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Personeels- en v·ooriichtingsorgaan van de N. V. Koninklijke Paketvaart- Maatschappij 

Motaties direclie. 
Per circulaire aan het gehele 

personeel is op 26 . October j.I. ' 
bekendgemaakt, d.at de ~d van 
Bestuur der Koninklijl{e Paket
vaart Maatschappij op hun eigen 
ver.roek ontslag heeft verleend aan 
de heren A.F. Vas Dias en D.H. de 
Jong, respectievelijk president
directeur en directeur van ons 
bedrijf . . 

De beer Vas Dias zal op 1 Fe
bruari en ·de heer De Jong op 
1 Januari 1949 de maatschappij 
verlaten. 
Het ontslag is door d~ Raad van 

Bestuur ,op de meest eervolle wijze" 
verleend, onder dankbetuiging voor 
de door hen in dienst der K.P.M. ver
richte arbeid en in bet bijzonder voor 
hetgeen zij na de bevrijding uit 
Japanse gevangenschap tot de weder
opbouw van ons bedrijf hebben bij
gedragen. 

In verband met bovengenoemde 
wijzigingen in de directie, is met 
ingang van 1 Februari 1949 tot 
president-directeur benoemd mr. 
W. M. Hens, tot dusverre directeur. 

Ter vervulling van de a:ldus ont
staande vacatures zijn, res
pectievelijk met ingang van 1 Ja
nuari en 1 Februari 1949 tot 
directeur benoemd mr. D.F. de 
Koe, tot dusverre chef van de 
afdeling Personele Zaken en de 
heer H. Harinck, chef van de afde
ling Comptabiliteit. 
'J'erwijl wij, vooral schrijvend 

namens hen, die daartoe geen ge- · 
legenheid hadden, de heren Hens, 
De l{oe en Harinck uiteraard van 
harte geluk wensen met deze 
eervoUe bekroning van hun KP.M.
Ioopbaan, willen wij er eveneens op 
wijzen, dat het afscheid van de heren 
Vias Dias .en De Jong een groot ver
lies is voor ons bedrijf in Indonesie. 
Wat betreft het ontslag van de heer 
Vas Dias was daarbij nog een element 
van verr.assing. 

De heer Vas Dias zal het vice
voorzitterschap van de V.N.S. gaan 
bekleden, terwijl -naar wij voorts 
vememen- er sprake v.an schijnt te 
zij·n, dat de heer De Jong- in dienst 
zal treden van de N.I.S.H.M.· 

Voor verdere bijzonderheden: zie 
pags. 6 en 7. 

KoPoMo liN 1~41:((]} 
VERTR.ARGD J.A.ARVERSLRG 

V erschenen is het jaarverslag 
onzer maatschappij over 1946, zo 
vertraagd, omdat men de JCijfers 
niet eerder ter beschikking had. 
Statutair dient bet jaarverslag n.l. 
te verschijnen voor de le Mel van 
het jaar volgen~e op het versJag. 
jaar. Hiennede hoopt de maat. 
schappij Uiterlijk in 1950 ook inder· 
daad weer te beginnen, omdat in 
bet volgend jaar zullen verschij
nen de jaa.rverslagen over 1947 (in 
de eerste-) en 1948 (in de tweede 
helft van het jaar). Het verslag 
over 1949 kan dan voor 1 Mei 1950 
normaal worden uitgebracht. 

Nu nog terug te komen op een jaar
verslag over 1946, terwijl het jaar 1948 
al bijna om is, doet misschien een beetje 
aan als mosterd na de maaltijd, of 
zoais men dat in Indonesie zou noemen: 
, samba! sehabis makan". Toch hevat 
het onderhavige verslag enige interes
sante opmerkingen, die in de korte 
uittreksels, die ,daarvan in de verschil
lende kranten hier en in Nederland 
zijn afgedrukt, niet vermeld stonden. 

Personeel 
Wij weten alien, dat de simpeie n;e. 

dedeling, dat in: het verslagjaar ,de 
personeels-bezetting der diverse diensten 
grote zorg gaf" zeer zachi is uitgedrukt. 
Van ;de uit krijgsgevangenschap vrij
komende leden van ons personeel werd 
in 1946 nog een deel in militaire dienst 
gehouden, zo gaat het verslag verder, 
terwijl ook de Konink.lijke Marine daar
na nog vele leden van het varend per
soneel in dienst hie! d. Van de uit de 
int~meringskampen ontslagenen hleek 
een groot deel physiek niet in staat tot 
inspannende arheid, zodat velen in snel 
tempo moesten worflen geevacueer,d. 

Doordat geen voldoende tijdige 
aanvulling van nieuw personeel 
kon worden verkregen en het be
drijf geleidelijk weer opJeefde, 
werd de onderbezetting der diens. 
ten nijpend. 

Het is daarom met waardering, 

dat bier van de toewijding wordt 
gewaagd, waarmede het personeel 
onder moeilijke omstandigheden 
zic.h aan de zware taak van de 
opbouw van het bedrijf heeft ge-
geven. 

Raod van Bestaar 
De Raad van hestuur bestaat tham 

uit de beren M. C. Koning, voorzitter; 
mr. D. A. Delprat, .onder-voo:rzitter; 

. Herbert Cremer, J. W. B . Everts, dr. 
E. Heldring, mr. H. C. Hintzen, dr. ir. 
J. A. Ringers,, B. E. Ruys Jr .• drs. L. 
Speelman en N. van Zalinge. Secretarie 
van de Raad is de heer H. Klein. Op 
11 Augustus. j.l. overleed het lid · van 
de Raad, de heer L. C. M. van Eenden
hiUrg. 

De heer Herbert Cremer, ~ie volgena 
rooster aan de heurt is om af te treden, 
heeft doen weten, dar hij in verhand 
met zijn gevorderde leeftijd een even

. tuele herbenoeming niet zal kunnen 
aarivaarden. Gedurende de 32 jaren, 
welke de heer Cremer in de Raad zit
ling had, waren zijn adviezen van grote 
waarde, zodat zijn naam in de geschie
denis der vennootschap zal voortleven. 
lntussen is· het voorstel gedaan om voor· 
lopig niet in de vacatures, ontstaan door 

. het overlijden van de heer Van Eenden
burg en het periodieke aftreden van de 
heer Cremer, te voorzien. 

Vlool 
Hiervan meldt bet verslag, dat 

de onderhandelingen met de rege
ring over vergoeding van de tijdens 
de oorlog in Nederlandsch-Indie 
verloren gegane schepen in een 
vergevorderd stadiUDl verkeren. 

Dienst der schepen 
V oor bet verschijnen van bet verslag, 

waren de vergoedingen, voortspruitende 
uit de huur van schepen door bet B.ritse 
m1msterie van Oorlogsvervoer gro
tendeels reeds uitgekeerd. Met de Ne: 
derlandse regering wordt nog over 
enkele verplichtingen, waartoe zij zich 
hij de vordering van onze achepen ver
bond, onderhandeld. 

Vervolg: :ie pa.g. 2. 1 



2 

Vervolg: JAARVERSLAG 1946 
Het verslag maakt voorta melding 

nn de oprichting van de Stichting Ge
meenschappelijk Schepenbezit, door de 
regei-ing en de K.P.M. tezamen. Het doel 
per Stichting -actieve deelname aan 
de kustvaart, stimulering van de plaat· 
1elijke kustvaart-:maal8Chappijen mede 
door kapitaal-deelneming en aanvanke· 
lijke verhuur aan deze maatachappijen 
van daartoe geschikte schepen, later 
te volgen door verkoop daarvan- is in 
enkele gevallen reeds bereikt. Het leidde 
n.l. al tot de oprichting van enkele 
Indonesisohe maatachappijen, die thana 
met gehuurd materieel de kustvaart 
lteoefenen. 

1946 
Het merendeel van de bovenstaande 

lnfonnaties betreft niet uitsluitend het 
boekjaar 1946. Wat dat jaar aangaat, 
maakt het verslag gewag van de aankoop 
Tan de Fort Amsterdj(Lrn, de Fort Rens
"seloer en de Fort Wilhelmus (inmiddels 
respectievelijk omgedoopt · tot Buna 
Baai, Milne Baai en Oro Baai, naar de 
krijgsverrichtingen in Australisch· 
Nieuw-Guinea, waaraan zij deelnanien) 
en van het ·Duitse prijs-schip Soneck 
(ooze Karsik). De Fort-schepen werden 
van de Amerikaanse·, de Soneck van de 
Nederlandse regering gekocht. 

Dit is no. 21 · derde jaargang van 

oe OITLAAT 
Personee]&. en voorlichtingsorgaan 
Tan- de N.V. Koninklijke Paket· 
VP,art·Maatschappij. 

• 
Overname uit de inhoud van dit 
blad is slechts geoorloofd met 
bronvermelding. 

• 
Aile atukken. .,De Uitlaat" be• 
trefiende, te adresseren: 

Aan de Redactie Tan 

• .De Uitlaat", 
p/a K.P.M., 
BATAVIA-C. 

• 
In dit nummer: 

Mutaties .directie · 

• 
Jaarverslag 1946 -

• 
De .. paket" in ,.Paketvaart" 

0 
· Schroeven a/ d lopende band 

• Correapondentie-rubriek 

I 

Vergoeding oorlogsschada 
Omtrent de materiele oorlogs

schade deelt het verslag mede, dat 
een informele ,Studie-Commissie 
Materiele Oorlogsschade" werd 
ingesteld, die tot taak heeft om de 
regering in deze van a:dvies te 
dienen. Bij het verschijnen van dit 
verslag was nog geen wettelijke 
regeling voor deze vergoedingen 
getroffen. 

Uiteraard is het verslag vol van op· 
merkingen over de verliezen en ver· 
waarlozing van materieel en etablisse
menten, gedurende en na de oorlog, 
met het herstel waarvan in 1946 overal 
een begin werd gen:iaakt en waarvan 
de resultaten thana -twee jaren later
duidelijk merkhaar zijn. In het verslag· 
jaar begon de inspanning van aile 
krachten voor de wederopbouw van het 
bedrijf, waannee ondanks vele en on· 
voorziene tegenslagen. bevredigende re
sultaten werden bereikt. 

Er wordt geconstateerd, dat ook 
tot op het verschijnen van het ver
slag, de politieke ontwikkeling nog 
niet tot een bevredigende oplos
sing kwam, waardoor een kmchtig, 
economisch herstel -dat als nood
zakelijk voor bet welvaartspeil van 
land en volk moet worden be
scbouwd en daannede de mogelijk
heid tot verdere belangrijke econo
mische ontwikkeling van het ver
voer- acbterwege bleef, alhoewel 
op velerlei gebied vooruitgang viel 
. te bespeuren. 

* De cQiars 
Lieten de jaren 1942 en 1945 een ver· 

lies, in de jaren 1943 en 1944 werd daar· 
entegen een winst gemaakt, welke een 
dividend-uitkering rechtvaardigde van 
3% over elk der jaten 1943 en 1944. 

Hoewel het jaar 1946 nog geen nor
maal exploitatiejaar was en het grootste 
gedeelte van onze vloot onder charter 
van ~e Nederlandse- en Nederlandsch 
lndische regering voer, was ·het finan-
ciele resultaat hevredigend. . 

Over genoemd jaar zal een dividend 
van 7% worden ~gekeerd • 

Daar er verschiltende posten op de 
halans voorkomen, die ongetwijfeld de 
helangstelling van ons personeel hebben, 
stellen wij ons voor, hieraan zo spoedig 
mogelijk een beschouwing te wijden. 

Daar het evenw~l weinig zin 
heeft om thans cijfers te bespreken 
van ultimo 1946, Iijkt het ons beter 

de balanscijfers van ultimo 1947 
en 19·48 af te wachten. De baJans. 
poslen, welke wij speciaal op het 
oog hebben zijn Pensioenfonds, 
Spaarfonds e.d. 

U moet echter nog even geduld 
h.ebben! 

Balansgralificaties 
Met de vaststelling van bet 

dividend over het boekjaar 19'46 
op 7%, zal onder de bepalingen 
van het ,Loonreglement 1938 voor 
gezagvoerders en officieren". 
,Loonreglement 1938 onderofficie
ren" (voor zover bet betreft de 
onderofficieren · A.) en bet ,Loon
reglement 1938 voor het ingedeelde 
walpersoneel" een balansgratifica
ti_e worden uitgekeerd. 

V oor de eerstgenoemde categorieen 
is deze gehaseerd op de ingesmolten 
gages, naar de rang waarin betrokkenen 
dienden op 1 Juli 1946, dan wei de 
beginrang, indien zij na die datum in 
dienst mochten . zijn getreden. 

Voor laatstgenoemde categoric wordt 
de bal~nsgratificatie herekend naar rang 
en (mgesmolten) maandsalaris per 
1 Juli 1946. 

Onder eerstgenoemde categorieen val
l~n gezagvoerders, hoofdwerktuigkun
digen, . geneesheren, 1e stuurlieden. 
2e werktuigkundigen, administrateurs. 
2e tot en met 4e stuurlieden, 3e tot en 
met. 5e werktuigkundigen. electriciens, 
adjunct-adminis..trateurs en ond'eroffi
cieren A. 

Onder Iaatstgenoemde categoric yaJ. 
len h~ofdemploye's en daarmede uit· 
drukkelijk gelijkgestelden. employe's 
en daarmede gelijkgestelden, beamht6Il 
en ·daarmede gelijkgestelden. 

* Bonusii8D 
Voor zowel bet ingedeelde WBI

personeel beneden de rang van 
beambte als het niet-ingedeelde 
walpersoneel, dat een maand
salaris geniet, zijn bonussen vast
gesteld. Hetzelfde is het geval voor 
onderoffi~tieren B. en het lndone
sisch-, Chinees- _ en Maleis varend 
person eeL 

Onder de bonus·regeling valt ook 
het Iagere personeel, dat wekelijk.s 
wordt uithetaald doch tevens in gere
gelde ,dienst der maatschappij is. Een
zelfde regeling geldt voor de week
loners der werkplaatsen op Priok. . 

Uitgeh_reide uitvoerings-voorschriften 
zijn ·hierover reed11 per circulaire rond
gegaan· 



SCHROEVEN aan de 
lopende band 

,Elk moertje, elk schroefje, ·da~ in een Nederlaudse fabriel( is ver'
vaardigd" - zo schreef onlang·s het Rotterdams Nieuwsblad - ,maakt 
de import van de voor ons herstel benodig·de produden kleiner. En hoe 
meer de import door binnenlandse productie kan worden beperkt, des te 
meer kostbare deviezen kun-nen in de warmte van de Nederlandse safe 
worden gekoesterd. 

De firma Lips te Drunen draagt hiertoe zijn ·schroefje bij. En wat 
voor eeu! Sinds de bevrijding voorziet deze bloeiende onderneming 
pmctisch de gehele Ned.erlandse zee-, kust- en binnenvaart van scheeps
schroeven. Zover de productie het toelaat, worden ook buitenlandse orders 
uitgevoerd. Lips hanteert thans op bet continent de sleutd tot de scheeps-
schroef." <::. · 

Records Nog steeds uitbrelding 
Het transport van de Willem Ruys- In Amerikaans tempo wordt · het 

schroef heeft de publieke schijnwerper fabrieks-complex uit gebreid. Als wij er 
op het zich snel ontwikkelende bedrijf een bezoek brengen , zien wij reeds van 
gericht. Deze legendarisch gewor,d(m verre het ijzeren geraamte voor de 
schroef was de grootste, die in Neder- nieuwe gieterij, die 100 meter lang zal 
land was vervaardigd. Maar intussen worden, oprijzen. Deze dagen zijn juist 
heeft de Andijk in deze tijd van vet·- twee nieuwe hallen voor de ,d"raaierij en 
beteringen, ·het record voor zich op- de afwerkedj gereed gekomen. Deze 
gei:Hst met een schroef met een mi1}fl'el- hallen zijn uitgerust met ,<l"e modernste 
lijn van 6.60 meter en een gewicht van machines, zodat straks, -~Is ook de 
20 ton. nieuwe gieterij klaar is- Nederland 

Reeds loert echte r de Nieuw-Amster- de modernste schroevengieterij van de 
dam op het gewichtsrecord, .<l"aar er werelu rijk is, waar in koortsachtig 
een schroef voor dit schip op bet tempo ~·ag en nacht in drie-ploegen
programma staat, die ongeveer 24.000 stelsel wordt gewerkt. Reeds nu ver· 
k.g. zwaar zal zijn· De middellijn zal Iaten per maand ongeveer 100 
40 em kleiner z ijn dan die van .de sehroeven , waaronder acht grote met 
Andijk. een middellijn van boven de vier 

Oud bedrijf meter , de fahriek. 
Zo wordt in de .Langstraat een indus

trie opgebouwd, die zeer belangrijk voor 
ons land is. Met dat ,ophouwen" bedoe
len wij niet, dat het bedrijf van vandaag 
of gisteren is. De heer lVL. "Lips Sr. 
richtte de gieterij reeds veertig 
jaren geleden op. Tot de jongste 
W ereldoodog hield men zich echter ' 
bezig met de vervaardiging van schroe
ven voor de binnenvaart eu tevens~oor 
de kustvaart en visserij. Ook de Marine 
was een zeer helangrijke opdracht
~eefster. ' 

Enig op continent 
De schroeven voor de grote zee

schepen werden toen hoofdzakelijk uit 
Duitsland en Engeland betrokken . N a 
de bevrijding nam ;1re directie van de 
fa. Lips het uitstekende initiatief ook 
de grootste schroeven te gaan maken 
en zodoende een kapitaal aan deviezen 
voor ons land te hesparen. Men ont
ving pe grootst mogelijke steun van de 

1 overheidsinstanties en thans kan reeds 
de gehele Nederlandse hehoefte worden 
gedekt. Bovendien wor~l"en, zover de 
productic het toelaat, grote orders uit
gevoerd voor de Scandinavische Ianden, 
Belgiti, Spanje, ltalie en Polen .. Lips is 
thans praktisch j{}"e enige fahriek voor 
schroeven voor grote zeeschepen op het 
continent. 

Hoe bet goat 
V roeger werden de schroeven uit

sluitend van ijzer gegoten .. Later is men 
voornamelijk Limabrons, .clat een specia
le treksterkte en een. grotere zeewater
hestendigheid heeft, gaan gebruiken. 
Bij de uitbreiding van de productie met 
grote schroeven heeft men bij Lips de 
fabricage over twee afdel ingen ver
deeld: een fabt·iek voor de grote· en· een 
voor de kleine schroeven. 

Het vloeibare Limabrons wordt in de 
gieterij met een temperatuur van 1050 
graden C, in de vorm van beton of- 
zoals de vakterm is- vormzand ge-· 
goten. Hierbij moet men er rekening 
mee houden, ,d"at het brons aanzienlijk 
k rimpt. Als de vloeibare massa is afge
koeld, gaat men de schroef na ongeveer 
twee dagen uitbikken. Zij g:aat dan 

. keurig schoongepoetst ' -waarbij de 
poetsers hun hest doeu als een huis-

"'vrouw op haar koper- naar de draaie
rij. Hier wordt een gat in de schroef 
gestoken, De afwerkerij voru1t het slot. 
De schroef wordt geslepen en gepolijst, 
totdat zij glad is als een kunstijsbaan. 

In het midden van .de afwerkerij staat 
een balanceerstoel, waarop _de even

. wichtsorganen worden gecontroleerd. 
Als d<at allemaal is gebeurd, komen 

.de heren van de internationale keuringe
bureaux: (zoaJs Lloyds, Veritas en 
British ·corporation) controleren, of de 
schroef aan de gestelde eisen voldoet. 

V oor het vervoer beschikt men tegen
woordig over een speciaal geconstrueer· 
de oplegger met schuinstel-inrichting, 
waarbij tijdens het vervoer hij het 
passeren van spoorwegviaducten e.d. de 
schroef in horizontale of verticale stand 
kan worden geplaatst. 

Spreekwoorden en 
spreuken uit ons 
bedrijf 

Eerste inzendingenl 
De redactie heeft over het alge

meen geen prettige ervaringen 
met enquetes, . prijsvragen en an
dere bijdr.agen, die een reactie van 
de ,Uitla.at"-lezers vereisen. Op de 
oproep, die wij in no. 20 pla.atsten 
om spreekwoorden en spreuken uit 
ons bedrijf te Vei'Zalllelen, zijn ech
tet; enige inzendingen gevolgd. 

* 
Reeds enkele minuten na het uitko

men van , Uitlaat" no. 20 ontving de re
dactie de eerste bijdrage. Zij luidde: 

,.Met scheme roosters is l&et goed 
stpken''. 

De inzender sdueef er bij, dat .dit 
spreekwoord niet in woordenhoeken 
voorkomt, doch onder ,de Nederl.and~
sprekende Oost-lndonesif!rs · wordt ge
hruikt in de plaats van ,Nieuwe be
zems vegen schoon". 

* Een tweedc inzender zond Oll.S het 
spreekwoord: 

,Een goed begin is hct halve werk". 
Mischien past ,dit niet uitsluitend op 

ons bedrijf. doch de inzender noteerde 
er dit bij : 

,.Laten de na-oorlogse jongeren hij 
onze maatsch appij een goed begin ma
ken door de Indonesische taal te leren. 
Daardoor zal het werk hun veel Iichter. 
vallen". 

Een juis te aansporing, die de redactie 
gaarne onderschrijft, t emeer waar het 
Indonesisch bezig is om een steeds be
langrijker plaats . in deze samenleving 
in te nemen. Misschien is een goe.d begin 
met de Indonesische taal zelfs wei drie-
kwart van het werk .... .. .... . . 

... ... 
Een derde inzending bett·of een ver

ge1ijking tussen een vrouw en een schip. 
Dit gezegde kon bete): v.an mond tot 
monel' gaan dan in dntk verschijnen .. .... 

V erdere inzendingen worden 
nog gaarne ingewacht. 3 
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De ·,Pakef' van ,Paketvaarf' .in K.P.M. 
Vergeten bistorie 

Wanneer er iemand -onze maatschappij bedoelende- spreekt over 
,;de Paketvaart", zal hij e:t; vermoedelijk niet meer bij nadenken, waaraan 
clit woord zijn ontstaan dankt. Dat is tJ:ouwens het geval met honderden 
andere woorden, die wij dagelijks gebruiken. We zijn geneigd om met een 
zckere nonchalance te spreken over ,de Mensheid" en we realizeren ons 
daa1·bij gemeenlijk niet meer, dat we -met een · paar kronkelingen van 
onze tong- twee milliard blanke, bruine, zwarte; gele en andere mensen 
op deze vreemde aardkloot omvatten. We spreken heel vlotweg over 
,democratie," maar geen tien v-an de honderd mensen kunnen vertellen, 
wat ze met ~,-democratie" eigenlijk bedoelen. En die tien interpretaties 
zuJlen waarschijnlijk aile onderling verschillen. 

postzegel• van het eue land volkomen 
volgens de internationale postovereen
komsten door een ander land afgestem
peld en ongeldig worden gemaakt. Het 
woord , paquebot" (of een van de vel e 
bovengenoemde variaties) komt er dan 
op en de bi:-ieven worden verzonden. 
Sommige grote havens hebben speciale 
stempels met postdatum en het gebruikte 

Het woord , paketvaart" staat nog in de naam' van onze maatschappij 
en zal daar . ook altijd wei in blijven, hoewel zij eigenlijk aan ,paketvaart" 
vrijwel niet meer doet, zelfs niet binnen de Indonesische archipel, waar 
het merend~l v'an de , paket" -de post- thans door de Iucht wordt 
vervoerd. Dat ,packet'' in bet Engelse- en Amerikaanse ,slang" toeV'allig 
ook betekent: ,een grote som· gelds, verdiend of verloren in zaken of spel", 
kan tenslotte ,de Paketvaart" ook niet helpen, ai beeft de maatscbappij 
bet grootste deel van baar bestaan lang niet gek geboerd 

. woord , paquebot" er ineens in, zodat . 
er niet apri'rt gestempeld of geschreven 
bP.hoeft te worden. Dit geschiedt vooral 
in de grote havens, die veel scheepspost · 
te verwerken krijgen. Ook hierin zijn 
nog allerlei variaties mogelijk. Er is 
een inerkwaard!-:9 haven-poststempel n.l. 
dat van . Charleston (South-Carolina, 
U.S.A.) , dat om de een of ander m:llia
speurlijke ·reden lhet voorgeschreven 
woord ,paquebot" heeft verbasterd tot 
.,parquet". New· Orleans. kent ,.Pague-

··. boat". : 

De Post-Unie 
In 1891 kwamen te Stockholm de I eden 

van de .. Universele 1 Pos't-Unie" bijeen, 
om voor het eerst in de geschiedenis 
vaste regels op te stellen met betrek
king tot hrieven, die op zee werden 
j!epost. Op hun h~jeenkomst te Washing· 
ton in 189'7 werd 'er voor het eerst ge
hruik gemaakt van het (Franse) woord 
,Paquebot" (pakethoot). De Ianden, 
die hij de Unie waren aangesloten, 
kwamen overeen, dat hrieven, d~e aan 
boord van schepen werden gepost, zou
den worden voorzien van het datum
etempel van h et eerste postkantoor te 
land, dat ze in ontvangst zou nemen. 
Dit kantoor iou de hrieven dan verder 
voorzien van het woord , paquebot", 
door middel van een stempel of in het 
handschrift van . de postamhtenaar. 

Pas 27 jaren later, toen de leden van 
de Post-Unie wederom te Stockholm 
bijeenkwamen, sloten zij het volgende, 
meer algemene accoord: 

, Brieven op de i10ge zeeen of tussen 
inscheephavens gepost bij officieren van 
schepen, die post vervoetren, zullen -tenzij 
~ussen Ianden anders is overeengekomen
kunnen 'worden voorzien van postzegels 
volgens posttarieven van .bet larrd , onder 
welks vlag ·bet schip vaart. lndien echter 
het ·posten aan hoord gcschiedt tijdens .bet 
verhlijf van het schip in ·een haven, kan 
frankering slechts geschieden met postzegels 
en volgens de posttarieven van h et land, in 
welks wateren bet · schip zieh bevindt." 

Dit accoord werd ondertekend door 
;aile Ianden, die bij de Post:Unie aan
gesloten waren , inclusief Nederland. 
Vandaar dat tot op de huidige dag of· 
ficieren en leden der bemanning, zowel 
als · passagiers van onze Nederlandse ' 
mailsch epen, waar zij zich ook mogen be
vinden op de oceanen van deze planeet. 
Nederlandse postzegels kunnen gehrui
ken om hun hrieven naar huis te sturen. 

Britse postzegels gelden op Britse-, 
Franse 1op Franse-, Australische- op 
Australische- en Chinese- op Chinese 
schepen. 

Verhasterlngen 

Er zijn vele boeken over dit onder
werp geschreven, met illustraties van 
de verschillende gebruikte stem pels. In· 
Amerika bestaat zelfs de , Maritieme 
Postmark Society", (in 1939 opgericht 
als , International Sea post Cover Club"), 
die zich bezighoudt met de verzameling 
van zulke poststem'pels en daarvoor 
een orgaan uitgeeft. 

En zo kwam de ,paketboot" in de 
we,reld, waarvan men in Koenen . en 

Terwijl het Frlmse woord ,pa'quehot" 
-pakket-, post- of mailboot- speciaal 
werd voorgeschreven voor de l eden van 
de Post-Unie en dienstengevolge eigen
lijk door elk der aangesloten Ianden 
hehoorde te worden gebruikt, is er nog
al van afgeweken. De Belgen hehhen 
de meervoudsvorm · ,paquehots'; geno· 
men. Qe ltalianen gehruikten ,pacchi
hot". In Nederland werd het ,paket
boot" en de Portugezen voerden 
,paquete" . in. Australie ging een ver
Engelste vorm gehruiken, n.l. ,Packet 
Boat" en soms zelfs ,Ship Letter". New 
Ze~land voegde- a-an het voorgeschreven 
stempel nog een woord toe en gebruik
te ,Loose Ship Letter". 

· Endepols nu nog deze merkwaardige 
.omschrijving vindt: ,snelva'l"end stoom
schip. ,dat op gezette tijden de hrieven
maal overhrengt en mede ingericht is 
tot vervoer van person(m en goederen". 
In de ras-zuivere ,paketvaart" zit een 
beetje de klad, dank zij de luchtvaart. 
De hoeveelheid post, die schepen thans 
ver'"oeren, is maar een fractie van het
geen dagelijks door vliegtuigen over de 
hele .wereld wordt gesleurd. Maar het 
w9ord ,paketvaart'' zal hlijven bestaan. 

1 In ieder geval zol ang er een K.P.M. is. 

In W est-Indie zijn havens, waar de 
postkantoren ,Posted· on hoard" of 
, Ship Mail" gebruiken. In Afrika komt 
men op hoord-brieven tegen ,Posted 
on Steamer". In Skandinavie ___,baker
mat . van het woord ,paquebot" der 
Stockholmse conveqtie- gehruikt men 
,Skihsbrev" en ,Skiphrier'. De Duit
sers moesten natuurlijk ook iets aparts 
uit de ,Heimat" hehben en · gebruikten 
,Schiffsbrier'. · De Teutoonse gewoonte 
om strikt de discipline op te volgen 
maakte echter, dat toch oo:k dikwijls , 
het voorgeschreven ,paquebot" wer<l 
gest~mpeld of geschreven. ' 

De gang van zaken 
W anneer scheepspost aan wal wordt 

gebracht door de daarmede helaste 
sche~ps-officieren, worden de postzegels 
door het plaatselijke postkantoor der 
h.aven gewoonlijk afgestempeld, met de 
hand of machinaal, en zo komt het, dat 

De gege,•ens van dit artikcl zijn deels ontleend 
a11n het door Venon L. Cardiff Sr. onder de 
t itel .. Paquebot" gesahroven artikel, da t wij aan
troffen in ,.Lykes F1eet F lashes". maatsc.happij
orgaan van de Lykes Bros. Steamship Co. Inc. 
te New Orleans. U.S.A . 

De Waingapoe 
Eerst thans maakte men ons · er op 

attent, dat ons nieu:we m.s. W aingapoe, 
waarover wij in no. 19 van: .,de Uitlaat" 
een a·rtikel publiceerden, dat wij ont
leenden aan bet personeels~orgaan van 
.,de Scbelde", niet in Augustus j.l. te 
water werd gelaten. Dit wa& inderdaad 
wei het plan, zoals het orgaan meldde, 
doch het werd aanzienlijk vertraagd. 
Het schip gleed pas begin October' van 
van de belling. 

Omgekeerde wereld 
.. Instrumentmaker zoekt contact ·met 

intelligente\ werkgever· V ~rzoeke nameri 
van vroegere employe's als referentie 
op tegeven . 

Advcrtcntio in de NQwork ,Evtming N ews"-



Potverterende Am.erikanen 
Dollars gcian Indonesieis neus voorbij ..... 

De volgende geg~vens zijn ontleend · 
aan de ,Official Steamshi,{'- & Airways 
Guide" (Aug. '48) en hei is wei eens 
aardig om kennis te nemen van de ka
pitale sommen, die door Amerikimen 
aan buitenlands toerisme worden be
steed en daaruit tevens de/ conclusie te 
trekken, van welk belang dit toerisme 
is voor de Ianden, die er van profiteren. 

~et totaal-hedrag, dat de Ameri
kanen in dit jaar aan huitenlandse 
reizen ztiHen hesteden, wordt 
geraamd op niet minder dan 
$ '853.000.000-, l1et hoogste cij
fer, dat :tot dusverre werd beJTeikrt. 
(Het vorige recor·d. -van 1929-
hed~eg $ 771.000.000.-, terwijl 
in 1947 voor $ 668.000.000.
werd verreisd j. Europa profiteert · 
er het, meest van," met · een ge. 
schatte 40% van ,genoemd totaal. 

De Amerikanen, die in l948 in Europa 
zullen onddwalen, zullen per persoon 
gemiddeld $ 725.- uitgeven, nog afge
zien van de kosten voor heen- en ter;.g. 
reis over de Atlantische Oceaan. 

Ook in de naaste toekomst zal Europa 
er nog van blijven profiteren. In de 
jaren 1948-1951 zullen de Amerikanen, 
naar wordt verwacht, het .,sommetje" 

van $ 2.500.000.000.- in Europa uitge
ven, waarvan respectievelijk $ 600 mil
lioen in Frankrijk, $ 568 millioen in 
Engeland, $ 328 millioen in Eire, $ 224 
millioen in 'Zwitserland en $ 168 millioen 
in Zweden terecht zullen komen. Ver
gelijken wij die $ ,2llz milliard met de 
$ 17 milliard, welke in het kader van 
het Marshall-plan · aan Europa zullen 
worden toegewezen, dan blijkt eerst 
duidelijk van hoe groot belang dit Ame
rikaanse toerisme voor Europa zal zijn. 

Het spijt ons, dat wij niet beschikken 
over een lijFtje van de ontvangsten, die 
Indonesie in vooroorJogse jaren nit het 
Amerikaanse toerisme ,.trok". Hoewel 
dit toerisme vanzelfsprekend slechts 
een fractie omvatte van het totaal aan 
Amerikaanse toerisme naar Europa en 
elders, was het hezoek van Amerikanen 
aan deze gebieden .:._relatief gesproken 
en in verhoud'ing tot het van buiten 
komende toerisme in zijn geheel- toch 
vrij belangrijk. Des te meer jammer is 
het, dat -door de totaie ontwrichting 
van de vooroorlogse toeristische faci
liteiten in de Pacific op elk gebied
lndonesie van de hierboven gesigna
"leerde ,.boom" van reislustige Ameri
kanen voorlopig gesp~end zai hlijven en 
de thans meer dan ooit biegeerde dollars 
aan onze neus, respectievelijk die van 
het Deviezen-lnstituut, voorbij zullen 
gaan ........... . 

Over de bodem. van de 

Atlantische Oceaan 
Thomas H. Huxley, die van 

1825 tot 1895 leefd·e, heeft eens 
gesohreven, dat men m-et een 
karretj'e over ,de hod em . van {I.e 
Atlantische Oceaan kon' rijden, 
die -·-volgens hem- een groot dal 
was. Ten Westen va.n Etire zou men 
langs een zacht glooiende belling 
naar beneden gaan en wel zoveel 
vaart krijgen, dat I~en ·een even 
zacht ~ glooiende belling rtot New 
Foundland gemakkelijk weer op 
zou komen. Doch meer moderne 
oceanografen heweren, ·d"at de 
hypothetische karrevoerder bet 

/ toch · wei een tikkeltje moeilijker 
zou hehhen ........ . 

Enorme bergketen 
Zijn grootste obstakel zou de Midden~ 

Atlantische bergrug zijn. Dat is een 
enorme onderzeese hrergketen, die zich 
in een S-bocht van 1)8land tot bijna 

aan de Zuidpool uitstrekt. De keten is 
. driemaal zo lang als de Alpen en bereikt 
op sommige punten een hoogte van 
1800 meter hoven het gemiddelde ni
veau. Sommige pieken steken hoven het 
water uit en vormen eilanden als de 
Azoren, St. ·Paul's, Ascension en· het 
eenzame Tristan da Cunha. 

Expedilies 
Een Amerikaanse . expeditie onder 

Ieiding van de geoloog dr. Maurice 
Ewing is er thans met een schip --de 
Atlantis- op uit om de keten te onder• 
zoeken. V6or hem is professor Hans 
Pettersson in de Zweedse schoener Al
batross . ~1 vijftien maanden lang op 
onderzoek geweest. 

Te oordelen naar rapporten, 
'die deze professor al heeft uitge· 
hracht, zou .de karrevoe~der van 
Huxley ,de bodem van de Atlan
ti:sohe Oceaan verre' van vlak vin· 
den. Voortdurende echo-peilingen, 

waarmede men het profiel van de 
zeehodem nagaat, hehhen aange
getoond, dat zij zelden voor meer 
dan~ een paar nautische mijlen 
aan een stuk vlak is. 

V oor het grootste ,deel golft de 
hodem van ·de Atlantiscbe Oceaan. 
Zij wordt ook onderhroken door 
steile rotswanden, waardoor het 
oppervlak plotseling tientallen 
meters daalt of stijgt. 

Dulsternis · 
Onderweg zou de onderwater-reiziger 

een wereld van Stygische duisternis 
binnengaan, aileen verlicht door ,,lumi
neuze" diepzeevi8sen. Op sommige pun· 
ten, beneden de 900 meter, is weinig 
blijk van v-issen-leven. 

De modder ligt, volgens peilingen, 
300 tot 1500 meter dik op de rotsachtige 
zeebodem. 

Kartering 
Om deze onderzeese pieken te meten 

en in kaart te brengen, g~bruiken de 
onderzoekers een reeks ouderwetse en 
zeer mod erne instrumenten. Met ·hrui.zen, 
die aan stalen kabels tot een diepte van 
omstreeks 1000 ,meter werden neergela
ten, werden reeds in 1870 twee kubieke 
voet modder . naar 'hoven gehracht. 
Dit jaar haalde men op deze wijze vele 
kubieke meters van deze modder voor 
onderzoek ':naar hoven. De ,proef~mod~ 
der" wordt speciaal onderzocht op de 
aanwezigheid van uranium en radio
actieve elementen. Met andere instru
menten test men de diepte tot waarop 
een duikboot het daglicht nog ziet. 
Ewing's Amerikaanse expeditie beproeft 
een · nieuw duikhoot-instrument, een 
waierdichte camera met eigen belich
tings-apparaat en automatische sluiter 
om foto's te nemen van de onderzeese 
wereld tot een diepte van· 3 km . 

Wij herinneren U aan ons verhaal in 
.de vorige .. Uitlaat", omtrerit de onder~ 
zoekingen, die prof. Picard" reeds in de 
Golf van New Guinea (Afrika) onder
neemt. 

Rapport over huisvesting 
Op pag. 12 van .,Uitl!lat" no. 19 

komt in het hoofdartikel ,Rapport 
over Huisvesting" de volgende zirrsnede 
voor: 

.. Voor hen is de voorgeschreven t er
mijn van 6 maanden wachten, v66r ge
zinshereniging kan worden aange
vraagd, nog lang niet verstreken". 

De afd. P.Z .. vestigt er onze aandacht 
op, dat er van een d,ergelijke ,voorge~ 
schreven termijn" · geen sprake is. Ge~ 
zinshereniging wOJ:.dt heslist·door elechts 
twee factoren : huisvesting en boot
accomodatie. Z~dra die er zijn, kan het 
gezin overkomen. · 5 



Mr. D. F. de Koe 
MR. Dilrk Frederik de Koe werd op 14 No,·cm-

her 1905 le Sappemeer in de provin1·ie Gronint:en 
;;eborcn, waar a1ij zijn gchele jeugd doorbrachl en waar 
ltij ook zijn schooloplciding gchool en verdere ~ludie 
vohooide. Hij bezocht bet Gymnasium in de provinciale 
hoordstad en ging vervolgens naar de Universileit 
aldaar, \vaar hij zijn mee»tirtitel behaaldc. 

Hij kwam in Au~Wstu~ 1930 bij de Koninklijke 
Paketvaart M.aatschappij en wei als volonlair bij de 
Hnna Ruys & Co. te Am;;terdam, een sy~l<·em van eer$te 
kcnnismaking mel het ingewikkelde ~eheepvaarlbedrijf 
door plaatsing ''an joonge krarhten hij andere maat
srhappijen, dat ook nu nog word t t:evolgd . In April 1931 
ging mr. De Koe naar de K.P.M. zeH over en wenl 
tewerk gesteld op het Scheepvaarthuis in Amsterdam. 

In October 1931 vertrok hij als employe naar 
Indic, waar hij op 19 November aankwam l'n 
werd geplaatst op <le af<lelinv, Vervoer III. 
In Mei 1933 ging ·hij over naar cle . 
Juridische Afdeling van de Ser-re-
tarie en nadat op 1 J anuari 1938 
zijn benoen1ing tot hoofd
t•mployc was gevolg<i, 
gingihij in Maart 1938 
met Europees Ver-

lof. In Novem-
ber 1938 keerde 

hij daarvan terug als 
t:hef van die afdelinJ!;. 
In September 1941 
werd hij benoemd tot 
chef van de toen geheel 
nieuwe ardeling Sociale 
Zaken van ·de afdeliog 
Pcrsoneelszaken. 

Die functie hekleedde hij 
toen in December 1941 de 
oorlog uitbrak. Na de ~apitu
latio van de Nederlandse- en 
Nedcrlands-lndische strijdkracllten 
~·erd m1·. De Koe -die Hadswa-<'htcr 
was-- gei'ntemcerd . . Gedurende de 
O'Orlog zwierf hij donr de versrhil-
lende Japansc interneringskampen en 
hij bd10orde tot de vele K.P.l\1.-erF, 
die i.n September 1944 mel de ,ill
fated" ]rmyrt Mar·u naar Sumatra werdcn 
a(gevoerd. Dit st·hip werd in de bunrt 
van Bcnkoelen getorpcdeerd t'n mr. De Koc 
was een van d.e weinige overlcvcndl.'n van 
dezc \'amp, die velen uit ons bedrijf het lcvt>n 
k.os\te. De r~\ van ·.de bezctting sleet mr. De 
Koe in het Pakanbaroese en na Japan's nederlaa~ 
kwam hij in December 1945 via Singapore te 
Batavia terug. Op 1 Januari 1946 volgde zijn bc
vordetring tot adjunct-chef, terwijl hij werkte op lie 
Secrctariti. 

In April 1946 ging mr. De Koe met Europecs Valor, 
waarvan hij in Maart 1947 terugkeerde als <'hef van 
de af"delinog Personeelszaken .. In Mei 1947 werd hij al~ 
dienstchef aangesteld. 

Tot zijn benoeming als directeur orlZCI' maatst·happij 
hee{.t hij aan ·het hoof.<! van 'de afdeling PersoneelszakP.n 
gestaan. , , •) ·• 

Mr. De Koe is lid van de door de regel'ing ingest!'lde 
Conmtissie AI'heidsaangelegenheden en voorts van de 
Commissie Arheidsr.aken van de lndische Ondernemers
hond. 

Hij is een liefhehher van sport en beboort 011 voetbal~ 
gebicd tot ~e vetcranen van 'de K.P.M. De watersport 
en in hct ·bijzonder de roeisport ne~mt echter onder de 
hobbies van de nieuwe d~recteur 'de meest vooraanstaandc 
plaats in, nadat hij haar begon te heoefenen lerwijl hij 
nog op het Gymnasium in Groningen iat. Ml'. De Koe is 
thans voor.zitter van de Bataviase R oeivereniging. 

Mr. W. ] 
ONZE nicuwe )>residcnt-di•·e<:lt'l 

wcrd O)> 8 Augustus 1901 tc 
f!t ~ n hestuursambtenaar. De jonge H.-1 

- wat toen nog de gewoonte was--- en bezoc 
een gymnasiale opleiding, die we1·d gcvolgd door l 

examen in de rerhten. 
Op I Septembc•· 1925 ·deed mr. Ht>ns zijn intrede in de rna 

S<>heepvaarthuis in Am~lerdam, waar men hem verteJde, dat h\ 
were! hem direc·t een kort vrrlof toege,raan, omdat hij zijn oud 

mr. Hem \ijn eigcnlijke werk voor •Je maat~rhappij hcgon met een · 
Clai llls en Vrat:htr.akcn. Hij hlt'cf claar tot Juli 1927, toen hij werd to.rugge 

waar algemene vervot"rszakf'n werden bchand!'ld. In Januari 1928 werd hi.i ·I 
tak v;cn het bedrij(, die zirh spc<'iaal Lez·ighield llll't ht't: kolen- en zont.ve 

In Apri l 1932 ging 111r. Ht>ns voor de eerste maal met Europee8 Verlol 
als c·hcf van de afdcling Vraehtzaken. In Januari 1933 volgde reeds zijn be 
Mei 1936 heklet'dde. lntus~f'n was hem op 1 Januari 1935._ de i:ang van hoo(den 
(waar de afdeling , A.D." inmiddcls wa; omgrzct in Ycrvocr). werd hij tweed 
zijn be•toeming lot adjunrt-rhef \'an dr afdeling. In Mei 1937 werd hij wuarne 
Europees Verlof gin;:. 

Na zijn terugkt-t'l' in Juni 1935 we•·d mr. Hens waarnemend agent te 
rang van ·die~st<~hef. In September 1941 werd hij aangesteld tot chef van de 
van g•·ote plannen, die mr. Hens, op P.Z.-gehicd had, kwam niet vee) terel'l1 
aandarht 'vroet:en. In M.aart 1942 l'apitulecrcl .. Nederlands-Indie f'n vo1gde de ]aJ 
rn kampPn" -doorbracht. Hij was een van •de dr\jvende krachten van de K. 
l10nden. Op 5 St>ptember 1945 keerde mr. Hens uit Bamloeng tc Batavia te ru 
waadn tol'n cle K.P.M. t~ide!Uk was op(lt-~nan. Op 1 Mei 1946 "olgde zijn b 
tot Maart 1947. Kortgeleden maakte mr. Ht>n~ een vijfwe<'kse dienstreis naa1 

Thuns io m:r. Hens, wiens ~ehele ·K .P.M.-caniere wordt gekenmerkt do 
K.P.M.-geschiedenis waarin weliswaar dank zi.i hard werkr.n de lf'chnische n 
wonnen, do<'h die op ander gebied (de ~taa tkundige reor~:anisatie van Indone.•ic 
:;dtoudcro legt. Wij zijn er van overtuigd. dat hij rlic zal kunnt'n dragf'n. 



• 

M. Hens 
ur, mr. Willcm Marie H ens, 
~ Palembang geboren als zoon van 
ms ging naar Nederland om te studcrcn 
rht het ,Canisius College" te N\imcgcn voo•· 

~
en studie te Leiden, eindigend in het dol'toraal 

tschappij. Hij werktc een maand al s employe op het 
,moe~t lcrcn op een kruk te zittcn". Na aankomst in lndie 

rs in zo'n lange tijd niet had gezien, zodat eerst in hegin Januari 1926 
plaatsing op het aj!:cnt~rhap te Singapore, als employe op Ul' afdclin;r(•n 

!plaatst naar het Hoofdkantoor in Batavia op de z.g. afdcling ,A.D.II", 
-hoofd van wat to en afdeling ,A.D.lll" hectte ( thans ,Vervoer III" een 
!rVo6r. 
,f, waarvan hij nog datzelfde jaar tcrugkeeroe en wero geplaatst te Singapore 
!noeming tot waarn<'mcnd sub-ageni te Singapore, een functie die hij tot 
"Rploye verlePnd. Bij zijn ovcrplaatsing naar hct Hoofdkantoor te Batavia 
le man op Vcrvoer, een po, it ie, die · in "Januari 193 7 werd bevestigd door 
':mend chef, als hoedanig hij in Ol'loher 1938 voor. de tweede maal met 

llfaka~sar. Ruim cen jaar late•·, op I Jul i 1940, wcrd bij er agent met de 
! afdelin,; Personeelszaken op het Hoofdkantoor, maar van de uitvoering 
11 doordat in December de oowlog in Azie uitbrak en andere zaken zijn 
. pan~e bezetting, ~lie mr. H ens - zoals hij dat zelf uitdrukt- ,in kenpei 
. P.M.-sleunac1ie, die ondergronds werd ingezet en zo goed mogelijk volge
lg Pn ging direct aa.n de slag als algcmcen c·hef Vcrvoer van de N.I.S.O., 
1enoeming tot direrteur. Een maand later ging hij met Europecs Verlof, · 
r Nederland in verband met doorvoerzakcn. • 
oor snelle pro:m.Joties, benoemd tot presidf'nt-directeur, in ecn periooe der 
o10eilijkheden van de wcderopbouw · van hPt bedrijf grolendeels zijn over
') hem zware \'eranlwoorrl elijk,hl'dPn voor hPt alg<'menc IH'leid op de 
~~-- . l . ~ . 

H. Harinck 
HUBERTUS Harin<'k aanschouwue op 18 Juli 1905 

bet levenslicht tc Am~lcrdam, de ~tad waar el'n 
\'an de kamers van het K .P .M.-hart zich bevinot. Na de 
l a~ere srhool le hehhen hczocbt, ging hij na ar de 
H .B.S., naar de bekende , Vier.de Drie" op de W-etc-ring
so·ham, waar 'hij zijn cindexanten afl cgdc. Hij zette zijn 
studies in de cijferkunde voort en hehaulde zijn Micldel
ha•·e A<'te voor boekbouden. 

Op 24-jarige leeftijd kwam de heer Harinck. bij onze 
maatsrhappij, waar hij zijn loopbaan, - na tevoren elders 
enkcle hetrekkingcn tc hehben bckleed- bcgon in de 
lente van 1929 o-p hct Schcepvaarthuis in Amsterdam . 

. Hij \vcrkte cr d1rie maandcn en ging toen - in Juli 1929-
als empJ.oy(, naar lndie. Op het Hoofclkantoor in . Bata\'ia 

kw;un hij op de af.deling Controle. 
Medio 1933 verliet de heer Harinck Indic om 

voor een half jaar te gaan werken al s 
hoekhouder op het agentschap onzer • 

ruaatschappij te Singapore. In 
December 1933 keerde .hij naar 

Batavia tcrug en werktc 
, ·ervolgens onge,·ecr 

een jaar op hct 
hoofdkantoor, op 

de afdeling Be
drijfsorganissatie, Cl'n 

speci.ale afdeling die 
onder Ieiding stond van 

de hcer Vas Dias ,en die 
in ·het bijzonoer zinde 

op mid-delen om te komen 
tot be'lUinigingen, aangezien 

ook onze maatschappij tocn 
de gevolgen van de algemenc 

economische depressie ernstig 
voelde. 

Einde 1934 kwam de beer Harinck 
weec bij de afdeling Comptabiliteit, 

de alom-iegenwoordige ,Cm", de 
grootste afdeling onzer maatschappij. 
In Augustus 1935 ging hij met Europees 

Verlof, -dat gcen verlof werd, doch 
• door de beer Harinck geheel werd 

besteed aan de voltooii'ng van zijn stndic, 
hetgeen resulteerdc in bet hehalen van 

hct volledig diploma van hct Nederlandse 
Instituut van Accountants. Op l Januari 1935 

was J1ij intussen J>cvorderd tot hoofdemployc. 
Medio 1936 keerdc bij van zijn ,verlof" in 

Indie terug, naar ·de afdeling Comptabiliteit. 
Na op I Juli 1938 te zijn benoemd tot souschcf 

volgde op l Januari 1940 zijn aanstclling tot 
adjunct-chef. 

De Japan~e bczetti~g hracht hij in interncring door. 
Hij · ,zat" o.m. l ange tijd sam en met mr. De Koe tot 

deze naar Sumatra werd afgevoerd. De heCtr Harinck 
· hleef in kampcn te Batavia en Baudoeng. 

Na Japan's capitulatie zat hij in October 1945 weer 
op -kantoor. In het hegin van 1946 - nadat hij per 
1 Januari was bevorderd tot dienstchcf- · maakte hij 
een dienstreis van twec maanden naar Australic, die 
medio -datzelfde jaar werd gevolgd doO'r een vcrblijf van 
gelijke duUt· in Nederland voor CCII.. kort familie bezoek. 
Ultimo 19•~7 ging de heer Harinck -en di~maal edit
met Europees Verlof, waarvan hij op 5 September j.l . 
tcrugkeerde . 

De heer Harinck h lid van de Bclastingcommissic 
van ·de Indische Ondernemersbond. · 

Ook de beer Harin('k is een chekende sportfiguur in 
K.P.M.-kringen en een van ·de voetbal-veteranen, .wiens 
naam ook orider de vocthalle.r~ van thn.ns nog mf'l r.r~ 
WOI'I1t geno<'md. 
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Waarschuwing Iegan vloedgolven 
;[e Washington is1m.ige maanden 

geleden -volgens een bericht 
van United Press, dat wij in de 
,New York.Hera·ld Tribune" aan~ 
troffen- onthuld, dat J ;e 'Ameri~ 
kaanse regering e'en systeem heeft 
ontworpen om. de Pacific-gebieden 
te waarschuwen tegen de verwoes
tingen, veroorzaakt d'oor vloed~ 
golven, die een gevolg zijn van 
zeebevingen. 

Dergelijke v\oedgolven - die ,tsuna
mi" 's heten- hebben reeds onbereken
bare schade ~eroorzaakt en' aan duizen
den men8en he! leven gekost in de lange 
gesc.hiedenis van 's mensen strijd tegen 
de zee .. Ecn ,tsunami" doodde 173 per
sonen en berokkende een schade van 
25 millioen dollar te Hilo op H~waii 
in 1946. . 

De Amerikaanse ministerie van Han
del heeft medegedeeld, dat de Coast
and Geodetic Survey-dienst ~en waar
~chuwings-plan heeft ontworpen, dat 
wordt p:enoemd ,seismic wave warning 
syst~m'~. Het zal berusten op informatics 
van seisn10grafen en uitkijkposten. Een 
geheel nieuw apparaat werd voorts ont· 
worpen om ,tsunami" 's op zee te kun
nen vaststellen, · waar zij overi"'ens mis
schien a an ontdekkin:g zouden "'ontsnap
pen. 

Op I April 1946 verwoestte een ,tsu
nami", . veroorzaakt doot' cen zeeheving 
ten: Zmden van de Aleutian Island$, de 
vuurtoren te Scotch Cape op het eiland 
Uniak. Vij£ personen werden gedood. 

, 
Ongeveel· Slh uur later hereikte deze 
,;tsunami" Hilo in de Hawaii~eilanden, 

De Coast- and Geodetic Survey-dienst 
heeft al seismografen in gebruik te 
Tucson (Arizona) en te Honolulu. Een 
seismograaf zal binnenkort worden op
gesteld te Fairbanks in Alaska. 

Kustwachters, vuurtorenwachters, ha
venmeesters en andere waamemers zul
len door middel van speciale radio
CI?mmunicaties der Amerikaanse marine 
hun rapporten zenden naar het hoofd. 
kwartier van de dienst te Honolulu. Er 
is cen kaart ontworpen om de tijden van 
aankomst der vloedgolven op dichtbe· 
volkte kusten te kunnen berekenen. 

Een seismische ,detector" is ontwor
pen om alarm te slaan, wanneer golven 
worden opgevangen, die zich gcdragen 
als die van een ,tsunami". Deskundigen 
hebhen verklaard, dat zulke tsunami"-

. golven zich voortl}e~vegen ;}1~~ een snel- \ 
heid van 600 mijl per uur. In open water 
zijn• ze niet hoog (misschien ruim een 
meter), maar zij strekken zich soms wel 
uit over een hreedte van 100 mijl. 
W anneer zij in nauwe wateren komen, 
dus b.v .. in de buurt van kusten, stijgen 
de golven tot zulk een hoogte, dat zij 
enorme schade kunnen toehrengcn. 

De vloedgolf van 1946 varieerde in 
hoogte van· 1.20 m in de haven· van 
HonoluJu tot ruim 15 meter te W akolu, 
ook op de Hawaii-eilanden. Achttien 
uren nadat de vloedgolf · was veroor· 
zaakt ten Zuiden van de Aleutian
Islands bereikte zij Valparaiso, ·Chili, 
meer dan 8000 mijlen verwijderd van de 
plaats van oorsprong. 

Melchior · Treub verkocht. 
Nieuwe schepen komen, oude gaan ........ . 

Het scheepvaa.rt. ·bedrijf volgt iook wat dat 
betreft bet patroon van bet Ieven. Nieuwe 
schepen worden uitbnnd1g begroet, om 
heengaantle oude wordt getreurd voor 
Iangere of kortere tijd. ' 

Slechts• een paar dagen na d; aankomot in 
Indonesie van de allernieuwsste aanwinst voor 
de K .P.M. - onze ,Van Riemsdijk"- gaat el'n 
schip van de oude garde vcrdwijnen: de 
,M.elchior Treub". 

35 jour oud 
Dit schip, dat in 1913 werd gebouwd in 

Rotterdam, is na cnkele maand!'n reeds op 
non-artie£ gesteld tc zijn geweest, thans 
verkocht aan een firma in Hongkong, die het 
zal slop!'n. Het einde van de ,Melchior" i &. 
dus so-w-ie-so in zicht. De laatste trip naar 
Hongkong leidt naar de slopersha.iner, naar 
het schavot .. .. . .. .. ...... · 

Hospitaal schip 
Voor de oorlo·g· deed 'h e t ~chip voor~arnelijk 

diens) op de Deli- route en gedurende de 
laatste Wereldoarlog !weft het zi('h voora l in 

de Brits-Indisehe wateren populair gemaakt 
door ah hospitaalschip vele gewonde gc-
allit'erdc ,oldatcn te vcrvoeren. · 

Na ·de capitulatie van Japan werd de 
,Melchi.or Trcub" door de lndische reger.i ng 
::,echarterd voor het vervoer van militairen. 
Zo doorkruiste het nog vcle ma}en de wateren 
van deze a:rchipel, tot dat het enkele maanden 
gcleden • aan onze maatscha,ppij terug werd 
gegeven. Het bleek tMn niet ,meer de moeite 
en kosten waard te zijn om het op te kalefa
teren., Er werd geruimc . tijd met het schip 
,geleurd", dorh kortgeleden werd een koper 
gevonden, nadat· Batavia a! vol was van ge
:rm-.hten dat de ,Treub" Z0\1 . worden gekocht 
door een amuseml'ntsbedrijf en ingerirht tot 
week- end schip, dat in de Baai van Batnvia 
zou gaan liggen. Nog elders in deze kolommE'n 
wordt de ,Treub" geno~md als mogelijkheid 
om het als woonschip VOO'.r K.P.M.-ers in te 
r ichten. 

Eind N<Jvetnher m<Jel de ,Tri!ub" in Hong
kong zijn en nie t lang -daarna valt hij onder de 
slopershamel', na 35 jan' n !liP.nst hij onze 
maatschappij. 

,Sic transit ............. .. " 

-Schrijfkunst ( 2) 
Ditmaal, geachte lezers, gaarne een weini~ 

aanda('ht voor de bespreking van het .gehruik 
-en het misbruik- der hoofdletters. 

Ter illustratie een kort verhaaltje: 
De Heor van Doorn (ex-keizer Wilhelm) 

ontmoelle eens een heer, genaamd X.Y. van 
Doorn. Eer~tgenoemde vroeg toen: Bent U 
van Doorn?" ,, 
D~ ·aangesprokene antwoordde hierop: ,Ik 

hen wel Van Doorn, maar niet van Doorn ; ik 
ben van Driebergen. U kunt mij dus wei 
heer Van Doo-rn noemen, maar asjeblieft 
niet Heer van Doorn, want dat bent · U." 

Dicht daarbij ontmoetten drie mannen el
kandcr. 

De eerste was · een Boer, de tweede cen 
boer, terwijl tlc deNle J.H. de Boer beetle. 

De heer De Boer' vroeg aan de Boer of hij 
boer was. 

,,Nee De Boer", antwoordde de Boer, .,ek 
is nie bot'r nie, daardie man is boer". 

,Zo is het", sprak daarop de boer, .,ik hen 
de boer en ik weet nu precies wie van jullie 
heiden de Boer is en wie De Boer." 

W;.~armec Brokkie Brak maar ·zeggen wil, 
lezer(es), dat de schrijftaal bij een juist ge-· 
bruik van de hoofdletters stukken duidelijker 
kan zijn •dan de sprecktaal, want ,bovenstaand 
verhaahje is in de spreektaal niet eens he
staanbaar. 

Het gebruik van de h()ofdlf}ttcrs is dan ook 
gePnszins willekeurig. 

Eigennamen, waarin voonetsels (van, in) 
en/of · lidwool'den (de, het) voorkomen. 
srhijnPn voor velen moeilijkheden te geven. 
lk wil U hier nu niet vermoeien met alle 
reJ~els voor het gebruik van de hoofdletters in 
onze schrij ftaal, dol'h onthoudt U mawr vast: 

J. W. van Dort; de heer Van Dort; Van 
Dort. · 

P. den Ouden; de heer Den Ouden; Den 
Ouden. 

G. van den Berg; de beer Van den Berg; 
Van den Berg. , 

In het laatste v1ertal exemplaren, dat ik 
van ,,Positie Schepen" (afd. VRV.) hij de 
hand heb, lees ik tot mijn genoegen zeer te
rcrht: ,Van den Bosch", · ,De Eerens", 
,Van Goens", .,Van der Hagen" en ,.Van 
Outhoorn", doch wat bebben die anne Van 
der Lijn E"n Jfan Spilbergen gedaan, dat ze in 
die Hist met een .klcine ;,van" -geschreven 
mocten worden? Ontussen verbcterd). 

Een intercssant voorval uit de geschiedenis 
der K.P.M. mag ik bier niet onvermeJd Jaten. 

Vel e jaren geleden werd een vermek van de 
familie Op ten Noort om de scheepsnaam ,Op 
ten Noort" te v.eranderen in ,op ten Noo:rt" met 
een kleioe ,o" door onze tocnmalige directie 
ing:ewi!ligd nit cCII'bie'l.l 'voor de nagedachtenis 
van de vroegere ·directeur onzer tnaatschappij 
Jhr. L.P.D. op ten Noort, ~lie er hij zijn Ieven 
speciaal .op gesteld was, .dat onder a1le om
staodigheden zijn naam met een kleine letter 
,o" werd geschreven. 

Taalkundig was dit echter onjuist. 
Tenslotte nog even een ,hint" voor al onze 

steno-typi!!ten en andere correspondenten: 
In titels en adressen ,Heer" met een 

hoofdletter, bijvoorbeeld ,Hoogede1gestrenge 
Hecr", doch in een zin ,lteer" met een kleine 
lcuer, zo ook ;directie, directeur en hoofd-
kaotoor. · 

Velen schijnen te menen, dat zij hun 
directie en hun hoofdkantoor niet de ver
schu1dig-de eer betonen, wanneer ~ij in hun 
brievcn n iet schrijvcn over Directie en 
Hoofdkantoor. 

Wanneer · U echter meent, lezet"(es), dat dit 
loch niet zo h eel erg is, gooi het dan ook eens 
over .de Engelse boeg en schrijf voortaan bij
voorbceld ov!•ral , ik"' met ePn hoofdlettcr. 

Brokkie Brak 



K. P.M. - Journaal 
--Motordrijver F . Hall lverd op 

15 Augustus weer in · dicnst genomen. 
c 

- De leer!. motor.dl'ijvers F. J, H. 

- De etat-major van het m.s. ,Van 
Riemsdijk · bestaat nit gezagv. J .J .R.H~ 
v. Zomer.; 1e stm. L.O. van Breemen ; 
2e stm. R.E.P. 1e Clercq; 3e stl. J.P. 
Haaze, F.H. Roelof Heyrmans , en 

· E. Berding ; II. stl. A.j. Leget. H. Hog e-
. werf, H.J. Hofland, J .A. v. Beurden en 
J.W.F. van Hum~el; hf,dwtk. J . Alt;. 
2e wtk. T. Hooghuis; 3e wtk. M. 
Lorijnen; 4e wtk. C. Reichwein; 5e 
wtkn. K. Nederhoed, A.W. Th. Muter, 
A.H .J. Liesting, J. den Arend en J.H. 
Pastor; marconist G. J . de Weert ; · 
scheepsarts dr. Hong Yan Tan (die 
naar Nederland teruggaat); verpleeg
ster mej. A.K. Honig (bestemd voor de . 
B.P.M.); hofm. C. Fabrics; ass. hfm. 
E.M. Kretchman; chefkok J . Era,dus; 
kok-hakker A.J. Bruggeling; bootsman 
C.F . Evers; kahelgas.t · H . Gelderman; 
timmerman D.J. Barto; matrozen P. 
Douw, C. de Krey. J.H. v. Westerhoven, 
H . Visser, M. Hamstra, H. J. v. 
Dinteren, R. Bakker, E.A.J. Fockens 
en C.J . Pieters ; ' l ichtmatroos H . 
Sch erpenisse; voorman J . F. Wemeling 
Entink; mag.-meester J .L.V. Hohen
walt; olielieden H. Bosman, W. Pen-

. tinga, J .H. Brandt, P. Melchers en 
A.A. Balk; jongeu J .F. v. · Breenen 
(laatst genoeinde 25 leden der be
manning kereu naar Nederland terug); 
matr. M.A. v. Quawegen (bestemd 
voor de NISHM) , olieman Th. ,de Boer 
(bestemd voor Australie ) ; poetser 
M.H.L. Vlaming (eveneens op weg 
naar Australie ) ; oliemau H .G. Zeg
waard (die wil trachteu in Indonesie 
te blijven); wasbazen Tam Shan en 
Tung Chee San (die resp. teruggaan 
naar Nederland en Singapore). In de 
hovenrol reizen niee gezagv. P.W. Jans; 
ass.administrateurs P . v.d. Molen, P.M. 
Vis e~ P.J .M. Koe,dijk; 5e wtkn. C. de 
Vries en W.L. Zinsmeester; hofmeeiilte
res mevr. E. B. Zomer-Frequenza ( echt
genote van kapt. ZQmer, die in Singa
pore van boord .ging en vandaar naar 
Australie gaat); linnenjuffrouwen 
mevr: E.J. Schrekker-Blomhert (wed. 
van empl.) mevr. E.I. le Clercq-le Clei;q 
( echtgenote van 2e stm. op weg naar 
S'baia); I.M. Mols-Farla (bestemd 
voor de K.J.C.P.L:) en mevr. E.E.M. 
Roelof Heyrmaru ( echtgenote 3e stJn. 
eveneens op weg naar S'baia); hfdempl. 
E. Kuiper; empl. E.M. Roumimper; 
1e s'tm. J . den Hartog ; 3e stm. J. V er
steeg en de heer G.G. Schrekker ,(zoon 
van wed. E.J. Schrekker). 

In het kader van de gezinshereni
ging bevinden zich voorts aan ~oord 
mevr. M.M.E. Utrecht-Dettmar (met 
3 kinderen) op · weg naar Makassar ; 
mevr. K.G: ~yer Cl~Jowen-Horrigan 

(met 3. kinderen) op, weg naat· Batavia ; 
mevr. J . R emijn-Siegers, mevr. W .B.M. 
Tjebbes-Ruyter (met 2 kinderen) en 
mevr. J. Bosch- v. Klinken (met 5 kin
deren), die allen op weg · zijn naar 
Soerabaia. 

~ 

- Hoofdwtk. G. J. Zcegers is op 
15 Oct. j.l. per K.L.M. naar Nederland 
vertrokken. Hij is hestemd om een der 
in aanhouw zijnde schepen naar Indo
nesie nit te brengen. 

{l 

- 2 wtk. A. Augusteyn is op 21 Oct. 
0 

met gezinssche1dingsverlof 11aar Ne.der-
land vertrokken . 5e wtk. J . A. Gieltjens 
ging n ero op de 17e om dezelfde re
denen :voor. 

- Leerl. wtk. H . B. Visser is met in
gang van 1 Jimi j .l. tot 5e wtk. aan
gesteld. 

0 

Hofman en A. Tairas slaagden , op 
23 Sept. en 2 Oct. voor hun diploma 
motordrijver en zijn als zodanig 
aangestcld. ·,De leerl. machine~rijvers 
0. Sahetapy en F.L. Abrahams slaagden 
op 23 Sept. ·en 11 Qct. voor mach ine
drijver en i ijn per die data in die 
functie aangesteld. De leerl. motor
drijver M. Lomie is op l October j.l. 
tot motordrijver aangesteld. 

• • 
- J. E . . de Wit, Z. Patty. W. R. 

Rorek, j . P . Kereh, E. E. Meninck, 
W.R.E· Wolf, J . Klein en I.B. Tunas 
zijn in ,dienst gekomen als leerl. motor~ 
drijvers. 

-Mach. ,drijver W. Gonggrijp v.d. 
'sande en motordrijver F. W. Tehupu
ring verlieten op eigen verzoek onze 
maatschappij. Mach. drijver J . Pangk ey 
werd afgekeur.d en leerl. motor~rijver 
j-. G. Pieters werd wegeus desertle ont-
slagen. • Vervolg: ::ie pag. 10 

•!·~~~~~~~·!·. 

,Si tu veux etre libre et fort: travaille ! u 

XAVIER PRIV AS 

Vertaling: ,.Als je nij en sterk wilt zijn ....... .... .. .. 
moet je werken!" 

Als je uilt, dat de u·ereld je tegPnlacht, 
m.oet je u·erken!. . 

Als je u·il!, dat je t·r~illeid en heel je macht 
de vr.u.cht ::al u·ezen van ~igPtt kracht, 

moet je tt·erken! 

Als je wilt, dat ·heel je omgeving ie eert, 
m oet jc rvcrken ! 

Als je u ·ilt, dat cc11 m cm. je t•riendscllap begeE>rt 
<'IL ieder woord E>tl je rdl respE>ct eert, 

moet je wcrken! 

A ls j e vrij wilt weze11 - als er.n ko11ing zo . t•rij!
moet je werken! 

Als je o11der geeu sten•eli11gs heerschapp!i 
je kop wile bukkelt voor dwingelandij, 

m oet je u:-erkeu ! 

Als je eerlijk en namrt·mt wilt stmm op je recfrt., 
moet je werken! 

Als je wilt, ckt iedereen - baas en kn.ecltt
behoorlijk zal luisteren, als je 1mt zegt, 

moet je u:~rken! 

Als je zo, als ePn kerel, door ft et let·en u;ilt gaan, 
moel je u-erken! . 

Als je wilt, ckt een vriend aan je sterfbed zal sta(!n, 
als eP.nmaa!. je t lo!t.r t'an sclreiden zal slcum, 

moet je u:erken! 

Als- je u·ilt, dat di~ niend j e ft rmd dmkkf.n zal, 
m oet je u-erl.·en! . 

Als je wif;t, dat de vrortw, die j e ft et lief.~t is t'all al, 
' je nooit en ttooit m eer t·ergeten zal, 

moe I je rcerken! . 

• Ontleend aan: Steenkool no. 2 
Jnnual'i 19;46. 

9 
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Marconisten scbrijven 
over K.P. M.-schepen 

-1Wij ontvangen geregeld het 
(gestencilde) orgaan van' Radio 
Holland, ,Peiling" genaamd. Dit 
blad heeft een rubriek onder de 
titel ,Onze v.arende · vrienden 
sch1ijven", waarin radiotelegrafis
ten vertellen van hun technische'
en andere ervruingen aan boord 
van de schepen, waarop zij zijn 
geplaatst. In het September-num-· 
mer van ,Peillng" troffen wij twee 
b1ieven aan van radio-mensen op 
K.P.M.-schepen. · 

De eerste brief was van R. van Rees 
Vellinga, die op de Karossa vaart. Te
voren zat hij op de Van. der Lijn. Hij 
heeft nu Makassar als thuishaven en 
vaart een vierweekse dienst via Ambon, 
Ternate en Morotai naar Sorong en 
terug. Het leger en de N.N.G.P.M. 
(de Nederland-Nieuw-Guinea Petroleum 
Maatschappij) zijn de voornaamste 
.. klanten" van de lijn. De N.N.G.P.lVI. 
bouwt te Sorong een groot oliecentrum 
op. V erder vaart men veel copra. ,lk 
zou graag een b;;_itenlijn willen hebben", 
zo zegt schrijver, ,maar niettemin is de 
Karossa en alles prettig. U zult de 
nieuwe motorscheepjes van de Ka-serie 
wei kennen. De gecomhineerde werk
woonhut van de radiotelegrafist hevindt 
zich in de eerste klasse". 

Schrijver vertelt een aantal tech
nische bijzonderheden over het werk 
aan boord en de storingen, die hij on
dervindt. }tet ,.nemep" en puhliceren 
van nieuwsberichten en het overnemen 
voor sche.pen zonder korte golf naar 
en van Batavia vult een flink ,deel vari 
schrijvers dagtaak. Chinese dekpassa
giers, zo vertelt hij verder, dragen het 
hunne tot zijn activiteit hij (vermoe
delijk om'dat ze zoveel telegrammen 
hebben te verzenden.. Red. Uitlaat). 

,De stemming ond~r de collega's is 
goed", zo hesluit Van Rees Vellinga. 

Een twee,de brief was van H.M. 
Merkelhach van het m.s. Batoebahra. 
,Dat is een gloednieuwe K.P.M.-er en 
het Ieven aan boord bevalt mij uitste
kend. Mijn hut hier is een paleis ver
geleken bij die op de Grote Beer (waar
mee !hij uitkwam), ,die ik moest delen 
met de tweede radiotelegrafist en ,die 
zeer warm was. De officieren aan 
hoord zijn stuk voor stuk oude rotten 
in het vak, fijne lui met allen -op de 
2e stuurman na- meer dan 20 dienst
jaren. De route is ook aardig, n.l. 
Priok- Soerabaia- Kleine Soenda -eilan
. den. Veel te zien en veel te heleven". 

Verbouwing 
logeergebouw 

vordert goed 
Sedert 9 September zijn werklieden 

hezig in de tuin achter een van de 
vleugels van ons Logeergebouw aan de 
Molenvliet te Batavia, dat -zoals wij 
reeds eerder-meldden- met een tiental 
apartementen wor.d·t ·uitgehreid. 

Elk dezer apartementen zal hestaan 
uit ee9 voorgalerij, twee slaapkamers 
en een hadkamer, tevens W.C. Voor 
elke twee apartementen is een strijk
kamer ingericht en op het geheel van 

·de tien apartementen zullen twee kof
ferruimten worden opgetrokken. 

V'l[lr opvarenden 
Het ligt in de bedoeling om t.z.t. 

deze apartementen ter beschikking te 
stellen van de opvarenden, zodra de 
woningsituatie te Batavia zich ietwat 
v~rbetert. 

De honwtijd van het geheel was aan
vankelijk gesteld op zes maanden, doch 
op verzoek van de ,directie wordt door 
de aannemers alles in het werk gesteld 
om de bouw te versnellen. Men hoopt 
de apartementen tegen het einde van 
Januari 1949 in gebruik te kurinen 
nemen. 

· Kasten! 
De diverse kamers zijn -~ergeleken 

bij de andere kamers • in het Logeer
gebouw- voorzien van een nouveaute, 
n .l. ingehouwde kasten (ivaaraan trou
wens in lmlonesiii algemeen een ·schrij
nend tekort heerst. Red. Uitlnat) · 

Eterniet ( voor plafonds) is momen
teel hier te lande niet te kdjgen. De 
plafonds zullen daarom worden ge
maakt van kadjang-matten. die netjes 
beplakt en wit geverfd zullen wor.den. 

Kosten .. . 
De bouwkosten zijn geraamd op 

208.000 gulden, terwijl de maat
schappij daar·euboven material~.n 
tot eeu waarde van 12.000 gulden 
zal Ieve1·en. 
Elders op het te1-rein van het Logeer

gebouw gaat men ook nog houwen. 
Achter de tennisbaan zal een centrale 
was-, droog- en strijkplaats worden ge
houwd. V oor de watervoorziening van 
de wasplaats is reeds een put geboord'. 
Zodoende zal de weinig verkwikkelijke 
aanblik van de ,hofjes", waar tot dus
verre links en rechts ,.de was" hing te 

. drogen, worden verheter.d. 

Bladvulling 
De Amerikaanse ,marines" heLheu 

het volgenl(l'e hord geplaatst op de atol 
Kwadjalein:. . 

,Hotel Atoll, no beer atoll, no women . 
atoll, nuthin' atoll" . 

Vervolg: K. P.M.- Journaal 
- De motordrijver A. M. Pattyhawean 

en mach.-motordrijver R. Junginger 
zijn van hinnenlands verlof terugge
keerd. De / mach.-motordrijvers F. J · 
Kolen en P. E. Eichenberger gingen 
met hinnenlands verlof· 

e 
- Voor het ladingvervoer van Pare 

Pare en Makassar naar Cherihon en 
·het paardenvet-voe!· van Bima naar 
Cherihon zal laatstgenoemde haven in 
lijn M. op de temgreis worden aan
o-edaan. De henodigde tijd is gevonden 
door de ligtijd te Soe1>ahaia met een dag 
te hekorten. 

-De in verband met het overlijden 
van de heer W. Bijlmet·, in Ieven agent 
te Ambon, aldaar tijdelijk geplaatste 
agent, .de heer P. Riem, heeft ~ ~et 
agentschap m.i. v. 22 September J.l. 
overgedragen aan de heer J .H. Zeydel. 

• • 
- Pet· vliegtuig keerden op 27 Oct. 

j.l. uit Nederland terug de heren 
F.M.W.l\1. Bonzen, chef van dienst en 
mr. J. Zuur,. adjunct-chef. De .heer 
Zuur is geplaatst op de Secretarie. 

G) 

-Ten hoofdkantore werd aan het ge
hele personeel de gelegenhefd gegeven 
om zich gratis te .doen injecteren tegen 
typhus, cholera en dysetlterie of zich 
tegen pokken te doen inenten. Dit 
aeschiedde , verdiepingsgewijs" in de 
0 • 

wachtkamer van het Secretanaat. 
0 

-Aan de etats-major en onderoffi
cieren van de B-ooi-schepen (die bekend 
staan als ,.warme schepen") is ;door de 
directie toestemming verleend om, hin
nenliggend te Soerahaia of Batavia, in 
de loaeergebouwen gratis logics ~te ge
niete~, indien er accomodatie heschik
baar is. 

In de nacht van Zondag 24 op 
Maandag 25 Oct_ober j.I. is aan de 
gevolgen van een malaria-aanval 
overleden 

EDUARD JAN DISH 
in Ieven hoofdtikker 2e klasse 

op ons agentschap te Tandjong 
Priok. Hij was 40 jaren ou,d en 
sedert 14 Mei 1947 in dienst van 
onze maatschappij. 

Het ·stoffelijk overschot werd op 
25 Octobet· op de I ndonesische bc
graafplaats ,Karet" ter aarde be
steld. Het agentschap Priok was 
hierhij vertegenwoordigd door ,de 
heren Vaillant en Disse. 

Een krans van de maatschappij 
dekte de baar. 



DE STEM UIT DE K.P.M.: 

Het .rapport over huisvesting 
,Hoewel de uitvoerigheid, waarmede in de 

,Uitlaat" 'Om:e huisvesting is hehandeld, een 
iedera instemming zal hebben geha'd, vrl\ag ik 
mij af, of de strekking daarvan ook wordt 
on~erschreven", aldus de heer . E. H. B. 
Routkoop van afd. Vracht~aken in een brief 
n.a.v. het rapport in no. 19, waarin hij ingin~ 
op de illustratieve cijfers, die wij in genoemd 
rapport afdrukten. Hij is van mening, dat het 
&otaal van 208 ,volop-gescheidenen" minder 
gunstig i s ·dan het lijkt. Volgens hem is de 
situatie somberoer, indien men a:ekening 
houdt met hen, die in het komende jaar het 
aantal woningzoekenden moeten Vell'llleerderen 
en worden gerecruteet1d uit een van de groe
pen, die in de gepubliceerde statistiek ala 
,nftrekposten" voor de toestand van het 
ogenbli:k zijn gebruikt. ,V O'Orzichtig. geschat", 
zo werv.olgt schrijver, ,moet dit m.i. (inclusief 
Uw 208 man) een totaal opieveren van 400 tot 
500 minus een ·betrekkelijk geringe aftrek voor 
oieuwe verlofgangers en gepensionneerden. 
Dit totaal moet aan woonruimte worden ge
holpen gedurende de komende jaren." 

,Nu rijst de vraag, of er niets ter verlichting 
kan worden ondernomen naast de zeer 
l)e'Waardeerde en welkome nieuwbouw. leder
een, die over dit vraagstuk zijn gedachten 
heeft Iaten gaan, zal het e;r wei over eens zijn, 
dat bet uitermate moeilijk en gecompliceerd 
is, zolang wij ons nog moeten hehelpen met 
bet bestaande aantal woonhuizen. Kankeren is 
makkelijk genoeg, suggesties v.oor een opl.ossing 
zijn minder eenvoudig. Hieronder vol.gt mijn 
poging in ~lie riohting. 

Het uitgang.spunt i s, dat bet aantal woning
zoekenden voor dit en het volgende jaar <d.m.v. 
eea on:derzoek zo nauwkeurig mogelijk 

Voetballers 
Op 22 Oct. j.I. speelde bet K.P.M.· 

elftal op bet tettein (lees: de mnd
vlakte) op Manggarai een wedstrijd 
tegen de lmmigratie, in de voor
competitie van de B.K.V.B. Hij 
eindigde in een gelijk spel ( 3-3). 

Ous elftal kwam in de volgende op· 
nailing uit: 

E.F.H. v. Santen 
(Cmll) 

J. M.anglndaiin 
(Priok) 

H.F. Meeng 
(Priok) 

•ehandi R.H . AhiDBdi Djaelani 
(PZJTD) 

JJ. Moennan 
(Doorvoer) 

(Claims) (Crull) 

.A.. Blitz 
(C.D.) 

F.A... Smith 
(Priok) 

E.F. Jiich 
(Cmiii) 

R. Arifin 
(Tikkerij) 

V llll de 6 doelpunten vielen er 5 voor 
de ru&t, wei een hewijs, hoe gelijk·op 
het spel ging. Met het 'ingaan van de 
rust had de K.P.M. met 3-2 de Ieiding. 
Alle drie goals werden door Blitz ge
maakt. · 

Na de rust was ons elftal sterk in de 
meerderheid, doch het wist die niet in 
doelpunten om te zetten. Na een snelle 
uitval van de Immigratiedienst kreeg 
v. Santen zelfs nog eenmaal het nakij· 
keo. De lm.migratiedienst kreeg onge
twijfeld meer dan lhem toekwam. 

w.ordt henadMd. Aan de hand van ldit cijfer 
zou de vraag onder ogen kun'nen worden 
gezien, of '<lc ,overflow", die de K.P.M. heeft, 
in redelijke verhouding -staat t ot die van 
andere grote lichamen, waarbij Z (}U kunnen 
WOII'den heoordeeld, of de vet'deling van de 
instantiehuizen te Batavia l!'edelijk is ·()pgezet. 

H et volgende punt i s, dat de H. O.B. op de 
hoogte moet wol'den gesteld van de te ver
wachten situatie en haar te verzoeken onze 
woningzoekenden allen in volgorde van ·aan
komst te plaatsen op haar wachtlijst. en ons 
in te lichten, wanneer er een K.P.M.-gezin kan 
W·ot1den gehuisvest. 

Intussen zou in overleg met de H.O.B. 
{indien zulks nodig mocht zijn) een zo groot 
mogelijk gedeelte van het Logeergebouw 
moeten w.orden hestemd voO<r huisvesting van 
gezinnen, zowel tzonder als met k inderen. 
lndien de H.O.B. iemand opiroept, wordt dit 
gezin nit het Logeergebouw gehanld, waar dan 
weer plants komt voor een nit Holland op te 
roepen gezin. Vertegenwoordigers van vaa:end
en walpersoneel zouden hehulpzaam kwmen 
zijn bij bet zo eerlijk mogelijk aanwijzen van 
gegadigden voor in de stad .door de H.O.B. 
te wijzen woommimte. 

Resumerende, geloof ik niet, dat het vraag
stuk aileen kan worden opgelost met nie~w
houw, hoe welkom ook. Wellicht is er e chter 
-zij bet langzaam aan--wel iets te bereiken 
met· een voor ons gunstiger herverdeling van 
instantiehuizen en ihet nauwgezet v.olgen van 
~een goede' wachtlijst, die voor wal en vloot 
dezelfde eedijke kans biedt. 

Naar mijn mening, is hiermede een groot 
maatschappij- belang gemoeid ...... en gediend." 

weren zich: 
Op 27 October j.l. zou om K.P.M.~ 

elftal opnieuw en weds~rijd spelen 
en wei tegen de. ploeg van de N.V. 
Koninklijke Boekhandel en Drukkerij 
Kolff. Maar ,Kolff" had' andere dingen 
aan zijn hoofd: het honderdjarig juhi
leum van het bedrijf, dat geen der spe
lers in een conditie liet om een wedetrijd 
te spelen. Enfin, daarvoor zijn 100-jarige 
juhilea nu eenmaal. ,Kolff" verzocht 
om de wedstrijd uit te mogen stellen, 
hetgeen uiteraard door de competitie
leiding werd toegestaan. De match 
wordt thana verstreden op 10 Novem
ber a .s. 

Voor 5 No'(rember a.s. is thana de 
volgende kamp van het K.P.M·-team 
vastgesteld. Het komt uit tegen 
Geo W ehry en als we goed zijn inge
licht zijn onze voethallers wei van plan 
om nu weer eens een overwinning te 
behalen. . 

De K.P.M·cvoethalvereniging heeft 
overigens geld nodig, omdat contrihu
ties der led en ontoereikend zijn om alle 
kOtJten in verhand met aanschaffing van 
materieel, voethalkleding etc. te dragen. 
Personeelsleden, .die met ·de · KP·M.
ploeg sympathiseren, worden opge
roepen om zich ala donateurs aan te 
meld en. 

Nieuwe cijfers 
Ll d 

••• 
von •. oy s. 

Volgens bet overzicltt van het 
3e kwartaal van dit jaar, dezer 
dagen door ,Lloyd's" gepubliceerd, 
was er einde September j.l. over de 
g·ehele werelil op scbeepswerven 
4.203.873 ton scbeepsruimte in 
aanbouw. 

Hiervan houwde Engeland 2.208.999 
ton (52,6% ), hetgeen 106.734 ton meer 
was dan einde September van het vo
rige jaar, doch 34.704 ton minder dan 
einde Juni j.I. De tonnage-in-aanhouw 
wordt - volgens het overzicht- heln
vloed door allerlei vertragingen (blijk
baar wordt hiermede ook de aflevering 
vptn materialen bedoeld. Red. Uitlaat), 
waardoor de houw van schepen Ianger 
in heslag neemt. 

Op aile andere werven ter wereld 
tezamen werd dus 1.994.874 ton ge
houwd, hetgeen 216.688 ton meer was 
dan einde Juni j.l. 

De voornaamste scbeepsbouwen
de Ianden waren Frankrijk (399.612 
ton), Amerika (289.612 ton), 
Zweden . (263.625 ton), ltalie 
(221.537 ton), N e d e r I a n d 
(211.327 ton), Britse Dominions · 
(162.166 ton), Denemarken 
(136.496 ton) en Spanje (106.788 
ton). 

De in aanhouw zijnde schepen Waren 
eind Se})temher verdeeld in 91 stoom· . 
en 184 motorschepen. 

Tenslotte nog een, interessante op
merking: 

Van de in aanhouw zijnde schepen h~ 
stond 29% uit tankers. De tankerton
nage in aanbouw steeg met 270.527 ton 
vergeleken met eind Juni j.l. 

,,lk ben ~ M wereld rcmd ucwem. 
T~e ....... .. d4t zeuum ze''. 11 
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STOP PRESS!! 11 
Volgens de laa.tste berichten -vlak 

voor het ter perse gaan van dit nummer 
ontvangen- verwachtte gezagvoerder 
Van Zomer ooze nieuwe .. Van Riems
dijk" op 3 November a.s. de'haven van 
Tandjong Priok binnen te hrengen. 

K. P.M. • geschiedenis • 
ID anec:doten (I) 

e 
De nieuwbenoemde president-,direc

teur mr. ·Hens en directeuren mr. De 
Koe en Harinck recepieerden op 2 No
vember des avonds in het Logeergebouw 
Molenvliet· 

u 

Ook op onze oproep in no. 20 van 
,de Uitlaat" om aardige en authen
tieke K.P.M.-historietjes in te 
zenden; is door verschillende lezers 
gereageerd. De eerste inzendingen 
Iaten wij hieronder volgen. 

Diagnose 
Wie op Singapore heeft gevaren of 

daar heeft gewerkt, heeft natuurlijk 
wei eens contact gehad met onze maat-

vraagt ..... 
. wij ant"woorden 1· 

Geregeld ontvangt de redactie 
hrieven. Daarin verschilt zij uiter
aard niet van andere afdelingen · 
van het bedrijf. Sommige brieven 
betreffen rechtstreeks in ,de 
Uitlaat" gepubliceerde artikelen, 
opmerkingen en commentaren 
daarop, nieuwe suggesties ook en 
dikwijls repliek. Andere brieven 
roeren 'vraagstukk'en van meer 
algemene aard aan. 

Deze brieven worden door de 
redactie zo goed mogelijk beant
woord en voor zover nodig wordt 
er in de kolommen van ,de Uitlaat" 
nader op ingeg$n. Omdat ,de Uit
laat" juist is bedoeld als voorlich
tingsorgaan (en een veel-gehoorde 
klacht is, dat er aan voorlichting 
nog veel ontbreekt), zullen blieven, 
die niet aileen de schrijver en de 
redactie aangaan, doch prin
eipiele aangelegenheden betreffen, 
in een speciale rubriek, die wij
hiermede openen, worden behan
deld. AI naar gelang van de inhoud 
der met de redactie gevoerde· ICor
l'espondentie zal de beantwoording 
dus. rechtstreeks (d.oor de hoofd
redacteur) of in deze rubriek wor
den afge~aan. 

De redactie is niet alwetend, Zij zal 
zich voor beantwoording ,derlialve nauw
keurig van de te herde gebrach~e kwes
ties op de hoogte stellen bij hen in bet 
bedrijf, ,die het kunnen weten". Het 
zal ook voorkomen, dat een vraag beter 
kan worden beantwoord door een of 
meerdere lezers, voor wie de redactie 
deze ruhriek dan gaarne openstelt. 
..... De rubriek ,De Stem uit de K.P.M." 
zal ,d'aarnaast hlijven bestaan als ,uit
laa:t" voor bnukbare suggesties en. doel
matige critiek. 

Hieronder enige antwoorden op 
vragen, die ons mondeling Werden ge-
8teld. Wij geve:ri die, om te Iaten zien, 
wat wij ·. hedoelen en waar wij h een 
will en. 

J.W.W. Uw idee om het ,K.P.M.~alphabet" 
samen te stcllen is buitengewoon aardig. 
Wij zien Uw nouveaute met helangstel
lin g tegemoet. 

H.J;K. Het is droevig, doch indcrdaad waar, 
·dat .de . hetrokken af.deli.ngschef slechts 
twaalf pakjes ,Highway" bescbikbaar 
steldc voor twaalf goede slagzinnen. Een 
pakje ~.W. voor een slagzin. Inderdaad 
een ,goedkope" reclame. 

E~J.B. De radio-toestellen, welke door · de 
K.P.M. zijn gedistribueerd, kosten f 300,89 
per stuk. Van de oors~Pnkelijke storting 
van I 360.,- is aan helanghehhenden 
I 59,11 gercstitueerd. ' . 

F.R.S. Dank voor de inzage v~n Vw officicle 
H.O.B.-brief, waaruit wei blijkt, dat aan 
U als , alleenstaande werker" gecn 
accommodatie in een der woonwijken 
kan worden toegewezen. Binnenkort 

.. zulle'n wij bier in een artikel eventueel 
nader op terugkomen. 

E.v.S. In Uw ergernis over het rapport inzake 
huisvesting staat U niet aileen. Wij komen 
hierop n.og nadcr terug. 

J.A.B. De idee om de Melchi.or Treub tot 
,woon-ark" in te richten had onze 'IJBn

·dacht ·en zo\l in een nadcr artikel Qver 
huisvesting ( zie antwoord aan F.H.S.) 
worden verwerkt, toen het hericht van de ~ 
verkoop van het schip kwam. 

Vraagt U- dus maar. Z6 zullen 
. wij antwoorden! 

Ter overdenking 
Wie aan 't V erleden denkt 
is in zichzelf ve;loren 

onder de memen! 
H ij ziet de toekomst niet 
en heeft geen ideaal 

en nieuJ te weneec. 
Wie aan 't Heden denkt, 
staat midden in het 1even, 

maar moet vertrouwen ! 
En met zijn eigen wil, 
verstand en heel zijn hart 

de toekom&t houwen! 

Wie aan de Toekomst J(i'enkt, 
neemt niet aileen voor zich, 

· doch weet te g~ven! 
Wil v66r en met elk.aar 
strevend vooruit~ Hij kent 

de eis van 't Leven. 
J.H.H.-R. 

VISSIDR & Co. Batavia-C. 

I 

echappij-dokter aldaar, die een zekere 
heken,dheid verkreeg, aileen al, omdat 
hij nimmer verzuimde op de medieijn
flea de woorden ,Shake the bottle before 
use" te Iaten zetten. Dat was echter niet 
de voornaamste eigenaardigheid Tan. 
de pil. die zijn patienten altijd Ter
trouwen trachtte · in te boezemen doot' 
ter bevestiging van zijn diagno8e te 
zeggen: .. I had it myself". En wanneer 
het een zeer bijzonder geval betrof, 
placht des dokters diagnose te worden 
besloten met ,de woorden: .. I just cured 
one of my best friends. He had the 
same". ' 

De sc:broeftunnel 
In Priok, wordt een schip Ieeg gekt, 

dat in dok moet. De kade-employ~ 
vraagt aan de ,derde stuurman hoe laat 
er kan worden verhaald. De stuurman, 
die hij luik III ~taat, antwoordt: 
.. Zodra die lading er uit is, ,meneer". 

De employe kijkt ook in het luik en 
zegt: ,Nou, stuurman, het zal nog wei 
even ,d'uren voor U die ijzeren kisten et' 

uit hebt". 
.. Ach nee, meneer, die schroeftunnel 

laten we zitten", is· bet laconieke ant
WQord van de stuurman. 

Bet scbeve sc:hJp 
Een nieuwe ladingklerk staat bij 

het luik. Een Chinese handelaar vraagt 
om zijn lading het eerst te lossen, waar
op de klerk antwoordt: 

.. Dat gaat niet, want dan valt mijn 
11chip scheef ... ...... ". 

De vermiste geiten 
Bij 1d'e Civiele Dienst op T imdjoqg 

Priok waren eens twee geiten .,te min" 
ontvangen voor de Lebaran. De employe 
deed zijn best obi zijn chef er van te ' 
overtuigen, dat het aantal met het con
nosseme~t overeenstemde, want dat een 
geit overboord was gesprongen en de 
ande:re onderweg gestorven. 

.. Alles goe.d en wel," zei de chef 
,maar als je geen claimbewijs kunt 
overleggen, betaal jij die twee geite.n". 

De employe was ,.geslagen". Wat nn? 
De volgende morgen kwam de man

doer echter triomfantelijk op kantoor. 
Hij wist n.l: ook van het geval af. 

,Mencer", zei hij. ,De geiteii zijn 
compleet", 

De employe kon zijn oren rniet ge
loven. Gisteren twee .,koera.ng" en un 
,tjoekoep kamhing"? 

,Gam p ang, meneer", zei de man
doer. .. Vannacht hebben twee geiten 
gejongd". 

I 

Wie zendt ons nog meer van deze 
verhaaltjes? 
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