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VA'KBONIJEN EN· DEM OCRATIE 
·. Macht der v:akorganisaties wordt dikwijls misbruikt 

Er ging eens een man Iangs de 
Hoogstraat, zo begint een modern 
fabeitje, die met een bijl liep te 
zwaaien. 

Ik zei tegen hem: ,Wat ga je met 
dat verschrikkelijk e wapen doen?" 

En hij antwoordde: , Th: ga onder
handeien over een collectieve ar
beidsovereenkomst en wees er 
maar vast van overtuigd, dat ik zai 
collecteren . ..... " 

,Maar", zei il_{ , je gaat daarbij 
dat wapen toch niet tegen iemand 
gebruiken, wei?" 

, Niet", zei hij ,als de ander mij 
betaalt. waar ik recht· op heb ! 
Maar ik kan hem bedreigen en 
met deze bijl alles doen, wat ik wil, 
want -zie je- hij is een werkge
ver en dit 1s een arbeidsgeschil". 

Geen fabeltie 
I s dit nu wei h elemaal een fabeltje? 

Komt bij vele onderbandelingen -ook 
die, waarbij het gaat om zulke moderne 
dingeh als een ,coilectieve abeidsover
eenkomst"- niet dikwijls de figuurlijke 
bijl te pas? W ordt er onder de b edrei
ging van staking n iet dikwijls ouderhan
deld met -wat populair heet- ,het 
m es op tafel" ? 

De bijl is inderdaad meer dan een 
fabel tje, De bijl is b et moordende wa
p,'m, de macht, die de productie en de 
distributie van dagelijkse levensbehoef
ten lam kan leggen, tot de , monopolis
ten" - i.e. de georganiseerde werkne
mers, de arbeiders- hun prijs b etaald 
h ebb en gekregen . Die prijs is -steeds 
weer opnieuw- hogere betaling voor 
minder werk, meer medezeggingsch ap 
en minder verantwoordelijkl1eid. 

W aarom ]a at men a&n de vakbewe
ging deze macht, die men ondernemers 
ontzegt? Neem Amerika eens. Ruim 
zestig jaren geleden werd daar het prin· 
cipe aanvaard, dat monopolistische con
trole over het economische Ieven van 
h et land niet zou worden getolereerd. 
Dit principe werd n eergelegd in twee 
doctrines: 

a. W anneer een monopolie van een 
of andere levensbe!!oefte gewenst of on· 

• 
vermijdelijk mo(:ht zijn - b.v. telefoon, 
t elegraaf, electriciteit of spoorwegver 
keer- dan zou bet door de overheid 
moeten worden geregeld om de be
langen van het publiek te bescbermen. 

b. Tegelijkertijd ' werd een pro
gramma ontwikkeld ter vo.orkoming of 
vernietiging van aile andere monopolies 
(de z.g. , Antitrust-wetgeving") , waarbij 
alle contracten, combinaties en samen· 
zweringen en aile pogingen om enig 
deel van de handel te monopolizeren de 
kop zouden worden ingedrukt. 

Macht der vakhonden 
Rier en daar zat natuurlijk in dit n et 

wei eens een gaatje, maar desondanks 
was Amerika's nationale politick op 
dit gebied du idelijk. Een particulie.r 
monopoli.e moest worden geregeld oi 
vernie tigd. En men kan zich dus af
vragen, waarom - met name in dat
zelide Amerika- de monopolies, die 
de vakbonden zo l angzamerhand heb
ben verworve~, niet worden geregeld of 
vernietigd. 

lloe komt het, dat de eigenare~ 
van de kolenm\jnen nooit of te rum
mer maatregelen zouden kunnen 
nemen om de k olenvoorraad van 
het land af te knijpen, om voor de 
steenkool de prijzen te krijgen, die 
zij er voor verlangen, terwijl de 
m ijnwerkers daartoe wei degelijk 
in staat ziin, teneinde de lonen te 
krijgen, die zij eisen? Hoe komt 
het, dat de ei~enaren van een elec
t r iciteitsbedrijf door de wet worden 
verplicht om voortdurend service te 
geven - zelfs wanneer er geld bij 
moet- terwijl de arbeiders en em
ploye's van zo'n maatschappij door 
middel van hrm vakvereniging die 
service krmnen onderbreken en de 
hele gemeenschap in duisternis en 
gevaar kunnen dompel~n? 

Men kan zich dus -tenslotte- de 
vraag stellen, of deze soort monopoliea 
van de vakverenigingen niet even scha
delijk zijn als bedr~ifsmonopolies en of 
ook daar geen paal en perk dient te 
worden gesteld. Men kijke naar Hawaii, 

waar de havenarbeiders het eiland h et 
vorige jaar aan de rand van de econo
mische afgrond brachten. Men zie naar 
wat er op het ogenblik overal in deze 
archipel gebeurt, bet meest recent nog 
m Belawan. 

De wetgeving met betrekking tot 
de vakorganisatie is in lndonesie 
nog nief ver gevorderd. De nieuwe 
overheid hoede. zich er echter voor, 
dat ook in dit land de vakorganisa
ties een speciale vrijbrief krijgen om 
de wet in dit opzicht te ontduiken 
en bet economische Ieven in gevaar 

te brengen. Drie kernproblemen 
R et prob}eem is - in essentie- drie

voudig. Ret gaat in de eerste plaats 
terug tot de interne organisatie der vak
verenigingen . Daarin is geen democratic 
meer overgehleveu, althans in vele ge
vallen niet. In Nederland is b et geluk
kig nog zo, dat iedere werkneme1· de 
vrije k euze h eeft om zich al dan niet 
hij eeu vakboud aan ·te sluiten. Maar 
eenmaal in die vakboud, moet de disci
pline stipt worden nageleefd en is e r 
dikwijls toezicbt op zijn politieke ziens
wijzen. Dit dmist in tegen de m eest ele
mentaire begrippen van de democratic, 
waarvan de vakhond op zichzeli een 
uitvloeisel is. In Nederland kennen we 
gelukkig nog niet b et optimum in vak
bond-dictatuur: de , closed sh op", waar
bij alle arbeiders in de fahriek of werk
plaats lid moeten zijn van een en de
zelide vakhond. De ondernemer kau 
niemand aannemen, die van die b ond 
geen lid is. Dit is interventie in de be
drijfspolitiek en dwang op b et individu 
en dus ondemocratisch. H et,is een mo
nopolie in een van zijn meest gehate 
vormen. 

Het tweede ptmt is de vraa·g, hoever 
coilectief onderhandelen kan gaan zon· 
der een instrument van monopolie te 
worden. Coilectief onderhandelen is een 
vorm van monopolie. R et vernietigt de 
vrije concurrentie en streeft uiteinde
lijk, in bepaalde takken van bet be· 
drijfsleven altbans, zijn eigen doel voor• 

· bij. Het is scbadelijk voor de economic 
Slot: zie pagina 12 



Belangwekkende redevoering 
door voorzitter K.P.M.- bond te Soerabaia 

,Een van de weinige werkgeef
sters in · Indonesie, die er de goede 
gewoonte op nahoudt, om haar oud
gedienden bij een 25-jarig dienst
juhileum te huldigen, is de K .P .M." 
zo schreef onlangs , de Werker" te 
Soerabaia, naar aanleidin g van de 
jubilea van Hadji Anang, Abdoel 
Gani, M. Poerbonoto, Senen Tirto
oetomo, Doerakim, W. E . Latupei-

. r issa, Ch. A. Pattypeilohy, Kho 
L eng H am, A . Soekirman, M. T. 
Hassan en Dachlan op 30 Nov. j.l. 

Zij hegen de gehruikelijke envelop
pen plus de d1·aagmedaille aan een rood, 
wit lint (de kleuren van de K. P. M. ) 

Op die dag nam de sub-agent, de beer 
Knoppien, die met Europees vedof is 
gegaan, officieel afscheid van bet per
soneel, zodat bet een duhhele plechtig
h eid voor het personeel der K.P.M. was. 

Bij die gel egenheidsprak de voot·zitter 
van de K. P. M.-hond o.m. een red~voe· 
ring uit, die wij om haar algemene strek
king wei van zodanig belang achten, dat 
wij menen er enkele passages nit te mo
gen citer en. Hij sprak o.m. over de 
-toen nog op handen zijnde- veran-

Dit is no. 3 · vijfde jaargang van 

de IIi 1·l•a •• 1· 
Personeels- en voorl ichtingsorgaan 
val't de N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maatschappij. 

It 

Overname uit de inhoud van dit 
hlad is slechls geoorloofd met 
bronvermelding. 

Aile stLtkken, ,De Uitlaat" h e
treffende, te adresseren : 

Aan de Redactie van 
.. De Uitlaat" , p/ a K.P.M., 

BATAVIA-C. 

• 
In dit nummer: 

Vakbonden en democratic 

Redevoering in Soerahia 

Omgang .met mensen 

• 
Scheveningen Radio 

• 
Uit een zeer oude doos 

deringen in Indonesie en zeide: 
,Na de overdracht van de souvereini

teit zal Indonesie onafhankelijk zijn. De 
Nederlanders en de andere bevolkings· 
groepen, die bier jarenlang hebben ge· 
werkt, zullen echter hun werk gewoon 
kunnen voortzetten en hun bijdl'age le· 
ve1·en om h etland groot te maken. Vrij
heid betekent, dat Indonesie onafhan
kelijk zijn eigen huishouding mag rege· 
len, maar vrijheid brengt naast dit recht 
evengoed plichten met zich, plichten 
tegenover het volk in het algemeen en 
plichten tegenover andere landen". 

En hij vervolgde : 
,Ik weet, dat cr onder U zijn, die 

niet met liefde werken, aangezien U niet 
kmit toekomen met Uw salaris. En om· 
dat U weinig weet van economic, ver· 
keert U in de veronderstelling, dat sala
risverhogjng alleen reeds voldoende zal 
zijn om U uit de moeilijkheden te h el
pen. Maar wat h ehhen wij aan een zak 
vol geld, indien wij daanuede nie t aile 
henodigdheden kunnen kopen? 

Nict enkel salarisverhoging zal de ar· 
heiders kunnen helpcn. Wij moeten s tre· 
vcn naar verlaging van h et prijsuivcau. 

Jndien een ieder met toewijding zijn 
werk doet, de tani op de sawah, de ar· 
heiders op de ondememingen, in de mij
nen, in de fahrieken en in andere par· · 
ticuliere· dan wei overheidskanloren, 
zal claarmede de productie kunnen wor· 
den opgevoerd. Zo zal de bevolking niet 
aileen in eigen hehoeften kunnen voor· 
zien, maar in de gelegenheid worden 
gesteld om artikelen tegen lage prijzen 

· uit h et huitenland te betrekken. 
Wie echter van oordeel mocht 

zijn, dat hij zonder een hand uit t e 
steken, een goed leventje k an krij
gen, enkel en aileen omdat Indone
sie onafhankelijk is, zal zichzelf en 
zijn vadel'land met m~eilijkheden 
overladen" . 

Sprekende over de K. P. M. zeide de 
bondsvoorzitter : 
' ,Vooral hij de K. P. M., die wij kun

nen vergelijken met de staa tsspoorwe· 
gen op zee, moet h et personeel er zorg 
voor dragen, dat alles volgens schema 
kan gcschieden. Want wat zouden wij 
h ebhcn aan enige produclieverlwging, 
indien de producten niet naar de plaats 
van hestemming kunnen worden ve1·· 
voerd? De producten van een land kun 
nen slechts door het transportapparaat 
het huitenland hereiken. 

Indien dus de K.P.M. haar plicht 
goed blijft vervullen, zal dit tot 
heil zijn van land e:t:t ~yolk. 

. Voor ons, personeel van de 
K.P.M., ligt de taak in het streven 
naar de versterking van de maat
schappij". 

Spreker 1·ichtte tenslotte hartelijke. 
woorden van afscheid tot de h eer en 
mevrouw Knoppien. 

Noot van de redactie: Tengevolge v~n de 
staking bij Visser & Co. i s dit sfbk · kopy 
blijve!l staan. Wij acbten de redevoering van 
de voorzitter van de K.P.M.·Bond echter be· 
l angrijk genoeg om de tekst alsnog af te druk· 
ken. 

Geen boeken
delegaties meer 

De mogelijkheid om voor kleine 
uitgaven in Nederland ( aanschaffing 
van boeken, tijdschriften, surprises 
voor verjaardagen) gelden ov::r te 
m aken is door het Deviez:m insti
tuut gesloten. 

Ret gevolg van deze re:;eling is, dat 
de door tussenkomst van de maatschap· 
pij geregelde ,hoekendelegaties" dienen 
te worden beeiodigd en dus . niet meer 
door de K.P.M. mogen worden overge· 
maakt. 

Teneinde de overgang voor hetrokke· 
nen zo soepel mogelijk te doen verlopen, 
kan de storting voor deze delegaties per 
ultimo Fehruari a.s. nog op de gehrui
kelijke wijze plaatsvinclen, doch daarna 
mogen voor deze delegaties geen stor· 
tingen meer worden gedaan. De l aatste 
uitbetaling door O:QS Amsterdam-kan· 
toor zal derhalve per ultimo Maart a.s. 
geschieden. 

Hoewel in enkele gevallen in de 
normale delegaties voor bet gezin 
in Holland de boekendelegatie is 
, ingesmolten", zullen wij- tenein
de de betrokken gezinnen niet te 
duperen- voorshands niet tot ver
lagj.ng van deze delegaties overgaan. 

STOP PRESS ! ! ! 
0 Een A.N.P.-bericht uit Rotterdam 
meldde, dat op Zaterdag 11 Febru
ari j.l. van de werf van de Rotter
damse Droogdok Maatschappij de 
nieu we ,Barumum", een van de 
na-bestelde ,B"-schip te water is 
gelaten. 
0 Met ingang van 1 Februari j.l. 
is voor het Indonesisch e varende 
Personeel van onze maatschappij 
een nieuw gageschema ingevoerd . 

0 Op 13 en 20 J anuari j.L speelde 
K.P.M.-II resp. tegen Politic II en DIVI
II. De uitslagen waren 1-1 en 1-0 voor 
K.P.M.-II. 
0 Het laatste schip .der SI-klasse, bet 

m.s. Sibigo .vertrok op 16 Febrnat:i j.I . 
uit Amsterdam voor zijn maidentrip 
n~_!!r !uc;!onesie .vi~ Port Said en Aden. 



Omgang met mensen 
Hoe hebben wij allen in onze 

jeugd ~n misschien op latere leef
tijd ook nog wei eens- genoten van 
Daniel Defoe's , Robinson Crusoe". 
Die Robinson, alleen op zijn eiland, 
werd niet gadogeslagen of be
oordeeld en kon doen en Iaten, wat 
hij wilde. Aan zijn handelin1en kon 
niemand aanstoot nemer niemand 
kon door hem worden uenadeeld, 
niet een kon hem becritiseren. 

Dit veranderde echter met de komst 
van ,Vrijdag", de door hem geredde 
inhoorling. Nu had- hij iemand naast 
zich, nu werd hij wei gadegeslagen en 
beoordeeld en was hij niet meer vol· 
komen vrij in zijn handelingen. Robin· 
son was nu bekleed met gezag en had 
dus ook prestige op te houden. 

Zo is het ook in het maatschappelijke 
Ieven. Practisch iedereen streeft er naar 
om gezag te kunnen uitoefenen. Bereikt 
men dat echter, dan znllen ook de 
consequenties, die hieraan zijn verbon .. 
den , moeten worden aanvaard. Want zo· 
als de gezagsdrager h en, die aan hem 
ondergeschikt zijn, gadeslaat en beoor
deelt, zo zal ook het omgekeerde plaats 
vinden. Men timmert nu langs de weg 
en kan niet meer in alles doen en laten, 
wat men wil. .• 

Zeker: ook hij die gezag uitoe
fent, is een mens met fouten en ge
breken, maar toch zal hij naar beste 
weten moeten trachten deze ,on
zichtbaar te maken", om een voor
beeld voor anderen te zijn. 

·Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid is in deze een eerste 

veteiste. Beloften moete':l worden nage· 
komen en wat men zegt, m.oe~ juis.t zijn. 
Men moet weten, wat men aan U heeft, 
dus op U kunnen vertrouwen,op dat men 
niet zal kunnen zeggen of denken: ,J a, 
dat zegt hij nu wei, maar hij gelooft 
bet zelf niet", of: , Dat belooft hij nu 
wei, maar komt bet toch niet na". 

Gedegen, practische vakkennis is ook 
van groot belang, om zo nodi.,. zelf die 
handelingen te kunnen verric1~ten, wel
ke men aan anderen opdraagt. 

Voor de directeur, ingenieur of he· 
drijfsleider in grotere bedrijven, waar 
veelzijdig werk wordt verricht, is zulks 
niet nodig, ja zelfs onmogelijk. Hun 
taak is .. er op gericht om het geheel in 
grote liJnen te leiden en te re.,.elen en 
in de werkplaats de juiste me;;sen aan 
te stellen. 

De taak van hem, die met gezag 
wordt bekleed! is waarlijk geen si-

necure, want er wordt zeer veel van 
hem geeist. Naast betrouwbaarheid 
en vakkennis is er immers nog 
veel en veel meer nodig. De juiste 
toon te treffen in de omgang met 
ondergeschikten is van groot be
lang. Hoe bemoedigend kan niet een 
klopje op de schouder, met de woor
den: ,Piet, dai heb je er goed afge~ 
bracht" werken. 

Toon waardering! 
De ondergeschikte vindt hier waarde

ring in voor zijn werk en zal trachten 
deze waardig te blijven. Wij kennen een 
arbeider, die na 40 jaren van trouw 
werken, gehuldigd en daarbij op de ge
bruikelijke 'vijze in de hoogte werd ge
stoken. In zijn dankwoord zei de arbei
der, dat h em nu na 40 jaren eigenlijk 
pas bleek , dat hij had voldaan. Hier 
antwoordde de chef op: ,,Als je het niet 
goed had gedaan, zouden wij je dat wei 
hebben verteld". 

Zie, da t is n i e t goed. W aarom niet 
eens een enkele maal een klopje op de 
schouder? Dat wordt op prijs gesteld 
en men hehoeft heus niet bang te wezen, 
daarmede iemand over het paard te 
till en. 

Toon ook zo nu en dan eens belang· 
stelling voor huiselijke omstandigheden 
van de ondcrgeschikte. W anneer b .v. 
iemand zijn VI'ouw of kind naar het 
ziekenhuis heeft gebracht, informeer 
dan een paar dagen later eens, hoe het 
er mede gaat. De man voelt dan, dat 
U met hem medeleeft, dat U in hem 
ook een mens ziet en geen nummer, dat 
aileen maar naar de werkplaats komt 
om te produceren. 

Kweek geen vriendies! 
Hij, die met het gezag is beldeed, zal 

ook niet de een hoven de ander mogen 
voor trekken en er zogenaamd ,Vl'iend
jes" op na houden. Laat men nooit kun
nen zeggen -als men op een of ander 
verzoek niet is ingegaan- dat a]s die 
of die het maar was geweest, hij zijn 
zin wei h ebben gekregen. 

Wij wcten h et wel, niet allen zijn ons 
even lief. Wij hebben met de een meer 
op dan met de ander. Maar als wij met 
een lastige, onhebbelijke ondergeschiktc 
te doen hebben, zullcn wij trachten te 
weten t e komen, waarom hij zo is en 
eens met h em praten en hem op zijn 
verkeerd gedrag wijzen. Hoewel lang 
niet altijd, is tocl. dikwijls op deze wijze 
iets te bereiken. 

Gee£ ook als regel geen standjes in 
het hijzijn van anderen, want ook daar-

voor is men uiterst gevoelig. Neem lie
ver de man apart, als er iets is gebeurd, 
wat niet door de beugel kon en lees 
hem de les op kalme 'vijze -onder vier 
ogen. Kaffer hem niet uit, waar ziju 
collega's hij staan, want dat wordt .. e-o 
voeld als eeu vernedering, waar dik'\vijls 
norsheid en tem ggetrokkenheid van de 
betrokkene opvolgt, tenvijl Uw prestige 
wordt geschaad. 

Uit: ,de Schelde". 

Ot·gaan van en voor hel Personeel de~ N.V 
Kon. Mij ,de Schelde" le Vlissingen. 

' 

75-iorig juhileum 
Zeevaartschool 

.. Will em Barentsz"' 
De Zeevaartschool , Willem Ba

rentsz" te Terschelling heeft op 1 
Januari j.l. haar 75-jarig bestaan 
herdacht. 

Vele oud-leerlingen, die hun 
zeemansloopbaan ook bij onze 
maatschappij als gezagvoerder of 
hoofd werktuigkudige hebben beein
digd en thans van een welverdien
de 1·ust genieten, alsmede degene die 
nog varen, zuUen met genoegen en 
waardering terugdenken aan de 
school, waar zij de voor hun loop
baan onontbeedijke kennis hebben 
opgedaan. 

Tussen de jaren 1900 en 1950 zijn 
ruim 1.000 gediplomeerde stuurlieden 
en 300 werktuigkundigen voor de koop· 
vaardij opgeleid, van wie meerderen bij 
de K.P.M. de hoogste ran.,. hebben be-
reikt. 

0 

Hoewel de herdenking feitelijk 
op 1 Januari j.l. had moeten plaats
vinden, is in verband met de gunsti
ger tijd van het jaar besloten om 
de vie1·ing uit te stellen tot 31 Maart 
en 1 April a.s. 

Er wordt een beroep gedaan op de 
oud-leerlingen dezer zeevaartschool, die 
bij onze maatschappij dienen of gediend 
hebben, om financiele bijdragen te stor
ten tencinde h et instrumentarium van 
de school uit te breiden of op andere 
wijze een pa send geschenk aan te hie· 
den. Deze bijd1·agen zouden eventueel 
uit delegaties in Nederland kunnen wor· 
den betaald. aar de mening der com· 
missie van voorbereiding voor de vie· 
ring zou zulk eeu bijdnge minimaal 
f 10.- moeten bedragen, te storten op 
girorckeuing no. 77252 van de Amster· 
damse Bank, bijkantoor Harlingen , ten 
name van de penningmeester van de 
, Commissie van Oud-Leerlingen Zee· 
~aar tschool Tersd1elling". 

Er zal een reunie van oudleerlingeu 
worden gehouden. 3 
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·scheveningen Radio: 
Drukste kuststation op een na . 

,Welkom in de vrije Iucht", sein-
. de de sleep boot H u d s o n op een 

dag in Juni 1945 en er was een 
Deens station, dat een poos later via 
de aether aanbood kaas en vlees 
naar IJmuiden te sturen. 

En dat was dan de bekroning van 
een paar weken hard poo .. ·:~an spe
len om na de bevrijding ,,Schevra
dio" (Scheveningen Radio, die ei
genlijk beter Radio IJmuiden zou 
kunnen heten, zoals u nog ·zult le
zen) weer zijn ta&k te doen her
vatten. 

V oor 1940 was bet station voor een 
deel gevestigd in het postkantoor en 
voor een ander deel op een speciaal ter
rein in de polder. Gedurende de vijf 
o0l·1ogsdagen in 1940 weed er, -terwij1 
links en rechts de hommen vielen- nog 
koortsachtig gewerkt om de op zee zijn
de schcpen te waa1·schuwen' en te voor
komen, dat zij in vij andelijke h anden 
zouden vallen. Maar toen was het afge
lopen. -, Er uit", commandeerden de 
Duitsers, die het station in de polder 
grondig afbraken. En omdat het post
kantoor al was vernield, kon men h et 
station lJmuiden op 5 Mei 1945 eigen
lijk slechts een h erinnering noemen. 

Tak " M . , , ar an en , apm 
als zenders 

En toen was juist een kustradiostation 
onontbeerlijk. De zee wemelde van mij
nen, nergens waren hoeien of vuurto
rens, de scheepvaart was overgeleverd 
aan het gevaar. Er moest weer radio
verbindlng met schepen komen. Met een 
paar ondergedoken ontvangtoestellen en 
twee zenders uit het Centrale Magazijn 

~ in Den Haag -eveneens ondergedo
ken- is men hegonnen . In Den Haag 
waar men een paar maanden naast de 
glasfabriek verbleef. De antenne was aan 
een gashouder gehangcn. Spoedig ver
huisde men echter naar lJmuiden, waar 
aan de voet van de watcrtoren (dit hoge 
punt was nodig voor de antennes) een 
school lag, die reeds in gebruik was 
genomen als tijdelijk postkantoor en 
waarvan twee lokalen het radiohedrijf 
ter beschikking werden gesteld. 

Aanvankelijk kon men aileen nog 
maar op korte afstand zen den ( dt' 
twee weer opgedoken zenders wa
r en n.I. korte-afstandzenders). Voor 
grotere afstanden maakte men ge
bruik van de in de haven van Am
sterdam liggende T a r a k a n, die 
een korte golf-, dus lange-afstand
installatie aan boord had. Toen dit 
schip weer vertrok gebruikte men 

de M a p i a. In de K erstdagen van 
1945 werd via de M a p i a bet ver
voer geregeld van de zieken, die 
met de 0 r a n j e zouden aankomen. 
Dat kostte een t elegram van 7000 
woorden. Praat u dus nooit weer 
van telegram-stijl. ..... 

Men zoekt nu naar een plaats, waar 
hct nieuwe radiostation in IJmuiden 
kan verrijzen. Als de ontvangstproeven 
gelukken, zal dat waarschijnlijk het 
slwseiland zijn tussen de oude Midden- · 
en de nieuwe Noordersluis. 

Veel werk in beknopte ruimte 
W aar tot voor kort de kinderen zon· 

gen van de grote stille heide en een wa
terval en waar zij al dan niet haperend 
de taJels van vennenigvu.Jdiging opzeg
den, zijn nu de telefonisten hezig. 
, Rallo, hallo, hier Scbeveningen Radio". 
Een telextoestel begint te ratelen. Rood
om telefoons, t afels, een kapstok, een 
hrandkast, schrijfmachines en radio
ontvangers. Een geevactieerd gezin, dat 
op een kamer hoist, kan er niet primi
ticver bijzitten, hoewel de opgewektheid 
vau de jeugdige telefonisten niets te 
wenscn overlaat. Op de speelplaatsen 
staat ecn aantal palen, vauwaar de an
t ennes naar de watertoren gespannen 
zijn. E n bij de primitieve iurichting van 
deze lokalen is het eens te wonderlijker 
t e bedcnken, hoe op deze ru:aden de 
zwaluwen der onzichtbare herichtcn 
neerstrijken. Ecn simpele draad dwars 
door he t vertrek, dunner dan een droog
lij n : da:n·op rust het 1·adioverkeer met 
elk sch ip, op welke zee ter wereld zich 
dat ook mag bevinden. Aan de muur 
flikkert ecn kleine lamp. l emand ergens 
op een schip spreekt met iemand te 
land. 

In he t andere lokaal is het al even 
vol. En dan is er nog een stuk van de 
gang, dat IJmuidem adio ter heschik
king staat. In de heknopte ruimte ge
beurt hetzelfdc wat in Kootwijk en vork
installatie Amsterdam (Spuistraat) sa
men gebcurt, met dien verstande dan 
dat de zenders zelf in Sd1eveningen 
staan (kabcJverbin ding met IJmuiden) 
omdat on tvangst en ui tzending elkander 
anders zouden storen. Maar Schevenjn
gen is niets dan ee'n technisch station 
m et vier gl'Ote- en vele kleine zenders. 
Er wordt daar niet geseind of opgeno- J 

m en, men neemt er daarom ook geen 
telefonisten waar, en de leek ziet er dan 
ook niets gebeuren. Maar omdat , Schev
ra~o" nu eenmaal een hegrip voor de 
gehele wereld is geworden, hlijft IJmui
den zich, met manmoedige onderdruk· 

kjng van alle uit locale ijdelheid voort
spruitende gevoelens, Scheveningen· 
Radio noemen .. . .. . 

Coulant en werkzaam 
Wat doet Scheveningen-Radio 

nu? Allereerst onderhoudt zij het 
contact met schepen Jangs de kust, 
binnenkomend, uitgaand, of passe
rend. Dat is kprteafstandsverkeer. 
Het doel daarvan is vooral de vei
ligheid op zee te verzekeren. Er is 
een telegrafist aan een apal't tafel
tje, die dag en nacht de aether af
speurt naar noodseinen. Komt zulk 
een bericht binnen, dan worden on
middellijk sleepboot- en reddings
stations gewaarschuwd. 

Er kunnen ernstige zieken aan hoord 
zijn, of men kan door mist zijn positie 
niet bepalen, of er moet tegen drijvende 
mijnen worden gewaarschuwd, of er ligt 
een ton niet op zijn plaats etc. Langs 
de Nederlandse kust liggen vier radio· 
peilstations (Terschelling, Den Helder, 
IJmuiden, Hoek van Holland), die een 
gevraagde peiling verri.chten, zodat uit 
het snijpunt van de vier lijnen de posi· 
tie van het schip kan worden hepaald. 

Medische adviezen 
Heel veel radio-medische advie· 

zen heeft m en in IJmuiden gegeven. 
Een kind van 3¥2 jaar op de T j i -
b e s a r , die ter hoogte van Malta 
voer, kreeg dysenteric. Binnen 20 
minuten had een gesprek plaats ge
had met een arts in Nederland, die 
een bepaalde behandeling adviseer
de en bet kind was kerngezond, 
toen de T j i b e s a r in Holland aan
kwam. Als de radio er niet was ge
weest, hadden de verontruste ouders 
hun kind op Malta moeten achterla
ten en hoe was bet daarvan dan 
weer weggekomen? 

En dan h eeft IJmuiden natuw·lijk 
ook zijn lange-afstands-verkeer, voor h et 
wisselen van aile mogelijke telegram· 
men. Elk schip op de wereld is bereik
haar, of het nu in de Poolzee, de Pacif· 
ic of de Indische Oceaan vaart. De 
huitenlandse schepen werken graag met 
,Schcvradio", dat de reputatie heeft 
coulant en werkzaam te zijn, kortom 
van service te bieden. 

Van het verkeer te IJmuiden is onge· 
veer 5ro .radlo-telefonie, in hoofdzaak 
met kleine schepen, die huiten de yer
plichting vallen om radlo aan hoord te 
hebben. Dat zijn dus meestal visserssche
pen of kustvaarders, die ruen via IJmni
den thuis kan opbellen. Maar het meeste 
werk heeft betrekking op de telegram
men. V oor de oorlog verwerkte lJ mui· 
den 5000 telegrammen per maand. Een 
vaar maanden na de oorlog waren het 
er al 10.000, nog een pa_ar m aanden la· 

~lot: zie pag. 11 



' De l(erstwens van mr. W. M. Hens te bootseu, maar toch zouden wij er bij 
tie PCJ wei cens op willen wijzen, dat 
het karakter van een extra uitzentling 
in overeenstemming moet zijn met de 
bijzon Jen:. tlatum of gelegenheid, die 
door een extra uitzending in de belang· 
stelling wordt getrokken, als ......... 

Als U vindt, dat dit stukje in , de 
Uitlaat" over de Kerstuitzending 
1949 als mosterd na de maaltijd 
komt, zijn wij dat niet met U eens. 

Immers, de woorden, die Mr! 
W. M. Hens na zijn Kerstwens tot 
aile K.P.M.-ers heeft gesproken, 
blijven bij Kerstmis 1949 of bij 
27 December 1949 niet stil staan. 
Ze gaan verder, ook over de drem
pel van 1950. Dit is wat mr. Hens 
zeide: 

,Meer nog dan andere jaren, zou ik 
zo «raarr willen, datU uit dit Kerstfeest 0 0 

de kracht moogt putten om, nu wij aan 
de vooravond van zo belangrijke geueur
tenissen staan, deze, indien mogelijk, 
met een blij gemoed te aanvaarden. 

Ik weet, dat voor velen, vooral de 
ouderen onder U, h et moeilijk zal zijn 
afstand te doen van wat was en vrede 
te hebben met wat komen zal en toch 
zullen wij in a ller belang dat hebbcn te 
doen. Weest doordrongen van het feit, 
dat het voor een zeer groot dee! van 
U zal afhangen, of in de toekomst de 
band met dit land duurzaam zal blij
ken te zijn. 
.. Daartoe zal hct nodig zijn, dat gij U 

aan de gewijzigde omstandigheden zult 
weten aan te passen en dat gij al Uw 
krachten inspant om nu, meer dan ooit, 
te geven bet beste waarto~ gij in staat 
zijt. 

In het verleden hebt gij Uw beste 
krachten aan dit mooie land, waar gij 
Uw werk h eht gevonden, gegeven. Wel
nu, onthoudt het -nu het meer dan 
ooit daaraan behoefte heeft- deze 
krachten niet. lndien gij dit zult doen, 
dan zullen wij ook slagen, tot heil van 
dit land, tot h eil van Nederland, van 
Uw Maatschappij en U zelf. En wan
ncer het U dan eens moeilijk valt, denkt 
dan eens aan hct Kerstfeest en de Bood
scbap, welke het U verkondigt. 

Het ga U all~n goed". 
MeVl·ouw Masselink, onze sociale 

werkster , raaktc in haar toespraakje in 
bet bijzonder de Kerstgedachte, toen 
zij sprak over de kaarsen, die Iicht en 
warmte hreugen. 

Het belangrijkste voor hen, wier ver
wanten in de studio spraken, waren de 
stemmen van thuis, stemmen die ge· · 
tuigden van moed om het nieuwe jaar 
te heginnen en de moeilijkheden van 
de gezinsscheiding t e ovcrwinnen. 

Toch gingeu we niet geheel voldaan 
naar huis. De sfeer on tbrak. Van een 
Kerststemnling was weinig te hespeu· 

reo. Wij menen, dat dit te wijten is 
aan de muzikale omlijsting. 

De muziek, die de , Ramblers" ple
gen te produceren en dan ook op 
25 December produceerden, kan he
zwaarlijk als muziek bij een Kerstuit
zending dienen. 

Wij vonden althans de Kerstuitzen· 
ding op 2e Kerstdag voor het Neder
lands Sanatorium in Davos en de fami
lieleden der patienten in Nederland 
heel wat aardiger en stemmiger. 

Als U, opvarenden vau de Vloot, bet 
hiermee tenminste eens is. Want voor U 
werd uitgezonden. En Uw wensen moes· 
ten de doon lag geven. 

Wilt U Uw mening hierover eens Ia
ten weten? 

Bij voorbaat dank. N. 
Amsttrdam, Januari '50. 

H et is niet de bedoeling zwaar op de Noot va11 de redactie: Ook deze kopy bleef 
hand te doen of een kerkuitzending na door onvoorziene omstandigheden slaan. 

~--------------------------~--------

Nieuw verlofscentrum 
Opening op I Maart a. s. 

Zcer tot ons genocgen kunnen wij U 
mededelen, dnt de directic er in is 
geslaugd om de hand te leggen op een 
nieuw vacantievet·blijf, dut op 1 Maart 
a.s. voor het K.P.M.-personeel open zal 
worden gcsteld. Dit verlofscentrum is 
gclegen te Tjipajong, nan de weg Bogo l' 
(Buitcnzorg) naar Megamendoeng, op 
ongeveer 15 km. afstand van eerstgenoernde 
plaats, 

Het nieuwe vacantieverblijf is in vele 01>· 
zichtcn een grote vooruitgang vergeleken bij 
de tot dusverre in gcbruik zijnde bungalow 
,de Postbox" te Patjet. Het biedt niet aileen 
plaats ann meer personen, maar is ook vee! 
comfortabeler i ngericht, Uit de tekening van hct 
nieuwe verlofscentrum, die wij in dit artikcl 
afdrukken, kan men zicb een beeld vormen 
van bet nieuwe verblijf. Ter verduidelijking 
van de tekening het volgende. 

A. i s ceo alleenstaand huisje, met een zit- en 
t wee slaapknmers, alsmcde ceo af gesloten 
nchtergalerijtje met eigen gemakken, 

B. zijn 4 na neengcslotcn verblijvcn, ieder he· 
staande uit een zit- en een slaapkamer en 
cigen gemakken, met uitzondering van dat 
h et dichtst hij het hoofdgebouw gelegen, 
dat twee slanpkamers bevat. Voor grotere 
gezinnen kunnen dcze verhlijven twee nan 
twee worden gecombineerd. 

C. hestaat uit een zit- en een slaapkamer en 
eigen gemakken. 

In het hoofdgebouw vindt men een ruime 
lobby en eetznnl, benevens verblijven voor de 
heheerder, keuken en goedangruimte. Tussen 
bet hoofdgebouw en de verblijven A en B is 
een ru ime tuin, waarin een zwembad zal wor· 
den nnngclegd ter grootte van 12 X 25 m. 
(Het znl nog wei ecn poar maanden duren voor 
dit zwembad klaar is) . Tussen hct hoofdgebouw 
en de grote weg is eveneenc een ruim stuk 
grond, waa r men rustig van het fraai e uit zicht 
kan genietcn, 

Tarieven 

Hct gcheel zal plaatsbieden aan 25 tot 30 
personcn. Voor het transport naar en van 

Tjipajong zal zoveel mogelijk van maatschap· 
pijwcge worden gezorgd. De logiesprijzen zijn 
gelijkgesteld aan het speciaal voor K.P.M .• 
personecl geldende tarie( van het berghotcl 
te Kintarnani, t.w. fl. 6,- per dag per per· 
soon voor volwasscnen en fl . 3.- per per
soon per dng voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
K inderen. onder de 3 juar zijn vrij. 

Op de fotopaginn vindt men nog een afbeel
ding von deze aanwinst voor de maatschappij • 
Zoals gebruikelijk kunnen aanvragen voor een 
vertoef wo rden ingediend bij de nfd. P ersonele 
Zaken van het HK. 

Met ingnng van 1 Maart a.s. zal ,de Post
box" niet meer voor K.P.M.·personeel he· 
schikbaar zijn, 



Bij de foto' s : 

1. Op 4 Februarl jJ. arriveerde te Tandjong 
Priok bet vijfde schlp van de Si klasse, bet 
m.s. Silindoeng. 

2. Hoofdklerk 1e klasse J . Ch. Karels van de 
afd. CD./H.K. vierde op 17 Februari j.l. zljn 
35 jarlg jubileum. 

3. Ter gelegenheid van de v1ermg van bet 
jubileum van Hoofdgoedangmandoer Marja
di op 9 Januari j.J. te Semarang, werd b et 
gehele personeel van dlt agentschap op de 
plaat vastgelegd. 

4. Enkele maanden geleden kon men op deze 
pagina's reeds de tekening zien van b et toe
komstige agentsch ap der maatsch applj te 
Tandjong Priok. 'Met de bouw hiervan is en
kele weken geleden een begin gemaakt . 

5. In de bankwerkerij der Kali Mati-werk
plaatsen herdacht op 15 Februari jJ. Empl. 
(Baas A ) P . de Leeuw zijn 25-jarig dienst
jubileum. 

6. Een van de directie-oppassers, Halld, 
herdacht op 2 Februatl j .l. het felt dat hlj 
25 jaar geleden in dienst trad der maat
schappij. 

7. Overal in en om de eerste haven te Tan
djong Priok wordt voor de maatschapplj 
gebouwd. Ook het grote koel- en vrieshuls 
der maatschappij dat in de omgeving van de 
Kali Mati verrijst maakt goede vorderingen. 

8. Op 1 Maart a.s. zal b et nieuwe vacantle
verblijf Tjipajong voor het personeel der 
maatschappij worden geopend. Het complex 
ligt aan de grote weg tussen Bogor en de 
Puntjak. 

9. Een van de twee schepen der maatschap
pij die h et begrip .,White yachts" nog eer 

I aan doen, door hun kleur: de Plancius vaart l een regenbul tegemoet. 
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UIT EEN ZEER OUDE DOOS: 

Bloderend in kopt. Engelsmon·s dagboek 
Wij hebben de vorige maal de 

heer Engelsman ( wiens beschrij
vingen blijkens de brieven, die we 
hierover hebben ontvangen erg in 
de smaak van onze lezers zijn ge
vall!'-· ) en zijn dagboek verlaten , 
terwijl hij met een gouvernements
stomer n aar Indonesie ( toen nog 
Nederlands-Indie) terugkeerde. Wij 
zullen voorbijgaan aan de aant~ke
ningen, waarin de h eer Engelsman 
de kennismaking met zijn toek om
stige echtgenote heschrijft. Inmid
dels is het Februari 1888 geworden 
en vertrekt de heer Engelsman met 
de R e i g e r naar lndonesie, 
om zijn , Indische jaren" voort te 
zetten. 

Na terugkeer in Batavia ging zijn her· 
plaatsing hij de N.I.S.M:. evenwel niet 
vlot. Hij kon het n .l. niet eens worden 
over de rang, die hem moest worden 
toegekend. Er volgde met de Reiger 
nog een reis naar Soerabaia, dat de 
eindbestemming van de gouvernements
stomer was en zo hokten de besprekin 
gen over het dienstverband. De heer 
Engelsman wilde worden geplaatst -als 
oudste 2e of als jongste le stuurman. In 
Soerahaia werd hlj overgeplaatst op de 
Willem I en ging daarmee n aar Tan
djong Pl"iok terug. De onderhanpelin
gen slaagden niet en de b eer Engelsman 
keerde gauw weer naar Holland terug. 

Op 'n torpedobootiager . . . 
Hij was nog maar kort in het Moeder

land toen er een torpedobootjager naar 
Indonesie moest worden gehracht, die in 
Vlissingen in aanbouw lag. Kapitein 
Groen, dezelfde die de Reiger naar lndo
nesie had gebracht, moest er nu ·weer 
met die torpedohootjager heen en vroeg 

de heer Engelsman of h ij als le officier 
mee wilde. Dat ging toen blijkbaar alle· 
maal nog erg vlot en gemoedelijk. Te· 
genwoordig zou daar een hele marine
papierwjnkel aan te pas komen en zon
den ranglijsten en promotie-cijfe rs in 
de war worden geschopt. Maar goed, 
dat was tenslotte die , oude tijd", die 
nooit weerom komt (en nu helemaai 
niet meer) . De heer Engelsman nam b et 
aanhod in ieder geval aan, mits er een 
paar kimkielen aangehracht zouden 
worden, orudat hij hang was, dat het 
1·anke ding anders om zou rollen. D e 
Maatschappij , de Schelde", die het 
schip bouwde, had daar wei oren naar, 
doch daar de torpedohootjager pas in In
donesie overgenomen zou worden en 
men hang was, dat de opdrachtgevers de 
w~jziging in het houwplan niet zouden 
goedkeuren, begonnen zij er toch niet 
aan. Tenslotte werd er tocb nog over 
gepraat en de kimkielen kwamen er. En 
op een manier , waarop geen enkele 
klinknagel in de )mid behoefde. 

, Cerberus"-pechreis 
Eenvoudig was de uitreis niet. De 

Cerberus (zo heette de torpedobootja
ger , die toen nog poetische namen kre
gen) was in November 1888 klaar om 
de reis naar de marinebasis te Surabaia 
te aanvaarden. Er voer zelfs nog een 
vreemdeling op dit marineschip .. ... ... . 
Het dekpersoneel was geheel uit de 
koopvaardij , de machinemensen uit de 
Marine. 

Als cerste officier had de heer 
Engelsman destijds eenhonderd pe
gulijnen ( zegge, schrijve en spreke 
eenhonderd steenharde Nederland
se guldens met Willem-Drietjes er 
op) per maand. 

,Camphuys'• 

De heer Engelsman schrijft met lot 
over de ,,kerels", die aan boord waren, 
behalve de schipper, die naar het oor
deel van de heer Engelsman, a£ en toe 
er wel eens met de pet naar gooide. Zo 
zelfs, dat de rest van de bemanning h et 
af en toe nodig vond om kapitein Groen 
aan zijn plichten te herinneren. Van b~t 
Vlissingse publiek kreeg de Cerberus 
nie t veel ~oeds mee. De algemene opinie 
over het schip was 'aaar: , Da verzuupt 
toch". 

We zullen voorbijgaan aan de be
schrij ving van het leven aan hoord. De 
loods ging mee tot.... .... . Dover. Daar 
moest word~n gewacht op een ander 
kompas, d)it uit Londen moest komen. 
Ook Brest werd aangelopen, en Cadiz. 
In de Middellandse Zee was zoveel te· 
genwind, dat in Tunis de kolenvoorraad 
al moest worden aangevuld. Ook in 
Malta moest worden hijgehunkerd en in 
Port Said. En zo ging het langzaam ver
der naar Indonesie, il.w.z. via Aden, 
waar de Cerberus niet verder kon en 
door het mailscbip Soerabaya van de 
Rotterdamse Lloyd moest worden ge-
sleept . . .. .. tot Ceylon. , De rest van de 
reis verliep gunstig" , zegt de beer En
gelsman dan laconiek. Ret ging recht
streeks naar het einddoel, Soerahaia, via 
Banka. Honderd dagen heeft de reis 
geduurd. Als passagier 2e klasse keerde 
de heer ~ngelsman weer naar Neder
land terug. 

Bii de K.P.M: 
Hij solliciteerde bij d~ Rotterdamse 

Lloyd en als le officier bij de Konink
lijke Paketvaart Maatschappij, die toen 
bezig was de vleugels uit te slaan. De 
vier dienstjaren bij de N.I.S.M. kwamen 
de heer Engelsman bij deze sollicitatie 
goed van pas. Hij werd direct door de 
K.P.M. aangenomen. Toch bleef de heer 
Engelsman nog een poosje bij de R.L. va
ren en maakte twee reizen naar Indone
sie met h et s.s. Bromo, later nog met de 
Utrecht. Toen kwam de K .P.M. de heer 
Engelsman opvorderen. De R.L. liet 
h em direct los, hoewel hij op de Utrecht 
al was gemonsterd en over een paar da
gen weer zou vertrekken. 

, Camphuys" 
Op 15 Mei 1890 kwam de beer 

Engelsman op het K.P.M.-schip 
C a m p h u y s, waarover WlJ m 
het verhaal van de ontvoerde En-

. gelsman a l eens iets 'bebben ver
teld. In J uni van dat jaar ha d de 
proefvaart plaats, waarbij een aan
tal ongelukken zicb voordeed. Het 
schip Iiep een gat in de boeg op 
(gelukkig hoven water) . In IJmui· 
den viel een sloep uit de takels. En 
in het ketelruim blies de ketel leeg. 
De genodigde gasten voor de 
proefvaart kregen in plaats van een 
tochtje een picnic in de duinen ...... 

~t~epa~ n .. 



0 Aan llfdwtk. A. C. ~at
key. werd te Makassar met 
ingang van 5 Jan. j.l. eervol 
ontslag verleend onder toe
kenning van ouderdo:rns pen
sioen. 

0 Ll. wtk. P. J . de Geus 
werd per 14 September van 
het vorige jaar aangesteld 
als 5e wtk. 

·o Ll. wtk. H. F. Kalangie 
oud-leerling van de M.Z.S. 
te Makassar werd te Djakar
ta op 16 Jan. j.l. aangeno
men. 

· Op 22 Jan. j.l. vertrok 
adjunct-chef D. J. Pronk 
van Hoogevccn met het m.s. 
Van Riemsdijk naar Singa
pore. 

0 De 4e stm. R. V. Brou
wer is op l Februari j.l. in 
dienst van onze maatschap
pij getreden. 

() Met het m .s. Oran je ar
riveerden uit Holland gezag
voerder J. van Onselen (te
rug van gezinsscheidingsver
lof), l e stm. J. v. d. Zwan 
(terug van E. V.), de 4e stuur
lieden A. M. Frigge, H. de 
Geest en P. Hoekstra (zo
juist in idienst van onze 
maatschappij getreden ) en 
gezagvoerder W. B. H. Strub
be (die een kort dienstver
hand aanging). 

0 Hoofdemploye D. Lager
werff, van het agent
schap Soerabaia, is op 28 
J anuari j.l. overgeplaatst 
naar de Secretarie van h et 
Hoofdkantoor. 

0 Op 9 Februari j.L ver· 
trok hoofdwtk. J. R. Wint
raaken met vernoegd pen
sioen per vliegtuig naar 
Sydney. 

0 4e wtk. B. G. L . . van Os 
vertrok op 4 Februari jJ. 
per vliegtuig naar Nederland 
voor een prive verlof. 

0 De 11. wtkn. J. Moor a en 
A. C. Koning werden resp. 
op 26 Augustus en 18 Nov. 
j.l. aangesteld tot 5e wtkn. 
Met ingang van 1 J anuari j.l. 
werd 5e wtk. J. Moora ))e· 
vorderd tot 4e wtk. 

0 Met in gang van 1 Jan. 
j.l. werd in Nederland op 
zijn verzoek eervol ontslag 
verleend 'aan 4e wtk. P. D. 
Petersen. 

k. p. m. - JOU~naat 
0 Hofmeester A. J. Brug
geling van de Silindoeng en 
4e stm. A. A. de Waard (met 
ontslag) vertrokken op 16 
Fehruari met de Sibajak 
naar Nederland. 

0 Gezagvoerder J . H. J. v. 
Ravesteyn werd m.i.v. 3 Jan . . 
j.l. eervol ontslag verleend 
onder toekenning van invali
diteitspensioen. 

0 Beambte M. M. Tham
rin van de S. M. P ./ H. K. is 

0 Met onze nieuwe Silin
iQeng, die 'op 4 Februari j.l. 
op zijn maidentrip uit Ne
derland te Tandjong Priok 
~rriveerde onder commando 
van gezagvoerder P. Visser, 
arriveerden 1e stm. E. Uit 
den Boogaard, 2e stm. M. 
v.d. Noort, 3e stm. M. W. de 
Smid, 4e stl. ) . ). Aalpoe], 
A.M. de Waar, P. de Kwaat, 
J. ). v.d. Riet en F. W. Kap
tijn alsmede de leerlingen-

b€ JUBJlaRISS€n Jn ~€BRUaRI 
35 JAAR 

17 Februari: 
J , Ch. Karels ; H.K.-1 C.D./ H.K. 

25 JAAR 
1 Februari : 
C. ·M. den Hond; Hoofdwtk. 
F. H. van Kesteren; Hoofdwtk. 
Gafoer h. Abdul Rani; 1e klerk 

m.s. Silindoeng. 
m.s. Batavia. 
Ag. Pale:rnbang. 

2 Februari: 
Halid; · Oppasser H.K. 

4 Februari: 
F. Geul; Hoofdwtk. s.s. Gen. V erspyck, 

6 Februari: 
W. H. Frentz; Gezagvoerder Engeland (E.V.) 

15 Februari: 
P. de Leeuw; Em pl. (Baas A) W erkpl. Priok. 

18 Februari: 
Mej. L. J acometti; Beambte Tikkerij/H.K. 

23 Februari: 
J. L Beyerink; Employe Cm. III/H.K. 

27 Februari: 
H. J. G. Sikk'es; Gezagvoerder s.s. Both. 

De redactie van .,,de Uitlaat" biedt aile jubilarissen haar 
hartelijke ge]ukwensen aan! 

per 1 Februari j.l. met eer
vol ontslag uit de dienst der 
maatschappij gegaan. Hem 
werd pensioen verleend. 

0 Hoofdemploye E. W. 
Timmermans van de · afd. 
Vrachtzaken van het Hoofd~ 
kantoor is per 1 Februari 
j.l. op eigen verzoek ontslag 
verleend. ~ 

0 Beambte Tan Ging 
Djoe van het agentschap 
Semarang heeft op 1 Feb~}\·· 
ari j.l. eervol ontslag en pen
ai~e~ g~kregen. 

stl . E. J. V oosenaar en H. 
Twisk (heiden nieuw). De 
technische staf van dit vijfde 
schip der Si-klasse bestond 
uit: Hoofdwtk. C. M. rlen 
Hood, 2e wtkn A. Marcus P.U 

A. L. van Raemsdonck, 3e 
wtk. A. Haack v.d. Goes ( di~ 
alleJ:l van E.V, terugkee~ 
den) de nieuwe Se wtk. A. 
Roelvink (van de oplejding 
te Vlissingen) en leerling
wtkn. G. Kerkhoff· en J. A. 
Roth, heiden nieuw in onze 
maatschappij. 

0 Aan ~e st:rn. E. j, P. 
Vegter is op 4 Febr. j.l. ~p 
zijn verzoek eervol ontslag 
verleend. 

0 Met de Oranje vertrok
ken op 8 Februari j .l. met 
E.V. naar Nederland 2e 
werktnjgkundige E. W. de 
Haas, en de 3e werktuigkun· 
digen M. A. Salemink, W. K. 
Pieters en H. J . Nahuysen . 

0 Op Zaterdag 14 Januari 
j.l. was het qe beurt van het 
m.s. Camphuys om als ,feest
zaal" te dienen en ditmaal 
uitsluitend voor K.P.M.-ers. 

De beer en meVl'. K oning 
hebLen tijdens hun verblij£ 
te Makassar op het schi p, 
waarmee zij _ een rondreis 
door de Molukken maakten, 
bet personeel van llet agent
scbap de gelegenheid gege
ven om kennis :met hen te 
maken. 

Behalve het walpersoneel 
maakten ook enkele gezag
voerders en officieren van 
binnenliggende schepen en 
echtgenoten van officieren, 
die te Makassar woonachtig 
zijn, van deze gelegenheid 
gehruik. W egens het slech
te weer en het gebrek 
aan vervoer kon - j am
mer genoeg- niet iedereen 
aanwezig zijn. 

Toch werden tussen acht 
uur en half negen 's avonds 
de l e kJasse dekken en -sa
lons gevuld met K .P .M.-ers, 
die door de heer H einer aan 
de fam. Koning werden voor
gesteld. 

De Camphuys leek wei een 
gonzende hijenkorf en dat 
h eeft tot twee uur 's nachts 
geduurd en weer passeerde 
vrijwel iedere K.P.M.-er het 
echtpaar Koning om met 
een handdruk afscheid te 
nemen en dank te zeggen 
voor de gastvrijheid. 

Men moct bewondering 
hebben voor deze sympa· 
thieke, bejaarde en energie
ke mensen, die op hijkans 

. onvermoeihare wijze hun 
plichten als gastheer en gast· 
vrouw h ehben waargenomen. 

De Mal<:assaarse K.P.M.
ers wensen de heer en meVl'. 
Koning een behouden terug· 
komst in Nederland. 

Slot: zie pagina 11. 



L fi fi T- I E F I] N Z I] N !' 

.. de Uitloot•• test Ow gevoel voor humor I 
Stm. V. d. W inden wint, agent Klaassen tweede 

Na de pijnlijke ervar ingen, die 
. , de Uitlaat" met de laatste kruis
woordpuzzle heeft gehad, was het 
werkelijk een verrassing zo'n groot 
aantal readies te ontvangen op de 
prijsvraag, die werd uitgeschreven 
in ,Uitlaat" no. 22 van de 4e jaar
gang voor een passend ondersclu:ift 
bij onderstaande car icatuur. 

Uit alle rangen van het personeel 
der m aatschappij zijn oplossingen 
binnengekomen en h et werd dan ook 
druk in de redactiekamcr . R et donde
l'ende gebulder over een mop werd 
afgewisseld met het zachte glimlacben 
om de iets minder goeie inzendingen, 
of een : , He, wat flau w .. ... .... " en zelfs 
be t geruisloze ophalen van ver moeide 
, Uitlaat"-schouders wa1·en het beeld van 
de laatste dagen. Het gehalte van de 
ingezonden onderschriften was m 
doorsnee buitengewoon geestig. Zoals 
was te verwachten, werden diverse 
diensten der maatschappij er t ussen ge
nomen, , de Uitlaat" niet nitgezonder d. 

Wij spraken over ecbte K.P.l\1.
h umor, welnu h ier is dan het resul taat. 

D erde stuurman : ,Wie is dat.. ... ?" 
Tweede stuurman: , Oh, een van die 

oud K. P . M .-gezagvoerders, die 
m aar niet kunnen uitscheiden 
m et varen. Of ze blijven ons vol 
belangstelling volgen, Of ze wor
den kapitein van eert coaster." 

Dat er ~nder de vele inzendingen 
uiter aard nog andere geestige waren 
bewij st wel een korte bloemlezing van 
enkele der , onbekroonde" onder· 
schriften. 

Stuurman tot matroos: , He, Zig je 
te slapen ? Kom eens aan boord! 

Matroos : , Laa m e nou effe, stuur, 
ik ben dol op een mooie achterste· 

" ven . .... . . 
Of bijvoorbeeld: 
Gezagvoerder tot eerste stuurman: 

,Stuurman, jaag die m eneer eruit, 
daar k unnen w e nog twee sappies 
inzetten ... .. . " 

Het is ons echter tot onze spij t we
gens gebrek aan plaa tsruimte onmo· 
gelijk om aile goede inzendingen t e 
plaatsen. Een ding is toch wel uit deze 
prijsvraag gebleken: die echte K .P.M.
h umor leeft nog, en zo lang er nog 
lmmor is, is de spir it goed, en dat doet 
toch maar veel in de tegenwoordige 
t ijd ... . .. .. . KEEP SMILING ! 

Alscheid 
Aan collega's en vrienden, van wie ik 

bij mijn vertrek naar Europa nog geen 
afscheid heb k unnen nemen, roep ik 
langs deze weg een hartelijk vaarwel 
toe. 

lndien men een maatschappij 35 jaar 
heeft gediend en vele van haar ups en 
downs heeft meegemaakt, valt het niet 
Licht om zich van haar los te maken. Zo 
is het mij t .o.v. de K.P.M. vergaan, voor• 
al in deze tijden van onzekerheid, druk· 
te en personeelsmoeilijkheden. 

H elaas ben ik om gezoru!-heidsredenen 
niet m eer in staat om mijn krachten te 
geven teneinde de maatschappij door 
de brandin!f heen te helpen. Ik ben er 
echter van overtuigd, dat z ij, die achter• 
blijven, zeer zeker daartoe in staat zul
len z ijn. Dit stemt mij tevreden. 

Met dit gevoel ga ik thans de maat· 
schappij verlaten en mij straks in het 
goede, oude land vestigen om van de 
rust, die ik hard nodig heb, te genieten, 

temidden van mijn gezin. 
Uiteraard zullen mijn gedachten nog 

dikwijls bij de K.P. M. verblijven. 
Dat het de maatschappij en hare Di· 

rectie en personeel tn alle opzichtert 
goed moge gaan! 

Ch. F. Wilkens 

Wereldscheepsbouw neemt af 

De beste in zending - volgens de 
jury-, was die van 1e stuurman J . v.d. 
Winden, die de C. D. (waar h ij nog 
wei de ui tgeloofde slof cigaretten van 
k.rijgt) er tussen nam met het onder
schrift: 

Hofmeester tot kok : , Chef, kom 
er maar uit, de passagiers hebben 
al gegeten ....... ..... " 

De tweede prijs -een ingebonden 
jaargang '49 van ,de Uitlaat"- gaat 
naar de heer 0 . S. J. Klaassen , agent 
der maatschappij t e Goron talo, die zich 
hij bet prentje het volgende gesprek 
voorstelde: 

NEDERLRND NOG OP 3e PLQRTS 
De cijfers, b ekendgemaakt door 

,lloyd's Register of Shipping" met 
betrekking tot de scheepsbouw in het 
laatste kwartaal van 1949, wijzen aan, 
dat er in Gr. Br ittannie en Noord
Ierland een verminder ing van 101.026 
ton was, vergeleken met de cijfers over 
h et 3e kwartaal. Het totaal op 31 De
cember van tonnage in aanbouw 
- 1.994.191 ton- was 249.512 ton min
der dan de tonnage aan h et einde van 
J uni 1948 (2.243.703 ton), dat een record 
was sinds Decem ber 1921. 

Van de totaal in Engeland in aan
bouw zijnde tonnage was 387o bestemd 
voor b uitenlan dse opdrachtgevers. 
Noorwegen was met 324.166 ton de 
grootste afnemer, gevolgd door Argen
tinie met 96.403 ton. 

In andere lauden, met nitzondering 
van G1·. Brittannie en Noord-Ierland 
was in het laatste kwartaal van 1950 
2.400.577 ton in aanbouw, ook 111.945 
ton minder dan aan het eind van Sep
tember van h et vorige j aar. Duitse, 

Russische en Chineese cijfers zijn niet 
bekend. 

De leidende sch eepsbouwende naties· 
zijn Amerika (512.787 ton), Frankrijk 
(422.046 tons) , N e d e rIa n d (301.506 
ton), Zweden (297.325 ton), Italit! 
(214.410 ton) , Denemarken (132.128 
ton) , Japan (120.416 ton ) en Spanje 
(109.347 ton) . Ne d e rl a nd bouwde 
meer dan de helft van zijn ton$ge 
(182.516 tons) voor buitenlandse op· 
drachtgevers. 

In totaal was er over de h ele wereld 
aan het einde van December 1949 
4.394.768 ton in aanbottw (waarvan 
45.4% in E ngeland) . 

Onder de in aanbouw zijnde schepen 
waren . 19 stoom- en 53 motorschepen 
tussen de 6 en 8.000 ton, 17 stoom- en 
54 motorschepen van tussen de 8 en 
10.000 ton, 25 stoom- en 78 motorsche· 
pen van tussen de 10 en 15.000 ton, 32 
stoom- en 13 motorsch epen van tussen 
de 15 en 20.000 ton en 6 stoom- en 4 
motorschepen van tussen de 20 en 
30.000 tons. V ele grote schepen dus. 



Oud- K. p.M .- ers en 
,de Uithiat" 

Onder ,wat verder ter tafel kwaro'' 
lazen wij in de notulen van de jaar· 
lijkse algemene ledepvergadering, die 
op Zaterdag 6 November 1948 door de 
,Vereniging van oud-emplQye's der Ko
ninklijke Paketvaart Maatschappij" in 
Krasnapolsky te Amsterdam werd ge· 
houden {en die op de jaarlijkse verga
dering van Zaterdag 5 November 1949 
werden voorgelezen en goedgekeurd) 
het volgende: 

,Diverse leden delen mede de 
Uitlaat niet te ontvangen. De secre· 
taris antwoordt, dat dit mogelijk is, 
indien men niet op de lijst van ge· 
pensionneerden ten kantore van de 
K.P.M. (in Amsterdam} voorkomt. 
Hij verzoekt de leden, die dit tijd
schrift niet ontvangen, zich bij hem 
op te geven. Hij zal er dan voor zor· 
gen, dat ze het toegezonden krijgen. 
Dcutrbij verzoekt hij de leden die het 
blad na lezing willen missen, dit aan 
hem toe te zenden, teneinde ze voor 
doorzending te kunnen gebruiken. 
Enige leden zeggen toe dit te zullen 
doen". 

We weten natuurlijk niet, of derge· 
1jke opmerkingen ook op de jongste 
algemene ledenvergadering zijn ge· 
maakt. In dat geval mogen wij het ad· 
vies van de secretaris herhalen om zich 
ten kantore te Amsterdam voor toe
zending van , de Uitlaat" aan te mel
den. Het blad wordt thans in het 
Moederland ruim verspreid en geniet 
- zo wij de berichten mogen geloven -
ook daar onder verlofgangers, oud· 
employe's en gepensionneerden een 
grote belangstelling. 

Redactie. 

Slot : Scheveningen Radio 
ter kon het personeel worden getrac· 
teerd, omdat men in IJmuiden de 
20.000 telegrammen per maand was ge· 
passeerd. En in December 1947 verwerk· 
te IJmuiden 41.000 radiotelegrammen 
,Schevradio" is op een na (een Engels 
station) het drukste kuststation van de 
wereld. 

Met de Willem Barendsz in de Pool
zee staat IJmuiden tweemaal per dag in 
contact. 8oms willen de mensen het niet 
geloven, als zij een mededeling van 
lJmuiden krijgen: U wordt opgebeld 
door dit of dat schip. ,Neem mij noul" 
is het commentaar dan. Zij moesten ei
genlijk eens in IJmuiden een kijkje ko· 
men nemen. Maar niet meer dan een 
dag, want werkelijk: u kqnt er niet bij 
daar in die twee kamers-met-een-stuk. 
gang. Uit ,Algemeen Vagblad" . 

Slot : K.P.M.- Journaal 
0 Tot dusverre is de bediening van 

de Zuidkust van Java incidenteel gere· 
geld. Gezien het belang van een regel
matige vaste dienst, heeft de m,aatschap
pij besloten om van 6 Februari af j.l. 
de Zuidkust in 14-daagse dienst te be
varen met het s.s. Generaal Verspyck 

In deze dienst worden Oosthaven en 
Kota-Agung {facultatief) in uit· en 
thuisreis aan.gelopen. 

0 Op 21 J anuari j.l. vertrok 2e stm. 
B. Broekhuizen per Constellation naar 
Nederland voor gezinsscheidingsverlof. 

BEROEP 
___ ..__. 

Geruime tijd geleden heb ik aan II 
boord van de Orobaai mijn ,In- 'I 
dische encyclop.aedie" uitgeleend 
aan een der scheepsofficieren. 
Tot heden toe heb ik hem niet 
tet·ug ontvangen. . 

De moeilijkheid is, dat ik niet 
weet, wie dit boekwerk momen· 
teel in bruikleen heeft. 

Zou degene, die mijn IN
DISCHE ENCYCLOPAEDIE in 
bruikleen heeft, deze ten spoedig· 
ste willen opzenden? 

Sj. Heeres, radio-off. a/b s.e. 

0 Met bet m.s. ]ohan van Oldenbar
neveldt vertrok op 27 Januari j.l. van 
Tandjung Priok de l.l.-stm1 M. Hoge· 
werf voor de cursus 3e rang naar Ne
derland. 

Bontekoe, K.P.M. Makassar 
~-------------------............................. ~1 

'I 

0 Het Ministerie van Scheepvaart 
maakte bekend, dat de eerstvolgende 
examens ter verkrijging van een diplo
ma Grote Vaart zullen worden gehon
den op Donderdag 13 Apt·il a.s. en vol
gende dagen in een der gebouwen van 
b et Departement, Gunung Sahari 87 te 
Djakarta. De indeling van het examen 
is als volgt: het schriftelijke gedeelte 
zal plaats hebben in de voormiddag· 
uren van 8 tot 10, waarna de monde
J.inge examens plaats hebben in de voor
middag uren van 8 tot 10 en in de na· 
middag uren van 5 tot 7 uur. Zij, die 
bedoelde examens wensen af te leggen 
zullen voor en uiterlijk op 5 Maart a.s. 
schriftelijk zulks aan de secretaris van 
de examencommissie moeten mede· 
delen onder opgave van naam, adres en 
voor welk diploma het examen zal wor· 
den afgelegd. De examens voor 2e en le 
stuurlieden kunnen desgewenst in tw.£_~ 
gedeelten worden afgelegd. J 
0 Ook de technische· leden van liet 
varend personeel worden door het Mi· 
nisterie van Scheepvaart in de gelegen· 
h eid gesteld hun diploma's te behalen 
en wel het Voorlopig Diploma, bet di
ploma als Assistent-Scheepswerktuig
kundige alsmede de diploma's A en C. 
Deze examens zullen worden afgenomen 
op Woendsdag 29 Maart a.s. en de vol· 
gende dagen in een der gebouwen van 
het Departement, Gunung Sabari 87 te 
Djakarta. Zij die bedoelde examens 
wensen af te leggen, dienen voor en 
uitedijk op 5 Maart a.s. schriftelijk of 
mondeling hiervan mededelipg te doen 
apn de secretaris van de examencom· 
missie onder opgave van naaQJ, adres 
en voor welk diploma bet examen zal 
worden afgel egd. 

Slot: kopt. Engelsmon·s dogboek 
Gezagvoerder was de beer Van Dors· 

sen en onder zijn commando vertrok de 
Camphuys na 1·epa1'atie enige dagen la· 
ter naar Indonesie. Het eerste ecbte 
K.P.M.-scbip. In Indonesie aangekomen, 
wcrd de Cam.phuys ingericht voor een 
tocht door de archipel, om agenten naar. 
hun standplaatsen te vervoeren en han· 
delsrelaties aan te knopen. Wijlen de 
heer op ten Noort maakte met zijn fami· 
lie de reis mee, alsook de heer Lambach', 
toendertijd secretaris van de directie. 
De reis dum·de 70 dagen. 

Contract heglnf 
Op 1 Januari 1891 begon h.et K.P.M.· 

contract met de regering officieel te 
werken. Hieraan was enig oeremonieel 
verbonden en de Camphltys maakte een 
kustreis. De eerste ,contract-reis" van 
de Camphuys zou in Amboina begin· 
nen. De heer Engelsman was tweede of· 
ficier. Kapitein werd de heer J. Scherp• 
bier. Op 15 September 1895 werd de 
h eer Engelsman waamemend en op 1 
Aug. 1897 gezagvoerder. Lang heeft de 
beer Engelsman op de Camphuys door 
de archipel rondgevaren. Zelfs toen zijn 
gezin uit Nederland op Ambon aan· 
kwam, was gezagvoerder Engelsman 
niet thuis en zat in de Tominibocht. Het 
gezin bleef lang op Ambon, en maakte 
nog een aardbeving mee. 

.Om de twee jaar kwam de Camphuys 
op Java voor dokken en reparaties. De 
eerste maal -in Juli 1897- gebeurde 
dit echter in Singapore. In Batavia ging 
gezagvoerder Engelsman over op de 
Prins Alexander, voor tochten langs de 
Westkust van Sumatra, in die tijd een 
nachtmerrie omdat de wateren zo on· 
bekend waren. 

Wij verlaten hier kapitein En
gelsman, voorgoed. Wij danken zijn 
zoon, dat h ij ons de gelegenheid 
heeft gegeven eens iets te lezen 

•over die goede oude tijden van de 
Nederlandse scheepvaart in deze 
Ianden en met name over de prilste 
jaren van onze maatschappij . ....... . 

J. B. B . ... ... 
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De Sportvereniging roept U ·! v.w.s. maakt slugzii 
Dezer dagen circuleerde er op 

aile afdelingen ·en diensten te 
Djakarta en Tandjong Priok een 
-ook in de vorige ,Uitlaat" afge
drukte- oproep van bet voorlopigc 
bestutir van d~ , Sport Vereniging 
Paketvaart", waarin het gehele 
personeel van de K.P.M., dat te 
pjakarta en omgeving is gevestigd, 
werd aangezocht om zich als lid 
of donateur van deze vereniging op 
te geven. 

H et streven van deze vereniging, die 
-tegemoetkomend aan een sin.ds lange 
tijd gevoelde behoefte- op initiaticf 
vah de directie is opgericht, is er op 
gericht om aile lagen van h et Pak~t· 
vaart·personeel samen te brengen in een 
geestelijk· en lichamelijk gezond con· 
tact bij de beoefening van sport of an· 
dere ontspanning. 

De plannen zijn groots en deels reeds 
in een zeker stadium van ontwikkeling. 
Om er enkele te noemen: uitbreiding 
(tot op wedstrijd-voorschrift-peil) van 
de bestaande tennisb~an in bet Logeer· 
gebouw en aanleg van nieuwe tennis
banco (in Kehajoran h.v.), inrichting 
van een Paketvaart r ecreatie-gebouw 

Slot: 

Vokbonden en democralie 
van een land, dat gelooft in een econo
mic, waarin de vrije concurrentie wordt 
hoog gehouden. Collectief onderhande
len is het begin van een gecontroleer
de economic -,geleide economic", is 
een moderne en zach ter-klinkendc 
terminologie- en als zodanig een mil
de vorm van dictatuur. 

Het derde punt is de staking. Som· 
mige stakingen zijn nationaal van aard. 
De beste manier om ze te voorkomen 
is ze onnodig en ongerechtvaardigd te 
maken· door h et oprichten van een ma
chinerie, waarmee arbeidsgeschillen in 
der minne kunnen worden geschikt. 
Het moet tot de plicht worden gemaakt 
van iedere werkgever en werknemer 
om de uitkomst van deze machinerie 
stipt na te Ieven . 

Deze suggesties zijn niet anti-vakbond 
en kunnen ook niet als zodanig ' .rorden 
geconstrueerd. Zij zijn slech ts de toe
passing op de vakbeweging -van de tra
ditie, dat een bepaalde klasse niet mag 
regeren over een andere en dus ook 
niet de a1·beidersklasse over de onder
nemers. Onze democratische principes 
verzetten zich tegen een monopolie. 
Dit geldt voor h et bedrijfsleven , zowel 
als voor de arbeidersbeweging. 

J. B. B. 

met biljart·, pjngporrg- en bridgetafels, 
zwembad, badminton- en tennisbaan 
etc. De directie heeft het plan voor dit 
gebouw reeds goedgekeurd. Er zal -zo 
spoedig dit mogelijk i&- uitvoering aan 
worden gegeven. 

Geeft U nu op ! 
Geeft U dus op als lid of donateur 

van deze vereniging met vermel
ding van de tak(ken) van sport, die 
U of_ Uw gezinsleden willen gaan 
beoefenen. Ter directe uitvoering 
staan al op het program voetbal, 
hockey, tennis en badminton. 

Hoewel h et , Vas Dias Sportfouds" al t< 
financii:ile steunpilaar bij de aanschaf
fing van matcrialen en inrichting de 
S.V.P. een gezonde mate~iele onder· 
grond van mogelijkbeden biedt, zal b et 
van de animo en d .. adwerkelijke belang
stelling van de leden zelf afhangen, in 
welke mate aan de bestaande plannen 
uitvoering zal kunnen worden gegeven. 

De algemene contrihutie is zeer laa~; 
gesteld, opdat zij voor niemand eeu 
beletsel behoeve te zijn. Door het wer
ven van zovecl mogelijk !eden en dona· 
teurs voor deze overkoepelende vereni· 
ging zullen ook de hieronder ressorte· 
rende K.P.M.-sportclubs, waarvan elk 
3 leden als adviserende- en terzake kuu.
dige commissarissen h et bestuur vau de 
S.V.P. t erzijde staan, in staat kunneu 
stellen om de clubkosteu en ·contribu· 
ties zo laag mogelijk te houden. 

Suggesties? 
Suggesties van de zijde van het 

personeel, ook over -b.v.- deba
ting-, muziek-, voordracht- enj of 
ander e ontspanningsmogelijkheden 
kunnen te aile tijde ter bespreking 
en uitvoering bij het voorlopige 
bestuur worden voorgebracht. 

Door lniddel van deze puMicatie in 
, de Uitlaat" doet het voorlopige bestuu.r 
m ededeling van haru: streven en dankt 
zij de directie voor haar initiatief en 
voor de volledige medewe1·king, die zij 
heeft toegezegd. 

President- Directeur 

mr. Hens terug. 
Op 17 J anuari j.l. is onze presi

dent-directeur MI-. W. M. Hens, per 
vliegtuig van zijn kort verlof in 
Nederland, te Djakarta terug
gekeerd. 

Door een misverstand hleef dit bericht, dat 
in de opmaak van no. 2 reeds een plaats had 
gekregen, overstaan. Red. 

In de woelige wateren van de zee 
des Ievens treffen wij het pas medio 
1948 te water gelaten vlaggeschip 
van het walpersoneel dcr scheep
vaart, de V. W. S., met gevaarlijke 
slagzij voor anker, ver buiten iedere 
kust .. : ...... 

De navigatienuddelen van schip
per en etat-major zijn, ondanks de 
enthousiaste en prijzenswaardige 
pogingen, Diet toe1·eiltend gebleken 
om zelfs de maidentrip te kunnen 
volbrengen .. 

Reeds langere tijd heukt h et water 
op het door de slagzij moeilijk te ma
noeuvreren schip en de bemanning doet 
wat mogelijk is om de kop r echt in de 
golven te houden en passagiers, lading 
en schip te behouden. Meermalen werd 
reeds ernstig beroep op de passagiers 
gedaan om zelf ook een handje mee te 
helpen, maat· een enkele goede uitzon· 
dering daargelaten, was en is nog vrijwel 
geen bunne1· uit hun haast fa talistisch
apatisch e hooding losgekomen. De haast 
bovenmenselijke taak om de zaak vlot 
te houden blijft op enkelingen rusten. 

Op dringende S.O.S.-signalen werd 
sl ech ts van een zijde gereageerd en wei 
door de sleepboot S.I.W.O. De schippers 
der beide bolen zijn reeds in onderhan
deling gelreden over de bergingscondi· 
ties en schijnen nu overeenstamlning te 
h ebben bereikt. De practische zij de van 
de berging stokt echter nog op velerlei 
moeilijkheden. Zo is de S. l.W.O. 
niet sterk genoeg om de gevaarlijk over
hellende V.W.S. te kunnen slepen en 
onvoldoende uitgerust om haar lading 
te kunnen verstuwen. Aan overneming 
van de lading kan op dit moment zelfs 
niet worden gedacht.. ....... Slechts de 
- naar bet oordeel van de sleepboot
schipper- aller-urgentste lading zal 
kunnen worden overgenomen. 

Reeds zijn enkelen der passagiers 
over boord gesprongen om op eigen 
kracht zwemmend de kust te berei
ken. Het schip, met zo goed als de 
gehele kostbare lading zal worden 
prijsgegeven. 

Passagiers en hemanning zullen door 
middel van reddingsboten van de V.W.S. 
naar een door de S.l.W.O. te bepal en 
bestemming worden geslecpt. 

Zou dit inderdaad een lotsbeschrij
ving zijn? " , Periscoop". 

Naschrift van de redactie: De ,Uitlaat" heeft 
zich, na berichtgeving over de oprichting van 
de V.W.S. onthouden van mededelingen over 
deze organisatie, die bovendien over cen 
eigen blad beschikte. Zij acht het echter \an 
belang voor de K.P.M.-leden der vereniging 
de · opmerkingen van ,Periscoop" te 
publiceren. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

