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PR€S I ~€nt~ ~I R€Ct€UR 
Het is alweer een jnar geleden, dat ik U mijn Nieuwjaarswensen 

voor het jaar 1950 via de radio uit Nederland deed toekomen. H et is 
. thans niet mogelijk mijn beste wensen voor 1951 via de radio uit te 
zenden, doch ik wil gaarne van de gelegenheid, welke ,de Uitlaa t" mij 
hiedt, gebruik maken om U en Uw gezinnen een in alle opzichten voor
spoedig 1951 toe te wensen en de hoop uit te spreken, dat Gods rijkste 
zegen ook in dit jaar in grote mate Uw deel moge zijn! 

Ik wees er het vorige j aar reeds op, hoe moeilijk het jaar 1950 zou 
worden. Nu -op het einde van dit jaar- kan ik met dankbaarheid 
constateren, dat wij met vereende krachten onze weg in deze moeilijk
heden, welke dikwerf geheel onvoorzien waren, hebben gevonden. Ondanks 
deze moeilijkheden, welke inderdaad zeer groot waren en welke grote 
persoonlijke offers medebrachten voor U allen, zowel van het varend
als van het walpersoneel zijn er - vooral als wij aan andere 
groepen van het bedrijfsleven denk en- vele redenen, welke ons over het 
geheel genomen tot grote dankbaarheid moeten stemmen. 

Mijn heroep voor 1950 op U gedaan, hebt gij op voortreffelijke wijze 
vervuld en in niet geringe mate hebt gij mij daardoor in de mij opge
dragen taak bijgestaan. Ik dank U daarvoor uit de grond van mijn har t 
en ik doe voor het komend jaar wederom een beroep op U, dat gij mij 
de steun, welke ik in 1950 in zo grQte mate ontving, niet znlt willen 
onthouden, daar ook he t komende jaar ongetwijfeld grote moeilijkheden 
zal brengen, welke slechts te hoven kunnen worden gekomen, wanneer wij 
vereend onze beste krachten aan de Maatschappij geven. 

Het doet mij leed, dat wij de dag van 1 Januari, waarop het 60 
jaar geleden zal zijn, dat de exploitatie van de K.P .M. in deze wateren 
een aanvang nam, niet off.icieel kunnen vieren. De interna tionale toestand 
en de moeilijkheden in dit land zijn van dien aard, dat feestelijkheden 
achterwege moe ten blijven. 

Het grootse verleden van de K .P .M. in deze afgelopen jaren en de 
wetenschap, dat dit tot stand is gekomen door de gezamenlijke inspanning 
van hen, die in deze jaren hun beste krachten aan de Maatschappij 
hebben gegeven, mogen U een aansporing zijn en U de vaste wil geven 
om met vereende kracht een evengrote toekomst voor onze lVIaatschappij 
te verzekeren. 

Moge ik dan eindigen met U nogmaale een in aile opzichten gelukki ~ 
1951 toe te wensen. 

.. 
mR. w .- m. hens 

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

VIJF JAREN 
Voor U ligt het eerste nummer van 

de zesde janrgang van ,de Uitlaat". Een 
mijlpnni in d e niet altijd even onbewo· 
gen geschiedenis van het K.P.M.·perso· 
neels· en voorlichtingsorgaan is hier
mcde bereikt. 

Het is mi n of mcer gewoonte om hij zulke 
gelegenheden even stil te staan, te overzi en 
hetgeen werd bereikt, gemaakte vorderingen 
te belichten en - indien mogelijk- een blik 
in de toekomst te slano. Dit, nu, is in bet geval 
van ,de itlaat" b ijzonder moeilijk. De redactie 
ontveinst zich niet, dat het vooral bet vijfde 
j aar ni ct altijd even vlot - en vaak ronduit 
slecht- is gegaan, wat de medewerking aan 
het orgaan betreft. Het aantal door K.P.M.·ers 
zel£ geleverde bijdragen is steeds kleiner ge· 
worden. Eensdeels is dit, naar wij nemen te 
mogen veronderstellen, een gevol g van de bij
zondere tijdsomstandigheden, de in vele op· 
zichten beijtaande o nzekerheid en bet feit, d at 
ieder van ons het te druk heeft met eigen zor· 
gen om nog tijd en lust te vinden voor het 
schrijven. Anderzijds is dit te danken aan het 
£eit, dat enkele vau de oudere medewerkers, 
op wier period ieke hijdragen de redactie 
vroeger kon rekenen, de dienst van onze maat· 
schappij met pcnsiocn bcbben vcrlatcn. Zij 
gingen d ikwij ls uit lndoncsie weg met de be
lofte om ook van Nederland uit voor ,de 
Uitlaat" te blijven schrijven, maar bij aankomst 
aldaar werden zij direct weer door d e zorgen 
v~n al~cdag in beslag genomen en was .,de 
UJtlaat gauw vergeten. 

De voorlichtingstaak van ,de Uitlaat" is er 
daarenboven niet gemakkelijket· op geworden. 
Onze maatschnppij staat in vele opzichten thans 
in het middclpunt van d e belangstelling. Dit 
is een vaststelling van cen feit, waarop wij niet 
nader behoeven in te gaan. V clcn zouden on
getwijfeld i ets willen !wren over de maatschap· 
pij-zijde van de diverse zaken, in verband waar· 
mede tegenwoordig cle naam van de Konink· 
lij ke Paketvaart Maatschappij bij herhaling 
worclt genoemcl, hier in l ndonesie zowel als in 
Nederland. \Vie hierovct· echtcr even nadenkt 
zal spocdig tot de conclusie komen, dat er 
onder de huidigc omstandigheden verschillende 
onderwerpen zijn, waarover van de zijde der 
bedrijfsleiding bezwaarlijk mededelingen kun· 
nen worden gedaan en waarover de voorlich· 
ling voorshands dus nog achterwege moet 
bl ij vcn. Dit is een situatic, die het personeel 
moet aanvaardcn in het vcrtrouwen, dat de 
directie ongetwijfeld in deze zaken het beste 
tot oordelen bevoegd is. 

Er is veel, waarover de redactie van .,de Uit
laat" zou willen scbrijven, doch waaromtrent 
zij uit weloverwogen maatschappij-helang niet 
kan gaan voorlichten. Intussen heeft zij getracht 
om zoveel mogelijk interessante artikclen te 
brengen, waarvan kon worden verwacht, dat zij 
de belangstelling ·van bet K.P.M.·personeel 
zouden wekken. Daarbij stoncl -en staat nog
op de voorgrond, dat aan eigcn K.P.M.·kopy 
onder aile omolnndigl•eclen voorrang werd en 
zal worden gcgeven. Dit is ook de rich tlij n voor 
de toekomst, waarin -naar wij hopen- , de 
Uitlaat" in steeds stijgende mate op het terrein 
der maatschappij-voorlichting werkzaam zal 
~unncn zijn . Redactie. 

1 



Kersttnis • 
ID 

Kerstnacht. Ergens op de gang, in 
een kamertje zit de nachtzuster. Voor 
haar op tafel ligt een hoek. Ze leest, 
maar tegelijk waakt ze om, straks 
iemand hulp te verlenen. Stil tikt de 
klok hoven haar kamertje. Ze tikt de 
eindeloze uren voorbij. H e t wordt half 
vijf. Daar komt de verpleger om de 
patienten wakker te maken voor het 
opnemen van tempera tuur en polsslag. 
Dag in, dag uit, iedere k eer weer , het
zelfde. Maar deze ochtend is h et, of er 
iets is gebeurd. Men voelt het in zich 
a]s iets da t men ni et kan waarnemen. 
Daar komt de zu ter en zet een bran
dende kaars neer op ieder 's tafeltje. 
Weer dat gevoel in ons. 

Op een klinkt cr in deze nachtelijke 
stilte een lied. , tille nacht, h eilige 
nacht". Het is het koor van he t perso
neel van het ziekenh uis, dat in de gang 
opge teld staat. H et geYoel in ons is los
gebrand. Nu weet men het. H et is 
Kerstnacht. Weer is de Verlosser voor 
ons geb oren. 

H et gezang houdt even plots op, als 
h et is hegonnen en daar komt weer de 
zuster. Ze wenst iedereen een gelukkig 
Kerslfeest en brengt koffie met een s tuk 

Dit is no. 1 · zesde j aa rgang van 

de IIi tl•a •• t 
Personeels- en voorli chtingsorgaan 
van de N.Y. Koninklijke Paket
vaart Maatschappij. 

<> 
Overname uit ue inhoud van dit 
hlad i slecltts geoorloofd met 
bronvermel ding. 

<> 
Aile stukken , .,De Uitlaa t" be
tl·effendc, te adresseren: 

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

DJAKARTA. 

<> 
In dit nummer: 

Ni euwjaarshood chap 
Pre ident-directeur 

<> 
Vijf jaar , Ultlaat" 

<> 
Kerstviering 

<> 
C. D. adopteert Bah y 

<> 
W eersch epen 

~---------------------------~ 
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Peta~nburan 
kerstkrane. Het ontbijt wordt voor de
genen, die mogen zit~n, hniten op een 
versierde tafel geserveerd. lntussen 
zijn anderen bezig om aile kamers van 
de zieken in een Kerststemming te bren
gen. Ze sparen geen moeite om het den 
z ieken zo aangenaam mogelijk te ma
k en. 

Ondet· het ontbijt worden er voor 
sommige patienten bloemen gehracht. 
Om 10 uur worden de patienten ge
trac teerd op koffie met een gehakje en 

.. .... en op 
Vrijdag 22 December j.l. namen 14 

K.P.l\'1.-ers bezit van de bungalow op 
Tjipajong. Dit clubje werd de volgende 
dag nog met 5 gasten vermeerderd. Zij 
warcn allen de warmc stad Djakarta 
ontvlucbt om een frisse neus te balen 
en zicb daarmee enigszlns de illusie 
van cen , koude Kerstmls" te scheppen. 
Dank zij ,voordelige" Kerstdagen, als
mede een Islamietisehe feestdag, kon
den zU dit zo broodnodige verlof tot 5 
lange dagen rekken. 

Het zijn prachtige dagen geworden, 
n iet in he t minst door ue , team-spirit", 
die allen hezieldc en die er oorzaak van 
was, dat inplaat van de in Tjipajong 
zo bekende , clubjes", reeds vanaf het 
ccrste ogenblik ecn grote familie ont
stond. erder werkten aile omstandig
heden mee. H et weer , in de regentijd 
onberekenbaar als ecn vrouw, liet de 
T jipajongers ni et in de sleek en Plu
vius vertoonde zich slechts een enkele 
kcer. De heer en m cvr. Pesik hadden 
hun bc$lC beentjc(s) voorgezet en wis
tcn met een grote boom, en versiersel en 
de Hollamlse Kcrstsfcer dich t te bena
dcren. 

Het zou te ver voeren tleze 5 dagen 
te bescltrij vcn. Er werd veel ,gesport'' . 
Zelfs vo lley-ball was mogelijk met een 
~cimproviseeru , net" . Er werd gebor
rcld en du gepraat. 

H et hoogtepunt was de 1e Kerstdag, 
waarop om omstreeks 5 uur ':> middags 
het feest begon en de langzamerhanrl 
gcwoon gewonlcn bonel, dank zij de 
hrandende kaa rsjes in de K erstboom 
een bijzonder cachet vcrkreeg. Daarna 
volgde lte t Kerst-dinet· en al pronkten 
op llCt menu dan niet mooie Franse 
namen - zoals , thuis" in bet Logeer
gebouw - en heette de ,potage a la 
Reine" J oodgewoon , Koninginnesoep": 
bij ons, dank zij mevr. Pesik en ooze 
onvolprezen kok, smaakte h et er zeker 
niet minder om. Bij deze gelegenheid 
toonde de h eer Noordhoek H egt zich 

worden zij verrast door het zangkoor 
van de Nassau kerk te Djakarta, dat 
enige K er tliederen zingt en 's avonds 
is er in de ,soos" een Kerstavond voor 
het personeel van h et ziekenhuis._--En 
ook de tweede K erstdag is ,-oor de zie
ken to t een onvergetelijke dag gemaakt. 

Onze hartelijke dank voor deze ge· 
slaagde Kerstdagen, die ons zeer diep 
hebben getroffen en waaraan wij steed 
met genoegen zullen denken. 

Namens de patienten: 
P. H. Bastiaans, 

Se wtk. K.P.M. 

Tjipajong 
een voorstander van korte tafelrede
voeriogen. 

Men bracht de avond in stemmige vro
Jijkhci tl door. Een succes bleck de rloor 
de h cren Van Santen en Van de r 
K am p in elkaar geuraaide , H ersen
gymn a tick". Zij h adden voor dit deeJ 
hun middagslaapje opgeofferd .... Zij 
mochten echter h et genoegen smaken 
dat menige , kei" van een afdeling in 
het zand moest bijten. E en extra-ap· 
plau~je voor , Micke", in de persoon 
van mevr. Klein (met gon g) is hier op 
zijn plaats. 

Bij het hierop volgende spel, waar
bij de heren op geraffineerde !vijze 
moesten trachten de dames door . een 
knipoogje naar hun (lege) stoel te lok
ken, toonde de heer oordhoek Hegt 
zich een geboren , knip-oger". &· wer
den vele veronderste llingeu geopperd 
over de vraag, waar hij dat toch wei kon 
hebben geleerd. j am mer wa het voor 
hem, dat de dames weer even ganw van 
zijn stoeJ a f wa ren, als zij er op waren 
gekomen. 

De avond vloog ow . Om een Ulll' 

's nachts begon mo.n gezamenlijk een 
gedicht over die dag in elkaar te zetten, 
dat zeer zeker een aanwinst voor de 
hedendaagse Nederlandse poezie ge
noemd mag worden en dat -indien 
het de strenge censuur ( ?) van , rle 
Ui tlaat" mocht zijn gepasseerd- U 
elde rs in dit blad hadde kunnen aan
treffen. Zelfs de moraal ontbrak er niet 
a an. (De reda ct ie ontl.-ent dit gedich t 
te hebben ontvangen!) 

Tegen het einde van de volgenue 
dag wa in Tjipajong de landelijke rnsl 
teru~~ekeerd. 

T ot slot de moraal van dit epis tel: 
volgende K erstfeest laat nog even op 
zich wachten, maar wij hopen, dat de 
uitstckende stemm ing en de ,gemeen
sch apszi n", di e op deze K erstllagen 
bleek, er voortaan ook op de , normale" 
weekends zal mogen zijn. 

KARELTJE. ~-



Kapt. Verhoog' s theorie : 

Columbus· .. Sante Moria .. londde op Coicos 
Maar Amerikaanse geleerden willen er niet van horen 

Twee hobby's heeft de 57-jarige kapitein Pieter H.G. Verhoog, gezagvoer
der van de N o o r d a m: zijn vak en ... Co hun bus. Hetgeen niet zo verwon
derlijk is, als men weet, dat kapitein Verhoog van die 57 jaar er 40 voor de 
Holland-Amerika-Lijn heeft gevaren en dat zijn ogen vele malen van de 
brug van vracht- en passagiersschip in dezelfde richting de horizon hebben 
afgezocht als vier en een halve eeuw geleden die van Columbus. Als zeeman 
en kenner van de oude Spaanse literatuur over dit onderwerp, had hij geen 
mensenleeftijd nodig om tot de verrasscnde ontdekking te komen, dat Colum
bus op zijn eerste tocht naar Amerika niet op San Salvador landde, maar dat 
het 't eiland Caic06 moet zijn geweest, waar de S a n t e M a r i a het 
eerst het anker liet vallen. Zo gauw hij ecMer in Amerika probeert deze 
theorie lte lanceren, wordt hem door de redactiebtu·eaux der bladen en perio
dieken toegefluisterd: 

, Wat zou de Amerikaanse historicus Morison tlaar wel van zeggen?" En 
de publicatie gaat niet door. 

Gepraat, geschreven en ... gelogen. 

,Er is geen f iguur in de geschiedenis, 
over wie zo oneindig is gepraat, geschre
ven en ...... gelogen als die van Colum
bu ," zegt de fot·se kapitein Verhoog, 
die de brug van de Noordam weer eens 
tijdelijk h eeit verwlilseld voo1· ziju l ees
fauteuil in zijn moderne woning in 
NoorJwijk. Die leesfauteuil en de 
scheepvaart hebben h et samen gedaan : 

, Ik lees Spaans, zoals ik E ngels l ees, 
ook oud-Spaans. Las Casas' , H istoria de 
las Indias" en de geschriften van andere 
ouJe Spaanse geschiedsch rijvers wekten 
mijn interesse en ...... mijn wantrouwen 
in de Columbus-gesch iedenis. 

Sedert geruime tijd gol d bet voor de 
Columbus-kenners en historici in het 
algemeen voor een uitgem aakte zaak, 
dat Columbus' landing op 12 October 
1542 plaats vond op San Salva dor of 
Watling Eiland - zoals he t eens heette
en dat zijn kleine vloot daarna h aar weg 
nam via de eilanden Rum Cay, Long Is
land (in de B al1 ama's) en Crooked Is
land. 

De studie van de oude gesclniften was 
lang en zwaar. Een bomhardement ver
nielde in '43 mijn huis in Rotterdam
West en al mijn papieren. Maar ik begon 
opnieuw en ik weet nu stellig, dat Co
lumbus eerst op Caicos landde, daarna 
Mayaguna aandeed, vervolgens de 
Acklin Island-groep en tenslotte Great 
Inagua." 

Negen punten. 

, Om een juist beeld te krijgen van 
Columbus' l andingsplaatsen , moet je 
zeeman zijn en navigator en de oude 
Spaanse gesehriften door en door ken
nen. , Dear mr. Morison" heeft nu wel 
een zeiltoehtje gem aakt in die contreien 
en een aik hoek gesehreven over zijn 
ervaringen en zienswijzen. Maar :i'edere 

zeeman, die de moeite wil nemen dezc 
historisch-nautische puzzle uit tc wgrken 
op een moden1c zeekaart en de n iet mis 
te duiden notitics der Spanjaarden ter 
h ar te neemt, zal tot de slotsom komen, 
da t het Caicos en niet \Vatling Eiland 
moet zijn geweest, waar Columbus land
de. Wanneer men mijn route ,droog
zeilt", zal men tot de overtuiging komen, 
dat ook de ankerplaatsen kloppen . Er 
aijn er nie t zo bar veel daar. Ik h eh 
twintig jaar lang in de Westindische 
wateren gcvaren en ik ken er ieder 
hoekje en gaa tje. Zelfs h et licht, da t 
Columbus en Pedro Gutierrez de nach t 
voor de lanuing zagen, wijst er op, dat 
het Caicos moet zijn gewee t, uat zij de 
volgcnde dag bereikten. 

Ik heb in negen punten mijn 
theorie neergelegd. Prof. dr. T. H. 
Milo van de L eidse universiteit 
(vrocger officier bij de Kon. Ma
rine) vertelde me, dat mijn theorie 
volledig klopt. Vice-admiraal jhr. 
H. van Nederlandse ambassade te 
Washington, die een historicus van 
betekenis kan worden genoemd, is 
er absoluut van overtuigd, da t mijn 
Caicos-conclusie de juiste is. 

Onnodig te lezen ....... .• 

Commanuer J ohn Lyman (Hydrogra
phic bu rea u te \Vashington D.C. ver
zocht mij over deze matcrie ecn artikel 
te schrijven en het aan , The American 
Neptune" te sturen , er aan toevoegend, 
dat hij er zeker van was, dat een en 
ander ,goed zou worden ontvangen". 
Voorts, dat , mr. Morison en h~j met de 
uitgevers in' goede verstandh ouding 
stonden ". Ik stum·de een artikel, waarin 
de , n egen punten" waren vervat. Een 
jaar later was er nog niets gepubliceerd 
en na nog een l1a1f j aar ontving ik alles 

terug, zonder dat er ooit een letter van 
was gedrukt. De achtergrond daarvan : 
prof. Morison ..... . . . . 

T evoren had William C. Seabrook, 
publiciteitsagent van de H. A. L. t e 
' ew-York, prof. M:arison schriftelijk 

om zijn opinie gevraagu. over mijn in 
Holland vcrschcncn publicatie ,Guana
hani again" *). 

Morison an twoordde met een paar 
r egels : , lk geloof niet, dat h et enig nut 
voor mij heeft, om het hoekje van kapi
tein V erhoog te lezen,.., 

Zo ging het me t aile pogingen om ook 
io Amerika mijn theorie gepubliceerd 
te krijgen. Altijd was daat· prof. Mori
son, die op de een of andere wijze cen 
puhlicatie in de weg stond. Wij hebben 
elkander nooit gesproken en mr. Mori
son vertikt het om een onderhoud me t 
111ij te h ehben. 

Gelukkig denkt men in Nederl and 
anders over mijn voor de Amerikanen 
toch zo helangrijke the01·ie. Per sal do 
hcgint de vadcdandse geschiedenis van 
het Amerikannse kind m et Columbus. 
Niet aileen, Jat het hoekje ,Gu anahani 
again" is verschenen, maar op mijn laat
ste th uisreis met de Noordam was prof. 
V cning Meincsz a an boord en deze was 
enthousiast over m~jn visie op deze ma
teric. En zo zal ik binnenkort in h et 
hlad van he t ,Aardrijkskundig genoot
schap" hierover k unncn puhliceren. 
Maar wat zal mr. Morison zeggen?" 

*) Uitgcverij C. de Boer Jr ., A'dam. 

Telegram van de 
Raad van Bestuur 

Vlak v6or bet ter perse gaan van dit 
nummer, ontvingcn wij bericb t, dat van 
de Raad van Bestuur onzer maatscbap
pij ecn telegram is ontvangcn, ter gele
gcnbeid van de Nieuwjaarsdag 1951, de 
dag waarop bet een-en-zestigste jaa r 
van de exploitatie van ons scbeepvaart 
bcclrijf werd ingeluid. 

De ltaad van Bestuur hracbt in dit 
telegram tot uitdrukking, dat b~f zicb 
realiseert, dat de resultatcn, welke in de 
afgelopen zestig jaren onder berhaalde
lijk moeilijke omstandigheden zijn be
reikt, te danken zijn aan de lofwaardige 
inspanning en opofferingen van de di
recties en bet gebele personeel, voorheen 
en tbans, en sprak zijn vertrouwen uit 
in de toekomst. 

Voorts wenste de Raad bet gebele per
soneel en bunne familieleden bet beste 

toe voor 1951. 
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Walpersoneel 

Tot dienstch e[ de adjunctchef: P . A. van de S t.adl (Vracht
zaken) . 

Tot adjundchef de hoofdemployC's lA. C. Janssen ; N. 
Waringa; L. A. J . te Boekhorst ; L. van Dam; E. L. Rabe; 
H . L. Manson; G. de Maar; P. J. Prose; A. F. van Heerde. 

Tot hoofdemploye de employe's P. de Lceuw; L. H. Haeck; 
A. H . van Koeveri'nge; C. C. K arsseboom; R. A . .Nbalain; H. 
Hummelgens; M. J. de Lange; J. M. Dekker; P. Riem; D. J. 
-Nooy; M. Dinkelman; G. J. Koper; R. H. B. Diesel; P .. J. 
Heesterman ; E. G. Purvis; Ch. C. van Zyll de Jong ; R. A. 
Dekker; S. E. Doyer; Mr. D. H. de Jong; W. Fontijne; F. H. 
Schenkhuyzen; G. W. H. Luglen; L. Boonstra; G. Takken; R. 
Koopmans ; H. W. F. Strie tman; W. L. Zinsmeester. 

Tot hoofdbaas de baas-A E. A. Zijlstra. 

Tot 1baas-A de bazen-B Tan Tjoen Hoat ; P. L. Maas en 
C. Massee. 

Tot employe de beambten mej. L. M. A. Bouma ; R. Soe
rodjo; J. A. W. Frederik; W. G. de Bruin-Vermeer ; A. Haye; 
W. F. A. H. Mang"mdaan ; Njo Tjong Hoei; J. C. Huffenreuter ; 
L. A. S. Ingram; J . H. C. Gorter; F. W. van Menxel; H. J. 
Gorter ; E. R. Willems; Tan Tong Diong; Mevr. S. G. E. So Ping 
Lien The e n L. J. Mangindaan. 

T ot baas-B <le beambte, N. van Joost. 

Tot ladingmeester de beambten R. J. Vol!; D. P. Zacharias ; 
J. H. Ch. de Frank (Hfdphm.); J. L. B. Cassa (Hf'dvmn.) , 

Tot baas-B de onderbaas-A, D. Abrahams· 

Tot onderbaas-A de onderbazen-B C. Ch. F. Timmcrmans ; 
J . L. Ahrens. 

Tot beambtc de hoofdklcrkc11. l e kLasse R. R. Pelenkahu; 
H . B. Ti'elsch ; E. F. Lugten ; Liem S ee Koen (Coenraad) ; J. 
Huysentruyt; Dj iem Seng Kie; F. L. Hoffman; W. A. Moraux; 
Tan Pek Tjoan; Mej. J. M. Purvis; E. Florentinus; S. B. Fer
dinandus; E. C. Hetzscho!dt; C. P. S ibbald; Tan Eng Sioe; 
Osman; Moehamad Noer; W. F. Knust Graichen. 

Tot onderbaas-B, G. H. A. W. van Betuw (Opz. l e kl.) ; J. H. 
Schulz (Opz. l e k l. ); W. F. Schuler (Opz. le kl.) ; F . A. Johann 
(Opz. l e kl.) ; J . M. de Brunner (Voorman I). 

PROM 
per 1 Ja 

Het is de redactie van ,de Uitlaat" een 1: 
1 Januari 1951 te I 

Tot hoofdkass. - I Yap Boen Hian (Hfdkass. II). 

Tot hoofdklerk I de hoofdklerken 2e klas, J . A. Pupella; 
Ch. A. Pattipeilohy; I. Dachlan; H. F . Supusepa; Djamhoeri 
Widjajapradja; L. Loyok; Tan Jo Han; F. H. Maengkom; Li'em 
Kie Pieng; H . E. Soentpiet; Mej. E. Ong; J . Rambi; Mak Tj in 
Koen; A. Proehoeman; Liem Djauw Kong; Oei Bong Poen; 
R. Bawils; Abd. Rachman b. Tji Agoes; The Heng Tjoan; M. 
Soewamo; J . Patti'kawa; A . A. RottL 

Tot vcrtr.tikk./ stcrs/HK. I de hoofdtikk.lsters 1 klas, 
Samtarie; Tadjeri; Niman en mevr. E. W. Gang-Mulder. 

Tot hoofdkas5ier 11/ HK. [ , Go Tie Pin (Kassier 1). 

Tot pakhuismccster 1/HK. I de pakltuismeo&tet·s Ill, A. He
hakaja; Th .. Soplanit. 

Tot voonnan 1/ H.K. [ , R. Ticoalu (Voorman II). 

Tot vet·plegers l e ki./ HK. I de verplegers I / HK. II Saadi ; 
F. Masengi. 

Tot stcnotyp. 1/ HK. I de stcnotyp . II. mej. J. A. M. Brouwer 
en mej. J. Pasche. 

Tot hoofdklerk-11 de l s te klerken Sim Som Hoey ; Oei 
Ek Ho; M. Leander; H. F. Sumendap; Alias; I. J . M. Hengst; 
Dj1d Siong Tan; W. M. Makaampoh; J . Pattikawa; Hamzah b. 
Kamaloedin ; Tho P ing Wan; Made Parwa; Masaroedin; Moh. 
Sidik; Mej. H . M. Sarapil; D. R. Loen; Oey Yan G ie; J. H. 
Siahaya; Anem; J. J oseph (Lim); A. Ch. J acob; H. G. J. P at ty
manu; Khoo Sing Kang; S. W. Sual ; Jo Tek Hoo; H. Spruyt; 
R. Sdewarno Admosendjojo; R. Djatma; Wong Koon Chan; 
Moh. Saleh; Z. Z1enoer; Hasan 'b. Z. Abidin. 

Tot hoofdtikk/sters l c kl. S. R. HK. II de hoofdtikk/sters II 
E. M. Pijpers ; A. H. Lalumelen; F. A. Patti'kawa; Sabilah en 
Achmad J ahja. 

Tot Jmssiet· 1/ HK. I de kassiers 11, Khoo Beng Chin en 
Jap Song Hie. 

Tot paklmism. 11/ HK. II, Saimin (Pakhuism. Ill) . 

Tot hoofdtel./HK. II mej. B. S. Brockholz (telef. li) . 

Tot lste klerken de 2de klerken, Tjia Djie Liong; Hamid; 
Arsad Ladandoe; Abd. Moetalib; Soekra; Jo Ae Kok; A. Sire
gar; Nahfr Riki'n; Darmansjah; Machmoed Mozin; Baharoeddin; 
A. G. Maengkom; K. Simorangki'r; Soehandi; Sadoel Sasro-

Allen bevorderden we1 
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r'er genoegen de volgende bevorderingen per r" bekend maken : 

soewignjo; J . Siregar; 0. Ishack; S. Sangl ir; Amir Sjah; R. 
Soeratman; J . A . J. Wakkary; Jap Pang Ho; H. D joela; A. 
Sundah; A. Padenke; F. C. Leander; Cheah Lean Sui ; J. N. 
Wee; Mob. Sjah; B. F. Telehala; Kiong Tian Hong; Mej. T. 
Tjoeng Sioe L ay; V. L eander; M. Tarmidr Sastrosaputro; Boer 
banoedin; Wijono al Ngadimin b. Atmataruno. 

Tot hoofdtikk/sters 2e kl. S . R. le klerk de tikk/sters I Soe
dirman; Moh. Amin Mascat; R. Donsu; R. Soehardjo; Ms. Soe
kardi; Mej. Soerijanah; R. A. Socmantri. 

Tot telcf. lc kl./ l e klcrk de tclcfonisten II, m evr. M. Nachte
gaal; mej. J. J . Buskop. 

Tot pakhuism. 11/ l e kle1·k de pakhuism. III, S. T. Teng 
0. H. Waworuntu en Bong Sjak H in. 

Tot voorman II/le Klerk de voorHeden Ill, Sam!djan en 
A. Lila. 

Tot 2e klCI·k en de 3c klerken, Ocmar; D apid; Matali.pan; 
H. Oesoep; I. Wajan T·egeg; Iljas; A. H. Waworuntu; Soehandi; 
Satani; Sarip; Soedjono; M. Nathanael; Kaleb Sabadjan; Moer
tani bin Bidtn; Mohamad Djami; L. Sastromitojo; Warsiman; 
Abdullah Ladandoe; Moh. Arsad b. Rawi; A. Lorianus; D oel
rakoeb al Hardjosepoetro; Djoehari; Entong b. Piin; D joeng Lip 
Hian; Achmad ; Kiong Yeow Lim; A . Hasan; Goesti Darmani 
Norgan; Abd. Sjoekoer b. Damiri; F. Dengah ; Ktoet Mantera; 
'E. Karwita Kombola; P . A. Wowor; Tan Tjong Goan; G. Mes
sakh; Sjamsoa Anwar; E . A . F. Mamentu ; Asmat Salim; Sam
par b. Miroen; J. Soediat; Empi Effendi; Imam; Ni'e Hong I Tjiang ; P. Ta lahatu; Moh. Nadi. 

' Tot tikk/sters l e kl. S. R. 2e k lcr·k de tikk/sters [I Boer
banoeddin; Mej. J. C. Ludon; H. Karniwa en Chui I Chuan. 

Civiele dienst 
Tot proviandklerk de lccrl.-proviandklerken M. N ussy, 

D. M. Ph. Mamahit, S.M. Manoppo, J. A . Sondakh, W. W. Ares, 
R. E. P aoki; F. R. Kumambong en A . G. Rori'ngpandey. 

Nautisch varend 
person eel 

Bevorderd tot gezagvoerde1· de lc stuul'iieden : 
L. F . Egeter ; J. H. de Schepper; G. G. Gerdingh ; J . D. J. 

Postma; A. C. v.dL KiEfuoom; C. le Poole; A. Spaans; J. den Har
tog; W. C. Korvirlg; W. v.d. Rest; J . A. v.d· Broekl Humphrey 
Jr.; J . Hamerslag; G. Zweegman. 

Tot l c s\um·man de 2c stuurlieden : 
Ad. de Best ; D. D. Minnema; F. W. Bismeyer; D. J . Albrecht; 

B. Tijmstra; G. W. Zwarts; D. L . To!; T. M. Kuipers; P. F. A l
brecht; F. H. Wolff; H. Bouwman ; J. K. Minderhoud ; E. Dijkstra; 
'nl. ten Klooster; S. J . Krijt; G. A. H . SchoenmaJ.:zrs; J. J . C. 
Jansen; B . H . Niessen; A. A. Dekker ; J. W. G. v. H aarcn; J . H . G. 
Kest.e1·s; H . P. Valk; C. Tjebbes; C. P . v.d. Mije; G . Potjewijd; 
1. B. v.d. Blink; F. Verburg. 

n wij van harte geluk. 

: ::::: : : : :: :: 

Tot 2e stuurman de 3e stuurlicdcn : 
M. G. P. Zindel; A. Mulder ; J . Grin; K. A. Czech (lerugw. 

tot 1 J an. '50) ; Tj. v.d. Molen; W. v.d. Gr·aaf (terugw. tot 1 J an. 
'50) ; Th. Terhors t; J. Slijper ( terugw. tot 1 J an. '50); C. W. v. 
Maanen ; T. Zuidema; H . Hofmeyer (terugw. tot 1 Ju\ i ·so); P. 
Starkenbt.!fg; W. A. M. v . K oningsvcld (terugw. tot 1 Juli '50); 
G. Kluen; J. W. G. Thorborg; Ch. F . Schluter ; D. J . Uitenbrock; 
H . Fronk; W. Brandt; H. Nicrmans; M. M. Adamse; H. Muyo; 
P . J . J. Maas J. W. Wagemans; B. J. Hennephof; D. J. Hucting; 
J . Touw; A. Thicsch effcr; J. F. A. J anssen; H. Buth ; M. Kerk 
hoff; J. A. H ari ngsma. 

Tot 3c stuurntan de 4e s tuurliedcn : 
A . M. de Waard; J . J . v.d. Riet; F. W. Kaptijn; H . J. Wulf

fraal; W. L. M. v· Troost; G. E. Bod; H . J. Brons; R. V. Brouwer ; 
H . de Gecst; P. Hoekstra; A. S. Hot-rei; K. P. C. A. Gramberg; 
H. Stoter; W. G. G. Bcer ckamp; E.v.d. Wetering; Ch. L . Rogge; 
G. H oevenaal's; C. Bakker; D . J . M. Runhardt; Th. H . Rappard; 
G. E. K aersenhout; B. Th. W. M. Hoppenbrouwers; R. de Quack; 
G. Ch. F. Nowack. · 

Technisch varend 

personeel 

Bevordcr·d tot hoofdwc1·ktuigkundige de 2c werktuig
kundigcn : J. Goosen ; E. W. de Haas ; J. F . de Vries ; K. :€. 
Mouthaan ; T. A. Langedijk; B. Engelken; A. H. v/ d Sloot; 
B. J. Huigsloot; M. Zander; J . J . Tazelaar; J . Hage; J . Dikstaa l; 
A. Augus teyn -en J. P . H . R eule. 

Tot 2e werktuigkundige de 3e wcrktuigkundigcn: P. S. 
K alfsbcek; J. J. Teutscher; C. van Hui'zen; H . H. W. Groot; 
H. J . van Reenen ; J. Koke; G. R. Hommes; Ch. P. Vcrhaar; 
A. C. Boelaars; J. de H aas; H . F. Huzink; C. Sch avemaker; 
H . Ph. Kuyp; T. van den Dool; M. Abocbakar; G. T.oeuw(y~n; 
J. Fronk; R. J . de Vri'es; P. A. de Vlieger; J . B. Jens; G. J ansen; 
N. Estci'e; A . Bakker en F. H. Nicl. 

Tot 3c werkluigkrntdige de 4e we1·ktuigkundigen : A. J. 
Blok; W. de Graaf; D. Vi:nke; J . W. Bakke1·; F . Th. van Hove; 
G. J . Kuit; J . B. Vi'sser; W. E. Woutering; L . Boom ; H. J, 
Citeur; B. Bronsyoort; W. Duba en L. R. K rceuseler. 

Tot 4c werktuigkundige <le 5e wcrkluigkundigcn : J. den 
Rooyen; C. D. de J ong; J . Winter; C. E. Joosen; E. Scheidema; 
C. F. Nemmers; Irzan; H . Kruyshaar; J. A. M. Gemke; T. L . 
Hoop; C. Adri·aansc; Sj. Wijbenga; B. Stigter; B. Root; H . J. 
E. Evers; D . Bus; A. W. Voshol; Tj. Smit; E . J . F iege; M. 
Carols; W. van Dam; H. van Dam; J. G. A. Munter; C. J . Krug 
en F. J . Hilligeh ekken. 



·c. D. adopteert baby: 

Peter van Heusden geinstalleerd 
Plechtigheid op Kebajoran 

Onder auspicien van de Civiele Dienst van onze maatschappij heeft op 
Zondagochtend, 17 December j.l. op Kebajoran een kleine , plechtigheid" 
plaartsgehad, ten huize van C.D.-employe Van Heusden en zijn echtgenote, 
wier op 3 December van 1950 geboren zoon Peter door dienstchef Mulder 
in de standaard-rang van baby werd geinstalleerd en daartoe -gelijk dat 
heet- ,reglementair uitgerust" werd. De installatie geschiedde in aanwezig
heid van de ouders en grootouders van vader's ~ijde, alsmede het volWllige 
Europese C.D.-personeel, dat elk het zijne had bijgedragen. 

Nadat de genodigden zich in colonne 
- in de voorhoede waarvan de heer en 
mevrouw Van Riemsdijk reden- naar 
Kebajoran hadden begeven, had in de 
K.P.M.-huize Van Heusden de ontvangst 
plaats door de vader, die zich in de 
voorafgaande dagen in het zweet had 
gewerkt om de . onderscheidene voOl·he
reidingen te treffen. Het bleek o.m. 
Vl'ijwel onoverkomelijke moeilijkheden 
op te leveren enkele staven ijs van de 
stad Djakarta naar de satellietstad Ke· 
hajoran te krijgen. Een tweetal staven, 
dat op Zaterdag 16 December derwaarts 
werd gezonden, schijnt nimmer te zijn 
aangekomen en is vermoedelijk ergens 
tussen Djakarta en Kehajoran gesmol
ten (een cigcnaardige eigenschap van 
ijs, dat aan warmte 'vordt hlootgesteld). 
Erkend client ·echter te worden, dat het 
harde werken van de familie Van Hens
den hijzonder gunstige resultaten had 
opgeleverd. De t afel was goed voorzien. 

Kort na aankomst, nam dienstchef 
Mulder, sprekend namens de Civiele 
Dienst, het woord, dat hij in het bij
zonder richtte tot de zich verder van 
niets bewust zijnde 14 dagen oude 
employe Peter van Heusden, die <YP 

de schoot van zijn mama bijzonder 
ongeinter.esseerd de ceremonie volg
de en daarbij af en toe geluiden 
maakte, die niet uit z'n mond sche
nen te komen. 

Het inleidende woord werd gevolgd 
door voorlezing en overhandiging van 
een keurig gecalligrafeerde oorkondc, 
waarvan de inhoud als volgt luidde : 

,Wij, 
C. D.-ers van Hoofdkantoor en T g.· 

Priolc, hebben besloten en goedgevon
den de eerstgeborene van het echtpaar 
Van H eusden, gena.amd 

P e t .e r, 

geboren 3 December 1950 te Djakarta, 
op te n em en in de rangen van het Civie· 
le Dienstpersoneel der Koninlclijke Pa-
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hetvactrt Macttschappij, met do stem· 
daardrang van 

Baby. 

T e dien einde zal, volgens oude gc· 
bruiken, op Zondag 17 December 1950 
ten 11 u. v.m. ten ludze z~;ner Ouders 
deze C. D.-baby worden voorzien van . 
de attributen z~;ner Hoge Waardi~

heid. 
Het is van deze datum af hogerge· 

noemde baby vergund in alle luiers, 
slabbctjes en beddegoed het wapcn van 
de C. D. te voeren tc wet:en: 

ee11 gekruiste soeplepel en vork in 
zilver, gekroond door een bloemkool. 

Gegeven te D jaharta, den zeventien· 
den December van het j(tar cen duizcnd 
negenhonderd en vijftii'· 

V ervolgens gingen de onderscheidene 
lcden van het aanwezige C.D.-personeel 
over tot overhandiging van hogerge· 
noemde attrihuten. AI deze opvoedkun· 
dige zaken waren vergezeld van kaartjes 
en/ of gedichten , waarin levenswijs· en 
dwaash eden werden uitg_estort met een 
liberalisme, dat de C.D. hepaald waar
dig was. 

De volgorde, waarin deze zaken wer· 
den overhandigd aan Papa van Heusden 
- als gevolmachtigde van de jeugdige 
Peter- herinneren wij ons niet goed 
meer. \~Tij volstaan dus met een eenvou· 
dige opsomming. Daar waren l (ecn) mi
nuscuul hiergl aasje met oor (voorzien 
van een voortreffelijk gedicht, waarin 
de historic van h et hierdrinken werd 
verhaald, via schedels van Kanninefaten 
tot moderne hierpullen); 1 (een) ge· 
emailleerd bahybadje (voorzien van de 
opmerking-, dat gezien de transport· 
moeilijkheden het strand van Priok een 
heetje uit de huurt 'vas, zodat Petertje 
van nu af a an de J achtcluh aan huis 
zou h ehhen); 1 (een) ruhherhijtring 
(van de afmeting van een hel1oorlijk for· 
maat autopedband en vermoedelijk af
komstig van een ringwerpspel) ; 2 (twee) 
zuigflessen met · als inhoud twee £lessen 
hier en een fles jenever (met als recept: 
een deel melk op twee del en bier) ; 1 

(een) maatglaasje (om Petertje reeds 
van het hegin af aan te leren alles met 
mate(n) te doen); 1 (een) eierdop; 1 
(een) mattenklopper (een hUzonder nut· 
tig paedagogisch instrument); 1 (een) 
pureestamper (van de afmeting van een 
zeer hehoorlijke hoomstam); 1 (een) 
niet nader te omschrijven stuk nacht
vaatwerk (eventueel te gebruiken als 
eenvoudige n1stplaats en voorts wei op 
de groei berekend); 1 (een) in zilver 
uitgemonsterd nummer , 1" (met de toe
voeging, dat de numers 2 tot en met 12 
later door de C.D. zullen worden nage
leverd); 1 (een) medaille (hem door 
dienstchef Mulder als teken van waar
digheid op het hlauwe babyjakje ge· 
speld) en 1 (een) Zuidwester (om de 
levensstormen mee te trotseren). 

Niemand zal kunnen ontkennen, 
dat Petertje van Heusden hiennede 
goed is uitgerust voor zijn nauwe
lijks aangevangen wandeling op het 
levenspad, waarbij hij verder zal 
worden geileid door speciaal uit lie 
geven , kruip-orders", zolang Peter
tje nog niet oud genoeg is om ,loop
orders" te hegrijpen. (Soms zijn die 
zodanig, dat ook volkomen volwas-
senen ze niet begrijpen .. .... .. . ). 

Na de uitreiking van deze attrihuten 
werd Petertje te hestemder plaatse ter 
m ste gelegd, vanwaar hij reeds na korte 
tijd luide protest aantekende, dat hij 
- voor wie tenslotte de h ele plech tig
h eid in de eerste p\aats was bedoeld
op zodanig hardhandige wijze van ver
dere deelneming werd buitengesloten. 

Er werden nog heel wat grapjes ge· 
maakt die morgen op Kehajoran en er 
zullen maar weinig babies zijn, die op 
zo jeugdige leeftijd al een zo luisterrijk 

onth aal hebhen gehad. Op deze , plech
tigheid" past een variant op de beroem
de woorden van Winston Churchill: 
,Nooit in de geschiedenis van de K .P.M. 
hebben zovele C.D.-ers zich zo gek ge· 
dragen voor zo'n klein joch". AI vinden 
wij - doch dat is een geheel persoonlij
ke opinie- dat de C.D. met deze ,adop
tie" een gevaarlijk precedent heeft ge
schapen. Stel je voor, dat van nu af 
aan alle K.P.M.-babies een dergelijk 
onthaal te beurt zou vallen .............. . 

En terwijl de kleine Peter enthousiast 
z'n longen lag te oefenen en een bezorg
de V adcr van Heusden telkenmale zijn 
gasten verliet om in de slaapkamer een 
kijkje te gaan nemen, bleven de C.D.
ers nog geruime tijd hijeen. Het hleef 
alles echter in de geest van de Zondag 
en te ongeveer 1 uur in de middag aan
vaardde de stoet de terugreis naar Dja
k arta. 

J.B.B. 



0 Een aantal 4e stuurlie· 
den is onlangs in dienst 
onzer maatschappij getre
den; het zijn W. I. Latuhem 
(29 Nov.), J. Emanuels (1 
Dec.), H. G. Tan en N. Jans 
(heiden op 13 Dec.), C. V. 
Komansilan (14 Dec.) en 
M. ] . P. Hahijary (28 Dec.) . 

0 Gedurende de afgelopen 
weken hebben te Djakarta 
in de localen van de Djawa· 
tan Pelajaran examens voor 
stuurlieden en machinisten 
plaats gehad. Bij onze tech
nici slaagden voor het V oor· 
lopig Diploma: de ll. wtkn. 
Liem Khiem Tjo, R. H. 
Damwijk, F. Poelstra, F.L.J . 
Mage r, A. E. Brard en A. ]. 

A. W. Sahanaja. Voor h et 
Diploma-A slaagden van 
onze maatschappij: de 4e 
wtkn. L. Boom, J. H. Pas· 
tor, H. de Kreek, G. Hom
burg, H. J. Citem·, W. E. 
Woutering, J . v. Willigen, 
W. de Guaf, D. Vinke en B. 
Bromvoort. Voor het Diplo
ma B-II (nieuw) slaagde 3e 
wtk. J . A. Smaak en voor het 
Diplomct B II ( oud} slaag· 
den de 2e wtkn. B. Sjouw 
en C. den Hartoog, alsmede 
de 3e wtkn. Ch. P. Verhaar, 
C. Schavemaker en H. J. 
van Reenen. V oor he t Diplo
ma C-1 ( oud) slaagde 2e 
wtk. P. Kopmels. 
Bij de nautici van het va· 
rend personeel onzer maat· 
schappij slaagden gedurende 
de examens in Decembe1· 
voor het Diploma 1e rang 
GHV de 2e stm. J . Schaap, 
voor het Diploma 1 e rang 
GHV Theoretisch: 2e stm. 
D. v. Hekken, voor het Di
ploma 2e mng GHV de 3e 
stl. K. A. Czech, W. v. d. 
Graaf, J. Slijper, H. Hofme· 
yer, en W. A. M. Konings
veld. Het Diplonut 3e rang 
GHV werd behaald door 
de 11. stl. W. I. Latuheru, 
J. Emanuels, H. G. Tan, H. 
Jans, C. V. Komansilan en 
W. R. Abels. 

k. p.m.- JOURnaal 
0 Met het m. s. Oranje 
arriveerden op 30 Decem· 
ber j.l. te Tandjung P riok 
uit Nederland empl. J. W. 
A. Boerma, op doorreis 
naar Makassar, de Se wtkn. 
H . G. van Spankeren, J. H. 
Bohte, P . Stehouwer en B. 
C. Swart. In het kader der 
gezinshereniging reisden dit· 
maal met het m.s. Oranje: 
Mevr. K. Brandt-Smid (echt· 
genote 3e stm. Brandt), 
Mevr. A. M. P. Jongejan· 

Priok binnengelopen, en 
niet zoals abusievelijk in het 
vorige nummer van de Uit
laat vrerd vermeld op 16 De
cember. Het sch ip heeft een 
voorspoedlige maidentrip 

achter de rug. 

0 Op eigen verzoek werd 
me t ingang van 8 Decem
her j .l. eervol ontslag ver· 
leend aan 4e stm. J. J. 
Sprey. Hij vertrok met bet 
ms , Ranchi" 23 Dec. j.l. 
0 Ui"l. Nederland arri-

·~******************************************~· ~ ~ 

~ ]UBILRRISSEN IN JRNURRI ~ 
{( 

~ 1 Januari ~ 
{( * 
~ F. Mamoedi Hoofdklerk II Menado ~ 
~ Marsono 1e ka jnitskok ~ 
~ J akoep Olieman ~ 
{( 
{( Maoe Kasah Olieman ~ 
{( 

~ Asan 1e Mandur ~ 
~ Maoe Bitin Serang ~ 
{( * 
{( ~ 
~ 6 Janzwri ~ 

~ Mr. W . M. Hens President-directeur H oofdkantoor ~ 
{( * {t M. Soekarno Hoofdklerk II Cheribon. ~ 
{( * {( * 
~ 9 1 anzw.ri ~ 
~ H. L. Oei Hoofdwerktuigkundi ge ~ 
{t . ~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Eelderink (echtgcn. empl. 
Mr. D. Jongejan) die te Si
ngapore debarkcerde en 
Mevr. E. D. Stolk-Voermans 
(echtgen. em pl. J. A. Stolk) . 

0 H e'b nieuwe m.s. Sam· 
bas, het tweecle in de serie 
der drie bijbestelde hout
schepen der maatschappij , 
is op 21 December j .l. uit 
Amsterdam op zijn mai
deru·eis naar Indonesie ver· 
trokken. Deze nieu we aan· 
winst komt naar lndone~.ie 

volgens de route Port Said
Aden-Penang-Port Swetten
ham en Singapore. 
l nmidclels is het zuster· 
schip, h et m.s. Sanana, op 
2 J anuari j.l. te Tandjung 

vecrdc met het lijntoestel 
der K. L. M. op 10 Decem
·her j . I. de nicuw aangeno· 
men 4c stm. J. Elema. 

0 Met de Constellation 
van 16 Dacemher j. I. ver
trok nit Djakarta naar Ne
de rland voor E. V. 2e stm. 
J. R. v. Willigenhurg. 

0 W egens afkeuring werd 
cervol ontslag verleend aan 
4e wtk. L. Roest, die daal'Op 
met het m.s. Sibajak op 13 

December j.l. naar Neder· 
l and terugkeerde. 

0 E en aantal 11. wtkn. 
werd aangesteld to t Se wtk. 
hij onze maatschappij ; h et 

zijn de heren C. J. Krug 
(9.9) F . J . Hilligeh ekken 
(11.9.) J. Vorenkamp 23.9.) 
H. van Vliet (21.10) en A. 
J . A. W. Sah anaj a (8.12.). 

0 De 4e wtkn. G. Hom· 
burg en J. van Willigen 
werden resp. op 29 Novem
ber j.l. en 1 December j.l. 
bevorderd tot 3e wtk. 

0 Op 6 en 14 December 
resp. werden de 11. wtkn. 
P. Loppies en H. L. Latoe· 
perissa op de vloot ge· 
plaatst. 

0 Met de Constellation 
vcrtrok op 16 December j .l. 
naar Nederland Hoofdempl. 
J. H. Klein met gezinsschei· 

dingsverlof. 

0 Op 23 December j.l. 

vcrtrok t;veneens met h et 
lijnstoestel naar Nederland 
met gezi:nsschei~ngsverlof, 

3e stm. M. Kerkhoff. 

0 Adjunct-chef T . D., de 
heer B. de J ager keerde op 
5 December j.l. met de Con· 
stellation in Djakarta terug, 
na gezinsscheidingsverlo£. 
Met het lijnvliegtuig van 9 

December aniveerde in Dja· 
kerta uit Nederl and empl. 
P . W. G. Gout, terwijl op 14 
December j.l. empl. A . van 
Leeuwen te Kemajoran ar· 
riveerde. Met het vliegtuig 
van 22 December arriveer· 
den in Indonesie empl. 

(BaasB) J. H. Happe en 
empl. J. van der Lijn. 

Geen receptia 
De enigszins onzeke

re oms.tandigheden 
hebben de directie 
doen besluiten om de 
gehruikelijke Nieuw
jaarsreccptie te Djakar· 
ta op 1 J anuari j.l. niet 
te doen plaats hehben. 
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Marine vooruitstrevend bedrijf : 

Oorlogsbodems uracewagens" 
van commerciele scheepsbouw 

Nederland gaf de toon a an ..... . 
Voor een land met een belangrijke scbeepsbouw als Nederland is bet 

bezit van cen actieve, voo-ruitstrevc 1de marine een zegen. Immers: op dit 
gebied is de marine enig. Zij werkt -als bet goed met baar is gesteld
dynamiscb. Zij wordt in de scherpste wedstrijd, die men zicb kan gedenken
-de oorlog en haar voorbereidin~- opgezwee11rt tot het S>tellen van steeds 
hogere eisen aan de schcpen. 

Het m arineschip is ecn technische 
merkwaardigheid. Het moet zo kle in 
mogelijk zij n o m snel te kunnen wen
den en zijn diepte moet zijn berekend 
op minder diepe havens en vaarwaters. 
Maar de bouwer van he t marineschip 
moet dit ook een zo snel mogelijke 
vaart geven. Hij moet plaats vintlen 
voor zoveel mogelijk brandstof, om zo 
lang mogelijk te kunnen varen, voOL' de 

1 
artillerie en voor de vele moderne in
strumenten, die het schip behoeft. Bij 
de zwaardere sehepen komt daaren
boven nog de bepantsering. Dit alles 
moet worden bijeengebracht in een mi
nimum van ruimte en met een zo laag 
mogelijk gewicht. De bouw vergt cen 
voorbeeldcloze efficiency. 

,Racewagen" 
Het oorlogsschip vervult ten aan

zien van de commerciele scbeeps
bouw in zekere mate de rol van de 
racewagen bij de productie van de 
vracbt- en personenauto's. De in· 
dustrie voor oconomisch gebruik 
volgt, weliswaar op een afstand, 
maar zij volgt. 

De bouwer moet risico's durven 
nemen, hoe gevaarlijk het ook kan zijn, 
wanneer een marineschip door gebrek 
aan b edrijfszekerheid op een cdtiek 
ogenblik uitvalt. Hij moct immers het 
allermodernste leveren om de oorlogs
bodems tegenover die van de tegenstan
der gevech t.<lwaardig te maken. Zijn 
schip moet niet aileen hoge snelh eden 
bereiken , maar bovendien zijn vaart 
binnen de kortst mogelijke tij d zo hoog 
m.ogelijk kunnen opvoeren. 

Had de koopvaardij reeds genoeg 
motoren, die 100 tot 200 omwente
lingen per minuut maken en een 70 k.g. 
per a.p.k. wogen, de m arine had ge
durende de oorlog op haar onderzee
boten al kleine Dieselmotoren in ge
bruik van slechts 14 k.g. per a.p.k. 

Crescendo 

Zo worden tbans de onder zeeboot
motoren, die gedurende de oorlog 
en-mal4ie werden gemaakt, al re-
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bruikt bij een scheepsbouw, waarin 
zij bijzonder uitblinken: die van de 
sleepboten. 

Maar de marine zelf vergt nu al weer 
motoreD van 5 k.g. per a.p.k. Daartoe 
is speciaal materiaal nodig alsook de 
opvoering van h et aantal omwen teliu
gen. \Vas men tot dusverre tevreden 
met 450 omwentelingen per minuut, nu 
eist de marine reeds 1000 en in stede 
van moloren met kleine vermogens van 
600 a.p.k. vedangt zij nu eenheden van 
1500 a.p .k . h etgeen tengevolge hecft , 
dat onze industrie op dit punt op een 
lijn blijft met die van Engeland en Ame
r ika. En niet aileen, dat de marine door 
haar bestellingen ooze industrie naar 
haar niveau optrekt, zij werkt ook met 
haar sam en. W anneer een fabriek ecn 
motor voor de koopvaardij Ievert, dan 
!wort zij daarvan betrekkelijk weini!!; 
meer. Maar de marine, die er belang 
bij heeft, dat h aar leveranciers op de 
hoogte Llij ven, deelt hun h aar e rva
ringen mede en geeft aanwijzingen . Ook 
staat zij in contact met verschillende 
laboratoria, met het scheepsbouwkun· 
dig proefstation te W ageningen en met 
de Technische Hogeschool. 

Zo werkt zij voor de industrie en 
voor de betrokken wetenschappen 
practisch als . een researchbedrijf, 
terwijl zij door haar be.stellingen, die 
zoveel mogelijk mer te Iande wor
den gedaan, de industrie de gele
genheid geeft baar. outillage lte ver
nieuwen en te moderniser~. 

lassen 

Men heeft indertijd veel gesproken 
en geschreven over het z.g. , pocket
battleship", een grote technische pres
tatie, waarbij de Duitsers - beperkt als 
zij waren door het vredesverdrag van 
Versailles- in 10.000 ton een klein 
slagsch ip wisten samen te dringen. Zij 
pasten daartoe het electrische lassen toe 
en bespaarden he t gewicht der klink
nagels. Zij ondervonden echter tot hun 
schade, dat hun lasmethoden niet per-

feet waren, zodat hun ~elaste achepen 
minder goed hestand bleken tegen het 
vijandelijke vuur. 

Echter, de Nederilandse m arine, 
die een ander en beter procede toe
paste, bad succes. Zij begon in 1925 
met b et lassen van onderdelen en in 
1932 wist zij deze methode reeds toe 
te passen voor de primaire delen 
van onderzeeboten. De 0-16 vol
deed opmerkelijk goed en toen met 
de volgende botcn bet lassen ook 
werd toegepast voor gewoon staa l, 
profiteerde ook de koopvaardij van 
deze evolutie en gingen baar 
scheepsbouwers er toe over ook de 
verticale verbindingen te lassen. 
De marine stelde ten aanzien van het 

staal, dat zij voor het lassen behoefde, 
haar eisen boog, zo hoog, dat de Duitse 
marine deze eisen in 1936 overnam, na
dat zij deze in 1932 nog als , helachelijk." 
had gekwalificeerd. De Tromp werd, 
mede dank zij deze veeleisendheid, een 
voorbeeldig schip en er bestaat verband 
tussen het streven van de marine om een 
duikhoot door h et weglaten van de 
klinknagels een dertigtal meters diepet· 
te kunnen doen duiken en de bouw van 
de brug bij het stadion t e Feijenoord 
uit het harde staal, dat de marine nodig 
had gehad. 

Voorbeeld der K~M. 

R et feit, dat Nederland op h et gebied 
van het electrisch lassen voor de o01·log 
een vooraanstaande plaats innam en 
over een voortreffelijk - intussen door 
de oorlog wat achterop ger aakte
outillage beschikte, ontstond uit de 
stoot, die de marine had gegeven door 
een vroegtijdige toepassing van dit pro· 
cede. Men zat er nimmer stil. Men 
dacht uit en experimenteerde en zo had 
de Nederlandse marine ~ok m et haar 
vuurle idingen in 1940 een voorsprong 
op de Britten. De Amerikanen nam en 
voor hun slagschepen de anti-luchtvuur
leiding van onze Van. Kin.sbergen. over. 

En h et was een Nederlands marine
officier , die -hoewel niet voldoende 
erkend in eigen land- een revolutie 
teweeg h rach t op b et gebied van de 
onderzee-oorlog door het uitvinden van 
de , snuiver", die de onderzeehoot in 
staai stelt lang en snel onder water te 
varen. 

Onze marine is een bij uitstek 
vooruitstrevend bedrijf, dat leeft in 
al zijn geledingen en dat daardoor in 
onze scheepsbouw een creatieve rol 
kan vervullen. Maar wil dit zo blij
ven dan moeten wij onze marine be
bouden als e.en dienst, die de moed 
niet beboeft te Iaten zakken, die de 
geest vaardig boudt en haar tradities 
handhaaft. 

Uit: , Alg. Han.del1blad". 



Voetbal: 

K.P .M.-veteran en 
bijten vein zich af 

Twee achtereenvolgende overwinningen. 
Na een nastperiode van enkele weken 

bonden de K.P.M.-veteranen met een 
tussenpoos van een week de strijd aan 
tegen de Box-Club en de veteranen van 
B.V.C. De K.P.M. heeft zich in beide 
wedstrijden duchtig geweerd. 

Box - K.P .M.: 3-4 

was · deze wedstrijd tevens de afscheids
match voor de vertrekkende Bornkamp. 
Het spreekt vanzel£, dat dit een extra
aansporing was om nu eindelijk eens 
van de K.P.M.·veteranen te winnen. De 
heide vorige derbies zijn n.l. . in een 
gelijk spel geeindigd. 

Ondanks het feit, dat de K.P.M. bij 
de rust met 1-0 voorstond (door een 
doelpunt van W alet), leek het er op, 
dat B.V.C. in haar opzet zou s1agen. 

De 0 was uit die periode wei aan veine 
(voor de K .P.M.) te danken, want 
B.V.C. was sterker. 

Na de rust pakte B.V.C. extra aan en 
ditmaal boekte zij succes. De score ver· 
anderde in een 1- 2 B.V.C.·v~orsprong. 
Met een mooie kopbal uit een vrije 
schop, maakte de heer Harinck echter 
voor de K.P.M. gelijk, terwijl Moerman 
kort voor he t einde opeens wist door 
te breken en van grote afstand inschoot 
(3- 2) . 

Voot· de B.V.C.-veteranen was deze 
nederlaag ui teraard een teleurstelling. 
De reacties waren echter bijzonder spor
ti ef. 

Als aandenken werd den scheidenden 
B.V.C.-veteraan Bornkamp een K.P.M.· 
oorlogsgedenkboek aangeboden. 

Voor de aanvang van de wedstrijd 
wist niemand, of de Boxclub nu met een 
veteranenelftal in het veld zou komen 
of niet. Toen het elftal het veld op 
kwam, bleek terstond, dat het bijna 
geheel uit jonge kerels bestond. 

--------------------------------------

Wellicht is dit de reden geweest, dat 
het de Boxclub nogal moet bebben ge
stoken, dat zij met de rust een achter
stand van 0-1 hadden, dank zij een 
listig boogschot v. mr. De Koe. In ieder 
geval pakten de Britten in de tweede 
helft behoorlijk stevig aan, zodat uit
eindelijk twee K .P.M.·ers -dr. Reyenga 
en Van Ginniken- vrij aanzienlijke 
averij ,onder de waterlijn" opliepen. De 
enige speler, die voor enige tijd werd 
uitgeschakeld, was echter een Brit. On
clanks het forse spel konden de Britten 
een nederlaag niet ontlopen. De K.P.M. 
scoorde n.l. nog driemaal (2 X door doc 
Reyenga en 1 X door de heer Harinck). 
Hiertegenover stonden slechts 3 Box
goals. Van de wedstrijd. kan worden 
gezegd, dat hij gevaarlijk was voor de 
hloeddruk. 

K.P.M. · B.V.C.: 3-2 
Voor de ongeslagen B.V.C.-veteranen 

•• Jajasan Penslun dari 
N. V. Kon. Paketvaart Mij. 

dl Indonesia .. 
Naar wij vememen, is op 

29 December 1950 ten overstaan 
van notaris Mr. N.A.M. v. Altena 
de acte gepasseerd, houdende de 
staJtuten van de door de N. v. 
Koninklijke Paketvaart Maat
schappij opgerichte stichting: 

,Jajasan Pensiun dari N-V. 
Koninklijke Paketvaart 

Maatschappij di Indonesia" 
De stichting is te Djakal'lta 

gevestigd. 

K.P.M. -watersportvereniging : 

Voorlopige bestuursmutaties 
Wegens zijn overplaatsing naar bet 

agentscbap Palembang is de voorzitter 
van de Watersport vereniging, ile 
beer C. W. Radius, per 14 December j.l. 
als zodanig afgetreden. De penning
meester de beer Scbeefbals, is in Sep
tember jl. afgetreden, eveneens we
gens zijn overplaatsing naar Palem
bang. Op verzoek van bet bestuur 
werd diens functie intussen met grote 
voortvarendbeid waargenomen door 
de beer H . den Exter. 

Voorts zag de beer Ch. A. de Roy 
van Zuydew~jn zicb genoodzaakt om 
zijn_ functie als commissaris-materieel 
bescbikbaar te stellen, terw~il tenslot
te de commissaris Varend Personeel, 
de beer J . R. van Willlgenburg, be
dankte wegens zUn vertrek naar 
Nederland . 

Conform het bepaalde in de statuten 
rust op het zittende bestuur de taak om 
in de opengevallen bestuursfuncties voor 
het lopende verenigingsjaar te vool'Zien. 

Het bestum· kan thans mededelen, dat 
de volgende heren zich -na ampele 
overweging- voor het waarnemen van 
de opengekomen functies beschikhaar 
hebben gesteld : 
voorzitter : M. P. Koning (chef Afd. 
Seer.); vice-Voorzitter, tevens comm. 
materieel) : L. W. Wakka (adj. chef. 
N. D.); pcnningmeester: H. den Exter 
(P. Z.). 

In de functie van Varend Commissa· 
ris zal ·nog nader worden voorzien. 

In afwachting van de jaarlijkse Alge· 
mene Ledenvergadering in Februari 

zullen de genoemde heren dus als waar· 
nemende bestuursleden optreden, waar· 
na in genoemde ledenvergadering over 
de definitieve aanstelling bij de gebrui· 
kelijke stemming zal worden beslist. 

Het bestuur maakt van deze gelegen· 
heid gebruik er op te wijzen, dat de 
verre van eenvoudige taak van de pen· 
ningmeester belangrijk kan worden ver· 
Iicht door aan het einde van de maand, 
onmiddellijk na ontvangst van salaris, 
even bij hem langs te lopen voor het 
voldoen van de contributieplicht. 

Dit geldt uiteraard voornamelijk voor 
die leden, bij wie de penningmeester 
steeds h erhaaldelijk de kwitantie moet 
aanbieden en voor de leden buiten het 
hoofdkantoor, die voor de penning· 
meester moeilijk bereikhaar zijn. 

, You get no promoti.on, this 1ide of the oc~n." 
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Zoals gebruikelijk bij bet eerste nummer van een 
ni euwe itloat-jaargang is ,Overzicht in becld" over· 
geplootst naar pagina 12, om op de midden-pagina's 
ruimte te maken voor de promoties. 

I) Op het Makassar-agentschap onzer maauchappij 
had onlangs een 35-jarig juhUeum plants. Op a De
cember j.l. herdacht op de afdeling Vrachtzaken 2e 
klerk Oesing Daeng Pogesa deze heugelijke dag. Ten 
overstoan van het kantoorpersoneel werd de beer 
Oesing toegesproken door de agent, die hem de 
Paketvaart-legpenning overhandigde. Zijn cpllega's 
hoden hem ter herinnering non deze dog een hang· 
klok en een thermosfles aan. 

2) Op het Hoofdkontoor te Djakarta vierde Hoofd
klerk IJ J. . K. W. Kondou werkzaam bij de ofdeling 
P.Z./N.D., op 16 December j.l. zij n 25-jnrig jubilenm. 

3) In urabojn is men oolongs overgegnan tot de 
oprichting van de ,.Tennisvereniging der K.P.M.", 
die een onderafdeling vormt von de centrale sport· 
organisatie van het personeel onzer mootschappij, de 
Sport Vereniging Paketvaart. In het begin ondervond 
de urabaio che teunisvereruging nog enkele moeil ijk· 
beden door materioal-gebrek, maar nu slaat men er 
!link op los. 

4) Aon boord van het m.e. Banjoewangi werd, 
binnenliggend te emarang, op 10 December j.l. bet 25-
jnrige di enstjubileum gevierd van hoofdwtk. J. Joba. 
In de met vlaggen versierde salon van het scbip hod
den zich bij deze gelegenbeid b ebal ve de etat-major 
en de onderoffici'eren van de Bonjoewangi, eveneens 
de Gezagvoerder, hoofdwtk. en eerste stunrman von 
bet ter rede liggende s .. Plancius, olsmede de agent 

emarang, de eerste employe en de rede-employe ver
zameld om dit h eugelijke feit gezamenlijk te vieren. 
Door de zwoar doorslaande deining was het niet mo· 
gel ijk dames mee te nemen. 

5) Twee K.P.M.-ers, die reeds aan heel wal verlof
gongers een prettige vncantie hebh en b ezorgd. De 
beheerder von bet ,.Bali-Hotel" onzer maatsch appij 
te Den Posar, hoofdempl. C. J . Vermoire (links) en 
de eerste geemployeerde, de beer J. Kok. 

VISSER & Co. - DJ AKARTA. 
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