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Hoe hoort bet ? 

FRTSOEN IN HET BEDRIJF 
Vrijwillige- en opgelegde d iscipline 

Overal, waar wij m et andere m ensen samen zijn, ·wordt onze verbouding 
tot die anderen (wat wij doen en Iaten, wat wij niet kunnen doen en niet 
k unnen Iaten, kortom: ons gedrag) bepaald door geschreven en ongeschreven 
wetten van het fatsoen. In de loop der jaren zijn verscbillende pogingen 
gedaan om deze in onze samenleving vrijwel algemeen in acht genomen wet
ten voor bet menselijke gedrag vast te leggen. Het ,Wetboek van Madame 
E tiquette" is daar een oud, en bet hoek "Hoe boort bet eigenlijk ?" een nieuw 
voorbeeld van. · 

Opvoeding 
De meesten onder ons kennen deze 

, wetten van bet fatsoen" echter niet uit 
een boekje, maar als bet in ons wezen 
verankerde resultaat van ooze opvoe
ding. Hoe bet b oort en hoe h et niet 
hoort, werd ons ingescherpt door onze 
ouders en opvoeders, van bet moment 
af, dat wij h en konden verstaan en 
begrijpen. ,Gee£ Opa bet mooie 
handje"; , Met twee woorden spreken"; 
,,Niet vragen, maar wachten tot je iets 
wordt aangeboden". Wat zijn dit anders 
dan voorscbriften van een eilenlang 
reglement van orde, dat in de samen· 
leving in acht wordt genomen? Het · 
wordt overgeleverd door een oudere 
generatie en h et wordt door ooze tijd
genoten nog iedere dag uitgebreid en 
aangepast aan de periode en de om· 
standigheden, waarin wij Ieven . Dit be· 
sef van hoe het hoort wordt ons bijge· 
bracht door middel van een opvoeding, 
die echter niet op een bepaalde leeftijd 
ophoudt. 

Dit fatsoen - de discipline, welke wij 
onszelf grotendeels vrijwillig opleggen 
- is de grondslag tot een goede sameu· 
leving en een van de voorwaarden voor 
samenwerking in elke kring van mede
werkers. 

U en het bedrii~ 
Als men ons bedrijf ziet als een 

plaats, waar wij in samenwerking 
met onze. bedrijfsgenoten ons dage
lijks brood verdienen, is bet vanzelf
sprekend, dat men ook zijn best doet 
om de belangen van dit bedrijf naar 

zijn beste vermogen te dienen. Im
mers : gaat bet de onderneming goed 
dan is men zelf daarmee gebaat. En 
als men goed samenwerkt en 
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met plezier aan zijn dagelijkse werk 
kan wijden, kan dat de ondememing 
slechts ten goede komen. 

Er wordt verwacht, dat men de ar
beidsv·oorschriften, de orde- en veilig
h eidsmaatregelen in het bedrijf zal na· 
Ieven en dat men zich zal houden aan 
de , regels van bet huis". Deze !'egel!i 
h ebben aile een goede reden en zijn in 
bet belang van h et bedrij£ opgesteld. 
Zij maken de samenwerking mogelijk 
en dienen de veiligheid, de orde, de 
netheid en de r egelmaat, die de voor· 
spoed brengen. 

Fatsoen 

H et fa tsoen vergt van aile mede
werkers aan een zo grote bedrijfs· 
gemeenschap vele dingen, waarvan som· 
mige wei en somm~ge niet zijn omschre· 
ven, maar welke toch aile hun gewicht 
in de schaal leggen als bet er om gaat 
de waarde van ooze samenwerking te 
bepalen . Om nu maar eens, wnder be
paalde gevallen voor ogen te hebben, 
een paar voorbeelden te noemen. Het 
fatsoen vraagt: 

- het op tijd komen, 66k als er geen 
controle is. (Men stelt er immers ook 
prijs op om weer op tijd naar huis te 
kunnen gaan?); 

- het niet tijdens de werktijd eten. 
(Thuis begint m en toch 66k niet om 
tien uur al zijn boterhammen te eten? 

Daar heeft men vaste tijden voor. 
W aarom dan ook niet in de werkplaats 
en op kantoor?); 

- het betrachten van wat men de 
,burgerlijke beleefdheid" pleegt te noe· 
men, ooh op het werk. ( l edereen weet, 
dat het onbeleefd is om na werktijd zo 
hard weg te rennen, dat anderen vrijwel 
onder de voet worden gelopen, de fiets 
van de buurman in de stalling om te 
gooien en niet rech t te zetten, de toilet
ten niet netjes achter te laten, op 
deuren ert muren te kladden, vuile 
vingers te zetten, enz.); 

- het nalaten van allerlei prwe
karweit jes in de t ijd en met materiaal 
van , de zaak" . (Dat heet , beunha
zeriJ' en is eigenlijk niets anders dan 
verkapte diefstal. In het minst erge ge· 
val wordt alleen t ijd van het bedrijf 
verduisterd. Prive-telefoontjes :...-en hoe 
lang kunnen die soms niet duren .. . -
vallen daar ook onder) ; 

- het zich houden aan de voorschrif· 
ten, ook al zijn die soms veeleisend. De 
leiding bestuurt het bedr~if naar beste 
weten en kunnen en geeft richtlijnen 
in het belang van bedri;t en personeel. 

Cement 

De vrijwillige en de opgelegde dis
cipline, welke bet fatsoen vraagt, 
zijn het cement, dat de stenen van 
een goed-geordcnd bedrijf samen
boudt. Waar het fatsoen vervaagt, 
ontaardt alles in een janboel, waar
bij ieder naar eigen inzicht en op
vatting te werk gaat. Het fatsoen 
beperkt in zekere zin onze vrijheid. 
Volkomen vrijheid is nergens te 
verwezenlijken. Wat wei te verwe
zenlijken is, is een bezonnen begrip 
van de noodzaak om orde en regel 
t e bandhaven. Door te bandelen in 
de geest van de Ieiding, dient men 
bet bedrijf bet beste. Wie bet bedrijf 
dient, waar hij werkzaam is, dient 
ook zijn eigen belang bet beste. 

(Uit .,De Fabrielu"Qode ... ) 



Mr. Chad en .. de Uitlaat•• 

Onder de talloze bezoekers, die dagelijks 
bet redactie-kantoor van ,de Uitlaat" binnen· 
en weer uit stromen, bevond zich onlangs 
ook ,Mister Chad", het mannetje met het 
vr~emd-vormige hoofd en b et plus-min-knip· 
oogje. Geen wonder dat wij verbaasd opkeken. 

Mr. Chad stood ons een exclusief interview 
voor , de Uitlaat" toe. Hij werd in de laatste 
wereldoorlog (zei iemand ,laatste?") b eroemd 
en zw:ierf samen met een zekere Killroy kris· 
kras over de wereldbol. Het is een schande dat 
voor de vele dieosten die de heren Chad en 
Killroy hebhen bewezen bij het hooghondeo 
van b et moreel der troepen, zij nooit enigerlei 
onderscheiding hebben ontvangen. 

Terwijl Killroy beroemd werd do()r <iedereen 
overal bet even voor te zijn, wist Mr. Chad 
zich door zijn onnozele vragen (on) popnlair 
te maken. 

De plannen van Mr. Chad? Geregeld in de 
Uitlaat terug te komen. neus-over·de-muur 
met zijn dodeHjke vraag. ' 

,,Wat? Weer 9%" 
I ~" --~ • 

Dit is no. 15 • vijfde jaargang van 

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

0 
Ovemame uit de inhoud van dit 
hlad is slechts geoorloofd met 
hronvermelding. 

0 
Alle stuk.ken, .,De Uitlaat" be
treffende, te adresseren : 

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

DJAKARTA 
0 

In dit nummer: 

Papiermoeilijkheden 
0 

Schepen van Singapore 
0 

Dieren op zee 
0 

EH charterschepen 
0 

u en de aouane 
0 

Ranglijst ll .; 
·---------------------------------------------_. 

Papiermoeilij kheden 
Verschijning volgende ,Uitlaat" nog niet zeker 

De papiervergunning, bij besluit 
van 24 April j.l. door de , Commissie 
van Advies voor de Papierdistri
butie" aan onze maatschappij ver
strekt ten behoeve van ,de Uitlaat", 
is in verband met de nog steeds 
moeilijke papiersituatie in Indonesie 
door de autoriteiten ingetrokken. 
Deze maatregel is algemeen geno
men ten aanzien van periodieken en 
organen en trof dus niet ons orgaan 
aileen. De redactie van "de Uitlaat" 
is hierdoor echter onverwacht in een 
moeilijke positie gebracht. 

Terwijl dit nummer van ons orgaan 
nog op regehnatige wijze kon uitkomen, 
is er enige onzekerheid omtrent de vol
gende nummers. Uiteraard heeft de 
directie der maatschappij zich op ver
zoek van de redactie onmiddellijk tot 
de ,Commissi~ van Advies voor de Pa
pierdistributie" gewend, met het doel 
het intrekkingsbesluit ten aanzien van 
de reeds 5-jarige ,Uitlaat" nietig te 
doen verklaren en op korte termijn 
alsnog papier te verstrekken. De r edac
tie heeft goede hoop, dat de :indone· 
sische autori~eiten aan dit verzoek 
gevolg zullen geven, nadat de nood
zakelijkheid van verschijning en de op· 
lage van hepaalde periodieken en O!ga· 
nen -in casu ,de Uitlaat" aan een 
onderzoek zullen zijn onderworpen. 

Destij ds heeft de redactie a an de 
Commissie reeds voorgesteld om over te 
gaan op een ander papierformaat, 
waarvan ook in de periode van de 
grootste papierschaarste -in het 2e 
kwartaal van dit jaar, toen de dag
hladen zeHs tot 1 pagina teruggingen
nog voldoende voorraden aanwezig 
waren. lnmiddels is de papiervoor~ad 
van lndonesie door .zendingen uit het 
buitenland in helangrijke mate aange
vuld, hoewel het gehruik groot is. 

Ret was dit voorstel, dat destijds 
door de· Commissie werd overgenomen 
en op grond waarvan de vergunning 
van 24 April j.l. werd . verleend. ,,De 
Uitlaat" zou dan op een kleiner for
maat (dat van de. ,Radiogids") zijn 
verschenen met 2 per maand 16 paginas. 
Dit zou echter talloze druk-technische 
moeilijkheden m ede hrengen, zodat aan 
de Commissie thans is verzocht om 
-wanneer zij een nieuwe papierver
gunning voor ,de Uitlaat" in overwe· 
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ging neemt- ons orgaan op het ou~e 
formaat te Iaten voortbestaan. De re
dactie heeft echter gemeend zoveel 
mogelijk te moeten medewerken, wes
halve zij harerzijds heeft voorgesteld 
om de :p.ummers, die gew<>onlijk per 
Iucht- en zeepost n aar Nederland 
worden gez.onden ter distributie onder 
gepensionneerden en verlofgangers, 
voortaan in. Nederland te doen druk
ken, nadat in Djakarta z.g. ,~atrijzen" 
van de paginas zullen zijn gemaakt. 
Hierdoor zou de oplage in Indonesie 
belangrijk kunnen worden verkleind 
en z.ou ,de Uitlaat" dus minder papier 
verbruiken. De redactie hoopt, dat dit 
voorstel een argument zal zijn, dat de 
Indonesische autoriteiten wei in het 
voordeel van , de Uitlaat" zullen willen 
~aten wegen. 

Alscheidswoord 
,Nu ik de lOde Augustus j.l. per m.s. 

Willem Ruys met verlof naar Holland 
hen vertrokken en in aansluiting daar· 
op de dienst de K.P.M. met pensioen 
zal gaan verlaten, wil ik door middel 
van , de Uitlaat" met een enkel woord 
nog eens mijn hartelijke dank b etui
gen aan allen, die er toe hebben hijge· 
dragen om de Se Augustus j.l. voor mij 
tot een zo onvergetelijke dag te maken. 

Ik heb nooit kunnen verwachten, dat 
het zulk een geweldig afscheid zou 
worden. Ik kan U verzekeren, dat ik 
nog menigmaal zal terugdenken aan de 
15 jaren, die ik op de afdeling Civiele 
Dienst heb gezeten, waar ik altijd heel 
prettig met chefs en collega's heh sa
mengewerkt. 

Mag ik de maatschappij, directie, 
chefs en personeel verder een voor· 
spoedige tijd hier in lndonesie toewen
sen en vele van U een tot ziens in Hol
land". 

Djakarta, 7 Augustus 1950. 
C. van Baarda-Kleist. 

Stop press 
. Blijkens een , Aneta" -telegram is het 
dividend, dat onze maatschappij over 
bet jaar 1949 zal uitkeren, op Zaterdag 
12 Augustus j.l. vastgesteld op 9%. 



~O'fi'Ze1hlifeJ:h: 'Flclclier · en zijn compagrions van ~-
·«i"""' -.-- · · ·-·- · ~;,Golconda Co". De Maharajah liep twee' 

1Sdb~e;~- c ~.:v;-ql}~ :~g~~~r e I ~~i: C:~~:r~~~~~t:~j:::gd:e ~!::~::' 
- : ren gaf kapt. Ross opdra.,cht tot de bouw' 

·Z6iidei .·de--;,Cliinezen-zbu~~Ingci~ote I van de Brunei, die een grotere tonnage 
:n~ao.it-,.zofgro;ot zij n ·_g~e.w.orde.n lhad. Hij had verder nog twee klei.nr. 

_ _ • " . : ~.. __ ! . stoomschepen, de Augusta en de Fairy 
~i51melkwaaraig;·aat :sir 'l'homas ·stanfotd Raffles, ·de stichter van Queen en de schoener Amboyna, die alle ' 
~ga~~': op zee ~ werd. geboren, aan boord van . bet schip van zijn Vl;lderl · dienst deden op de kust van Borneo. :. 
d-: .(Arn n.l,·Raffles 1. was ~~.1805 '-na~ Penang gegaan in dienst van de East ~ Kapt. Ross verloor en moest . al z'n 

fcompany~maartliiridde . pas , in ~ Januari 1819 in Singapore, om daar schepen verkopen. Een paar jaren later 
a!)!!ritSe nederzefflng; op te bouwen, die een van de grootste en meest waar- keerde hij terug met de Paklut. Toen 
aevol~havens ,viii"het Verre Oosten z.ou worden. De bevolking van Singa- hij op ~-jarige l~eftij~ overleed _ver
Po,!'e\~Jondttoendertijd~uit 150 vissers en piraten, van wie 30 Chinezen en . ~ocht ZIJn zoon dit schip aan de Duitse 
a~rest\Maleiers waren~In vier maanden steeg de bevolking tot 5.000, meren- fuma l!.i~marck;•Moltke en Co. 
deels Chinezen ~ uit · Matacca;< want de eerste emigranten, die met jonken uit r 

. '(~).·.~~' . ar,r~vee!'!,t;.n •niet . voor Februari ._19~1. ~ ·--· D~scrimatie ; 
., . ( ........., De schepen onder Britse vlag ' 

;-~il-van de ·eeiste'rea~s, die handel 'Apcar & Co. op de weg ·van Calcutta werden in die tijd unfair behandeld,~ 
~ ~ · ·was Wee Ah Hong, · n_!lar China S~g_:ppre te bezoeken. in vergelijking tot schepen van an: l 

verscheidene jonken { dere naties. Ze stonden n.I. onderl 
.Selimgor' en-Singapore Figuren veel scherpere controle _ elke .zes 

·storid'(;p~vriendschappeliike' - Ali..,_ · · maanden moesten zy·· op last vall· de , ,. ~ ~ Messrs: · ster & Co., op de hoek vau 
~Radja van: Selangor, die · J autoriteiten worden .,"elnspecteerd · .- .. · ~· Buttery R oad en Flint Street, was de 

~~~~~!f~~~~-~ w; speer, een kris en een · 1 d k . . . s· -en konden de strijd niet volhou-
~~~~<uJltx~. 2 hPA~tn ... rca~deau • gaf.': Ofschoon P aa~s, waar e a pi terns m mgapore den tegen de Chinezen. Er waren 

~iiij~~~~i'! ·onve"il1·cr maak· . elkande~ .. ontmoetten in de jaren 1850- B . j o 1864 T b dd h k f E maar twee r1tse reder.s, n.l. Ross 
maar ·' ' · oen ran e et an to or a · en en Bowers en verder de Arabfer 

uc;""'-". ' .'" .. "'~"'~'uhonJ''"'a . beroemde figuur uit die p~riode was de S ··• 
~ or van 'd , k . . B d h yed Messin. · ~ ·r ' er- ., ebeurde ou e · ap1tem angs van e sc oener l 

...... £~~~~_ .... _ --~n~ .i:, g Zephyr, die nooit aan land kwam zonder Onder de Chinessche r eders was Low 1 
~-"id!•!::::'~rt- ~ toe'n J. v een ,,lijfwacht" van drie leden van z'n Sam, die eigenaar was van bet s.s. Ban 
· ec~pv.... am, b · · D hi ld Y S d B k k H' 1 ·. ~t:!!='f;'i. ... ' "' n• .. ,.r ........ • V~''f'd~' voomaamste emannmg. e ene e een met groen- ong eng, at voer op ang o . ~ 
1'de joru/en, 'die tussen g~yo_er~ . parasol ,hoven z'n hoofd? .. d~ was niet dol op bet betalen van verze-

• tweede .J.·oeg een sme I de tal · k erings-premies voor ziin schepen en 1 
' voeren. De' Chinee- · . UI u en 1-ap1 . ~ . 'J •• · s·· (voor bet creval de kapitein z'n sicraar ladmg en voer voor ergen ns1co en was 

t~~~~~=~]~~:~~~m~ mgapore · 
0 

o ' I "d d lbli' I di il' nk. schepen wenste aan te steken) en de derde droeg ' a .?J . o ~. a .s e ve rg aa wallf~n. 
te vallen. Het was een doos met scheepsdocumenten. Kapt. ' .. z~JD: s~hep~n_._ha~~en een ap~rte .f~utt,l 

komst van· de Britse Bangs dreef . met-: zrn · schoener een mys- _ d1e ,de: kapitems moesten loeten, zodra 
·~ H836} . dat de teri~uze4han_del "op ~ Nederlands-Borneo, .ze .-yoor Singapore : verschenen, rod~.t 

~!¥1nl!!¥&r..l~i.lll~~1~y~ w~r~en ~~veegd. • va~~a~r;hij -naar men zei- terug- ,l!~wlSam direct kon horen, dat t all~s 
• - -...... tc~ keerde met' Nederlandse guldens, spece- weer goed afgelopen was. .1 

De--..r""""r·:0"··te .. str"oom· •· . rijen en andere Diet op geheel regel- ·i'.Verder was er Wee BQon Teck van1 
9 . .. kr d ' . w B' & c , Z" d h d k I . • ~ · .. • ""'J • . _ . ~ IflJl.Bge W.lJze ver eg~gge eren...... ... ~· ee m o. . IJD va er a za en-. 

J~~iw.am\ jaarlijks ,,een hele v •• relaties aangeknoopt met .Chinezen op 
~~1'~~~~- ~t{Zu!d~~h.itieesche~ SfrtJd Bali en hij werd ...,de grootste import:eurl' 
~v..ens !~~~Smgapo~ .... dat_. voora~ Een ~e hll&ild~ Etigelse figuur van Balineesche , goederen. Tenslotte 
.:rde'tpt~~(lenlJ:?~cem~er . !o~~J~~~ was kapt. J. D. Ross. ffij begon i.n de voer hij met een vloot van 20 schepen1 

B~.-§!.~«;'!!.,~"t;~eg~~ ~e .~IJ-~ handel op Borneo (Lahuan en Brunei) tussen Sin~apore e~ het eiland van de l 
.!P- ~J:~~~~- der J~n1K~n ~wa!~ .; .. m. et: het zeilschip Wild Irish . Girl, .dat ~lootbors~rge. beauties. In 1911 werd !le, 

enu~.!.J?-te~ ~~J.zodra d!e\ van , ... l!tj ongeyeer i.n '1850 in Melbourne had fuma gehqmdeerd ~ bet gr~otste deel1 

. ~Waren, ~gonnen de .opva- . gekocht. Later werd bet schip vervan- ,v~an •d? a_andelen. gmg over m . ha~d,.«;_1:11 
--~~·~~..@t 'i~OOP van hun Ia- ·gen"door een groter, de Lizzie W ebber, van Lim Peng Siang. ~ 

ell, €hmAt>i:iCbe,handelaren kwa- di b .. 6 If d Li p s· ' }872 ' A.:..;;, . • ,. ~~... d . ;,.nk t e een attenJ van twaa pon ers m eng 1ang was m m .cuuoy1 men ·m~~P~4~a~r e l~ en oe aan boord had. In dit schip leverde geboren, kwam op jeugdige leeftijd naar 
~' ~~~ ~d' ~ eeli. ~~gled W"~.rgen · kapt. . Ross een zeeslag tegen Maleische 'Singapore en stu deer de , a an het .. St:'l 
ae lat" a~on g anue . t)t • ..,; '~ . • d k L b . J hn' I . . I 1904 . h h .. t .• . • · _ ~".(!. ··"·• ~ll . h .. ~.. .; . · : puaten, yoor e ust van a u an, In o s nst1tu twn. n nc tte IJ 1 

..J,qp de JODKen•volgden andere soorten 1863. De Lizzie Webber werd later ver· de firma Ho Hong & Co op. Naast de 
~~n.a,enJin ,l866 werd de haven van vangen door de barkas DoJJ. Pedro. Nog rederij bouwde hij de Ho Hong Oil 

l
~pore!ai.<geregeld door allerlei zeil· ; later ,k:wam de Samson daarvoor in de Mills, de Parboiled Rice Mills, de Ho ' 
pen , aangelopen. De reders waren J?!aats, ' terwijl i.n 1875 kapt. Ross z'n Hong Bank en de Portland Cement 

mezen,~Europeanen, Indiers en Ma- e'e';ste ·stoomschip kocht, de Alastor, in Works op. Hij werd genaturaliseerd 
~ers::e,o~~~s~'om~ch~pen,waren .i.n ~8~6 , 1856 gebouwd voor de ijzerhandel op Brits onderdaan en werd president van 
f~:r;s~lie_pen. ~et s.s. Sir James .Brc;.o}e ~ · B'albao, een sterk schip derhalve. Kapt. de Singapore~e Kamer van Koophandel, ' 

~
.£;g~1I»:jat~_Jaar d? geregelde . dienst, , Ross ~ette bet schip in op de dienst tus· rech~~r en ~ecteur van een aantal, 

tuss,enl'SmgaP<Jl'e en ~. Sera~ak. ~In dat- f sen .Smgapore, · Labuan en Brunei om · hedriJVen. Z1Jn schepen voeren tussen 
lfd f , ., "L.r "k,..d ~ .ltv "' h~l,. •. ~ R d S · d h ze e Jaar .uegonnen oo e stoomsc e· te concurreren met bet s.s. Maharajah, angoon, e tra1ts en e avens va~ 

~van d~~·-J~rdine, ~~tJ?.~.!_o_n an_d djlt ~s_g~arte~ door -~p_!._ J~I!l~S Slot : _ zie_ p~g~ 
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Mans en machine 
Frcinse denker ziet sombere toekomst 
met steeds meer overtolligen ..... . 

De gewlgen van de moderne techniek ~n in het bijzonder het machi
nisme, dat er de voornaamste uiting van is- voor het lot der menselijke 
samenleving zijn u.itvoerig bestudeerd en beschreven. Een van deze 
gevolgen vermijdt men echter doorgaans in beschouwing te nemen, althans 
op een eerlijke en directe manier. Toch is juist het bier bedoelde gevolg 
van het grootste gewicht, aangezien het op de duur in de maatschappij 
een meer of minder groot aantal overtollige en zelfs schadelijke individuen 
zal doen ontstaan. 

De mechanisatie heeft het steeds toenemende vermogen om aan te 
tonen, dat er mensen teveel zijn. Het selecteert en ver.werpt de waarde
lozen en half-waardelozen, die de maatschappij van voorheen liet passeren 
met de rest. 

Nu zult U vragen: ,Hoe definieert 
men deze waardelozen en half-waarde
lozen?" 

De definitie is niet gemakkelijk en 
het is trouwens de vraag, of het wei 
verstnndig zou zijn om haar toe te ver
trouwen aan z.g. ,wetenschappelijke 
methoden". Er zijn vele mensen, die het 
vermoeden koesteren, dat de ,tests" 
\7 an de psychologische laboratoria 
geenszins in overeenstemming zijn met 
het werkelijke Ieven, dat h eel wat soe
peler en ook heel wat ingcwikkelder is. 
Men haalt weleens het geval aan van de 
sneltrein-machinist, die al vijf en twin
tig jaren op de machine had gestaan en 
nooit een ongeluk had gehad, maar die 
toen hij op zekere dag aan soortgelijke 
proeven werd onderworpen, een zeer 
slecht cijfer kreeg. Men kan er van 
overtuigd z~jn, dat als men deze of gene 
grote geleerde of kunstenaar zou onder
werpen aan dergelijke door theoretici 
uitgedachte proeven , hij b et er slecht 
af zou brengen. Het ware beter om zich 
dan ook zoveel mogelijk te verlaten op 
de werkelijke ervaringen en de practijk 
zelve, in het beroep in kwestie. De min
derwa!lrdigheid van het individu mani
festeert zich dan niet in een slecht 
examen maar in een r eeks tekortko
mingen, hetzij in verstandelijk ver
mogen, in wilskracht of in aanleg. 
I emand, die zijn gedachten niet bij het 
werk kan houden, of er behagen in 
schept om zonder enige reden te liegen, 
te veinzen of te bedriegen, is evenmin 
gescllikt voor het bedienen van een in
gewikkelde machine als een domkop 
zonder meer. 

Wat nu de scheidingslijn of de aan te 
leggen maatstaf betreft: deze varieert 
naar gelang van de eisen der techniek 
en vertoont over h et geheel neiging om 
steeds strenger te worden. Naar gelang 
de gelegenheid voor eenvoudige arbeid 
inkrimpt, stijgt het aantal dergenen, dat 
als overtollig wordt verworpen. Naar 
gelang ook het aantal toeneemt der ge· 

specialiseerde- en hoger eisen stellende 
beroepen, waarin de werknemer een 
kostbare installatie bedient, waarvan 
de geringste beschadiging verliezen met 
.zich brengen die - in geld uitgedrukt
aanzienlijk hoger zijn dan verscheidene 
arbeidersdagen , wordt het meer en meer 
noodzakelijk diegenen te verwijderen, 
die zelfs slechts in geringe mate tekort 
schieten in verstand, waakzaamheid of 
geestelijke controle. Men kan zich, zon
der paradoxaal te worden, een niet eens 
h eel ver verwijderde maatschappelijke 
to:stand voorstellen, waarin minstens 
een-derde -en misschien zelis meer
van het aantal der individuen van de 
huidige samenleving zou behoren tot 
de groep der overtolligen. 

Banen scheppen 

lnmiddels doet de maatschappij 
haar best om er niet al teveel aan
dacht aan te besteden. Zij doet het 
voorkomen, aJsof zij dit verschljn
sel verwart met dat der werkloos
heid in het algemeen. Zij maakt 
gebruik van de laatste uitlaten en 
vergaarbakken, die haar nog res
ten: zij vermenigvuldigt b.v. de 
lage bureaucratische functies en 
wat dies meer zij. 

Naast productieve fabrieken , schept 
zij een administratie met tal van onder
geschikte baantjes, die niets anders zijn 
dan een nest voor geestelijke onhenul
ligheid en luiheid. Maa:r in een maat
schappij, die gezond wil zijn, zullen tal 
van deze uitwegen verdwijnen of althans 
minder kans hieden . De legers van vroe
ger b .v. ahsorbeerden in htm lagere 
rangen -om van de andere nog 
maar niet te r eppen- tal van arme 
drommels, die het hurgerlijke leven had 
uitgestoten. Moderne l egers echter 
-vooral in de beroepska,der- zijn 
meer en meer technische organismen 
geworden. De individuen, die h et op· 
neemt, moeten minstens over dezelfde 
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b ekwaamheden beschikken als de ~pe
cialist en ingenieur en accoutant in fa
brick of hedrijf. 

Het is van belang hierhij op te mer
ken, dat werkloosheid als een gevolg 
van ongeschiktheid een optimistische 
opvatting van b et klassieke socialisme 
onhoudbaar maakt. Een bepaalde rich
ting van dit socialisme beweerde: ,,Des 
te beter, indien de machine het werk 
vermindert. lnplaats van werknemers 
uit te stoten op de kapitalistische ma
nier om zo8oende onder hen concuren
tie teweeg te brengen en de lonen te 
verlagen, z~llen wij het aantal werk
uren verminderen. De door de machine 
uitgespaarde uren zullen wij gelijk
matig onder .de werknemers verdelen 
als rusturen. Niemand zal meer werk
loos zijn. Maar de werkdag van de ar
beider vermindert tot vier uur of drie 
uur of zelfs nog minder". 

W elnu, deze oplossing is aileen dan 
mogelij k, indien men bij voorbaat aan
neemt, dat de bekwaamheid van aile 
werknemers vrijwel gelijk is en de tech
nische complicaties even eenvoudig zou- · 
den kunnen worden opgelost. Maar een 
kruier, wie het werk door een machine 
uit de handen wordt genomen, is daar
door nog niet noodzakelijkerwijze in 
staat om een ingewikkeld mechanisme 
te bieden. En als hij geestelijk boven
dien een nul is, zal niemand hem 
- voor drie of voor acht uren per dag
een machine van vijfduizend dollar 
toevertrouwen., die in een seconde van 
onachtzaamheid grondig kan worden 
vernield. 

Mechanisatie selecteert 

In feite vertoont de mechanisatie de 
neiging om een selectie toe te passen , 
op de manier waarop in oude tijden 
veldheren ten strijde trokken. En in 
uiterste instantie wuden we vermoede
lijk veranderingen te aanschouwen krij
gen , die de theoretici niet hebben VQor
zien. We zouden wellicht zien de ge
specialiseerde fabrieks-arbeider, wiens 
kennis, loon en voorrechten steeds gro· 
ter zouden worden, omringd door een 
staf van personeel , met een troep dienst
knechten, ,door hem onderhouden. Hij 
zou er een of andere arme drommel op 
na houden om zijn pijp te stoppen, een 
tweede om h em in en uit zijn werkpak 
te helpen, een derde om zijn kleren te 
onderhouden en hem bij het verlaten 
van de fabriek behulpzaam te zijn bij 
het bestijgcn Yan zijn motorfiets of zijn 
auto. 

Zover zuilen we misschien niet 
komen. Maar h oever dan wei? 

Jules Romains 
in , Carrefour". 



B'ydrolin. comhinatie vliegtuig • schip 
Geslaagde proeven in Nederland 

' R eeds enige tijd vertoeft in West-Brabant de Engelsman mr. Hook, die 
behalve pensionhouder op bet eiland Wight ook nog uitvinder van beroep is 
en in deze Iaatste kwaliteit cfe , Grand Prix" voor uitvinders wist te veroveren. 

Een van Hooks vindingen is de ,hydrofin", de ,watervleugelboot", die in 
plaats van door bet water hoven bet water vaart. Samen met de Roosendaalse 
knutselaar Jan Radenmakers, die een vriend van de uitvinder is, bouwde 
Hook te Roosendaal bet tweede , hydrofin"-exemplaar, dat dezer dagen in bet 
Hollands Diep bij Willemstad te water werd gelaten en waarmee zeer 
geslaagde demonstraties zijn gegeven. 

Watervleugels 
Zeven jaar lang heeft Hook gezocht 

naar de ideale combinatie van bet snel
ste en bet langzaamste middel van ver
voer: bet vliegtuig en de boot. Hij kwam 
daarbij tot de conclusie, dat een vleugel 
evengoed in het water kan worden ge· 
bruikt om een boot te dragen als in de 
Iucht om een vliegmachine hoog te 
houden. Dus bevestigde hij aan stijlen 
onder zijn boot watervleugels (,hydro
foils"), die bet vaartuig tot enige tien
tallen centimeters hoven bet water uit· 
stuwen, wanneer de snelheid van bet 
vaartuig groot genoeg wordt. Daarmee 
voorkomt Hook verlies van energie, 
want het is een vaststaande waarheid 
- naar hij vertelde- dat de weerstand 
van de hootromp toeneemt met bet 
kwadraat van de snelheid. 

Boven water varen J 

Het varen hoven bet water heeft 
reeds eerder de aandacht van uitvin
ders getrokken. Graham Bell bouw
de een vijf ton wegende, achttien 
meter lange boot, waarmee hij in 
1919 bet watersnelheidsrecord brak 
en in kalm water een snelheid ont
wikkelde van 114 km per uur. De 
Duitsers bouwden in de jongste 
wereldoorlog wei watervleugelboten 
tot 80 ton toe. Echter .... .. zowel Bell 
als de Duitsers hadden vaste water
vleugels aan hun vaartuigen, waar
door bij ruwe zee de boten toch 
geregeld met de neus in de golven 
doken en zodoende sterk aan snel
heid verloren. 

in horizontale lijn blijft varen. De 
,hydrofin" is dan ook volkomen zee· 
waardig, aldus verzekerde de beer 
Hook, vooral omdat de , jockeys" af
zonderlijk werken. 

Een ande winstpunt is, dat zee
ziekte aan boord van de , hydrofin" 
uitgesloten is, omdat de boot nu 
eenmaal niet met de golven en dus 
ook niet met hun deining in aan
raking komt. 

Wij hebben de , hydrofin" hoven het 
Hollands Diep zien spelevaren. R et 
ging werkelijk prachtig en de snelheid 
van de ,hydrofin" durven wij met een 
gerust hart op 60 k.m. per uur te schat· 

t en. Toekomstmuziek? 
Mr. Hook ziet grote perspectieven 

voor zijn vinding, omdat zijn boten 
zoveel sneller, Iichter en comfortabeler 

.r J -----

kunnen zijn dan de gebruikelijke typen 
boten. In aanschaffingsprijs zijn zij 
daardoor veel goedkoper. Vracht- en 
passagiersvervoer in binnenlands ver
keer, maar ook tussen Nederland en 
Engeland b.v., acht de b eer Hook zeer 
wei mogelijk en economisch zelfs in
teressant. De kleinere typen ,hydrofin", 
die door een luchtpropeller met vlieg· 
tuigmotor worden voortbewogen, kun· 
nen een snelheid bereiken van 90 k.m. ' 
per uur. De Engelsman zegt marine· 
vaartuigen te kunnen samenstellen, die 
een snelheid van 200 k.m. per uur zul
l en bereiken . Voor deze boten brengt 
het zweven hoven het water nog het 
voordeel mee, dat ze niet kunnen wor· 
den getorpedeerd. Orders 

Hook staat in relatie met de 
Franse admiraliteit, voor wie hij 
naar aile waarschijnlijkheid binnen
kort een aantal vier-persoons ,hy
drofins" in Frankrijk in serie gaat 
vervaardigen. Daarna komt een 
,hydrofin" voor bet vervoeren van 
vijftien personen aan de beurt. 
Aileen zou de Franse marine gaarne 
zien, da t de boten op ongeveer een 
meter boogie hoven de waterspiegel 
zouden varen. Hook experimenteert 
naarstig om deze Franse wens te 
vervullen. 

Uit ,Algemeen Handelsblad." 

Ook dit hezwaar heeft Hook weten 
op te heffen. In 1942 vroeg hij in Zuid
Afrika zelfs patent op zijn vinding aan. 
Hook maakt n.l. gebruik van ingenieus 
uitgedachte voelarmen (jockeys), die 
voor de boot uit het wateroppervlak 
aftasten, en die de hoek van de (be
weegbare) watervleugels vergroot, wan
neer er een golf nadert. Daardoor krijgt 
de .,hydrofin" meer draagkracht en 
gaat hij over de golf heen als een auto 
over een heuvel. Zijn de golven klein 
dan kunnen de , jockeys" zo worden a£
gesteld, dat zij precies van golftop tot 
golftop reiken en de boot dus prachtig 

· De Technische Dienst vindt , Sl:oo:Kolie als brandstof voor motorinstal
laties" een te lange omschrijving en gebruikt daarom het codewoord: 
,Petronella". 

De hoofdwerktuigkundige van een van ·de schepen , die thans met 
,Petronella" te maken hebben, gaf als zijn opinie te kennen: , Je kunt 
zeggen, wat je wilt, maar P etronella doet het toch maar goed !': 
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Bii de foto's: 
1) Nu het nieuwe agents• 
schappij te Tandjong Priok l 

in gebruikneming nadert, i! 
eens een blik te slaan op t 
gebruik zijnde agentschap, 
meegemaakt. Het werd v66: 

2) De chef van de afdc 
Magazijn Dienst der maats< 
P. Beenhakker, vierde op : 
te zijnen huize zijn 30- jarig 
maatschappij. Het zilveren 
de beer Beenhakker inderti 
vieren. oindat hij toen in eE 
zat. Onder de gasten bevond 
de beer en mevr. Harinck. ' 
Harinck, mevr. Beenhakker, 
bakker en mevr. Harinck. 

3) Op 22 J uli j.l. vierde de 
gelegenheid werd van het gc 
4) Op 13 Augustus j.l. vierd 
5) De chef van de Bewakin 
eveneens zijn zilveren jubile'l: 
6) Klerk I Abd. Hanap bin r 
25 jaar geleden in dienst der 
7) In de W erkplaatsen dex: 
jlibileum. 
8) In deze , Uitlaat" schrever 
er, n.l. het s.s. Ban Hong Lio1 
De Ban Hong Liong to PaleD 

OV€R 
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p der maat-
voltooiing en 

et aardig nog 
thans nog In 

1t veel heeft 
gebouwd. 

'"'"'!S"'"'"''!S'"...,'"''" Siroen te Telu.k Bajur (Emmahaven) zijn 25- jarig dienst~ubileum. Bij de:z:e 
deze foto gemaakt v66r het agenstchap der maatschappij. 
L. Koster zijn 25-jarig dienstjubileum. 

der maatscbappij te Tandjong Priok, de beer H. J. Nieuwenkamp, vierde op die datum 
de maatschappij. 

van de Magazijndienst in Tandjong Priok herdacht op 13 Augustus jJ. het feit, dat hij 
~>•t.ol't""''nl1 trad. 

vierde de kuli-mandur Doerakim op 3 Augustus j.l. zijn 25-jarig 

over de schepen, die bij de maatschappij in charter varen. Een van hen is een oud K.P.M.
vroegere Van. Hoorn, die in 1908 bij de maatschappij in de vaart kwam. 

ICht 1n B€€lb 
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DIEREN OP ZEE 
Enige jaren geleden was de G o o d H o p e C a s t I e van Mombasa 

onderweg naar Engeland met o.m. een lading wilde dieren voor Engelse 
dierentuinen. Enkele beesten, waaronder twee luipaarden, ontsnapten gedu
rende de reis uit hun kooien. Het schip naderde Suez, toen drie wilde dieren 
losbraken. Zij hadden ongezien htm kooien kunnen beschadigen. Het eerst 
was een hyena er uit. Er werden pogingen gedaan om bet beest weer levend 
te vangen. In angst sprong bet tenslotte overboord. 

Toen de volgende morgen om vier uut· een officier van de wacht zijn 
rondje maakte, h ad hij de onplezierige ervaring een luipaard los op bet dele 
te zien rondslenteren. Het kon voor worden geisoleerd en vormde daar geen 
gevaar meer voor passagiers en opvarenden. Schijnwerpers bleven des nachts 
voortdurend op hem gerich t. Later ontdekte men, dat er ook nog een tweede 
luipaard was losgebroken. Vergiftigd vlees werd klaar gemaakt en de beste 
schutters onder de opvarenden gerequireerd. Merkwaardig was, dat men 
tenslotte de luipaarden met de brandspuit in hun kooien terug kreeg. 

Wilde d.ieren zijn sedert bet einde 
van de oorlog geregelde ,colli" op de 
manifesten van vracht- en passagiers
schepen. Gemcenlijk worden zij zonder 
veeJ moeilijkheden vervoerd en afge
leverd. Ook met onze K.P.M.-schepen 
z'~n dikwij ls wilde dicren vervoerd. 
Olifanten en apen behoren tot de meer 
geregelde ,passagiers". Apen kunnen 
niet best tcgen zeereizcn en olifanten 
behoren cvenmin tot de bcste zeevaar
ders. De mecste olifanten, die worden 
geexporteerd voor dierentuinen en cir
cussen, zijn nog jong, n.l. ongeveer een 
jaar. Geocfende oppassers reizen mees· 
tal mee en zij hebben een zwaar kar· 
wei. 

De laatste jaren is er vooral van de zij
de van de dierentuinen veel vraag naar 
wilde beesten. Bij bet uitbreken van de 
oorlog z~jn de dieren in de meeste tui
nen doodgeschoten, opdat zij ingeval 
van bombardementen gcen gevaar voor 
de bevolking zouden opleveren. Vele 
Ieeuwen zijn in Abyssinie gevangen. 
Apen komen vooral uit Madagascar. 
Uit de Belgische Congo zijn gorillas 
geexporteerd, alsook grote apen en z.g. 
, okapi" 's. Vroeger was Zuid-Afrika 
een belangrijke leverancier van wilde 
dieren, maar de laa tste jaren is de 
export gering geweest. Zuid-Afrika had 
de grootste moeite om z'n eigen dieren
tuinen vol te krijgen . 

Passagiers 

Er zijn vele gevallen, waarin moeilijk
heden met wilde dieren aan boord, zijn 
ontstaan door passagiers, die soms 
merkwaardige ,huisdieren" mee op 
reis nemen. Er was b.v. een passagier , 
die altijd zijn lievelings-slang meenam 
en als hij van Mombasa naar Durban 
reisde, behoorde die slang tot zijn ba
gage. H et schip was al een paar unr 
huitengaats, toen een steward dat ont
dekte. De passagier was in de badka
mer. Hij had niet gedacht, dat er 

iemand in z'n hut zou komen en de 
sl ang losgelaten. In zijn vlucht vergat 
de steward de deur van de hut te slui
t en en de slang kwam naar buiten. Ge
lukkig kwam de eigenaar toen net uit 
de badkamer. Het bleef bij enkele on
plezierige woorden tussen de kapitein 
en de passagier, die op z'n latere rei
zen met schepen van diezelide maat
schappij zijn geliefde slang niet me~r 
mocht meenemen. 

Papagaaien 

Niet iedere kapitein is een dieren
liefhebber, maar de meeste zeelui zijn 
dol op mascotten. Honde.1, katten, pa
pagaaien en allerlei andere soorten vo
gels hebben door de eeuwen been aan 
boord van schepen geleefd en de een
zaamheid dikwijls opgevrolijkt. Bon
den , katten en papagaaien zijn de meest 
voorkomende scheepsdieren. Dikwijls 
zit er een commercieel tintje aan, want 
de zeelui kopen in vreemde havens de 
papagaaien goedkoop op en verkopen 
ze in de. thuisbavens. Deze papagaaien· 
handel is niet meer, wat zij vroeger was. 
De vrees voor papagaaienziekte heeft 
een aantal importhavens gesloten en er 
zijn nu vcle Ianden , die import van pa· 
pagaaien niet meer toelaten. 

Het vervoer van papagaaien en 
exotische vogels is zo profitaUel 
gebleken, dat er een West-Indische 
scheepvaartmaatschappij is geweest, 
die een ,vracht" van 10 shillings 
eiste voor iedere vogel, door een lid 
van de bemanning vervoerd aan 
boord van de schepeu der rederij. 
Desondanks namens de opvarenden 
vele vogels mee 

Katten 
De vriendschap tusscn de zeeman en 

zijn kat wordt niet vcrduisterd door 
commerciele mo tic\ cu. De kat heeft 
men altijd kunnen v1nden op grote zo
wel als op kleine schcpen. Er zijn maar 
weinig schepen, die zonder een kat 
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varen en de gevallen zijn talriJk ge
weest, dat de afvaart van een schip 
werd vertraagd, omdat de hele beman
ning langs de kade naar een vermiste 
scheepskat zocht. 

K atten zijn goeie ,zeelui", beter 
dan honden en papagaaien. Som
mige honden worden zeeziek en 
blijven dat hun hele Ieven. De 
gemiddelde kat is echter na haar 
eerste zeereis grondig op een schip 
thuis. Zij raakt spoedig gewend aan 
de scheepsgeluiden en aan de 
scheepsrontine en als de bel gaat, 
komt ze meestal zelf wei naar bet 
kombuis om eten te halen. 

Zeelieden kunnen over katten leuke 
verhalen vertellen, vooral over katten, 
die in vreemde havens zijn gaan ,pas
sagieren" en zich daar een levensgezel 
(lin) hebben aangeschaft (ook katten 
hebben in ieder stadje een ander 
katje, zoals bet gezegde luidt) . 
Soms zijn ze zo lang aan de wal 
gebleven, dat ze hun sch.ip heb
ben gemist. Later zijn sommige van 
deze katten als verstekelingen op an
dere schepen terecht gekomen en soms 
ook -jaren later- op hun oude schip 
teruggekeerd, dikwijls honderden mijlen 
van de haven, waar zij aanvankelijk dit 
schip misten. 

Goede barometers? 

Scheepskatten hebben een grote 
reputatie als barometers. Men zegt, 
dat indien een kat rusteloos is, er 
onweer kan worden verwacht. Als 
de kat veel slaapt, betekent dat een 
langdurige periode van kalm weer. 
Wanneer de kat aan dek blijft en 
niet naar beneden wil, zelfs niet op 
een stuk vis in ontvangst te nemen, 
komt het schip vermoedelijk spoedig 
in de mist terrecht. Wanneer de kat 
klagelijk miauwt, kijkt de bijgclo
vige zeeman in de richting, waarin 
qe kat miauwt, vanwaar dan een 
storm op komst zou zijn. 

Deze verhalen komen uit de tijd van 
de zeilschepen, toen men ongetwijfeld 
rekening hield met deze wijze van 1 

weersvoorspelling. De moderne kapi
tein houdt bet maar bij z'n radio
berichten en de instrumenten... ... Er 
is ook een tijd geweest, dat geen enkelc 
zeeman wilde monsteren op een schip 
met een kat aan boord, omdat tnen ge· 
loofde, dat dit beestje ongeluk voor
spelde. De kat heette toen een eerste
klas Jon as te zijn. Het is zelfs zo erg 
geweest, dat men in aile ernst geloofde, 
dat een kat een storm teweeg kon 
brengen door zijn vacht de tegen de 
draad in te wrijven of te likken .. .... 

Slot : zie pag. 12 



<> V oor de verzorging van 
het zogenaamde ,concor
dante" lager, uitgehreide 
lager en middelhaar onder
wijs in Indonesie is in het 
!even geroepen de ,Stich· 
ting voor Nederlands onder
wijs iti Indonesie''. De•Kon. 
Paketvaart Mij. is contri
huante van deze stichting, 
zodat werknemers der 
K.P.M. wier kinderen op 
scholen van de Stichting 
gaan, schoolgeld volgen s h et 
billijke tarief der zgn. 
,Stichtings-leerlingen" zijn 
verschuldigd. 

·o Met het Italiaanse m.s. 
Surriento, dat op 9 Augustus 
j.l. van Tandj.ong Priok 
naar Europa vertrok, reis
den de heren J. C. en R. W. 
de Gens (zoons van dienst
chef J . F. P. de Gens), mevr. 
C. H. M. de Gr.oot-Raaphorst 
met twee dochters en een 
zoon (gezin van geiagvoer
der N . de Groot) ; mevr. 
W. J. te Boekhorst-Marcus 
met twee dochters en een 
zoon (gezin van hoofdempl. 
L. A. J. t e Boekhorst) ; 
mevr. M. M. E. Utrecht
Dettmes en drie zoons (ge
zin van 2e Wtk. J. C. L. 
Utrecht) ; mevr. W. Zindel
de Graaff met dochter en 
zoon (gezin van 2e wtk. J. J. 
A. H. Zindel); mevr. A. G. 
Fontein-Onnen en dochter 
(gezin van 1e stm. P. J. P. 
Fontein) ; mevr. S. H . v.d. 
Heuvel-Van Hek en twee 
dochters (gezin van hoofd
wtk. C. J . v.d. Heuvel); 
hoofdempl. R. F. W. S. von 
Magius en de heer R. Mit
chell (zoon van adj.-ch ef 
G. D. Mitchell). 

Met dit schip reisden 
eveneens 3e wtk. J. v.d. 
Berge, Mevr. Luhach-Ziel 
en dochter (echtgenote 
Em pl. F. Luhach), Mevr. 
M. Willemse-Bus met twee 
dochters (gezin em pl. J. A. 
Willemse) en de heer G. E. 
W aitz, (won Hoofdwtk. W. 
P. M. W aitz). 

<> De kijker van oud
gezagvoerder Rash-orn, die 
wij in ,de Uitlaat" h ehhen 
,geadver~r~"• is reeds 
~c~t. 

k. p.m.-JOURnaal. 
<> L. A. J. te Boekhorst is 
afgetreden als agent van on
ze maatschappij te Padang. 
F. H. Hordijk heeft hem als 
oodanig opgevolgd. 

0 Hulpagent J . D. Bever
wijk is te Biak als zodanig 
opgevolgd door W . J. C. 
Bedeker. 

0 In Merauke is helper 
Ch. Talakua vervangen door 
de hulpagent P. Ch. Wie
landt. 

0 Ll. wtk. T . L. Hoop is 
op 28 Juli j.l. in dienst van 
onze maatschappij gelreden 
als Se wtk. 

<> De 11. wtkn. J. H. 
Kimmel, F. F. Ogilvie en M. 
Koot zijn per 1 Aug. j .l. als 
zodanig ep onze vloot ge
plaatst. 

<> De 11. wtk. M. A. v. 
Beekum heeft per 1 Aug. j .l. 
zijn hetrekkingen met onze 
maatschappij verhr-oken. 

0 4e wtk. A. H. J. Liesting 
is op 28 Juli j.l. alsnog he
vorderd tot 3e wtk., waar
mede wij hem van hartt:> ge
lukwensen. 

<> 2e stm. E. Dijkstra ver
t rok met de Constellation 
op 1 Augustus j.l. naar 
Nederland met gezinsschei
dingsverlof. 

0 Gezagvoerder A. van 
Alphen arriveerde op 3} 
Juli j.l. uit Nederland per 
Constellation. Gezagvoerder 
van Alphen hracht in het 
moed.erland zijn gezins
soheidingsverlof door. 

0 Met de Connie van 12 
Augustus j.l. vertrok met 
vervroegd pensioen naar 
Nederland Gezagvoerder C. 
Wildeman. 

0 Met ingang van 27 J ulj 

j.l. heeft de heer M. P. Ko
ning de Ieiding van de afde
ling Secretarie vo:~n het 
Hoofdkantoor te Djakarta 
overgenomen van de . heer 
D. M. van _Le~_!l~en. 

<> Allen, die op liet lioofd- ' 
kantoor werken en · velen, 
die onze maatschapij op de 
vloot dienen, hehben te 
eniger tij d -sommigen dik
wijls, anderen hij gelegen· 
heid- te maken gehad met 
,Cora" · (voor enkelen} of 
mevr. Van Baarda (voor de 
meesten). Mevr. Van Baarda 
was op de afd. C.D. degene, 
die de honnetjes schreef, 
waarmee men zich in het 
mer~waardige ,pakhuis" van 
mevr. Schell kon vooTZien 
van de proviand-artikelen of 
dranken, die door mevr. 
Van Baarda waren ,toege
staan" -volgens de regelen, 
daarvoor ,van hogerhand" 
gesteld. 

Mevr. Van Baarda heeft 
thans de dienst van onze 
maatschappij verlaten en is 
met het m.s. Willem Ruys 
van 10 Augustus j.l. voor
goed gerepatrieerd. 

Op Zaterdagochtend 5 
Augustus werd op de afde
ling een , intiem" afscheids
partijtje georganiseerd, waar 
velen kwamen om mevr. 
Van Baarda goedendag te 
zeggen. De grote opkomst 
-o.m. van directeur Har· 
inck en vrijwel aile dienst· 
chefs moet voor mevr. Van 
Baarda h et hewijs zijn ge
weest van de grote achting, 
die zij in het hedrijf genoot. 
Wij hopen, dat mevr. Van 
Baarda nog lang van haar 
pensioen zal mogen genie
ten. Dit werd haar toege· 
wenst door de chef C.D., de 
heer Mulder, die mevr. Van 
Baarda als herinnering aan 
haar tij d in Indonesie een 
prachtig schilderij aanbood. 
In een geestig speechje 
dankte ,Cora" en zeide, dat 
het haar goed deed te zien, 
zij niet aileen ,melk-vrien
dinnen" en ,jenever-vrien· 
den" had gehad. 
Teg~lijk nam afscheid de 

heer J ans, chef van het 
r estauratiebedrijf, die 3 ja
ren aan de C.D. verhonden 
is geweest. Pok h em 'werd 

,-~ -&OU'\'ell.ir , a~g~hpden. 
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.[Het geb"eiecc.J::>:.personeell 
.. en de genodigden genoten 

daarna van de koele dron
ken en verse taartjes. 

. 0 Met het m.s. W illem 
Ruys, dat op 3 Augustus 
j.l. nit Nederland te Tan
djong Pri-ok arriveerde, 
kwamen in Indonesie aan: 
Adjunct-chef L. J. Hofland 
(Cm. III/ HK), Hoofde:m
ploye A. H. Lawa met echt
genote en twee kinderen 
(Cm. Kas), empl. C. L. J . 
van Hartrop met echtgenote 
en drie kinderen (Ag. 
Priok), em pl. W. Ch. I 
Singal met echtgen te (Me
nado) gezagvoerder W. A. 
van Aleheek, en de 4e stuur· 
lieden G. A. Vreeken en L. 
Ruygrok. In het kader der 
gezinshereniging reisden 
ditmaal met de Willem 
Ruys: Mevr. W. J. Janssen· 
van Hal (echtgenote empl. 
H . J. J anssen (Surahaia) , 
Mevr. A. C. Schaefer-Gouw 
(echtgenote empl. W. F. 
Schaefer), Mevr. A. C. 
Arnold-van Ruyven en twee 
kinderen ( echtgen. em pl. 
W. J. Arnold; T jireoon) en 
Mevr. A. Volmer-Tjebbes, 
(echtgen-ote Gezagvoerder 
Ch. A. Volmer). 

0 Op 10 Augustus j.l. ver· 
trok het m.s. Willem Ruys I 
wederom naar Nederland 
met de volgende K.P.l\f.-ers 
aan hoord: Mevr. G. Dijk
huizen-Lorie met drie zoons 
(ge~ gezagvoerder A. Dijk- I 
huizen), Adjunct-Chef J. 
Th. H. Schotel met echtge· 
note en drie kinderen, ge· 
zagvoerder C. D. Caalen, 
Mevr. J . Uilenherg-Bokma 
met zoon, (gezin gezagvoer
der J . W. Uilenherg), Mevr. 
E. Noordh-oek-Hegt (echt· 
genote Hoofdempl. W. A. J. 
Noordhoek-Hegt), 3e wtk. I 
H. W eevers en echtgenote, 
2e wtk. I. Douw, Empl. W. 
Iken en echtgenote, empl. 1 

0. Pietersz met echtgenote ' 
en vier kinderen, Diem;t 
chef K. L. Lussanet de la 
Sablonniere, Empl. Mevr. 
C. van Baarda-Kleyst, 2e 
wtk. M. Berrevoets, Empl. 
B. J. Jans en echtgenote, en 
Hoofdempl. L. J. W. Spijker · 
~ ec~tgenote. 



rELF CHBRtERSCHEPEN 
VRREN VOOR K· p. M· 

Wie de laatste maanden de dage- De Ganandoc (2.010 tons deadweight) 
lijkse positielijst van onze K .P.M.- is een scbip, dat onder Panameesche 
schepen wei eens heeft ingekeken, vlag vaart en toehehoort aan de fa. 
zal daarin enkele vreemde, ofschoon W allem & Co eveneens te Hongkong. 
zeer welluidende namen, zijn tegen· De Havsbris (1.910 tons deadweight) 
gekomen. Zij behoren toe aan de elf hehoort aan een rederij te Stockholm, 

Zweden. 
schepen, die door onze maatschappij 
voor kortere of langere duur zijn Tenslotte zijn er dan nog de San 

Jeronimo (2.240 tons deadweight, onder 
gecharterd om te h elpen bet lading- p anameesche vlag), de Adelanto (onder 
vervoer in en buiten de archipel te p 

anamese vlag), de Shapur (onder Pa
verwerken. nameesche vlag) en de Promise. 

H et charteren van deze sch epen ; ~' 

\ 

--noodzakeHjk- geworden, amgezien bij 
een gelijk gehleven -en in sommige 
gevallen toegenomen- ladingaanbod, 
de omlooptijden van onze eigen K.P.M.
schepen langer zijn geworden, tengevol· 
ge van allerlei moeilijkheden, niet in de 
allerlaatste plaats een gevolg van de 
nog voortdurende arbeidsonrust hier 
te lande, welke zich o.m. uit in her
haalde staking en in de havens." Het 
ladingaanhod kon zodoende niet meer 
worden verwerkt en deze buitenlandse 
,versterkingen" moesten worden aange
rukt. Het hehoeft geen hetoog, dat dit 
charteren van buitenlandse schepen, die 

geen hetaling in lndonesische courant 
aanvaarden, een kosthare geschiedenis 
en derhalve van tijdelijke aard is. SoiD.lllige van deze charter-schepen 

varen al geruime tijd als zodanig voor 
de K.P.M. en zijn dermate ingeburgerd, 
dat er velen zullen zijn voor wie het 
nieuws is, dat de schepen niet tot onze 
eigen maatschappij-vloot behoren, doch 
daarvan maar tijdelijk deel uitmaken. 
Wij denken in dit verband b .v. aan 
de Khoen Hoea, die -als wij ons wei 
h erinneren- reeds voor de oorlog in 
ch arter voor de K.P.M. voer. De Khoen 
Hoea is - dit als aardige bijzonder· 
heid- b et enige gro te schip, dat voor 
de K.P.M. in de wateren van de' Indo
nesisch e archipel onder lndonesische 
vlag vaart. Het scbip is n.l. te Pontia· 
nak ingeschreven. 

K. P.M.· veteranen 
weer in actie 

Verder is <laar de Bang Hong Liong 
(2.070 tons deadweight), die zeli eens 
tot onze K .P.M.-vloot behoorde (n.l. 
als h et s.s. Van Hoorn) , alvorens het 
onder Britse vlag ging varen en onder 
zijn nieuwe naam voor zijn oude maat· 
schappij in b et archipelvervoer terug· 
keerde. 

Voorts h ebben we de Ibis (2.140 tons 
deadweight) een schip, dat onder 
Noorse vlag vaart en bet eigendom is 
van de , Ber gen Shipping Service" te 
Bergen, Noorwegen. 

De Ban Ho Wan (1.000 tons dead· 
weight) , die onder Britse vlag voer, 
eindigde joist op 10 Mei j.l. zijn charter 
bij de K.P .M. 

De Empire Jamaica (4.310 tons dead· 
weight), vaart onder Britse vlag en is 
bet eigendom van de fa. Peters & Co. 
Ltd. te Hongkong. Dit schip vervoert 
voor de K.P.M. de zware ladingen, 
vanwege bet extra-zware laadgerei, dat 
h et aan boord heeft. Met de Empire 
Mountain (4.380 tons deadweight) he· 
hoort hij tot de ,zware jongens" van 
de huidige vloot. De Empire Mountain 
vaart ook_ on,der Britse vlag. Het schip 

behoort aan de Moller Line Ltd. 

Punten met B. v.c. gedeeld 

Op 11 Augustus j.I. speelden de 
veteranen van onze maatschappij 
te Djakarta een wedstrijd tegen die 
van de B.V.C. Deze ontmoeting 
verliep binnen, zowel als buiten de 
krijtlijnen in een zeer genoeglijke 
sfeer. Wat de stramme ledematen 
van de , oudjes" ditmaal aan 
voetbal deden, overtrof aile vorige 
orestaties. 

Tegen een regelmatig trainend B. V. 
C.-veteranen·elftal stelden zich de vol
gende K .P.M.-ers op: 

Mudjitaba 
JJ. Moerman 
H. Hazenbroek 
H. Harinck 

E.F.H. v. Santen 
J.M. Dekker 

C. Walet J .W.O. v.d. Bosch 
Tj. Reyinga GJ . Koper 

Mr. D.F. de Koe. 

Het aan heide kanten verrassend 

snelle spel uitte zich in een half dozijn 

doelpunten, dat hoffelijk werd verdeeld 

en zodoende de eindstand op 3-3 hracht. 

Na de wedstrijd, -in de kleed

kamers- herinnerde men zich evenwel 

de toezegging van de beer Bornkamp, 

de B.V.C.-nestor, die ruim drie minuten 

voor bet einde, toen B .V .C. nog met 

3-2 leidde, bepaalde, dat het eerstvol-
gende doelpunt dub bel zou tellen .. . . . . 

Prompt hierop kogelde Koper de gelijk
maker in het B.V.C.-doeL De conse-
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quenties van de toezegging werden 

door de sportieve gastheren gaarne 
aanvaard. Zo kwam bet, dat deze 

gezellige middag eindigde met een 

morele K.P.M.-overwinning, waartegen

over door de K.P.M. een B.V.C.-b elofte 
voor een spoedige revanchewedstrijd 
wer d verkregen. 

Teluk Bajur 
Kapt. Koning -en vele anderen

hebben ons er op gewezen, dat er in het 
aan officiele gegevens ontle'ende artikel 

,lndonesische havens leden verliezen" 

(,Uitlaat" no. 13 Se jaargang) een on

juistheid is geslopen,- die verwarring zou 
konnen wekken . 

Sprekende over de haven. Teluk Bajur 

zou kunnen worden gedacht aan de 
gelijknamige havenplaats bij Beraoe. 

Bedoeld was echt-er de havenplaats, die 

tot voor kort ,Emmahaven" h eette en 

thans ook ,Teluk Bajur" beet. 

Er zijn nu twee havens ·in Indooesie 
van die naam. Dit h eeft ook binnen bet 

bedrijf verwarring gewekt, toen brieven ' 

en telegrammen hestemd voor ,Teluk ' 

Bajur" (Emmahaven) naar Teluk Bajur 

(bij &raoe) werden gezonden. 
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Hieronder volgt de vo!)rtzetting van de ranglijst van nautici, die wij in bet vorige nwnmer van dit orgaan 
aanvingen. De lijst is bjjgewerkt tot 1 Juli 1950. 

1. J . Meijlink 
2. J. H . Runia 
3. M. W. de Smid 
4. J. Nee 
5. J . G. Pameyer 
6. M. G. P . Zindel 
7. H. A. v. d. Reyden 
8. A. Mulder 
9. J . Grin 

10. D. v. Hekken 
11. K. A. Czech 
12. Tj. v. d. Molen 
13. J. de Jong 
14. H . Boeree 
15. W. v. d. Graaf 
16. Th. Terhorst 
17. J . Slijper 
18. C. W. v . Maanen 
19. H. J . Dikker 

1. A. M. de Waard 
2. J. J . v. d. Riet 
3. F. W. Kaptijn 
4. H. J. Wulffraat 
5. W. L . M. v. Troost 
6. G. E. Bod 
7. H. J. Brons 
8. R. V. Brouwer 
9. A. M. Frigge 

1. W. I. Latuheru 
2. w. R. Abels 
3. J. H. Barkey 
4. F . Orth 
5. W. Martherus 
6. J . E. Blaset 

W. Dijkstra 
B. Wagner 
G. J. Dijxhoorn 

* 
3e STUURLIEDEN 

20. T. Zuidema 39. J . J . Ripke 58. C. P. v. d. Heyden 
21. H . Hofmeyer 40. J. Touw 59. A. J. E. M. v. Ekelen-
22. P. Starkenburg 41. A. Thiescheffer burg 
23. W .A.M. v. Koningsveld 42. J. F . A. Janssen 60. J . Bakker 
24. G. Kluen 43. A. B. Albrecht 61. A . J . Manuputy 
25. J. W. G. Thorborg 44. H. Buth 62. A. A. A. Persoon 
26. Ch. F. Schluter 45. M. Kerkhoff 63. P. Zonneveld 
27. D . J . Uitenbroek 46. J . A. Haringsma 64. J . L . Elmont 
28. H. Pronk 47. H. L. v. Dam 65. H. W. G. Kuster 
29. M. J . Aldenkamp 48. M. H. Mol 66. H. Bax 
30. W. Brandt 49. K . Glas 67. E. v. Daatselaar 
31. H. Niermans 50. W. P. Heye 68. J. H. F . Stausebach 
32. M. M. Adamse 51. H. F . Ottenhoff 69. S. N. de Roc:hemont 
33. H. Muys 52. J. Devilee 70. H . J . H . Kristel 
34. J . N. v . Santen 
35. P. J. J . Ma-as 

53. J . M. Westerk-amp 
54. C. Bood 

71. W. C. Bouter 
72. L. A. v. Otterloo 

36. J. W. Wagemans 55. H. Koch 73. G. J. v. Gelderen 
37. B. J . Hennephof 
38. D. J . ~ueting 

56. R. Severien 
57. B. R. Beekhuysen 

74. J . Th. Tromp 
75. C. W. v. d. Poel 

* 
4e ST.UURLIEDEN 

10. H. de Geest 
11. P. Hoekstra 
12. A. S. Horrel 
13. K. P. C. A. Gramberg 
14. H. Stoter 
15. W. G. G. Beerekamp 
16. E. v. d. Wetering 
17. Ch. L. Rogge 
18. G. Hoevenaars 

19. P . B. Nieland 
20. C. Bakker 
21. D. J. M. Runhardt 
22. Th. H. Rappard 
23. G. E. Kaersenhout 
24. D. G. Snoodijk 
25. B. Th. W. M. Hoppen 

brouwers 
26. R. de Quack 

* 

27. G. Ch. F. Nowack 
28. J . W. F. v. Hummel 
29. G. v. Rheenen 
30. A . J . Leget 
31. R. Klein 
32. J. Roose 
33. C. Olij 
34. P. Bodde 

STUURMRNSLEERLINGEN IN PE VAART 
PER 1 JULI 1950 

7. N. Jans 
8. W. A. Supit 

13. C. V. Komansilan 
14. F. S. L . Kneefel 

19. H. R. A. J. Kray 
Z. N. van Dijck 

9. J. L. N. Voll 15. A. Bikker 20. H. Schull 
10. C. J. Hulihoff 16. G. H . J. Kamphuis 21. H. G. Tan 
11. H. J . v. Lingen 17. H. J. v. d. Poel 22. M. Tielman 
12. J . N. Supith 18. J. A. A. Brinkhof 

* 
GEZRGVOERDERS KORTVERBANDERS 

Ch. A . . Volmer 
C. Sijpestijn 
B. W. Valk 

J . M. Versteegh 
A. A. D. Hulsman 
Tj. Brouwer 

* 

J . v. Oudenaarde 
A. Schake! 
S.· F. J . Rohr 

76. B. Land 
77. W. F . Klute 
78. A. J. Verwaijen 
79. J. Dogger 
80. W. Louwris 
81. H. A. Meijer 
82. J . S . Wilting 
83. R. Labruyere 
84. B . Gatersleben 
85. J . A. H. Faber 
86. W. G. Sont 
87. A. J.P. Voider 
88. E . Oostervel'd 
89. J. J . Aalpoel 
90. P. de Kwant 
91. R. E. J. v. Dij'k 
92. E. v. d. Horst 
93. H. Jonkman 

35. J . A. v. Beurden 
· 36. A. W. Th. Wanders 

37. J. Mutd·er 
38. S. Sybranda 
39. B. E. Douma 
40. G. A. Vreeken 
41. L. Ruygrok 
42. J. Sloothaak • 

23. E. J. Vossenaar 
24. J . Emanuels 
25. H. C. Meyer 
26. A. Welsch 
27. H. Twisk 

R. Madle 
W. B. H. Strubbe 
G. P . W. Lijbers 
J . Kuiper 

In het volgende nummer zullen wij de ranglijst voortzetten me.t de namen van de teclmische leden van ons varende 
personeel. Ook deze zal in twee of meer gedeelten worden opgenOII!~ al naar gelang de plaatsruimte zulks toelaat. . 
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Uw pakket uit Nederlanq :_ 

Hoe zit dol met de invoer? 
Hoeveel moet U betalen ?" 

Pakjes -vooral als ze uit Neder
land komen- zijn altijd een wel
kome afwisseling in de gebruikelijke 
brievenpost. Vaak volgt op de pret
tige momenten van het openen der 
pakketten echter de bittere pil der 
te betalen invoerrechten, die ook 
bier te Iande -als overal elders
worden geheven. De verschillende 
bepalingen van de Nederlandse- en 
Indonesische r egeringen, betreffende 
de uit- en invoet van deze ,geschenk
zendingen voor uitsluitend gebruik 
van de geaddresseerde", zoals ze 
officieel heten vonnen voor oninge
wijden een labyrinth van onplezie
rige bureaucratische verdwalingen, 
,De Uitlaat" wil hierbij trachten 
op deze bepalingen iets meer Iicht 
te werpen en daardoor voor belang
hebbenden wellicht enkele moeilijk-

• heden helpen vermijden. 

Verzending 

':vneinde een ieder, die daarbij he
lang heeft, op de hoogte te stellen van 
de voorwaarden, waaronder paketten 
vrachtvrij met de nieuwe schepen onzer 
maatschappij van Nederland naar ln
donesie kunnen worden versluurd, is 

Slot ~ 

Schepen van Singapore 
Zuid-China. Het waren passagierssche
pen, die bij Lloyds allemaal als 100-
A '. geregistreerd stonden. 

De grootste rederij van Singapore is 
de Straits Steamship Company Ltd. 
Haar witte ,jachten" hehoren tot de 
mooiste schepen, die Singapore aan
doen. Thans staan zij onder heheer van 
de Blue Funnel Line, alsook trouwens 
de Ho Hong Steamship Company. 

De meeste reders van Singapore 
waren en zijn, gelijk uit bet boven
staande wei blijkt, Chinezen. Zij 
zijn goede werkgevers. Zij hebben 
de achting van hun kapiteins, van 
wie de meesten buitenlanders zijn. 
Het is niet teveel gezegd, indien 
men vaststelt, dat zonder deze Chi
nezen Singapore nooit de positie 
van een van de voornaamste havens 
van het Oosten zou hebben bereikt. 

L. F orebrace. 

het Amsterdam-kantoor er toe overge· 
gaan om deze voorwaarden vast te leg· 
gen. Aangezien men echter in Neder
land moeilijk kon beoordelen, welke in 
Nederland vertoevende familieleden van 
K.P.M.-ers voor een dergelijke circulai
re in aanmerking zouden komen, zijn 
de circulaires op luchtpostpapier ge
drukt, naar het hoofdkantoor te Dja
karta verstuurd. Belanghebbendeu 
wordt verzocht zich tot de aideling 
P.Z./ A.Z. te wenden voor · toezending 
van deze op dun papier gedrukte voor-

. waarden, die wen aan zijn familieleden 
kan opsturen om als leiddraad te die
nen bij de verzending van de paket
ten. 

Aankomst 

De verzending van de paketten nit 
Nederland is echter niet alles. Bij aan
komst hier te Iande zijn de zendingen 
eveneens aan zekere bepalingen onder
worpen. W at betJ:eft de bepalingen, die 
momenteel van kracht zijn hij de in
voer in lndonesie van genoemde zen
dingen, hebben wij ons tot -zoals men 
dat noemt- ,welingelichte kringen" 
van de maatschappij gewend. In dit 
verband raden wij trouwe lezers van 
, de Uitlaat" aan om ook het nummer 
van 1 December 1949 nog eens na te 
slaan . Onder de titel ,Let op Uw 
saeckl " treft men de diverse bepalin
gen aan, die thana nog deels van kracht 
zijn voor de invoer van paketten in 
lndonesie. Het systeem is echter nu iets 
gecompliceerder geworden, sinds de 
overheid de certificateD op buitenland
se valuta heeft ingesteld. 

Overzicht 

Van hedoelde ,welingelichte zijde" 
der maatschappij heeft men echter ons 
het volgende overzicht gegeven van de 
voor de invoer gel den de bepalingen: 

A.) Geschenkpaketten, waarvan 
de inhoud kennelijk is be
stemd voor persoonlijk gebruik 
( zulks ter beoordeling van de doua
ne) en waarvan de totale waarde 
niet hoger is dan Rp. 25.- (1 Rp. 
= I Ned. Gulden) zijn vrijgesteld 
van de betaling van invoerrechten. 

B.) De onder A. genoemde zen
dingen met een totale waarde tot 
Rp. 75.- (1 Rp. = 1 Ned. Gulden) 

12 

njn onderworpen aan de betaUng 
van invoerrechten over de totale 
waarde. 

C.) Bij invoer van onder A.) ge
noemde zendingen, waarvan de 
waarde m eer bedraagt dan Rp. 75.
(1 Rp. = 1 Ned. Gulden) moet een 
deviezen-certificaat a 200Cfo van de 
totale waarde van de zending wor
den ingeleverd en worden invoer
rechten geheven van. de werkelijke 
kostprijs van de goederen, plus 200% 
certificaatkosten. 

Van onder B. en C. genoemde hef
fingen zijn persoonlijke hagage en ver
huishoedel (voor zover dit gehruikte 
goederen betreft) vrjjgesteld. 

Voorheeld: Men wil een fototoestel 
importeren, waarvan de waarde Rp. 
100.- hedraagt. Hiervoor moet uus 
worden ingeleverd: een he drag aan 
certificateD van 200% van Rp. 100.
= Rp. 200.-. De invoerrechten wor
den nu geheven van de werkelijke kost· 
prijs van Rp. 100.- plus de Rp. 200.
ce'rtificaatkosten, dus van Rp. 300.-. 
In hovengenoemd geval wordt 30% in
voerrecht geheven, dus Rp. 90.-. Voor 
het toestel , waarvoor men in Nederland 
al Fl. 100.- h eeft neergeteld, moet 
men bier dus Rp. 200.- plus Rp. 90.
= Rp. 290.- betaJen. 

Uit bovenstaande bepalingen blijkt 
wei , dat het aan t~ raden is de ge
schenkzendingen zo klein mogelijk 
(in waarde) te houden. 

In dit verband moet echter met 
de meeste nadruk worden gewezen 
op bet feit, dat de Afdeling Inkoop
en Magazijn Dienst (paketten) en 
de Agent Priok (bagage en verhuis
boedel) niet kunnen zorgen voor 
invoerverklaring en/of deviezencer
tificaten. 

I Slot= .Dieren op zee 
Geen enkele zeeman zal een kat ver

drinken, want dit h eet een zekere ma
nier te zijn om een storm te ontkete
nen. Er is een geval bekend, waar.i.n de 
bemanning van een schip tot muiterij 
overging, omdat de kapitein, in een 
vlaag van woede, de scheepskat over
boord smeet. De moderne zienswijzen 
dienaangaande zijn gelukkig redelij
ker .... .. 

Sommige moderne zee-katten zijn 
ervaren reizigers. Enige jaren geleden 
was een geval bekend van de mascot 
·van het s.s. Araguay, die meer dan 
100.000 zeemijlen had afgelegd. 
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