolff. 
Geowehry, Factory en E conomische Za
ken .. De tweede groep hestaat nit: Ned. 
Ind. Gas Mij., Jacobson van den Berg, 
J avasche Bank, Ned. Ind. Escompto, 
Kian Gwan, N.I.H.B ..• S.S., Politie. De 
<le1·de nit : A.I.O. , Internatio, Gemeente 
Zaken, Borsumij, Harmsen V el-wey 
Dunlop, · B .P ,M., Nillmij 184S, J ava 
Staal. 

In verhand met het feit , dat niet over 
voldoende velden kan worden beschikt, 
k an voor]opig door elke vereniging 
slechts met ecn elftal worden deelgeno
men.' H et ligt echter in de hedoeling, 
om na de definitieve indeling t.z.t. ook 
eventuele reserve-elftallen in te passen. 

K. P .M. slant S. M. N. en E Z. 
Op Maandag 20 September jJ. h ad 

op het Koningsplein-Zuid de eerste 
ontmoeting van het K .P :M.-team plaats 
en wei tegen het-},tertegenwoordigende 
elftal van de S.M ... Nederland". 

Onder de helangstel1enden, die voor 
deze eerste wedstrijd in grote getale en 
van hoog tot laag wareu opgek omen 
-ook van S.M.N.-zijde- bevond zich 
menig ,oudstrijder", zoals de heren 
Harinck. de Koe, Rabe en Pesch, die 
in vroeger jaren de K .P .M.-kleuren 
met ere hehbeu verdedigd. Voorts wa
ren .aanwezig de heren · Post en Te1· 
B raake en nog vele anderen, terwijl ook 
enige dames van het Hoofdkantoor van 
hun belangstelling hlijk gaven. 

Het K .P ,M.-team kwam in de vol
gende opstelling in het veld: 

E. F. H. van Santen 
(Cm III} 

J. Mangindaii-n H.F. Meeng 
(Priok) (Priok) 

F.V. Scheefl1als R.H. Ahmadi W.Ch. Sahulatl,l 
(Cm III) (Cm Ill ) (Cm Illl 

F.A. Smhh Aririn 
(Pr rok) (Tikkerij) 

A. Blitz E.F. Jiioh C. Tumengkol 
(CD) (Cm III) (Cm III) 

Het was van beide k anten een vlot 
en fair gespeelde wedstrijd, die door 
onze jongens met 1-0 wen! gewonnen, 
hetgeen inderdaad een goed resultaat 

was tegen de sterke S.M.N .. ploeg. Na 
± 10 minuten spelen in de eerBte helft 
wist J iich, nit een goede pass van Tu
mengkol, te scoren (1- 0). Ging de strijd 
voo1· de rust vrij gelijk op, na de p auze 
wenl practisch aileen op de S.M.N:-helft 
gespeeld. Dat de .. Nederland"-heren niet 
met een grote1~e n ederlaag naar huis 
moesten, danktcn zij aan hun solide 
achterhoede, waarin onze aanvallers 
steeds weer hun meerdere moesten er
kennen. 

De wedstt·ijd lverd, hij afwezigheid 
van de scheid'srechter, _geleid door de 
heer S. C. Boss (lnkoop- en Magazijn
dicnst). 

Op Woensdag 29 September kwam de 
K.P.M.-ploeg uit tegen die van het de
paJ:tement van Economische Zaken. Hij 
won opnieuw, met 3- 2. 

Het programma voor de komende we
ken, ziet er. voor de K .P :M. als volgt u it: 

6 Oct. t~gen bet elftal van de Factory. 
terrein Kehon Sirih; 13 Oct. tegen dat 
van Unilever op het Koningsplein Zuid. 

Reyn{ersz te water 
Op-· 16 Juli j.l. gleed h et motorvracht· 

en passagiersschip R eyniersz van een 
van de hellingen hij de N.V. C. Vander 
Giessen & Zonen's Scheepswerven te 
Krimpen a/ d IJssel te water: De Rey· 
niersz is h et eerste van een serie van 
4 sch epen, waarvan er op de werven 
van Van der Giessen en Wilton-Feije· 
noord elk een tweet al in aanbouw zijn 
voor rekening van onze maatschappij. 

De doopplechtigheid van het nieuwe 
schip werd verricht door mevr. L. A. 
Backer-Esser , echtgenote van jhr. I.H.A. 
Backer, · directeur der K .P .M. in Ne· 
derland. 

Feest op de Ruys 
75 Hollandse kinderen, l~r

lingen van de Hollandose school in 
Singapore, zijn op 6 September j.l. 
de gast geweest van de K.J.C.P.L. 
aan boord van ·de Ruys, die op 
die d~g in Singapore was. 

Voor de lunch zongen de kinderen 
vaderlandse Iiederen onder Ieiding van 
mevr. de Boer , h oofd van de Hollandse 
school. De meisjes droegen oranje-, de 
jongens rood-wit-blauwe feestmntsen. 
Zij maakten een rondgang over het 
schip en werden toegesproken door 
gezagvoerder Koning. De waarnemend 
consul-generaal der Nederlanden, de 
heer H averkorn van Rijsewijk en zijn 
echtgenote, evenals de K .P.M.-agent te 
Singapore, de heer Meyer en zijn vrouw, 
namen aan de lunch deel , die een groot 
feest werd. 5 



Bii de foto' s 

1) Het v!aggei!chip der maa~chappij, det ,:; s. Plancius wordt ~ereed 
gemaakt voor de volgende reis op de Priok- Belawan-Dcli- Singa
pore-~Iuntok-Priok ]iju. 

2) Een tel'Ugblik op de afgelopen feestdagen. Ter gelegenheid van de 
onderscheiding van hoofdklerk Tanda, l iet het gchclc personeel van 
het agentschap Samarinda zich fotograferen. 

3) Sahanp: in fce~tt ooi. Et' n fot o van h et pe r5oneel en van het gebouw 
van d<.' Stoo mvaart :\laat;chappij , 1\ederlund", die in Sabang 
optreedt als agente der K.P.)1. 

4) De h crnieu wde Kampar k'aar voor vertrek. Bet :;chip. wen] geh eel 
omgebouwd gedurende de laatste maarulen. 

5) Hct K.P. ,f.-elfta l, dat be ide wedstrijden die he t Einds zijn op
richtin g speelde wist te winnen. 

6) Eeu spannend moment in de wedstrijd tussen h et K .P .l\1.-elfta] en 
een ploeg van de S.~f.N. te Batavia. 
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K~ P.M. - Journaal 
-Na de terugkeer van de heer H. Ha· 

rinck, chef Cm/H.K., zijn van 13 Sep
tember j.l. af de heren A. Veldhoom, 
F. J . R. Ceuleers en H. Ch. Hart helast 
met de directe Ieiding van respectieve
lijk de afdelingen Cml. Crull en Cmiii. 

• 
-Op 9 Septemher j.l. had in het 

stadskantoor van ons agentschap te 
Soerabaia de uitreiking plaats van een 
drietal onderscheidingen, die aan ledcn 
van ons agentschapspersoneel waren toe
gekend ter gelegenheid' van de 68e ver
jaardag van Prinses Wilhelmina tler 
Nederlanden. De gedecoreerden waren 
de heren W. E. Latuperissa (Eq.) en 
Hadji Anang (Uitgaandc Lading) , die 
heidert de Kleine Zilveren Ster voor 
Trouw en V erdienste kregen en de heer 
Ahdoelgani (Uitgaande Ladin~), die 
werd begiftigd met de Bronzen Ster voor 
Trouw en V erdienste. 

Onze agent, de heer Van Doggenaar 
sprak in aanwczigheid van het gehele 
person eel de gedecoreerden als volgt toe: 
,Dertig jaren en meer heht U dezelfdc 
maatschappij gediend. Bij 'de K.P.M., 
zoals elders, wordt nog weleens gemop
perd en blijven, niettegenstaande de 
goedc verzorging, die de maatschapp~j 
hiedt, nog veel wensen over. Een ding 
staat echter vast en dat is, dat men als 
dienaar van de K.P.M. zich gevoelt 
als te behoren tot de grote fam.ilie, 
die onze maatschappij vorn1t. Het is een 
feit, dat dit gevoel vanzelf meebre.ngt 
het dienen van de belangen der maa t
schappij, omdat men heseft, dat men 
daarmede ~ok zijn eigen helangen client. 
Zo is het steeds gcweest t~jdens de 
50 jareu, gedurende welke de maat
schappij heeft bestaan en zo zal het in de 
toekomst ook zijn, wa.nneer deze tussen· 
periode van ontwrichting voorbij is en 
de oude beproefde maatstaven zijn te
ntggevonden". 

Nadat de heer Van Doggenaar de 
gedecoreerden namens de Raad· van 
Bestuur, de directie in Ned-erland, de 
directie in Indie <'11 het gehele personeel 
van harte had gelukgewenst, reikte 
mevrouw van Doggenaar de onderschei
dingen uit. 

De heren Latuperisoa en Hadji Anang 
vertolkten in enige wclgekozen woorden 
hun gevoelens en verzochten de agent 
hun dank te willen. overbrengen a an de 
directies en de Indische regering. Een 
der gedecoreerden sprak nog de hoop 
uit, dat vele jongeren de K.P.M. trouw 
zullen blijven dienen, opdat ook zij te 
zijner tijd deze onderscheiding zullen 
verdienen. 

Na de toespraken was er gelcgenheid 
tot felicitaties. 

Rest ons nog te vermelden, dat de 
waarnemend sub-agent, de heer A. H. 
Knoppien, de rede van de heer Van 
Doggenaar in het lndonesisch vertaalde 
voor die leden van ons personeel, die 
de Nederlandse taal niet of onvoldocnde 
mac~tig waren. 

• 
-Hoofdwtk. H. Yau Lent is op 12 

dezer per vliegtuig voor gezinsschei
dingsverlof naar Nederlan-d vertrokken . . 

e 

- Aan de 5e wtk. S. Leenstra is m.i.v. 
12 dezer op eigen verzoek eervol out
slag uit de dienst onzer maatschappij 
verleend. Hij vertrok op 6 dezer met de 
Will-em Ruys naar Nederland. 

• 
- Hfdwtk. R. J . Wvnia, 2e wtk. 

J. Dikstaal en de 3e ~kn. H. Rille
bran-dt en J.K. Nijdan1 zijn op 21 Augus
tus j.l. aan hoord ,van de nieuwc 
Kaloekoe dienstdoeml van: E.V. naar 
Indie vertrokken. Aan hoord van het
zelfde schip -het zevende van de Ka
klasse- zijn de leerling·wtkn. fi_ A. 
Buermann, J. Moor a, B. BronsvO<.>rt, 
L. J. W arheek, A. C. Koning en G. B. 
Edwards van Muyen geplaatst. 

• 
-Met het m.s. Willem Ruys, dat-;p 

6 September j.l. van Tandjong Priok 
naar Nederland vertrok, reisden hehalve 
degenen, wiens vertrek wij in het vorige 
nnmmer van ,de Uitlaat" reeds meld· 
den, nog de volgende leden ~·an ons 
person'eel: dienstchef J. van Lith· ( oud
a,gent Makassar, vergezeld van zijn 
cchtgenote, de hekende zangeres Hans 
Gruys), adjunct-chef C. J_ B. Oudsteyn. 
dr. C.A. Adamse (Med. Dienst}, (vergc
zeld van zijn echtgenote) en hoofdwtk. 
P. W es~cls. Voorts employe G. J. Koper 
( vergezeld van vrouw en zoon), hoofd
employc H. H. Oosterbaan met zijn 
gezin, employe J. C.· Seegers, en de 
leerlin~·stunrlieden H. "\\r_ G. Kuster, 
C. v. d. Brink, J. van Broekhoven, 
H_ A. van Tilburg. T. C. -Planken, 
A. P. Kroon, H. A. Brandt, J. A. C.
Berting en K. Holwerda. Voorts de ver
pleger J. Brouwer. 

• 
-De hfdwtkn. W. Hartman, F. P. 

van der Laan en J. A. W alrave vertrok
ken resp. op 18, 31 en 31 Augustus j.l. 
per ,Constellation" na<~r Nederland, 
om een drietal onzer in aanbouw zijnde 
schepen naar Indie nit te brengen. 

· - Hfdwtk. P. Wessels vertrok op 11 
September j.I. met de Willem Ruys naar 
Nederland; om aldaar zijn resterend 
E.V. te verbrengen, Na afloop van zijn 
vcrlof, zal ook hij een van de nieuwe 
schepen voor onze maatschappij helpen 
uitbrengen. 

e 
- Aan hfdwtk. J. van den Berg werd, 

na genoten E.V., op 30 September . j.l. 
in Holland eervol Qntslag verleend on
. der toekenning van vervroegd pensioen. 

1i\ 

- Op 12 Augustus j.l. slaagde de 
lcerling-motordrijver J. Sihasale te Ma
kassar· voor het diploma motordrijver 
en wcrd op die datu·m aangesteld in 
cleze functie. 

Cl 

- Motordrijver R. Man11boeng werd 
met ingang van 1 Sept. j.l. op eigen 
verzoek ontslagen. 

- Machine-motordrijver M. SapulA 
ging op 5 Sept. j.l. met hinnenlal!rs 
verlof, dat hij in Ambon en Menado 
zal doorbrengen. 

G 

- Machine-motordrijver G. Sumual 
vertrok op 16 Sept. j.l. met de Kasimbar 
naar Menado, waar hem na aankomst 
binnenlands verlof werd verleend. 

~ 

- Op 15 Sept. j.l. werd J. G. Pieters 
iti dienst genomen als leerling-motor· 
drijver. 

8 

- De etat-major van de Kalabahi, 
bestond -wat betreft de nautici- nit 
W. H. Frentz, -gezagvoerder; P. H. 
Zweers, tijd. 1e stm.; E. Dijkstra, 2e 
stm.; P. A. Je Vries, 3e stm.; P. J. J. 
Maas en J. W. W agemans stl. en I. 
Ham1s, W. L. M. v. Troost en J, E-e
Smith, leerling-stlieden. 

0 

(Slot: zie pag. 11). 

Radiotoestel vermist 
Inlicbtingen verzocbt 1 

De 3e ·wtk. F. J. M. Mattaar mist- een 
kistje, inhoudende een radiotoestel. In 
November 1947 arriveerde het met de 
De Eerens in Tandjong Priok en is daar
na naar het Logeergebouw op Molenvliet 
geexpedieerd. Enige maanden geleden 
moet het -met deszelh inhoud
namens de beer Mattaar door een tot 
dusverre onhekend gebleven persoon in 
ontvangst zijn genomen. 

Zij, die terzake inlichtingen zouden 
kunnen verstrekken, worden verzocht 
zich met de afdeling Claims ten Hoofd
kantore in verbindin'g te willen stellen. 



Brief van K. P. M. - entploye 
Ran zijn zusterl die K. P.M.- oorlogsweduwe is. 

Op ons verzoek heeft het Amsterdam-kantoor 
op een populaire en originele rwijze een uit
eenzerting gegeven .van de frinanciele positie 
d?r K .P.M.-oo.rlogsrweduwen en -wezen. Deze 
mteenzetting is gegeven in de vonu van een 
L.~ief van ceo K.P.M.-employe aan zijn 'ZUster, 
d1e K.P .M.-o01rlogsweduwe is, -die wij hier
onder onvel1kort afdrukken, 

Batavia, 15 Juli 1948. 
Lieve Ma:ry, 

Ik heb je brief van 28 }uni ontvangen 
en ben er -eerlijk gezegd- niet eens 
blij mee. Ik had f!r wat meer in willen 
lezen over je verblijf in Holkuul, over 
je huisvesting en vooral ook over jezelf 
en de kinderen. Maar 't is een echte 
,.kankerbrief' geworden over je finan-
ciele positie. · · 

l e weet, cktt ik niet wm. het type ben, 
dat zegt: ,.Right or wrong, our Com-

' pony", maar over de m.anier waarop de 
K.P.M. haar oorlogsweduwen en -wezen 
aft be/t,andeld, zeg ik nog altijd 
;,rrght, our Company". 

De oorzaak v.an je - laat ik het-m<tar 
noemen- gebrek aan appreciatJic ligt, 
geloof ik, in d e omstandigheid, dat je 
de gese;hiedenis niet kent. 

lk zal je het hele geval nog eens op 
een Jmis-, tuin- en k eukennumier uit
'eggen, hoewel ik er zeker (vn.n. ben, dar. 
ze je op 't kantoor in Amsterdam al 
precies hebben ·verteld, hoe het in elkaar 
zit. 

'Datir gaat-ie dan. 
lou 111-0em ik l'en .. A.O.R..weduwe". 

Daaruit moet je niets onaardigs of on
gevoeligs di.stillen•.n, maar 't is korter 
dan: .. Op jou zijn de bepalingen vron 

· de Algemene Oorlogsongevallen Rege
. ling van toepassing". 

. Vat komt 'hierop neer, dat jij ten laste 
· 1 van het gouvernement een pensioen 
· lagt van f 120.- per mtoond en voor 

• en Wim eU• f 60.- per maand, 
maar t.ioor Karel niets meer, want die 
is al boven de 18. 

]ij hebt m,aximum--weduwe-pensi00n 
v.an de A .O.R., onulat je man d estijds 
een inkomen had van m.ee'r da.n f 600.
per maand. 

Behalve .. A.O.R.-weduwen", heeft de 
K.P.M. ook nog .. Marineweduwen" en 
.. Z.O.W.-weduwen", •vrouwen dus, die 
onder de bepalingen van 'het Marine
pensioen of van de Zee-OngevaUenwet 
wilen. 

Nu moet je weten, dat in 1945 die 
Marinepensioenen erg W.ag waren, vooral 
voor de wezen. Van de Z.O.W. waren 
ze een stuk beter, tenmi.nste voor de 
oorlogs-zee-angevallen, maar , in de be
palmgen van Z.O.W. staat ook, dat 
wezen maar tot hu:n 16e jaar een uit
kering krijgen. 

Dan zijn er verder nog S.C.H.O.R.-we· 

duwen", ,maar die ·vallen niet alleen on
der de· Schepelirngen Ongevallen Rege
ling. nw;ar ook onder de A.O.R., dus die 
kuwnen we met · jou gclijk stellen. 

En dan tenslotte was er nog een enkele 
oorlogsweduwe, voor wie geen; enkele 
wettelijke rPgeling was; dat was dus 
K .P.M.sadja. 

Zied,a.a:r ,het tableau. Vier soorten 
oorlogsweduwen, ePn K.P.M.-pensioe~ 
reglement en het besluit van de Raad 
1Xlln Bestuur om voor de nabestaanden 
van het overleden personeel m~er te 
doen da.n de bepalingen van het regle
me nt aangeven. 

Er zij,n twee besluiten .. geslagen" 
- noemen ze dctt- wa,arqver oolc wel i s 
gekankerd, maar die ik altijd erg heb 
kunrum waardere.n. En ti{ctt zijn d.eze: 

1e. De K..P.M. stelt zich op het stand
punt, dat h et zuiver toeval is ge
weest of een lid van het ·perso
neel als burger in een kamp of in 
MarilllediPnst of .ols opv.arende in 
de Indisclte wn.teren of als opva
rf!nd.e in de Middel~a.nd.se Zee of 
elders is overleden. Dat toeval 
mag op de verzorging der tna.
bestaa.n.den geen invloed uit
oefenen. Er nwet dus een pen
si.oeJnregeling kome.n, die .de ver
.schillende bedragen t.)an A.O.R .. 
Z .O.W. en Marinepensioen tot 
e&t --en dctn h ogpr- ITJ.iveau 
ophoogt. 

2e. Er wordt niet IHUir het a.nntal 
dienstjaren in C<'Tl bepaalde 
rang gekekf'n. E(•n 2e stuurman 
is een 2e stuurman en een em
ploye is een employe. 
Die ttvee regelingen samen komen 
ITWer op het principe: ,Gelijkc 
m onniken, gelijke kappen" . 

Dat is dat. ]a, lieve Zus, 't is een 
droo!J verhaal en je !te bt je wel wat op 
je , hals gehaald met je kl'lJPgbrief aan 
mij. Maar ik ga toch nog even door. 

De volgende stap van de K .P.M. was 
het vaststellen -Van de normen. Die 
weet je al, tenminste . voor jezelf, maar 
ik zet ze hier allempal 'IJ.Og even .neer. 

Weduwe •van een gezagvoerder, hwtk., 
le stuurman., 2e wtk. en hfdempl.: totaal 
pensioeninkomen f 2.JOO.- ; met i kind 
f 2.820.- ; ntet 2 kinderm f 3.540.-; 
met 3 kindere.n f 4.260.- en met meer 
kinderen f 4.500.- per jaar. 

W eduwe v.an eett- 2e stuurman. 3e wtk. 
en employe: totaal pensioen-inkomen 
f 1.950-; met 1 kiml f 2.610.-; · met 
2 kindcren f 3.270.- ; met 3 kinderen 
f 3.930.- en met meer kinderen 
t 4.140.- . 

W eduwe van overige officieren 
Pn beambte totafll, pensioeninkomen 

f 1.500.-; met 1 kind f 2.100.-; met 
2 h:inderen f 3.270.-; met 3 lcinderen. 
f 3.300.- en m<>t fll(!er ldnderen 
! 3.480.~ . 

. Eln wat z? mooi is in die regeli.ng, 
~mderen knjgen pensioen tot hun 21e 
Jaar, omdat ze --zeg 1J1.CUI.TI-- 3 jaar in 
7en karnp l~.ebben doorgebracht. (Later 
~s die 21 jaar bij alle wezen-pensioenen 
mgevoerd, maar bij jouw kiruleren is 
het beg011me.n). 

Zeg Mary, als je d eze bedr;age.n nu 
eens vergelijkt met wat ons Pensioen
fonds •vroeger gaf of met de Marine
p.e:nsioenen. •vron 1945 of met andere pen
szoen-regelzngen, dan lmn je niet cuulers 
zeggen, dan 'dat het zeer behoorlijk is. 

Tot zover was er .dus niet te kaukc-
ren. 

Toen k~v.CDm de .narigheid. 
De Marine-pensioenen werden p er 

1 ](Jlnuari 1946 belangrijk verhoogd, de 
lagere Z.O.W.-uitkeri~ngen ook, tenvijl 
de A.O.R. 11lf!l ingang van 1946 een 
duurtetoeslag ging gevcm van 25o/o. 

Nu. moet je nog ee:ns even je JWn· 
sioenbrief nakijken. Daarin staat dui
delij~. dat verhoging vaJn de wetielijke 
regeling, verlagin g va.n het aanvul
lende K.P.M.-pensioen tengevolge 
.heeft. 

E~ gebeurt dus niets ordogisch, als 
nu JOUW K.P.M.-pensioen wordt ver
mmderd met het bedrag van A.O.R.
du.urtetoeslag, net zoals het varnzelf 
spreekt, dat een K.P.M.-oorlogswe
du.we met ·een verhoogd marinepe.n
sioen minder of geen aanvullend 
K.P .M.-pen.sioen gaat ont·vangen. 
Wa,nt wat rnu de A..O.R. doet, 'had de 
K .P.M. al bij het begin ge.oorm, n.l. 
cen duurtetocslag in de aanvullcnde 
pcnsioen.en berekenen. 

Er kom.en nog drie di.ngen bij: 
1. dat vermindering · o p het aanvul

lende pensioen pas op 1 Jan. 1948 
ingaat, terwijl je A.O.R.-duurte
toeslag (en ook h et verh~ogd.e 
marinepensioen) al op 1 Jan. 1946 
began. D.a.t surplus over twee jaar 
heb je dus extra. · 

2. Nog een extrartje. Over de periode 
y66r 1 Oct. 1945 betaalt de K.P.M. 
het gehele verhoogde pensioen, 
want de A.O.R. begi..nt pas met . 
Oct. 1945. 

3. De K.P.M. kijkt niet naar de 
A.O.R.-duurtetoeslag voor jc kin
deren. Dus voor jou weer extra. 
Dat laatste is niet heleTTUUll. con
sequent, ZfLl je zeggen. N ce., inder
dpa.d niet, maar h e_t zou nog· meer 
cornplicaties geven. 

H oewel .nu een we.duwe pensioen ·vcm 
f 2.100.- of f 1.950- of 1.500.- toch 
zeker niet slecht te noemen is, moet je 
je vooral in de wezenpensioenen de grote 
waarde zien van de K .P.M.-regeling, 

(Slot: zie pag. 12). 9 
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m.s. Waingapoe 
Ongewone gong von zoken; gehoren te Vlissingen. 
gedoopt te Gorinchem. non het werk in lndonesie. 

In het personeels-orgaan van -de N.V. Koninklijke Maatschappij 
~,De Schelde", ode bakermat van vele schepen onzer maatsohappij 
vonden wij enkele interessante gegevens omtrent de aanhouw 
van h et eerste schip der W ai-klasse, ·daot voor de K.P.M. m 
aanbouw is. Het hlad vertelde hoe vele Vlissingers vertrouw-d 
raken met de combinatie bouwnummer-naam en h et type-sohip in aan
bouw op de ,Sohelde"-werf. Zo leefde h eel Vlissingen mee met 
bouwnummer 214 (-de Willem Ruys) en bouwnummer 216 (de Borneo). 
Iedere reohtgeaard·e Vlissinger kent .dus d e groeiende en gereedgeko· 
rnen schepen. Hij leeft mee op de hoogtijdagim, hij stapelloop en het 
vertrek ·der producten van de werf. En toch kan het weleens anders 
lopen ..... . . . . . . . . . . 

Bouwnummer 217 
Met bouwnummer 217, het vierde 

schip, wa:arvan de opdracht reeds 
voor de oorlog aan de ,De Schelde" 
werd gegeven, wordt de w a i n -
g a p o e aangeduid, die voor de 
K.P.M. werd gebouwd. Het casco 
van dit schip is Vlijwel geheel 
door de Schelde-mann·en te Vlis
singen afgetekend en bewerkt en 
toch .•...•• heeft het schip nooit 
een van de Schelde-hellingen bezet 
en is dan ook nooit in Vlissingen 
gezien. 

Dit paradoxaal-klinkende geval vindt 
zijn uitleg in het feit, dat de Waingapoe 
op tijd moest worden opgeleverd, terwijl 
het uitgesloten was om het schip op een 
van de he llingen te Vlissingen op stapel 
te zetten. Wel was dit mogelijk bij een 
relatie van ,De Schelde", n.l. Bijkers' 
Aannemingsbedrijf N.V., Scheepswerf 
en Constructiebouw te Gorinchem, aan 
de Merwede. 

Door de afdeling Scbeepsbouw 
van ,De Schelde" in Vlissingen 
werd ruim 90 o/o van het stal·en 
casco voorbewerkt en gedeeltelijk 
~mengebouwd tot stukken van 
ten hoogste 10 ton, die dan per 
motorlichter naar Gorinchem wer
den overgebracht. Hoewel practiscb 
geen overleg kon plaatsvinden tus
sen de bouwersbaas te Gorinchem 
en deze afdeling te Vlissingen, 
bleken de stukken bij de aanbouw 
op de belling te GOrincbem uitste
keng te passen. 
Zo werd de wcrf van Gorinchem een 

beeld van een ophloeiend scheepshouw
bedrijf met de hoog hoven de uiter
waarden van de Merwede uitstekende 
scheepsromp van de gestadig groeiende 
Waingapoe. 

illikheden 
Het schip is -volgens plan- in 

· Augustus j.l. te water gelaten en men 

hoopt in dt~ m:aand Decem her· de proef
tochten met de Waingapoe te kunnen 
ondernemen. Er zijn echter nog heel 
wat moeilijkheden te overwinnen ge
weest hij het wegslepen van het voltooide 
schip van fle werf te Gorinchem naar 
Rotterdam. 

Tussen Gorinchem en DOl'drecht 
moet men onder de vaste spoorbrug 
bij Baanboek doorvaren, betgeen 
voor de W a i 11 g a p o e aileen 
mogelijk was door het afnemen van 
masten, scho6rsteen en topdekbuis. 
Daarenboven moest de W a i n g a -
p o e op zijn eerste reis al zwaar 
ge-ballast worden. Na dokken en 
opnieuw optuigen in Rotterdam 
zai men dan over enkele maanden 
de proeftocbten kunnen beginnen. 

De Waingapoe in cijlers 
De Waingapoe; met een waterver

plaatsing van 3000 ton, heeft een len~te 
van 96 m en een breedte van 15.2 m . 
R et schip meet verder in de holte 7 m 
en heeft een diepgang, als het gelaJen 
is, van 5.40 m. Een schroef. aangedreven 
door een , Werkspoor"-tnotor van 
2.500 pk, ~eeft dit schip een snelheid 
van 13 Y2 zeemijl per uur. Aan boord 
kunnen 12 p assa,giera in 4 hutten van 
drie personen worden ondergehracht. 
De · W aingapol' is echtet· voornamelijk 
ingericht voor hct vcrvoer van sapi's en 
ander vee. Hiervoor ]l('eft men op de 
tu~sendekken en de hoofddekken stall t>n 
aanp;ebral'ht en is grote aandacht he
steed· aan special e . trappen , waarmede 
het vee aan en van ·hoord kan worden 
gehrucht. 

In het begin van 1949 zal de W a_inga
poe, die dus geboren is in Vlissingen, 
gedoopt in Gorinchem en in Indie als 
volwassen wordt geboekt in deze wa
teren worden verwacht. . 

President-directeur 
voor besprekingen 

naar Nederland 
Onze president-directeur, de heer 

A. F . Vas Dias. heeft zich op 20 Sep· 
tember j .l. per vliegtuig voor de duur 
van ongeveer een maand naar Nederland 
hegeven voor het voeren van verschil
lcnde besprekingen onze maatschappij 
betreffende. Hij hoopt ongeveer medio 
October weer in Batavia tcrug te . zijn. 

Wij menen te weten, dat spoedig 
daarna inlichtingen mogen worden 
verw.acht over plannen, die van 
directie-wege zijn ontworpen tot 
bet aanbreng.8n van een gedenk
plaat in brons met de namen van 
de leden van ons personeel, die in 
de afgelopen oorlog het Ieven 
hebben gelaten. Een tweede plan 
'betreft het aanbrengen van een 
gebrandscbilderd raam in de hall 
van het HoofdkantoorJ met de 
namen van de schepen, !die ol 
maatschappij in de oorlog h . 
verloren, terwijl een derde p an 
betreft het oprichten van een 
monumentale mast op · het voor
terrein van ons Hoofdkantoor, *.er 
herinnering aan de oorlogsperiode. 

150-jorig hestoan der 
Zeevoortschool te Groningen 

In deze maand October zal het 150 
jaar geleden zijn, dat de Zeevaal't
school te Groningen werd opgericht. 

Anderhalve eeuw lang heeft deze 
school stuurlieden afgeleverd, die een 
sieraad voor de Nederlandse koop· 
vaardijvloot mochten heten en nog 
steeds worden daar velen opgeleid, die 
op huu beurt de roem van de :t'feder
landse koopvaardij over de wateren a 
len verhreiden. • 

Natuurlijk is in de loop der jaren in 
het onderwijs veel veranderd. Nieuwe 
nitvindingen leidden noodzakelijker
wijze tot het zoeken uaar nieuwe banen 
voor h et onderwijs en zo vinden we nu 
uaast elkaar de opleiding voor stuur· 
lieden, schecpswerktuigkundigen en 
radio-telegrafisten. 

Het zou ons t e ver voeren de geschie
deuis van de school ~cheel op te halen. 
Eeu 150-jarig hestaan ma~ echter niet 
Olll!:Clllerkt voorbij gaan en het ligt dan 
ook in de bedoeling aan deze herden
king een feestelijk karakter te geven. 

Op Zaterdag 13 November a.s. zal 
in Huize Maas te Groningen, een 
receptie worden gehouden en een 
avond worden gegeven in de Schouw
burg. 

Uit: C.K.O.-M,ededclingenblad. 



E.erste Nederlondse 
Het tankschip 0 n d i n a van de 

Koninklijke/SheH · is het · eerste 
schip geweest, dat een ,Koninklijke 
. vermeldi'ng bij Dagorder" · heeft 
ontvangen, die bij K. B. van 
16 December 1947 werd ingesteld. 
De Ondina behoort toe aan de N .V. 

Petrolewn Maatschappij ,La· Corona", 
onderdeel van de Koninklijke/Shell
groep. Volgens het ,Dagblad SCheep
vaart" was het op 11 November 1942, 
ge~corteerd door de B-engal, een kleine 
Br. Indisch marine-vaartuig, op de In
dische Oceaan op weg naar Abadan, 
toen het werd aangevallen door twee 
Japanse hulpkruisers. De Bengal beant
woordde onmiddellijk het Japanse vnur 
en ried de Ondina aan naar eigen in
zichten · te .handelen. lnplaats van_\ er 
vandoor te gaan, schaarde de Neder
landse tanker zich aan de zijde van het 

· escorte-vaartuig en nam de Japans~ 
~ers mede onder vuur. Haar vijfde -t deed aan boord van een der Jap
pen-schepen brat0 uitbreken. Later 
werd de Jap door de Ondina in de grond 
geschoten, waarop tle tweede Jap de 
Ondina begon te beschieten en -de tan
ker deerlijk havende, ook met twee 
torpedotreffers, waa.rdoor het schip, 
nadat 'alle murlitie was verbruikt, 
rnoest worden verlaten. De Jap dacht, 

schip .. geridderd .. 
.dat de Ondina was verloren en verliet 
het toneel van de etrijd. De gezagvoer
der en eerste machinist verloren in dit 
gevecht het Ieven. 

De 0 n d i n a bleef echter drij
ven. De machines waren ook 
gespaard. Officieren en bemanning 
gingen . weer naar boord terug en 
wisten de 0 n d i n a naar een 
Australische · haven te brengen. 
Ret deed de gehele oorlog door 
dienst als transportschip voor de 
onontbeedijke vloeistof. De 0 n
d i n a was het eerste tankschip, 
. dat na de bev1ijding de haven van 
Antwerpen binnenvoer en ook was 
zij de eerste langszij de steiger van 
Pernis, de eerste tanker dus die in 
bet Vaderland terugkeerde. 
Wij wensen de Ondina hartelijk geluk 

met deze onderscheiding, die zij ten 
voile heeft verdiend. Het stemt tot 
verheugenis, dat het eerste gedecoreerde · 
schip de vermelding kreeg, naar aanlei
ding van een wapenfeit, dat plaats had 
in de Pacific, waar de oorlog meer ter 
zte 1lan te land werd gevoerd. Het stemt 
tot nog grotere verheugenis, dat bet 
eerste schip met deze ,KQninklijke Ver
melding bij Dagorder" een koopvaardij
schip is geweest. __________ ................ --................ -.............................. ..... 

Jubileumfeeste·n op SA BANG 
Een onheilspellend geluid zwelt aan De padvindsters hadden voor een bij-

en op het hoogtepunt wordt het abrupt zondere stand gezorgd, waarin behalve 
afgebroken en is aileen hoorbaar de de fleurige, zelf-gemaakte bloemen ook 
sombere cadans van bet tromgebons. haar kleurige handwerkjes ten . toon 
Een kleurige stoet van het Niasser- lager\. gespreid, De clou van het feest 
krijgsvolk klimt langzaam de beuvel op was echter ongetwijfeld de electrische 
en daaJt af naar het pasar malem-terrein' · zweefmolen, die de hele nacht door 
waar de bevolking van Poeloe-Weh is werd belegerd. 
-engestroomd om de Jubileumfeesten Als dan de rondgang langs aile stands 
- onze Vorstin, Koningin Wilhelmina, is afgelopen, verzamelt men zich onder 
te vieren. de grote overkapping, waar een uur 
· Vlaggen en wimpels, groen en bloe- lang de Niassers hun krijgsdansen zullen 
men, strikken en linten verho~en de vertonen. 
klenrige aanblik van het feestelijk ver- In hun fraaie klederdracht, met htm 
sierde terrein, dat zich baadt in. een zee eigenaardig hoofdsierselen met lnm bel
van oranje lichten. b eschilderde gevechtsschilden, speren, 

Om half acht neemt de voorzitter van zwaarden en dolken en hij hun somhere 
het Pasar-Malem-Comite, de. heer Cha- krijgsliederen, ondergaan wij even een 
mot, het woord en brengt dank aan hijzondere angstspanning van een drei
allen, die hehoon medegewerkt aan de gend onheil. 
opbouw en versiering van het feestter- De rhytmische cadans neemt in vaart 
rein en nodigt da'arna mevrouw Niehof- langzaam aan toe, terwijl de krijgszang 
Meijer, s~retaresse van het Oranje- wilder wordt. De eerst nog ~erstarde 
Comite, nit om het openingslint door karakteristieke · gelaatsuitdrukkingen 
te knippen, waarna de mensenmassa _komen in heweging en nemen een 
het feestterrein opdromt en de kleurige, woeste uitdnikking aan, tot plotseling 
el~trische zweefmolen wordt bestormd. met een wilde kreet de dans stopt. 

We zien de vele ten ten, waar men Deze algemene krijgsdans wordt dan 
zijn geluk kan beproeven . op draaischij- afgewisseld door degen- en speerdansen. 
ven en met werpspiezen, we ruiken de En aldus werd dit zesdaagse feest 
Iekkere geurtjes van sate, petjil, bamie, geopend door de Niasser scheepskoelies 
nasi-goreng en andere heerlijk.heden. der S.M.N., agente der K.P.M. 

V ervolg: K. P. M.- ]ournaal 
Voorts waren op de Kalaoohi: M. 

M. Helms, hofmee.ater en H. H . Luttge:r 
chefkok, die heiden naar Holland zullen 
terngkeren . 

Als passagiers reisden mede H. Hazel
hoff Roelofsema; G. P. Proper; J . J. 
Kruger; H. Haringa en C. Dekker allen 
leerling-stlieden, bestemd voor de K.J. 
C.P.L.,alsmede K. Ponipe, leerling-wtk. 
eveneens bestetnd voor de K.J.C.P.L. 

Mej. M. H . L. Gribhling, is als ver· 
pleegster-passagieresse aan boord. 

De technici a.b. Kalabahi vermeldden 
wij reeds in het vorige nummer. 

• 
- Te Samariuda werd op 3 Sept. j.l. 

door agent Mulder, de Kleine Zilveren 
Ster voor Trouw en V erdienste uitge
reikt aan de hoofdklerk Tanda, hem 
ter gelegenheid van de 68e verjaardag 
van Prinses Wilhelmina der Nederlan· 
den verleend. De _uitteiking geschiedde 
in tegenwoordigheid van de etat-major 
van de binuenliggende Generaal van. 
Geen en belangstellenden uit het parti
culiere bedrijfsleven van . Samarinda. 
Hoofdklerk Tanda heeft onze maat
schappij 33 jaren gediend. 

STOP PRESS! 
Bakongan onbeschadigd 

In <hel dok te Priok is gebl-ekcn, dat de 
Bakongan tengevolge van de stranding bij 
Parigi (Celebes) geen schade heeft opgelopen, 
lwhou~cns - wat d e Afrikaanders noemen -
enige ,.skranpies" op d e huid. Dat i s dus 
huilrngcwoon goe£1 a·fgelopt-n, 

"' 
Campbuys te water 

Op de werf Wilton-FeyenO"Ord is het 
m.s. Camphuys, een zu~terschip van de Rcy
n iersz, te water gelaten. In Jannari a.s. zal het 
~chip wor·d.-,n opgeleverd. 

0 

Van Riemsdijk "Vertrokken 
Onze nieuwe Van Riemsdijk is 25 Sept. 

naar Batavia vertrokken. 

& 

Kaloekoe verwacht 
De Kaloekoe werd op 1 October te Pa-iok 

verwacht, 

FOE I V. B. V. ! I 
Gelezen in . een telegram van VRV: 

, ......... verzoeke veel!j.tmogelijk OP-
HURRIEN verband nthberafhaal ...... " 

Lelijk, he? 
v. R. 

(' t M osniem~gge Red. Uitlaat). t1 
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Slot: HUISVESTING 
verhouding staat tot de totale ( ab
solute) behoefte bnmen het bedrijf, 
willen wij hier toch nog wel een paar 
cijf ers geven. 

E. W. P. 
Aan Europees W alpersoneel had de 

maatschappij per 1 September j.I. in 
dienst 388 man, waarvan er 87 met E.V. 
waren of zich nog in militaire dienst 
hevonden, zodat men onmiddellijk te 
maken heeft met 301 man, van wie er 
59 ongehuwd zijn, voor wie het pro· 
hleem van gezinshereniging ( dat zo 
nauw met huisvesting samenhangt) dus 
geen rol speelt. Van de 242 leden van 
het E.W.P. hehben nog :>Iechts 66 hun 
gezinnen niet hier. Voor 25 hwmer is 
echter reeds huisvesting aanwezig, doch 
wordt gewacht op vet"Voer per hoot naar 
Indonesie. Er blijven dus 41 le den van 
het E.W.P. veroordeeld tot de gedwon
geu gezinsscheiding, doch ook dit cijfer 
is zeer hetrekkelijk, omdat daaronder 
ook mensen zijn, die nog maar pas uit 
Holland terug of nieuw. blij de maat
schappij zijn. Voor h en is de voorge
schreven termijn van 6 maanden wach
ten, voor gezinshereniging kan word~n 
aangevraagd, nog lang niet verstreken. 
Anderen in deze gro~p zijn misschien 
niet eens voornemens om hun gezinnen te 
Iaten uitkomen, zolang het ·nog zo mo~i
lijk blijft een behoorlijke accomod'atie 
te vinden. W at wij maar wilden aan
tonen, is, dat men zich op het cijfer 41 
vooral niet moet blindstaren. Zoals de 
Amelikanei1 zeggen: .,Liars can't fi~ure, 
but figures can lie" en in het geval van 
de 41 gezins-gescheiden walslurpen moet 
men hun groep niet percentsgewijze 
gaan afwegen tegen bet totaal van 388 
man p&soneel. 

N. V. P. 
Dezelfde reserve dient men in acht 

te nemen bij het hestuderen van de 
cijfers, betreffende het Nautisch- en 
het Teehni€ch Varend Person eel. Van 
de eerste groep had de maatschappij per 
1 September j.I. 440 man in dienst, van 
wie et: 81 met E.V., 26 in · militaire 
dienst, 31 met gezinss~;heidings-verlof 
en 94. ongehuwd waren, die dus ten aan· 
zien van de gezinshereniging voorlopig 
huiteu heschouwing kunnen hlijven. De 
maatschappij had dus rcclttstreeks te 
maken met 208 man N.V.P .• van wie er 
nog 23 hun gezin in Australie of elders 
buiten de archipel hadden en 82 hun 
geziu reeds hier in lndones.ie . Rest een 
groep van 103 !eden van het N.V.P. die 
nog gescheiden<> van hun gezin Ieven. 
V oor 17 echte1· is reeds huisvesting aan
wezig, doch wordt gewacht op hoot
accomodatie. Re::~t 86, doch ook hier 
geldt, wat wij ten aanzien van de 

41 walslurpen reeds zeiden. (Pas-uitge
komenen, pas-terugkeerden, onzeker
heid of periodiek gezinsscheidin.gs-ver
lof niet wordt verkozen hoven de 
rompslorup van het doen uitkomen van 
he t gezin). 

T.V. P. 
Dan tcnslotte nog de groep Technisch 

Varend Personeel, in totaal 433 man 
Sterk, van wie 56 met E.V .• 8 in militaire 
dienst, 29 met gezinsscheidings-verlof 
en 109 ongehuwd, een groep van 231 
latend, van wie er hovendien 20 hun 
gezin in Australie of elders ,buiten" 
hebben en 114 hun gezinnen .reeds hier, 
zodat er 97 overblijven wier gezinnen 
zich nog in Holland hevinden. Daarvan 
is voor 16 gezinnen reeds huisvesting. 
beschikhaar, doch wordt gewacht op de 
mogelijkheid tot overkomst naar lndo
nesie, Rest 81, ten aanzien waarvan pt·e
cies hetzelfde geldt als voor nog gezins
gescheid'en walslurpen en nautici. 

EerlQk verdeeld 
De beschikbare K .P.M.-woonruimte 

in Batavia is vrij gelijkelijk verdeeld 
tussen walmensen en varenden. In het 
Logeergebou~ - waat· -op 1 September 
j.l. 198 personcn in woonden, t.w. 158 
gezinshoofden, 28 vrouwen en 12 
kindereu- overheerste per die da
tum de wal (n.I. 98 gezinshoofden, 
21 vrouwen en 9 kindcren), doch deze 
situatie is uitermate variabel. Over het 
algemeen kan - zo verklaart de hedrijfs
leiding- de klacht, dat het walperso
neel · in kweities van accomodatie wordt 
hevoorrecht }Joven de varenden niet 
serieus worden genomcn. Het at·gu~ent, 
dat er in het Logeergebouw eigenlijk 
geen walmenscn ( eventueel met hun 
gezinnen) zouden J?ogen wonen, wordt 
geheel van de hand gewezen, op grond' 
van de overweging, dat het weinige, dat 
er is, zo gelijkmatig mogelijk client tc 
worden verdeeld over allen, die ·er zelf 
nog niet in slaagden een redelijke acco
modatie te vinden en dientengevolge op 
de maatschappij terugvielen. 

Slotconclusies 
Wij menen op basis van dit 

algemene overzicht de uitspraak 
te mogen doen, dat er op het gebied 
van de huisvesting in de drie voor
naamste centra van de K. P. M.
bedrijfsadiviteit (Makassar, Soera
baia en Batavia) nog veel te 
wensen overblijft, do& verbinden 
daaraan op groud van wat ons werd 
medegedeeld en met cijfers aange
toond, gaarne de conclusie dat dit 
de maatschappij-leiding niet kan 
worden verweten. De aankopen van 

VISSER & Co. Batavia-C. 

pandeu, de resta.uratie · daarvan, 
het inhureu van perceleu -waar 
mogelijk- en nieuwbouw op kleine 
schaal bewijzeu,.. dat zij voor het 
huisvesti!lgs-vraagstuk bij voort
during naar verruiming streeft. 

Een helangrijke omstandigheid i@, . 
dat van de totale personeels-sterkte 
thana kan worden gezegd, dat zij nor· 
maal en vrij stationnair is, ook al komen 
er nog wei nieuwelingen en de gewone 
aanvullingen ( abiturienten van kweek
scholen der zcevaart) bij. In het alge· 
meen echter wordt door hun komst bij 
onze maatschappij het accomodatie
vraagstuk niet verergerd en iedere ver
ruiming is daarom min of meer per
manent. 

Geen correspondent . 
De employe C. H. Poulus verzat 

ons mede te delen, dat ons aan Wl 
V.W.S.-mededelingenblad ontleende be. 
richt in no. 16 van ,de Uitlaat", als zou 
hij in Nederland optreden ala corree
pondent van genoe.mde vererugmg, op 
een misverstand - van V.W.S.-zijde
moet berusten. 

Slot: 
Brief v~o K. P.M.-employe 

want b.v. voor jouw Karel ontvang: ji) 
m~elijks nog f 60.- (tot z'n 2le 
jam'}, terwijl ~ij bij de A.O.R. al is 

. ,doorgehaald''; zelfs voor de laagste 
rang is het totale oorlogswezenpensioen 
nog f 600.- per jaar. 

Misschien zie je hieruit, dat het -
geval n.iet zo gek in elk<utr zit. De :JJII_ 
udijke regelingen hebbcn h et de K.P.M. 
niet m.akkelijk gemaakt met hun wij
zigingen en d.uurtetoeslagen. Maar je 
m.oet niet p raten. van , dat steekt de 
Paketvaart in z'n zak" of zo, U¥mt dan 
vergeet je, dat ie is begonnen me t een 
lieve duit uit rir zak te hc,lcn ( je moest 
eens weten, hoe duur pc•nsiQ('n in .. 
't algenwen is!) en ·voor alle wezen nog 
m.aandclijks uit de zak /wplt. 

Tot zover de ,zaken". 
Hier is alles goed. Schrijf mij nu ook 

Pens iets prettigs, dan hoef ik 's avond,, 
niet nog eerl$ ,kantoo-?' te spelen. 

Groeten amn alle f{l,m.ilieleden , felici
taties met de goede schoolresultaten t~un 
je jo.ngcn.s, aan wie ik gauw een extra 
brief zal schrijven en veel liefs voor 
jezclf: 

} e broer 
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