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monument onthulb 
qevallen k. p. ffi. -€RS 

tR€ffenbe ptechtJGh€1b 1n het hoofbkantooR 

Een plechtigheid -indrukwekkend door haar eenvoud- heeft op 11 
Maart j.l. in het Hoofdkantoor te Djakarta plaatsgevonden. Het was de dag, 
waarnaar iedereen eigenlijk al lang had uitgezien, de dag, waarop het 
monument en de gebrandschilderde ramen in de hall van het Hoofdkantoor, 
ter nagedachtenis aan de ]eden van het personeel, die tengevolge van de 
oorlog het Ieven hebben gelaten, werd onthuld. 

Om 11 uur des ochtends verzamel
den zich. i n de h all op de eerste ver
cliepi'ng versclullende deputaties van 
)1e t personeel en de diver se diensten 
der maatschappij, alsmede enige wedu
.ren cu wezen van gevallen K .P .M.-ers. 
Op de begane grond van het Hoofd
kantoor had de rest van het personeel 
zich opgesleld, waar h et door middel 
van een ]uidsprekerinstallatie de r ede· 
voering van president-directeur mr. 
Hens kon volgen. 

Kort na el ven verschenen de leden 
der directie in de h all en hierna 
nam de president-directeur, mr. W.M. 
!lens het woord. Hij zeide : 

;,De dag van vandaag is een dag, 
waamaar ik reeds lange tijd heb uit
gezien en welke mij in staat stelt ten 
OtJerstaan van het personeel dank en 
hulde te brengen aan diegenen van de 
K.P.M. - Nederlanders, zowel als lndo
n esielli8, dtm wel van andere landaard 
- van wie ik er zovefen heb gek end- die 
bereid waren om. het hoogste goed, dat 
zij k onde1 geven, in de strijd m.et de 
vijand te offeren. 

Ma~erieel kwam de maatschappiJ 
slecht ztit de oorlog; 86 schepen gingen 
ztiteindelijk verloren en de namen dciar· 
V (£n vindt U voor het nageslacht be· 

waard i1~ de aan weerszijden van het 

middenfiguur gebrandschilderde ramen. 
Daamaast leed de maatschappij ernstige 
verliezen aan haar etablisse.menten en 
gebouwen, doch dit alles zinkt in het 

niet bij het verlies nan mensenlevens, 
dat z6 groot was, dat het ten enenmale 
onmogelijlc was om alle namen van hen, 
die vielen, op de tV(mden te vermelden. 
0 pdat dezc namen niet voor het nage
slacht verloren zouden gaan, zijn ze, ge- · 

schreven op een perkamenten rol, in het 
monument, dat w ij zo dadelijk te hunner 
nagedachtenis zulten onthullen, ingeslo
ten. 

Een rotsvast vertrouwen in de eer
lijkheid van de zaak , waarvoor werd 
gevochten, gepaard aan een onvergelijk
bare troZ£w en moed en bereidheid tot 
het uiterste, heeft deze mannen in staat 
gesteld - waar zij zich ook bevonden: 
ter zee in daadwerkelijh oorlogsgevaar, 
dan wel te land in gevangenschap of 
internering, zoals het lot dat toewees -
getuigenis af te leggen van de onver
zettelijke wil om zich niet te onderwer
pen aan. bruut geweld. 

Jk behoef U de angst, het leed en 
het verdriet van de afgelopen jaren niet 
te schilderen. Zij liggen nog te vers in 
Uw geheugen. U - weduwen en weze1~ 

en nabestaanden van hen die vielen, of 
van hen die langzaam hun leven zagen 
weggcwn dikwijls nog Ita de oorlog door 
geleden ellende en ontbering, U wens 
ik toe de berusting welke alleen Goa 
U kan geven, e1~ welke - naar ik zeker 
weet - Uw mannen tenslotte vrede 
deed hebben met hun lot. 

En gij, mtderen, op U doe ik een be
roep om ondanks het vele, dat oo1• gij 
met grote opoffering en toewijding 
reeds na de oorlog voor de maatschap
pij hebt gedaan, ook in de nu komen· 
de zeer moeil iJlce tijden het beste '!.Vat 
giJ kunt te blijven geven, U daarbij ten 

V ervolg: zie pc£g. 2 



Vervolg Onthulling monument 
voorbeeld houdend Uw collega' s, die 
bereid waren tot het uiterste te gaan, 

opdat onze maatschappij - welke in 
lwar langdurig bestaan van zo'n gr@te 
waarde en zege~ voor dit land is ge
weest in haar volle kracht m oge herrij
zen. lk weet, dat z ij dit van U verwach

ten" . 

Het monument 
H ierop ging mr. Hens over tot de 

onthulling van h et monument en de ge
brandsch ilderde ramen. Zacht gleed 
h et grijze gordijn, dat h et monument aan 
nie uwsgier.i.ge blikken had onttrokken, 
weg en onthulde h et levensgrote bron
zen standbeeld op voetstuk. Het monu
ment, vervaardigd door prof. Wenke
bach, bestaat uit drie vrouwelijke figu· 
reo. De middelste - en grootste -, 
stelt voor de Hoop. De twee an
dere figuren -een Europeese- en een ln
donesische vrouw - zijn personificaties 
van het leed, dat gezamelijk wer d ge
dragen. Zij worden door de Hoop h e
schermend omvat. E en anker staat aan 
de voeten dcr drie figuren. Op h e t 
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Monument onthuld 

Ontmoetingen met 
J odocus Plotseling 

• 
Panamakanaal 

• 
Hollands allerlei 

voetstuk van h et monument is een plaat 
aangehracht me t de woorden, die wet·
den gedicht door een oud-K.P.M.-er: 

,Aan allen, die ons zijn ontvallen 
In ongelijke strijCl, 
In ' t wrede kamp der internering 
Ter n agedachtenis gewijd" 

Onmiddellijk na de onthulliug van h et 
monument werden de gordij nen, die 
1·eeds geruime tijd de h all h adden vel"· 
duis te rd, opzij get rok ken om h et zon
licht door de gebrandschilderde r amen 
naar binnen te laten. Het aangrij pend
ste ogenbli l van de. plech tigheid was 
aangebroken. President-directeur mr. 
H ens vroeg de aanwezigcn l minuut 
stilte in acht t e nemen. E en lange mi
nuut, waariu de gedach ten van velen 
terug gingen naar h en, die in de ver
schrikkelijke oorlogsjaren h et Ieven 
h ehben gelatcn. 

De ramen 
Ka de onthulling gaf mr. Hens nog 

een korte toelichting op de symbolisch e 
voorstellinl!eu van de ramen. 

Sprekende over de drie gehrandschil
derde ramen, ontworpen door de gla
zenier George Rueter, zeide mr. H ens : 

, De bovenste f iguu r in het centrum 
van de drie m iddelste ramen is Bhima. 
H et Malwblwrata - het grote lndiase 
heldendicht - verlwalt van de strijd 
tussen de Pendawa's en de K aurawa's, 
nakomelingen van Bharata. De Penda

wa's, vijf broers, waarvan d e bekendsten 
Arjuna en Bhima zijn, vertegenwoordi

gen alles wat goed en edel is. Bhima 
werd ctls jongeman door de Kaurawa's 
vergiftigd en in zee geworpen. Op de bo
dem der zee werd Bhima door de N a
ga's - slangen, gelieflcoosde demonen 

vorm - van het gif bevrijd en van hen 
kreeg hij een drank, die h em de kracht 
van 10.000 naga's verleende. Bhinut is 
dan ook de Hercules, de machtigf' strij
der van de Pendawa's, die alle grote ge
vechten voerde. Zo streed hij ook tegen 
d e slangen, in wie het kwaad werd ge
personifieerd. De symboliek ligt hierin 
dat Bhima, overgeleverd aan de macht 
van het kwade, zoals ook wij in deze 
oorlogsjaren warert -hetgeen het linker
raam weergeeft- hieruit kracht krijgt 
voor de strijd tegen het kwade, dat ei~
digt in de zegepraal, zoals h et rechter
raam, dit voor ons wee!geeft!' 

0 ver de twee buitenste ramen is de 
lange l~jst van 86 K.P.M.-schepen, die 
in de golvcn ten onder gingen verdeeld. 

Kransen gelegd 
De eenvoudige plechtigheid werd 

besloten met het leggen van enkele 
kransen aan de voet van het monu
ment. President-directeur mr. Hens 
legde namens de Raad van Bestuur 
en de Directie in Nederland een 
prachtige krans van witte bloemen; 
directeur Iken plaatste een krans 
namens de Directie in Indonesie ; 
gezagvoerder P . A. Reuvekamp ver
gezeld ·van serang Maoe Bitin 
namens het varend- en de heer De 
Geus namens het wal-personeel. 
Hi~rna werden de aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om het monu
ment en de ramen van dichtbij te · 
bezichtigen. Het donkere, bronzen 
monument met de witte bloemcn 
maakte op allen, die even voor het 
standbeeld stilstonden een diepc 
indruk. D e maatschappij had voor 
de vele leden van haar personeel, 
die het Ieven te land of ter zee 
hebben gelaten geen waardiger aan
denken kunnen plaatsen._ 

Cursus Bohoso Indonesia 
In h et vorige nummer van De Ui t· 

laat maakten w-ij reeds melding van de 
ins telling van een curs us in de , lndo
n esisch e taal voor h et personeel der af
delingen te Djakarta en Priok. Van de 
230 personen , die voor een dergelijke 
cut·sus in aanmerking zouden komen 
volgens de gegevens van de afdeling 
P ersonele Zaken - h ehen zich tot nu 
toe 160 opgegeven. Van dit aantal leer
lingen zijn reeds een 120-tal geplaatst 
op de cursus, die in de grote vergader
zaal van de directie in het Hoofdkan
toor gehouden wordt. 

Gevoel voor humor .... · 
De afdeling Civiele Dienst der maatschappij 

wordt er zo nu en dah eens £link tussen ge
nomen; onlangs nog wei openlijk met de 
beste inzending van de prijsvraag voor het 
aardigste onderschrift van een caricatuur. 
De afdeling C.D. had zich bereid verklaart, 
voor het begin der prijsvraag, een slof ciga
retten ter beschikking. te stellen, en lachte
toen de uitslag bekend werd- zelf het hardst 
mee om het mopje. 

Toen stuurman J v.d. Winden, -de geluk
kige winnaar- zich onlangs bij de C.D. 
vervoegde om zijn welverd.iende slof ciga
retten in ontvangst te nemen, werd hij aan
genaam verrast, - niet door een slof ,.graf
nagels"- maar door een carton echte ameri
kaanse cigaretten! ! De C.D. had op haar 
beurt op t reffende wijze haar gevoe! voor 
humor geuit ........ . 

• 



Ontmoetingen met Jodocus Plotseling (I) ten. Daarna moeten de ankerspillen in 
veiligheid worden gebracht. Je zendt d6 
bootsman nit, om de loef af te steken en 
zet je radarapparaat bij om zonodig de 
mast te kappen. Twee van je matrozen Oh moeder, die zeeman I I I 

Teneinde mijn door drukke werk
zaamheden vermoeide geest enige rust 
te verschaifen, zette ik mij op een koe
le avond .,.emakkelijk in een van de on
gemakk.elijke stoelen, die zich bevin· 
den op de voorgalerij van ooze onvol· 
prezen Logeerkazerne. Niet zodra had 
ik de djonaos gelast mij van een pul 
koei (n i euw~ spelling , poel kul"- R ed. 
Uitlaat) vatbier te voorzien, of een on· 
dujdelijke jongeman toog op mij toe? die 
geruime tijd allerlei frivole gehud~n 
voortbracht, waarna hij tenslotte mt
riep, dat de wereld maar klein was. 

Alvorens op deze gemeenplaats in te 
gaan, groef ik naarstig in mijn herinne· 
ringen, want l1e t gedrag van genoemde 
jongeling deed mij ernstig vermoeden, 
dat ik met een oude kennis te doen 
had. Inderdaad: J odocus Plotseling, een 
jeu crdherinnering met kathedrale zeil
ore~, die in ooze schoolband destijds 
de piano hanteerde. Ik h erinnerde mij 
zelfs nog, hoe de heer Plotseling en ik 
tweemaal in een h evig vuistgevecht ge· 
wikkeld waren geweest. De eerste 
maal, omdat ik een vergelijking trok 
tussen zijn achterhoofd en een taxi met 
openstaande portieren; de volgende 
maal, omdat de h eer Plotseling regel
matig in h e t geniep een struise steno
typiste kuste, in wie ik mij had verliefd. 
In beide gevechten bewees ik een 
staalbarde rechtse directe te bezitten als 
gevolg waarvan de heer Plotseling than s 
nog een snijtand mist. 

Thans zette J odocus zich blijde ·naast 
mij, wees krachtig op ooze hechte 
vriendschap, die echter voor mij nieuw 
was en bezong in opgetogen bewoordin
gen h et aangename van deze toevallige 
ontmoeting. Juist was ik van plan een 
en ander sterk in twijfel te trekken, toen 
ik bemerkte, dat Jodocus over een vol 
pakje Lucky Strike beschikte. Nadat 
bij op spontane wijze mijn bier had op
gedronken, repte J odocus enthousiast 
van zijn huidige functie : vierde stuur
man bij de K.P.M. Toen hij verder ver
nam, dat ik dezelide maatschappij ten 
kantore diende, balkte hij van afkeer, 
waarna hij onmiddellijk een aantal pun· 
ten opsomde, die de zeevarenden stem
p elen tot een beter ras dan de walslur· 
p en. Met Lucky Strike voor ogen luis
terde ik somber zwijgend naar zijn duis
ter relaas. 

,Kijk es. hier", daasde Plotseling, 
,wat jullie op zo'n kantoOl uitvoeren, is 
prutswerk. Verachtelijke pennelikkerij. 
Ik noem he t vrouwenwerk. Stel daar 

man. Hard, wilJ, mannelijk" . 
,Ik ken een vierde stuurvrouw", ver

weerde ik me slap, doch Jodocus toon
de geen interesse voor deze bijzondere 
vrouw. Hij keek mij medelijdend aan 
en krabde zich achter de grote floppen 
vlees, die zich aan beide kanten van 
zijn hoofd b evonden, 

,Stel je eens voor", voer hij voort, 
,een prachtig wit en duur schip, behal
ve een kostbare lading belangrijke pas
sagiers vervoereniie. Alles en iedereen is 
aan jouw goede zorgen toevertrouwd. 
H et sch eepsorkest speelt een wals van 
Sjeekspier en iedereen amuseert zich, 
onktmdig van bet feit, dat er een onge· 
lofe]ijke storm dreigt. Maar jij staat op 
de brug. J e bent je bewust van de grote 
verantwoordelijkheid, die op je forse 
schouders rust. Plotseling een windstoot, 
gevolgd door een donderslag. Dan is het 
weer stil, aileen nog een donderslag, 
gevolgd door een windstoot. Lang
zamerhand wordt het aardedonker. Dan 
breekt de storm in zijn voile hevigheid 
los. Je schreeuwt je bevelen, die door 
iedereen hlindelings worden opgevolgd. 
Je laat de kapiteinshut aan bakhoord 
vastsjorren en afdekken met lapzalf. 
De luikhoofden laat je van hoofddek
sels voorzien, waarna je opdracht geeft 
om het roer nit zijn persennings te lich-

J·aa.,. je het wand in. Zij zullen op een 
o • I teken van jon de marcomst van act 1er 

,·oorzien, opda t hij daar niet uitraakt. 
Als je tenslotte hebt gecontroleerd, of er 
no.,. voldoende stookolie in de sextant-o " 
en zi.t, ben je gereed om de storm, bet 
hoofd te biedcn". 

,Land in zicht", bruhlt( ik thans, want 
ik vond het een mooi verhaal en ik 
wilde meedoen. 

,Zwijg lvalslurp !", commandeerde Jo
docus. , Jij bent ondeskundig op dit ge
bi ed. Bovendien is er helemaal geen 
land in zicht. Ik ga verder". 

, ee", protesteerde ik met klern, ,ik 
wordt er zeeziek van". 

, Ja" verzuchtte Plotseling, , zo zijn 
jullie. Bij h et miuste of geringste wor
den jullie draaierig. Maar wij vechten 
voor h et behoud van ons schip. \Veet 
jij wei , wat h et wil zeggen, wannc 
een schip van zoveel millioenen aan je 
wordt toevertrouwd?". 

,Non en of", zei ik, ,wij h ebben op 
de afdeling ceo schrijfmachine van 900 
gulden. Die mag ik gebruiken, wanneer 
ik wil". 

J odocus schokschouderde, waarna hij 
,Poeh" zei. Wij bebben ons daarna on
ledig gehouden met het uitwisselen van 
allerlei grofheden en zijn dan ook boos 
van elkander gesch eiden. 

K.P. Emmer. 

~-----------------------------------------------------~ 
SPORTVERENIGING ,PAKETVAARTII 

De K .P.M. gaat weder sporten, 
we krijgen weer een S.V.P. 
En, zoals dat te doen gebruik'lijk, 
sport iedereen aanstonds weer mee. 
De diensten worden wat verschoven : 
een schip kan toch niet varen gaan, 
als men een wedstrijd moet gaan spelen 
op voetbalveld of tennisbaan? 
We zullen and'ren mores leren, 
we hollen met een sneldienstvaart 
de bal langs ' t doel der tegenspelers, 
t otdat men die (knock) , out" verklaart. 
Doch vele, oud-vertrouwde namen 
van goede sporters van weleer, 
ontbrek en aan de S.V.P.-lijst. 
Waar is hun naam? Ze zijn niet meer . .. . .. .. . 
Laat ons hen hier nog een gedenken, 
ze Ieven in h erinn'ring voort. 
h et past ons hierbij te venvjjlcn 
eerbiedig, met een ernstig woord. 

' Ook vele and'ren zijn verdwenen, 
ook die gaan niet meer mededoen . 
Dat zijn de oude veteranen, 
ze maken 't best, met hun pensioen. }. Ace. 
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BET PANAMAKANAAL 
'Met had heel wat voeten in de Panameesche aarde ..... . 

In het begin van deze eeuw 
waagden enige Amerikaanse inge
nieurs zich in het moerassige bosge
bied van de Panama-landengte. 

, Daar deden zij vreemde ontdek
kingen. Een vier ton zware smal
spoorlocomotief was door opschie
tende bomen 10 m. in de Iucht getild. 
Uit de schoorsteen van een oude 
baggermolen groeide een palm van 
12 m. Kostbare machines waren 
veranderd in grote klompen roest. 
Hele gebouwen waren door hef 
oerwoud overwoekerd. Tussen al 
die verwoestingen in vonden zij 
ontelbare graven met houten 
kruisen. 

Dat was er overgebleven van de men
sen en het materiaal, waarmee FerdiJ 
nand de Lesseps in de jaren na 1880 
een kanaal had willen aanleggen, dat 
de Caralbische Zee met de Stille Oceaan 
zou verbinden. Millioenen hadden •le 
werkzaamheden gekost en 30.000 arbei
ders hadden er hun Ieven voor gegeven. 
Maar de waterscheiding tussen de Stil
le- en de Atlantische Oceaan was blijven 
bestaan. 

Drie eeuwen 
liet plan om Noord- en Zuid-Ainerika 

door een kanaal te verbinden en de 
scheepvaart de langdurige en moeilijke 
tocht om Kaap Hoorn te besparen, was 
geen uitvinding van de 19e eeuw. Reeds 
drie eeuwen eerder hadden de Spaanse 
,conquistadores", nadat hun landgenoot 
Balboa Panama had veroverd, derge
lijke plannen gekoesterd en zelfs bij. 
hun 1·egering te Madrid aanhangig ge

. maakt. In die plannen werden vier ver
schillende kanalen voorgesteld, namelijk 
bij Tehuantepec in Mexico, door Nica
ragua, door Panama of bij Atrato. In 
het begin van de 19e eeuw had de Duit
se geleerde Alexander von Humboldt 
tijdens zijn reis door Zuid-Amerika al 
vastgesteld, dat de landengte van Pa
nama de beste kansen hood. 

Engeland 
Naarmate de Britse b elangen in Zuid

Amerika groter werden, kwamen er 
steeds meer Engelsen met nieuwe ka
naalplannen. Uitvoerige onderzoekin
gen toonden aan, dat het technisch 
~tnvoudiger was om bij Panama door 
te steken dan door Nicaragua heen, 
maar dat men bij Panama met grotere 
verliezen aan mensenlevens moest reke
nen, als gevolg van het zeer ongezonde 
ldimaat. 

Maar pas toen bleek, welk een 
gunstige invloed het in 1869 onder 
Ieiding van Ferdinand de Lesseps 
. voltooide Suezkanaal op de wereld
handel had, werd de aanleg van een 
Panamakanaal een kwestie van 
internationale betekenis. 

Tnssen de jaren 1871 en 1878 bezoch
ten talrijke expedities Midden-Amerika 
om naar de beste plaats voor die aanleg 
te zoeken. Talrijke commissies bezoch
ten de landengte en brachten uitvoerige 
rapporten uit op het door De Lesseps 
in 1879 bijeengeroepen Congres, waar de 
ingeniewrs Conrad en Dirks Nederland 
vertegenwoordigden. Dit Congres hield 
zich met twee belangrijke punten bezig: 
waar zal h et kanaal komen en op welke 
wijze zal het worden gegraven? Beide 
vragen waren even moeilijk te beant
woorden . De Lesseps, die zijn toekom
stige werkterrein nog nimmer had 
bezocht, was een voorstander van de 
Panama-landengte en van een kanaal 
zonder sluizen, een kanaal op zee
niveau. Zijn l andgenoot Wyse, die ter 
plaatse uitvoerige studies had gemaakt, 
was het niet met hem eens en wees op 
de bijna onoverkomelijke moeilijkhe
den, die onberekenbare bergstromen en 
grote hoogteverschillen in de bodem 
van de landengte betekenden voor de 
aanleg van een kanaal op zee-niveau. 

Panama 
De Lesseps wist zijn plannen ech .ter 

door te zetten: het Congres sprak zich 
uit voor Panama en tegen de Nicaragua
plannen der Amerikanen. Pas daarna 
begaf de grijze bouwer van h et Suez
kana.al zich naar de landengte. Hij 
kwam in de droge tijd aan en werd 
misleid door het vriendelijke karakter 
van het klimaat en het landschap in die 
maanden. 

Hij liet er geen gras oyer groeien 
en op de 1e Januari 1880 stak de 
zevenjarige Femand~ de Lesseps 
de eerste spade in de grond, waar
mee officieel een begin werd ge
maakt met de aanleg van h et kanaal, 
dat reeds zovelen had bezig gehou
den en in de komende kwart eeuw 
de gehele wereld in spanning zou 
houden. 

V oorlopig bleef het echter bij die 
eerste spade, want De Lesseps keerde 
naar Frankrijk terug en er bleef in Pa
nama slechts een kleine sta"f van land
meters achter, die het plan op papier 

I 

moesten uitwerken. Zonder een nauw
keurig onderzoek ter plaatse, zonder 
uitgewerkte plannen en zorgvuldig ver
antwoorde begrotingen kondigde De 
Lesseps in Parijs aan, dat de bouw van 
het Panamakanaal 843 millioen francs 
zou kosten. Men was verrast over dit 
lage bedrag en vergat, dat het Suezka
naal destijds precies tweemaal zoveel 
~tad gekost als De Lesseps had berekend . 

1.000.000.000 fr. 
Door die lichtziunigheid kreeg De 

Lesseps zijn milliard francs gemakkelijk. 
bij elkaar. Hij had met zijn Suezkanaal 
de handel van vier continenten b eslis
send bei'nvloed. I n Fr ankrijk en Enge
land, in Italie en Duitsland had men 
een onbegrensd vertrouwen in zijn kun-
nen. 

Moeilijkheden 
Maar de wereld zou in haar grote ver

wachtingen zeer worden teleurgesteld. 
Dertien maanden na het officiele begin 
van de werkzaamheden, op 1 Februari 
1881, begon de Panamakanaal-maat
schappij met de uitvoering. Nog geen 
acht jaren duurde h et voor de mislnk
king zich openbaarde, die de Amerika
nen al in 1879 hadden voorspeld. · 

Op 13 December 1888 moest de 
onderneming al haar betalingen 
staken en het jaar daMop ging zij 
failliet. 

Deze catastrofe was in de eerste plaats 
te wijten aan het feit, dat men zich geen 
juiste vooretelling had gemaakt van de 
omstandigheden, waaronder h et werk 
moest worden verricht. Omdat op de 
landengte van Suez geen onoverkome
lijke b ergen, snelle rivieren, tropische 
regens en andere klimatologische in
vloeden de werkzaamheden hadden 
belemmerd en omdat het Panamakanaal 
slechts 82 kilometer lang zou worden, 
iets meer dan de helft van het Suez
kanaal dus, had De Lesseps gedacht 
gemakkeli.jk werk te zullen hebben . 

Oar€1. van verschrikkin~ 
Maar de g;rondmassa's, die moesten 

worden ver.plaatst, overtroffen elke 
begroting en bovendien waren de me
chanische uitrustingen in die jaren 
ontoereikend voor een dergelijk gigan
tisch project. Men stootte · op onder
grondse rivieren, waarvan de afdam
ming en omleiding millioenen kostte. 
De Midden-Amerikaanse jungle met 
zijn slangen, alligators, echorpioenen 
en andere gevaarlijke bewoners was een 
oord van verschrikking. Tijdens het 
natte jaargetijde, van 15 April tot IS 
December, kon men er in vier of vijf 
dagen aan de gele koorts sterven. In 
het droge jaargetijde, van 15 Decemil-



tot 15 April, stierf men in \.wee tot drie 
dagen aan de anderdaagse koorts of de 
papegaaienziekte. 

De schandelijk slechte voeding, het 
gebrek aan vitaminen en de bedorven 
levensmiddelen waren oorzaak van een 
verdere verhoging van het sterftecijfer 
en tenslotte wisselden typhus·, cholera
en buikloop-epidemieen elkauder af. 

De s terfte onder de arbeiders, 
Europeanen van aile nationaliteiten, 
Zuid-Amerikanen en zeUs J amaica
negers, was dan ook enorm. Er 
werkten nimmer meer dan 10.000 
man aan het kanaal, maar bet mi
nimum aantal begrafenissen per 
dag bedroeg 40. Bij Christobal 
Colon stonden er op het kerkhof na 
21 maanden werk ai 4.000 kruisen 
en dat was nog maar een kerkhof 
van de vele. Van 27 jonge Franse 
ingenieurs waren er na 8 maanden 
nog een dozijn in Ieven. De dood 
ging in Panama niemand voorbij ,, 
ook niet de vele consuls, die er de 
belangen der buitenlandse arbeiders 
behartigden. 

H et gevolg was natuurlijk, dat het 
werven van nieuwe arbeidskrachten 

· steeds moeilijker werd. Daardoor stegen 
de lonen tot het viervoudige van het 
hedrag, dat De Lesseps op zijn bcgro
ting er voor uit had get rokkcn . An dere 
financide tcgenslagen kwamen daarbij . 
De afdamming van de rivier Chagres 
kostte tweehonuertl millioen, t erwijl er 
sJechts op acht millioen was gerekcnd. 
De Lesseps' plannen om ecn kanaal op 
zee-niveau aan te leggen , maakten het 
noodzakelijk in de CuleLra-engte hon
derdveertig meter grond af te graven. 
Voor zover het kanaal tenslotte nie~ 
door ijzerh arde rotsgrond liep, moest 
men rekening houden met geweldige 
aardstortingen. 

Vele contractanten , zoals de Neder
landse firma Van Hattum, die het 
gedeelte, dat door de Culebra-engte liep, 
h ad aangenomen, gaven na een of twee 
jaar bet werk op. Van Hattum werd 
vervangeo 'door Eiffel, de man van de 
Eiffeltoren. 

Na 8 iaar 30 km 
Na acht jaren waren dertig kilo

meter kanaal gereed en waren er 
bijna twee milliard francs uitgege
ven. Het gevolg van het stopzetten 
der betalingen door de P anamaka
naal maatschappij waren een finan
ciele catastrofe in Frankrijk en een 
politieke crisis. De Lesseps werd 
voor een rechtbank gedaagd' wegens 
,volksmisleiding". Hij zelf werd 
vrijgesproken, voornamelijk om zijn 

S6-jarige leeftijd, doch zijn zoon 
Charles moest een jaar in de ge
vangenis .doorbrengen. 

Doel bereikt 
Pas in 1903 waagde een groep Ame· 

rikaanse financiers zicb aan een h er· 
vat tina der werkzaaml1eden; voor een 
~ppel 

0
en een ei verwierven zij de rech

ten en de resterende werken der geli
quideerde Panamakanaal-maatschappij. 

De p]annen werden geheel gewijzigd 
en verbeterd. Door scbadc en schande 
was men wijs geworden. De Amerikanen 
<>ebruikten slechts enkele duizenden 
:rbeiders en de aaoleg duurde dan ook 
ruim tien jaren. Vlak voor bet uitbre
k en van de eel'Ste wereldoorlog werd 
b et kaoaal officieel in dienst gesteld. 
De zeeroute New York - San Francisco 
werd er negentienduizend kilometer 
korter door. 

Het Panamakanaal loopt nu van de 
havenstad Clnistobal Colon eerst pal 
Zuidwaarls naar het Gatunmeer. Dat 
meer met zijn grillige bocbten vormt 
een derde deel van b et kanaal. Daarna 
volgt bet berncb te gedeelte door de 
Culebra-engte met zijn vele sluizen . Het 
l aatste stuk ten sl otte is weer recht en 
loopt in Zuid-Oostelijke ricbting; bij 
Balboa mondt het in de Stille Oceaan 
ni t. 

In de vierendertig jaren , dat bet 
Panamakanaal de wereldscheepvaart 
diende, zijn er niet minder dan drie
entwintig nieuwe plannen ontworpen, 
want be t tegenwoordige kanaal voldoet 
niet. In de eerste plaats is het te ondiep 
( dertien meter gemiddeld) en boven
dien vormen de sluizen een lastige h in
dernis. Naast de oude ontwerpen van 
een kanaal door Nicaragua, duiken nu 
ook plannen op voor k analen door Me
xico, Honduras en Costa-Rica. Het 
nieuwste plan van enige Amerikaanse 
iogenieurs wil een zeer breed en diep 
kanaal op zeeniveau aanleggen dwars 
door de Zuid-Amerikaanse republiek 
Columbia. Men wil daarbij gebruik 
maken van de benedenloop van de 
Magdalenarivier. De streek, waar het 
kanaal zal komen, is vrij vlak, weioig 
rotsachtig en zonder verrassingeo, die 
de Panama-landengte in zo grote mate 
hood. Het l and is wei even ongezond 
als Panama, maar de medische weten· 
schap is op het ogenblik alweer h eel wat 
verder dan vijftig jaar geleden en de 
moderne techniek stelt machines ter 
beschikking, die veel tijd kunncn be
sparen. Als de Amerikaanse plannen 
dus no<> eens worden ten uitvoer ge
brach t, 

0

zal · dat zeker heel wat minder 
m ensenlcvens kosten dan De Lesseps en 
zijn medewerkers verspeelden hij de 
aaoleg van h et Panamakanaal. 

Uit ,W ereld" 

* 

1508 uilzending van p. C· J·· 
Op 18 J anuari j.I. hield Radio 

Nederland P.C.J . zijn 150e uitzen-
dinu Het schip van de week". Zij 

"' " li was o.m . . gericht op een voorma g 
K.P.M.-schip, n.I. de T e g e I berg, 
thans van de K.J.C.P.L. 

Kapitein Dopheide, de gezagvoerder 
van het m .s. Tegelberg, stuurde P.C.J. 
het volgende telegram: 

Eerste deel uitzending begin slecbt 
ho~rbaar veel storingen, beter wordend 
tot zeer goed stop tweede deel uitzen· 
din« slechte ontvangst door storiogen, 
docl1 hoorbaar stop zeer veel dank 
stop gezagvoerdel·". . . 

De 80-jarige moeder van · ~ap1t~m 
Dopbeide sebree£ aan P.C.J . mt Hmze 
Sint A"'nes Heerenstraat 45 te Voor-

" ' hout, naar aanleiding van baar bezoek 
aan de studio t e Hilversum voor bet 
ui tsprek en van baar groet: 

, Dinsdag jl. ben ik naar Hilversnm 
uekomen om een groet nit te spreken 
~an roijn zoon, die kapitein van de 
,Tegelberg" is. 

Ik heh met groot genoegen deze 
uitzending of liever opname ~eege
m aakt. Ik vond de sfeer zo hmtenge
woon prettig en vertwuwd, dat ik niet 
kan nal aten U te zeggen, hoe prachtig 
ik dit werk, dat U voor de zeevarenden 
doet, vind. En ik kan U harteljjk dank 
zeggen voor de aangeoame on tvaogst 
en goede zorgen aan de opgeroepenen 
gewijd. 

En voor mijzeU? W elk een verxas
sing was het voor mij, toen Uw omroe
per vertelde, dat di t de l50ste uitzen
ding voor de schepen was en mij - de 
80-jar ige - die schone bloemen wer· 
den aangeboden. Ze staan bier hij mij 
in mijn kamer en berinncren mij aan 
de nurtjes in de studio doorgebracht. 

W oensdag heb ik de middag-uitzen
ding beluisterd en verheug me, dat al
les zo goed doorkwam. 't Moet een gro
te vreugde voor mijn zoon zijn geweest. 

Ik wens U verder nog heel vcel suc
ces me t deze uitzenclingen" ..:::.._ _____ _ 

VIS GERE C HT 
, Zou h et erg veel gevergd zijn van 

de gezagvoerdcrs aan boord van onze 
schepen, als ik namens heel vele 
passagiers en opvarend«fn· het verzoek 
deed om op de 6 Vrijdagen v66r 
Pascl1en bij el ke maaltijd een visge
recht te willen geven eo op feestdagen 
wat extras, in overeenstemmin g met 
de feestdagen? Dit naar aanleiding van 
het fei t, da t h et wei eens is voorgeko
men, dat op een van onze schepen op 
een Goede Vrijdag uitsluitend ,cn vten
soep met worst en kluif" op h et menu 
!!tond en op een . ander schip op de 
Kerstdagen alledaagse menu's werden 
verstrekt". Clt.F. Renaud. 
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Bij de iota's: 

1) De gebrandschilderde ramen, die op 11 Maart j.l. in de hall van hct 
hoofdkantoor te Djakarta werden onthuld. 

2) Hoofdempl. H. K. Helder van de afd. D .V./H.K. herdacht op 1 Maart 
j.l. het feit, dat hij 25 ~aar geleden in dienst van de maatschappij trad. 

3) Op 3 Maart j.l. vierde H.K.-1 R.R. Pelenkahu van de afd. · P.Z./W.P. 
zijn 25- jarig jubileum. 

4) Het m.s. Van Riebeeck is op het ogenblik proefkoqijn van de T.D. Aan 
boord worden proefnemingen gehouden om de dieselolie als brandstof te 
vervangen door stookolie. De eerste reis met de nieuwe brandstof: de rook
ontwikkeling is nihil. 

5) De werktuigkundigen van het m.s. Van Riebeeck, die onder Ieiding van 
hoofdwtk. J. E. G. A. v.d. Schaaf in belangrijke mate bijdragen tot het slag:m 
van bedoelde proefnemingen. V.l.n.r. 3e wtk. R. J. de Vries, 4e wtk. R. A. de 
Putte, Dd. 5e wtk. C. D. de Jong, hoofdwtk. J. E. G. A. v.d. Schaaf, dd. 5e. 
wtk. P. Nieuwbut·g en ll. wtk. H. Mulder. In dit verband willen wij ook 
2e wtk. C. P. J. van Lieshout vermelden, die echter niet op de foto kon•ver
schijnen. 

6) 1e stm. Meyer maakte deze foto van het eerste Ba-schip, dat in Pontia
nak meerde. Het was de Balanipa, die op 31 Januari j.l. aan de steiger van 
het Copraionds te Pontianak meerde. 

7) Op 11 Maart j.l. werd de verbouwde tennisbaan achter het Logeerge
bouw officieel geopend. De voorzitter van de Paketvaart Sport Vereniging, 
de heer H. E. van Lingen sprak enkele woorden. 

8) De eerste wedstrijd op de nieuwe baan: een damesdubbel. mevr. Van 
Altena (Secr./ H.K.) links en mej. de Sera (CmjH.K.) rechts. 

9) Tijdens de plechtigheid bij de onthulling van het monument voor geval
len K.P.M.-ers in het hoofdkantoor. Gezagvoerder P. A. Reuvekamp legt 
namens h et varende personeel een krans aan de voet het monument . 
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UIT EEN ZEER OUDE DOOS : 

De uitbarsting van de Krakatau 
26 Augustus 1883 

Wij ontvingen van m evr. de Wed. J oon- Elsevier te Asterdaru een 
knipsel uit een ,Algemeen Handelsblad" van Zondag 6 Mei 1928, waarin 
onder het hoofd , Onze Oost" een relaas van ooggetuigen werd geg-even van 
de befaamde Krakatau uitbarsting van 1883. Mevr. J oon, sinds 1919 weduwe, 
stuurde ons dit, naar aanleiding van onze vorige serie ,Uit het dagboek van 
kapt. Engelsman". Zij was bij haar huwelijk in 1919 25 jaar jonger dan 
wij len k apt. J oon . 

Het K .P.M.-schip Loudon waar kapt. J oon op voer , k wam in de onzet 
tende vloedgol£ door de uitbarsting veroorzaakt terecht. Het schip kwam 
er goed af, maar de Gouvernementsstomer , Berouw" werd ver het land 
in gestingerd. 

Wij Iaten n u eerst het ooggetuigen-verslag van de uitbarsting zelve 
voJgen, in de volgende ,Uitlaat" volgen dan de er varingen van kapt. Joon 
met de Loudon. 

, De beschrijvingen van de Krakatau
uitbarsting van 1883 zijn vooral thans, 
(1928) nu de vulkaan weer van zich doet 
spreken, zcer belangwckkend en w.ij 
konden de hand Ieggen op een tweetal 
mededelingen van ooggetuigen, die 
joist door het vermelden van verschi1-
Jende details ongemeen interessant zijn. 
Wij kunnen dan ook niet nalaten er een 
en ander aan te ontlenen". 

Een der weinige Batavianen, die 
zich het ramPlaar 1883 nog her

mneren 
Indie is niet rijk aan ouden van da· 

gen en daarom wordt steeds geringer 
bet aantal dergenen, die nog uit per
soonlijke crvaring kunnen verhalen van 
het rampjaar 1883. W.ij h erinneren er 
ons twee te Batavia. 

In de eerste plaats de heer Hendriks, 
lange j aren geleden redacteur van de 
, Pemhrita Betawi", een Maleis blad, 
tlat niet meer bestaat. De heer Hen
<lriks, een Ambonnees, kon uit den 
treore verhalen van de versclu-ik-
1-elijke Auguslusdagen, nu 45 jaren ge
leden, van zijn overhaaste vlucht naar 
de oedik naar Tjiandjoer, waar zijn 
familie woonde. 
. En dan vooral de heer Th. A. Gaston, 
eertijds waterstaats-ambtenaar, thans 
nog architect en aannemmer in Indone
sie's hoofdstad. Een typisch e vertegen 
woordiger van het Indie van ' ' roeger da
gen, een m an, di e ons,-jongeren-altijd 
veel te vertcllen had. 

De heer Gaston was in 1883 water
staats-opzichter te Tjaringin, dat toen 
nog afdelingshoofdplaats was en in de 
laalste dagen van Augustus '83 totaal 
werd verwoest. Geen steen bleef op de 
andere staan. En van de bewoners lieten 
zeer velen het Ieven. 

Een vertegcnwoordiger van h et , Bat. 
Nwshl." trin~ in Fl'hr~• ari j]. - toen de 

Krakatau hcgon te werken - eens pra
ten met de krasse, 74-jarige grijsaard. 

Ret zou ons te ver voeren h.ier alles 
weer te gcven, wat de heer Gaston aan 
de verslaggever vertelde. Zo ontzettend 
diep moet de indruk van bet beleefde 
op allen, die het meemaakten, geweest 
zijn, dat de bejaarde h eer Gaston zich 
vrijwel nog aile detai ls van die ver
schrikkelijke dagen herinnerde. 

Diepe indruk 
In de eerste h elft van Mei waren en i

ge ontplorfingen geh oord - tijdens de 
ramp van Augustus werd te Tjaringin 
een enkel schot vernomen! Hoogst 
m erkwaardig, wijl zoveel mijl verder 
(Batavia, Buitenzorg, ja h eel ] ava; m en 
leze er het bckende werk ,Krakatau" 
van dr. R. D. M. Verbeek maar eens op 
na) h et geweld der eruptie zich zeer 
duidelijk deed horen. 

Men weet hoe h et grootste verderf 
werd verspreid door de vloedgolf. 

Vloedgol£ 
De eerste tekenen daarvan werden 

in de avond van 27 Aug. tussen onge
veer zeven en acht, te Tjaringin m erk
baar. Aan de ten buize van de h eer 
Gaston verzamelde ambtenaren van het 
Binnenlandse Bestuur en anderen kwmn 
de loerah van de k ustkampong vertel
len, dat er iets vreemds was gebeurd. 
De voor de kust liggende prauwen nJ. 
waren door een golf opgenomen en vele 
m eters verder, over een heuvelmg been, 
op het land gedeponeerd. Toen men 
zich naar buiten begaf om de zaak te 
onderzoeken, viel r eeds de eerste r egen 
van puimsteen, terwijl de Iucht en won
dervol spel van licht-effecten te zien ga f, 
waarin de schitterendste kleuren elkan· 
der verdrongen of in elkander overgin
gen. 

Van een h euveltje op de knst af kon 
m en de zee ovcrzien. Toen kwam de 

t weede goH uvzet i..!n, lliC almede wat 
prauwtjes opnam en h et land in zette. 
Daarn a trok het water weg en wel tot 
een zodanig abnormaal laag peil, dat 
tal van riffen , welker ligging men te 
voren slechts had vermoed, droog kwa
men te liggen. Dit gezicht was dermate 
vreemd en onheilspellend, dat men zich 
haastte thuis te komen. E r was niet 
veel lust tot het avondmaal! 

Later in de avond kwam men samen 
bij de assistent-resident jhr. J. A. 0 . 
van den Bosch, geheel gereed om huis 
en haard te verlaten, de kinderen 
en het allernodigste bij zich, de 
rest overlatend aan hetgeen men met 
geen mogelijkbeid kon voorzien. 

Het gevaar manifesteerde zich al 
spoedig in deze vorm, dat het zeewaLer 
het p lein voor de assisten t·residentswo
ning Legon op te stromen. En nog wa
ren de vrouwen en kinderen niet in vei
ligh eid gebracht . . 

De contt·oleur P. Schalk en de heer 
Gaston lieten hieror de wagen van den 
assistent-resident inspannen. Aile vrou
wen en kinderen ten huize van de hce..
v.d. Bosch namen er in plaals en met 
vier sterke paarden voorop ging h et 
naar de controleurswoning, ruim een 
paal verder het land in op hogere 
grond staande. Ret was toen reeds even 
na middernacht. 

Laatste glas 
's Nachts om tw.;e uur zochtcn de 

hererl Schalk en Gaston, die met de an
dere h eren in de ,assistenan" gebleveo 
waren de dames op. Bij die gelegenheid 
schonk de controleur wijn en zeide: 
, Laten we dit glas drinkcn op ons be
houd. Want wie weet, of het niet het 
]aatste glas zal zijn, dat wij samen kun
nen ledigen !" Woorden, die de heer 
Gaston steeds zijn bijgebleven. 

Voor de heer Schalk was het inder
daad het laa tste glas wijn, da t hij zou 
drinken. De vloed verrastte ook hem. 
Met de verwoesting van Tjaringin ver
loor ook hij het leven. 

Vlucht 
In de morgen van 27 Augustus, na ceo 

vrijwel slapeloze nach t, kwam ongeveer 
zeven uur de estafette, die de post be
zorgen moet, ten huize van de assistent
r esident. Hij bracht het hericht, dat hi j 
niet naar Anjer door kon rijden, wi.J I 
enkele bruggen in de weg daarhecn 
weggeslageu, dan wei zwaar besc!-lad ip:d 
zouden zijn. Ook de ijzeren brug te Tje· 
rita (op drie paal van Tjaringin verwij
derd) zou reed beginnen te wankelen. 

Daar moest de heer Gaston aan te pas 
komen. Hij steeg te paard en reed naar 
Tjerita. \Vie schetst zijn ontsteltenis, 
toen hij , wetende op de plek te staan 
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0 In onze dienstregeling 

is weer een aantal wijzigin· 

gen gekomen door veran· 

.dering in vaar.scbema '.s, op· 

heffing van bepaalde lijnen 

-en instelling van nieuwe 

verbindingen. Aan b et be

t reffende memorandum van 

..(Je afd. Vervoer/H.K. ontle

nen wij b et volgende: 

Lijn 1 zal voortaan met 

.Cen schip (bet s.s. Tasman) 

worden bevaren. Hier8oor 

vervalt de recbtstreekse ver· 

binding Makassar - Singa

pore/ Belawan-Deli, welke 

werd gegeven door de sche

p en, welke tot nu toe van 

..(Je lijn 2 overliepen naar de 

lijn 1. Deze verbinding zal 

nu worden geboden in een 

nieuwe opzet van lijn 4. 

Deze l~jn werd vanuit Soe

rabaia doorgetrokken naar 

Makassar, Ambon en So

rong, alwaar aansluiting 

wordt gegeven op de lijnen 

naar Noord- en Zuid-Nieuw

Guinea. 

In deze nieuwe lijn 4 gaat 

bet om twee trajecten: Bel. 

D eli - Singapore - Mun

t ok - Java v.v. en J ava -

Makassar - Ambon - So

r ong v.v., dit laatste is een 

nieuw traject. 

Ook lijn 5 krijgt een nieu

we opzet en zal van Boele-

1eng rechtstreeks naar Sin

.gapore varen. Nadat de vee· 

belading heeft plaats gehad 

zullen er ge~n Java-havens 

:meer worden aangelopen. 

De verbinding Benoa -

Java, welke in de nieuwe 

lijn 3 niet meer wordt gege· 

ven, zal thans geboden wor· 

.den in rle nieuwe lijn 54. 

k. p.m.- JOURnaaL 
Aan gezien Sorong thans 

wordt bediend door de nieu· 

we opzet van lijn 4 (zie bo· 

ven) kon deze haven uit lijn 

7 worden geschrapt, waar· 

door de oneven vaarheurten 

Gezagvoerder 

b e t type ,Baud") was he t 

verder noodzakelijk om het 

door dit type schip te beva

ren Molukken·traject nog 

iets te verruimen. De een· 

voudigste oplossing was h et 

M.C. MOTTR 
onderscheiden 

Bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij 
uit Amsterdam, dat op het kantoor aldaar op 8 Maart j.l. 
aan gezagvoerder M. C. Motta de plechtige uitreiking 
plaatsavond van de hem door H. M. de Koningin toe
gekende ,Bronzen Leeuw". 

In verhand met het vertrek van gezagvot-rder Motta 
per vliegtuig naar I n donesie op 9 Maart j .l. stelde het 
ministerie van V erkeer en W aterstaat bet op prijs deze 
onders'cheiding nog voordien te kunnen uitreiken. 

Namens de minister van Verkeer en Waterstaat las 
de heer A. Mol, chef van bet ,Bur·eau Zeemanszorg" 
het deshetreffende Koniklijke Besluit voor, waarna hij 
gezagvoerder Motta het ereteken opspelde. 

In zijn antwoord bracht gezagvoerder Motta dank voor 
de hem toegekende ondersch eiding. Hij wilde niet nala
ten om de leden van de bemanning van bet m.s. Kam
par ten voile in di t erebetoon te betrekken . Met 
enkele treffende woorden memoreerde hij diegenen hun
n cr, die thans niet meer in leven zijn. 

Tenslotte sprak de directeur der maatschappij in Ne
derland, }hr. I .H .A. Backer, die na gezagvoerder Motta 
mede namens de Raad van Bestuur en de Directie in ln
donesie te h ebben gelukgewenst, zij n dank betuigde voor 
diens moedige en beleidvol optreden in 1942, waardoor 
het m .s. Kampar behouden kou blijven en daarmede het 
belang van maatschappij en Vaderland werd gediend. 

Het toekennen van deze ondersch eiding moet worden 
beschouwd als een bevordering op h et aan de heer Mot
ta reeds eerder verleende , Bronzen Kruis". 

• • 
van deze lijn belangrijk 

verruimd werden. De uit de 

lijnen 74 en 75 vrijkomende 

schepen Both en R eael zijn 

aangewezen om de Ka- bo

ten op de lijnen 7 en 8 te 

vervangen. 

ln verband met de gerin· 

ge snelheid van het type 

, Both" (ten opzichte van 

Molukken-traject van de 

even- en oneven vaarbeur

ten om te wisselen. 

0 De heer H . Stoter trad 

op 24 Februari j .l. als 4e 

' stuurman in dienst van onze 

maatschappij. 

0 Gezagvoerder. H. A. R. 
Rodenboog · vertrok op 27 

Februari j.l. per ,Constella· 

tion" voor gezinsscheidings

verlof naar Nederland . 

0 In Djakarta arriveerde 

per vliegtuig op 4 Maart 

j.l. Dienst chef lr. J. Struyk 

van het Amsterdam kantoor. 

Ir. Struyk werd gedeta· 

cheerd op de afdeling T.D. • 

0 In verband met de ziek

te van agent Oosthaven, 

werd H oofd empl. J .B. Ro· 

binson van de afd. AOZ/ HK 

naar Oosthaven overge· 

plaatst; hij vertrok per Ma

ros op 10 Maart j.l. naar zijn 

standplaats. 

0 Em pl. J .M. Lorijnen 

werd op 9 Maart j.l. over· 

geplaatst van h et agent

schap Tandjong Priok naar 

de afdeling Claims/ HK. 

0 Empl. )hr. Mr. R. Feith, 

die onlangs werd gedeta

cheerd op het agentschap 

Menado, 

Maart j.l. 

Tandjong 

arriveerde op 10 

per Camphuys in 

Priok. 

<> De eerste stm. A. Broe

se v. Groenou vertrok op 4 

Maart j.l. per Nieuw Hol

land met resterend E.V. en 

aansluitend pensioen naar 

Australie. 

0 Het Ministerie vari Ge
zondheid te Djakarta heeft 

met ingang van 6 Februari 

j.l. Medan besmet verklaard 

wegens pokken. 

<> H et m.s. . Sibigo, het 

laatste schip van de nieuwe 

Si-klasse, wordt op 29 Maart 

a.s. uit Nederland in Tan

djong Priok verwacht. 

* ** 



Nederland's allerlei 
V 66r vertrek uit Indonesie op de 

hoogte te zijn van de prijzen in 
Nederland is voor een verlofganger 
niet het voornaamste. lmmers de be
grippen , noodzakelijke behoeften" 
en , luxe'' in de verschHiende ge
zinnen zijn wisselvallig. De een is 
een beter econoom dan de ander, is 
practischer en kan derhalve met 
hetzelfde geld meer doen. lk acht 
h et daarom beter een vergelijking 
t e maken tussen de huidige prijzen 
in het algemeen en die van een 
half jaar geleden" zo schrijft ons de 
heer Van Hartrop uit Amsterdam. 

goed onderdak te hijgen. Voor gezin
nen met kinderen is dit probleem nog 
groter. 

D~t dit ook door verlofgangers 
van andere maatschappijen wordt 
gevoeld bleek mij enkele dagen ge
leden uit een bericht, dat door 
enkele in Deli gevestigde maat
·schappijcn in Blaricum een vil1a is 
gekocht om ·te worden ingericht tot 
een gezellige en prettige verblijf
plaats gedurende verlof in Neder
land. 

De directies sch.ijnen hiertoe te zijn 
overgegaan op verzoek van, en na een 
gehouden enquete onder bet personeel, 
waarbij 70o/o te kennen gaf gedurende 
het verlof in Nederland van de geboden 
gelegenheid gebmik te wj]]en maken. 
Ongetwijfeld zal er onder de K.P .M .• 
verlofgangers voldoende belangstelling 
zijn voor een dergelijk verlofscent1·um 
ergens in een mooie omgeving in Neder
land, dicbt bij spoorlijnen en de nabij
heid van goede scholen. 

Wie weet, misschien komt dat nog!" 

Aunwinst voor K. P.M.- sport 
Toen de echtgenote van hoofdempl. 

H. E. van Lingen op 11 Maart j.l. het lmt 
doorknjpte, dat de toegang tot de ver
bouwde tennisbaan achter bet Logeer
gebouw te Djakarta versperde, ging een 
lang gekoesterde wens van vele tennis
liefhebbers in vervulling: de beschikking 
te hebben over een eigen, voor wed
strijden geschikte haan. 

D e afmetin6an van de oorspronkelijke baan 
immers waren voor behoor11jk spel te klein 
- 2lh meter achter de base-line en daarin 
nog Jichtmasten - en r eeds versch!.llende 
figuren h adden zich met meetlinten over het 
omringende terrein bewogen om te kijken, 
of uitbreiding mogelijk was. Een taxatie van 
de kosten, verbonden - · verleng ng rn . 
3 m. en verbreding met 1% m. gaf echter 
steeds een dermate hoog bedrag, dat nie
mand e1genlijk met het plan voor de dag 
durfde komen. 

Blijkbaar heeft de directie tach iets van 
het plan ~-hoord - zo zijn rurecties nu een
maal - en zij gaf ze!f de stoot tot de ver
wezenlijking. ,.lk ben ervan overtuigd te 
spreken uit naam van alle tennisleden -en 
dat zijn er nu a l rulm bonderd- wanneer 
ik de directie en meer in het bijzonder de 
heren Harinck en De Koe dank voor het feit, 
dat zij de mogelijkheid h eeft geopend om het 
tennisspel ook in K .P .M.-verband te kunnen 
beoefen en", zo zeide de beer Van Lingen in 
zijn openingswoord en hij gebruikte l;lepaald 
geen woord te veel. 

Om met de prijzen van de dagelijkse 
behoeften voor de huishouding te be
ginnen, deze zijn gemiddeld met 18% 
gestegen , hoewel - zoals bekend- vrij
wel alles gemakkelijk is te krijgen met 
nitzondering van koffie. Beddengoed 
en tafellinnen zijn sedert korte tijd ook 
verkrijgbaar, maar zeer duur. Een 2-
persoonsbeddelaken van goede kwali
tei t kost ± 13.-fl , en voor een stel tafel
linnen v~n damast (1 tafellaken en 12 
se1·vc-tt ~n l moet men ongeveer 27 .-fl 

neertellen. 

Daarna werden temidden van een vrij tal
rijk publiek, vlaggen, limonade (en dus ru
moerige kinderen) enkele partij .n gespeeld. 
D e uitslagen daarvan zijn niet belangrijk. 
omdat zij slechts als demonstratie, als , k en
nismaking met de baan" en als training voor 
de a.s. comp-:!titie war en bedoeld. 

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

Kleding 
W at de kleding betreft, de bekende 

warenhuizen in Amsterdam (ik vermoed 
dat het in andere grote steden ook wel 
het geval zal zijn) zijn goed voorzien 
en volgens de krant komt et; momenteel 
voldoende dames·, h eren- en kinder· 
kleding aan de markt en is er op dit 
gebied zeer zeker geen gebrek. W elis
waar zijn van enkele artikelen de prij
zen der benodigde grondstoffen geste
gen, maar over het algemeen zijn de 
prijzen voor kleding nie t schrikbarend 
hoog. Nylons, die enkele maanden gele
den alleen maar op de , niet normale" 
markt te krijgen waren, kan men nu in 
de meeste winkels ook al kopen. 
(± n. 8.- per paar). 

Huisvesting 
Zoals gezegd is,- naar mijn mening

het bovenstaande niet het voornaaruste. 
Wat echter wel de aandacht vraagt, is 
h et vraagstuk der huisvesting. V oor een 
verlofganger die in Nederland niet over 
een eigen huis beschikt, of niet bij fami
lie kan worden ondergebracht, is h et 
moeilijk om tegen een rcdelijke prijs 

Het gaat de K.P.M.-voetballers 
de laatste tijd niet erg voor de wind. 
Op 3 en 10 Maart j.l. werd respec
tievelijk tegen A.I.O. en de Lands
drukkerij gespeeld, welke wed
strijden heiden met 2-1 werden 
verloren. Beide malen was de 
K.P.M.-ploeg in bet veld zeker 
niet de mindere van de tegenpartij, 
doch zijn voorhoede ·lijdt aan een 
chroniscbe onmacht om doelpunten 
te fabriceren en van goals moet het 
toch tenslotte komen ........ .. .... . 

Totaal zijn nu in de compeutJ.e 8 
wedstrijden gespeld, waarvan 4 gewon
nen en 4 verloren partijen. De K.P .M. 
-ploeg staat thans op de vierde plaats 
van de ranglijst. 
H~t lot van bet tweede K.P.M.-elftal 

is t eleurstellender. Zoals bekend, werd 
ook door b et tweede K..P.M.-elftal aan 
de competitie van de Bataviase Kan
toor Voetbal Bond deelgenomen in de 
reserve-le·klasse. Het bestuur van de 

Onze voetballers 
hebben nogal 

TEG EN\ .. T~IND 
K.P.M.-voetbalvereniging ontving echter 
onlangs het bericht, dat het programma 
van deze klasse wegens ernstig gebrek 
aan speelvelden niet verder kan worden 
afgewerkt. Dit betekent dus, dat als ge
volg van deze maatregel voor de spe
lers van het twede K.P.M.-elftal voor
lopig geen ,emplooi" meer is. 

Tot dusver had K.P.M. II in deze 
competitie drie wedstrij den gespeeld, 
t.w. tegen B.P.M. II (Q-1) ; Politie II 
(1-l) ; en DIVI II (l-0) . 

* 
I-Iospitaal versus krant 

H et elftal van het verplegende perso
neel van bet K.P.M.-hospitaal Petam
bman speelde op '8 Maart j.l. onder Iei
ding van mantri-vel·pleger Asra een wed
strijd tegen een team van de J ava-Bode 
op het voetba1ve1d Petamhuran. Ooze 
zieken verplegers hrachten de kranten
m.ensen - · zonder verdoving- een 3-2 
nederlaag toe. 



STEM UIT DE K.P.M. : 

K. P. M. -er komt op voor 
Nederlandse koopvaardij 

in een onbeschermd convooi weggezon· 
den. Onmiddellijk over de Hooglibank, 
voeren zij in een Japans eskader met 
noodlottig gevolg. De officieren van het 
Britse Ministry of War Transport, waar
voor wij voeren, waren grotendeels em
ploye's van Britse sch eepvaartmaat
schappijen. T egen Kerstmis 1942 werd 
een van ooze sch epen onbesch ermd 
uitgestuur d voor distrihutie van k al
koenen met toebeboren voor eenzame 
posten aan de Arabische Zee en P er
zische Golf. Een voor de Engelse 
moraal verdienstelijke, maar voor ooze 
geslonken koopvaardij onhenullige en 
gevaarlijke op,dracht 

Aan het slot van een bespreking 
voor de radio van het enquete-rapport 
inzake de Nederlandse Koopvaardij
vloot in oorlogstijd, waarin niet met 
name genoemde vertegenwoordigers 
van rederijen werden gehekeld, kwam 
de heer K. V oskuil, hoofdredacteur 
van h et , Vrije Volk", tot de conclusie, 
<!at indien de ederlandse Koopvaardij 
in de oorlog genationaliseerd ware 
geweest, zij nog veel meer voor de 
goede zaak had kunnen doen. Zij had 
<Ian minder tijd en geld verspild aan 
r eparatie en verbouwing, aldus sebree£ 
-ons oud-gezagvoerder Ben Poeder uit 
·Hilversum. , Aannemende, dat som
mie;e reders wei eens hun eigen belang 
voor hebhen laten gaan, mag men bier 
- naar mijn meriing - toch niet gene-
1·aliseren". 
• ,De stoomvaart maatschappijen be

schikten over betere specialisten dan 
<I.e regering. Zo kon ·het, toen de r ege
ring h et heft in handen kreeg, gebeu
ren, dat b.v. h et K.P.M.-schip Toradja 
vlak voor de val van Java driemaal van 
Tjilatjap naar ( toen nog) B~tavia en 
terug werd gestuurd, omdat men in 
geen van deze beide havens de lading 
wenste te ontvangen. Later liet men 
<le ongewapende en oogeconvoieerde 
stoomschepen De W eert en Sawah 
Loento zo lang over Straat Mozambique 
zigzaggen, tot ook zij met groot verlies 
aao mensenleveos werden getor
pedeerd". 

,Nog na de oorlog" -zo vervolgde 
gezagvoerder Poeder - , toen men toch 
a l enige praktijk had opgedaan, werd 
ik met het m .s. B andjermasin en twee 
landingsvaartuigen door N.I.S.O.-amll
tenaren naar N. Australie gestuurd om 
vliegtuigbenzine te halen voor de Grote 
Oost. De opzet bleek voor sommige tra
jecten te zijn gemaakt tegen een 12-
mijls-vaart, tenvijl we er net 7 kondcn 
halen. 

De radioverbinding was zo slecht, 
dat - juist toen de djoeroemoedi een 
hiewlijntje op de steiger slingerde -
de marconist de brug op kwam, om te 
vertellen, dat hij nu ook verbinding 
had met Morotai. 

E.e.a. gaf slechts aanlei~g tot 
enige ongerustheid, maar ooze eigen 
K.P.M.-afdeling Vervoer, zou zeker 
hebben geweten, dat dit schip slechts 
voor 10l!z mijl was gebouwd en geruime 
tijd niet had gedokt, om over de , uit· 
gevaren" L.C.T.'s maar te zwijgen. 

, De - meeste K.P.M.-schepen waren 

in 1942 nog nie t bewapend en hadden 
zelis geen versterking voor het plaatsen 
van kanonnen en afweergeschut, als 
die van onze heter-voorbereide bond
genoten. 

De gevolgen kunt U in verschillende 
verlieslijsten vinden. Van de 140 K.P.M. 
schepen en -scheepjes bereikten, na de 
val van Java, er slechts 44 een veilige 
haven. 

Practisch geen K.P.M.-schip viel 
· onbeschadigd in Japanse handen. De 
rest werd Of door de vijand tot zinken 
gebracht, of door de eigen bemanning 
met groot levensgevaar voorlopig on
hruikbaar gemaakt. De regering, die 
alles had te zeggen, liet de K.P.M. met 
groot verlies aan mensen en schepen 
tot het laatst toe in de archipel varen. 
Eerst toen Singapore en de Buiten
gewesten waren gevallen en de J appen 
zich tegen J ava begonnen te con cen
treren , moesten wij met ooze veelal 10 
mijls, zwaar 1·okende kolenstokers 
een goed heenkomen zoeken. 

In mijn geval was dat Bombay. Gelijk 
me t ons vertrok h et m.s. Staat Soenda, 
dat zwaarbeschadigd aankwam. E en 
van onze directeu'ren b evond zich aan 
boord. De overigen bleven. Drie K.P.M. 
·schepen, die veilig in Calcutta waren 
aangekomen, werden door de Engelsen 

Was bet dan verkeerd, dat ooze di
rectie de weinige overgebleven schepen 
in goede conditie en behoorlijk gewa
p end wenste, ,dikwijls tegen de zin van 
bemanningen , wier gezinnen in J apanse 
kampen zaten en die varen wilden in. 

Hoe de toesland in ande1·e wereld
delen was, weet ik niet. Wei weet ik dat 
de ederlandse Koopvaardij naar ver
houding zware offers h eeft gebracht, 
minder heeft gerepareerd dan de Ma
rine, die toch wei is gena tionaliseerd. 

B en Poeder 
Noot van de r edactie : . 

Bovenstaande brief ricbtte gezagvoerder 
Poeder aao de beer Voskuil. Met terzijdestel
ling van de politieke kant van deze kwestie 
(oationalisatie of niet) , deelt de redactie de 
opinie, dat met de generaliserende opmerking 
een onverdiende hlaam is geworpen op de ge· 
h ele Nederlandse Koopvaardij (waa,rvan onze 
maatschappij zulk een belangrijk onderdeel is) 
en in bet bijzonder op haar reders. Op grond 
hiervan meende de redactie deze stem te moe
ten Iaten boren. ---------------------------------------

.-----------------------------------------------------1· STADSVERVOER 
't Was even voor achten 
en we stonden te wachten, op de tram, 
die niet kwam. 
Lijn vier eo lijn een, 
vier reden er been, 
Maar lijn twee? ..•• Oh nee! 
't \Vas al half negen 
en 't was goed, dat we zwegen 
en niet zeiden, wat we dachten. 
Het duurde te lang 
en we werden wat bang, 
dat de vrienden ons niet meer verwachtten. 
Dus riepen w'een betjak aan, 
die prompt voor ons kwam staan, 
veel vlugger dan de tram. 
Maar, kort na onze start 
riep m'n vrouw - uit de grond van haar hart
,P.V.Q.! Daar heb j e hem nul De tram!'' 
En toen klonk er een knal, 
want wat was het geval ? 
Onze stuurboordsband sprong open! 
lntussen was het negen uur. 
Vrij zuur! 
We zijn naar huis gaan lopen. W.L.Z. 



Slot: De uitbarsting van de Krakatau ,Pelaut Merdeka" 
waar zich eenmaal Tjerita hevond -
van deze plaats niets meer zag! 

Alles was weg: huizen,' hutten etc. 
Ook de brug. Op een rij heuveltjes, 
dertig meter verder, lagen de Jeggers 
van het hruggedek. Geen mens was er 

· te zien. 
De heer Gaston hereikte Tjaringin 

weer op het ogenblik, dat de loods van 
de W aterstaat - ondergraven door het 
af en aan komende zeewater - met een 
luid ge1·aas omviel. Tot de voor de 
assistent-residentswoning verzamelde 
mensen die zich hlijkhaar ook reeds van 
paarden voorzien hadden, riep lrij een 
waarschuwend: ,Lari!" Toen wendde 
hij nogmaals de teugel en reed langs een 
achterweg naar de controleurswoning, 
waar de dames en kinde1·en waren. 

Hoe groot de nood drong, bleek in
tussen uit de stand van het water in de 
kali Laboean, die langs de ,kontro
liran" stroomde, van de hoger gelegen 
weg afgescheiden door vrij hrede, met 
klapperhomen heplante uiterwaarden. 
De puim.steenregen was plotseling qpge
houden, doch op een gegeven ogenblik 
zag men het water in de kali terug- · 
stromen, De klapperbomen op de uiter· 
waarden vielen om ... . 

Toen ving de grote vlucht aan- een 
verhaal van ontzetting en ellende. r 

Langs de grote weg dorst men niet te 
gaan. De vluchtenden sloegen een paar
denpad in, juist toen het schemerlicht, 
dat tot dan toe nog geheerst had, 
plaats maakte vool" een volslagen; een 
inktzwarte duisternis. 

Op een plateau, ::!:: 100 meter verder, 
hracht men uren door van de grootste 
vrees en ontzetting. In die tijd moet 
de grote vloedgolf zijn vernielend werk 
hebben gedaan, doch de vluchtelingen 
op het plateau hehben er niets meer 
van gemerkt dan dat zij op een zeker 
moment door ih·uppels zout water he
spat we1·den. In het volslageu duister 
bleven zij aldus hebouden, terwijl om 
hen h een dood en verderf in enk.ele 
minuten werden verspreid. 

Na een paar UUl' wachten en na zicb 
gezamenlijk in gehed hegeven te hebben 
(Mohammedaan en Christen baden ge
zamenlijk luid-op) zocht men uiterst 
voorzichtig, op de tast af, naar de grote 
weg die men na een verschrikkelijke 
tocht door dik en dun tenslolte hereik
te. Toen werd de vlucht voortgezet, in 
de richting Pandeglang. 

Nu eens moest men zich een weg open 
kappen door omgeslagen bamhoestoe
len, zich ophijsen over omgevallen 
homen, dan weer ...... trapte men, ril· 

lend van ontze;tting, op vernielde lidla
men van mensen! 

Hoe moeilijk de tocb t was, typeert 
dit enkele feit, dat de niet' meer dan 150 
meter lange afstand I'uim een uur vor
derde. 

Meer dood dan levend hereikte men 
de desa Kadoe Apoes. Na enkele dagen 
was men veilig te Pandeglang. 

Van de mannen, die te Tjaringin acb
tel·gebleven waren, beeft niet een bet 
Ieven hebouden. Tjaringin zelf was 
met de grond gelijk gemaakt. 

Verschenen is het ee:rste nummer 
van het maandblad ,Pelaut Merde
~a" (Vrije Zeeman ), bet maandblad 
van de ,Serikat P elajar Seluruh 
Indonesia". Het bevat o.m. een af
schrift van de statuten van genoem
de vakvereniging en het .huishoude
lijk reglement. 

Voorts is in dit eerste nummer afge
drukt een korte gescbiedenis van de 
vereniging, die op 10 November van 
het vorige jaar tot stand kwam. 

De uitvoering van het maandblad 
verdient alle waardering. 

DRNKWOORD VRN DE HEER KONING : 

,,Onze maatschappij kan uitge
breide en belangriike taak weder 

vervullen'' 
, Na afloop van mijn reis, waar

van b et voornaamste doel was bet 
ter ugzien van bet bedrijf van onze 
maatscbappij, kijk ik met groote 
voldoening daarop terug. Ik beb 
mij 'er van kunnen overtuigen, dat 
onze maatscbappij, ondanks de 
groote verliezen in de oorlog gele
deB, deze nagenoeg geb eel is te 
hoven gekomen . D aarom is het 
mogelijk geworden, dat zij de uit
gebreide en belangrijke taak, haar 
door de oprichters toegedacht, we
der kan vervullen", zo schreef ons 
de beer M. C. Koning na zijn terug
keer in Nederland. 

,Ons hedrijf heeft zich met grote 
soepelheid onder de kundige Ieiding 
der op elkaax volgende directies en de 
grote toewij ding van het gebele perso
neel op de vloot en aan de wal volledig 
aangepast aan de veranderde omstan
digheden", zo vervolgde zijn brief. 

,,Dit verdient daarom zo'n grote waar· 
dering, omdat de levensomstandighe
den, waaronder dit werk verricbt is 
geworden - en nu nog wordt verricht 
- uiterst moeilijk zijn. 

Nergens is men bij de pakken gaan 
neerzitten. Integendeel: met opgewekt
heid werden de moeilijkbeden aange
pakt en nit de weg geruimd. 

Waar zo'n geest heerst -en die 
heb ik overal in ons bedrijf aange
troffen- daa:r wordt .prachtig werk 
verricbt. 

Ons hedrijf is kemgezond en bet vele~ 
dat er nog aan ontbreekt, zal zo sne} 
de deviezenpositie dit zal toelaten, wor
den aangevuld. 

Niettegenstaande het vele werk, dat 
reeds is verricht, is hij allen bet hegrip 
levendig, dat er nog veel meer en zeer 
belangrijk werk zal moeten worden ver
richt. 

Met vertrouwen kunnen wij de verde
re ontwikkeling van ons bedrijf daar
om afwachten. 

Woningnood en gezinsbereniging~ 
twee vraagstukken, die dringend om 
een oplossing vragen en die nauw met 
e}kaar samenhangeL, hebben de VOOt· 

rang bij de in het belang van bet per
soneel te nemen maatregelen. 

Wij moeten blijven bedenken, dat de 
gehele wereld nog in onrust verkeert 
en in het bijzonder Zuid-Oost Azie 
in de Jaats te 10 jaar omwentelingen 
beeft doorgemaakt, die nog niet tot rust 
zijn gekomen. 

Ons wachten nog vele moeilijkheden~ 
die wij , evenals dat tot nu steeds b et 
geval is geweest, in ~endracbtige samen
werking en onderling vertrouwen te ho
ven zullen komen. 

Tot · slot, mede namens mijn 
vrouw, een woord van dank aan al 
diegcnen van het varend- en wal
personeel, met wie wij gedurende 
onze reis korte of langere tijd in 
aanraking zijn geweest, voor aile 
hartelijkheid ons bij die ontmoe
tingen betoond. 


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

