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Pres. dir. A. F. Vas Dias met agent-Soe
rabaia Van Doggenaar gefotografeerd op 
de afscheidsreceptie in de ,Simpang"-club 
op December jJ. 
Velen kwamen afscheid nemen. De recep· 
tie in vo1le ·gang. (Verslag zie pag. 2}. 

De beer Bonsen, chef Vervoer, die wordt 
gepensionneerd. (LevenSbeschrijving zie 
pag, 9). 

4. lr. Mattern, chef T.D., "die onze -maalschap
pij goat verlaten. (Nadere bijzonderheden 
~ie pag. 9). 

1 fFoto N. DmC11licJ 

...__ 

2 (Foto N. Draclllic) 
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Vertrek · heren 

Vas Dias en DeJong 
In verband met bet afscheid van de heren 

Vas Dias en DeJong a.Is president-direc'teur 
en directeur der maatschappij, zal in de 
tweede helft van ~ deze maand een aan'tal 
parties plaats hebbim. 

Een daarvan is ·reeds gehouden., n.l. op 14 Dec. 
· j.l. a .-h. van het s.s. Pla:ncms in de ·haven van 
Priok. Dit avo~mdfeest was VDOr liet personeel 
lder maatsc:happij op Priok en voor de opva
renden van de .schepen, die die dag ·binnen 
lagen, . plus· een aantal genodigden. Het was 
tevens het afscheid van de heren Bonsen, Post, 
Ruys en b:. Mattern als chefs Vervoer, C.D., 
N.D. en T.D. 

Op 22 Dec. a.s. van 19.00 tot 22.00 uur 
heeft in ,.Hotel der Nederlanden" een feest 
pbats voor het personeel van het Hoofdkan
toor. Op 28 Dec. a.s. recopiiiren de scheidend6 
directeuren in ,Hotel des Indes", terwijl op 
30 Dec. a.s. ten ·huize van ae nieuwe presi· 
dent-di:recteur, mr. W.M. · Hens, een diner in 
intieme kring wordt gehouden. 

Op 1 Januari a.s. recepiiiert -de -directie in 
het Logeergebouw ter gelegenHeid van de 
intrede van het Nieuwe Jaar. 

Mr. De Koe necmt op 18 Dec. a.s. 
·· in het Logcergebouw tnet een horrel en een 

gemeenschappclijke maaltiJd afscheid van het 
personeel van zijn af deling. 

' 
Foto's en verslagen Will deze diverse re- , 

cep'tles hopen wij in bet eerste nummer van 
de vienle jaargang te kUnnen a£drukken. 

Dit is rio. 24 • derde jaargang vau 

be UITLAAT 
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President- dire·cteur en mevr. Vas Bias 
nemen afscheid van ·soerahaia. 
Recepties in .• Simpailg-club·· en •. Zeemanshuis·· 

Op Donder~agavond 2 Dec. j.l. hebben 
de beer en mevr. Vas Dias op een re
cep'tie in de ,,Simpang" -club afscheid · 
genomen van bet ISoe~se zaken- en 
society Ieven. 

Ondanks ode stromende regen, die in de 
vooravond viel, was vrijwcl ,, tout Sourabaya" 
aanwezig, -o.m. de Recomba 0. Java, de heer 
Van der Plas, de commandant dcr 2e divisie, 
gen. maj. Bnay, de residenten Hunger, Van 
Liere en Pooy en burgemeester Becht. Voorts 
waren m· vertegenwoordigers van het corps 
consulairc. Een orkest zorgde 'Voor muziek. 

Afscheid van Perak 
Op Vrijdagavond 3 Dec. had> in \J.el; zee_ 

manshuis op Ta.ndjong Perak een af
scheidsbijeenkomst in K.P .M.-kring 
pla'lits. De zaa!: was vrolijk met sein
vlaggen en een groot aa.ntal blo.ems~k
ken versierd. 

Bede van agent 
Agent Van Doggcnaar memoreerde in een 

uitstekende speech de grgte verdiensten van 
de scheidende president-directeur en hct 
meeleven met· het bedrij£ van ~nevrouw Vas 
Dias. ,In de afgelopen drie jaren heeft de heer 
Vas Dias" aldus de ·heer Van Doggenaar ,,zich 
met grote criergie gewijd aan de wcderopbouw 
van het K.P.M.·bedrijf, Nu, aan het eind van 
dit jaar, kan men zeggen, dat de eerste grond
slag is gelegd van een gezond en goed lopende 
maatschappij". 

Hij overhandigde met een toepasselijk woord 
een geschenk van het gehele personeel te 
Soerabaia a&<m het echtpaar Vas Dias, bestaande 
uit een rookstel. van Djokjasoh zilver. 

Hierna sprak kapitein Bolhuis namens het 
varende personeel zijn heste wensen uit. 

Rede Hr. Vas Bias 
In zijn antwoord, dat !evens zijn afscheids

rede was, gaf de heer Vas Dias een overzicht 
van de 29 jaren, gcdurende welke hij zijn 

heste krachten ann de K.P.M. heeft gegeven, 
. Hienbij stipte hij op geestige wijze aan, dat 
mevrouw Vas Dias zijdelings eigenlijk een nog 
langere stnat van dienst 'bij de K.P.M. heeft 
dun haar echtgcnoot. · 

Hij trachtte te b eantwoorden de vraag: 
.,Kan de K.P.M. met vertrouwen de toekomst .. 
ingaan ?" Hij deed een greep nit het bestaan 
en de richtlijnen van hct grote interinsulaire 
.bedrijf en zag allereerst de bijzondere waarde 
van het principe, dat voor alles de K.P.M. de 
enige ,. waterspoorweg" van deze archipel moet 
en kan ziJn en als zodanig onmishaar is voor 
cen goede communicatie in dit uirgestrekte 
gebied. Aan -de band' van een eenvoudige 
berekening, toonde de beer. Vas Dias aan, 
dat juist door de sterke positie van de K.P.M. 
het publiek. dat gebruik maakt van dit 
lijnennet, niet aileen bet beste wor-dt gediend 
doch ook zo goedkoop mogelijk. Bij een ver
mindering van ongeveer tien cent p er ton, zo 
verklaarde sprekcr, z.ou de K.P.M. reeds geen 
winst meer maken. 

Dienen ... . 
In bet betoog van l}e sche!ldende presi

dent-dl-recteur kwamen; de . verdlieDB'ten 
van de K.P.M. duidelijk naar vo:ren, Jlia

melijk de d i ·e n s 't a a n It e t p u -
b I i e k, e e ,n z o g r o o t iDl o g e ~ 

· · I ij k e v e i I li g h e ,i d e n m a -
'tig-~ prijzen. 

In , zijn si()tconclusie kon spreker 
dan ook duidelijk \().Qen uitkomenJ da:t het 
antwoord op de idoor . hem opgeworpen 
en in veier barlen Ievend:~ vraag met 
nadTUk beve,stigend moet luiden. 

' \ 

.,Naast de weemoed, welke men voelt bij het · 
aCscheid nemen", zo zei hij, ,is er ook een 
gevoel van vreugde' een reusachtig hedrijf als 
de K.P.M •. , waaraan men zijn beste krachten 
hee£t gegeven, in zulk cen gunst~e positie te 
verlaten en zo voldoening te gevoelen over de 
verriclltc arbeid". 

25~jarig dienstjubileum gezagvoerder C. D.· Caalen 
Op 5 October j.L vierde gezag

voerder C.D. Caalen aan boord van 
het ms. 'Kas i mba r zijn 25-jarig 
dienstjubileum bij onze maat
schappij. Wij zouden hierop -zo 
laat- niet meer terug zijn geko
men, ware het niet, dat stuurrnan 
J. G. Pameier daarvan een aantal 
foto's maakte (die wij bij gebrek 
aan plaatsruirnte helaas niet kon
d.en afdrukken), waar hij een tekst 
bij schreef, waaraan wij bet vol
geude ontlenen: 

Hoofdwerktuigkundige H. \V. vau 
Doorn wenste gezagvoerder Caalen 
namens alle officieren en onderoffi
cieren van het schip geluk met zijn 
gouden jubileum hij de maatschappij 
en hood hem een geschenk aan. Hij 
sprak de hoop uit, dat dit geschenk 
(hetwelk door de ,.Uitlaat''-verslaggever 
helaas niet ,nad,er werd omschreven) 
een hlijvende herinnering zou zijn aan 
,de goede samenwerking, die aan hoord 

. van de Kasimbar steeds heerste. Deze 
samenwerking dateert van de maiden
trip van de Kasimbar van Nederland 

Er werd op deze dag aan boord een naar Indonesie en duurt voort nu het 
feestje gegeven, terwijl de Kasimba,r op schip op een van de langste archipel-
weg was van Ambon naar Makassar. lijhen vaart. . 
:Normaal gesproken zou het een onder· . :Verder wer.d· er.,gesproken door stuur· 
onsje zijn geweest, indien niet juist ·man P. van Zalingen, waarna de gezag-

. op die ·reis de heer Riem, die tij.delijk voerder . dankte voor het aimgeboden 
agent op Ambcm was geweest, zich on- ·-r;af).eau . en de· betoonde b elangstelling. 
der de passagiers b evond_ en ,derhalve Men bleef gezellig bijeen tot de 
de K.P.M. officieel vertegenwoordigde. -- etensbel. --



Onverbeterlijke optimisten 
Vrees niets en ga naar Lloyd's ..... . 

De makelaars van· Lloyd's gaan uit van het onwrikbare principe, dat 
de woorden van Paul Kruger - , Alles sal regkom"- de grootste levens
wijsheid bevatten en dat bet publiek zich over niets bezorgd bchoef~ 
te maken. 

Met geregelde tussenpozen publiceren wij in , de Uitlaat" de kwartaal
cijfers, die Lloyd's verpreidt over de wereld-s~eepsbouw-situatie. Het ver
zamelen van-al deze gegevens is slechts een van Lloyd's werkzaamheden 
en niet eens de voornaamste. Er is een gezegde, dat Lloyd's practisch 
alles verzekert. Lloyd's is een wereldnaam geworden. Aan het Ieven en . 
streven van zijn · stichter is een belangrijke Engelse film ,Lloyd's of 
London" gewijd. Er gaat bijna geen dag voorbij, of Lloyd's krijgt -een 
v-erwek van ergens ter weTeld om iets te veriekeren, desnoods volgens 
een totaal nieuwe polis. En als het ook maal' enigszins kan en de man, 
die iets te verzekeren heeft zijn premie kan bettlien, stuurt Lloyd's per 
kerende .post .de polis. De -mannen van Lloyd's zijn pioniers en ontdekkers 
op bet gebied van verzeke~ingen. · 

Er gebeuren in . deze wereld maar 
weinig grote ongelukken, waar Lloyd's 
niet bij. betrokken is. Rampen als het 
zinken van de Titanic, de brand in het · 
luchtschip Hiridenburg en de V-2-aim
vallen op Louden hebben Lloyd's een 
lief duitje gekos•t. 

In de , Saturday Eyening . Post", in 
een artikel van eeu zekere Ernest 
Hauser, troffcn wij over Lloyd's nog 
een · aantal bijzonderheden. Het hoofd
kantoo.r van Lloyd's is gevestigd in 
Louden op een steenworps afstand 
\an de Bank of England. Dit is pum 
toevai. In het gebouw bevindt zich 
,de Kamer" met de heroemde ,Om
roeper" er. in, gekleed in zijn prachtige 
ro,de · mantel. Hij staat op een podium, 
roept nameu af en doet mededelingen. 
Om hem heen zitten gemiddeld een 
300 makelaars, die alleen maar .,ja'' of 
, nee" zeggen op .de- afgeroepen ver
zoeken om assuranties. 

Upper-ten der verzekeraars 
Lloyd's doet aileen maar zaken met 

een elite groep van makelaars en de fir
ma, zoals zij thans is, is wei iets anders 
dan tocn E,d'ward Lloyd's ze in de l7e 
eeuw in een koffiehuis begon, waar 
Londense kooplieden en kapiteins van 
zeilschepen bijeenkwamen om zaken 
te ,doen. Tot op dcze dag worden de 
bedienden in het kantoor met ,kellner" 
aaugesproken. Het blijft aitijd moeilijk 
om voor lloyd's een gcschikte definitie 
te vinden. De verzekeraars vormen 

-aileen maar gezamelijk Lloy.d's. Stuk voor 
stuk blijven zij onafhankelijke m:ike
laars. Er zijn er pm en nabij 1.900 en 
ze doen allemaal zaken voor zichzelf. 
V anzelfsp;·eken.d n emen . ze bijna allen 
deel in een polis voor 10.000.000 pond 
sterling, zoals die voor de Titanic, 
maar ze zijn ieder slechts aansprakelijk 
voor het ·hedrag, waarvoor ze hebben 
ingeschreven. 

Goede zaken 
In de eerste 1Wereldoorlog heeft 

Lloyd's heel wal centen verdiend, 
voornamelijk doo·r het delcken van 
oorlogs-risico's te land. Toen de 
eerste Duitse Zeppelins hoven Enge
Iand verschenen, bestormde het 
Britse publiek Lloyd's om zijn be
zittingeu te verzek-ereu tegeu ver
woesting door lrombardementen. 
Maar er vielen maar een paar -be
trekkelijk onschuldige bommetjes 
en Lloyd's verdiende een hoop geld. 
Een van de makelaars van Lloyd's 
moest b.v. aan het ei:nde van de 
ool'log 370.000 pond sterling be
las ting op overwinst betaJ.en . . . . 

In de Tweede Wereidoorlog was h et 
een beetje anders. Lloyd's dekte geen 
oorlogs-risico's te land meer. Dat liet 
zij aan de Britse regering over. Toch 
ontwierp een groep makelaars hij het 
herrin van de .. Blitz" een ,1000-op-1" 
m:andelijks verzekerings-schema. Zij 
hoden een polis aiin, die verzekerde 
tegen doo,d· en het verlies van ledematen 
tegen de bescheiden premie van £. 1 
voor iedere £. 1000,- verzek erd be
drag. Dat hleek ook alweer een goud
mijntje te zijn in de jaren, toen de 
luchtaanvallen op Engeland afnamen, 
maar toch uiemand zeker wist, wan
neer ze weer zouden begi:nnen. Toen 
de V-1-Biitz begon, sloot Lloyd's 
soms wei voor 8.000.000 pond sterling 
per dao- a£. In ,de , Blitz" zat Lloyd's 
tensiott~ voor 120.000.000 pond sterling 
(hijna 1%, milliard gulden) . 

Het jaar 1942 was een beetje moeilijk 
voor LloyA's wegens de duikboot-oorlog, 
ondanks het feit, dat· de regeringen 
van zowel Engeland ah Amerika de 
oorlo.,.s-risico' s droegeri. Engelands 1·e-

o k . gering betaalde ook de verze ·enng van 
vrachtgoedet·en on,den veg van en n aar 
bet V erenigd Koninkrijk. Maar toch 

was Lloyd's hetrokkeu bij practisch 
iedere ton goederen , ,die verloren ging. 

De makelaar, die lid van Lloyd's wil 
worden, moet wei over enig geld he
schikken. Hij moet b.v. 100.000 gulden 
in contanten storten en hovendien een 
kas-saldo van 250.000 gulden hebben. 
Zijn financien worden elk · jaar door 
een commissie van accountants onder
zocht. 

Romantlek 
Oudanks al d~ze ,',hard bus-iness" zit 

er no o- romantiek in Lloyd's. De be~ 
roemde scheepsbel van de Lutine hangt 
in , de Kainer". De Lutine, die in 1799 
voor 1de Nederlandse kust zonk met 
vo()r 15.000.000 gulden goudstaven aan 
boord, was door "Lloyd',s verzekerd. 
Een week na liet bekendworden van 
de ramp had Lloy,d's een gelijke hoe
veelheid goud bij elkaar. Een aanzien· 
lijk deei van het verloren gegane gou?. 
werd jaren er na op gebaggerd (en bz] 
tussen pozen worden er nog steeds po- · 
gingen gedaan om de rest ook naar 
boven te hiQ.len . Red. Uitlaat). Ook de 
scheepsbel kwam terug. Zij wordt uu 
hij zeer bijzondei·e gelegeuheden ge· 
Iuid, eenmaal voor slecht, tweemaal 
vQor goed nieuws (b.v. de aankomst 
van een schip, dat men reeds als ver
loren had opgegeven) . Een van de 
Iaatste keren, dat zij werd geluid, was 
xia bet tot zinken brengeu van het Duitse 
sla«schip Bismarclc, dat zovele Engeise 
co;vooien ·ha-d aangev"'allen. 

Wat uit een ramp nog wordt 
gered, behoort aan de verzekeraars. 
In 1943, toen e1· in de Afrikaanse 
woestijn in de buurt van Khartoum 
een vlieO'tuig met voor een waarde 
van 600.000 gulden aan juwelen 
neerstortte, zond Lloyd's een be· 
kende advo~a.at naar de plaats des 
onheils. Met ingewikkelde here-

. keningen, ging hij na hoever de . 
juwelen in de crash wel in het rond 
gesUngerd konden zijn en . vond 
heel wat terug voor Lloyd's. 

lngevoerd In Amerika 
Llovd's heeft een groot aantal ver

zekeri.ngen in Amerika lopen, die Ame· 
rikaanse assuranties-maats.,happijen op 
haar eentje niet w illen of :durven af
sluiten. De beroemde Oakland Bay-brug 
te San Ft:anscisco is bij Uoy.d.'s voor 
100.000.000 gulden verzekerd tegeu 
instorting of enigerlei andere ramp. 
Lloyd's ,zat" ook in de beruchte brand 
van San Francisco in 1906, .tezamen 
met nog 106 andere verzekerings-maat· 
schappijen. Lloyd's begon o~middellijk 
de tijdelijke gebouwen te verzekeren, 
die na de brand werden opgetrokken. 
De Amerikanen kregen groot vertro\1· 
wen in d.ezc Engelse maatschappij, die 

Slot: zie pag. 12 3 
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"Stichting van de Rrbeid" 
Instelling, die wereld ons benijdt 

Van vele grote plannen, waaraan ~ bezettingstijd zo rijk was, is 
helaas weinig terecht gekomen. Een gunstige uitzondering daarop vormt 
de totstandkoming van de ,Stichting· van de Arbeid" vlak na de oorlog·, 
die in de korte tijd van haar bestaan reeds bergen vruchtbaar werkf 
heeft verzet. · 

We hebben allemaal wei eens van de Stichting· en wat ze doet gehoord, 
maar misschien is het toch goed, nog· eens na te gaan, hoe dit instituut, 
-dat enig is in zijn soort en waarom we in de hele wereld worden benijd
is gegroeid en werkt. 

Reeds voor :de oorlog kwam men 
langzaam aan tot het hesef, dat door 
betere verstandhouding en -onderling 
overleg tussen de sociale organisaties 
der werknemers en werkgevers meer 
zou kunnen worden hereikt dan wan
neer men elkaar op een afstand zwart 
za.t te maken. Zo zaten hij de uitvoering 
van de Ziektewet in Nederlan.d sinds 
de ·dertiger jaren werkgevers- en werk
nemers-vertegenwoordigers aan een 
tafel en leerden elkaar kennen als 
goede tafelhuren. E~n goede huur is 
heter dan een verre vriend. Dat 
merkte men vooral toen d.e Duitser 
ons la;n.d hinnenviel. In het gemeen
schappelijke gevaar vielen oude tegen
stellingen weg en schouder aan' schou
der weerstonden werkgever en werkne
mer de stormloop van de hezetter. 

c Nu de hezetling 
Toen deze eindelijk het veld moest 

ruimen wa& dan ·ook de tijd rUp voor 
een vorm van samenwerking, die veel 
verder reikte dan vroeger: de reeds 
tijdens jd'e om·log ondergronds voor
bereide ,.Stichting van de Arbeid" 
kwam tot stand. Een afzonderlijk or
ga.an, gesticht door de vakcentrales van 
werkgevers en werknemers, waarin 
men geregeld met elkaar zou verga.· 
deren en van waaruit men een gemeen
schappelijke stem zou Iaten horen: de 
stem van het georganiseer,de hedrijfs
leven op sociaal gehied. De Stichting 
kreeg een eigen bureau en als spreek-. 
buis een eigen maandhlad ,,Sociale 
Voorlichting". Zij kon dus soepel 
werken. 

Maar wat nog belangrijker was: 
door dit alles gezamenlijk te doen 
bleek zonneklaar, dat niet aileen 
werkgevers en werknemers k o n -
d e n samenwe1·ken, m-aar ook 
w i 1 d e n samenwerken en be
reid waren om offers te brengen 
voor ·lbet bereiken van betere re
sultaten. 

Dit laatste werd wei beseft. Samen
werken bestaat uit geven en nemen Zo is 
het overal, 66k in de Stichting. Natuur· 
lijk zijn er grenzen en daarom ~oudt het 

reglement van de Stichting uitdrukkelijk 
in, dat, wanneer een onderwerp aan de 
orde is gesteld, dat een der centrales 
voor zich van principielf, hetekenis 
acht, het punt van: de agenda wo1~dt 
afgevoerd, indien daarover geen over· 
censtemming kan worden hereikt. 

Geven en nemen 
Geven en nemen. nat kan voor 

de leidende figuren ( der vakcen
tl·ales) ook in die zin een offe1· 
betekenen, dat zij daarbij het ge
vaar lopen door hun volgelingen 
te worden misverstaan. Sonmrlgen 
halen hun schouders op over deze 
nieuwe vorm van sociale opbouw. 
Waar is de tijd gebleven, zeggen 
zij, dat eisen werden gesteld, . dat 
men ging demonstreren en ·spek
takel ma.ken om die eisen door te 
zetten? 

Zij miskennen de waarde van 
'''at hier is gegroeM. 

Toch zijn hun hedenkingen niet ge· 
heel onbegrijpelijk. Het kan, voor wie 
oppervlakkig oordeelt, de schiju heh· 
ben, also£ -nu de ,Stichting van de 
Arbe~d" er eenmaal is- veel wordt 
heklonken huiten de arheider om in 
hesloten verga•del"ingen van hestuurders 
en ondememers. Als -dit werkelijk zo 
ware geweest, zou de Stichting nooit 
een succes zijn geworden. De gang van 
·zaken is echter heel and·ers. De ,,Stich
ting van de Arh~id" is niet een ver 
van ,d·e arheider afstaand top-orgaan, 
maar zij strekt zich uit tot aile hij de 
3 vakcentrales bctrokken werknemers, 
evenals zij een hand onderhoudt met 
aile georganiseerde werkgevers. Om dit 
goed in te zien, moet men zich de hele 
ophouw van de . Stichting voor ogen 
stellen. 

De sumenstelling 
In haar komen samen de centrale 

organisaties van werkgevers en ·werkne
mers -dus in de eerste plaats de 3 werk· 
gevers-centrales-- die samenwerken in 
de ,Raad van Bestuur in Arheidszaken" 
en de drie erkende arheiders-vakcen· 
tt·ales, de ,Raa'd van V akcentralen", ter
wijl bovendien de Middenstand en i<l"e 

Landhouw aan het werk van de Stichting 
deelnemen. De arheiders-vakcentrales 
steunen op hun beurt op de afzonder; 
Iijke va.kbonden, die dan: weer de ar
heider vooral nahijkomen m hun 
pJaatselijke afdelingen. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat de 
onderbouw van het gehele apparaat 
wordt gevormd door de plaatselijke 
afdelingen van de vakbonden. Er 

. springt dus uaar voreu, dat de 
,Stichtiug van de Arbeid" slechts 
dan kan gedijen, wanneer er waar
lijk lev·ende plaatselijke afdelingen 
zijn die medeleven, meedenken, 
meebeslissen over de grote vraag
stukken van sociaal beleid. Alleen 
wanneei· de dicht bij de arbeider 
staande organisaties levenskrach
tig zijn, kunnen de afgevaardigden 
in de grotere groepen werkelijk 
vertegenwoordigers zijn, die weten, 
dat zij namens hun leden spreken. 

Het is duidelijk, dat de verwezen
lijking van de ~deal en, die in deze vorm . 
worden nagestreefd, afhankelijk is va·u 
het medeleven en van de medeverant· 
woordelijkheid vall! ieder lid afzon· 
derlijk. 

Goede resullotan 
De regering heeft het grote belang 

van de in de Stichting verwezenlijkte 
samenwerking dadclijk hegrepen. Pre· 
mier Drees, die reeds v66r de hevrij
ding voeling hield met .de personen, 
die de Stichting hehben voorbere~d·, 
wees haar, als minister van Sociale 
Zaken, aan als het adviesorgaan van 
de regering. op sociaal terrein. Zo kon 
de Stichting gedurende de 3 jaren, die 
zij bestaa,t, grote invloed uitoefenen op 
de in N~derland getroffen sociale maat
regelen. 

Hierover tot slot een enkel woord. 
M;en .herinnert zich wellicht ·de chaos, 

die na de hevrijding op het gebied van 
lonen hestond. De ,.Stichting van de 
Arheid", huiten welker advies om het 
College van Rijkshemi,ddelaars geen 
enkele helangrijke heslissing neemt, 
heeft hard gewerkt om gezonde loons· 
verhoudingen tot stand te hrengen. De 
na-oorlogse vera,rming moest zij uatuur
lijk als een gegeven aanvaarden, maar 
wei heeft zij hijdragen tot een recht
vaardiger loonverhouding en tot het 
handhaven van een sociale vrede. 

Zonder ,d"at de productie door grote 
stakingen wer,d henadeeld, kwamen tal 
van verbeteringen tot stand: guns tiger 
vacanti.e-regeling, ide mogelijkheid van 
de kinderhijslag, noodregeliug ouder
,domsvoorziening, enz. 

Ook op het terrein van de sociale 
verzekerings-wetgeving mag de Stich
tiug op goede resultaten bogen. Een 

Slot : zie pag. 12 



Havenmeester van 
Tandjong Priok 
in nieuw kantoor 

Ofliciiile opening 
Op Vlijdag, 26 November j.l. is aan 

de kop van de 2e haven te Tandjong 
Pri.Ok hetl nieuwe kantoor van de 
Havenmeester in gebrum genomen. 

Nadat het voltooide bouwwerk door 
de ,Associ'atie", die het bouwde, was 
overgedragen aan de Havendirecteur, de 
heer Guld'enaar, ging het onmiddellijk 
daarna over in handen van het staats· 
secretariaat voor Scheepvaart, namens 
hetwelk het door de secretaris-generaal, 
de heer Franken, in ontvangst werd ge
nomen. Deze installeerde vervolgens for
meel havenmeester Ros in zijn ni~uwe 
kantoor. 

Permanents nleuwhouw 
Zowel de . heer Bokslag, namens de 

aannemers, als de heren Guldenaar, 
Franken en Ros voerden het woor,d' en 
releveerden in hun redevoeringen de 
grote moeilijkheden, die hij de bouw 
van het nieuwe kantoor llloesten wor
den overwonnen. Het is dan ook bet 
cerste permanente stuk nieuwbouw in 
Priok's haven. Het kantoor staat vrijwel 
loodrecht op de havenmond tussen de 
pieren en is dus voor ieder hinnen
komend schip onm~d'dellijk te zien. In 
grote gecementeerde letters p rijkt het 
woord , Havemneester" op de gevel. 
Het kantoor is -om zo te zeggen~ het 
front-aanzicht van de haven van Tan
djong Priok, ,de grootste oceaan-haven 
van de archipel en een van de grootste 
van Zuid-Oost-Azie. · 

Korte vreugde voor Boa 
Havenmeester Ros, wiens volhar

ding en doorzettingsvermogen bij de 
voltooi'ing van het kantoor en het 
overwinn·en van de matetiaal-moeilijk
heden zulk een grote rof hebben ge
speeld, zal persoonlijk niet zo lang 
meer van het gebouw gebntik kunnen 
makeu. Hij zal binnenkort worden ge
peusionneerd. 

Slamatan 
De K.P.M. was bij · de opening van 

bet nieuwe kantoor vertegenwoordigd 
door de heren ir. Mattern, Ruys en 
Jungschlager, respectievelijk chef T.D., 
chef N.D. en adjunct-chef N.D. · 

Na de speeches werd door ,de aanwc
zigeu, onder Ieiding van havenmeester 
Ros, een rondgang door het kantoor ge
maakt, waarin aile onderdelen van de 
haven-1eiding zijn ondergebracht en 
waar de hinnenkomend'e gezagvoerder 
nu weer alles kan ,fixen". De officiele 
opening werd h esloten met een koele 
dronk en een .makanan. 

Waarom geen Wilhelmina ? 
,De merkwaardig~ omstandig

heid doet zich voor" -zo lazen wij 
in het ,Dagblad Scheepvaart"
, dat er onder de Nederlandse koop
vaardijschepen in de grote vaart 
geen enkele is, dat de naam ·,wil
helmina" of ,l{oningin Wilhel
mina" draagt. Dit lijkt ons een 
leemte. Het zou daarom aanbeve
ling verdienen om een van de 
nieuwe schepen, waarmede de N e
derlandse koopvaardijvloot nog 
zal worden uitgebreid, de naam 
, Prinses Wilhelmina" te geveu. 

Wei hii de Marine 
Bij de vloot der Koninklijke Marine, 

zo vervolgde het blad, die in het begin 
van deze eeuw over een pantserdekschip 
, Koningin Wilhelmina" beschikte, leeft 
de naam van de Moeder des V aderlands 
alleen voort ,door Hr. Ms. ,Queen Wil
helmina", de kleine duikbootjager, die 
wijlen president Franklin D. Roosevelt 
in 1944 aan de Naamgeefster van dit 
vaartuig heeft overgedragen. 

Ea de kustvaart 
In de Nederlandse kustvaart komen 

twee schepen met de naam ,Wilhel
mina" voor. Dit zijn een 199 ton 
metende motor-kustvaarder van T. Sm~d' 
te Groningen en een 144 ton metend~ 
kustvaarder van T . W. Wildeman te 
Groningen. 

En een reddingsboot 
Een van de twee Nederlandse reddings

maatschappijen, de ,Zuid-Hollandse 
Maatschappij tot Re.d.ding van Schepe
lingeu", _ bes~hikt over cen motor-red
dingsboot, die de naam ,Koningin 
Wilhelmina" dma.gt. Deze hoot is te 
Hoek van Holland gestationneerd. 

En de hinnenvaart 
In de hiru1envaart, tenslotte, werden 

cr vier schepen met de naam ,Koningin 
Wilhelmina" gedoopt : een passagiers
hoot te Lohith, een te Midd'elburg, een 
te Rotterdam en een vrachtschip .te 
Amsterdam. 

En in 't buitenland 
In tegcnstelling tot de Nederlandse 

koopvaardij komt er hij de gt·ote huiten
landse vaart wei een schip voor met de 
naam ,,Wilhelmina". Tot de Zweedse 
koopvaar,d.ijvloot hehoort n.l. het 
2.076 b.r.t. metende lllotorvrachtschip 
,Wilhelmina", eigendom van de rederij 
E. Hogberg te Stockholm. 

Moge ook spoedig een N eder
lands zeeschip van forlnaat met 
deze l{oninklijke naam worden 
gesierd. Dit komt Haar, die 
50 jaren onze Landsvrouwe is ge
weest ( e n d i e zi c h ·a I t ij d 
z o b ij z o n d e r vo ·o r d e 
N e d e r 1 'a u d s e s c h e e p
v a a r t h e e f t g e 1 n t e-

r e s s e e r d, r e .d. U i t I a a t) 
zeker toe, aldus het ,Dagblad 
Scheepvaal't". * 
De vraag rijst, {){ het ook ni~t wense

lijk zou zijn, indien er in de wateren 
van de Ind'onesische archipel een schip 
zou varen, dat de naam ,Koningin Wil
helmina" (of ,Prinses Wilhelmina") 
droeg. Deze vraag staat in zeer nauw 
verhand tot onze eigen maatschappij, 
aan wie de grote archipelvaart is voor-. 
behouden. Het is sinds jaar en d.ag 
de gewoonte, dat onze schepen namen 
krijgen, ontleend aan de aardrijkskunde 
'van de archi pel dan wei aan ,grote 
figuren uit de geschiedenis van ons be
drijf, rechtstreeks dan wei zijdelings 
daarhij hetrokken geweest zijnde. 

T6ch zou geen precedent worden 
g·eschapen, indien de maatschappij 
aan een van haar toekomstige 
nietlwe schepen (want we mogen 
toch wei aannemen, dat het niet 
zal blijven bij het .eerste na
oorlogse bouwprogramma, waar
over w~j in het votige nummer van 
de ,Uitlaat" enige gegevens publi
ceerden) de Koninklijke naam 
,Wilhelmina" zou geven. 
Wie de lijst opslaat van de schepen, 

die voor onze maatsch appij h ehben ge· 
varen, komt daarin b.v. de in .1891 in 
dienst g~stelde 1.099 b.r.t . .gemeten heh
hcn,d'e p,;ns Alexander tegen. Misschien 
was deze naam overgenomen Jnet het 
schip, dat - in 1872 gehouwd zijnde
van een andere rederij, waarvoor b et 
aanvaukelijk had gevaren, werd gekocht 
en misschien h eeft de toemalige he
drijfsleiding hem niet willen wijaigen. 
Datzelfde was tenminste het geval met 
de stoomzeilboot Willem I , ,die van de 
,Amsterdamse Stoomboot Maatschap· 
pij" werd overgenomen. 

Onze maatschappij heeft in deze 
archipel geschiedenis gemaakt. De 
vraag kan terecht worden gesteld, 
of deze eilanden zich zo snel zover 
zouden hebben kunnen ontwikkelen 
zonder het bestaan van een maat
schappij als de onze. Ons bedrijf 
heeft ook scheepvaart-traditie in 
Iudonesie gemaakt. Zij is onver
brekelijk daarmee verbonden. Is 
deze traditie volmaakt indien niet 
een schip . zou worden genoemd 
uaar de grote Koniugin, gedurende 
Wier .50· jarig voorspoedig bewind 
de maatschappij tot grote bloei is 
gekomen en door Wier vooruitstre· 
vend beleid deze eilanden hun 
zelfstandigheid be1·eikten? Is het 
niet juist, dat de bevolking van 
deze archipel voortdurend aan die 
naam worde herinnerd? J. B. B. 

\ 
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Tot diens~chef de -adj.-chefs: A. Velduoom (Cl\I; HK), · 
ir. J. A. Gooszen (TD/ HK) , L. N. H. Jungschlager 
(ND/ HK), J. J: Mulder (CD/ HK). 

Tot adj.-chef de hoofdempl.: F. J. R. Ceuleers 
( CM/ HK), J. A. Gagliardi (Pontianak) , P. A. van 
't Pad (VRV / HK), J. Rietherg (CM/ HK) , Th. H. van 
Waart (DV / HK). L._ Meyer Clu:wen (ND/ HK), J. H. W. 
Biickmann (PZ/ HK), A. H. Knoppien (S'haja), J. Kruyt 
(Mcdan), mr. L: ter Braake (PZ/ HK), J. Stil (Surv. Pr.), 
B. D . . de Jager (TD/ HK). 

Tot hoofdempl. de employe's: L. J . W. Spijker (Boe
leleng) , j. de Bruin (Menado). A. H. Lawa (CM/ HK) , 
C. R. J. Hart fMe,d.an), H. v. Someren Greve (VZ/ HK), 
J . H. Hu.t . (Donggala), J. H. A. Biljardt ( CM/ HK). 
O.S.J. }\laassen (Gorontalo), D. Lagerwerff (EV), 
R. P. Disse (Ag. Priok) , A. Roos (S'hai·a), A. Bijvoet 
(P'nak), F . van der Stok (Pass. HK), L. G. Romswinckel 
(Ag. Priok), mr. W. Lagers (VRV / HK), C. van Swoll 
(PZ/ HK), C. F . M. Rab (Png. Pinang), W. J. Suyder
houd (Ag. Priok), R. de Lange (EV), E. W. Timmermans 
(VZ/ HK), ]. 'W. Luymes (Ag. P-riok), H. den Extcr 
(PZ/HK), J . Thiehout (S'pore), C . . H. Poulus (B'masin), 
R."F .. W. S. von Magil!s (Sem.), P. M. Micka (EV), 
B. W. Jonkmans (S'baia) , G. van Dniten (Mak.), 
C . . J. Vermaire (Den Passar), W. P . Sinnema (Wpl. Pr.). 
F. A. J . · van Tilborg (Ziekenh. Pet.) . · 

Tot hoofdbaas de haas A: H. Pdns (Wpl. Pr.). 

Tot baas A. ;<fe hazen B: W. F. Schaefer, J. Lecnhecr 
· H. J. Edelenbos, A. Doves (allen Wpl. Pr.). 

Tot employe ·de heambten: F. Th. Mentel (Ag. Priok) , 
W. A. de Graaf (Mak.); mej. P. C. v.d. Kolk (Secr./H.K), 
F. J. Muller (Pare-pare), Tan Tjoen_ Hoat (van . onder
haas-A tot haas B, TD/Pr.), J. Tannenbaum (TD/ HK), 
Bahaoeddin Mattjik (van tek. 2e tot tek. le kl. Surv. Pr.) . 

Tot beambte de hoofdklerkeil le kl. : Oey Tjong Po 
(CD/ Pr.) , K. P. Manoppo (Menado), C. F. Voenuan 
(CM/ HK),. Ong Heng Bow (Penang). F. G. C. de Ia 
Ramhelje (CM/ HK) , u: Lomhach (B'masin), mej. 
L. Jacometti (Tikk./HK). Tjia Tjin Bok (VRV / HK), 
C. R. von Liehenstein (S'baia) , E. K. Schulz (Wpl. Pr.), 
D. L. Veenstra (VZ/ HK) , M. Ch. Muller · (Mak.) , 
W. E. Brassinga (Pont.), P . A. H. Ondaatjc (Mak.), 
W. D. Schuller (Naut. lnst. Pr.) . 

Tot hoofdkl. le ld. de h~ofdkl .. 2o kl. : I. D. Polhau
pessy (Eq. Pr.), Tanda (Samarinda) , Lie Beau Hoat 

Het is ons cen cer de na.me11 tc kunncn vermelden • . 
(Mak). F. Suot (M;en.), H. Ch. Muller (CM/ HK). 
K. A. Doppert (W pl. Pr.), M. Pattiasina (S'haia), 
E. C. Hetscholdt (VRiV / HK), A. K. Davies (CM/ HK). 
S. Ch. Mahubessy (Mak.), C. A. Laquais (M. v. G.), 
R. J. E. David (CM/ HK), mevr. H. A. Beelt-v.~ . Hijde 
(lV~ak.), W. F. Knust Graichen (Pass. HK), J . A. Ludon 
(Ag. Pr.), mej. J. ·M. Purvis (TD/ HK). . 

Tot hoofdkl. 2e kl. de l e klerken: E. Siegcrs (S'baia), 
E. A. Manuputty (I en M.D/ Pr.), D. Lumi (PZ/ ND/ HK) , 
A. P. Mandagie (Men.), R. Soepadmo en P. W. Mapaliey 

· (Arch/ HK). H. P. Wowiling (CD/ Pr.)_, A. N. Kaurow 
(Mak.), W . . Patra (Boelg.), Ong Tjonlg Lim ·(l\'ID/ Pet. 
Ziekenh.) , Ch. E. Mathews (S'h.aia), Yoon Hong Fatt 
( Penang) , Mamad lzie ( CM/ HK), N. J. Diets (S'baia), 
Yo Lioe Hiap (CD/ HK), Lin Djauw Kong (J en MD/Pr.). 
A. J. Torch (Wpl. Pr.). Tjeng Ho Sian (.B'masin), 

Lie Liong Tioe en· The Heng Tjoen (Mak.). 

Tot le klerk de 2e klerken: B. Palapessy (VZ/ HK) , 
Ahd. G-anie (S'baia), M. Amat (I en MD/ Pr.) , Kama
roedin (Medan), Ahd. M:anap bin Roem (I en MD/ Pr.) , 

· M. Soekarwo (Cl\f/HK), S. Laya . (Gorontalo), M. W. 
Seilatuw (I en 1\-ID/ Pr.), ]. Ch. Abel (Ambon), H.arocu 
(I en MD/ Pr.}, Heng Joo Kiam (S'pore), Mohd. Hassan 
(S'baia), Wajan Soenada (Poetoe) (Boelg.), J.LC. 

Engelen (Men.), M." Leander (CM/ HK). 

Tot 2e klerk de 3e klcrken : Hamid ( CM/ HK), 
Salim (CD/ HK). Roesdi (Exp/ HK), Moh. Jocnoes 
(Medan), Nahir Rikin (I en MD/ Pr.) , Soekra (Ag. Pr.}, 
Tjoa Hong Tjoen (Bel. Deli) , L. Tetelepta (Ambon) , 
Soeng llin Tshoug (Sambas), :Ahdoellah Samoe (G'talo) , 
Lee Ah Guew {Penang). .Mocdjimi bin Djamliha 
(C~/HK), Kho Sik Giok (CD/ Pr.). M. Hilli (Bima) . 
Achmad (Arch/ HK). 

Tot pakhuism. le ld. (S/R. H.K. I) de pakhuit-m. 
2e kl. : P. Joseph (Mak.). 

Tot voorman le kl. (S/R. H.K. I) de voorlicden 
2e kl:: Yap Tjcn~ lli.an (l''nak), Ch. A. Mahieu (G'talo) . 

.. 



u .A\JRll 1l®4l~ 
&11 degcncn, die pc~;: 1 Ja.nua.ri 1949 zijn bcvordcrd. 

Tot voorman 2e kl. (S/R. l e klerk) de voorlieden 
le kl.: Achmad Dahlan bin Hadji Oemar (Bel. Deli), 
l .. Pikal '(S'baia). Gouw Kheng Hoei (P'nak). 

. ' 

Tot hoofdkassier 2e kl. (S/R. H .K I) de kassier 
.e kl.: Tio Yong Moug (P'nak.): 

· Tot kassier le ld. (S/R. H.l\.. II) de kas~ier 2c kl : 
rhio Kim Eng ( CM/ HK) . 

Tot hoofdtikker le ld. (S/R. H.K. II) de hoofd
.ikkers/ster 2e kl.: Asnat Sairin (Ag. Pr. ), mevr. F. l\'{. 
liwy-Ticoalu (Tikk/ HK), Lie Oen Lee (I en MD/ Pr.). 

Tot hoofdtikker 2e kl. (S/R. le klerk) de tikker/ stcr 
e kl.: Afeles Jaman (CM/ HK). Moh. Sani (Tikk/ HK) . 
?. A. Pattikawa (id), Lauw Soc Rat (Surv. Pr.), mej. 
I. E. Soedira (Tikk/ HK). 

Tot til{ker le kl. (S/R. 2c klcrl\) de tikker 
~.H. Wauran (Men.) . 

Tot stenotypiste- le ld. de s~tmotypiste 2c kl.~ mcvr. 
;. van Reyn (Scm.). 

Blink, F. Verburg, H . P. SLeggerda, G. H . . Grocnhof, 

K. H. C. Dreyer, R. Lerou, J. F. Kiepe, K. Klijn, 

J. H. Slok Soede, G. A. v. Bentum, W. Esselman, / 
F. H. RoelofS Heynnans, G. Gielis, l\1. C. v.d. Tang, 
J . P . . v. Hacfteu, P. R. G. Rijn~crs, A; Daudey en 
N. Spickmau. 

Tot 3e stuurman de 4e stuu·riieden : J. H. Ruuia, 
Ch. E. Fransz, J. G. Jans~n. M. W. de ·smid, J. Noe, 
J . G. Pameyer, M.G. P. Zindel, J . Ch. H. Korff, 
J. Schaap, H. A. v.~ . Reyden, H. N. Schepman, A. Mul
uer, J. Grin, C. Winkel, A. P. Erich, D. v. Hekken, 
A. N. Kloots, J. R. v. Willigenburg, K. A. Czech, B. Dirks, -
Tj. v.d. Moleu, W. J . Bos, W. N. Koehnan, J . de Jong. 
H. Boeree, W. v.d. Graaf, Ttt. Terhoo·st, .J. Slijper, 
C. W. v, Maanen, H.· J . Dikker en T. Zui.d'ema. 

* 
Tot hoofdwerktuigkundig·e de 2c werktuigkundigen : 

J . H. v. Woerkom, P. J. Joosse, H. M. Freeze en 
H. Koning. 

Tot 2e werl<tuigkundige de 3e werktuigkundigcn: 
A. Dijkstra, G. G. Groenewout, C. J . P. v. Lieshout, 
K. L. Frausz, J . C. L. Utrecht, W. F. Donk, J . Ph. Muller, 

P. J M. B. v. Wieringen, J van den Berg, D. de Puit, 
D. C. Karmiggelt, J. Nagelhout, F. J. M. Mattaar, 
T . ]. W. H . Kaijzer, W. D. Borgstcin, A. de V1·ies, 

] . T._ Scholte, L. ']. H. Tcygcler, 0. W. Brauer en 

H. A. A. Scheiucr. 
Tot telefoniste 2e ld. (S/R. 2e klerk) de tclcfonislc --

;c kl.: mevr. A. A. E. Nierath-de B-ar (S'baia) · Tot 3e werld uig·kundige de 4e wcrktuigkundigen : 

-'• .... 

Tot gezagvoerdcr de l e stuudicden: J . van Onsclcn, 
l;. Deekens, P. A. Keus en H. A. R. Rodenboog. 

Tot le stuurman de 2c stuurlicden : W. Mesker, 
I. Zeylstra, B. G. Bloemers, J. M. A. Plante Febure de 

J. Kokc en G. R. Hommes. 

T.ot 4-e werktuigkundige ue 5e werktuigkundigon: 
M. A. Salemink, P. de Frenne, R. Stada en J. A. Gieltjes. 

Tot st:uurman-locaalvaart de wd. ~tuurliedcu-loeaal-
vaart: F. M;cwoh en K. Hallatu. 

'illeueuve, U. A. 1\leisenhacher, G. Lui.denga, B. C. Pronk, Tot Iad.ingklerli de U. ladingklerkcn: J. \V am·an, 
). v. d. Schilden, J. v. Zanen, P. H . v. Dijken, J. Ben- A. B. J . Supit, Y. N. Kandou, A. M. Haurissa, G. A. '£phi
link, H. J. B. Hoeven, J , W. Kuijk, W. Th. Swart, latu, A. Joseph . J. Latuputty, W. S. A. Rondonuwu, M. R. 
_,, Ch. Doo-mik, C. de Jong, H. C. Verseput, H. Bosch, Titaheluw, S. E. Lekahena, J. Tuhuteru, M. C. Wongkar, 
L F. de Bruyn, E. de Vl'ies, J . v.d . Zwan en G. Muller . .... · A. A . . Supit, Soei Kiem Yen, Ong B&n Socn, Que Sia'n Hoe 

Tot 2e stuunnan Je 3e stuurliede11: J . J. C. Jan{letl, 
L Hl. Niessen, A. A. Dekker, J. W. G. ' '· Haarcn, 
. IJ. G. Mesters, H. van Giuke], H. P . Valk, C. Tjehhes, 
~. J. P. Vcgter, C. P. v.d . Mije, G. Potjewijd, J. B. v.d . 

en Tan Tjon Hin. 

en tot Hofmecster de Proviandklerkcn: F. C. Sanger, 
J. Runtukahu, J . D. A.· Lumanauw, P. ,M. W. Pangc
manan, W. Adam en A. Souisa. 

Wij bieden allen onze bartelijke gelukwensen aan 1 
--------------------------------~~ 
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K. P. M.-watersporters gestarl! 
Ruime bijdrage van directie 

Het bestuur van de ,KP.M. 
Watersportvereniging·" deelt mede, 
dat haar definftieve oprichting 
ha.ar beslag heeft gekregen op de 
op 26 Oct. j.l. gehouden eerste 
algemene leden-, tevens oprich
tings-vergaderin:g. 

De op deze vergadering geuomen 
besluiten omvatten o.m. ·de volgende 
punten: 

I e. 

2e. 

3e. 

4e. 

De verenigiug stelt zich ten doc! om· 
·de water5port onder het personecl 
(va.rend zowel als wal-persoueel) van 
de K .P.M. tc bevorderen en tracht dit 
doel te ·bereiken door Jtet b~schikbaar 
stcllen van . materiaal (in eerste in
stantic zeiljacbten) en het houden van 
theoretische- en practische zeilcur
.sussen. 
nc vereuigin.g sluit zich als geheel 
aan bij de Koninklijke Bataviase 
Jachtcluh, z-odat het lidmaatschap onzer 
vereniging tevens det lidmaatschap 
van de K .B.J.C. inhoudt. 
Vaststelling der contributie op f 10,
per maand per geziu, waarvan uiter
aard f 5,- per maand wordt 
afgcdragen aan de K.B.J.C. 
Het voorlopige bestuur wenl met 
meerdcrhcid van stemmcn tot ·defini
'tief bestuur verkozen. 

Voorts deed de voorzitter de 
verheugende mededeling, dat de 
directie onzer maatschappij een 
bedrag van f 7.500,- ter beschik
king van de vereniging heeft ge
steld, ter tegemoetkoming in de 
eerste ko~ten voor aankoop van 
zeilboten. 

Dit geLaar maakt h ct mogelijk om 
onmiddellijk over te gaan tot de aan-

schaffing van drie vergrote B.M.-jach
ten (NN'ers), welke scheepjes in de 
eerstc maanden van 1949 uit Holland 
worden verwacht, terwijl inmiddels ook 
wordt uitgekeken naar een groter type 
zeiljacht voor het maken van tochten 
naar de eilanden, zeilen voor mcerge
vorderden en geroutineerde zeilers enz. 

Tenslotte zal t.z.t . nog bij de leden, 
voorzover z~j daartoe in staat zijn, wor
den aangeklopt voor een renteloze 
lening en/of vrijwillige bijdrage t .b.v . . 
het onderhoud en de instandhouding 
van de zeilvloot. 

Zij die van plan zijn om als lid der 
vereniging toe te treden worden hierhij 
uitgenodigd ;dit zo spoedig mogelijk op 
te geven aan de secretaresse der vereni
ging, mevr. Van Altena, Secr./H.K. 

V oor de varende zeil-enthousiasten 
wordt hier nog de aandacht gevestigd 
op de mogelijkhe~{l' tot toetredin.g als 
,. bui tenlid". Het ,buiten-lidmaatschap" 
werd ingesteld teneinde voor de va
rende leden van het K.P.M.-personeel. 
die uiteraard in mindei·e mate in ,de. 
gelegeuheid-' zullen zijn om van het 
botenmateriaal der vereuiging gebruik 
te maken, de mogelijkheid te openen 
tegen de verminderde contributie van 
f 2,50 per maand· lid te zijn van K.P .M.
W atersportvereniging en zodoende bij 
bin'nenliggeu, dokbeurten enz. de zeil
sport te beoefenen. 

Het bestuur stelt zich op het stand
punt, dat de ,,buitenleden" voorrang 
zullen hebben bij de toewijzing van een 
hoot, mits tijdig van te voren de wens 
daartoe wordt kenbaar gemaakt. 

K. P. M.-vrouw schrij/t en rijmt over : 

Luch tkastelen. . . . 
Of ik ecns u:at wil schrijt·en over de 

K.P.M.-t-romv, vroeg de redactie ran ,de 
Uitlaat". Die opgat·e lijkt gemakkelijker 
dmt zij is, ufant waar01:er moet ik sclrrij
t·cn? Moet ik zeggen, dat ook wij, 
vrow.t.'Cn, kinderen 'Van het grote K.P.M.
ge:in ziin? ]a, u:ant dat zij1t we loch 
eigenlijk, ook al wil ltet ons tt:el eens 
t•oorkomen, dat il wij soms als onmondig 
worden be.schouwd ........... . 
En toch vervullen wij ee1t rol, al is 
die klei!t, itt het K .P.M.-leven. Als onze 
mwtnell thuiskomelt b.v. dan krijgcn 
tvij, VTO.!LUJ~ll'. de een 'lneer da11 de andcr, 
tc horen OIL·er de zorgen en de ge
lleuglien, die OllZC mwuten op lwn u:erlc 
hebben mtden:cxuJ'en. Dan is het o11ze 
plicltD om de vreugde te t·erdubbelen ·en 
het leed te delen door intens medeleven 
en diepe belwtgstelling. 

Ec11 t•rouw kalt haar man helpen in zij11 
werk. Natuurlijk wil-ie dat niet. Geen in
menging t•wt de vrouw! Hij kwt het zelf 
wei .. .. ..... ... ! T_och l~elpen, zo zonder dat-ie 
,eet merkt hem tot stem1 ziin. 

Een 'tTO.!ttl1, en een K.P.M.-t•romv zekcr, 
m.oet lm111t-en luistercn. Luisteren, e11 niet 
alt.ijd in <le rcclc t•ollen. 't Is zo jammer, dat .. 
er cigeulijk 11101.11' zo wei.11ig t·rouwelt zijn, die 
rustig /cumtell luistere-n. Ecn t·romv moet ook 
kwuu>u begrijpc11, dat' haar mwt het prettig 
villdt om zrchzclf te horcn pralen (!! !) ell 
om een aandaclu.ig gehoor in zijn t•ro.!WJ te 
L'iude11. En het moet welt werkelijk aange
uaam. voor hem zijn, dat hij, u:amteer hij t•er
mocid is tlmisgel.-omen, rustig zijn dag kan 
ovtrdenken. ]a rustig. lk zie· de meeste 
K.P.M.-vrouwe11 al smalend lachen. Rustig, in 
ecu t•ol huis of in een hotel of in ecn logeer-

. gebOI!t.W. Ecn a/gezaagd the~na weli.sti-Ywr: een 
m stig tclmis. Een fata morgana /wast. W ie • 
heeft d4t nu? W ei1tige11 slechts. Ih be11ijd hen, 
maar ik ben tevens eerlijk en zeg, dat ik het 
Tum, onda1tlrs mijn juloezie, gun. Wat zou he< 
ni.ec hcerlijk zijn, om 's midd-ags fris cit blij 
de man t.e kuiltiiCit opwachten op het pltaje, 
met ecn ·verzorgde theeta/el . Ecn man wordt 
immers zo graag verwend. 

Maar als onze mannen th.!J.iskomen, vinde·n 
ze in ee11 hoekje na.ast de klamboe dikwijls 

0011 nerveu.:e vrouw, die moeuijk k«n. luis
teren, onr.dat zij zelf zo boordevol zorgen zit, 
Zo krijgen. de maron.en, rutast hrm werk, ook 
n.og d-e pikirwi.S van thui.s. En zo moet het 
toch niet zijn .. Ze moeten thuis --hoe bekrom
pen het daar ook nwge zijn- OJitsp(J}uting 
kwmen vinden, opdat ze dan. de volgende dag 
weer vol eMrgie aan het werlc krmnen gaan.. 

'Pn d~mrom is het de plicht van. de L'rouw 
i1~ het al'gemeen Cit vw~ de K.P.M.- vrouw in 
het bijzonder, om h(ll].r man. tot steun te zijn. 

Ik ga hetJ proberen. Wie. nog meer? En ik 
ga ver,l.er zoeken naar een beter hui-s en gee/ 
de moed niet op. lk zou wiUen, dat Bntavia 
honderden paviljoens meer Turd, want ik weet, 
d4t vele K .P.M.-vrouweJt zol(J}tg in een kamp 
ltebbelt ,gewoond'' en toen hoopten: ,Na 
de oorlog. Dan WO'I'dt het Ieven weer norm.aal. 
Dan kan. ilc weer ee11 eigen sfeer sclnwpen in 
ei.gen /cuniliekring''. 

Toen al -en mt nog- bouwde de K.P.M. 
t·rouw: 

LUCJ:ITKASTELEN. 
'k Weet hct wei: ik mag niet klagen, 
ook al is het Ieven zwaar, 
Maar loch zou 'k wat will en vrageu: 
Al is ' t een heel klein Jmisje maar. 

'k Wil, na zovec) droeve jaren 
en na zovcel tegenspoed, 
cc11s niet op de klamboe staren 
en op a) dat bcddegoed. 

'k Zou ecn platje willen huren 
:uet :war plante11 op de· rand, 
k Lret een rotlan-zitje sturen 
en wat prcnten aan de wand. 

Dan CCII kame1· om te cten 
zomaar, h eiemaal voor mij. ' 
.,Ja, mevrouw, ik hch gegeten, 
de beurt aan U" -is dan voorbij. 

Ook ccn kamer moct U wcten, 
0111 aIleen te skt.peu dan 
en laat ik . ook niet vergeten: 
'n dtokje, waar ik baden kaJJ! 

En een keuken, waar Sarina 
d'r scepter zw .taicn kan in 't rond 
zonder dat daar ook Si 1\.J.inah ' 
uicn uit~trooit op de grond. 

!n ~c gar·agc ook een wagen, 
rs met perloe - daar slaapt ons kind, 
'k Zou de H.O.B. uog'-twillen vrageu, 
of ze m' onheschei<len vindt ..... .. .... . 

Zo bouw ik m'n Iuchtkastclen 
en kijk alsmaar in 't verschiet 
want altijd cen lmis te delcn ' 
mcnscnlicf : dat lokt mij niet l 
'k w;n aileen een huis(jc) hewonen, 
helpe mij, wie J1elpen kan. 
'k Zal met dank!baarheid U lonen 
Woces 'daar heus vcrzekerd van! 

En dan heb ik nog een bl-adttulling t 'Wt 

Isaac da Costa voor zrvaannoedigeJt en pessi
misr.en: 

,,Ecn m emch Jijdt dikwijls 't meest 
door ' t lijdcn; dat hij vree~t 
en dat nooit op komi dagen, 
dus heeft bij meer te dragen 
dan God te dragen geeft. 
Het Ieed, dat is, drukt niet zo zwaar 
als vrecs voor allerlei gevaar. 
En komt l•et eens in huis : 
dan geeft God kracht naar kruis". 

J .J:I.H.-R. 



K. P.M. -
- In aansluiting op ons hoofdartikel in 

het vorige nummer over de 14 schepen, 
die wij nog t e verwachten hebben, 
Ia zen wij in het ,.Dagblad Scheepvaart" , 
dat de directeur onzer maatschappij in 
Nederland, jhr. I.H.A. Backer, ter .ge· 
legenheid van de tewaterlating van het 
m.s. Camphuys verklaarde, dat na af
werking van het eerste aatihouwpro· 
gramma de vloot der K .P.M. zal bestaan 
uit 101 schepen met een gezamelijke 
bruto·inhoud van 182.307 regist~11on. 

Dit is nog altijd 26 schepen en 
44.969 ton minder dan de voor·oorlogse 
vloot, die in gehruik was voor het iu
terinsulaire verkeer, zonder .de buiten
lijnen. 

- 2e wtk. J . R. Zwerver is op 21 No
vember j.l. per K.L.M. voor h et door
b rengen van een gezinsscheidingsverlof 
naar Ne,d'erland vertrokken. 

• 
-4e wtk. M. Aboebakar is m .i. v. 

15 November j.l. met E.V. gegaan, dat 
hij in Indonesie zal doorbrengen. 

• 
- Aan de 5e wtk. J. J. Sarne is op 

eigen verzoek eervol ontslag uit de 
dienst onzer m aatschappij verleend. Hij 
vertrok op 19 Nov. j.I. met ' het m.s. 
Java naar Nederland. Ook werd op 
diens verzoek eervol ontslag verleend aan 
5e wtk. J. C. Schagen, m.i.v. 20 Nov. 
j .l. De heer Schagen heeft zich te Soe
rabaia .gevestigd·. 

• 
-De 3e wtkn. B. B. Liem, P. S. 

Kalfsbeek en H. Hillebrandt slaagden 
-op 10 Nov. j.l. na in Indonesie afgelegd . 
examen voor hun dipl. B. ( oud). 
4e wtk. J. W. Houniet slaagde op II Nov. 
j .l. alhier voor het theoretische ge· 
deelte van h et examen voor dipl. C. en 
4e wtk. slaagde op 3 Nov. j.l. voor dit
zelfde examen in Ne,d'erland. Wij wensen 
allen van harte geluk. 

• - Op het hoofdkantoor werd bericht 
ontvangen, dat op 12 November j.l. 
te Den Haag overleed de oud-agent 
1e klasse onzer maatschappij, de heer 
Ph. M. de Kanter. 

• 
- In verband met het vertrek van de 

heren U'. Mattern, Ruys en Post zullen 
de heren ir. Gooszen, Jull!gschliiger en 
Mulder worden benoemd tot chefs van 
rcspectievelijk de afdelingen Tecbnische 

• Diemt, NautiS'Che Dienst, Civicle Dienst. 
Mr. De Koe zal als chef P.Z. worden 

waargenomen door adj.-chef mr. Ter 
Braak e. 

0 

Journaal 
- In verLand met een zich ontwik· 

ktllende behoefte aan eeu meer fre
. quente t>n snell ere verLinding tussen 
Java en Bali, in het Lelang van het 1 

Bali-tourisme, is hesloten om met ingang 
van de vaarbeurt van 9 December j.l. 
in de lijn EE, de Ba1ische Noordkust
haven Boeleleng op de uit- zowel nls 
thuisreizcn van het m.s. Ophir extra aan 
te !open. 
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AGO QUOD .AGO 
Jr. Mattern naar Nederland 

Op Donderdag 16 December 1948 
zal ir. F.F. Mattern per Constellation 
naar Nederland vliegen, een feit, dat 
--op zich zelf beschouwd- niet zo 
be'langrijk is, ware het niet, dat het 
betekent zijn afscheid van Indie, mam· 
vooral van onze maatschappij. 

Wij moeten zijn beslissing aanvaarden 
en de motieven daarvan eerbiedigen, 
wat niet wegneemt, dat - h'oewel Mat
tern wars· van ophef is- wij hier wei 
een verlies voor onze maatschappij in 
mogen doen uitkomen, dat zijn vertrek 
het algemeen en voor :de Technische 
Dienst in het bijzonder is. W~j verliezen 
met hem niet aileen kennis, ervaring en 
werklust, maar nog iets, dat het best 
is weergegeven in de tweede regel uit_ 
de woorden van Sir Wirlfrid. Ayre : 
There are three kinds of people in this world: 
Th ere are the :few who ~nake things happen, 
There are the many who are simply content 
to sit and watch things happen and 
There are a great many who don 't ca re a damn 
what happ.ens. 

W aarmede een poging is gewaagd te 
formuleren, waar wij, zijn naaste mede
werkers, hem rang~hikken. 

Om,dat geen enkel woord van mij nog 
iets zou kunnen toevoegen aan ons aller 
waardering, wil ik aileen nog zeggen, 
dat zijn .,keihard geheugen " voor velen 
van ons een grote steun betekende bij 
het oplossen van onze technische 
K.P.M.-problemen. 

Ik spreek bij d it afscheid de hoop 
uit, Mattern, :dat de nieuwe werkkring 
·in Holland aan alle verwachtingen zal 
voldoen en je .zal kunnen boeien op 
dezelfde wijze als het K.P.M.-bedrijf, 
in groot verband beschouwd, steeds 
deed, dat je je gezin in opgewektheid en 
gezondheid moogt aantreffen en je ge
,d.achten nog menigmaal n aar ·de goede 
en prettige herinneringen van de K.P.M. 
zullen teruggaan . 

Goede reis, hehoudt>n overkomst en 
· tot ziens! ]. A. H. G. 

Ir. 1\f.auem is benoemd lilt hpofd~ngenicur 
V3n Wilton-Feyenoord. 

Dienstchef Bonsen 
met pensioen naar 
Nederland 

Wederom zai een van onze getrouwen 
d e m aatschappij verlaten, n.l. de heer 
F . M. W. 11L Bonsen, die is gepension
neerd en op 20 December a.s. per vl'iegtig 
naar Ne<lerla:nd zal terugkeren. 

Als wij de loopha.an van de lteer Bonsen 
cens nuder h~>kijken, komen wij 'lt! gauw tot 
~Je conclu!>'il', U:lt deze Wt'l zeer gevarieerrl is 
geweest. 

Na in 1917 hct diploma voor 3c stuurman 
Lij de Gt·ootc Stoomvaarl te hebben behaald. 
tekende hij in datzelfde jaar voor de dienst 
ter zec bij onze maatschappij. Op 26 Sept. 1917 
werd hij geplautst aan boord van de V m l 

Heemskerk varende op de Molnkken. 
Wij bemerken dan vcrder, d11t de heer 

Bonsen, na te zijn {)pgeklommen tot aange
steld-le-stuurman, in 1923 met de heer 
Langeler (die wij in 1934 weer als Hoofdin
spccteur van Sc.heepvaart terugzien) aan de 
op.name-werkzaamhedcn van de Beraoe-rivier 

' declneemt. AangezJen het noodzakelijk was 
deze r ivicr bevaarbaar te maken voor gro
tere schepen, waarbij meerdere objecten aan 
ecn nad.er onderzoek m oesten worden onder
worpen, was het welhaast vanzelfsprekend, dat 
de heer Bo11'en - terzake dt"skundig- in 1924 
tijdelijk naar bet walpcrsoneel ovcrging en 
werd geplaatst bij de afd. N.D. H .K. Gedu
r ende zijn plaatsing bij deze a(deling voerde 
hij diverse opdrachten - niet aileen op zui
vct· nautisch-, doch ook op commercicel 
gebicd- uit. Wij noemen o.a. de opname van 
do Beroemoen-rivier, welke over een afstand · 
van circa 53 zeemijl, vannf Laboean Bilik, 
door hem in kaurt wcrd gebracht, zomede die 
van de Simpang Olim Koeala op de Oostkust 
van Atjeh. welke haven sindsdien .in gere
gelde Jijntlienst werd opgenomen. 

In Juli 1932 volgde zijn definitievc over
gang naar hct walpersoneel. Tot ziju derde 
Europee:;.e verlof (M.ei 1935) was l1ij in Medan 
wd- sub-agent. Na ommekomst van dit verlof 
wcrd de heer Bonsen geplaatst als sub-Agent 
te Makasser tot 1937, waarna wij hem weer 
ontmoeten op het Hoofdkantoor als adj.-chef 
van de afd. Vervoer. 

Van Jan. '40 tot Aug. '41 trad hij op. als 
agen t tc Semarang en daarna, tot Fehr. '42, 
nls wnd. agent te Medan. Van die datum af 
tot aan de capitulatie werd onder wel zeer 
moeilijke omstandigheden, ' het ageutschap 
Priok door l1em waargenomen. 

Ook hij is de dans niet ontsprongen en werd 
\door de Jappcn gei'nternecrd. In Dec. '45 
komen wij hem weer tegen op de afd. Seer. 
van de N.I.S.O. bij Kolff op Noordwijk. Na 
op 1 Jan. '46 tot chef van dienst te zijn he
vorderd, ging ·h ij begin '46 met E.V. Het 
Hollandsc klimnat bracht hem echt.er wer..c 
spoedig op kruehten, zodat hij in Aug. '46, 
4 maauden voot· hct .beeindigen van het hem 
reglementair toe.komende E .V., weer te Ba
tavia terug is, helast 111et bijzondere werk
zaamheden als chef van hct hureau Vervoers
coordinati.e. Voor ·l1et ui tvoeren van een 
speciale dienst{)pdracht zien wij hem op 3 Mei 
'48 p er Willern R.uys weer naur Nederland 
vertrekkcn om ·OJ> 27 October '48 per Con
stellation te Batavia terug tc komen. 

De heer Bonsen kan op een zeer arheid
zame Indi.sche .peri ode terug zien . en b et zal 
hem tot voldoeniug mogen strekkcn, dat hij 
in de opbouw van onze m aatschappij nii de 
oorlott ern niet gerinp; aandeel heeft gehad. 

Van deze plnats wensen wij hem een wel
' 'erdiende rust toe r n .SJHeken wij de h oop 
nit, dat hij nog vele jaren \'an zijn pensioen 
zal mogen genieten. 

d.G. 9 
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K. P.M.· geschiedenis in anecdoten ( 4 ) 
,Djeroak di ilalam moaloel" 

Op een van onze schepen zou (het is al 
een paar jaartjes geleden, in de tijd 
toen iedereen in dit land nog in over
vloed leefden!) de gezagvoerder devol
gende ,dag gaaten kriJgen. Hij wou er 
eens iets echt speciaals van maken en 
wenste ' derhalve speenvarken te ser
veren. . . 

De ,bottelier" bleek ' echter niet te 
we ten, hoe speenvarken behoorde · te 
worden opgediend. Geen nood. De ge
zagvoerder legde hem dat haarfijn uit: 
in z'n geheel , gevuld, etc. etc. etc. Aan 
het einde van zijn speenvarken-opdien
.Ies gekomen, zei ,de geza,gvoerder tot de 
,,bott.elier": 

.,En djangan loepa, hottelier! Dje
• roek di dalam moeloet, ja !" 

De volgende dag. Vele gasten van de 
kapitein. F eestelijk aangerichte djsch 
(met ,sch" , want. toen hestond er nog 
geen vereenvou.digde spelling) : Ie,dereen 

· gaat zitten. 
Het speenvarken wordt opgediend 

door ,d'e ,bottelier". . Alles, zoals de 
kapitein het hem had gezegd te doen. 

Tot en met de -djeroek toe, die ... ..... . 
de .. hottelier" in zijn mond had. 

/ * De losse Ianden 
Het geheurde voor de Tweede We

reldoorlog op Priok. 
Terwijl .de K.P.M.-dokter ( toendertijd 

dr. De Pries-ter) : e en particulier gesprek 
voerde met een gezagvoerder van de 
maatschappij, kwam er een Menadonees 
hinnenstappen, die al enigszins op leef-
tijd was. . 

,,Wat mankeert cr aan ?" vroeg dr. 
De Priester. . 

,Wah dokter! Mijn tanden: allemaal 
los !". 

,Ga maar eens even zitten". Dr. De 
Priester on,d'crzoekt het gehit van de 
Menadonees. ,Tja, die zullen er aile· 
maal uit moeten. U moet een kunstge- · 
hit hehben". · ; 

.:Adoeh dokter. Ken niet hetalen. 
Geen geld!" 
. ,.lk zal het .wei een beetje goedkoop 

. voor U maken. Ik zal de tanden en 
kiezen wei trekken . en een kennis van 
mij op W eltevreden zal U wel voor 

, weinig geld aan een nieuw gebit helpen". 
,Hoeveel gel.d toch, dokter ?". 
De dokter lacht. ,Ik zal even ophel

len". Hij laat de verpleger het Weltevre
dense telefoonnummer van de tandarts· 
kennis aanvragen. De telefoon-verbin· 
ding tussen Priok en ,hoven" was toen 
wei iets beter dan tegenwoordig, maar' 
bet duurde toch nog wei even. De dokter 
hegint dus intussen maar vast te trek
ken. Zon,d'er verdoving, want de tanden 
zitten toch los. Hij telt, terwijl hij trekt : 
.. Dat is een , dat is twee". Inmiddels 

heeft de ve1·pleger verhinding gekregen 
met W eltevreden en roept de dokt~r 
aan de telefoon. Terwijl hij staat te 
telefoneren, hoort hij achter zich: ,Nah , 
dat is drie. Adoeh, dat is fier". 

V erhaasd kijkt de dokter om en ziet 
de Menadonese patient bezig, zelf m et' 
zijn vingers zijn t anden uit de mond te 
peuteren en ze in bet bakje deponeren, 
.d·aarhij net als de dokter tellend .... .... . 

De dokter en de gezagvoerder - die 
bet geval m eemaakte- en ook de Me·' 
nadouees zelf. hehhen er nogal om ge· 
lachen, zoals U wei begrijpt. 

Ongcz. doot: Hfdwtk. Sipkc~ ). 

Onze voetballende K.P.M.-ers 
Oefenwedstriiden 

In afwachting van de aanvang 
/van de nieuwe competitie -ergens 
in Januari a..s.- van de Bataviase 
Kantoor Voetbal Bortd heeft 'het 
eerste K.P.M.-elftal zich in de 
afgelopen welcen flink geoefend 
voor de strijd in de 2e klasse, die 
komen gaat. 
Zo werden enige vriendschappelijke 

matches gespeeld, respectieveiijk tegen 
,d'e ,Borsumy" en bet eerste elftai van 
de Staatsspoorl'l'egen. Tegen -de koop
lieden werd gelijk gespeeld (2-2), 
tegen de Spoorwegmensen gewonnen 
m et 4-l. In _de \vedstrijd tegeu S.S. I 
heeft ons elftal ster k spel vertoond. 

Op 20 December -a.s. zal bet nog in een 
vriendschappelijke we:<ls'trijd in b et veld 

· komen tegen de Politic. 
2e elftol 

Het inmiddels gevormde tweede 
ICP.M.-elftal is ook in bet strijd
perk getreden en spee1de een 
vriendsc·happelijke wedstrijd tegen 
S:S. II, dat het met 6;_1 verloor. 
Hoewei we zeker niet zouden willen 

beweren, dat K.P.M. II brilliant spel 
te zieu gaf, was deze uitslag tooh wei 
een beetje geflatteerd. Het niankeerde 
in K.P.M. II nog aan verhand, om:dat 
de spelers min of meer vreemd voor 
elkaar waren (op h et voethalveld 
althans). Naa,r mate het elftal · meer 
wedstrijden speelt, zal er in de ondei·
li~lge sanienhang W:f:ll verh.etering komen. 
De goede wil is er in ieder geval. Of 
dit 2e elftal aan de competities van 
reserves zal gaan meedoen, is nog niet 
heslist . Het h angt o.m. af van de terrein
positie. 

Moennan is vrijwel hersteld van zijn 
hlessure. H~i heeft gelukkig het Zieken
huis reeds verlaten. Van het trapp('n . 
van een halletje zal voo1: hem voorlopig 
wei niets komen en het le elftal zal 
het dus nog wei cen poosj e zon.der hem 
moeten stelleJ,!.~ 

Kersfuitzending P. C. J. 
In aansluiting op ons hericht in 

no. 23 van ,,de Uitlaat" kan nog worden 
gemeld, dat de betreffende uitzending · 
op 27 December a.s. zal worden gehou· 
den van 15.00 tot 16.00 uur plaatselijke 
tijd in Ne.derland. Da\·. is van 22.00 to t 
23~00 uur Javatijd. 

D e opgeroepenen zijn dienovereen
kom8tig gewaarschuwd. 

,Schrijfkunsl11 (4) 
Het is -als je e.r op !etten gaat- scms 

venba:zend grappig om te zien, hoe sommige 
mensen ;vaak jarenlang hardnekkige, doch 
tot mislukking ·gedQem<le <p<>gi'ngen in bet 
werk stellen om te trachten een foutier 
woord 1ngang te doen vinden en burgerrecht 
te Iaten verkrijgen. 

Het doet even denken aaon de uitspraak 
van die grootste der na:zi-propagandi'sten 
- reeds ter zi.ele-, die zei: ,Een leugen 
wordt vanzelf waarhei'd, als je hem maar 
vaak genoeg herhaalt." 

Maar wat dk ditmaa•l over ,scl!.rijfkunst" 
wit zeggen en de ib.ardnekkige fout, die 
-onder ons gezegd- altijd een fout zal 
blijven, is natuurlijk volkomen onschuldig. 

Het aardige (of moet ik zeggen bet ver
velende) er van is, dat rwlk een foutief 
woord zo vaak onder o~ ogen komt, dat 
we er aaon ·gaan .wennen en de fout er in 
bijna niet meer zien, !aat staan kunnen 
uitleggen. 

Daar hebt U nu 1b.v. dat schattige woord 
,opgemeld". U kent- het wel. Tientallen 
!br ieven ibeginnen met: ,.Naar aanleiding 
wan Uw opgemeld schrijven .. ....... " Sla er 
(nilet ·om persoonHjk te wol''<ien, doch slechts 
om deze kwestie in de huiselijke agent
schappelijlte :Sfeer te houden) de. ibundels 
van Bandjermasin maar eens op na•. 

Doch gekheid op een stolge: :bij een ver
leden deelwoord (opgemel~) :beohoort als 
regel een onbepaalde wijs, de z.g . .,infinitief" 
(opmelden). . 

,.Ha!" boor ik U a1 IZeggen, ,dat gaat 
niet! We kunnen v.reL ver-, aan- en afmel
den, maar van opmelden heb'ben we n.og 
nooit gehoord." 

En zo i!s het. Stelt U zich eens voor, dat 
Uw chef zegt: ,En ve11geet ibij de beant
woording van dit sohrijven voore.l niet de 
inkicmende -brief op te melden." U zou hem 
aankijken of hlj ......... ... enfin, of hij Uw 
cl!.ef was! ' 

· Kunt U zibh voot·stellen lezer(es), hoe 
dit monsterachtige ,;opgeme1d" mij , na het 
meer dan 20 jaren telken,s onder de ogen 
te b€i):jben gelha.d, via ergernis, opwinding 
en woede eerst tot een obsessie IWerd, doch 
mij later met de meest g.rove on.verschi!l
ligheid vervulde, o.mdat ik als eenling te
genover al die .,opmelders" toch geen schijn 
van kans had? 

WJe schet:st echter mijn gev<>elens, toen 
ik in Mededeli!ng Gez. 140fAgt. 129 van 
14 Octber j .l. een spiksplinternieuwe vondst 
van een ,opmelder" te slikken kreeg in 
het zrnnetje: ,,Met nadruk JWordt er nog-
maals opgewezen ......... " 

Naast .,opmelden" thans dus ,.opwijzen"? 
Naast het gi\IJde der ,opmel<fers" thans 

de vakgroep der ,opwijzers?" 
Ik hoop op deze opwijiZer nog zo tijdig 

te hel)ben gewe2len, dat hij geen aanhang 
krijgt onder onze correspondenten. 

Indien dit tevens tot gevolg rrou mogen 
he'l:)ben, dat ook onze opmelders ver
diwijnen, zal niemand dan.kibaarder kunnen 
zijn dan Uw 

Brokkie f!rak. 



De Stem uit de K. P. M. : ,,tijd" de uiteindelijke oplossing is voor 
de meeste problemen van het heden-

Is Nederlandse zeeman .• forgotten man·~? , 
daagse Ieven ........ . 

Zou deze ideale samenwerkiq,g tus
sen K.P.M., C.K.O., V.W.S. en Paket· 
vaa1·thond niet tot enig resultaat leiden, 
dan zou althans door een behoorlijke 
voorlichting van de zijde der maat
schappij en -der genoemde organisaties 
omtrent hetgeen is gedaan om aan be
staande prohlemen het hoofd te bieden, 
een gezond, onderling vertrouwen kun
nen worden geschapen, een hernieuwd 
vertrouwen van de leden in hun orga
nisaties, alsmede een prettige samen
werking tussen werkgevers en werkne· 
mers, factoren, die tenslotte allen belang
hebbenden ten goede zouden komen. 

·rn timo of dainger, in time ot war, 
God and. the sa.ilor they bqth adore. 
Wben war is over and peace l"emitted 
God is forstJtten and the sailor quitted. 

Hoe wa~r zijn deze woorden en hoe 
bitter zijn onze eigen ervaringen op dit 
gehied. In gedachten ga ik terug naar 

- de Meidagen van 1940. Herinnert U zich 
ze nog wei? ,Wij zullen het nooit ver· 
geten", .,'t Sal waerachtig wei gaen !", 
,.Wij varen voort!", Frontsoldaat no. 1" 
enzovoorts . .. .... .. 

.. Nederland zal hen-ijzen''. En in 
In die zei men: ,.La at ze maar komen !'' 
Ze zijn dan ook ge'komen ....... ..... Wij 
lazen intussen aan de wal de pamiletten 
over: .,Wij varen voort!" en ,'t Sal 
wae1·achtig 'we] gaen !", waar echter niet 
bij stond: .,W aar de Heren ~er Staten 
d~ vlag wagen, daar waag · i'k mijn Ie
ven". E~1 .dan denk ik ook teru_g aan die 
oude Sawah Loento, die met een snei
heid vari 5 tot 6 mijl hij goed weer en, 
heldere maim voer op Zuid-Amerika, 
bewapend met een scheepsrevolver, die 
opgeborgen was in de brandkast. De · 
Straat Soenda kreeg in 1941 te Kaapstad 
twee stuks Lewis.-machinegelveren. Ala 
je met ,die dingen schoot, moest je on
willekeurig denken aan ,,Manneken Pis" 
van Brussei en·intussen oppassen, dat de 
kogels niet in de schroeven kwamen. 

Van de B,anttz,m ging ik a£, a an het 
einde 1941, wegens gebrek aan een 
.. gun-ticket". Het kanon ging met mij 

•mee. Dat was n.l. maar een kranten
knipsel 

-En zo maakteil :we het de vijand 
1asi:ig en verloren vele vriendi:m en 
'maten, .die wij nog niet zijn vergeten 
en voor wie -hopenlijk- met' mede
'\verking van velen eens een gedenksteen 
zal worden op,getrokken voor ,.het 
Grote Huis" op het Koningsplein. 
. _ De Koopvaardij was inderdaad. een 
, vitaai hedrijf", met daarboven nog het 
z.g . .,Vaarplichtbesluit". In het buiten
Iand ondervonden we waar:dering in de 
·vorm van hartelijkheid en huiseiijk
heid, alsmede huip waar mogeiijk, 
kleine attenties etc., die dikwijis · ai zo
veei hetekenen, want een kinderhand 
en een zeemanshart zijn gauw gevuld. 

De doorsnee-Neclerlander heeft wei
nig · interesse -of het nu vredes• of 
oorlogstijds is- voor het zeevarende 
deel van zijn natie, in tegenstelling tot 
zijn belangstelling voor de Iuchtvaart, · 
. w.aar jong en· oud voor warm lopen, de 
jeugd in het bijzonder. En wie de jeugd 
hedt, hee'ft ,de toekomst. Toch vindt 
de_ze interesse voor en populariteit van 
de Iuchtvaart :V';,or een groot deel zijn 
oorzaak in publidteit -en propaganda. 

V oorai de pers worclt hinnen de be
drijfskring betroUen. 

En als ik dan thans terug moge 
komen op mijn aanvankelijke uitgangs· 
punt, de koopvaardij, dan mag ik toch 
wei zeggen, ,d'at zij ongetwijfeld een 
groot aandeel heeft gehad in het hoog
houden van de Nederlandse vlag ge
durende de oorlog. En dan bedenk ik 
me, hoe onze mannen met hun ge
zinnen zijn opgeborgen in een hotel
kamertje ( dat handen vol geld kost) en 
andere hokjes, hoe men ze langs de 
weg ziet staan in uniform -officieren 
ter Koopvaardij !- en met hun duimen 
vragen of ze mee mogen rijden, wat 
soms wei eens gelukt. Min of meet bij 
vergissing vermoedelijk .. .. ....... . 

En als ik dan nog "even denk aan die 
laatste ,beau geste" jegens ,de Neder
landse zeeman, die na 7 December 1941 
in deze gehieden in Japanse krijgs- of 
andere gevangenschap is geraakt: dat 
wetsontwerp, dat is gemiaakt, waardoor 
deze mensen precies buiten de z.g. 
,,back-pay"-regeiing zouden vallen. Ja; 
,dan vraag ik me toch eerlijk af of de 
regering en de gemeenschap ons werk, 
dat tot op de huidige dag . niets aan 
waarde heeft ingebo~t, soms alweer zijn 
vergeten. Net als de leuzen va~ 1940. 
Of men alweer is vergeten, wat - men 
toch immers ,nooit vergeten" zou ?? ? 
Of schenkt men aileen maar waardering 

· aan de koopvaardij in tijden van gevaar 
en van. oorlog? Heeft men aileen ,dan 
maar iets voor de zeeman over? Zoiets 
als: ,,in de nood leert men bidden". Het 
is niet t~ hopen. Maar als er ~eer 
oorlog mocht komen, en als ·Nederland 
weer mocht moeten herrijzen en men 
mocht in Indonesie weerzeggen: Laatze 
maar komen !", och: dan is er h€ms nog 
altijd die Nederlan,d.se koopvaardij, 
waarvan ,the man in the street" met 
zove~I overtuiging beweert: .. Wij varen 
voort !". -

Wanneer wooing- en transportpro· 
biemen niet zouden kunn·eu worden op
gelost (prohlemen, waar m.i. de maat
schappij zeker niet onwillig tegenover 
staat, doch waarin z~j afhankeiijk is van 
toewijzingen, die hlijkbaar voor de koop
vaardij winder eenvoudig te verkrijgen 
zijn ;dan voor andere instanties) dan 
zou de K.P.M. tezamen met de thans 
bestaande personeels-organisaties kun
nen aankloppen bij de bevoegde rege
rings-instanties, teneinde o p k o r t e 
t e r m ij n verbetering in de hestaande 
toestafld te hewerkstelligen. Dan zou er 
al veel ~ijn gew?nnen. Een oplossing 
o p I a n g e t e r m ij n _ is ten-

. siotte winder nodig, aangezien de factor 

Van Bijsterveld. · 

Blikseminslag Tdj.-Perak 
Op Zaterdag 27 Nov. j.l. pakren in de ~~~

middag zwarte wolken boven h et havengeb1ed 
samen. Een sterke wind stak op met Qnregelmll
·tige vlagen en lage wolken verflarden in he1 
laag hangende wolkendek. Het anders zo spie
gelgladde wa!er i11 IIet havenbassin rimpelde 
zi~h steeds onstuimiger onder de grole lucht
verplaatsingen. Even later kletsten de eerste 
waterd ruppels neer en met het uitschieten van 
de wind werd bet bavengehied dik van regen. 

E·en · vuurbal met de sterkte van 
magnesiumlieht, onmiddellijk gevolgd 
door een harde slag. ,Op of aehter 
de goedang"; dacht de eenzame 
eenling onder het afdak van Gdg. 1, 
die zich· niet k.on onttrekken aan de 
ind:ruk dat de slagen vrij dichtbij 
waren. In -het kantoor was het nog 
droog, maar helaas bleek dit ' van 
slechts korte duur te zijn geweest. Nog 
een donderslag en onder he~ gekletter 
van vallende . pannen -en brekende 
eternietplaten, -stroomde de regen 
dwars ·door dak en plafond het kan-
toor binnen. " 

· Het aanwezig.e personeel kwam met de 
schrik vrij. Een· prettige schrik overigens, ge
vol gd door dat momentje ·overheerst met een 
ongekend gevoel van solidariteit van bange 
mensen . 

Door de blikseminslag sloeg de 
eleetriciteitsmeter door en viel de 
stroom v.an het kantoor en de vries~ 
kamers van de (;.D. uit. 

. De. scl1adc van de inslag was vrij aanzie.nlijk.• 
De stenen pinakel van de n()k van het torendak 
was losgeraakt, naa~ henede(\.gevallen langs hct 

• . Oostelijk vlak van hct dak, vervolgens• langs 
het Zuidelijk vlak van bet l oodrecht hierop 
aansluitende zadeldak en Jerecbtgekomen bij de 
achteringang van het karitoorgehouw. In zijn 
val Iangs de verschillende dakvlakken was een 
ongeveer 1% meter brede str()o.k pannen ver~ 
nield en naat• beneden gekomen langs dakvlak 
en door l1et eterniet, of.,hilik plafond van de 
kantoorlokalen er -onder. Bij het nagaan der 
aangerichte schade bleek het bovenste dee! van 
het Oostelijk halfspant te zijn verdwenen,' even~ 
als een tier vci-ticale hangstijlen. Beide stuk~ 
kim hout werden in lange .splinters beneden 
aangetroffen. De koningstijl was ongeveer 
15 Cm. in·Westelijke richting doorgehogen, ver~ 
toonde ongeveer 2 m van de top een lange 
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De Van Outboorn 
Onzc maatschoppij heeCt vele oude · schepen. 

Zij steh er een eer in om de leeftijd van haar 
schepen zo hoog mogelijk op te voeren. M.aar 
een sdiip, -dot meer dan 50 jaar oud is, bezit 
zij niet. De intelligente lezer van ,.de Uitlaat" 
-en dpt zijn immers aile ,.abonne's"- zal 

. derhalve gemokkelijk hebben begrepen, dat 
de Van Outhoom, waat-van wij de tewaterlating 
in 1896 in het vorig nummer als curiosum 

· beschreven, het eerste schip va,n die naam 
was en niet -de Van Outhoom, die thans nog 
vaart. Het is er daa:rom niet rninder 
getrouw om. 

Vervolg: . K~ P. M.-Journaal 
- Tot hulpagent te Morotai is per 

I Nov. j.I. benoemd W. Ch. M. Vogel~ 
zang, ter vervanging van M..H. Mamu~ 
sung, die als zodanig is afgetreden. 

• -De ll~stuurlieden Liem Hong GhoQ 
en de djoeroenioedi Hamid Rachman 
-a.b. m.s. Amnuputty- slaagden in 
October. j.I. voor het diploma stm. 
locaalvaart. Voor het dip!. motordrijver 
slaagde ver:der de leerling Moh. Tohir. 
Zij allen genoten hun onderwijs tijdens 
de vaart en hun: prestaties ..Yerdienen · 
zeker een bijzondere vermelding. 

• 
Slot: 
Stichting van de Arbeid 
aantal verheteringen (verlengirrg van de 
uitkeringsduur van het ziekengeld, 
verhoging van de loongrens bij de so· 
ciale verzekeringen e.d.) is al tot stand 
gekomen en de voorbere~ding van 
meeromvattende sociale voorzieningen: 
wachtgeld- en werkloosheidsverzeke
ring, de "herziening van de sociale verze
kering waarbij het tot standbl'engen van 
een hehoorliJke ouderdomsvoorziening 
de hoofdachotel vormt, e.a. is reeds ver 
gevorde1id. 

De madezaggenachap 
l{et grote vraagstuk v~ deze 

tijd -de medezeggenscha.p in de 
bedrijfsleiding- vnrmt een zeer 
:bel~grijk · . onderwerp, waar de 
Stichting zich mee bezighoudt. Zij 
werd.door" de regering aangezocht 
mede te werken aan de voorberei- · 
ding van .de wettelijke regeling 
Yan "de pubJiek-rechtelijke bedrijfs- · 
organisatie en ondememingsraden. 
Deze · voorbereiding is inmiddels 
beeindigd. · 

Deze medewerking i!l uiteraard van 
groot belang, omdat juist de Stichting 
uit dagelijkse er\raring weet, wat kan 
worden bereikt door vrijwillig overleg, 
waa·rvan de basis wordt gevorm;d door 
het wederzijds vertrouwen in elkaars 
oprechtheid tot sam-enwerking. 

12 Uit: .,de Schelde". 

Bij bet vertrek van 
' . 

dr. ir. Muller als chef 
T. D. in Nederland 

woord van afscheid te richten tot (J/len. 
behoraride tot de Teehnische Dienst, 
aan d e wal zowel pis a~ boord van 
onze sohepen. Ik' zal daarom op /wge 
prijs stellen, indien Uwe redactie dit 

N · 3S · · • d' t ·ti'd · · afscheidswoord in .,de Uitlaat" zor£ wil-
.. a een nnm -J3.fng:_ 1ens a.. len opf!-€men. 

bJJ de K.P.M., hee. t naar WIJ V elen van U heb ik Zanger of korter 
reeds meldden- dr. 1~· W.J. M:oller, gekend en het is mij een voldoening te 
chef van de Techmsche Dienst, k:unnen zeggen, dp,t ik sl~chts aang.e~ 
afd. Maehinebou~ te A~!iterdam name lterinJJI!ritngen bewapid heb aan 
op. 30 Septem~er J.l. van ZIJn !er~- IJ,et contact, dat ik met U rrwcht heb-
krmg afscheid genomen. BJJ d1t b h .. "d .. b k 
afsoheid w.aren onze directeuren lnden:.. edtzlJ tl) lenbs . ~!Jn b ezoe ?n Naan 
d h V 

......... H te, iCin we · lJ aan ouw tn e· 
e eren as vias en mr. ens, derland. · 

aanwezig. Zeer gevoelig ben ik geweest voor de 
De direc- woorden, welke de hoofdwerktuigkun-

r-·--··=· -· .. ••. ··- --~.- ·~ teur d'er dige J. van der Ploeg bij mijn afscheid 

K.P.M. in van IJ,et ka:ntoor te Amsterdam, op 
Nederland, 30 September, tot mij heeft gericht . 
jhr. I.H.A. Ik dank U allim •voor Uw mede-
Backer, werking en voor Uw toewijdin.g !Clan 

sprak rlr. boord en ®n de wal, welke onmisbaar 
Muller ·toe, iijn geweest voor het succes van onze 
>chetste zijn schepen en machine-installaties itl. de 
verdiensten jaren, die achter ons liggen. 
voor de Moge Uw aller streven ook in de toe· 
maatschap· •komst beloond wordeln. en toi 'uiting 
pij en boo.d komen in. een b~oeiend bedrijf! 
hem na~ - "Bet . ga U allen goed! 
mens het 
personee] 

van one A:msterdam-kantoor een af· 
scheidscadeau aan. . 

Daarna sprak hoofdwerktuigkundige 

w.g. .... 
Dr. Jr. W. J. Muller 
Haarlem, 16 November 1948. 

J. v.d. Ploeg namens het in Indonesie Slot.· · 
werkzame technisch personeel. 

Tenslotte dankte .dr. ir. Muller voor 
aile me.dewerking en sympathie, · die 
hij gedurende zijn loopb~tan van de zijde 
der K.P.M. heeft ondervonden. 

"* Dr. ir. Muller richtte tot de redactie 
van ·.,de. Uitlaat" het verzoek, om Olll

,dervolgende· afscheidshrief in one Qr~ 
gaan op te nemen: 
Aatn de redactie van. ,.de Uitlaat" 
p/a N.V. Kon. Paketvaart Maatsehappij, 

BATAVIA-C. 

Ofschoon ik, bij mijn afscheid van. 
de Technische Dienst op 1 October j.l., 
mi.jn dpnk .heb betuigd aan. de directie 
te Batavia en aan. 'de Technische Dienst 
aldaar voor de. samen.werkipg, welke ik 
gedurende de vele jaren van. mijn 
diensttijd bij de K.P M . heb mogen on· 
dervinden, is ~t mij een behoefte een 

Slot: Blikseminslag Perak 
breuk, terwijl verder naar beneden lange zware 
splinters er uit gerukt waren. Het hart van de 
koningstijl was verkQold, terwijl om spijkers 
en bouten het hout geschroeid was. 

De gehele kapconsttuctie werd ontzet, zodat 
er knns bestond, dat -de kap bij een volgende 
bui naar beneden zou komen met groot gevaar 
voor 'het <in deze lokalen . werkende personeel. 
In verband hierm'ede werd besloten,.om de ge
hele kap er onverwijld a£ te halen en een 
nieuwe kap hal£ zo hoog te doen conetrueren. 

VISSER & Oo. BataJvia-C. 

Onverbeterlijke optimisten 
aile claims prompt afhandelde. Holly~ 
woQd' doet grote zaken met Lloyd's. De 
meeste filmmaatschappijen hebben hun . 
onroerende goedeten bij Lloyd)s verze
kerd tegen de roeringen van aardbe
viingen e.d. Film-kinderen zijn bij 
Lloyd's verzekerd tegen ontvoeringen. 
althans de financiiHe gevolgen daarvan. 
Belangrijke films worden voor ander
half millioen gulden bij Lloyd's verze
kerd tegen dood, ongelukken of ziekte 
der sterren. 

Geen lavansverzakerlagan 
De enige verzekering; die men niet · 

bij Lloyd's kan afsluiten, is een leve~ · 
verzekering. ,fe;dereen gaat dood", zegt 
Lloyd's ,en er is due geen aaTdigheid 
aan om verzekeringen daarop af te 
sluiten". Verder kan men zich bij 
Lloyd's niet verzekeren tegen armoede. 
Het zou andere te plezierig zijn om op 
,de flea te gaan en Lloylfe er voor op 
te laten dra,aien. Niemand kan zich 
verder verzekeren tegen . de mogelijk
heid, ,d"tit hij vrijgezel of vrijgezellin zal 
blijven of tegen een echtscheiding, of 
het va·lies van een hetrekking. Maar 
voor bet overige kan '1llen bij IJoyd's 
practisch voor aile risico's terecht. 

• 
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