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SLRGZIN -PRIJSVR.fl.flG 
Bedroevend resultaat; slechts drie winnaars 

Het beriocht in ,Uitlaat" no. 20 -als ~taartstuk van een campagne, 
die ten boofdkantore al geruime tijd aan de gang was- heeft de afdeling 
P. &. T., zegge d1·ie inzendingen opgeleverd voor haar p1ijsvraag voor 12 
goede slagzinnen, die de K.P.M.-kalender voor bet jaar 1949 zullen moeten 
sieren. Vooral omdat .de chef der afdeling, in verband met deze late 
inzendingen, bet drukken van de kalender o-ngeveer twee weken moest 
opschorten, was dit een nog.al teleurstellend resultaat, temeer, omdat de 
hoofdredacteur van de breedte der dichtaders op de vloot zo hoog had 
opgegeven.. .. .. ...... Met moeite had hij de P. &. T.-ehef kunnen overreden 
om ,;D-day" voor bet sluiten van de wedstrijd uit te stellen, tot de mensen 
van de vloot 66k een kans zouden hebben gekregen om zich met de wal
slurpen te meten. Misschien was de prijs niet lokkeud genoeg, misschien ook 
hadden ,ze op de vloot" wei wat anders te .doen. Hoe dan ook: bet 
resultaat was bedroevend en voor de redactie zonder meer beschamend. 

De hekroonden Juli. 
Laten wij dan eerst maar beginnen 

met de uitverkoren slagzinnen te ver
meld'en ( alsook de namen der , be
kroonde" schr ijvers) . 

Januari. 1 

V eertiendaagse sneldicnst per 
$ , S. , Plancius", Batavia- Muntok
Singapore- Belawan-Deli v.v. 

Februari. 
W ekelijhse sneldienst per m.s. ,Ophir" 

r•n s:s. ,M er.ak", Batavia- SemaMJng
Soerabaia- Makassar v.v. 

Maart. 
De rustige en gemoede!ijke sfeer aaln 

boord v,an een K.P.M.-sc'hip, m:aakt van 
Uw dienst- of zakenreis tevens een va
cantie. 

April. 
Gene, die per K .P.M. heeft gereisd, 
Die niet de service er van prijst. 

Mei. 

(lngezonden door de ·heer Iken, 
chef Magazijn van Gedntkten ). 

Bezoekt . Bali in Uw eerstvolgende 
vacantie. 

Ook het autotransport naar de 
K .P.M.-hotels te Den Pasar en Kinta
mcmi en v.v. kan. door ons worden ge
regeld. 

Juni. 
Een koude neus? Da~n per K.P.M. 

naar Kinlamani (Bali- 1.450 m). 
<Ingezonden .doOT de ·heer 
Van ' t Pad, Cmllll. 

Een rondreis per K.P.M. door de 
M olukken versdhaft U een ongeeven
aorde gelegenl.heid om dit weinig be
zochte deel oon I ndonesie te leren 
ken,nen. 

Augustus. 
Die de A rchipel per K .P.M. beziet. 
Zijn •vacantie dubbel geniet! 

(lngezonden door de ·hecr De 
Lathouder, Claims) . 

September. 
Zoekt U rust of hers tel van kracJtt 'J 
Em ze<>..reis per K .P.M., die het U 

ver.~chaft! 

October. 
R eist per K.P.M. en la.at Uw zorgen 

t'lmis! 

November. 
Overspan,nen? Een zeereis per K.P.M. 

kalmeert en sterkt Uw zenuwen. 

Docember. 
Geen beter leven dan een goed leven 

. . . •• a.an boord van een K.P.M.-schip! 

De •• oogst" 
Van al deze slagzinnen zijn er maar . 

drie door inzenders .,geleverd". De rest 
is door de af,d'eling P.&.T . zel£ bedacht , 
echter in de hoop en , verwachtin~. dat 
e r van de prijsvraag, die werd ui tge
schreven iets zou komen, dat . de eigen . 
afdeling-bedenksels verre in de schaduw . 

zou · stellen en zou kunnen vervangen . 
Het h eeft niet zo mogen zijn. 

De redactie h eeft de gehele ,oogst" 
ter inzage gehad en vond er enkele 
in, ' d ie --ook werden zij niet be
.. Highway" -ed- zeker ,de moeite waard 
waren . en - n aar h et oordeel van 
reclamedeskundigen- misschien wei 
verkieselijker. Het ware b.v. wellicht in 
de geest der nieuwe verhondingen ge
weest, indien een door de lnkoop- en 
Magazijn Dienst ingezon den slagzin in 
h et Indonesisch, die bovendien nog zeer 
bruikbaar was, ware uitverkoren. Dit 
voorstel lnidde : 

Kewpdjibcm - plichtsbetrachting, 
Pertolongan - 'hulpvaardigheid, 
Masjarakat - vo_or iedereen. 

Niet onaardi~. toch ? Of. nog een an-
dere Indonesische slagzin : 

Kalau Pelajar Mengikoeti 
K.P.M. 
Kita Pasti Madjoe 

hetgeen in . het N ederlands betekent : 
,Als wij met de K .P.M. reizen ( ver· 
voeren), komen wij voo:ruit" . 

Muur- en stijlbloemp)es 
T oegegeven mag overigens worden, 

dat de k euze niet gemak.kelijk was. Er 
waren ook grappige en voor gebruik on
geschikte inzendingen ond'er . lemand 
stuurde in : , Laat Uw goed per K .P.M. 
vervoeren, geert andere zal het sneUer 
moeren". Of een andere inzending van 
I.&.M.D. : ,.Mensen, bara~ng en karbou
wen, kunt U aan ons roevertrouwen". 
Daar hebben de karbouwen nooit aan 
getwijfeld ... . .. . . . 

Vele inzendingen waren natuurlijk 
woordspelingen op onze initialen : 
,Kostelijk, Prettig. Magnifiek"; .. Koel 
Prachtig Malino, de K .P.M. brengt U'' ; 
, Kosten Practisch Minimaal" was ,de 
aanvankelijke aanvulling onder de be
kroonde Juni-u itzending. De hoofdtikker 
2e k1asse Abd. Radjak, vond het blijk
baar nodig om nog eens extra in te 
wrijven, ,dat de voeding op een K.P.M.-er 
in de passagep r ijs iubegrepen i&, . toen 
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K. P. M. · geschiedenis in ·onecdoten (2) Er werd een claim ingediend, die de 
Paketvaart hetaalde. Kort daarna ver
s:cheen er ee'n loop-order, dat voortaan 
op W.C's alle'en witte- inplaats van 
de donkergroene bierflessen mochteu 
' vorden geb't:uikt. De inhoud' van witte 
flessen is gemakkelijk voor het gebruik 
te controleren. Er werd echter vergeten, 
om op de toiletten een kennisgeving 
aan passagiers aan te brengen, om aileen 
de witte £lessen te gebruiken, aangezien 
de maatschappij zich niet aansprakelijk 
kon stellen voor de inhoud van de 
don.ker-gekleurde £lessen. 

Hier volgt de tweede sede histo
rietjes uit ons :bedrijf. Wij beginnen 
er met een, die ons uit Holland 
werd toegezonden. 

•• Gebruikte com·· 
Het geschiedde in het ja.ar 1932 te 

Benkoelen, d~at er op zekere dag een 
beruchte rampokker die in de gevan
genis was opgesloten, onder het voor
beeldiue toezicht van de velen onzer 
welbekende ,.Bapa Teret" aan ,d·e galg 
zou worden opgeknoopt. l)iezelfde dag 
was het echter ook .,bootdag" in de 
richting van Batavia en er was een 
telegram binnen'gekomen, waarin bevel 

DANK VAN. DIRECTEUREN 
Per circulaire aan het gehele 

~ personeel van het Hoofdkantoor 
l hebben president-directeur mr. 

•!• W.M. Hens en de directeuren mr. •) 
D.F. ,de Koe en H. Harinck, mede 
namens hunne echtgenoten har
tel~ike dank betuigd voor de 
hloemenhulde en gelukwensen, 
hun op 2 November j.l. gebracht . . 

·:·~~~~·:· 

Dit is no 22 : derde jaargang van 

O€ UITLAAT 
Personeels- en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij. 

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

• 
Aile stukken, ,De Uitlaat" he-
treffende, te adresseren: 

Aan de Redactie van 

,De Uitlaat", 

p/a K.P.M., 
BATAVIA-C. 

• 
In dit nummer: 

De slagzin-prijsvraag 

• 
Wat is winst? 

• 
Aankomst Van Riemsdijk 

e 
~ntemationaal arhieidsoverleg 

• 
Organisatie Priok 

werd gegeven, ·dat de galg-met-bedie-
nend person eel nog diezelfde dag . met 
spoed naar J ava moest worden opge-
zonden. , 

Enfin, alles" kwam - zij het op bet 
nippertje-- voor mekaa1·. Zelfs had de 
la,dingklerk, met de overname van de 
Iugubere lading, niet verzuimd om op 
het stuurmansre~u de bemerking te 

. zetten: .,Ou.d'e, meer gebruikte colli". 

* Een iuzender merkte op, dat de 
K.P.M.-geschiedenis niet aileen 

-uit anecdoten bestaat (hetgeen 
niemand overigens ooit heeft be
weei'd . . ... ) . Om iedereen echte.r 
teVI·eden te stellen -de klant is 
tenslotte koning, nietwaar?- zul
len we de rubriek uitbreiden tot 
historische verhalen, die niet tot 
de anecdoten kunnen wor.den gere
kend. Daar gaat:.ie dan: · 

Wiffe flessen 
Het gebeurde jaren geleden, dat een 

van de eerste-klasse passagiers ,hoge 
nood " had en de toppas, die net bezig 
was om een W.C. schoon te maken, met 
een snauw wegjoeg. Korte tijd er na 
kwam er uit de W.C een gekrijs en 
ges.chreeuw om water. De pkssagier 
bleek- .d"e bekende fles te hebben ge
bruikt, maar had p er abuis. de door de 
weg-gesnauwde toppas achtergelaten 
fles met creoline gegrepen . Met alie ge
volgen. .... . ' 

De red.actie hoopt, dat hieraan nog 
altijd de hatnd wordt gehouden, oolr. al 
worden Pr aan boord minder witte wiJn-
t jes ( uit tcittP. flessen!) geserveerd ..... . 

* 
Keesje en Knreltje 

Ondanks .de "uitenste h ygienische zorg 
aan boord van een onzer {vroeger 
witte) Austt·alie-schepen, kwamen er 
nog wel t<ens kakkerlak.ken in de hutten 
voor. Een vrouwelijke passagier kwam 
zich hij de administrateur beklagen, 
dat zij zo'n 'beest in haar hut had. · 

Zoals altijd, wist ook deze admini
strateur bet juiste antwoord te geven. 
.. Mevrouwtje", zei hij ,dat_ is Keesjc. 
Die zoekeri ·we al de hele morgen. Ik 
zal hem direct Iaten halen. Mocht U 
Kaz-eltje misschicn ook zien, zoudt U 
me dan even willen waarschuwen? 
Die kwajongens zijn samen op stap ge
gaan". 

Kort daarna zochten vrijwel aile pas
sagiet·s naar Keesje~ en Kareltjes en ze 
hadden veel succes.. 

Vervolg: S I a gzin- pr ij s vra ag 
hij in~onrd: .. U r.eist veilig, goedkoop 
op Uw reis per K.P.M. met gratis 
!Juneh". Deze lunch wa& blijkbaar de 
extra-attractie ! Hij gaf ook · de heer 
Robinson (Claims) een pluim, toen hij 
voorts inzori'd ~ .,H andelsgoederen en 
bagages worden goed bezorgd en bij 
•vermissing beJwwlelt onze Claims-a/de
ling redelijk". Dichterlijk was de beer 
De Lathouder (Claims) toen hij, ge
lijk de goede oude Joost van den Vondd 
zaliger schreef: , De K.P.M. sal nooit 
versaghen, sokmg Gy DinS vervoer zult 
schragen". Een Multatulianisme herkent 
men in zijn: ,De gordel van sm.aragd, 
per K.P.M. een pracht". Toch werd 
de hcer De Lathouder winnaar van een 

. pakje met 1d'e slogan, die op de kalen
der van "de .maand Augustus wordt af
drukt. Mevr. C. van der Leij was erg 
onvoorziohtig, toen i ij dichtte: •. Met 
het transport geen raad? De K.P.M. is 

. altijd pa11aat" Laat de M. T.D. het maar 
niet horen, of de Bataviase tram .. ... .. . . 

Tot de mededingers 1behoorde ook 
een gepensionn eerde, n.l. de heer Ranti, 
eeu van wien& dichtwerken luidde : 
,Wie vef71e r~zen doet, kan veel. ver
l!¥lien. Met de K.P.M. dient men veel t e 
betalen" en daarna min of meer als 
ver,goelijkifl{;: .,Maar de service is dan 
ook eerste klas. Dat getuigen de reizi
gers vmn velerlei ras". Toch is deze 
sl~gan maar niet genomen. Een van 
zijn an..dere producten behelsde een 
advies, dat voor de K.P.M. weinig 
winsJ;gevend zou zijn geweest,. ware men 
het gaan opvolgen: ,Wanneer ge hebt 
gereisd met een &er schepen van de 
K.P.M., dat doet Uw reiidorst stillen". 
Met andere woorden: .. Da's eens en 
nooit weer" ... ... .... .. 

Aile gekheid op een stokje: al waren 
er minder geslaagde inzehdin.gen, er . 
waren ook goede bij, ook al zullen 
sommigen het met de eindkeuze van 
P .&.T. niet geheel eens zijn. . . 



watts WINST? 
Een schooljongen, die verbaasu w:n; over de 

manier, waarop de grote mcnsen spraken over 
bedrijfs-winsten, schreef een brief aan zij n 
grootvader met bet verzoek om hem eens haar
fijn uit te leggen, hoe er winsten kunnen 
worden gemaakt, die niet afkomstig zi}n uit 
het werk van een andet·. De grootva'ller was 
prof. Fred. I. Kent, rector-magnificus van de 
Univer»iteit van New York en oud-directeur 
van de Fede1·al Reserve Boar.d. Prof. Kt-nt 
antwoonlde zijn kleinzoon als volgt: 

"Beste .jongen, 
Ik zal je v raag zo simpel mogelijk be

rmtwoorden. Winst is het resultaat van een 
onderneming, die zowel voor de ondememer 
als voor anderen opbouwt. Laten we deze 
wisselwerking eens 1u1gaan in een primitieve 
gemeenschap van - zeg- 100 mensen, die 
geew enkele bijzondere intelligenti.e be
:z:itten, behalve dot zU u:eten, hoe· ze door de 
hele dag hard te werken . in hun qagelijks 
levensonderhoud moeten voorzien. 

Deze primitie.ve gemeenschop do:n, die aan 
de ,;oet van een berg woont, 'ln9et water 
hebben. Er is geen watler, behalve in een bron, 
die.. bij de top van. de berg ligt. Dus klimmen 
de 100 m.ensen iedere dag 1war de top. Dr1t 
doen ze dag in., ikg ztit, totdat op een goede 
d«g e$ huwner iJ• de gatefl. krijgt, dat het 
water uit de bron binnen in. de berg naar 
beneden stroomt, in dezelfde richting als die, 
waarin hij de berg «fdaalt. Hij vat het idee op 
om ee11 geul tJe gravlm l011gs de bergw011d, 
tot op de [Jlaats waar hiJ woont. Hij gaat aan 
het werk aan de gaul. De .andere 99 zijn niet 
eens nieuwsgierig nULrr wat hij precies uit
voert. 

Dan laat op een goede dag de lOOe man een 
beetje water uit de bron in de geul en het 
stroomt de berg af iJn een kuil., d ie hij beneden 
heeft gegrave11 . Daarop zegt hij . tegen de 
onder~ 99, die iedere dag een uur l.:wijt zijn 
0011 water-hulen, dat wanneer zij hem de 
dagelijkse productie van tiel£ minuteiL van 
hun tijd wiUen afstaan, hij hu1£ water uit z ijn 
kuil znl geven. Rij krijge dtt.5 iedere dag 990 
minuten van de tijd der «1r.deren, waartloor 
het voor hem niet m eer noodzakelijk zal zijrt 
om 16 uur per dag te ~erken om irn zijn 
dagelijkse behoeftell te voorzien . Hij maakt . 
een · enonne winst, maar zijn ondernemi~ 
heeft elk de1· andere 99 merrsen 50 minuten 
meer tijd per dag gegeven . 
D~ orr.dernemer, die nu o-ver 16 uren per 

dog beschikt en van nature llieuwsgierig is, 
gaat e"ns I'UStig na, hoe het water de berg af 
stroomt. H ij zie& dan, dat /Jet water stenen 
en stukk(!n hout meeneemt. Hij ontwikkelt eer1 
u:ater-wiel. H ij merkt, dat daar kracht in zit 
en tenslotte - na ·vele uren van piekeren en 
zwoegen- krijgt hij het voor elkaar, dat het 
wiel een molen in beweging zet, die zijn groan 
voor hem m aalt. 

Hij merkt verder, dot hij over genoeg kracht 
beschikt om ook het graarL voor de andere 
99 ledeiL der gem.eenschap te m.alen. Hij zegt: 
,).!tllie mogen je groan in mijn molen malen, 
als jullie me een-tiende gee/t van de tijd, 
die je daar<mee bespaa.rt''. Dot nemen de 
ll.ruleren oar£ en dus maakt de ondeT'nemer 
nog meer winst. Hij gebruikt de tijd, die hem 
door de c.-udere 99 wordt betaald, om voor 
ziclrzelf eert betere h.ut te bouweu, om zijn 
leven aangena.mer te maken door· een paar 
banken te timmeren, gaten in de hut te rna
ken om meer lilcht te krijgen en zich beter 
te besclumnen tegen de koude. En zo g£Zat het 
door, naannate de lOOe man maar steeds 
manieren vindt om de andere 99 er voor te 
sparen, dat zij a.l lmn tijd opgebruiken. 

Teu slotte ko1n.t het z01:er, dot de tijd, waar
ot•er de lOOe man beschikt, geheel de zijne is, 
die hij kan gebruik en zoals hij dat verkiest. 
Ilij be/weft n iet te werkert tenzij hij dat per 
se wenst . Zijn voecfsel, lmisvesting en kleding 
worden door andere?~ verschaft. Zijn geest is 
ed~ter voortdurend rum het werk en de andere 
99 hebben ook •voor.tdurend me~r tijd t>Oor 
zichzelf over, tengevolge van zijn piekereu 
en plannen m aken. ' 

1-lij merkt b.v., dat een v·an de 99 betere 
schoenen maakt dan de arr.deren. Hij zorgt er 
voor, dat die ene mun ul zifrt. tijd kan besteden 
aa,.· het maken van schoeuen. Hij geeft hem 
te el!en, :z:orgt daD hij C<"n hut krijgt en t'er
schaft hem kleding. Hij kart dat .uit zijn 
winsten betaleri.. De andere 98 behoeven nu 
hun eigeu sch~rmen niet meer te nwkeu. Zij 
betalen weer een-tiende van de tijd, die zij 
uitsparen. · De 99e 'nt011 kan ook korter werken, 
omdat hij van de JOOe iets van de tijd krijgt, 
die de am1ere 98 hem betalen. 

Naarmate de dagen voorbij gaan, ziet de 
100e man weer iemand, d ie beter kleren 
maakt d,an. de andere1t en ltij zorgt er weer 
1:oor, dut die man ziclt uitsluit·end kan bez;ig
lwudeJJ. met det naaie11 'VIJ1L kleren . Efl.zovoorts. 

Dunk zij de vooruitzicnde geest van de lOOe 
mau, wordt er een werl.:v erdeli.ng gesc;.hapen, 
die tengvo!ge heeft, dat steeds meer leden Vtllt 

de gem.eenschap het werk gaan ·doen, waar·voor 
zij fret beste geschikt zijn. Iedereen heeft 
meer ~ijd tot zijn beschikki1zg. lecfereen 
- belwlve de dom.sten- lreeft belangstelling 
voor het werk r an anderen en vraagt z ich 
a/, hoe hij zijn eigeit. positie kan verbeteren . 
Ilet i!titeindelijke resultaat is, dat ied'Creen :r:ijn 
juiste plaats zcrl t•inden in een {1uelligente 
gemeenschap. 

Stel nu eens, dat toen de 100e man zijn 
geul had vo.ltooz'd en zijn voorstel · aan de an
dere • 99 had gedaall, deze zouden hebben 
gezegd: , Wij zijtt m et :t'n 99-en en jij bent 
maar aUeen. W e nemen al hec water, dat we 
willen hebben . Dat kun je ons toch niet 
verh i.nderen en we betalen je niks". W at zou 
er dan zijn gebeurd? De stimulans van de 
meest orulerzoekende geest uit de gemeenschap 
om z ijn on dernemi11g ~erder op te bo.uwen, 
zou voorgoed zijn verdwenen. Hij zou hebben 
bemerkl, dut hij er uiets bij zou wimten om 
allerlei problemen op te loss en, als hij daareu
boven toch nog de hele d.ag zou moet~>n 
werken om in :z:ijn onderh oud te voorzien.. De 
gemeensclwp zou niet verder zijn gekomen. 
De stomheid van het begin zou zijn gebleven. 

Maar we zullen maar aannemPu, dat de 99 
anderen de TOOe man niet verhi1r.derden om 
vercler te piekeren. De gemeenschap kwam 
dus tot bloei. IV e zullen •verder aannemen, 
dat er .~poedig 100 families wartm. N aunnate 
de 1.-inderPtt O{Jgroeiden, mocsten zij leren, 
wat er in fr et let•etJ te koop was. Er werd nu 

Parabel der lsmen 
Communisme: ' Als je twee koeien 

hebt, geef j e ze aan de Tegering en ,d'e 
regering geeft je een beetje melk. 

Fascisme: Als je twee koeien hebt, 
schiet de regedng je dood en pik_t de 
koeien in. 

Knpitalisme: Als je twee koeien h eb t, 
verkoop je ,er een en koopt eep. stier. 

voldoe11de geJJroduce.erd en het was dus mo
,gelijk om sommiget£ aan het productie-proces 
te onttrek ken, hen te betlden en de jeugd te 
laten onderu:ijzen. 

Na.armate de intelligci1tie toe1Ull1l, besefte 
men de schoonh'eden der- natuur. Sommigeii. 
proberen die schoonh'eid vast te leggen iili 
tekeningen van lmw.sdwppen en dieren. Zo 
werd de lculiSt geboren . Uit de gelaiden in' de 
studio's van Maeder Natuur en de. stemmen 
der mensen ontwikkei<le zich de muziek. Ret 
'u:erd voor hen, die musiceerdcn eu tekenden, 
mogelijk om er al hun tijd aan te besteden 
en lwn scheppi.ngen aart nnderen te gf!Ven in 
mil voor een deel va.n de productie der 
gcmeenschaJJ. 

Deze ontwikkelings-gang zette zich · voor.t~ 
Elk lid der gemeenschap storr.d iets af van 
zijtL eigen prestatict~_ maar werd tegelijkertijd 
mcer en meer afhankelijk van de anderen. En~ 
tenzij jalo.rtzie en o.neerlijke wetten, eerlijke 
ondern.emers acaL banden legden, tV<IS vooruit
gang t•erzekerd. 

Is het nodig om nog verder te bewijzen, dat 
er u1inst k.an z ijn uic, een onderneming, zonder 
dot er iets t!im anderert wordt genomen en dat 
zulk een o·ndememing het leven van ieder 
onder gemakkelijker · maakt? 

Deze principes geldert in een land net zo 
goed cds in onze primitieve gemeenschap van 
daareven. W eueu, die ondememingslust doden 
en de eertijke ondernemer ann bandcn leggen , 
houden vooruitgrmg tegen. W erkel~jke winst 
be/weft niet te worden gevreesd, want ieder
een hee/t e1· pro/iji t·ml. 

We moetert proberen op te bouwen, inplaats 
)var1 a/ t.e breken, wat anderen opbo.uu:den. 
We moeteu eerlijh zijn tegenover ander.e 
m ensen . Anders kcm de wereld nooit eerlijk . 
tegenot·er ons z ijn. 

]e grootvader'' . 

• 
a verij-grosse 

m.s. Ruys 
De afd. Claims deelt mede: 
.Qe· blus- en -watersch.ade, toege

bracht aan schip en lading, als gevolg 
van de op 22 October 1947 a.b. van 
het m.s. ,Ruys" te Durban plaats 
gehad hebbende brand, zal omge
slagen · worden in Averij-Grosse. 

Als dispacheur is benoemd mr. H.A. 
Bouman, advocaat en procureur te Ba-
tavia. • 

Het is hekend, dat de afwikkeling van 
een A. G. een langdurige procedure kan 
word'en, . wesh alve de maatsch appij , 
afke1·ig van deze admin.istratieve romp· 
8'1omp, pogingen heeft gedaan om door 

middel . van een compromis met de ge· 
dupcerde lading-belanghebbenden om_.. 
slag· in A. G. te ·couperen . . 

Zij is hier echter niet in geslaagd, 
waarom er toe over werd gegaan A.G. 
te declareren. 3 
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Goed_ • nteuws voor zeezieken f wanneer we in evenwieht zijo en de 
hersens onmiddellijk waarschuwt 
a.ls dat niet Ianger bet geval is. 
Dove mensen b.v., wier oren buiten 
dienst zijn, zijo immuun voor 
zeeZiekte. Men neemt dus nu aan 
dat de ,bewegings-ziekte" wordt 
veroorzaakt door een voortdurende' 
prikkeling van de gehoororganen, 
aangezien het evenwiehts-orgaan 
te lang overwerk doet om de steeds 
yeranderende positie van b.v. een 
sc4ip ten behoeve van de hersens 
te registreren. 

Eindelijk kunt U dan aa.n boord van een schip of · vliegtuig stappen 
zonder dat U zich ongerust behoeft te maken over zee- of luchtziekte: 
Dank zij de Caruldezen, die in de oorlog uitgebreide onderzoekingeo 
hebben gedaan. De troepenschepen, die met de manschappeo naa.r 

~ Europa vertrokken, leverden praehtig materiaal om er mee te experimen
teren. Wat de onderzoekers deden en v'onden, kunt U uit het volgende 
lezen. 

'1 Ro1a pll 
De onderzoekers begaven zich aan 

boord van een schip, dat kans liep om 
in een flinke storm in de Noord-Atlan
tiache Oceaan terecht te komen. De · 
manschappen aan bo6 d van het troe
penschip werden in drie groepen ver
deeld. De ene kreeg een rose pil in te 
nemen, de tweede eentje die precies het
zelfde leek maar het niet was, de derde 
groep kreeg niets te slikken. Het schip 
kwam inderdaad in ;een stonn terecht, 
die niets te wensen overliet. In drom
men hingen de mannen over de railing . 
en iedere zeezieke .werd door. de medici 
nauwkeurig aangetekend. Toen de reis 
om was, waren de onderzoekers tevr~ 
den. Ze hadden een middel tegen zee
ziekte gevonden. 

Het werd vervolgens op . duizenden 
mimschappen beproefd. Maar 5% van 
degenen, die de rose pil innamen, werd 
zeeziek. · Van degenen, die niets inna
men, werd 30% ziek. Van hen, die de 
namaak-pillen (die gevuld warert met 
melk en suiker, teneinde het aantal 
psychologische gevallen na • te gaan} 
moest 13% over de railing hangen. 

Militoir nut 
Voor doodgewone zee-reizigers 

is de Canadese vondst prettig 
nieuws. Voor generaals, die plannen 
voor een invasie moeten tnaken, is 
zij een militaire overwinniog. 
Iemand,· die zeeziek is, wenst 
ziehzelf in zijo graf. Hij is bepaald 
Diet geschlkt om in een laodi-ogs
sloep te springeo, al vurend ergens 
te ·Ianden en ,door te drukken". 
Commando-groepen zijo wei eens 
teruggetrokken, omdat ze tenge
volge van hoge zeeen allemaal ziek 
werden. In sommige landings

. boten, .die de geallieerde troepen 
op Sicilie aan land zetten, was 75% 
van de mansehappen zeeZiek: De 
uiteindelij~e waarde van Canada's 
rose pilletje is dus gelijk aan een 
stuk of wat divisies . . . . • 

Twea tour gezochl 
Twee jaren lang hebben ongeveer 50 

Canadese on.derzoekers en technici hun 
vernuft ingespannen ·onder Ieiding van 
Capt. McCallum, hoofd van de Genees
kundige Dienst van de Royal Canadian 
Navy, dr. Charles H. Best (die tezamen 
met wijlen Sir Fr.ederick Banting insu
line hielp ontdekken) en dr. Wilder 

Penfield, ·hekend hersen-chirurg en di
recteur van het N eurologische Instituut 
te Montreal. Sir Frederick was al aan 
het probleem begonnen, v66r hij bij een 
vliegtuig-ongeval verongelukte. Yardavlng 

Om eerst het raadsel ,der zeeziekte te .. Een remedie moest er dus op gericht · 
vinden, moesten duizenden mensen op ZlJn om de gevoeligheid van de zenuwen, 
de proef worde~ gesteld. Om die proe- verhonden met dit evenwichts-orgaan, 
ven op zee te ne~en z.ou onpractisch te verdQ.ven. Men had een zeer bijzonder 
en tijdrovend zijn geweest. Er werd een ver~ovingsmiddel nodig, dat maar tij
soort robot gebouwd, die · bekendheid dehJk werkte en andere lichaam.sdelen 
verwierf ala His Majesty's Canadian niet zou aantasten. Men kan nu eenn:U.al 
Service's Mal de Mer (Zeeziekte). Deze een hele troepenmacht niet onder nar
zeeziekte veroorzakende machine simu· cose zetten .. .... ... 
leerde bet stampen van een schip in aile Meer dan 60 middeltjes werden ge:-
richtingen. proheerd. Het resultaat was de rose pil~ 

Een lange rij Canadese zeelieden en waarvan . de ·samenstelling geheim was, 
soldaten werd iq de Mal de Mer getest. zolang zij voor militaire doeleinden 
Men volUI al gauw, dat zelfs het normale wordt gebruikt. Zij wordt een of twee 
stampen voldoende was om binnen een uur voor vertrek ingenomen en nog
half uur zeeziekte te veroorzaken in- maals ala h et weer erg ruw is. De pil 
dien men er gevoelig voor 'is. En ~nge- helpt ook voor mensen die al zeezie.k 
veer 40% van de mensen is dat, zelfs zijn. De. werking duurt' 8 uren en de 
bij een ·kalm zeetje. Dus werd er een dosering mag iedere acht uren worden 
aantal gewone schommels neergezet, die herhaald 2onder schadelijke gevolgen. 
mechanisch in. beweging werden . ge· Zij verdooft noch de· geest, noch het 

. bracht. Iemand, die op zo'n schommel lichaam. EI'ke bewegings-ziekte (in en 
"zat., kon zijn buurman op een andere op .een sch:ip, in een vliegtuig, ·auto, 
schommel niet zien en werd dus niet trem of op een rutsoh:baan) kan worden 
ziek van de periataltiek van zijn mede- voorkomen of verlicht door de nieuwe 
slachtoffer. , medicijn. 

W aarom worden kinderen niet ziek Misschien kan de burger deze pillen, 
op een schommel en vele volwassenen · nu de oorlog is afgelopen, ook wei ko
wel? De dokters zeggen, dat jonge kin- ' pen, hoewel wij er nog niets van heb-
dereu meer immuniteit ·hezitten dan ben gehoord. · 
volwassenen en dat kinderen maar zel-
den een h alf uur lang achtereen schom· 
melen. Daama worden er heel wat wei 
degelijk ziek. . 

De onderzoekem hemerkten verder, · 
dat b.v. hongerigen en lieden met wat 
technisch een , kater" beet, veel gauwer 
zeeziek worden. Zij vonden ver,der, dat 
veteranen er veel beter tegen konden 
dan jonge recruten. Het heeft niets met 
ogen te ma'ken ( zoals men wei eens 
dacht), want een film van sdhommelen, 
die later voor een groep ,proef-konij
nen", ;yan wie men wist, dat zij voor 
zeeziekte erg gevoelig ware~, werd ge
draaid, deed h en niets. 

Oarzaak in het oar 
·De voornaamste oorzaak van 

zeezielcte werd· tenslotte overtui- · 
gend vastgesteld. Wat men al 
jarenlang verm.IOedde, bleek juist 
te zijo, Het 'binnenste van het oor 
is de dader. Daar · zit het even
wiehts-orgaan, dat ons vertelt 

Raad 
Stuurman P. A. de Vries, ,d'ie nog 

steeds in het St. Elizabeth Ziekenhuis 
te Medan Iigt. teneind'e te herstellen 
van zijn val aan hoord van h et m.s. 
Kalabahi zond ons - ,ter leeringhe" 
van het overige varende personeel
het volgende gedicht: 

,,Eim lw:rde. les keb ik gekregm.j 
doordat iii in mijn overmoed · 
,een raad, zo wijs en zo gedegen, 
volkomen in d e wi-ride sloeg! 
Op 't ziekbed lig ik na. terneer 
en kreunend zeg ~k keer op keer 
deez' raad, die /wort op ieders lip: 
EEN HAND VOOR JEZELF. EN EEN 

VOOR HET SCHIP. 
V ergeet, oh zeeman, nooit dee:/ raad, 
opdat 't U niet als mij •ver~'. 

P.A.D.V.inder. 



Interne organisatie. Priok 
Vijf instellingen 

In aansluiting op bet in no. 20 
van ,de Uitlaat" gepubliceerde 
bericht over de verbeteringen aan 
de haven van Tandjong Priok, 
schreef havenmeester A. Ros ons 
een aantal bijzonderheden over de 
huidige organisatie van de haven, 
vooral administratief. 

Om te beginnen vestigde hij e1· 
onze aandacht op, dat het semi
permanente gebouw aan de Zuider
boordweg ( dat bestemd is voor de 
haven-me ester). er op berekend 
is om minstens vijf jaren dienst te 
doen. Voor laatstgenoemde func
tionaris komt dezer dagen een 
nieuw stenen kantoor (bet z.g. 
Havenkantoor) gereed aan de kop 
van de 2e haven. 

Vijlledlg 
. Het is interessant nog even terug te· 

komen op de huidige administratieve 
organisatie van de grootst~ h aven van 
Indonesie, waar men - behalve natuur
lijk met de \d'ouane en det politie--.:- met 
de volgende .,antoriteiten" te maken 
heeft: 
1. de haven.meester · (hoofd van h et 

Havenkantoor), 
2. de havendirecteur (hoofd van ,de 

Havendirectie), 
3. de havencommissie, 

4. de · O.A.Z. ( oudst.:.aanwezend zee- ' 
officier) , en 

5. de havencommandant. 
Havenmeaster 

De have"nmeester is een arobtenaar van 
bet ,departement van Scbeepvaart. Hij 
is nautisch onderlegd en is aangesteld 
.,in bet helang van de handel en scheep
vaart". Hij mag daarhij de helangen 
van bet gouvernement uiteraard nim
mer uit bet .oog verliezen. Zijn taak is 
-omschreven in zijn instructies- onge
veer als volgt: 

Hij houdt bet toezicht op de 
naleving van de scheepvaar twetten, 
waarvan de meeste te vinden zijn 
in h~t, aan iedere gezagvoerder 
beketfde, lijvige boekwerk ,Ve'r
ordeningen en Bepalingen, betrek
king hebbende op de Scheepvaart 
in Nederlands-lndH~". De haven- ' 
meester treedt daardoor ook naar 
buiten op en komt o.a. regelmatig 
in contact met de kapiteins en 
overige opvarenden van schepen. 
Hij is teveil$ superintendent van 
het loodswezen en van de bebake
ning • en kustverlichting in zijn 
ressort. Hij heeft dus te maken 
me~ aile aangelegenheden, die op 
de zeevaart en de zee zelve betrek
king hebben. 

·Dan ~aar de pijp • m ~ ..... 
Op 1 September j.l. vertrok 

Engeland's modernste v:rachtschip, 
het s.s. S i 1 v e r P I a n e, uit 
Londen voor zijn maiden-trip naar 
New Orleans. 

Het is het mooiste en meest 
comfortabele vrach~hip, dat ooit 
werd gebouwd. De gezagvoerder 
~ft een hele flat in . • • . • • een 
vail de twee _,ijpe~. · 

De Silver Plane b het eigendom v•n 
de ,.Silver Line Ltd." Deze m(\atechap
pij verloor in de afgelopen oorlog 11 
schepen en toen deze moesten worden 
vervangen, voerde ~e hedrijfsleiding de 
.. new look" in vraehtschepen in. De 
ontwerpers stonden voor een onvermij
delijk probleem: artistieke eisen vroe
gen om twee pijpen, terwijl er voor de 
afvoer van de rook maar een nodig 
was. Dit zou een ongehruikte ruimte 
-in de tweede pijp- van 12 meter 
hoogte, 10 m lengte en 6 m hreedte 
hehben gelaten. 

Men besloot die rnimte op te 
vullen met bet meest belang.rijke 

onderdeel van bet scltip: de com
mando-brug en acoomodatie voor 
'de geza.gvoerder. 

De pijp werd in vier ver.diepingen 
verdeeld. Op de bovenste bevip.dt zich 
de z.g . .,docking bridge", vanwaar het 
gehele schip is te overzien, wat vooral 
gemakkelijk is bij bet binnen}open van 
een haven 'fm voor m-no~u~ren. 
DJlaronder bevindt ziclt het stuurhuia 
ep. ~e kaartenkamer. ~p ~ eerate ver
dieping hevindt zich ,de hut van de ge
zagvoerder, hestaande uit een ruime 1 
woookamer, een twee-persoons slaap
k amer en een hadkamer. Gclijkvloerll in 
de pij:p is .een bar, schrijfkamer en de 
hut, die wor,dt gebruikt door de reders, 
indien zij met hun eigen schip reizen. 

De gezagvoerder - met 40 jaren in 
de koopvaardij- vindt bet bet beste 
schip. dat hij ooit heeft ~eharl. Hij ver
gelijkt bet met een eerste-klas hotel 
Hij neemt voortaan zijn vrouw mee. 

le stni. Kosters, 
Uit ,.Daily Graphic" 

In de grote havens zijn aan he~ een 
of meer ondergeschikte havenmeesters 
toegevoegd, onderhavenmeesters en 
technische :des~undigen van de scheep· 
vaart-inspectie. 

De bavendirecteur is een amhtenaar 
van bet departement van Verkeer en 
Energie. Meestal is deze functionaris 
een civiel ingenieur. Zijn taak heweegt 
zich op het terrein van de outillage van 
de haven. De havendirectie. aan bet 
hoofd waan>an hij staat, heeft in 
hoofdzaak tot taak om de outillage in 
de haven in stand te houden. te ver
beteren dan. wei uit te hreiden door 
middel ' Ivan meuwhouw van kaden, 
steigers, goedangs etc. Zij behoort er 
verder naar te streven. dat door ver
huur van een .en ander aan de haveil
occnpant~n (sch eepvaartmaatschappijen 
en vemen h.v. ) bet havenhedrijf 
rendahel is. In een .. bedrijfshaven" (en 
dat zijn hijna aile grote havens in In
donesie). behoren -glohaal- de in
kom.sten de uitgaven te dekken. Er voor 
te zorgen, 1d.at dit ook inderdaad ge
beurt. is de taak van de directeur .d.er 
haven. 

H~eacommlsllie 
D'e havenoommissie is ingesteld na 

bet vert.rek van de Engelse hezetting;s
troeperu, in December 1946. De hedoe
ling was om voor een zo kort mogelijke 
overgang.speriode ( waar we in Indo
n.esje dol o p zijni. zotils( U weet. Red.· 
Uitl.o.at) regelend en coordinerend op' 
te treden' ten a_anzien :van bet goederen· 
verkeer in d e haven en alles, wat daar~ 
mee verhand houdL Zo ;worden ook 
nu nog steeds de ligplaatsen van de 
scbepen :in 1de haven van Priok door de 
I!CCretaris van deze CODliDissie geregeld. 
In de HavencommiB&ie hehhen zittio,g 
vertegeuwo'\lrdigers van de Konink.lijke 
Marine, bel Ieger, de oceaanvaart, de 
interinsulaire scbeepnart, de vemen, 
de prauwenveren en expeditiebedrijven 
en t-uiteraard- de bavenmeeeter en 
havenclirecteur. 

Op het ogenblik is het vrijwel 
zo, dat deze havenconunissie on
geveer bet werk doet, dat vroeger 
door de z.g. ,.Commissie van: Bij
stand" werd verricht. Deze was 
een adviserende raa.d voor de 
directeur der haven en bestond 
(met uitzondering van de milita.i
ren) uit practisch dezelfde Ieden 
als de haveDCOmmissie thans 
·beeft. 

De O.A.Z. . 
De O.A.Z. is een man; die v66r de· 

oorlog niet hestond. Hij is, ~at de h aven 
betreft, een erfenis van het Engelse 
interregnum. De Britten ken11l"en n.l. de 
N.O.I.C. ·(Naval 0£ficer In ChaTge), 

· Slot: zie pag. 12 5 
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Bij de foto' s 

I ) Onze Van Riemsdijk in · de Indische wateren ! 

Deze nieuwe aanwinst bleef maar elf dagen in 

Pr'fuk en begaf zich daam a naar Hongikong. In 

Priok liet bet schip echter de gele kleur van 

zijn schoorsteen achter ........... . 

2) Dezelfde Van Riemsdijk, ruim twee en een half 

jaar geleden, toen het sdhip nog in de modJ.er 

lag. ( Foto: L. L. von Miinching) . 

3) De Melchior Treub ondergaat zijn laatste Indi-
. ~ 

sche dokbeurt in het ,Aden"•dok te Priok. 

Daama: .afvaart naar Hongkong, waar hij spoe-· · 

dig zal verdwijnen onder de hamers van de 
sloper. 

4) In h et Logeergebouw aan de Molenvliet te Ba

tavia recipieerden de heren inr. · W~ M. Hens, · 

mr. D. F. de Koe en H. Harinck m et hunne 

dames ter gelegenheid van .hun benoerning res-· . - . . . . . . 

pectievelijk tot president-directeur en rdirecteur 

onzer m aatschappij. Onze tegenwoordige presi

dent-directeur, de heer A. F. Vas Dias en zijn 

echtgenote waren onder hen, die de toekomstige 

·directeuren k' .vamen gelukwensen. 

5) Het s.s. lYlilne-Baai tendert te Pontianak, Iangszij 

de coaster Kota Nica. ( Foto welwillend afge

staan door kapitein A. Soha-kel ). 

'' IW if ¥"*"'*' eww;•s -•=· 
t 

· . . Cliches: Cliche/abriek Kara11g Aq1jar. 
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Van· Riemsdij~ aangekomen 
.Een ,kinderschi~" 

. --
Na een voorspoedige \-eis van 40 dagen is in de morgen van 3 Novem

ber j.l. ons nieuwe m.s. ,Van .;a i ems d ij -k" ·onder commando 
van gezagvoerder Zomer de haven van Tandjong Priok binnengelopen. 
Het schip· had 57 passagiers aan boord, te weten 29 dames, 6 heren en 
22 kinderen. · 

Op zijn maiden-trip .heeft de ,V an R i e m s d1 ij k" vrijwel geheel 
in het kader van de gezinshereniging gevaren, zodat bet mannelijk element 
-de b~manning uiteraard ·niet meegerekend ............ - verre in de min-
derheid was. 

Nooddausule exit ! 
De veel gewraakte noodclausule, 

welke onze claim-mensen vele 
slapeloze nachten heeft 'bezorgd, 
gaat . uit · !bet connossement ver
dwijneni 

lnplaats daarvan zullen ais 
Speciale clausules in de connosse
menten worden opgenomen de 
restricties, waaronder door ons 
sedert 1 Juni j.l. algehele aan
sprakelijkheid wordt aanvaard. 

Deze clausules, welke de nos. 
6 en 7 zullen . dra.gen, luiden . als 
volgt: . 

6, Cl~fms dienen binnen 2 X 24 uur (Zon.! 
en feestdagen niet medegerekend) · na 
laatste losdag te worden voor.gebracht, 
indien aflevering geschiedt uit goedangs. 
Bij afievering ex-laadboten en langszij
schip dienen claims onmiddellijk bij 
Iossing te worden voorgebracht. 

7. De maatscbappij aanvaarot geen aanspra-
kelijkheid . 
a. voor tekorten, inhoudstekorten en/o{ 

beschadigingen, bij afievering uit 
.goedangs, als gevolg van braak, -niet
tegen.;taande normaJe voorzorgsmaat
regelen zijn genomen. 

h. VOO!' tekorten, inhoudstekorten enfo£ 
beschadigingen als gevolg van terro
ristiscbe acties, .door wje ook geplecr;d 
en in het algemeen van voorvallen, 
die de vervoerder redelijkerwijs niet 
heelt kunnen voorkomen of a!wenden. 

c. voor goederen, die kr,.chtem hun 
aar<d, dian wei ' vol~ens ~ebruik bul.ten 
de afgedoten goedanga, dus op l)pen 
terreinen, worllen OJ:Jgeslagen, · 

Verder zullen de connossementen 
door middel van een strookje of stem
pel worden v.oorzien van ~e tijdelijke 
claUBule, waarin wordt vermeldt voor 
welke plaatsen door onze maa.tschappij 
nog · geen algehele aaJlSiprak.elijkheid 
ian worden geaccepteerd. Deze clausule 
luidt: 

,.Te BaHkpapan; Ambon en Pontianak 
,.vlln·gt de aansprakelijkheid van de 
,;ntaatschappij eerst aan, wanneer de 
,.goed'eren aan de scheepstakel aange-

' ,slagen zijn en houdt deze op, zodra de 
, goederen de scbeepstakel -hebben verlaten". 

H et vorenstaande houdt dus in, 
dat · wij - hehoudens de genoemde 
plaatsen- voor de gehele archipel al
gehele aansprakelijkhe~d aanvaarden. 

. , Rob. 

Speciale zorg voor klnderen 
Re~s spoedig na vertrek nit Neder· 

land hleek, dat het mede in verhand 
met de veiligheid noodzakelijk zou zijn, 
om de vele kinderen voortduren,d' hezig 
te houden. Een schip als. de Van Riems
dijk heeft uiteraard geen op-alle~even
tualiteiten-voorbereid-kinderdek, zoals 
,liners'' als ;«le W iUem Ruys of de 
Oranje. Er moest dus iets worden ge
improviseerd, zodat een deel van het 
tentdek -werd afgeschermd. Binnen dit 
afgezette deel wer~en onophoudelijk 
kinderspelen georganiseerd door hulp
vaardige dames-passagiers. V oorts wer
den geregeld lessen gegeven en vooral 
,d·e morgen.Jk'en. volgens lestroosters, wer
~en henut om de · schoolkennis der 
oudere kinderen aan hoord wat op 
te frissen. De oudere kinderen waren 
dus ,.van de vioer" en de kleintjes bad
den op het ,kinderdek" meer ruimte. 
V oor bet les-geven · stelden zich ook 
dames-passagiers heschikhaar. 

Klndedeelt 
Enkele dagen voor aankomst te Be

lawan-Deli werd een apart 'kinderfeeat 
gegeven. Dat werd een dag van wedstrij· 

' den ( zaklopen. hardlopen met hinder
maBen en koekhappen), die werd be
a}oten met een filmvoorstelling. Dit 
feest wer:d' een groot succes en de 
ouderen (zijnd~ de volwassenen) heb
ben er minstens even haJ:1(1' van genoten. 
De goede zorg, die op deze wijze met 
vereende kraehten aan de kinderen wel!d 

. besteed, JJ,eeft zeer zeker ongevallen 
voorkomen, zo schreven ons drie pas
sagier - de heren P.V., P.K . en 
P .v.d .Mj.- ,d'ie · zo vriendelijk waren 
om al gedurende de reis een verslag 
te maken, dat .,de Uitlaat" hij h aar 
komst aan hoord direct in ontvangst kon 
nemen. 

Bematle voor volwa•••••• 
Voor de volwaseenen, de 29 ~ames en 

6 heren, wer,d' natnurlijk ook wei bet 
een en · ander gedaan op bet gebied ~an 
h et amusement. De organisatie daarvan 
was minder eenvoudig, gezien de on
gelijke verhouding tusren de seksen. 
Dank zij de voortreffelijke medewerking 
van de scheepsleiding werden verschil· 
lende avonden een groot succes. Twee
maal werd e(m avond van hersengym-

nastiek in elkaar gezet. f>e eerste maal 
tussen een achttal passagiers en een 
gelijk aantal K.P.M.-ers. Laatstgenoem
den wonnen (.hoe kon. h et ltJJnder$! Red • 
Uitlaat) ,deze hersen-kamp. De tweede 
avon:d ging het tnssen acht dames en 
acht heren. Hierin verloren · de . her(m 
(zie voorgoond commen.taar. Red. 
Uitlaat). Voorts werden er enige dans
avonden georganiseerd, een bridge-,d'rive 
en eep tafeltennis-tournooi. Het dansen 
had plaats op bet sloependek. dat met 
seinvlaggen en gekl~urde Ia~pen werd 
versierd. Van ,de weinige heren uiteraard 
het summum aan uithoudingsvennogen, 
danslust en tempo-vastheid ge(Hst .. ....... 

Vaal havens 
Er werd een groot aantal havens aan

gedaan. Dit verlengde de reisduur, doch 
verhoogde bet plezier van de rei&. De 
V ttn Riemsdijk kwam achtereenvolgens 
in Plymouth (Eng.), Port-Said, Aden, 
Belawan-Deli, Penang en . Singapore. 
Telkens streek kapitein Zomer zijn 
eigen motorsloep om de passagiers aan 
wal te hrengen, waar zij de benen een 
heetje konden strekken en hun loop
routine op peil konden houden. 

Na Singapore steeg de spanning, voor
al onder de dames en we:r;d reikhalzend 
naar Java uitgezien. De aankomst in 
Priok brak. de~e spanni~g en eindigde 
de maiden-trip van de Jl an Riemsdijk. 
Het ee'rste schip van ;~le Reyniersz-klasse 
heeft zijn bestemming eindelijk hereikt; 
De Van Riemsdijk is · een mooie aan
winst ·voor onze .maatschappij, ook a1 
mag zij er voorlopig nog ~et over he
schikken. De Jl,ur. Rie17l$dijk is inmid
dels al naar Hongkong vertrokken. om 
op de Deli- Straits-China-lijn van de 
K.J.C.P.L. te worden ingezet, aan weJke 
maatschappij bet sthip tijdelijk ia uit
geleend. 

Boadl•Wiq 
Bet is een mooi ~~~Chip, waaro•er 4e 

maat8chappij op Zater.dag 6 November 
.met trots, vertegenwoordige.rs der pen, 
rondleidde. · 

De maatschappij was vertegen'WOOr
digd door de heren Biickmann en Zuur 
van de Secretarie en ~'e hoofdredacteur 
van .. de Uitlaat". De technische rond .. 
Ieiding geschiedde door gezagvoerder 
Preee, die de pers kon vertellen, wat er 
aan de Van Rienudijk alto voor D,J.erk
waardigs was. En dat is heel wat: · de 
ruime salons, de prachtige bar, de grote 
hutten en vooral de sem'i-luxe-hutten, 
die complete kamers zijn, ingericht op 
een wijze, zoal& men die aan de wal niet 
veel zal aa~treffen. · 

Jammer, dat we de Jl an Riem.sdijk 
voorlopig nog moeten missen. Enfin. 
wat in het vat zit, verzuurt niet. We 
h ebhen nu al zolang op de V asn Riems
dijk gewacht. Een heetje Ianger mag 
'en1 ook niet h.inderen. 

J. B. B .• 



K. P.M. - Journaal 
-Aan boorci van het m.s. Sibajak. 

dat op 26 October j.l. uit Rotterdam 
naal' Indonesie is ,vertrokken en op 
23 November a.s. te Tandjo~g .Priok 
wordt verwacht, bevindt zich een groot 
aantal gezinsleden van K.P.M.-ers. Wij 
Iaten de lijst hier zo volledig mo,gelijk 
volgen: mevr. W. Zindel-de Graaff met 
dpchtertje · '(naar Soerabaia), mevr. 
M.D. Fleischer-Wiegerink met doch
tertje :• (naar Belawan), mevr. G.J. v. 

· Noordenne-Van' Putten (miar Batavia), 
mevr. H.J. Pronk-Leenders met doch
tertje en baboe (naar Batavia), mevr. 
H. Witteveen-Uiterwijk . met zoontje 
(naar Soerabaia), mevr. S.I. Koolhaas 
Reve,rs-Potushenko (naar Soerabaia), 
mevr. E.L.M. Vierhout·D~ Wolff met 
3 zoons (naar Soerabaia), mevr. J.E. 
Visser-Dreyer (naar Makassar), mevr. 
C.A. Vos-Mascle (naar, Batavia), )m.evr. 
I.A. Wolff-Schreuel met 2 kinderen 
(naar 1Soerabaia), mevr. J.J.M. v.d. 
Sloot-Van Hercules met 2 kinderen 
(naar Soerabaia), mevr. M~ Roelink
Vermeer (naar Medan), in.evr. H.M. 
Prose-Imbert (naar , Batavia), mevr. 
C.I.H. Mesker-Doomik met . 2 kinderen 
(naar Soerabaia), mew. S.L. v. Leeu
wen-Van Hanegom (na~ Batavia), 
mej. H.E.'Jansen dochter van hfdempl. 
A.C. 'Jansen (naar Cheribon), mevr. 
A.E.A. Jani-Kieviet (naar Pa;d'ang), mevr. 
A.A. Hissink-V an Brake! (naar Me
dan), mev:r. A.J. v. Dijken-Van Otterloo. 
met dochiertje (naar Soerabaia), mevr. 
0. ter Braake-Meeter (naar Batavia), 
mevr. : C.; .de Bruyn-De Vries ~ (naar 
Batavia),' mevr. E. Bense-Willemsen 
met dochtertje (naar Soe.rabaia), mevr. 
W.G. Wierda-Tickelaar met 2 dochter
tjes (naar Soerabaia) mevr. W. Roos
Bieset (naar Teloek Bajoer, Borneo), · 
mevr. M.L. Riem-Teo Cate met 1 kind ' 
(naar Makassar). 

• 
-Met de WiUem Ruys, die op 

29 October te Batavia arriveerde, 
reisae. de 1 gepe.nsiooneerde employe 
B.E.R. Bastiaans, ,die een kort verband 
bij de maatschappij heeft aangegaan 'en 
op de afd. P.Z. van het hoofdk810toor 
is ~eplaatst. 

• 
-De Willem Ruys, 'die op 5 Nov. j.l. 

weer van Priok naar Nederland vertrok 
had de volgende !eden van ons pereoneel 
aan boord: gezagvoerder A. Bik, ge
zagvoerder M.L. Berveling, hoofdwtk. 
A.J. Komen, hoofdwtk. L. de Roos 
( vergezeld van zijn echtgenote), em pl. 
H.L. Manson met zijn echtgenote, 
3e atm. W.D. Kruyer, 4e wtko. Jl. Prent 
en H.J. Borkeot eo leerl. stm. J. De-

vilee. Voorts ,eiSde mee de dochter 
van gezagvoerde1)' Schippers. Te Sin;ga
pore zou.den ' embarkeren le : stm. 
G. Altona,lvergezeld van zijn eehtgenote 
eo zoontje. 

• 
-Op grond van de bepaliogen van 

de z.g. ,.<acte van verbintenis'J en art. 28 
van het K.P.M).,Dieostreglement (Htdst. 
VI) werd van de gage . van nieuw 
uitgekomeo offficieren · maaodelij"ks 
een zeker bedrag iogehouden, ter 
vorming van eeo ,waarbot',gsom" voor 
terug' te' betalen opleidings-, uitzen
dings• eo uitrustingskosten, indien be· 
trokkene binneo 3 jaren na zijn nit
zendiog ' de· dienst der . maaf.eichappij 
mocht verlaten. 

Waar echter onder id'e ,.Collectieve 
Atibeidsovereen:komst 1948" g~eo waar· 
borgsommeo meer zullen worden ge
vormd, is besloten om tot terugbetaling 
van de reeds gestorte waarborgeommeo 
over te gaan. 

In verband hiermede zullen de 
reeds gestorte waarborgsommen, 
vermeerderd met 3,6% rente tot 
en met 31 Dec. 1948 per 1 Januari 
1949 ter beschikking van be
langhebbenden worden gesteld. Na 

.De Klemtoon 
Mijn man wellkt voor de K.P.M. 
Of moet ik 't anders zeggen? 
Hij zei, toen ik dat vroeg aan h'em: 
,.De klemtoon wat verleg,gen" 

Mijn. mao werkt voor de K.P.M. 
Dat klinkt h~l ti-ots eo deftig. 
En in je toon leg je ide klem 
op ,.mij.n", maar niet te heftig. 

Mijn man werkt voor de K.P.M. 
Z6, ale je zelf gaat werken. 
Hij rijdt heel ,.lux"(!). jij met de tram. 
Laat hij je lach niet merken , •. . .. 

Mijo JIU!n werkt voor de K.P.M. 
en geeft zijn beste krachten. · 
En ale ik hem niet 's avonds rem, 
Dan? Slapeloze nachten ... , .. 

Mijn man werkt ooor de K.P.M. 
Dat is er dus met ,.tegeo". 
Nu weet ik geeo woord, dat rijmt op .,em", 
Due verder maar gezwegen. 

-Mijn' man werkt voor de K.P.M. 
Dat wil toch heel wat zeggen. 
De maatschappij, die' boft er bij._ 
Daar wil 'k ide klemtoon leggen! 

J.H.H.-R. 
Echtgenote van een K.P.M..-er 
Augustus tl948. 

Even voor het ter perse fta&n 
van dit nummer, bereikte one het 
bericht, dat op 11 November j.l. 
plotseling overleed de heer 

Wladimlr Ernest Tengker 
in Ieven beambte der afd. Ver

voer van onze maatschappij. 
Tengker werd in 1904 geboreo 

en trad in 1920 ale proviandklerk 
in dienst. · 

Hij laat eeo vrouw eo 8 kin
dereo na. 

Zijn stoffelijk overschot werd op 
Vrijdag 12 Noy. o_p .. Laanhof" ter 
aarde besteld. De chef der afd. 
P.z'., mr •. D.F. de Koe, ·en ds~ 
Snij,d'ers voerdeo het woord. 

laatstgeno'em.de datum wordt er 
geen rente meer vergoed. 
Zij, die menen aanspraak te knnnen 

makeo op terugbetaliog van door ·hen 
gee torte waarborgsommeo, -hl!bben per • 
circulaire reeds · het verzoek ontvaogeo 
om zo sj:)Oedig mogeliJk een opgave in 
te dieoeo bij de Af d. Cm: llfH.K. van 
de door hen gestorte bedrageo. 

• • 
-Op Dinsdagavond, 2 November 

j.l., recepieeJ:l(i'en in het Logeergebouw 
Moleovliet de nieuw-beooemde presi
dent-directeur eo directeureo en de 
dames Bene eo De Koe. V rijwel het 
gehele pereoneel, te Batavia en Priok 
woonachtig ·of vertoeveod, kwam die 
avood naar het Logeergebouw om zijn 
gelukwenseo aao te bieden. Ook waren 
er veleo van buiteo het bedrijf, die van 
de gelegenheid ~;ebruik maakteo om de 
nieuwe functionarissen te -complimen-
teren. 

• -Teneinde te voorzieo· in · ~e be-
hoefte aan eeo . verbinding Padaog
Enggano-Batavia v. v. is besloteo om 
in de vaarberirUm · van 14 Dec .• 

' 15 Febr. '49 (en vervolgens om de 
9 wekeo) Poeloe Doea · (Enggano) in 
de heen- eo Malakoni ( Enggano) iO: 
de terugreis in lijo W., ale vaste extra
pl;aatsen aan te lopeo. 

• 
-De rangbenaming ,.Indisch hof-

meester" is · vervallfm. loplaats hiervan 
zal de naam ,.hofmeester" worden: gt); 
bezigd. 

• -Gezagvoerder Schake! van de Kota . 
Nioo meldt ons; dat de djoeroemoedi 
J. Soeba, a.b. van zijn schip geplaatst, 
J(fezer dagen zonder er eeo speciale 
cursus voor te . hebben doorlopen, 
exameo heeft gedaan voor stuurman
locaalvaart eo daarvoor is geslaagd. 

Wij weos.eo stm,-locaalv:aart Soeba 
wei bijzonder geluk met deze prestatie, 
die niet zo heel dikwijls te notereo valt .. 

Slot zie: pas'. 12 9 
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lnternalionaal arheidsoverleg 
De conferentie te San Francisco 

Het is bekend, dat in o-ns land (eli in _vele andere Ianden) dikwijls 
verbeteringen in de positie van de arbeiders en -in het algem.een- de 
sociale verhoudingen tot stand komen, tengevolge.. van al dan· niet 
langdurig ovedeg, waaman vertegenwoordigers van ·de Overheid, werk
gev:ers en werkneme1:s deelnemen. In Nederland speelt hlerbij na de oorlog, 
de- Stitehting · van den. Arbeid, het overleg-orgaan van werkgevers en 
werknemers, een grote rol. Het overleg tussen de drie groepen beperkt 
zich ecliter niet" tot de grenzen van een bepaalde staat. Op de Intemationale 
Arbeidsconferentie komen vertegenwoordigers van Overheid, werkgevers 
en· werknemers uit vele Ianden bijeen, om te beraadslagen over Vl<aag
stukken op het gebied van de arbeid. Het belang van deze conferenties 
is niet aileen gelegen in het tot stand komen van intemationale afspraken, 
waarnaar de verschillende Ianden zich bij hun sociale politiek zullen 
richten, maar ook in het uitwisselen van ervaringen, waarop kan worden 
voortgebouwd. Zo is ook deze zomer, omstreeks begin Juli, voor de 31e 
-maal de Internationale · Arbeidsconferentie gehouden, ditmaal te San 
Francisco. 

Wij willen U iet8! vertellen van wat 
daar is hesproken en tot welke he
sluiten men is gekomen. 

Vrijheid van vakverenlging 
. De vrijheid van vakver~niging vormde 
wel het helangrijkste onderwerp. Pit 
was een moeilijk punt, want niet in aile 
Ianden hehhen arheiders en werkgevers 
het recht om zich vrij te organis)eren, 
naar eigen inzichten hun hestuur;d'ers 
aan te wijzen,t 'te hepalen hoe een orga
nisatie te werk zal gaan en al jilie andere 
-dingen, die1 wij het best kunn'en samen
vatten in het hegrip ,vrijheid van 
vakvereniging", zondel' dat de overheid 
zich hierin mengt. 

Ook 1is in aile landeD' de ontwikke.. 
ling van de arbeiders niet gelijk, of 
hehhen zij h etzelfde h egrip voor de 
keuze van hun hestuurdera en hehhen 
die hestuurders een zelfde verantwoor
delijkheidsgevoel om ·de kracht van hun 
vakverenigingen op een juiste manier 
te gehruiken en niet zodanig, ;llat de 
openhare orde wordt verstoord. Geen 

· enkele regering kan natuur lijk gedogen, 
dat vakverenigingen (van werkgevers 
noch van; arheiders) hoven de wet zou 
zijn gesteld en dat 'er ;d'us niet zou kun
nen worden ingegrepen, wanneer de 
openbare orde mocht worden verstoord, 
o£ daarvoor ernstig gevaar mocht he
staan. 

H et was ,dan ook een netelig punt 
, voor de conferentie om enerzijds de 
. ,vrijheid van vakvereniging" te 'erken
nen, maar anderzijds ondermijning van 
de openhare orde niet in de hand te 
werken, 

Resolutie 
Ook van de zijde der arbeiders 

toonde men voor dit laatste veel 
begrip en zo was het mogel.ijk bij 
het opstellen van een resolutie tot 
een compromis te komen, dat 
overigens in de· pradijk vermoe-

delijk nog wei eens tot moeilijk
heden aanleiding zal geven. 
De Ian den zijn n.l .. niet v e r pI i c h t 

om dergelijke reSioluties na te Ieven en 
in 'de eigen wetgeving op te nemen. Dat 
kan in vele gevallen ook niet, omdat de 
toestan:d in een land dat onmogelijk 
maakt. 'Maar het is toch wei 1de hedoe
ling, dat de Ianden zich in. elk geval 
in hun wetten zoveel mogelijk houden 
aan de uitsprakeu van de conferentie. 

De resolutie, waartoe men kwam, 
houdt in, dat de ondergeschikthei,d' van 
de vakorganisaties ; .aan de wetten van 
haar land wordt erkend, met dien ver
stande echter , dat deze wetten n6ch naar 
,inhoud, noch naar toepa.ssing afhreuk 
zuJlen mogen doen aan de waarborgen 
voor een vrije vakvereniging, die de re
solutie toekent. Die waarhorgen zijn, 
dat werkgevers en arheiders zonder 
enig oridel'scheid h et recht hehhen, om 
zonder voorafgaand. · verlof organisaties 
op te rich ten. en zich naar vrije keuze hij 
die organisaties aan te sluiten, voor zo· 
ver de etatuten van die organisaties .d.at 
toestaan. Verder, dat de overheid .zich 
zal onthouden van inmenging in de in
WeJ1.dige regeling van die organisaties, 
de keuz.e van de vertegenwoordigers, of 
de regeli.ng van de werkzaamh,eden. 
De uitvoerende macht -dat zijn dus 
de staatsorganen- waardoor de ·over
heid haar wetten doet uitvoeren, zullen 
niet hevoegd zijn d'eze organisaties te 
schorsen of te onthinden . 

Afwachfen maar . . . · 
Men zal nu moeten afwachten of aile 

Ianden, die voor ~·e resolutie· hehhen 
gestemd --en zij werd met hijna al
gemene stemmeru aan genomen- haar 
ook werkelijk zullen toepassen . Pas 
wanneer hun volksvertegenwoordigin· 
gen de resolutie onderschrijven, zijn ·ze 
daartoe verplicht. Maar tenslotte zal 
het toch de rechtsovertuiging 1d.er vol-· 

keren moeten zijn (d.w.z. datgene, wat 
er in het volk leeft) wat het :volk oor
deelt het recht te zijn, waarop :de ,vrij. 
heid van vakvereniging" ISII:eunt. Zolang 
in hepaalde Ianden die rechtsovertui
ging niet hestaat of geweld wor,d't aan
rredaan, zal ook een internationale over-
t> k . eenkomst de ,.vrijheid van va verem-
ging" niet kunnen afdwingen. 

. Andere vraagstukken 
Beh alve over een paar on,d..erdelen van 

het loonvraagstuk en de nachtarheid 
voor vrouwen en kinderen, werd voorts 
itorr van (1edachte gewisseld over de 

t> t> ~ 

voorlichting fomtrent beroepskeuze. So-
ciaal gezien is dit een zeer helangrijk 
onderwerp. vooi werkgevers, zowel en 
alSl de arheiders. Immers, voor h eiden 
is het een voordeel. . wanneer de ar
heider zoveel mogelijk ;dat werk doet, 
waarvoor hij aanleg en kundighejd 
hezi~ en waarin hij de grootste vol
doening vindt. H et voordeel van een 
internationale regeling zal vooral zijn, 
dat meer aandacht wordi geschonken 
aan het vraa·gstuk, hoe de juiste plaats 
voor iedere werkende Dian of vrouw te 
vinden. De nadruk ligt hij de voorlich
ting voor :het kiezen van een hero~p 
echter heel' sterk op de persoon, d1e 
voorlichting geeft, op zijn kennis en 
ervaring en vooral op zijn psyc~olo_gisc~ 
inzicht in de arheider. Het IS hterhiJ 
dus in de eerste plaats zaak, om de 
juiste personen te kiezen voor het geven 
van de voorlichting en hun een .goede 
opleiding te. verschaffen. Een. i~terna
tionale reaehng zal daartoe we1mg kun~ 
n en bijdr:gen. Het volgend j~aJ; zal ~it 
punt echter opnieuw in h ehandelmg 
komen. 

I . Tevreden 
AI met al mag men dus over de re

sultaten van de San Francisco Confe
rentie niet ontevreden zijn. Immers, 
helangrijker nog· dan tasthare resul
taten is de wil van de volkeren, om door 
aezamenlijk ovedeg .in onderlinge 
~vereenstemming deze resultaten te he
reiken en daardoor ieder voor zich zijn 
steeu tje hij te ,(lragen om in de gehele 
wereld tot hevredigende toestanden te 

"
"eraken. . Toegez.on.den door de ,,Werkcom.missie 

P Crsonecl!'\orgnnen" van hct "Centraal 
Socia a! \Verltgevers-V e.tbond". . 

Eerste SI-boot te water 
Vertrekt in Januari naar Indonesia 
De eer8Le van de zes .schepen der Sipirok

kia8sc, de Sinaball8, is op Zaterdag 11. Sep
tember j .l. bij de wcrf N.V.C. v.d . Gtessen 
& Zonen te Krimpen a.d. U ssel te water ge
laten. De doopplechtigheid geschi·edde door 
m evr. M . v.d. G it>ssen-Oosthoek, echtgenote 
van d e directeur der werr. 

Het schip is ruim 89 m lang. Hct drnag
vermog:en is ongeveer 2.800 ton, Er is acco
modatic voor 12 hutpas.sagiers. 

Verwacht wordt, dot de Si!llabang nog voor 
•hct einde van ·dit jaar zal worden O·pgeleverd 
en in Januari 1949 naar lndonesic zal ver
trekken. 



u • • • • . . vraagt 
WIJ antwoorden 1 

'<lp de ta ntieme>, gratifi~a ti~ ,; {'Tl bonu~sen 
moet inhouden. Achteraf worde n alle 
inkome ns over een ge heel jan" herekend, 
dus inclusie f tanLiemes eLr ., waarna pa~ 
de definitieve hela~ti ng-aanslag ka n 
worde n vastgesteld. De in het vorige munmer geopende correspondentie-rubriek ( wij 

aarzelen haast om het te zeggen, uit vrees voorbarig te zullen zijn!) is 
een succes gebleken. De redactie heeft ve1·schillende brieven en mento's, 
a1s ook mondelinge vragen ontvangen, die zij hier naar beste weten 
beantwoordt. 

E e n ieder zal aat1 de hand van zijn 
maandelij kse hehtstin g-inhoudingen kun
nen nagaan of de inhouding a l dan niet 
15% van h et inkomen te ' hoven gaat. Zo 
ja, dan zal de voorheffin g vatt 15 % t.z.t. 
nog m oe te n worden verhoogd, zoals in de 
hetreffende mededclin g ook reed s is aan
ge geven. H .v .S. Reeds b e t cer ste stukje ,Sc\uijfknnst" 

van Brokkie B t·ak heeft heel wat pennen 
in Leroering gebrat·ht. Inderdaad is Cl' 

- naat· ook we\ nit BTokkie't> voorheelden 
telkens weer blijkt- ee n e igen ,K.P.M.
~tijl", net r.oals e-r · een korfbalstijl, 
kyn ologenstijt, voethahtijl of amhtenaren
stijl is. In werkelijkheid io h et ee n 
,;groep sjar gon", dat het goede Nede rlands 
verdringt. 

, Per soonlijk zie n wij gcen red en, waarom 
mNI in die nstbrieveri zo kr mnpachtig aan 
dit ,groepsjaqw n" zou mJ>~ If'll hlijvl'n 
vasthouden. Wij be.,efft>n edJter , da t wij 
in d e journa l istiek cen grot ~re vrijheid 
van woonlgehr uik bezitten .. H et hang\ 
ovt'rigens natunrlijk van Uw l'hef af. Als 
h ij op d it spe1·ifieke taaltje staat, hope n 
wij, dat U nict meer gedeprim<-.erd zult 
zijn, wanneer cr veranderin~en in Uw 
f'On<"epten worde n a:mgcl~ra <'ht , die wel
Ii..Jll aileen · maar zijn t e herlt~iden tot he\ 
nu eenmaal witle n vasthoudc n aan de 
,.eigen " ~.P.M.-stijl. 

Th. U wih gaan schrijve n vo1>r , de Uit
laat" en vraagt, waarover. Bij voorhaat 
h eten wij U . we lkom onde.r de sdrrijvende 
K .P.M.- e r s. R aad kunne n · wij U m oeilij k 
geve n. Alit's i~ eigcnlijk lW<'d . Schrooru 
niet, •ook ni et als U meent, dar U de taa l 
misschie n onvoldoende b eh cerst om arti
kelen tc sch rijven VO>or dagbladc n, tijd
~<·hriften e.d. T emlotte is he t de taak der. 
redaclie om Uw hijdragc in leesb ttr.e vonu 
te. gieten . Oat gebeurt rnl'l de meeste ., 
bijdragen. ' 

R. v. H. Natuurlijk kunt U vragcn van alge
mene aa rd, he t K.P.M .. -b~drijf Letreffendf', 
stellen. Wanneer het dividend over het 
boekjaar 1947 bekend zal WOII'den, kunnen 
wij U niet met zekerheid ·zcggen. Ver-, 
moedelijk in de eersle -ht'lft van hf't 
komende jaar. De uithetaling van de 
Laltmsgratifira ticflronns -over 1946 kunt U 
hinnenkort verwachten e n is wellicht 
reeds geschied, wanneer dit antwoord op 
Uw vraag wordt afgedrukt. De h eren van 
Crnll waren ·druk aan het cijfc•·cn in 
staten, die door PZ gereed wa'•·en gemaakt. 

H r. B. Uw v~aag O\'CI' de 15 % (loon) 'helastin g, 
die vooruit WOTdt geheven van -de uit tc 
betalen halansr.rat ificatieJLonussen, is zcer 
intercssnnt e n dus waard om cr llll't et'n· 
artikel vnn om.e he\asting-expert op Cml 
nader op in te gaan-. Voorlopig kunnen 
wij U het onderstoan de wei va,;t vcrtellen : 
De 15 % he lasting is een -voorheffin:r, 
d.w.z: de werkgever is door de belasting
dienst verplicht om van elk loon, gage, 
salatis en andere inkom~tcn een be
lasting in te houden: Aangezien tantiemes, 
gratificaties en honussen niet vooraf 
bekend zijn en geen vast inkomsten
Lestanddeel vormen, kan hie rvoor niet d e 
gebruikelijke tafel worden gehezigd. 
Bij de wet is een ieder verplicht om bij 
de belastin gdien st aangiftc te doen van 

, zijn jnarlijks inkome n. Uitgezonderd 
hie-evan zijn ambtenaren en werknelnel's 

. met een salaris of loon van f 1.200.
's jaars -of minder en werknemers met 
een boger inkottten, indien daarover d e 
Overgangsbelasting reeds volledig is in-

gehouilen Voo•· de ove r gangsbelasti ng 
1946 geldt deze verplichting nie t voor 
belastingplichtigen met inkomens klein e1: 
tlan f 2.700.- 's jaar~ . De vc rpliehting tot 
indiening ·bestiull edllcr >teed s, indi('n ee n 
aangiftchilje t door de· IMpectie i~ toege
zonden. Aangezien cle K .P .M. de over
g:m gsb ehtstin g en ook de Ioonbelasting 
•·ced s voll cdig inhou{}t zijn de werk ne
mers bij dt~ K .P.M. vrij gesteld van de 
vt•rplichting tot het eigeaier beweging 
indiene n va n lie aangifte n. Dit houdt du s 
t t\Vl'ns in , 1lut d<• K .P.M . ook de bela~tin g 

Indien de b elasting-aa nslag per maand 
mom entce l l agc•· is da n 15 % za l restitu tie 
plaats heh be n, m aar m en hedenke ·hie rbij , 
dat me t de tantieme <>I' ~ratifh:atiejhonus 
he t totaal inkom en p er · jaar h oger za) zijo 
f'n bij gevolg ook de bda~t ingaan~lag. 
tengevolge van het p rogressieve helasting
ta rief. D.w.z. het hel asting-perceotage 
neernt to~, naarmate h et jua1· lijk~e inkom<'n 
to.cn eemt. M.ogelijk kunnf'n wij {)J) dit 
belangrijke onderwr.rp no:r een.s uitvoe
ri;rer teru gkomen. 

·stijl geen ·Stijl .. ... 
Brol(kie Brak.'s allerlaatste bijdragen over ,schrijfkunst" moeten 

even tot het volgende nummers wachten. De redactie ontving n.l. een 
aardige inzending, die is overgenomen uit het boelije van Chalivarius 
(beroemd geselaar van taal-mis bruili:ers), getiteld: ,Is dat go.E:d 
Ne(\erlands?" 

Het is een lang gedicht,· ,De Sti,jl" genaamd, da t bestaat uit achttien 
couplet ten, waatvan wij er twee willen afdrukken: 

.De stijl ve rtuont de vorm va n ';; mensen 
~an>e geest ; 
D ie ,;nd< men telkens weer, in wat m~n 
va n hem h•est. 
De woorde n op zich zelf zijn nlgemc.NI 
}wzit; 
Het komt er maar op an n, hoe zet g.: 
z' in ' t geli•d ? 
Dit doet gij na a~ uw aa rd, naa r uw per
so-onlijkheid, 
En zo verraadt uw stijl wa t soort van m ens 
gij zijt: 
Eenvoudig of gcmaukt, hijzonder of 
.banaal, · 
Sch erpzinnig of venvanl, gewoon of 
geniaal ; 
En slechte stijl i ~. nls men 't euvel goed 
b eschouwt, . 
V-olstrekt geen zaak van tanl. 't I s el.'n 
karaktcrfout. 

De rneeste n gev('n ' enke l hun gedachten 
niet 
Omdat hun l!;eest te weinig stof tot sch rijv1' D 
biedt. •· 
Zij :redener e n zo: :tis 'k zeilde zonder 
vlag, 
Dan kwa m e r wei iets heel onnozels voor 
de dng. 
To<'h kan een eerlijk ~tuk, llit een ecn
voudig brein, 
Vo-or een b cperkte kriug zecr lezeus
waardig zijn, 
Indien de ~ ~,hrjj~·et· zich be heerst, en steeds 
hedenkt 
Dat weidse woordenkeus tlc stijl gct"n 
schoonheid sl'hcnkt. 
Dit is ' t voo:rnaamste waar nw stuk mee 
valt of staat : 
Niet wat gij sclarijft, m aar wm gij Ollge
schrea.•en laat. 

Tot zover deze fragmeuten uit Chari-
varius' gedicht. • 

Hij heeft ongelwijfeld de spijker op 
de kop getikt. 

Voor messrooms 
en .afdelingen 

' t W ar e tc wen ,;en, 
-dat a ile men~l'n 
hun ei~en gcbrek f"n 
het eerste bekeke n ; 
.Jan zouden zij het wel 
van andercn tc pm te n. 

la tl'n 

Van .. Uitloal.. nuar oploot 
' ,De journalistiek leidt tot alles" 

heeft wijlen ,le Tigre" Clemenceau, d; · 
Franse staatsman uit de Eerste Wereld
oorlog, eens gezegd. , Pourvu qu'on en 
sorte", voegde hij er aan toe. , Mits 
men er tijdig nit gaat". 

Het is ons :claarom een eer in deze 
kolommen ·te kunnen aankondigen, dat 
de .. Uitlaat"-oppas - het krukzittende-, 

. p apierenrondbrengende-, strootjesroken
rle- en koffiehalende onderdeel van (]'e 
,Uitlaa t"- de journalistiek hceft v~r
laten. Hij is aangcsteJd tot bedienaar van 
de rechterlift in het hoofdkantoor, 
een fun.ctie, ' die hij ook vroeger reeds 
schijnt te hebhen hekleed. 'Hij was, 
zolang er in het K.P.M.·he.d'rijf in In
donesie geen lift te hedienen was, tij
d~Jijk bij de ,Uitlaat"-redactie gede
tacheerd. De rust, ,die hij .daar h eeft 
genoten, heeft hel}:l - na.ar wij hopen
gesterkt voor de taak. die hij nu weer 
op zich heeft genomen. 11 
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Vervolg: K.P.M.-fournaal Nogmaols •. paketv•art" Slot: Organisatie Priok 
-2e s.tm. P.F. Albrecht ging met 

binnenlands ver1of. 

- le stm. G.H. Hoogland is op 5 Nov. 
j.l. per vliegtuig voor een gezinsschei
dingsverlof naar Ne.d.erland verh·okken. 

e 
- De .Melchior Treub is zijn Iaatste 

reis ( naar de Chinese slopershMner) 
aangevangen onder gezagvoerder Zomer, 
d ie kort tevoren de m .s. Van Riemsdijk 
uitbracht. · 

e 
-Op 17 September j.l. is onder grote 

helangsteiiing van de N. V. Dok- en 
W erf Maatschappij Wilton-Feyenoord 
te water gel!;!ten het m.s. Camphuys. 

Het m .s. Camphuys is een van de dt·ie 
schepen van het type Reyni.ersz, die 
onze maatsehappij na de oorlog heeft 
besteld in het Vlootreconstructieplau. 

De doopplechtigheid• ,werd verricht 
door mevr. S. Delprat-Veth, echtgenote · 
van iN.r. D. A. Delprat, lid van de Raad 
van B estuur onzer maatschappij en di
recteur van de Stoomvaart Maatschappij 
,Nederland". 0 

K. P M. en H:olff 
delen de punten 

De uitgestelde wedstrijd v:an ons 
KP.M.-elftal tegen de ploeg van 
J{olff is in een gelijk , spel 3-3 
geeindigd. 

De drie K .P.M.-goals werden voor 
de rust, toen ons elftal met .bet windje, 
dat over het Koningsplein Zuid woei, 
in de rug speelde, gescoord door Arifin 
( Ti:kker~j), Jiich (Cmlll) en Moerman 
{D.V;). Na de rust nam de K.P.M. ach
terhoede het in het bewustzijn van de 
voorsprong, te gemakkelijk op en werd· 
keeper Van Santen ( Cmlll) driemaal 
gepasseerd. 

Moerman makte in een botsing 
met de Kolff-doelverdediger aan 
de lmie geblesseerd. Het was zo 
ernstig aangekomen, dat Moerman 
in bet Petamboemn-Ziek·enhuis 
moest wor den opgenomen. 

Aile collega's wensen hem langs deze 
weg een spoedig herstel en een snelle 
hervatting van ~ijn voetbal-carriere toe. 

De omzetting van het elftal door het 
uitvallen van Moerman hlerk in de 
wedstrijd tegen Kolff al direct een ver
zwakking te zijn. 

Naar aanleiding van ons artikel over 
.,paketvaart" hereikte ons nog de op
merking. dat .. paquebot" in het ~rans 
nog de figuurlijke betekenis heeft van 
,onderste zcil" van ( thans verdwenen) 
zeilschepen. 

Het artikei heeft - zo merkte een 
andere inzender op- een al-oud ver
haal weerlegd. Hct heette n.I. , dat de 
naam onzer mwatsc~appij oorsp:ronke
Jijk met twee .,k"'s ·wer.d gesehreven, • 
maar dat ter elf.d'er ure .,Paketvaart" 
met maar een .. k" werd ingevoerd. 
Het heette verder, dat anders de nit 
elf le tters bestaande naam in code
telegramme.n voor ~lrie woorden zou 
worden gerekend. ·De tien letters vorm
den twee code-groeperi' van vij£. Als h et 
waar zou zijn geweest, zou de K.P.M. 
inderdaad een lief sommetje aan 
telegramkosten hebben uitgespaard .. .... 

Het is p]ezierig t e kunnen comitate
ren, .d'at deze vergeten historic de al
g:emene belangstelling onzer lezers · 
s.ch~jnt te hehben gehad. Dit b leek ons 
duidelijk uit verschiUende verzoeken 
om meer van dergelijke artikelen, 
welke rechtstreeks hetrekking hebben 
op de · maatschappij. Verdere voor
lichtende artikelen vindt men reeds in 
.dit nummer ( .. Wat is winst" en ,Interne 
organisatie van Priok"). Voorts werd 
ons o.a. gevraagd eens een beschrijving te 
geven van het a•annemen van lading op 
een agentschap en over de indeling van 
de boekhouding op het hoofdkantoor 
en op een groot- en klein agentschap. 
Een andere Iezer verzocht ons om een 
artikel over de transport-moeilijkheden 
van en naar T andjong Priok en in Ba
tavia. W eer een ander v·roeg o m in
lichtingen over representatie-textie l
toewijzingen voor de opvarenden via de 
K.P.M. 

Dit kunnen niet allemaal redactionele 
arlikelen worden. Toch willen we er 
graag wat van zeggen en doen de~halve 
hierbij een beroep op me.dewerkers .,in 
het vak" . 

· een van die merkwaardige afkortin,gen 
waarin de Engelsen zo sterk zijn. ( De 
hoofdredacteur van ,de Uitlrmt" 'lwriJn-. 
nert zich rwg de expeditie tegen 
Bali, toen er een ,S.N.O.L." en 
een ,S.N.O.T.'' - respectievelijk ,senior 
nav.al officer landing" en .. senior naval 
officer transport" -aan board va.n de 
schepen waren, die de Ne'derlandse 
troepen vervoerden) . De O.A.Z. staat 
rechtstreeks onder 1Jevel van de com· 
mandant-zeemacht en is de hoogste 
plaatselijke marine-autoriteit in de ha
ven. De , instructie" van de O.A.Z. is. 
nogal veel-omvattend. Voor ,d·e koop
vaardij i s hoofdzaak, dat hij opdracht 
heeft o m deze zoveel mogelijk te steunen 
en te bevorderen en in tijden van ge· 
vaar te beschermen. De wijze, waarop 
de O.A.Z. de koopvaardij-haven, waar 
hij is geplaatst , wenst te beschermen, 
wordt geheel aan zijn eigen inzichten 
overgelaten. Hij hezit daartoe uitge
breide h evoe(!dheden, waarop wij hier 
niet na.der behoeven in te , gaan. 

t' Huvencommondant 
De Havencommandant is - als admi

nistt·atie figuur- eveneens een erfenis 
van de Engelsen, die de z.g. ,port com
mandant" kenden. Hij staat onde1· de 
directeur Coord ina tie Militair V ervoer 
(C.M.V.). Binnen het havengebied is 
de havencommandant de hoogste Ieger· 
autoriteit. Hij heeft te m aken met aHes, 
wat betrekking heef.t op ,de behande
ling van aangekomen of 'te transporte
ren militair personeel, voertuigen en 
goederen, te1·wij l verder ook !(:l'e Havcn
V cilig:heidsdienst (patrouilles en wacht
dienstcn) met het daarmede vcrband 
houdende Havenpassenhureau aan zijn 
zorgen i~ toevertrouw;d. 

*-
Tot zover dit overzicht, da t - naa r 

w ij hopen- een beeld geeft van ,de 
interne organisatie · van · he t Priokse 
havenbedrijf, dat hij de wederopbouw 
van ' lndonesie zulk een b elangrijke rol 
vervult. 

..... --- .. ~ _..: -- _ ,. ... -... -
~-_.. ..... ..,/-

,Wel bedankt, lui, maar:. ik waeht torh maar tot er een J5:.P.M.- er langs komt.". 

VISSER & Co. BatSJVia-C. 
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