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O·ntplofling op Priok 
2 doden, 3. gewonden, 
vrij omvangrijke schade 

Op Donderdag 30 Juni, 
omstreeks bet middaguur, 
heeft een ernstig ongeluk 
onze maatschappij getroffen. 
Op het emplacement van de 
Civiele Dienst te Priok is in 
het vrieshuis een compressor 
ontploft. A1s gevolg hiervan 
werden gedood : 

J. L e n g k a y, motol·
drijver der IJsfabriek en 
S a I e h, koelie. 
Voorts werden ernstig ge
wond: 
C. M. J. R. Huffenfeuter, 
beambte IJsfabriek. 
Djoko bin Ardjo, man
doer en 
Indramardjani, koelie. 

De gewonden zijn in het 
K.P.M.-Ziekenhuis op Petam
boeran opgenomen en maakten 
het, hij het ter p~rse gaan van 
dit nummer, redelijk go~d, hoe
we1 hun toestand zorgwekkend 
hleef. De stoffelijke overschotten 
van Lengkay en Saleh werden 
naar de C.B.Z. vervoerd. 

Omtrent de oorzaak van de 
ontploffing en de juiste toe
dracht van de zaak was, op 
h.et ogenblik dat wij dit be
richt moesten schrijven, nog 
niet met zekerheid bekend. 
Het on<\erzoek duurde nog 
voort. De materiiHe schade 
was echter vrij omvangrijk. 
In een volgend nummer van 

,,de Uitlaat" hopen wij in de ge
legenheid te zijn om ooze lezers 
volledig op de hoogte te stellen 
van alle hijzonderheden, hetref
fende dit droevige ongeluk, het 
eerste in de lange geschiedenis 
van de IJsfabriek. 

De hegrafenis van de heide 
slachtoffers had op Vrijdagmid
dag 1 Juli plaats. Motordrijver 
Lengkay werd op het Kerkhof 
~,Laanho£" ter aarde besteld, ter
wijl koelie Saleh op de lndonesi
sche hegraafplaats ,,Karet" ter 
ruste werd gelegd. 
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8Q,vorderingen per I )uli 1949 
Het doet de :redactie genoegen de volgende bevorderingen onder ons 

personeel te kunnen melden =. 

Tot g e z a .g v o e.1· de r de le s tuurlieden : A. Dijkhuizen, C. J . 
Ramean, !(. Kold1jk, S. lVI;. Scheltema, W. E. Sonneveldt, W. A. v. ·Ale
beek, A, J. Bakker, R G. W. Snel, E. J. Sommeling en W. Verbeek. 

Tot le s tuur m .an de '2e stunl'lieden: ) . W. Tj. de Vries, W. de 
Vries, J . J. Th>gger R E. P. l e Clercq, H. J . v.d. Jagt, 1]. J. Hazclhoff, 
J . v. Dam, S. H. Gerr~tsen, ). Staakman, ;F. J. Woudstra, ' J. de Vries 
J . Jzn, C. Zuidscherwoude, G. H. den Hoed, P. J . P , Fontein, W. J , 
Pottinga, G. Kooger en A. ;penny. 

Tot ,2e st uu rman de 3e stuurlieden : A. J. J . Honcoop, D. Brou
wer, D. J. Smit, j. Elshout, F. de Koning, J . A. J . Piet, J. Ch. Beynon, 
L. J . Willems, W~ Jansen, E. ·G. A. Filarski, W. A. Breebaart H. M. 
v. Haften, P. A. de Vries, H . v.d. Worp en J. Maan. 

Tot 3e s t u u r man de 4e stuurlieden: J . W. Schutte, IL Hofmeyer, 
P . Starkenhurg, W. A. M. v. Koningsveld, G. Kluen, J. W. G. Thorhorg, 
Ch. 'F, Schliiter, D. ). Uitenbroek, H. Pronk, M. J. Aldenkamp, 
W. Bra.ndt, H. Niermans, M. M. Adamse, H. Miuys, J. N. v. Santen, P. J. 
) . Maas, J. W. Wagemans, B. J . 'Hennephof, D. J. Hueting, J. J. Ripke, 
J. Touw, A. Thiescheffer' en ) . F. A.· Janssen. 

Tot hoofdwerktuigkundige de 2e wtkn: P. J. v.d. Berg, 
C. Looysen, R. Klinkert, H. W. Hasenhos, J . B. Kalsbeek, J. L. v. Leeu
wen, C. M. den Bond, F. H.1 v. Kesteren, F. Geul, C. Hondsmerk, W. H. 
Ch. df Wit, J . Vis, J. ·Sal verda en H. Donna. 

Tot 2e. werktuigkundig .e de 3e wtkn : W. Mathiessen, 
L. Willems, A. L. v. R.aemdonck, F. H. de Bakker, L. S. v.d. 'Meulen, 
G. Hoogendoom, V. W. Orth, .J . Adels, M. F. Hamar de la Brethoniere, 
0. M. K.ayadoe, K. S., Eckardt en G. E. Thijssen. 

Tot 3e w e r k t u i g k u n d i g ce de 4e wtkn: A. C. Boelaars, J. de 
Haas, H. F. Huzink, C. Schavemaker, HI. Ph. Kuyp, T. v.d. Dool, M. Aboe
hakar, G. Teeuwen, J . Pronk, R. ). de Vries, P. A. de Vlieger, J ,, Schui-
ling, V. Sayers en J . B. J ens. · 

Tot 4e . w e r k t u i g k u n d i g e de 5e wtkn: G. J. Th. Bekkenutte, 
D. v. Haarlem, W. K. Pieters, P . de Krey, H. ). NahuySICn, J. v.d. Berge, 
P. D. P etersen, H. J. Hunink, J. M. Meinen, J . A. ·Smaak, 1). D. Tesink, 
H. C. Verlinde, J. v. Willigen, H . J. Jansen en B. G. L. v. Os. 

Bij het wa lpersoneel werden bevorderd van em'Ploye , tot h o of d
employe: G. J. Ch. v. Dooremaal (TDj HK ) , W. J. A. -H. Venema 
(TD/ Priok) , W. J . Maandag, (TD/ BA/ HK) , en S. Middelkoop. 
(TD/ BA/ HK). 

Allen bevorderden bieden wij hierbij namens bet gehele personeel onze 
hartelijke gelukwensen a an! 



2 

KAMPIOENSCHAP VERSPEELD t I I I I I 

In de wedstrijd, die ons K.P.M.
elftal op 23 Juni j.l. aan het Ko
ningsplein-Zuid tegen de Borsumij 
speelde en die het met 1-0 ver
loor, heeft onze ploeg haar kans op 
het kampioenschap van de 2e klas
se A. der Bataviase Kantoor Voet
bal Bond dit jaar verspeeld. Deze 
nederlaag beroofde de hoofdredac
tie van , de Uitlaat" van een op
windend verhaal onder een vette 
kop op de voorpagina van dit 
nummer ..... . ... .. . 

Toen het Borsumij- en het 
K.P.M.-elftal die Donderdagmiddag 
na kantoortijd het voetbalveld be
traden, leek het net, of er een 
echte wedstrijd zou worden ge
speeld. Er was een zeer talrijk pu
bliek, onder wie wij opmerkten de 
president-directeur van onze maat
schappij, mr. Hens, 'directeur Ha
rinck met zijn echtgenote en direc
teur mr. De Koe. Een K.P.M.
supporter met een luide claxon 
deed vool'tdurend v.an zich spreken. 
Zelfs hield iemand een -wat ver: 
late-- eenmans-mode-show in ge-

oe U.ITLAAT 
Personee~ en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij. 

• 
Overname uit· ,de inhoud van dit 
hlad is slechts geoorloofd met 
hronvermelding. 

• 
Alle stukken, .,De Uitlaat" he
treffende, te adresseren: 

Aan de Redactie van 

,,De Uitlaae'. p/ a K.P.M .• 
BATAVIA-C. 

• 
In dit nummer : 

Ontploffing op Priok. 

• 
Bevorderingen ' op l Juli. 

• 
Zoutwinning en -transport. 

• 
Nieuw T.D.-kantoor. 

• 
I 
W atersporters starten. 

I 

bloemd-sarong-hemd-uit-de-broek. 
Verder had de K.P.M. gezorgd voor 
stoelen en banken, een levensgrote 
taart voor het winnende elftal en 
limonade voor aile s trijders. ne
Borsumij stelde twee flit-spuiters 
voor de winnaars beschikbaar. 

Ons elftal 
Htet was erg gezellig op het veld en 

(le spanning zat er al in, toen de Bor
sumij met de wind tegen aftrl.\pte. Het 
J(.P.M.-elftal was na rijp heraad als 
volgt. samengesteld: 

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

J. Mangindaan M. Mndjitaba 
(Priok) (Cmlln 

Anwar E.F. Jiich Ch. Sahulata 
(~) • (Cmlll) (Cmill) 

A, Blitz R.T.H. Ahmadi J.F. Zomers 
(CD) (Ctnll) (Omiii) 

Sahilah Ch. Baudoin 
(DV) (Cmll) 

Voor de rust 
N a enig verkenningswerk over en 

JWeer, begon de K.P.M. een gestadig 
groeiende druk op het vijandelijke doel 
nit te oefenen. In de achtste minuut hrak 
Zomers, naar de rechtshinnenplaats 
gezwenkt, door en onthoofdde met een 
gloeiend schot een vreedzaam tegen de 
doelpaal leunende burger. Er ontstou-

. den gevoaarlijke momenten voor de 
Borsumij-veste, vooral toen Anwar 
hoog in de doelmond plaatste, de hal 
enige malen werd ingekopt en tenslotte 
corner ging. En als Baudoin die kans 
- helemaai aileen- op 3 m eter voor 
de keeper niet had gemist ...... .. . 

Langzamerhand wisten de stugge 
achterhoede en de soepele middeulinie 
van de tegenpartij eohter het spel te 
verplaatsen. Onze achterhoede liet een 
paar steken vallen, zodat ons doel voor 
de rust een pWc!r malen aan een door
boring ontsnapte, doordat V f:in San ten 
op post was. 

De tweede helft 
De ruststand (0-0) gaf d e verhou

ding ,te velde" goed weer en ook na 
de rust hlee£ bet een gelijk-opgaaude 
strijd met wisselende kansen, waarhij 
de K.P.M;. iets gevaarlijker was. Een 
mooi laag sehot van Ahmadi had een 
,heter lot verdiend dan in de handen 
van de uitst~kende Borsumij-doelman 
te helanden. ' 

N a zeven minuten kwam de 
Borsumij gevaarlijk opzetten en 
haar rechtsbinnen passeerde met 
een boogschot de iets te ver uitge
lopen Van Santen (0-1). Dit 
bleek tevens het beslissende doel-

punt te zijn. In het spel van de 
KP.M.-ploeg, die nu de taak had 
om twee doelpunten te scoren 
tegen een achterhoede en een mid
denlinie, die geen man uit onze 
voorhoede ook maar een ogenbli.k 
vrij spel liet, kwam iets kramp
achtigs. Men probeerde het onmo
gelijke, inplaats van het voor de 
hand ,liggende. Toch bleef de wed
strijd nog geheel open. Jlich, nu 
middenvoor, brak door, schoot kei
hard langs de grond in en de Bor-· 
sumij-doelman kon de bal maar 
half raken. Deze vloog echter via 
de lat nog over. 

AI naar gelang de tijd verstreek, werd 
bet in de gelederen van de talrijke 
K.P.l'til.-supporters stiller. De claxon 
zweeg en de Borsumij-aanhang werd 
rwnoerig. ;ln deze stemming kwam b 
einde van een wedstrijd tussen gelijl\: 
waardige teams, waarin de ploeg met 
meer en heter systeem won van een 
elftal m et individueel hrillantere 
spelers. 

Zo werd de Borsumij dit jaar 
kampioen en wij wensen de ploeg 
succes bij de a.s. promotie-wed
strij den. Laten we hopen, dat onze 
K.P.M.-ploeg in het ·volgende sei
zoen meer succes heeft. 

Een hescholl'Wing over de spelers is 
· bier niet op hll'ar plaats. Iedereen 
werkte naar heste vermogen. Blitz waa 
de oude nog niet, ·terwijl Sahillah na 
de rust door Arif'm moest worden ver
vangen. 

De heer Hoogeveen hood de Borsnmij
ploeg de C.D.-taart aan, doch hij schet>- P. 
dit niet ceremonieel genoeg gedaan .:.V 
hehben, want d e chef-C.D., de heel' 
Mulder, nam het haksel weer terng en 
deed de overhandigings,-toespraak nog 
eens dunnetjes over. 

V eteranenstrljd 
Wij vemamen nog, dat de heer 

Mulder uit naam van de heren mr. 
De Koe en Harinck de Borsumij 
heeft uitgedaagd tot een vetera
nen-wedstrijd, waarbij de gezame
lijke leeftijd der elf veteranen van 
ieder concern de 400 jaren niet zou 
mogen overschrijden. Zou dit een 
.,harinckje" zijn om een ,Grobben" 
te vangen? Of zouden de K.P.M.
veteranen inderdaad aile ,hens" 
aan dek halen en ,,de koe" bij ho
rens vatten. Moge in dat geval de 
wraak van de K.P.M.-veteranen 
zeer zoet zijn ......... .. . 



·Kennis van de archipel: 

Zoutwinning en zouttranspor·t 
De K.P.M. heeft steeds nauwe re

laties met Indonesie's voomaamste 
zout-eilan<J, Madoera, onderhouden. 
Verschillende schepen van onze 
maatschappij dragen namen, die 
met bet eiland en zijn intlustrie 
verband bouden. Het zoutvervoer 
voor de K.P.M. begon ongeveer in 
1912. Het is sedert dat jaar slechts 
onderbroken geweest gedurende 
de jaren van de Japanse bezetting. 

. Over de Madoereese zoutwinning 
en bet zee..tr.ansport willen wij U 
in onderstaand artikel lets meer 
''e~llen. 

MonopoUe 
De wijze van zoutwinn~ rut zoo

water ie op aile plaateen van de wereld 
vrijwcl gel.ijk, zodat eeo heschrijving 
v ""' bet verv.aard.igen van zout in d e 
.!._..oneeiecbe wateren tevens eeo alge-
meen heeld vau het prodoctie-procee 
elders kan geven. 

Alvorens biertoe over te gaanJ 
is het nuttig om eerst. te ver
melden, dat de zo voor de hand 
liggende productie van zoot uit 
zeewater in vele Ianden en ook in 
bet grootste deel van lndonesle 
door de Overheid is verboden. Dit 
verbod dateert uit de tijd van 
de Verenigde Oost -lndiscbe Com
pagnie. Het zout-monopolie der 
"lndi.sche regering beeft in vroegere 
jaren dikwijls aanleiding gegeven 
tot emstige misstanden en zelfs 
enk~le malen tot ernstige telrorten 
aan mut. 
Thana vormt dit monopolie onder de 

oa:\m van Zootregie een afzooderlijke 
~at van het IndD'nesisch e gouverne
mcnt, een !iscaal, maar gehcel commer
cieel heheerd bedrijf, waardoor de 
behoorlijke werkiug van dit zo in h ct 
volksbesta!-'n ingrijpende m.QOopolie is 
verzekerd. 1 

Voorheen werd met vergunning van 
de regering en ten hehoeve van h etland 
op versch.illende plaatsen in bet mono
poliegebied zout aangemaakt, maar 
sedert de laatste kwart-ceuw is deze pro
du.ctie heperkt tot h e t eiland Madoera. 

Ioutlanden 
Men vindt op dit eiland drie h evol

kings-zoutlanden in de nahijbeid van de 
'drie aidelinga-boofdplaatsen Sampang, 
Pamekasan eo Soemeoep. Aan bet zout· 
productie-bedrijf van de bevolkiog 
wordt leidiog gegeven door bet dienst
vak .,Zoutaaruna.ak" van de dienst der 
Zoutregie. 

Teoeinde een beter ~cht te k.rijg~ 
in bet bedrijf en ~ geraken tot oon 

meer economische exploitane, we"rd 
· overgegaau tot bet aanleggeu van gou
verncme.n~·zoutlanden, h etgeen melle 
nodig was, in verhand met de stijgende 
behoeften lUln zout 

E en van die Ianden werd aaugelegd. 
.in de huurt van Soemeoep. Een tweede 
land werd nitgezct hij Griasee, op het 
vasteland van bet eiland Java. 

De winning 
Eeu r;outland is een complex van 

zoutpaouen, dat laag ligt ten op~bte 
van de zecspiegel en i!! doonmedeo met 
kanalen, die van de zee aigesloten zijn 
door sluizeo. 

Worden die slujmil bij boog water 
open gezet en bij eh gesloten, dau wordt 
b et zeewater in aile kaoaleo _gpgezet. 
Ecn zoutpan bestaat nit een a.antal reser· 
voirs, die door dijkjes ziju gescbeiden. 
Een er van is de eigeolijke zouttalel, 
waarop het zout uitkristalliseert. de 
andere worden voor-reservoirs geooemd. 
R et zeewater loopt door die reservoirs. 
laat onderwi.il h.et zweve.JW.e vuil t.inken 
eo wordt door de. ZOOl:flewarmte ~a-e. 
dam pt. 

H et zeewater hcvat 2lh % keuk.en
zout, maar oo)t. nog vele bijzouten, die 

.nict voor cooaumptie gcschik.t zijn en 
. zicb daarom niet met bet keukenzout 
: mogeu veruieogeo. Hiervoor ruaakt men 
: geb1;0ik van de omstandigheid, dat die 
, bijzouten bij een andere conceotratie 
van de pekel uit-kristalliseren dan hct 

' keu.kenzout. 
Men moet dus zorgen, dat de pckel 

,op de e4;enlijke zouttafcl een zckere 
. d.ichtheid niet overschrijdt. Ook moot 
men cr voor zorgcn, dat de pekel niet 
vecl onder de graad van dichtheid 
blijft, daar anders gips in het zout komt. 

'De panuen zijn over het algemeeu 
zo aangclegd, da t het eerste reaervoir 
.het b oogst is en bet water daarin wordt 
overgeecbept nit h et toevoerkauaal en 
vauzelf k.an vloeien naar de andere 
reservoirs en de zoottafel. 

Op de zouttafel zct zich langzamer
hand bet zoot af. Zodra de zoutkorst 

. vohlocnde dik is , wordt b et zout ge-
schraapt, d.w.z. met harken in hopen 
langs de r and van de tafel gchaald. 

Na eoige dageu t.e zijn uitgedropeu, 
wordt het ;~;out naar de paklinizen ver-

~~d. ; 
Nadat da eerste schraping a£gelopen 

is, wordt de bodem van de zouttalol 
· weer in orde gel1lllakt en de loog a£. 
gelaten, omdat auders b et nieuw to 
vormeo z0 ut te veel bijzouten zoo be
vatten. . .Is eenma.al de t.afel in orde, dau 
gaat de winnin3 weer op de reeds 
beechrevea wijze ~ 

lloe eenvoudig het proce. otk 
lijkt: de reusa~htige hoeveelhed-en. 
die gedurende de betrekkel.ijk korte 
oogsttijd van Augustus tot uitedijk 
D~ember worden geproduceerd 
maken het bedrijf zeer omvangr.ij~. 

In het bijzonder gunstige jaar 
1913 werden op de drie hiervoor 
genoemde bevolkingszoutlanden 
·130.00 ,1koja.ng" of 220.000 ton 
zout gewonnen. 

l 
' De distributle 

H et gewonnen zout wordt voorlopig 
opgeslagen in de bij de zoutlandcn aan· 
wezige goed.an.ga en vandoor nit over 
b et gehele · regie-gebied (Indoueeie) 
gedistrihoeerd. Bij die distrihutie epeelt 
b et zeetransport ecn belaogrijk~ rol en 
daarin, op haar heurt, weer d e Konink· 
lijkc Paketvaart Maatscbappij. 

llt zout wordt niet in loeae toestand 
verstrekt, maar vooraf gehriketteerd. 
d. w.z. iai twee grote. tot de Zootregie 
behorende fabrioken op M.adoera tot 
briketten van I kati geperst, in droog
ins"tallaties gedroogd en in boeveel
hcdeo van 20 stu.lu! in kartonnen do~en 
verpakt. 

De aanvoe r van he t losse zoot uit de 
zoutlanden uaar de fahri.ekcu geschicdt 
gedeeltelijk met railvervoer en overigens 
over zee met traosportrniddelcn vau d e 
Zootregie, waarover strak.s nog meer. 

De fabrieken zijn zo dicht rnogel ijk 
aan de zee gebouwd, teneinde bet zoo
transport te vergem.a.k.kelijken. De voor
'naamste fabriek bcvindt zich te KaU.. 
aoget, gelegen aau een ruime baai, die 
op d e buitenrede ecn veiJige ligplaats 
hiedt voor de groot6te ~eesch.epen, tet 
wij l de binoeurede nog bereikhaar is 
voor zecscbepen van 2.000 ton. Twec 
kaden vergemakkolijken aldaar h et 
laden en lossen. 

Het vervoer van het verpakte 
zout door de archi·pel gesc.hiedt 
grotendeels door de K.P.M. Deze 
maatschappij heeft een contract 
ges\oten met bet Indonesische gou
vemement en vervoert met baar 
schepen jaarlijks tienduizenden 
tonn~n briketzout in tientallen 
plaatsen in Indonesie. De dienst 
de-r Zoutregie beeft ook een eigen 
transportvloot, die te Kalian~et is 
gestationneerd. Spcciaal is dit voor 
het vervoer van zout naar Oost
Java. Het heeft zich in de loop der 
jaren uitgcbreid tot 'Noord-Soera
baia, Rembang en Japara. 

Een uieu.w element trad in de zoot· 
voorzieuiug. toen b et viSBersplaatsje 
Bagan Siapi-api euonne boevcelheden 
zout ging verhruiken .· Ret zont wm:dt 
er met lichters h een gesleept. Ook an
dooo vissersplaatBen in de archipel 
kregen zout. 

Uit: R~ fniJ!,sdw Bock de.- ZIIO. 
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Dagboek van 
De Singaporetj es 

Wat ik nu ga vertellen, moet waar z{in 
gebeurd. Althans volgens de , Tweede", 
want die is er zelt b{i geweest. Als ik alle 
verhalen zou optekenen, die onze tweede 
na tatel zoal vertelt, dan zou tk -met 
een werkdag van acht uren-- nog wel 
een vt}f jaar be~tg zijn! Bovendien z :;u 
ik de kans Zopen, dat men mij voor cen 
aartsleugenaar zou uitmaken. Er zijn 
namelijk stories b{i, die zeljs ,Ouwe Hetn" 
zouden doen blozen. Sommlge van die 
na-taj el-verhalen benader en echter de 
waarhei d tamelijk wel en daarom ben 1k 
zo vrij om dtt laatste verhaal aan U op 
te dissen, met hier en daar een noodza
kelijke verduidelijktng om het voor de 
leek 66k begrijpelijk te maken. 

Als wij aan boord spreken over een 
, Singapor et j e" dan bedoelen we een uni
jormjasje met een korte, staande kraag. 
Een rij knopen, die het jasje van voren 
in het midden sluiten en een glad achter
pand met een naad precies in het mid
den. Zo'n Singaporetje is verduveld prac
t isch, omdat het hoog sluit, wat over
hemden spaart. Vooral op lange reizen, 
met weinig havens, is dit een uitkomst 
voor een ieder, die niet minstens over 
twee doz{in witte overhemden beschik t . 
In de tropen zijn die jasjes wit en 1Jan 
dunne tropenstot gemaakt. V66r de oor
log waren ze vrij goedkoop, zodat ieder 
van ons er wez een zestal bezat. 

Over zo'n Singaporetje dan handelt de 
volgende geschiedents en het moet zich 
hebben ajgespeeld in Abadan, een plaats 
op de zeemansatlas, die we liever niet 
aanlopen, omdat het er altijd wtt-heet tS. 
Men is genoodzaakt om aan dek te sla
pen, metal de nadelige gevolgen. Je ben t 
er chrontsch dorstig, waar dan --als re
gel.- met bier iets tegen wordt gedaan. 
Drinkwater is in d.eze streken schaars en 
bovendien in de meeste gevaUen ntet te 
vertrouwen. Maar ja, b ier i n overmatige 
hoeveelh eden, heett op sommige mensen 
een rare invloed. Er zijn zelj s op de koop
vaardij nog altijd lieden, di e er niet goed 
tegen kunnen en dan gekke dingen gaan 
doen. Zoals de 2e stuunnan van die boot, 
waar m'n zegsman op zat. Die wer d eerst 
altijd baldadtg en daarna v echtlustig. 

Zo zaten ze dan op een goeie war me 
dag ter rede van Abadan, ge::amelijk in 
de hut van de se meester potjes bier te 
drinken, knobbeltjes te maken en dan 
w eer bier te drinken. Ailemdal in het wit 
en allemaal in Singapore-jasjes. Tot na 
het z.oveelste knobbeltje, de 2e stuur als 
gewoonliJk baldadig werd en de 4e ma
chinist, die met zi}n rug naar hem toe
zat , bij het ondereinde van zijn 1as1e 
vatte. Twee handen naast de in het m id-
den lopende naad, een /Zinke ruk en ..... . 
,,krak" zet dat j asje, opengescheurd tot 
aan de hals. Een plezier dat die stuurman 
had! Daverendl Men verwachtte een 
kleine oneenigheid, maar de 4e machi
nist stond op, verontschuldigde zich 
vorn1-elijk en ging naar zijn hut om een 
nieuw jasje aan te trekken. Teruggekeerd, 
gtng h iJ weer 1'Ust ig met zijn rug naar 
de 2e stuurman zitten en schonk h em 
verder geen aanaacht. 

Ja, dat was natuurlijk de Goden ver
zoeken. Dat nteuwe jasje had 66k weer 
een naad keurig r echt in het midden. De 
stuurman juichte eens kinderlUk geluk-

een Zeeman 
ktg en.... .. ,,krak!' zei het tweede jasje, 
Zoiets is als regel een directe uttnodiging 
tot geweld, doch de flegmatieke meester 
was schijnbaar in een zonnig hume".Lr . 
Hi} stond op, verontschuldigde zich t en 
tweede male en kwam even later terug 
met een nieuw 1as1e. · 

En grote vergissing --ging weer met zUn 
rug naar die baldadtge kwajongen z.ttten . 
Ook dit jasje ging dezeljde weg en de 
stuurman had zo'n plezier, dat de tranen 
hem over de wangen biggelden. 

Eerst na het 5e jasje begon hij het 
vreemd te vtnden, dat die meester er 
maar aldoor zo kal7n onder bleet. ,,Zeg 
joh'', vroeg hij toen half na-snikkend, 
,,wordt 11J dan nooit kwaad?'' 

D e 4e meester keek hem verbaasd aan, 
haalde z'n schouders op en zei: ,,Ach 
waarom ...... Dat eerste jasje ts toch een 
oud kreng en de andere heb ik ui t ;ouw 
kast gehaald ...... " 

Daarna werd het echt vechten ..... . 
De wandluixen 

,,.Achteruit" zijn weegluizen gesigna
Zeerd. 

,,As-je alles gehad hep, bere'' zegt de 
donkey ,,Bolte wiJ ejje!'' 

Zo er tets is, waar h et scheepsvolk res
pect voor hee{t, dan zijn dat ongetwijjeld 
.,beren". Een boot, die wat zwaar stookt; 
.een hojmeester, die niet te best voor de 
kanery zorgt ; een sjacherijnig sujet van 
een tweede, ach, dat zijn allemaal van 
die kleine dingetjes. waar overheen te 
komen is. Wat onderling overleg en e1 
kan een boel veranderen. 

Noem echter het woord ,weegluis" e1a 
zij krijgen de stuipen. 

Dat wordt straks weer een ;ob voor d4 
aannemer van schepelingen, Alles n eemt 
de benen, tenzij er behoorl'ijk wordt ge. 
gast, En zelts dan zal het nog een toe1 
zun om de heren weer mee te krijgen. 

, .Een boot, die er een keer onder he11 
gezete, {}!!loot me, ze komme terug, de 
r.otters". 

De angst is begrijpeliJk. De gedachte 
er aan al leen al bezorgt een normaal 
mens jeukl 

Bovendien -en dat is zeer belan gr1Jk-
men verdelgt het ongedierte pas gr ondig, 
door tweemaal achtereen te gassen met 
blauwgas. En daarvoor liggen de schepen 
meestal te kort in de thuishaven. 

Na het ,,nieuws'', dat vanmorgen m 
alle vroegte het schip op stelten zette, 
worden alle hutten midscheeps en ach
teruit naarstig met D.D.T. bewerkt. De 
ketelbink, die met pikheet om koffie 
kwam, is onmiddell1Jk -en met een grim
mig v(jandelijke hardnekkigheid- in z'n 
kuif gepakt en onderzocht op meelopers .... 
Ook ojjicieren zijn kinderen, wat dat be
trej t. Er worden legio veronderstellingen 
gemaakt, betrettende de mogelijke her
komst van het ongedierte. Het helpt alle
maal n iets. Ze zitten er. , Voorlopig D.D.T. 
en thuis gassen", zei de gezagvoerder 
nadat de 1e stuurman vanmorgen rap
port biJ hem had uitgebracht. 

H et begon allemaal met de lichtma
troos. HU liep al een paar dagen rond 
met vreemde bobbeltjes op zijn hutd, 
die-ie ntet kon thutsbrengen. Totdat de 
,.Boots" gtsteravond die bobbeltjes eens 
wat nauwkeurtger bekeek en onmiddel
l1jk de entge juiste diagnose stelde : 
,'t Benne wandbere-bete". Daarmee 

was - Zetterlijkl- de beer los! K ooien 
werden afgebroken, schotten wegge
scheurd, tatels omgekeerd, kortom: 
iedereen was ,op jacht''. 

,,Ach ter de plint, achter het kooilampte, 
boven de bovenkoot, boven de lichtma
troos, bij Nelis, zttte ze'' kwam de Boots1 
triomjanteZUk aan de stuunnan mede
delen. ,Barstens vol!" 

De stuurman is gaan k{iken, de andere 
heren niet. Die hadden het te drttk met 
eensk laps ontdekte vennoedens. 

De 2e heejt zojuist met krakend ge
weld --gewapend met een schroeven 
draaier- de betimmering achter ~n 
soja vernield, .omdat hij denkt, dat ze bU 
hem ook zitten. W at natuurl(jk ntet waar 

· is 
·De meester van de wacht, die de stuur

machine gaat controleren, daazt met op
geslagen broekspijpen de trap van het 
stokers-Zogies at. Alleen via dat logies 
kan h(j de stuurmachine-kamer beretken, 
omdat het neodlutk op slot en de sleutel 
natuurlijk nu nergens te vinden is. 

OVeral hangen wolken D.D.T., tedereen , 
hoest en iedereen heejt jeuk. Allemaal' 
omdat er zegge en schrijve acht weeglut
zen, op een kluitje b'(f elkaar, werden ge
vonden. Op een stralende Zentemorgen t e 
4 uur so, acht mijl Oostelijk van F 11-
terre op weg naar Rotterdam. -...1/ 

Acht stuks ...... tk schei er uit, want ik 
ga die houten bekisting van de stoom 
verwarming weg breken. Je kan nooit 
weten .... 
I • 
: ·"!',;a I R. B ijkerk , 

&lt.erdam. ~ .... 

Eente successen behaald 
'A.r. 
' · Tijdens de op Zondag 2-6 Juni j.l te 

'lla.ndjong Priok door de KonJnklijlQ!l 
Ba.taviase Ja.cht Chlb goo~ 
zelilwedstrljden, hebben de uillers van de 
,K.P .M. · Woatersportve.renigting voor de 
eerste keer de gelegenheid gekregen om 
hun krachten te meten met dle va.u: 
andere Bata.vi.ase wedstrijdzeilers. On.ze 
watersport.verenlglng schreef lin met 
hB.ar nieuwe W i n d en Z e e (over 
de plechtige ingebruikstelling wsarva.D 
men op pa.g. 12 V'alll dlit nummer nadere 
bijzon.de rheden k:an ~n). ~ 

De 1baan, die door de e.g. ,vergrote 
B.M.-ers" moest worden gezeild, Uep van 
de start bij het .terrein van de K.B.J.c . 
af, rand het eiland Leiden en 'Via de 
K.B.J.C.-boei 4 terug naar de startl.ljn. 
Onze Zee met de lheer J. Doyer (VRV I 
HK) a.an het ·roer en de lheer Rimpel 
(Cm/ HK) als fokkenist, nam onmiddel
lijk de Ieiding, gevol~ door de Wtnd. 
Het veld kwam al spoedig rver uLteen te 
Hggen en bij Leiden aangekomen lag de 
Wind, met de heer Radius (VRV JHK> 
als stuurman en ide heer Manne 
(TD/ HK) a1s fokikenlst, vooraan, terwlj l 
de Zee op de vierde plaat6 lag. Bij het 
ronden van de boei werd de Wtnd van 
achteren aangevaren door een der 
andere mededi.ngende jaohten, waardoor 
laatst;genoemde 'boot gedwongen was, om 
de strljtd op ~ geven. De Wind gbg 
bodh als eerste door ~e finish, terw!jl de 
Zee a.l.s derde de eindstreep passeerde. 
.... .. ~ ---o_,.~ "' - .... .... .• ' .. , 

V oorwaa.r . een oit5tekende prestatle 
vao onze jonge K.PM.-watersport
veren'lging, die een gelukwens waa.rd 18. 
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T.D. -Soerabaia 
I I 

lll n1euw kantoor 
Op 28 Mei ingewijd 

Op Zaterdagmiddag 28 Mei j .l. 
was er iets bijzonders gaande in 
het gebouw van de Droogdok Maat
schappij Soerabaia. 

Zoals velen wei weten, was het 
oude kantoor van de T.D. in meer 
dan een opzich t niet bepaald ideaal 
Dit was dan ook de r eden, dat de 
Chef T.D.-Soerabaia deze kwestie 
met de Ieiding van de D.M.S. had 

· opgenomen en de D.M.S. met een 
roya.al gebaar een nieuw kantoor 
heeft ing<lricht. 

Die Zaterdagrniddag werd dat 
kantoor ingewijd en heerste er du.s 
~n buitengewoon gezellige stem

·ng. 

De gehele staf van de D.M.S. en vele 
waterkartters gaven blijk van hun be
LmgsteiHng. 

Nadat de beer Zegwaard de aanwe
zigen . welkom had geheten in zijn 
nieuwe omgeving, ga£ hij het woord aan 
de beer Haas (Surveyor-K.P.M.), · aan
gez"ien een liebte influenza hem b et 
spreken hemoe ilijkte. 

De beer Haas sprak n amens zijn 
.,baas" o.m. de volgende woorden! 

,.Wij hebben ~een~ het in gebruik 
nemen van het nleuwe T .D.~kantoor 
nlet zonder meer vooroij te mogen 
laten gaan en daarom besloten de in
wlJding met enige gezelligheid te laten 
passeren. 

Geachte heer 't Hart, lk wil dan 
b e.glnnen met U, als vertegenwoor-· 
~. ;r van de dlrectlie van de Droog
~ MaatsdhalpJ:lij en ook uw staf te 
danken voor het royale gebaar, waar
mede de D.M.S. dit moole kantoor 
voor ons heeft ingerlcht. 

Zoals U allen •lount zien, is moeite 
noch geld gespaard om dit resultaat 
te berelken. 

Wij kunnen niet anders zeggen, 
meneer 't Hart, dan dat wij met dlt 
kantoor bultengewoon tevreden zijn . 

Elgenlljk zou er n iets anders in pas
sen da.n een compleet nieuw meubi
lalr, maar met onze oude spulletjes 
wat -opgeka!lefaterd en hler en daar 
wat nieuws, geloof ik toch, da t we 
hler nu beter ~ltten dan de T.D.
K.P.M. ooit heeft gedaan. 

Wij willen hopen, dat de werkpres
taties in dlt kantoor door de koelere 
llgging en grotere ruimte in even
redigheid mogen toenemen. 

In het oude kantoor is het ons niet 
mogen gelukken om geheel door de 
achterstand in de llidministratie heen. 
te koznen, maar we 'hebben goede 
hoop, meneer Tuk, dat we ,bij" zul.-

len zljn v66r we nog eens weer ver
hulzen! 

Wat het oude kantoor betreft : we 
kunnen gevoegl!jk zeggen, dat we 
daar in 't zweet onzes aanschijns ons 
dagelljks .brood hebben verdlend en 
het verwondert ons nu, dat wij het 
daar zolang lhebben uitgehouden, niet 
om de rul!mte, dan wel om de zom erae 
temperatuur, die er alt!jd heerste. 

De laatste dagen hebben wlj gere
geld meneer Nlerstrasz al boven zien 
rondneuzen en ons afgevraagd, wat 
er gaande was. 

Nu .gaan er geruchten, dat de 
Droogdok er een droogkamer van wil 
maken. Klopt dit meneer Nierstrasz? 

Wat ~r ook mee gebeure : een ding 
is zeker, de Technlsdhe Dienst der 
K.P.M. is er uit en dat is bepaald een 
koele dronk waard. Daarom wil ik 
beslulten met nogma.als de Droogdok 
te .bedanken en de hoop ult te spre
ken, dat bet nieuwe kantoor er toe 
zal mogen lbij dragen een prettige 
samenwerklng tussen de Droogdok en 
de K.P.M. tte bestendlgen en dat dlt 
·kantoor en daanmee dus ook de 
D.M.S. nog heel wat K.P.M.-schepen 
te verwerken zal krijgen. 

Ik zou tenslotte nog graag willen 
toasten en op de Droogdok en ap de 
K .P.M.". 

Na deze woorden sprak de heer Van 
Doggenaar namens de directie van de 
K .P .M.. en memoreerde o.m., dat bet 
scheepshouwers-milieu hem niet geheel 
onbekend was, aangezien hij gedNrende 
de bezettingsjaren ala scheepsklinker 
in J apan werkzaam is geweest en nog 
steeds de , ,bouten-en-moeren-kerels" 
een warm bart toedraagt. 

Tenslotte nam de heer ' t H art bet 
woord. Hij zeide o.m., dat de waar
dering, die de K.P.M. voor dit kantoor 
heeft, hem grote voldoening gaf. 

Hij verwachtte dan ook, dat dit 
nieuwe kantoor een nog betere samen
werking tusseu T .D.-K.P.M. en de 
Droogdok tot resultaat zal bebben . Hij 
bracht daarop een dronk uit. 

Eigenlijk nog overbodig te vel'melden, 
dat het er gezellig is toegegaan, want 
de K.P.M. toonde zich -als steeds
een gul gastheer. 

Hoofdwt.k. Schneider sebree£ ons 
bierover nog: 

Tot de genodigden behoorden de 
bavenmeester, de technisch c Expert 
Scheepvaa11, de Lloyds Surveyor en 
de Superintendent van de ,.Anglo 
Saxon Co". 

De ni~uwe accomodatie is zeer zeker 
een gelukwens aan onze T .D. te Soera
baia waard, evenals een woord van 
dank op zijn plaats is aan de directie 

~ 

van bet D.M.S., die deze royale huis-
vesting mogelijk h ee£t gemaakt. 

Het nienwe kantoor, dat op de eerste 
vcrdieping is gelegen, is in elk opzicht 
geslaagd. 

De chef beeft een Clink kantoor aan 
de straatkant met grote, openslaande 
ramen en de beide surveyors hebben 
samen ook een gelijke ruimte met dito 
ramen. 

De schrijvers en heambten h ebben 
een zaal tot hun beschikking, waarin 
kleed- en wasgelegenheid is. 

Het g,eheel is zeer luchtig en bet moet 
voor de mensen van de T .D. een genot 
zijn in dit nieuwe kantoor te werken. 

Hoewel doorgaans van T.D.-zijde 
weinig gevoeld wordt voor publiciteit 
kan gevoeglijk worden gezegd, dat deze 
feeste]ijke ingebru.ikneming zeer zeker 
geslaagd was en onder de aanwezigen 
een prettige berinnering heeft achter 
gelaten. 

Dienstj ubileum 
gezagvoerder Ritsema 
Op 8 Mei j.l. heeft gezagvoerder 

0. H. Ritsema de dag herdacht, 
waarop hij 25 jaren geleaen bij de 
K.P.M. in dienst trad. 
Tot grote spijt van de opvarenden Jag 

de Ophir, waarover kapitein Ritsema 
bet commando voerde, die dag op de 
rede van Semarang, maar desondanks 
kon ceo klein stukje van b et schip in 
feesttooi worden gezet door b et op
bangen van vlaggen. Ook de vele bloem
stukken , die werden gezonden, droegen 
tot de feestelijkheid aan boord bij. 

Des morgegs werd de juhilru:is door 
hidwt.k. Korinih toegesproken. Hij me
morecrde de loopbaan van kapitein 
Ritsema en bracht dieus humane en 
prettige manier van optreden tegeuover 
oCficieren en onder-officieren naar 
vol.'"en. Hij ln-acht een dronk uil op de 
ju_bilerendo gezagvoerder en hood hem 
een souvenir aan, een fotolijst van 
Kendariscb zi]ver , draaibaar op een 
voetstuk. 

Ook de onder-o£ficieren gaven van 
hun belangstelling blijk. Namens he.n 
werd kapitein Ritsema toegesproken 
door de hofmeester , die hem een bon
bonschaal van K endari-zilver aanbood. 

Getroffen dankte k apitein Ritsema de 
sprekers voor hun woorden en voor het
geen de bemanning op ziju jubileums
dag voor hem had gedaan. Hij h ad 
daarop, in verband met zijn korte 
plaatsintr aa11 boord, in het gch eel niet 
gerekend. 

Er werd CCI) bon·el gedronken, waama 
m intieme kring een lunch plaats b ad . 

lie\ ve1-al :-~ v:m Imp\.. Ritsema' s jubi:eum 
is door cen misvm·stand n iet in een ccr. 
dor nununcr '"'" de ,.Uitl~~at" opgcno. 
men, 5 



Bii de foto's: 

1. Een kijkjc op de altijd even drukke oorste haven der 
maatschappij te Tandjong Priok. 

2. E en weinig voorkomende gehenrtenis had in de maaucl 
J rmi tc T andjong Priok plaats: drie W ai-sche pen tcge
lijkertijd in een haven ! V.l.n.r . W aikelo, Waibcdong en 
JV aingapoe. R et wachten is nu nog maar op de W aiwercmg 
(die onderweg is) : 

3 

3. In de finale van de co.mpetitie van de Bataviaase Kantoor 
Voe tbal Bond moest het K.P.M.-elftal het ondersp it del-
ven tegen d e stcrke re ploeg van de Borsumij. De K.P.) f. { 
toonde zich echter eeu goede verliezer, eu bood de win
nende plocg een taart aan. De aanvoerder van de Borsumij 
wacht ongeduldig uc overhandiging af. 

4. Het K.P.l\f.-elftal, dat zich zo dapper weerde maar hc t 
nie t haa!Ue. No victory , no cake . ... .... . 

5. Employe F .A.D. van Akcn van de lnkoop en Magazijn 
Dienst tc Priok is ccu cnthousias t schilde r in zijn vrijc 
t ij d. In z ijn collectic rroffen wij dit schilderij a an 'an 
h ct s.s. Vmrt Spilbcrg,~t kolen l adcnd te Kcrtapa ti. De 
Van Spilbergen is kortgdcuen van de schcpenlijst afgc
voerd en werd te llongkong voor de sloop verkocht. 

6. De beer Van Akeu Iegt de laa tste hand aan een schildcrij, 
de ]apar,a in voile zee voorstellende. 

Clich.U: Clichefabriek Karans Anjar. 
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K. P. M.- geschiedenis in unecdoten (13) 
De uoqoetten 

Tegen het einde van 1919 voeren we 
met de oude De Klf'rck, onder kapitein 
Wilhelmus (what's in a name?) van 
Batavia uit op de Kleine So~nda
Eilanden met Timor Koepan g als elnd
punt. 

Niet, dat ik het schip de ,,goede" 
oude De Klerck wil noemen, want onze 
hutten lagen in de dienstgan g hoven 
de machioekamer en de k etel. 
· Op de terugreis waren we afgestampt 
met landbouwproducten in de ruimen. 
vee in de tussendek.ken en paarden op 
het h oofd- en tentdek en daar tussen 
in nog de nodige passagiers. Het was 
dus je reinste Arke Noachs. 

De tweede stuurman was een roan 
met een onverzadiglijke eetlnst. Zo bad 
hij de gewoonte om. -als h;j de platvoet 
liep..:.. tegen een uur of zeven tot de 
pandjerwalla te zeggen : .. Djaga, mjnta 
kroket pakai banjak rooster". De kijkers 
had hij al in bakboords-kijkerhak ge
legd en de croquetjes met een fl inke 
lik Spoor's mosterd er op, werden in 
stuurboords-kijkerbak gedailn. 

Juist zoo cle Tweede aan zijn teestmaal 
beginnen, toen command ant Will1elmus 
op de brug verscheen en vroeg, of het 
te verwachten vuur r eeds in zicht was. 
Neen, h et was nog niet in zich t. De 
, ouwe" zoo zelf ook eens kijken, liep 
naar stuurboords-kijk.erbak. grabbelde 
in het donker tot zijn grote scbrik ,en 
niet geringe verwonderin g in een warme 
kleverige massa. 

Iedereen, die kap1tein W ilhelmus 
beeft gekcnd, zal wei begrijpen, dat hij 
zich niet opwond, ma-ar de second toch 
toevoegde : ,. u maakt van deze stoom
hoot een drijvend ecthuis". 

Zijdje bacon 
Het zou nog een klein uur duren, 

voordat de loods op de loodsboot af
gezet zou worden. Hij had bet schip 
van de ,,ouwe" reeds menigmaal be
loosd eu zc kcnden elkaar nou van 
vroeger. Of de loods geen zijdje "bacon 
voor moeder de vrouw mee wilde 
nemen . Nu, dat had de kapitein aau 
geen dovemans-oren gezegd. De hof
meester werd opgemand en opgedragen 
om een mooi zijdje bacon uit te zoeken. 
Zo gezegd, zo gcdaan. Het kwam pa 
nit de vrieskamcr en was ,,zo hard als 
een plank". 

,Zo hru:d als een plank", schoot het 
door he t brein van rlc Hollandse kwar
tienneester, wicu opgedragen was om 
h et geval ii1 een stuk zeildoek te naaien. 

1den de loods thuis in het bijzijn 
van moeder de vrouw het nette pak 
opehmaaktc, kwam er een keurig 
plankje nit. 

Op h et s.s . .. Belon Datang" kon men 
nog dagenlang tegcn achten 's mor .... ens 

h 
. l 0 , 

van et foe s e uit, de h eerlijke geur 
van ,,fried bacon" opsnuivcn. 

lngezonden door: 
II. S. t:an den Bos, 

oud-2M ..stuunnan K.P J,L tc 
S<x>z·:l.baia, die ook de inz.en. 
der w11.• van de anecdote 
.. Stuurman Vier Baardma.ns", 

Sinokkel en 
De belasting op tabak, sigaren 

en sigaretten in de meeste Ianden 
heeft vele zeelui met commerciele 
~nleg verleid om te g,aan smok
keten, hoewel dit in de monsterrol 
uitdrukkelijk wordt verboden. De 
artikelen, die voor smokkelitandel 
zijn bestemd, worden vanzelfspre
kend niet bij de douane aangege
ven, doch ergens in het schip ver
stopt. Daa.!· dit aan de douane
autoriteiten bel\end is, wordt dan 
ook de recherche der douane, die in 
de scheepstaal zeer onjuist met 
, Zwarte Bende" wordt betiteld 

' aan boord gestuurd om het schip 
van onder tot hoven te onder
zoeken. 

Deze rechercheurs h ebben een fijnc 
neus voor bet opsporen van geheime 
bergplaatsen. Zij zien er dan ook niet 
tegen op om op jacht naar £lessen 

likeur, kruiken jenever etc. enige tonnen 
kolen te verwcrken of in aardappelen 
e': ~onen. te delven, in de hoop enige 
kislJCS stgaren of dozen sigaretten 
mach tig te worden. 

Ofschoon h et smokkelen sterk te ver
oordelen is, omdat - wanneer er iets 
wordt gevonden- h et schip of de maat
sch appij voor de hocte opdraait, aan
gezien de dader nie t te vinden is, zit er 
soms toch een bumoristische zijde aan, 
hetgceu uit b et volgende verhaal moge 
hlijken. 

Een vracblvaarder was voor een 
achttal reizen hevracht tussen Neder
land en een haven aan de \Vestkust van 
Engeland. 

Op de eerste reis was de donkeyman 
met een ,,relatie" overeengekomen om 
op elke reis 2.000 Havana's nit Neder
land mede te nemen. Omd~t in En .... eland 
de invoerrechten op sigaren hoo~ zijn, 
zat er een zoet winstje aan. Als berg
plants had de donkeyman cen onge-

bruikte tank uitgekozen, waarin hij door 
~iddel van .een mangat het partijtje 
Hgaren verstopte. 

Reeds drie reizen was de transactie 
zo voorspoedig verlopen , dat de com
pagnons overeep.kwamen , dat de don
k eyman .o.P de volgende reizen maar een 
duhbcl l! portie -dus 4.000 Havana's
mee moest ne01en. 

Toen bet schip weer aankwam, lagen 
er acbt maal 500 fijn~ Havana's in de 
tank. 's Middags kwam de recherche 
aan hoord, gekleed in overalls en gewa
pend met looplampen. Het schip werd 
van onder tot hoven onderzocht eu 
vanzelfsprekend kwam een van de man
nen ook bij de tank, waarin de sigaren 
vcrhorgen lagen. De he-amhte draaide 
de moeren van bet mangatdeksel los en 
kroop naar hinnen . 

D donkeyman, die steeds in de bunrt 
was gebleven , ?;ag het noodlot aau zicb 
voltrekkcn . De douanebeambte had in
middels de pakken gevonden en kwam 
euige minuten te voorschijn om de 
hulp van een kameraad te halen om 
de pakken te voorschijn te halen. Onge
lukkigerwijs waren er echter geen 
amhtenaren in de buurt, zodat de 
beambte eerst moest zoeken voor h ij 
een k_ameraad had gevonden. Die tijd 
gehrl1lkte de donkeyman om de pak.ket
ten vliegensvlug in h et vuur van cen 
ketel te werpen. Toen de inmiddels te
l'nggekecrde amhtenaar weer in de tank 
w~~ ge~ropen, duurde bet enige tijd, 
voor htJ met een zwart gelaat in de 
opening verscheen en zijn verbaasde col
lega toeriep: .,They have' gone, Bill!" . 

Joist op dit ogenblik passeerde de 
donkeyman het tweetal en antwoordde 
in het voorbijgaan: ,And just in time 
gentlemen". ' 

K. H . in , Peiling" 

Laatste stadium 
nieuwbouw 

Het tweOOe schlp van de S li p 1 r o k -
kl.asse, de S i b e r o e t , zal op 9 Juli a.s 
op zijn malden-trip n.a.ar Indones.te ver : 
trekken. Het schema \'3!11 aflever.i.ng der 
overlge vier schepen uit deze kiasse, met 
er ais volgt nit: S i a. o e (vertrek 
Augustus) , S i g I i (September) .. S 1-
I d n d o e n g (December) en s 1 b 'i
g o (Febr. '50) . Met de oplevering V&.Jt 
d? S i b i g o ml ons eerste na-oorlogse 
rueuwbouw.progra.mma. zijn voltoo!d. 

Intussen zi3n, naa.r wij enige tijd geleden 
1'-eeds meld:den, <twee nieuwe schepen V8J'I 

d~ B a-kl~e aaiTlbesteed. die heiden 
bumen een )aar zullen worden opgeleverd 
en waarmee ere bouwers (N.S.D.M. en 
Boele elk een) du.s hard zullen moeten 
op~crueten. Dit is echte.r mogelij.k, daa.r 
be.kle we.nven r oods meer B a -boten heb
ben gebouwd en de nieuw-aanbestede 
schepen voLgens de zelfde teke.n.im:g zullen 
worden 'gemaakt, met wljzigin;gen op onder. 
gesohikte punten. De B a r 1 t o en 
B a .r u m u n krljgen o..m. een r adiohut. 
Zlj h~be:n Zweectse motoren. 



• In ·een artikel. getiteld 
,,Economiscbe gegevens over 
lndonesie in het eerste kwar
taal van 1949" kwam onder 
bet boofd ,lnterinsulair 
vrachtvervoet" bet volgende 
voor over de K.P.M. : 

Gegevens betreffe nde bet 
interinsulaire vrachtvervoet 
fh 1949 zijn nog slechts 
voor Januari (1949) bekend. 
Bet bedroeg in die maand 
218.000 ton. De cijfers van 
l948laten een grote toename 
zien. In totaal vervoerde de 
K .P.M. in interinsulair ver• 
keer (inclusief Singapor~ 
Penang en Timor-Dilly) in 
het afgelopen jaar 2.600.000 
vracht-tonnen aan goederen, 
tegen ruim 1.500.000 vracht
torinen in 1947. Kwartaals
gewijs bezien valt seder\ 
1947 een voortdurende toe• 

~ .aeming te constateren. Het 
vracbt-vervoer door de 
K.P.M. sedert 1947 ziet er 
als volgt (in 1.000 vracbt· 
tonnen) als volgt uit : 194 i 
le kw. 336, 2e kw. 355, 
le kw. 369, 4e kw. 473 
(totaal 1947: 1.533); 1948: 
le kw. 532, 2e kw. 600, 
3e kw. 626, 4e kw. 718 
(totaal1948: 2.576) . 

In de loop van 1948 is~oo~ 
een verschuiving te cons\.& 
teren in die zin, dat goeo 
deren, waarvan de productie 
en/ of afzet geheel of groten• 
deels binnen de grenzell 
plaats heeft, een groter decl 
van bet totaal opeisen. E en 
aanwijzing hiervoor vindt 
tnen in de volgende cijfera 
van bet interinsulaire ver• 
voer van steenkool, rijst, 
zout en bout in 1946, 1947 
en 1948 respoctievelijk 184,6, 
420,1 en 806 X 1.000 vracbt· 
tonnen bedragend, of respec. 
tievelijk 24, 26.9 en 31.6% 
'Van het totale inter-insulaire 
vervoer. '- .. I 

• In de maand April j.l. 
deden 80 schepen met een 
bruto-inboud van 981 ton, 
alsmede 330 prauwen d~ 
haven van Makassar aan . 

• Men maakte ons 
opmerkzaam, dat in de 
.,Uitlaat" tot dusverre geen 
melding is gemaakt van de 
tossentijdse promotie van de 

k. p.m.-= JOURnaal 
heer I . Polon tal o, van le 
klerk tot hoofdklerk 2c 
klasse op h et K .P .M.-agent· 
schap te Gorontalo. Wjj 
~oen dat hierb ij alsnog. 

• Vooruitlopend op de 
dienstregeling voor bet 2e 
balfjaar 1949 kan b et vol• 
gende worden meegedeeld: 

R et grote l adingaanbod 
in de richting Sin gapore en 
lfelawan-Deli b eeft de maat· 
scha ppij doen besluiten om 
Lijn 4 (Soerabaia-Singa· 
pore ) met ingang van 1 Juli 
door de grot~re motorscbe· 
pen Van Riebeeck en Baud 
te docn bevar en. 

De opzet van deze lijn is 
daardoor en igszin s gewij
zigd. 

Gezien bet geringe vervoer 
naar en van Pen ang. zal het 
trajoct Belawan-Deli - Pe
nang v.v. met iil.gang van 
diezelfde datum u it Lijn 4 
Worden geschrapt. 

Lading voor Penang zal 
ala regel met overscbeep te 
Belawan-Deli per m .s. Ma
ki.an naar Penang worden 
verscheept. Bij voldoen de 
aanbod van l ading voor 
P~nang kan b et Lij n 4-sch ip 
incidenteel zelf doorvareh. 

De afvaal'ten van bet 
m.s. Makian zullen naar he· 
boefte worden geregeld. 

V oort is besloten om 
de opzet van Lijn 60 (Soera
haia-Bandjennasin) aan de 
ptaktijk aan te p assen.. Ba· 
wean is n.l. in de uit- en 
thuisreizen van deze lijn als 
vaste dienstregelingplaats 
op genomen. 

• H et Haven· t evens 
Plaatselijke Commando te · 
Tandjong-Priok deelde ooze 
m.aatscbappij mede, dat met 
ingang van 15 Juni j.l. een 
verscberpte controle zal wor· 
den geb ouden.· Van 1 tot 
5 uur 's m01·gens is bet vcr· 
boden om zich op het h aven
terrein te bevinden, indien 
men niet in h et bezit is van 

een Speciale nacl1tpas. Het is 
verder verboden om zicb 
op bet h aventer rein te be
vinden zonder zijn bavenp aa 
bij zich te dz·agen . Deze 
moel op verzoek steeds kun
nen worden getoond. Het is 
gebleken, d at niet alle op
varenden van deze voor. 
Fchriften op de b oogte zijn, 
zodat zij per circulai re via 
tle gezagvoerder onz.er scbe.· 
pen biervan in kennis zijn 
gesteld. -

• Aan bet in dienst van 
onze maatscbapp ij zi]nde 
Indonesiscbe personeel, dat 
de Islamitiscb e godsdienet 
belijdt, mag t er gelegenh~id 
van de a.s. Lebaran een 
halve maand bruto-inkom
sten als voorscbot worde:o 
verleend, tot-een bedr ag van 
niet meer dan f 100.-. dat 
in ten boogste 6 termijnen 
moet worden terugbetaald. 

• De b eer N . W. Winter is 
per 10 Juni j.l. a fgetreden 
als onze agent te P adang. 
Hij is vervangen door de 
b eer L. A. J . te Boekh orst 

• Er is weer een oude ge
t rouwc van de l ij st van sehe. 
p en van onze maatscbappij 
afgevoerd. Het is b et 3.233 
BRT metende s.s. Van 
Spilbergen, een scbip, dat al 
van 1908 d ateerde. Op. 17 
Juni j .l. werd h et officiee] 
aan de slopers in H ongkong 
overgedragen. 

• Het s.s. P,alopo is een 
p aar dagen zoek geweest t U& 

sen Tandjong Priok en B e
raoe. H et schip was op 18 
Juni j.l. uit P riok vertrok. 
ken en zou op 25 Jun.i d.a.v. 
te Beraoe bebben moeten 
aankomen. Dat is ecb ter niet 
gebeurd en op 28 Juni 

' werd door d e Bataviaae zen
der van R adio Indonesie ·een 
bericbt aan de ~cheepvaart 
op de route doorgegeven 
waarin zij werd verzocht 
naar h et venniste K .P .M:.-

scbip uit te zien en even· 
tuele bevindingen aan ons 
h oofdkantoor t e melden. 
Des avonds was er al b ericht 
van de Palopo 10en.diri : door 
een sterk doon~aande moes· 
son in de Java Zee was het 
scbip opgebouden. Het liep 
in de middag van 28 J uni 
Beraoe binnen. 

• De algemene beperking 
in de vers trekking van elec· 
trische ene rgie in Batavia 

.beeft zowel onze drukkerij 
als onze clicbe-fabriek ge· 
troffen. De mogelijkheid be· 
staat dus, dat ,,de Uitlaat" 
daardoor iets van haar ver
scbijnin,gs-regelmaat zal moe· 
ten inboeten. De redactie zal 
echter zoveel mogelijk' tracb
ten h et orgaan op de vast
gestelde data van de 1e en 
15e dag van iedere maand te 
doen verschijnen. 

• Onze nieuwe W aiwe· 
rang -de laatste der W ai 
-klasse- is op 24 Juni j.l. 
via Port Said , Aden en Be· 
la'\'.an uit Nederland naar 
lnd.onesie vertrokken. 

• 2e wtk: A. Marcus en 3e 
wtk. B. Sjouw zijn per vlieg· 
tuig met gez.insscheidings· 
verlof n aar Nederland ver· 
trokken.. De 3e wtk. P. Kop· 
mels en D. Snip zullen op 9 
Juli a.s. met gezinsscbei· 
dingsveclof n aar Nederlanil 
gaan. 

• • T eneinde in bet steeds 
toen emende vervoer naaJ 
Djamhi te kunnen voorzien 
heeft d e maatscbappij be 
sloten om een vaate week 
dienst van Batavia uit OJ 
deze h aven te openen me 
het s.a. Ko.en. Hoea en he 
m.s. Tosari. Laatstgenoeml 
sch ip zal eventueel Koeala 
T oen gk al k unnen aanlope1 
om copra n aar Batavi 
af te scbepen, terwijl te~ 
ken male zal worden bekeke. . 

h • I 
of h et met et oog op h~ 

ladingaanbod gewenst i 
om bet scbip naa:r Cberibo 
te Iaten doorlopen. 



Veranderde tijden 
Er is na de Tweede Wereld

oorlog wei iets veranderd. Niet 
alle veranderingen zijn tegelijk 
verbeteringen geweest en zeker 
niet in Indonesie • . • . . • 

Een van de weinige winstpunten 
van de ·na-oorlogse tijd is de grotere 
informaliteit, waarmede de mensen 
met elkaar omgaan en de meer 
soepele atmosfeer, die over bet 
algemeen op kantoren heerst. 

cat.egorie van personeel gefikst, nadat 
een aantal Soerabaiaanse K.P.M..-ers de 
hal aan het rollen had gehracht. 

E en paar weken geleden kregen wij 
van agent Van Doggenaar een aantal 
hrieven uit het vooroorlogse K.P.M.
~hief, die over het onderwerp han
delden. De eerste brief was gedateerd 
10 November 1941 (drie weken voor de 
oorlog). Bet was een request van een 
groep K.P.M.-employe"s van h et Tan
djong Perak-kantoor aan de agent-Soe
rabaia (de heer Sark) over h et onder
werp ,,Klcdi.ng -op het werk". De brief 

luidde: 
,Gezien de huidige tenden:: om de 

kleetJin8 tijden.s het werk aan te 
~ GaB het tropische_ klimoat. 
verzoeken ondergeteekenden. allen 
werkzaom op het Tg. Perak KCIIIloor. 
toestemming om in den veroolge 1tun 
werkz4Ctmheden te moget' verrichten, 
gekleed in korten broek en S(c)'lt.iller 
hemd". 
De ondertekenaren waren: L. van 

Dam, G. Degens, R. de Lange, EL. Rabe 
en P.A. Cramerua. 

Het request ging naar Batavia, deftig 
geparafeerd, ,gczien, de Che{ Etab:Wse
menten" en ,,gez.ien De Agent". 

Een belangrijke bijdrage daartoe 
werd ongetwijfeld geleverd door 
bet feit, dat ook de kantoorkleding 
voor mannelijke- zowel als vrouwe
lijke employe's minder formeel en 
,deftig'' is dan voor de oorlog, toen 
de mannelijke werknemers op de 
meeste kantoren verplicht waren 
om met jas, overhemd en daB te 
ve:rschijnen. Onder het werk, 
niocht de jas worden uitgetrokken 
en aan de kapstok worden gehangen 
of rond de leuning van de kantoor
stoel gedrapeerd. De das mocht 
niet losser gemaakt, maar in som
mige gevallen wei geheel af gedaan 
worden. Als men blj de chef of 
de dlrectie werd ontboden, moest 
de das weer worden gestrlkt 
of omhoog gelmoopt en moest 
-zonder mankeren- de jas aan. 
Het oprollen van mouwen was niet 
toegestaan. Halve mouwen werden 
op sommige kantoren oogluikend 
toogelaten. 

Veertien d,agen later kwam het ant
woord, een brief van de afdeling Per

. sonele Zaken aan de agent te Soerilbaia, 
van de volgende inhoud: 

Mauieren en gewoonten worileu ten
slotte niet gehandbaafd aileen omdat ze· 
nu eenmaal zo h estaau en OPldat ze 
oud zijn. R et criterium voor handhavin.g 
er van of het aanbrengen van veranue
ringen is rationaliteit, die op haar heurt 

, weer a!bankelijk is van h et ont en de 
hruikbaarheid onder hepaalde omstan
digheden. Gelukkig maar, want andere 
zaten we nu nog op kantoo.r met de 
.. djas toetoep ", met het gesloten over
hemd-pakai-das, met lange mouwen en 
met jas-als-we-naar-de-haas-moesten. 

Maar herinnert U zich misschien 1 

~og, welk een· d eining er ontstond toen 
naar dit land uit Singapore de campagne 
overwaaide voor de shorts op k antoor? 
KololiUDen vol zijn- er in de kranten 
over geschreven in de maanden vlak 
Yoor d e oorlog zich tot de Pacific uit
hreidde. Also£ we toen niets h eters bad-
den om ons mee hezig te houden . . . .. . 
Gelijk bet ,.vea~e cadetje" in Nederland, 
terwijl het toenmalige Ned.-lndie om 
zijn vier slagk.ruisers zat te springen . . ... . 

Ook de K.P.M. outkwam niet aan 
de actie voor gemakkelijker kantoo.r
k.Wding. Bij onze maatschappij echter 
ontmoette zij ma«r weinig weerstand. In 
twee weken was allee voor een hepaalde 

,Hierbij deelen wij U mede. dot n.aar 
aanleUJ.ing van gen.oemd schrijven 
besloten werd aan h.et walper5(J(II.ed. 
werkzaam in de buitendiensten van 
Agentschappen, alsmede aan h et per
soneel dat buitcn.werk 1.--erricht voor 
&e d iensten. c.q. nevenbedrijven, 
voortaan toe te stamn gekleed t.e gcum 
in het telwe, dat voorgeschreoon is 
voor het varend perso.neel ( zonder 
on.derscheidmgsteelrene,~) t.w.: wit 

. open shirt met korte of lange mouwen 
(opgerotde mouwen zijn niet toege
staaln) , witte shorts, witte lange 
kousen en bruine moli.Cres. 

Kan.toorpersoneel, dat niet gere
geld buiten. lromt, valt niet onder 
deze regeling. 

W ij doen U t-~an de betre/fende 
circulaire vast een e.xemplaar toe
komen en verzoeken · U de stellers 
van eerdergenoemde brief terzake te 
willen inlicht.en". 
Kort daarop kwam de oorlog. Niet 

veel Ianger daama hezat niemand meer 
bruine molieres, maar liep men in de 
kampen op blote voeten. En na de 
oorlog had men wei wat andere te doeu 
dan zioh cr om te bekommeren, hoe 
kantoorpersoneel - in 1941 nog zo 
duidd.ijk. van het nienwe tenne uip 
sloten- ~rek.Ieed ~· 

De tijden zijn veranderd en.in .dit op· 
zicht zeker wei ten goede. W e zouden 
ons de plechtige kantoren van voor de 
oorlog haast niet meer kunnen voor-
stellen. J .B .B. 

De p ra ct ij k 
Na een moeilijke reis, vanwege de 

lage waterstand op de rivier, lag de 
boot eindelijk te Rengat gemeerd. 

Een plaats, die ' weinig heeft geleden 
en waar alweer een paar cultuuronder-
nemingen draaien en een Amerikaanse 
oliemaatsc~appij grootse plannen beeft. 

Nu, ongeveer 5 maanden na de poli
tionele actie, keren de h ewoners der 
verBChillende, langs de rivier gel~gen 
kampongs terug. Een goed teken. 

Benedenstrooms zijn weer uitgestrekte 
rijstvelden aangelegd. 1 

De hevolking gaat goed gekleed en 
er heerst --zo te zien- weinig armoede. 

De handel leeft weer op en vooral 
van T emhilahan wordt veel copra ver
scheept, omdat deze plaats door h.et . 
platbranden van Sapat en omdat ' 
er Nederlandse troepen zijn, het mid
delpunt van de handel is geworden . . 
Chin~en van de Chinese hootjes 

gaan hier de wal op met veel Singa
pore-dollars en kopen daarmede deze 
copra. 

Maar nu Rengat zell. 
Wij zouden gaan lossen. Heel atlFdig 

gezegd. Maar daar zijn koelies vo()r 
nodig. Ergo werd de Chinese v9orman 
dezer mensen , opgehaald en vroeg .... . . 
per man f 30.- ( dertig gulden) per 
dag. En z9 is alles hie r n aar rato. 
Haarknipp~ f 5.-, 1 kg rijst f 4.
cnz. enz. 
Aangezi~n de gezagvoerder van de 

boot niet accoord kon gaan met deze 
ahnormale · koelie-prijs, . werd h et mili
taire apparaat ingeschakcld en kon 
tegen redelijke p rijs met de door hun 
geleverde mensen worden gewerkt. 

W aar bet nu om gaat is dit: 
Wij hehben weer vastc voet in · deze 

plaatsen, besch ermen de h andel en 
hewaren de orde en rust, ten koste van 
grote offers, financieel zowel als mate
rieel, en ook ten koste van . meneelijke 
offers. 

Wij zijn echter hlijkbaar niet in staat 
om de Chinese handel in toom· te. hou
deo·, die nu profiteert van de hoge 
prijzen. Dit geeft een onplezierig gevoel, 
want het kan lei den tot onte.vredenh~id 
en daardoor dauen, die ons later in de 
schoenen zouden kunnen worden ge
schoven door partijen, die ·daar· bela.O.g 
hij h ehhen. 

Zij zijn prachtig, dez.e orde en rust. 
maar ze zouden nog mooier iijn~ indien 
er ook een redelijk liestaan voor de 
bevolking uit. yoort. z-oU:. vlooi(m:. · · . . 

:J.. ScluJ,lwl. -... ' . . . c-a,v. > 



De Stem uit de K.P.M_.: 

Het aandenken 
In ,,Uitlaat" no. 8 van deze jaargang 

is een nieuwe regeling t .a.v. bet aan
denken bij bet 25-jarige dienstjubileum 
b ekendgemaakt. Daar s taat o.m.: 
.. 1 250.- of f 150.- als uiting van 
waardering van de directie", waa~oor 
de hetrokkenen dan zell een cadeautje 
kunnen kopen. 

Het woord ,waardering" k omt bier 
wei zcer ongelukkig te pas, want als 
de directie die 25 jaren van trouwe 
dienst ,,op waarde ech at", dan komt 
dit dus neer op I 10.- of I 6.- per 
jaar, waarhij nog niet eens gedacht is 
aan bet vol£ende: 

Indien men een hedrag in principe 
~n bij voorbaat wens vast te leggen voor 
1edere werknemer, die begint en m en 
zoo deze I 250.- of I 150.- voor deze 
toekomstige juhilaris alvast op de hank 

l (, ~tten, dan zouden die hedragen met 
'Jtimengestelde interest over 25 jaar veel 

hoger zijn. In f eite is hij de waarderinu 
(lees : b eta ling) achteraf h et b edra: 
dus veel minder dan I 10.- of I 6.
per maand. 

Ik kan b et niet helpen, maar deze 
cynische ontleding van de waardering 
m o e t er hij mij uit en ik hen er van 
overtuigd. dat de nieuwe regeling vrijwel 
niemand zal ben;edigen. 

Ook p sychologisch b ezien is deze 
regel ing niet een waardering van een 
trote maatschappij voor degenen, die 
,,the best years of their lives" aan h et 
bedrijf gaven. 

Het gaat feitelijk ook niet precies om 
de centen, maar om bet h o r I o g e 
m c t ins c rip tie en als dit we
g~ns de na-oorlogse omstandigheden 
met van good kan zijn, dan desnoods 
-.,.aar van zilver. I s b et werkelijk zo 
II&!Oeilijk om zilveren horloges aan te 
schaffen? Moeten die narc deviezen ook 
bier weer een t r ad~ tie kapot 
maken, een traditie welke over vrijwel 
de gehele wereld wordt gehuldigd, een 
traditie als heloning voor zoveel trouwe 
werkers, die joist in dit geval de d evie
zen help en verdienen? 

Worden er in Nederland nergens meer 
(gooden) horloges hij een dienstjubi
leum aangehoden? Ik kan het niet ge
loven. Als er in de handelsovereenkomst 
tossen Nederland en Zwitserland een 
gonstige wijziging is gekomen, dan 
m o e t onze maatschappij ·daarvan 
onmiddellijk gehruik maken en de 
schuld van de oorlogsjaren aan a II e 
hetrokkcnen inlossen. 

En dan nog iets ! Ik mag aannemen, 
dat de meesten van b et hogere personeel 
nog wel zoveel werkelijkheidszin h eh
hen, dat zij voor die I 250.- inderdaad 

een ze~ gekozen souvenir kopen, of b et 
hedrag op een andere wijze heleggen, 
hoewel b et leoke van bet cadeau
~ij~en er eigenlijk a£ is. Maar goed, 
d1t IS dan een tikkeltje p sychologic en 
daar kunnen wij --over bet algemeen 
nuchtere- Westerlingen nog wei over-
been stappen. • 

M,aar diezelfde p sychologische factor 
speelt een veel grotere rol hij ons lagere 
en dus overwegend Indonesische en 
Chinese personeel. 

Dit personeel zal hij een juhileom de 
150 pegulanten natuurlijk in dank 
aanvaarden, maar dit geld zal in de 
feestvierende huisel ijke- en vrienden
kring al gauw zijn opgesoupeerd of 
Iustig wegvloeien op een pasar malem, 
als die toevallig draait. Dachtt men no 
h eqs, dat een juhilerende goedang
mandoer voor die I 150.- zelf iets 
tasthaars en hlijvends zoo kopen? 

Maar gee£ h em een (zilveren) horloge
met-inscriptie. Dat is dan practisch 
onvervreemdhaar. H et zal m~chien wei 
eens voor een poosje bij ,.Ome Jan" 
logeren, maar het komt terug, want bet 
moet getoond kunnen worden aan an
deren: .,Zie j e, dat heb ik van mijn 
maskapai gekregen: voor mijn trouwe, 
langdurige dienst". 

Dus K.P.M., wees dan tegenover deze 
mensen in Uw ontzaglijke hedrijf een 
goed p sycholoog ! 

Ik heb in Makassar een jaar geleden 
een juhileum van een goedangklerk 

K. P. ~· - Ziekenhuis 
Wij lazen in .. Uitlaat" no. 10 dd. 

15-5-'49 over b et K.P.M.-ziekenhuis : 
,.Er werden, zow.el Europe(J.l1,6n als 

Irul<>nesiers, verpleegd, ech.ter allehl, 
rnan~nelijke leden van. ons varen.d 
personeel". lets verder: ,.Deze bezet
ti:ng verminderde rwg, naarmate de 
medische wetenschap vorderde, voor
al op het gebied van de bestrijding 
van 'IJenerische ziekten. die een be
langrijke categorie van. de opgenomen 
_gevallen uitrnaakte. Door deze ver
beterde bestrijdiJng van venerische 
z iek t:e konden 'Vele gevallen verder 
poliklin.isch worden afgedaan". _ 
Tot zover genoemd nummer van de 

,,Uitlaat". Dit noemen wij pas voor
lichting. Wij zijn maar blij, dat wij dit 
hlad regelmatig aan boord krijgen. We 
zouden zulke voorlichting niet graag 
missen. A.}. Bakker. 

Gezagvoerder a.a. Buna B~. 

Noot van de Redactie: Over smaak valt 
n u ccllJl\llN nict tc twisteD.. . .. . De r edactie 
doot st.oods ha&r best oan voor .. elck w at 
wits" te achrUven, 

meegemaakt, waarbij de jubilaris na
mens de directie werd aangehoden: 
een hloemenmand, een (hekende) 
enveloppe en een slof .. Highway"-siga· 
retten. Is dit een gebaar van een grote 
maatschappij, welke door een van haar 
,,kleine" juhilarisoen wel eens in 
een redeToering w.erd aangeduid met 
.. (K)antor (P) entjinta (M)anoesia", 
oftewel: kantoor, waar lief de uitstraalt 
voor de mens. En klinkt dat dan niel 
wat tragisch? 

Ah bet t o e n nog niet mogelijk lUI 

om die jubilaris een (gouden) horlogo 
te geven, was bet dan niet veel ,,royaler" 
geweest deze man voorlopig te bedenken 
met 5 (nee.n: 10) sloffen sigaretten 
12 hlikjes melk en meer van die h eerlijk:: 
heden van de C.D., om daar werkelijk 
.. feest" mee te vieren en bet vooruit
zicht aan bet h orloge te bestendigen? 

Als men ziet hoe de · ,,Bronzen Ster 
van V erdienste" van Sri Ratoe Ba!!inda 
Juliana, dag in dag uit, trots o;, de 
horst van onze .. kleine" geridder
den wordt gedragen, geef deze trouwe
lingen dan ook de kans van uur tot uur 
met trots QP hun klokje te kijken, bet 
klokje, dat zij op waarachtig eerlijke 
en voorheeldige wijze hehhen verdiend. 

Kom, mijne H eren van de Raad van 
Bestuur, van de directies in Nederland 
en Indonesie en allen, die hierover heh
hen heslist: h erzie Uw hesluit en houdt 
vast aan de traditie en met de traditie 
aan b et (gouden) horloge, al zijn e r 
nog z.oveel moeilijkheden aan verbonden. 
D i e na-oorlogse extra-moeiljjkheden 
kunnen er h eus nog wei hij, zo denk ik, 
en met mij misschien a II e K.P.M.-ers. 

Dirk Jan. 

STOP PRESSl!l 
Gedenkromen worden 

oongebrocht 
De glas-in-lood, gebrandschilder

de gedenkramen, f;}ie · in bet trap.. 
penhuis van ons hoofdkantoor 
zullen worden aangebracht, zijn 
thans in Indonesie aangekomea 

Op een morgen tegen bet einde van 
Juni werden voor de hestaande glazen 

·ramen grote beige gordijnen gehangen. 
Zij waren niet aileen hedoeld om de 
zon uit b et portaal te weren. Achter 
deze gordijnen zijn werklieden begon
n en met b et verwijderen van bet ge-

. wone glas en het aanhrengen van de 
ged enkramen, die ontworpen zijn door 
de kunstenaar Le Rtitte. Er is met b et 
plaatsen van de ramen uiteraard enige 
tijd gemoeid. De datum van de pleeh
tige onthulling der ramen zal later 
be~end worden gemaakt. 

I 
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~,,.Wind';, en j,Zee'' in element 
W atersportvereniging wijdt eigen materiaal in 

Onder een stralencl ochtendZon
netje kwam op Zondag 12 Juni j.l. 
een aantal K.P .M.-ers op de werf 
van de Koninklijke Bataviase 
J.ac:t,tt Club bijeen om getuige te 
zijn van een heugelijk evenement 
in de geschie~enis van de 'jonge 
Watersportvereniging onze1· maat
scha}Jpij: de doop van een der twee 
nieuwe zeiljachten die met de Van 
R i e b e e c k enige dagen te
voren uit Nederland waren gear
riveerd. 

Rede voorziHer K.B.J C. 
Alvorens tot de doopplecbtigbeid 

over te gaan, sprak de voorzitter der 
K.B.J.C., mr. H. A. Bouman en rele
Teerde, dat b et altijd een genoegen voor 
de K.B.J .C. was een nieuw jacht in baar 
midden te mogen ontvangen. Deze keer 
wail b et genoegen wei huitengewoon 
groot, aangezien bet bier een tweetal 
jacbten van d e K.P.M.-W atersport
Tereniging hetrof, welke a an de K.B.J.C.
Tloot werden toegevoegd. 

, lmmers", zo zei.de mr. Botunan, 
,de K.P.M. heeft steeds in de ge
schiedenis van de zeilsport hier te 
Jande een belangrijke rol gespeeld 
-voaral v66r de oorlog- door het 
gratis vervoer van jachten voor en 
deelnemers aan de watersport
wedstrijden en het verlenen van 
tal van andere faciliteiten". 

. Na de oorlog was het weer de K.P.M., 
dJe he t eerste bet idee lanceerde van 
- w.at epreker noemde-- ,,bet com
munale hezi t" van zeiljachten, een voor
beeld, dat epoedig werd gevolgd door 
een aantal hela~rijke maatschappijen 
te Batavia . . · 

Over de ranke vaartuigjes sprekend, 
.zeide mr . • Bouman: ,,Elk schip heeft 
zijn geschiedenis en l eeft intens mee met 
zijn omgeving en zo zult U over enkele 
jaren juist in deze twee scbeepjes een 
dnidelijke weerspiegeling zien van de 
historie, niet slechts van dit land, maar. 
tevens van Uwe maatschappij en de 
Watersportvereniging der K.P.M.". De 
voorzitter van de K.B.J .C. eindigde met 
bet uitspreken van de hoop, dat het deze 
twee sch eepjes goed zal mogen gaan en 
vooral, dat zij vele wedstrijden zullen · 
mogen winnen. 

Rede mr. Hens 
Mlr. W. M. H ens, onze president

directeur, nam bierna bet woord en 
wees op bet helang van de aankomst 
der twee zeilscbeepjes. Hij recapitu-

leerde de eel'&te plannen van de .Water
sportvereni~g. waarvan de }eiders 
enkele maanden geleden caar de direc
tie wareo ~ekomen om steun te vragen, 
evenals de directie dit indertijd in Ne
derland -na de nederlaag ·van Japan
had gedaan en h ad gevraagd : ,,Geef 
ons de werlctuigen en wij kuonen b e
ginnen" . 

,De K.P.M., -zo vervolgde onze 
president-directeur- die leeft van 
het werken op en om het water, 
voelde het als haar plicht om haar 
personeel de gelegenheid te bieden 
zich ook op dit water te ontspan
nen en is het Bestuur dankbaar 
voor de op1·ichting van de K.P.M.
Watersportvereniging. De werk
tuigen hebt U thans, werkt er mee, 
toont de levensvatbaarheid Uwer 
vereniging en ik verzeker U, dat U 
dan altijd bij de directie zult kunnen 
aankloppen, niet a1leen voor een 
lening om boten t e kunnen kop.en, 
maar we zullen ze U cadeau doen. 

Rede van Radius 
Bij afwezigheid van de voorzitter der 

K.P.M.-Watersportverenigiog, de beer 
Meyer-Cluwen, aotwoordde de vice
voorzitter, de beer Radius, namens de 
vereniging op de vriendelijke woordeo, 
die de voorzitter der K.B.J.C. aan b et 
adres der vereniging en de nieuwe 
jachtjes h ad gericht. Zich tot mr. H ens 
wendend, dankte de beer Radius de 
directie onzer maatscbappij · voor de 
warme helangstelling en de daadwerke
lijke steun, welke de verenigiog '[an 
haar oprichting af van baar had mogen 
ondervioden. De door mr. Hens gedane 
toezeggingen met hetrekking tot verdere 
uithreiding van het materiaal werd door 
de vereniging dankhaar aanvaard. De 
beer Radius hesloot met bet uitspreken 
van de wens en de .hoop, dat de vereni
ging ,,onze Paketvaart op waardige wijze 
in de Bataviaase zeilsport zal mogen 
vertegenwoordigen ·:. 

Doop door mevr. De Koe 
Hierna verzocht de heer Radius 

mevr. De l{oe - echtgenote van 
onze directeur- om het op de 
helling staande jacht te dopen. 
Onder het uitspreken van de ge
bruikelijke formule goot mevr. De 
Koe een fles zeewater ( e x - v o o r
ra a d K. P.M.?) over de boeg 
van het vaartuigje uit en doopte 
het W i n d, waarna het jacht t e 
water werd gelaten. 

VISSER & Co. -BATAVIA 

Het tweede scheepje, de Zee, lag reed~ 
te water en kort hiema werden de 
twee aanwinsten overgebracht naar de 
aanlegpl aats van de K.B.J.C., van waar
uit de eerste proefvaarteo werden ge
maakt. Bij een voortreffelijk zeilwindje 
doorkliefden Zee en Wind de warme 
wateren rondom de Jacbtcluh met ver
echillende zeil-enthousiasten. President;. 
directeur mr. H ens en directeur De Koe, 
vergezeld van hun echtgenoten, die in 
de eerste .,cruise" meegingen, uitten 
hun grotc tevredenheid over de proef.., 
vaart en waren vooral entbousiast over 
de snelheid der scheepjes. 

Goede boten 
En inderdaad, de twee N.N.-ers (een 

vergrote uitgave van de alomhekende 
,,B.M. " -klasse, die in Nederland op de 
, J achtwerf Kuipers" werden vervaar
digd) maakten een huitengewoon goede 
indruk. De lengte der vaartuigjes is 
6 me ter, de breedte 2 meter, terwij] het 
zeiloppervlak 16 vierkante meter be
draagt. Enige tijd geleden werden de 
scheepjes in ederland besteld door '._J 

commissari s-materiaal der W atersport:'" 
vereniging, de heer de Roy van Zuyde
wijn. Een derde hoot uit dezelfde serie 
is nog in aanhouw en wordt hinnen af
zienhare tijd in de Indonesische wateren 
verwacht. 

De drie vaartuigen zijn een ge
schenk van de maatschappij aan de 
Vereniging, zodat de K.P.M.-zeilers 
te Batavia, plus de kleine jol, nu 
over vier boten beschikken. 

# 

Ret ligt in de hedoeling om de Wind 
en de Zee reeds in de eerstvolgende 
K.B.J .C.-wedstrijden te laten meezeilen. 
Laten wij h open, dat bet ook de zeilers, 
evenals onze voethallers, zaJ gelukken 
om bij deze gelegenheid de K .P.M.
vlag hoog te houden . 

F.W. 

.,l k h eb b ij de ](.P.M .. gesol!iciteerd, man.r 
ben n iet a:angenamen, omdat ik geen A rn-
bieren-tcnen kon m..J<en". 

.,_, 
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