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H et tn.s . ,Polola" op stop : 

K.P.M.-schip zeilde naar huis 
Uitstekend ze emanschap der bemanning. 

Zelden beeft de afdeling N.D. zicb in zo grote belangstelling voor haar 
werk mogen verbeugen als dit in de week van 3 tot 8 September j .I. bet 
geval is geweest. Het was er een ,va-et-vient'' van meusen - in- en out
sidero-- die allen benieuwd waren naar het wei en wee van de vermiste 
P a I o h. Ieder een bing geinteresseerd gebogen over zeekaarten, waarop 
talrijke aantekeningen de mogelijke positie van het scbip en de reeds afge. 
7.ochte "atergebieden aangaven. 

Tientallen malen werden dezelfde 
vragen met hetzelfde (en welbekende) 
N.D. elan heantwoord en werd er he
leefd geluisterd n aar de gissingen, 
ideeen en voorstellen van die even he
kende - en nog altijd beste- stuurlui
aan-de-wal. 

Dat er op N.D. heslist iets bijzonders 
gaande was, l ag er voor ieder H .K .-in
sider dik op, toen bleek , da t men er 
zelfs na kantoortijd nog met de handen 
in het haar zat. 

Het wa dan ook waarlijk geen sine
cure om in een kamer van 10 X ?Y2 m e
ter op de eerste verdieping van Medan 
Merdeka Timur No. 5 in Djakarta te 
moeten zoeken naar een schip van 

52112 X 9 Yz me ter, dat erg ens op zee Lus· 
~en Priok en Su rahaia was verdweneu. 

Gevonden. 
En zolang dit ons duidelijk voor 

ogen staat, kuunen we niet anders 
dan respect hebben voor de \\ijze, 
waarop de nasporingen werden ge. 
Jeid en georganiseer d, met als r e
sultaat bet terugvinden van bet 
m.s. P a I o h in de namiddag van 
7 September door het s.s. S w a r
t e n b o n d t op circa 24 mijl Oost 
van Priok, bijna dus met het bak
boord-anker op die zwaarbeleunde 
kaartentafel ' 'an onze nog ijverig 
rond de Boompjes E ilanden zoe
l\ende Nautische Dienst. 

Slot: zie pag. 12. 

De , PCiloh" in de Kali ·Mati 

_, .Foto: .Studi<r Tong &.Ti~-

P R ESmENT SOEKARNO 
R EISDE ltiET DE K.P.M. 

De president van d~ Republiek 
Indonesie, ir. Soekarno, h eeft in 
bet begin van de maand September 
een reis gemaal{t naar Bangka en 
daarbij gebruik gemaakt van ons 
m.s. 0 p h i r voor de been- en bet 
m.s. lU e r a k voor de t huisreis. 
Tot bet gevolg van de president 
behoorde o.a. de minister van 
9penbare Werken, ir. Ukar Brata
kusuma (die de heenreis per vlieg
tuig maakte), de directeur van bet 
kabinet van de president mr. A. K. 
Pringgodigdo, de adjudant· maj. 
Sugandi en de lijfarts dr. Kasmir. 

Op de dag van inscheping werd de 
president door de president-directeur 
van ooze maatschappij , mr. W. M. Hens, 
van het Paleis aan de Medan Mer
deka Utara afgehaald en naar de 
K.P.M.-haven op Priok begeleid, die 
geheel was gepavoiseerd. Aan hoord 
werd ir. Soekarno welkom gehe ten door 
ooze directeuren de heren Iken en H a
rinck en de gezagvoerder van de 
Ophir, de beer Bosman. Bij het ver
trek uit de haven, stond de president op 
de hrug. A1le in de haven liggende ach e
pen sa]ueerden de Ophir, die de pre
sidenlicle standaard voer. Op 8 Septem-. 
her werden de president en zijn ge-.~:el
schap te Mnntok welkom geheten door 
agent Rah. 

a een verblij£ van twee dagen ver
trok president Soekamo op 10 Septem
ber met h et m.s. Merak weer uit Mun
tok. De Merak stood onder comman do 
van kapt. Koster. Te Priok werd de pre
sident door mr. Hen af gehaald en naar 
het Pale is i}egeleid. 

Preside nt .vol lof1 

President Soekarno toonde zich 
vol lof over d~ door onze maat
scbappij voor deze reis getroffen 
voorber.eidingen. 

l ~ 



VAN DOGGENAAR JUBILEERDE 
Veelbetpogen K .P .M.- loopbaan 

Het was op 23 Augustus j.J. 25 j~ geleden, dat de beer J. van Dog
genaar -thans agent te 1\ledan- bij de K .P.M. in dienst tra.d. 

Aangezien de fees t elijke opening ' 'an ons nieuwe &-lawan-kantoor 
(zie pag. 9 van dit nummer) was vast~esteld op 24- Augustus, heeft de hul
diging van de jubilaris op die datum in bet nieuwe kantoor plaatsgevon
den. 
In h et met seinvlaggcn vel1!icrJe 

K.P.M.-kantoor te Bclawan was prnc
tisch be t gehele per oneef van ooze Me
dan- en Belawau-kanloren vcrzarucld. 

Rede Van 't Pad. 
De ub-agent, de heer Van ' t Pad 

Aprak de jubilaris toe. Aan ziju lange 
redevoeriog ontlenen wij h et volgendc: 

,.De directie hech m ij verzocht om je mede, 
namens de R aJi d van BeaiUur. hoar ~elukwen· 
aen over te bren p;eo. 

Toen je 25 jaar ge leden bij de K.P.M. kwam. 
"erd je gepJaatsl bij de afd. Boekhouding. Nn 
j e eerste vcrlo£ werd je gepJaatst op ons agent· 
Fchup jn Makas~ar, woa r je - net als aUe jon· 
geren- ecn tijdje bij de Buitendienst dienst 
deed. J e zult toen we i vreemd tegenover dit 
v;edeelt e van ons bedrij£ h ebben gestaan. Sche· 
pen welke nit de Boni-go l£ !..women met een 
deklusl rotan, waar d e , Ouwe" ne t maa r no~~: 
overheen kon kijken. <'hepen uit de Molukken 
met een deklast copra, idem dito. chepen, 
welke oil de omgeving vnn Kokas en Fak-Fak 
luciferhoutjes aonhrachten von 18 meter lengte 
en meer, welkc ,stokjes" meeatal dwara over 
de lu.ikhoofdeo waren geladen en oan b eide 
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kanten ' 'all be t s~ hip nog t>en e ind uitslagen. 
No 1\lokosser kreeg je tot standplaats Sura· 

bajo, "oar je d e o£d. Vrocbtzoken onder je 
kreeg. l\a et>n kortc "anrneming \"an bet agent• 
Frhop Bnndjermasin, k\\am je weer terug te 
• uraba jo en werd danr b elast met de woorne· 
miog van he t sohogeotschap. 

In 1938 ging je naar h et hooldkantoor en 
kreeg doar de Ieiding over een V.Z.-boreau 
tot 1939, in welk jaar je voor de tweede maal 
met Europees verlof ging. No deze rustperiode 
" erd je belast met de waarn eming van b et 
ngentsclrap 1\Ienado. In die 1-ijd ging promotie 
niet zo vlug. a 14 maanden wanrnemend-agent 
te Mcoado tc z ijn gewecst, kwam cindclijk je 
benoeming lot n&ent 2e klasse or. Kort daaro1> 
kwnm de bezetting. 

Menado wos je laatste stnndplants v66r de 
Jappen-overheer.in~t ge" eest. Wie kon dus 
bele r Menado opzetten dan jij. In welke chaos 
je door terecht kwam, weten maar we inig in· 
•ider~. Enige tijd la ter moest je naar Australie 
vf'rtrekken om op te l..noppen. 

Ook dit ' ed o £ was korl , want je was nodig 
voor d e nfd. Duitenlnodse Lijnen in liquidatie. 
Kort daorna kwom je benoeming tot Chef 
van Dienst a£ 11- 1-'48) en werd je b elast met 
de Ie iding over bet ogentschap urabajo. Jn 
1949 ging je c iodelijk, voor be t eerst no de 
bevrijding met een welverdiend Europees 
verlof. 

Na dit verlo( werd je bel11st met d e leiwog 
over dit agentschnp (Medon) . Ook bi er was j e 
aa nwezigheid dringend nod ig". 

Tenslotte overhandigde de heer Van 
' t Pad de jubilnris het gouden horloge, 
de bekende enveloppe en een anndenken 
van het personeel van de Medan- en Be· 
lawan-kantoren. 

Namens de Vloot. 

Vervolgens werd de jobilaris namens 
de vloot loegesproken door de gezag
vocrder ,·an de Van RiebeecJ.;, de heer 
R. D. Wa tcrval, (lie de goede sameu
werking tu en de beer Van Doggcnaar 
en de chcpen mcmoreerde. 

Daarna dankte de Commi aris van 
het Koninkrijk der ederlanden, mr. J . 
W. tuurman , de heer Van Doggenaar, 
voor he tgccn hij in d.ienst der K.P.l\1. 
heeft gednan in h et belang voor de Ne
derland e cheepvaart in Indonesie en 
voor he t l'\cderlandse per oneel van de 
Paketvaart. 

Ten slotte werd de jubilaris gehuldigd 
door de plaatselijke voorzitter van de 
.B.O.M., de heer Siregar. 

Rede jubilaris 
De heer Van Doggenaar dankte allen 

voor de waarderende woorden en de en· 
deaux . Hij memoreerde de j aren van 

Agent ] . 11. Doggenaor. 

.zijn dieo ltijd bij de K.P.M. en zeide 
o.m.: 

, zult misschieo vcrwachten, dat ik 
U wat uit mijn loopbna.ll zal vertellcn, 
doch dan moet ik U teleurstcllen. V eel 
van wat eens helangrijk scheen, heeft 
zijn hctckcnis verloren. 

In mijn 25 dicnstjaren heb ik 
d iverse ups en downs meegemaakt. 
Daarbij is ~ebleken, dat wauneer 
het be t land en voll< goed gaat, het 
ook de K.P .M. goed gaat. 

De K.P.M. is bij uitstek een orga_ 
ni a tie, waJtr?an service wordt ver
lang(l. Wanneer iedere wcrknemer 
zijn b€'St doet, werkt hij niet a ll en 
voor zijn maatscba ppij, doch ook 
voor het land en daarbij dient hij 
ook zijn eigen belungen. 

Na de jaren van trijd en onrust 
zij n wij t hans in de pe riode van op
boun'. W ij moeten echter niet aileen 
bouwen in st een en hou t - zoal 
aan een nieuw kantoo r- doch ook 
aan onszclven. De oude beproef
de deugden als arbeid vr eugde, 
toewijding, betrouwbaarheid enz. 
dienen terug te keren, want 
aJieen daarmede valt iets groot5. 
tot s tand te brengen. En bet za.l U 
dr enige voldoening geven, die U 
na volbrach te dien ttijd k unt ver
langen, t .w. bet besef Uw plicht en 
moor dan Uw plicht t e hebben ge
da.an. 

lk wiJ dan besluiten met de hoop 
uit te spreken, dat Indonesie spoe
clig een tijdperk van rus t, ord e en 
welvaart zal mogen ingaan, die 
voor elk van U U w ~rsoonJijke 
positie ook zal verbeteren. lk 
spreek voor ts de hoop ui\>, dat de 
K.P .M. tot in lengte van ja ren In
donesie zal lm nnen dienen". 



Ontwikkeling in Nederlattd 

Reorganisatie van de sociale 

verzekering toont verward beeld. 

De reorganisatie der sociale verzekeriug in N ederlaud iblijft eeu zeer 
onrustig beeld vertonen. De groepen, welke hiervoor aansprakelijk zijn, 
laden daardoor een zware verantwoordelijkheid ·OP zich, daar behalve haar 
eigen belaugen ook die van bet hele volk op bet spel staan. Ons moet van 
bet hart, dater in de Nederlandse wetgeving weinig t erreinen zijn, waarop 
ua de oorlog door gebrek aan begrip en samenwerking zo is gemodderd 
als dat van de reorganisatie der sociale verzekeriugsuitvoering. Let wei: 
we geven niemand de schuld. Noch de minister, (die tegeuover een hopeloos 
kluwen ·van verdeelde meningen stond), noch de bestaande uitvoeriugs
orgauen, (welke aile streden voor behoud of uitbreiding) , noch de deskun
digen, (die, voorzover ze hun stem lie ten horen, hun eerlijke meniug ten 
beste gaven). 

Loven en bieden. 
H et resultaat van dit alles is echter 

geweest, dat vrijwel geen enkele groep 
in h et eigen standpunt heeft volhard en 
dat de hele ontwikkeling een deprime
rende kwestie van Ioven en bieden is 
geworden. 

ring door de bedrijfsverenigingen moet 
zijn overgenomen, verandert ook door
lopend. Niemand weet daardoor waar
aan hij toe is en m enig goed administra· 
tie£ plan blijft daar door onuitgevoerd. 
De datum van l J anuari 1952 is volko· 
m en uit de lucht gegrepen en behoort 
volgens elke insider tot de onmogelijk · 
heden. 

Dit is ernstig en kan gevaarlijke eon· 
sequenties h ehben. Niet omdat wij nie t 
vertrouwen op h et redelijke inzicht van 
par tijen, dat administratieve aaneenslui
ting is gewenst, doeh omdat wij geen 
vertrouwen hebhen in haar kraeht om 
de goede wil tot uitvoering te brengen . 

Naar onze mening was ministeriele lei· 
ding no'dig geweest en had hij de buit 
niet zo maar aan de p artijen mogen toe· 
werpen. E en tragiseh en leerzaa1n voor· 
beeld van gehrek aan opofferende sa· 
menwerking is de reorganisatie van de 
uitvoering der land- en tuinbouwonge· 
vallenverzekering geweest. Er hestonden 
voor deze tak een aehttal b edrijfsver 
eni gingen, welke aile overal hun elienten 
h adden. Om aan deze versplinterde uit
voering een einde te maken, werd tot 
fusie hesloten en werden twee nieu we 
o rganen geformeerd. Geen der hestaan
de b edrijfsverenigingen wenste eehter 
ie ts van haar administratieve organisatie 
op te offeren, zodat meri ten slotte in 
an·en moede de pot ma ar weer heeft 
verdeeld en de aangesloten werkgevers 
verplieht h eeft ingedeeld bij een hepaal
de hedrijfsvereniging. Friesland bestaat 
hiertoe uit vier volslagen willekeurigc 
segnl enten , waarin telkens een bedrijfs
vereniging de enige uitvoerster is. Zo is 
h et voor dezelfde bedrijfsverenigingen 
in elke provincie! 

Deze ,oplossing" is een aanfluitin g 
van de reorganisati e, een b elediging 
voor h et , zelfdoen" en een verkraeh ting 
van de , bedrijfsgewijze" uitvoering. La at 
zij dus voor de m inister een waarsehu
wing zijn. Zijn verantwoordelijkheid is 
zwaar en strekt zi eh namelijk ook ui t 
tot de ruim 70% der Nederlandse wet;k· 
gevers, die straks ineens verplieht zu1Ien 
worden cen andcr uitvoeringsorgaan te 
kiezen. 

Uit : ,Alg. Handelsblad". 

H et geheel heeft hierdoor ie ts van 
een cakewalk, het vermaakinstituut op 
kermissen, waarin men op allerlei trap
pen , loopbruggen en tonnen door elkaar 
geschud kan worden en waar m en 
draaierig uit komt. De seh okken ten op
zichte van de reorganisatieplannen zijn 
niet van de Iucht. Met ophef wordt 
steeds opnieuw weer de op handen zijn
de invoering der W erkloosh eidswet aan
gekondigd. Als de bedrijfsverenigingen 
hierdoor in paniek trachten op tijd 
k laar te zijn en daarvoor grote kosten 
maken , blijkt ineens weer , dat de invoe
ring is uitgesteld. De termijn, waarbin
nen de uitvoering van de ziekteverzeke-

EXTRA- UITZENDING VOOR K.P.M. 

,Wij worden in de zeildienst Surabaiu - Priok 
opgenomen" . 

Op Dinsdag 4 September j.I. vond 
een extra koopvaardij-programma 
van ,Radio l~ ederland" plaats, dat 
bestemd was voor .het s.s. ,Swar
tenhondt" en het m.s. ,Tosari'' van 
de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij. 

Ais vertegenwoordigers van de 
rederij waren aa11wezig de beer J. 
Roering en mevr. M. Ch. W. Masse
link, sociaal werkster. 

Kapitein B. B. ]. Eyken, gezagvoer
der van l1e t s.s. Swartenhondt sehreef 
over de on tvangst van deze uitzending : 

, Hierbij doe ik U, mede namens alle 
officieren van de ,Swartenhondt", mijn 
hartelijke dank toekomen voor de zeer 
geslaagde uitzending. Zij kwam uitste· 
k end door en werd door alle opgeroe
penen zcer gewaardeerd. H et was een 
gelukkige omstandigheid, dat het schip 
zich op het tijdstip van de uitzending 
te T g. Priok bevond, althans in het 
westelijke gedeelte van de Archipel." 

Op Vrijdag 24 en Zondag 26 Au
gustus had een uitzending plaats, 

bestemd voor bet m.s. ,I.-e Maire" 
en m.s. , Minjak" van de Konirik
lijke Paketvaart MaatschaJ)pij. 
Als vertegenwoordigster van de 
K.P.M. was weer mevrouw M. Ch. 
W. Masselink aanwezig. 

Uit de reaeties op de uitzend ing van 
lO en 12 Augu stus j.l., r esp. voor m.s. 
Kasimbar en m .s. Siaoe noemen wij nog : 

, Met een luid hoera kunnen wij U 
med edelen, dat a.b.v. de ,Sirwe" de fa· 
m iliegroeten fantastisch goed z ijn unt· 
vangen. R egelnwtig wordt door ons d e 
W ereldomroep met afwisselend succes 
beluisterd, m aar zo keihard, duidelijk 
en storingvrij nls dit k eer was wel iets 
aparts. Reeds d e vorige avond hebben 
wij het scheepstoestel m et ecn antenne 
van ongeveer 7 meter in de scdon ge· 
plaatst en de verschillcnde golf lengten 
beproefd. De 13 m eter was zeer goed te 
verstaan en hierop hebben we dan ook 
zowel de eerste a1s tweede uitzending 
beluisterd 1net bovenstaand resultaat ." 

w.g. Etat-major m .s. ,Siaoe". 

(' 



DE MENS IN HET BEDRIJF 
llet bedrijf heeft een sociaal-economische taak: goederen produceren 

of diensteu bewij~n voor de samenleving op een sociaal verantwoorde 
~ijze. Het is de taak van de leiding van het bedrijf aan beide kanten de 
voile aandacht te schenken en niet aan een van beide, ten ikoste van de 
andere. Iedereen moet in een bedrijf zodanig kunnen werken, dat ,hij zijn 
gaven en krachten ten volle kan ontplooien en in ziju volle menselijke 
waarde en waardigheid wordt erkend en gerespecteerd. Dit betekent echter 
ool•, dat een ieder op een zodanige ,wijze werkt, zich gedraagt tegenover 
collega's, superieuren en ondergeschikten, omgaat met machines, werk
tuigen, gereedschappen, grondstoffen en producten, kortom een bedrijfs
,genoot is, die eerbied en respect afdwingt. 

Waarom werken wij eigenlijk ? wereldsituatie van die aard, dat de ver· 
houding tussen lonen en prijzen totaal 
is verstoord en het is b.v. voor de Neder· 
landse arbeider een schrale troost in 
zijn moeiHjkheden, da t deze verhouding 
in Belgic, Engeland en Frankrijk nog 
beroerder is dan in h et eigen land. Men 
kan zi ch hoogstens het a l1ei·noodzake
lijkste leven sonderhoud verschaffen; 
grote ~u itgaven voor kleding, schoeisel, 
dekking enz. kan m en zich niet of nan· 
welijks vero!)rloven. 

, E en volslagen onnozele en onnodige 
vraag"; z ult U misschien zeggen . Het is 
t och volkomen vanzelfsp1·ek end, dat 
m ensen enkel en aileen werken uit hit
tere noodzakelijkheid orndat de harde 
werkelijkheid van het leven in deze 
werel d nu eenmaal als grondwet stelt : 
wie nie t werkt, zal ook niet eten! 
Inderdaad, zo is h et. 'Vij werken, omdat 
wjj moeten werken. Wij moeten zelf 
best aan en zijn verantwoordelijk voor 
h et bestaan van anderen: ouders, broer
tjcs en zusj es, vrouw en kinderen. Wij 
dien en in ons levensonderhoud te voor
z ien en ons de middel en te verwerven, 
welke on s in staat stellen om ons voed
sel, kle ding, dekking, onderdak en zo
veel meer, wat tot ,ons dagelijks brood" 
lJehoort, te verschaffen. Wij ku nnen ons 
hel leven zonder arbeid niet indenken. 
Ook zij , die in materieel opzicht in om
standigheden verkeren, waardoo1· zij 
ni e t zijn gen oodzaakt voor , het dage
lijks hrood" ' te werken, zoeken toch in 
een of andere richting hezigh eid omdat 
zij, ,wa t te doen moeren hehhen ". 

Sommigen denken , dat werken een 
,straf" i s. Zij menen, dat voor deze op
va lling in h et oude bijbelse paradijsver
h aal een grond wordt gevonden. Daar 
wordt immers gezegd, dat de m ensen na 
de zondeval , , in h et zweet huns aan
schijns brood zullen eten"? Hieruit 
meent m en nu te ~10eten opmaken, dat 
werken ecn straf is voor de zonde. Dit 
is echter volkomen onjuist , want nit dit 
P aradijsverhaal blijkt, dat de eerste 
m ensen reeds voor de zondeval de op
drach t kregen tot arheid, want zij kre
gen tot taak de hof te hebouwen en te 
bewaren. 

'Vanneer wij nu h elJhen vastgesteld, 
dat de eerste en direct voor de hand 
liggende reden, waarom een m ens wcrkt 
de zorg voor he t dagelijks brood is, dan 
is dit toch nog niet de enige heweeg re
den, als is deze ook wcl zeer belan:.rrijk. 
Immers : wij hchoeven ons oor maal· te 
luisteren te leggcn om van alle kanten 
te vernemen, hoe moeilijk het tegcn
woor.dig is om met de middelen, die wij 
door inspannin g en arheid verwerven, 
rond le komen. Door de huidige inter· 
ua tionale toestand is de economisch e 
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Andere motieven 
Wanneer echter het enige motief, 

dat een mens tot werken brengt, de 
zorg voor het dagelijks brood is, dan 
is bet Ieven wei uitermate arm en van 
samenwerking zal wel niet veel kun
nen komen. bnmers: dan is ieder er 
op uit, om zoveel mogelijk naar zicb 
toe te halen, al gaat dat ook ten koste 
van de ander. De oude Romeinen zei
den al, dat in dat geval de ene mens 
den a.nder een wolf wordt. 

Er zijn nog m eer zinvolle redenen te 
noemen, die een m ens tot werken hren· 
gen. Wij willen er nog een paar vermel
den. Onder de lezers znllen er misschien 
zijn, die wei een s werkloos geweest zijn. 

.,Zozt het ven chil rnaken, als 
, ,P·eezeJ.'' de walslurpen zo 

bek ijken ? ............ !" 

(Anon) 

Zij zullen zich nog wei h erinneren, dat 
zij zich geduren de deze werkloosheid 
lichamclijk nict zo heel erg prettig voel
den: hier een pijntje, daar krampen en 
ergens anders een zwaar-drukkend ge
voel. Ook geestelijk waren zij als werk· 
lozen alles b eh alve gezond. Men wlls te 
h eroerd om voor zichzclf aan de kant 
te gaan, te lamlendig om eeu poot uit te 
stek en; a lies was te veel. W erkloosheid 
h eeft, zowel lichamelijk als geestelijk 
en moreel, ernstige gevolgen gehad. E en 
m ens heeft de arbeid nodig om lich a
melijk en geestelijk gezond en fit te zijn. 
Ons li chaam hehoeft inspanning en nor
male vermoeidheid ; onze geest moet 
hezig zijn m et de dingen, die aandacht, 
zorg en toewijdin g vragen . Aileen door 
flink, inspann end werken, kan een mens 
ervoren s, dat hij een plaats in de samen
leving inneemt; door arheid krijgt m en 
zelfrespect, gevoel van eigenwaarde en 
zie t m en ook de waarde van de ander. 
Een sam enleving van m ensen, die niet 
zouden \verken, gaat gees tclijk naar de 
kelder, demoraliseert, terwijl zij zich 
]ich amelijk a1les behalve gezond en 
p rett ig zouden voelen. 

De gemeenschap 
Wij willen tenslotte nog een helang

rijk moti,ef tot werken noemen, n.l. h et 
werken tot instandh ouding van de ge
meenschap. R et is voor ieder m en s een 
dure plicht tegenover de samenleving 
om te werken, flink en en•ergiek aan te 
pakken. 

Deze pli cht is duidelijk. Men is ver
plicht zich in te spannen en aile energie 
die m en m eckreeg, in di enst te stellen 
van de gemeenschap en deze le helpen 
m stand te lwuden. 

Bewerkt naar gelijknamig artikel in h et 
·huisorgaan van de ,Calve".fahrieken te 
Delft. 



IK -MIJMER IN M'N TUINTJE . (4) KOOPV AARDIJ--, 
PENSIOEN De dag is weer begonn en en ik heb 

mijn begonia's en andere plantjes reeds 
, water gegeven. Daarvoor kom ik vroeg 
uit mijn kooi, w:lbt dit moet geschieden 
alsvorens de zon te ver hoven de kim 
staat, want anders verdorren de blaad· 
jcs. Dat h eh ik door mijn tuinieren al 
door schade en schande geleerd, zoals 
men dat nocmt. Dat watergeven is nie t 
zo eenvoudig, als men wei zou dcnken. 
In ruijn hloembakken staan ook nog 
andere plantjes en die h ebben de eigen· 
aardigheid, dat zij minder water nodig 
hebben dan de begonia's. De begonia's 

'en die andere plantjes, waarvan ik de 
namen helaas niet weet, staan n .l. om 
de andere in de bakken en hovendien 
vrij dicht bij elkaar. Nu h eb ik een 
gie ter gekocht en zoals U weet, zitten 
de gaatjcs in zo'n instrument dicht hij 
elkaar en dat was voor mij een moeilijk 
probleem. Uit ondervinding had ik al 
geleerd, dat de begonia's drie straaltjes 
water moaten h ebben en de andere 
plantjes maar een. Enfin: moeilijk
heden en problemen zijn er tenslotte 
om te worden opgelost en dat is mij 
ook gelukt en wel als volgt. 

In de gieter zitten 61 gaatjes. Nu 
beb ik daarvan 21 gaatjes dicht· 
geplakt m et likdoornpleisters. Mis
schien kent U ze wel, (tot Uw verdriet) : 
die pleistertjes met ronde bolletjes in 
het midden . De toestand is zodoende 
geworden: 3 gaatjes open, 1 dicht, 
l open, l dicht, 3 open, enz. 

Daar er in iedere bloemenbak tien 
plantjes staan en er veertig gaatjes open 
zijn krijgt dus nu ieder het zijne. Hier
uit blijkt, dat met enige moeite en bere
k ening ik iede·r plantje kan gevcn, wat 
het toekomt. Jammer, dat zulks in het 
leven met de mensen meestal niet h et 
geval is. Bekijk h.v. maar eens ,de Uit-
1aat No. 12, h et geval van ,Voetgang
ster", die een coastertje of liever nog een 
tank zou willen h ebben om zich in het 
verkcer van Djakarta te durven wagen 
en zo'n vervoermiddel niet kan k1·ijgen. 
Verstandig, dat U van h et coastertje 
reeds heht afgezien, want daarvoor 
moet men zeehenen hebben en die staan 
mecstal een beetje krom en dat zal toch 
wei nie t Uw wens zijn. R e t spijt mij 
oprecht dat ik U niet aan een tank kan 
helpen, maar misschien is h et een klei
ne troost voor U, dat ik met U rueevoel. 
Zoveel zelfs dat, indien ik 20 jaar jon· 
ger was, U op mijn armen door h et ver-. 
keer zou willeD. dragen. Bedenk, lieve 
Voetgan gster, dat zove1eJ1 met U in 
moeilijkheden leven. 

Ik denk h.v. aan die kennis van mij, 
die f 30,000 had gesp aard voor zijn oude 
dag. Dit hedrag werd door , h et knip
pen" verminderd tot de helft. Toen hij 

dit restant naar Holland wilde overma·· 
ken kreeg hij een brief, dat zulks kon 
geschieden tegen de kciers van 1 op 3. 
Toen bleven er dus maar 5000 pegelan
ten over, hetgeen niet voldoende was 
om er een huis met een tuintje voor tc 
kopen. Zoiets is ook droevig. 

Dertig tropenjaren en daarna je le· 
vensdoel niet in vcrvulling te zien gaan, 
vind ik heel erg. 

Deze b ewuste brief, ondertekend door 
, HET DANKBARE V AD ERLAND", 
hangt nu in een lijstje in zijn hut. Daar· 
naast hangt ook nog een kaartje over· 
gehleven uit de oorlogsjaren waarop 
staat , Wij varen voort", hetgeen mijn 
kennis dan ook doet. 

Mcmusputty. 

De ministerraad te Den Haag 

heeft besloten , dat de Nederlandse 

minister van Sociale .Zak.en met 

de zeelieden-organisaties in over

l eg zal trcden over de plannen 

voor een pensioenregelin~ van 

zeelieden. Dit deeldc minister 

Wemmers in de Eerste Kamer 

mce, hij de h ehandeling van h et 

wetsontwerp tot tijdelijke verho

ging van de buitengewon e pen

swenen van zeelieden -oorlogs· 

slach toffers. 

BOOTDAG 

Geen dag der alledaagsh eid kan vervangen 
de dag, waarop men leeft aan verre stranden, 
als ' t K .P:M.-schip weer de banden 
aaneen ccht, naar ' t verlangen. 

Geen Zon· of welke feestdag der kalender, 
ooi t ~ beter kleur dan deze d~g der dagen, 
dat zij daar post, koud bier en barang zagen
een stadsmens is verwender. 

En een pel'Soonlijk woord tc laten lwren 
der eenzaamheicl crkentelijk beleven: 
gastvrijheid in ' t journaal ook staat geschreven; 
tot .. .... d'akelige fluit komt storen. 

Doch er zijn - zakelijk- nog andt·e kanlen; 
niet enkel wat de hoten zoallosten, 
maar de producten van die afg~legen posten 
verscheept aan 's lands deviezenklanten ! 

J. W. T. 
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DE HEILIGE GRAVEN VAN ~ KUSU 
il ondjc, die hij r egen of Iellc zonnc

schijn de p lgrims chuilplaat.a hied n. 
Yelen ZC!:!gcn verfraaing van Kramat 
- T empel - toe, indieo h et komeodc 
j oa r voon.po dig voor hen zal zijo. 

IA?get1de vnn een p o pulttir be devnartsoo rd. 
Hee tJ., ' oor nankom l in.,.npore vi c

l<'n on-. de vclc ' er ierdc motorbootjc 
r n ... ampan o p, di -b~chenen door 
de prille moq~enzon- de rede ceo fee:.
tc' lijl,. annLi<' n ga,•cn eo die alle naar 
<'en IH.' pna lcl punt koer, teo. Ku~u , of 
."l'hildpadei land, 6 mijl va n in!tapore 
('11 200 rn . van de ' nurloren ' an . 1. John 
H'r\\-ijdercl. 

De ' hin ese \ oorman en de tallykJ rk 
' un K pplc H arbour, die ik cr naar 
' roq~, ' crtcldcn mij on~eveer het vol
j,:<'tHlc vcrhan l : 

- , ln J c tijtl , toen ir lnmford Raf· 
fl cs o p ' in ~apore landde, zeilde vana£ 
Groot K a rimon een boot, bemnnd met 
'ij f Ch in<'~c 'i ... ~cr~ . 

Plo t .. c lin~ " crJ tle oud te van h n 
urnH' l en gt•raaktc in een diepe trance, 
" na ruit hij \\ Crt! gewcl..t dl)?r het ~e
\\ cekl aa~ ' a n zijn makkers, die dachtcn 
da t hij dood wa .. 

Ilij wecs daarop h et eilandje Kusu 
ann en verzoc!tt h en om h em - mocht 
hij l omen te s terven- dnnr te hegrn-

' n. 
Indc rclaad overleed hij reeds, voor zij 

Ku "u hcrcikl n en zijn vricnden vervul
clcn zijn w n n hcp: roev n hem aan de 
Zuidka nt van hct cilnnd . p h t gra£ 
\\ ,r r<l later ccn <-lcen gcplaatst te zijner 
nn~erlo chteni . 

mrlnt hij tijden<~ zijn 1 ven al1ijd ceo 
' oorb cltli g m en wa~ g ' e t co omda t 
hij de ccr tc !ltcncling wa , die op Ku u 
'' · rei hegrn' en, \\ rd hij de Tun P eck 
Kon~ (13c-.<·hcrm!t ilip:e) van het iland. 

Zijn m ncht en go d wil om zecvarcn
clen n 'i ... ,e r le h lp n. we rden al spoc
rli ~ al~cme n in dezc regiooen door de 
Chill(·~c he, olkin!! erkend. 

\~ i<' t>r c i!!en]ijk in hc t Malei c graf 
li!!l ann cle oordk ant van h ct eiland 
i ~ mij nie t rpc·ht cluidclijk geworden. 
\ o l!!cn" de i\l nl<' i"e ove r levering, Tust 
h in dt' t'lli!!c en Oil\ e n al lc besch <'rm
lw ili l-(e \On Kusu. 

ln H olla nd zou men in een d rp:clijk 
~-!~' ' a l •loor <'I' ll \\ Oninw·ommi "ie latcn 
11 i lmal.en, "ie .. hoof dbewonc r" was ('n 
in En~e loncl zoucl<'n eens op ceo spook
ae hli J!t' he rf ... tn aeht de heirle B<'~eherm
hPi lip.Pn uil hun g:roven komen en, al 
d.w nie l \ CrJ.!t'ze ld H tn rNopectievclijke 
u.mhnnJ!er-.. het !;<' ' al hr hoorlijk uit
knol..l..r n. 11 irr ging: hct eehtE'r ander~ 
r n rlil i <~ 1lc rerl r n, dot ik vc rde r vertcl. 

In rrn mnnic lropenn arht tlroomden 
\lulei ... c en Chint'"C 'i""crs van hun ka
nw ratl c• n, di e naaq.!i nd" Oe~avcn ]ai!Cil . 
Zij rl ronmclen all en prreies dezelfci 
droom l'n " r l, dat de f aJeicr en de Chi
li e<'~ I,!.Cl.\\ Orcn h adtlen samen tc zull n 
wN I..en to t heil ' an de zwalke rs op dcze 
Zuidclijkc Zecen. Verdcr verzochteo zij 
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hun vcr" an ten cn vrienden hun gra,·cn 
p:ezamcnlijk C<'ll& per jaar en \\ el in h et 
hcp:in dt> r negende mann te hezoeken. 

an dit verL.oek wc rtl trouw voldann. 
Hl"<'rl" ' 'oo r dr oorlop: ehatte men het 
ann Ia I h<'de\ aarlga nl!rr op 30.000 per 
jaa r, d ie \ OOr mrcr dan ceo ton nan 
wi crool.. , kaa r .. <' n, crt\\ a ren, confe ttic en 
" at al ni<' l mccr offerden. 

!let ecrheloon bij rl beide graven is 
\ er!lehillcnd. 13ij de Kram at worden 
wi tt kaarscn, gcle rij&t en wi erook geof
fcrd, terwUI de hinczen h ct rueer zoe· 
ken in ~eroo!>l rtde prenvarken!', geiten 
en koppen, pa piercn lovertjes, h mel
~eld , rode kaa r en, maar bo,·cnal in 
vuurwe rk. 

llet mrrenderl der gclo,' ip:en ~tn at 
n aa r Ku "u om j!Cloften te volbrcngen, 
of te danken voor ccn j aar van voor· 
poe d. 

Rijke bedevaarlgangers h ebbeo dui
zenden be~teed aan gebouweo op h et 

Vrouw n n men op het eiland f!_ C'

plukt blocruen en amulctten in de 
' orm Ynn tukjes g el lint, of papier, 
waa rop wij z sprc uken zijn gesd1r vcn, 
mN' naar hui . 

H et wat<' r, wna rin de bloemcn 
n acht~ hebhen ge loan prenkelt men 
de , olgendc morp;t>n O\'Cr be t lichnam 
en door het huis, om boze gee.~ ten te 
vc rdrijven co oohcil , in welke vorm ook, 
te voorkomcn. 

Ni t ollc hc:r.oekcr zijn overtui gdc 
gelovip;en. oor velcn spe 1t ook d anr· 
di go hoottocht en de fee telijke stem
ming cen rol. H c t aaotal bedevaart
gangt>r!l necml weer ge ladig toe, waar· 
ann hop;c ruhb rprijzen, vcrbclerde eco
nomillche om taodi p;hedcn en nieuwe 
oorlogt~drciging " el het hunne zullcn 
hijdrogeo. 

Ben Poeder 
a/ b s. ,.Rotti." Augustus 1951. 

"EMPIRE JAMAICA" VOE 
I 

In d ogen van de landrot, die de 
z ziet a1 • een indeloze wat~op
pervla ld ..e, waarop men dagen l<an 
rondzwaJken zonder oon I vende 
ziel tc ontmoete n, lijkt een bot ing 
in , ·oUe z tu en twee met de 
m fflt mod roe na\-;gatie- en vei
lighcid middelen uitgerustc che
pen wel n z er merkwaardige ge. 
beurtenis. 

La.t n wij verklappen, dat u 
de tot in b t diepst van bun m 
verpcl<eld zee-bonken van d 
, dr on" g wa.agden als van , 
unicum, to n zij, gelijk tjilpe1 
mu n rond een vijg, te Priok 
en om de ,corpora qua tiOJ 
dwarrclden. 

1 let doo r onzc maatsch appij gccl 
lcrde "· . E mpirc> Jamaica wa. met , 

De ,Carut" ail ' 11 $Cirdincblikjc ope11gcrcten ........... . 



We'"kloosheid 1n 
minder dan 

Nederland 
norma a I. 

Gunstige ortttviklceling 111oet ~t·orden ge%ocltt in 
sterlce stijgi11g der produetie 

In haar memorie van antwoord aa.n de Tweede Kamer op bet voorlo
pige verslag over de nota inzake de werkgelcgt-nheid hecft de Nederlandse 
r egering verklaard, dat dank zij cen l<rachtige verboging bo\'en de normale 
bij de industriele productie te erwacbi.t'n . tijging sedert begin 1950 vet-1 
werkgelegenheid is geschapen, waa.rdoor de werklooshcid in Nederland 
nog altijd beneden het normale percentage Jigt. 

Niettemin is de reget~ng van mening, dat het onjui t zou zijn tf' 
veronderstellen, dat daarmee voorshands elke reden tot bezorgdhcid 
overbodig is geworden. 
Bchalvc de mogclijkhei d van een 

nieuwc wending in de iotcrnationalc 
toc~tand, moeten nl. ten min. te drie fa r 
loren worden {!Csignnlccrcl , rlie in clr 
nabij e tockoro t he t n ivcau der werk~e
legcnheid zouden lcunncn h ed reigen, 
t.w. : het ontstaan van mocilijkheden hij 
de export, h et gcvaar van cf'n toenf'men
de chaar tc ann groncl toffcn en de gc· 
volgen van het cro tige tckort op de 
betaling balnns. 

Yo oral de Ian tste fa cto r zal n ie t na-

,GAROET" AAN 
l"olle l ading cem ent op we~ van T g. 
Priok naar em aranp:, vanwaar llf't m.s. 
Garoet van de K on. Rotterclnm~e Lloyu 
jui l gocd en wel was vcrtrokken. 

Tcr hoogte van Pnmanoekan Klip 
1erk . nden bcidc tochepen elknnr om ..... , 
in plants van .,rood op roorl" te pa sc· 
reo, met onvermindcrrle ' a art hijna 
loodrcch t op clknar in tc ]open. 

Me t wclk ccn formidabelc klap men 
in de nacht van 31 Augu tus op l ep
lember j.l. om ci rca half twee aan hoord 
van deze bcidc chepen uit de l anp is 
~ewekt, laat zich -ook zonder cnige 
fanta icr- wei ~cmakkelijk raden. 

Van de voorpick van de Empire J a
maica is nie ts m eer O\·ergebl vcn. De 
voor:. lcven hcvindt zich in hct ankcr pi], 
waardoor h ct front-aanzicht tint van ecn 
oud ~chippcr<1kJavier nabij koml. 

De ~apcndc ch adc nan he t m~. Garoet 
dat over 28 ~pantlcngten al"' een toa rdi
neblikje wcrd opcngereten, i vcroor
aaakt door de vlo i n va n Empire 
Jamaica's .B.-anker. 

olgeu onze nauti ch e cwton moe
ten de krachten, die op dit anker zijn 
uitgeo fend, enorrn zijn gewce t, want 
h id chcpen ,pikten'' Jkaar onder 
eeo hoek van ± 80 g rad en , ten\ ij I de 
•nclhc id va n de Garoet ongcvecr 16 en 
die nn de Empire Jamaica circa 10 tot 
12 mijl moc t hehbcn i1C'drnf!cn. Dat dit 
anker volkomcn intact i'l gcbJc,·en, moe l 
op zichzeli reed als iets onbegrijpclijks 

la tcn im loccl te oefenen op hct pcil clC'r 
\\ r rkgelegenheirl in Ycrhancl mC'l de fis
cale ma ntregelt>n , rli f' de rf'gering ~<'
noodzaakt was te nemen L<'r ver~> lerkin g 
van h <'t hctalingRhalan~tckort. .111. 

\\ Ordt <'en hijzondC'rC druk geodrnd op 
de hcd rijf1-uitkom8tcn . Indicn tcngevol
;rc tl aan an "ordt hc~lotcn tot h ct ach
tcrweg<' Ia ten van hcpaalclc nicuwe 
ill\ e~ teringcn zal de " crkgc lc~enhcid 
rlaarmec niel \\ orrlen ' erruimd. 

Wie zijtt neus schendt ...... 

worden aanp:cmerkt. 
H t> t m . Garnet on•lcrgaat tc Priok 

en te ' urahaia een dokbcnrt, ter'\ ij l h rt 
~ .... Empirl' Jamaica tcr rcparntic naar 
Ilongkong 'crt rok. 

De vrua;r, wal de oorzaak wa .. , rlat zij 
,l!'gc>11., elkaar gingen, zu llen \\ij uibtcl
lcn tot zij ,versus" elkaar zijn gcgaan. 

K. J. C. P. L. BOUWDE 
Uct nicU\\ hou\\ programn1a van de 

K.) . . P.L. is vrijwcl voltooid. Korq~cle
den is hct 1notorsrhip , traat Makas
sar", gchouwcl door P. mit Jr. rtc Rot· 
tcrcialll , aan de r ederij ovcrgcdrag n. 

De. lraat Makassar is ccn vrachts hip 
ntct nccomodatie voor 40 pa~i-ngicr en 
crn bruto inhoud van bijna 9.000 ton. 
Binnr n afzi niJarc tijd zullen de 1'jilu
ll'ah. in aanhouw bij Van tier Gie,osen, 
en dr Tjibantjf't, die in Engcland wordt 
;!Cbouwd, " orden opgclevcrd en dan zal 
hct hoU\\ pro~rarnma ziju afgcwcrkt. 

lndonesie 
Het is onjuist, dat de werkgele

genheid bier t e laude in terke 
mate de terugslag zou hebben on
dervonden van de af cbeidiog van 
Indonesie, nietteg nstaande deze 
afscbeiding een ongunstige invloed 
beeft gehad op do economische 
positie van ons land. 

Emigratie 

:\le t hctrckkin~ tot de cm igratie i de 
regcring van mcnin~, (lat cl aarvan geen 
!>chcpping van werkgdegcnheid knn 
worden vcrwacht in die zin, dot in to
taal mccr arhcid plaat!'ICD tcr be chik
kiog komcn. Andcrzijdt- moct hicr even
wei op den duur een middel worden ge
zicn ter voorkoming: va n werkJoo hcid. 
( literaard hcslaat nimmer zekerbeid 
omtrcnt de omva ng, wanrin de emi p;ra· 
1 ie zal kunncn hUjven voortgann, doch 
ric vooruitz ichten dienaangaande l aten 
1ich ' oor8h andto p:unstig: aanzicn. 

l\fet hctrekking tot de bestrijding ene r 
in rl tockomst onverhoopt optredenrle 
werklooshcid mcrkt de regering: op dat 
zij, 'oor wat hctreft clc he trijding van 
ronjunctuurwerkloosheid, zich r eed 
hceft uitg:esproken voor compcn ercnde 
ove rhcidspoli tjek. 

Er zal zovccl mogelijk n anr moclen 
worrlen gel'tredd, ric C' izoenwerklozcn, 
die en of enkele tot ten hoogstc drie 
maanrlrn per jaar arhe icl hC'hbcn, aan 
,·a~ter wcrk te hC'I pen. De oplos ing van 
dit prohlt><>nt zal {!evondcm moeten wor
ckn in hf't hcvorclcr r n van mcdwnisatie 
'an de landbauw, inrlu~trinli atie, hin
nen l a n d~f' migra tie (eventuf'cl gcpnard 
met ornq<'hol ing:) t>n cm igrali<'. 

Vcrdcr vcrdirnt hf't aanbC've]ing in 
~omrnig:e !'lrckcn indn~tricf'n rocl een 
zg:n .• ,a nti·•<'izoenpiek" tc , ti chtcn. In 
'oorkomcncll' g<'vallen worclt zulks dan 
ook hcvonlccd, doch lte t aantal mogc
)ijkherlcn clienanng:aand<' i!< 11lechts be
p!'rkt. 

De vraa~, of <lr weclerin'-<'hakclinp: in 
het arhc i rh.procc~ van wcrklozc oudcre 
arbcicl .. krachtcn moet worden hevor
clerd rloor wcttclijke maatrcgelen, vorml 
cen punt van studie. 
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K.P.M. - Kolff 3- 1 
,B"-spelers in vorm ! 

Op Zondagmor gen 16 Augustus 
j .J. kwam, na enige maanden rust, 
de B-ploeg van de K.P.M. weer oons 
,on tho court" voor een vriend
schappelijk pa rtijt je tegen de men
sen van de boekdrukkunst en aan
verwa nte artikelen. De K.P.M. 
zond - hetgeen misschien niet erg 
beloofd was-- haar gasten met een 
3---1 nederlaag naar huis. 

De partijen. 

In de cerste single speelde ooze oude 
, rot" op tennisgcbied Genmgan (Exp. 
H.K.) ondank ecn heenble ure weer 
•zo'n afe partijtje, dat zijn , Kolf{"-te
gen tnncler er bijna n iet aan te pas 
kwam. Gingen in de eer te et de games 
tot 3- 3 nog enig zins gelijk op, daarna 
volgden 3 ga mes in sueces ie en werd 
hel 6--3. De tweede set, die een getrou
we copie van de eerste was eindigde in 
6-4. Een aardige parlij om. te zieo, 
waarin Gerungan's beruchte vuurpij l 
,J ob " zo nu en dan voor de nodige vcr
rassingen zorgden. 

Tweede single. 

In deze partij, waarin de onl ang uit
gekomen employe Hi ke (!.M.D.) voor 
de K.P.M. debuteerde, verliep nie t zo 
gunslig. Mogelijk peelde hier , plankeo
koorls" ceo r ol, doch duidelijk wa , da t 
gehrek aan wedstrijdroutine Hi kes 
--Oie overigens over een prima , fore
h and drive" en , ervice" hesehikt
parten epeelde. , Double faul ts". en voor 
een wed trijd te gewaagde , rna hes" 
waren er bet gevo1g van. Met 3-6, 0-6 
bedankte hij zijn tegen tander nan het 
einde voor de l es. 

Eerste double. 

V oor deze partij traden voor de 
K.P.M. in be t veld Prelle (Cla ims), com
plcet met knie- en enkelkou en en Van 

Tweede double. 

Hiervoor traden nan onze inmiddcls 
reed enig zins , lsi tori cu" (in de gun
stige zin dan) geworden Fel (Mag. v. 
Gcdr.) - voor deze gelegcnheid oi et mel 
de bcroemdc , jungle"-pe l maar m et een 
muagdelijk-wit-ge teven -tennis - zonne
ldep- en partner Dootj es tClaim ) . Of 
hier een zekere naijver t.o.v. zijn groterc 
vakhroer een rol speclde, wetco wij niet 
u1a ar Fels (,Kolfi" van de K.P.M.J 
peel de met een clan eo souple e, die 

vriend eo vijand verstomdcn. 
Aigemeteo dribbels naar het net, io

slinctief-nauwkeurig op teJlcn bij vij an
del ijk offcnsief, zo nu en dan voltige
rend voetenwerk a Ia P avlova en daar 
tu ~en door een gla h elder op1o sen van 
, backhand" mocilijkheden ga£ Fel tij
den deze wedstrijd , ie t "van ecn P er ry 
of Fines in hun bcste jaren. H et was 
overigens een geluk, dat zijn racket, dat 
in het begin ni et zo best mee wilde (we 
zagen hem in he t begin tenmin l~ mel 
een ang ti g gevoel in ons ha rt diverse 
maleo a! Anton Karas nan de snaren 
rukken) er oaderhand ook zin kreeg. 
Ovcrigen : de gehele double was best 
want ook Dootjes was er , in" . Was het 
een wonder, dat deze double (we vcr
wach ten er nog veel van voor de toe
korn t) met 6--4, 6--3 de zege in de 
wacht sleepte? ! 

En mel deze pa rtij eindigde dan cleze 
gezellige en geslaagde tenoisf>chtend in 
ceo 3- 1 ovcrwiuning. 

liet was jammer, d t-'- o r12e crack Dam, 
die Lg.v. gczinsuithreiding, Zondags
wacht aan de wicg had en vee tck mocst 
la tcn gaan. 

v. G. 

BUICK EN STUDEBAKER 

Om van deze In onze dagen zeer 
Amerikaans klinkende namen 
maar plompverloren over te kun
nen stappen naar het hartje van 
oud-Amsterdam Is zeker n1et alle
daags en daarom wei verm.eldens
waard. 

Aan de Oude Zijds Voorburgwal 
40 bevindt zlch het museum 
,Amstelkring", dat 1n de volks
mond de merkwaardige n aarn 
,Ons Lieve Heer op Zo!der" draagt. 

In de annalen van dit museum 
kom.t men omstreeks 1570 her
haaldel!jk de naa.m tegen van de 
bekende Amsterdamse regenten
famille ,,Buyck". Nazaten van deze 
fam!lie ,Buyck" trokken naar 
Amerika en stlchtten er in het 
elnde van de vorige eeuw een fa
brick, waa.ruit geleldelij k - via de 
General Motors- de , Buik"-auto
!abrieken on tstonden. 

Clement en Anna Ca.fherlne 
Studebecker, die in 1736 aan boord 
van de , Harle" Nederland verlle
ten, om zich In Phi!adelphia te 
vestlgen, z!jn de voorouders van 
de Iatere auto-lndustrleel Stude
baker. 

M!sschlen helpt deze wetenschap 
U over de eerste schrik heen blj 
een , narrow escape" in de straten 
van Djakarta. 

an len (C.M. 1.) . Deze sehijnbaar zeer 
ge1ukkig gekozen C(laim ) en C (M) 
combinatie lie t na een weifeleod begin 
geen tw ij£~1 over aan haar bedoelingen. 
Keurig beheerstc , cro -dri ves", ge
timcde , lob "en kapba Uetjes van Prelle 
legden de grood lag voor deze overwin
ning en Van anten behoefde ann het 
net l echts zo nu en dan ecn bal
letjc ,a£ t~ makcn" . Overigen gaf 
Prelle in deze partij , bui tcn gocd tennis, 
nog ceo zccr fraaie reactie-duik ten bes
tc, die ook van de zijde van bet publiek 
ten zeer te cheen te worden gewaar
deerd. Uitslag : 6-4 en 6-2. 

Ons nieuu:e kantoor in Belmvan. 
( artikel :;ic hiernaast) 

8 



NIEUW , AGENTSCHAPSKANTOOR 
· TE BELA WAN - DELl 

acm de hoogst onbevrecligende toestand, 
dat het person.eel moest werken in de 
hoofdpoort. N u ruimte vrij is gekomett 
in de hoofdpoort, gaan wij die geheel 
reorganiseren, zodat wij onze passagiers 
een goede service kunnen bieden. Er 
zullett banken, toiletten cn.z. w orden 
gebouwd, terwijl de cloucme in staat zal 
worden gesteld om de passagiers snel te 
behandelen. Ook de entree zal wordet£ 
verfrcudd en het gehele railb(L(tncom
plex is reeds verharcl. v oor de hoofd
poort is een nieuwe betonvloer gelegd. 

ltfetla·n ontplooit grote activiteit 
Opening op 24 A.ugustus l.l. 

Reeds wor de Japanse invasie werd de noo(Jzaak onderkend om bet 
oude K.P.M.-kantoor te Belawan-Deli --dat sinds jaren was ondergebracbt 
in de oude van bout opgetrokken ,Uitkijk"- te vervangen door een be
boorlijk, ruim opgezet en fris stenen kantoorgebouw. In 1940 werd besloten 
dit bouten ,geval'' te slopen en daarvoor in de plaats een modern ka.ntoor
gebouw te zetten. De bouw daarvan moest evenwel balverwege word~n 
gestaakt door de inval der Japanners op de Oostkust van Sumatra m 
Februari 1942. 

Na de bezetting werd van afbouw van dit ka.ntoor afgezien. 

,De K.P.M. moet wel eens ervaren dat 
men van /war vooroorlogse service ver
wa.cht, zonder rek ening te lwuden met 
de vele en grote moeilijkheden, die wij 
niet in cle hand hebben. Tach zou de 
economische ontwikkeling van I ndone· 
sie en het dqarm.ede gepaard gaaride 
toenemende ladingvervoer, nict mage· 
lijk z ijn geweest, indien de directie 
het kloeke en vooruitziencle opbouw· 
programma niet zou h ebbert aange· 
durfd. En hicruit valt een zeer voorna· 
me conclusie te trekken, namelijk het 
grote vertrouwen, dat hiemit blijkt in 
de toekomst van dit land. I ndien senti· 
m enten achterwege blijven en de 'woor· 
den van de lndonesische Zeiders ter 
harte worden genomen, dan is m et 
goede samettwerking in aller belang iets 
groats tot stand te brengen . Ik wil niet 
orwermeld laten, dat onze haven, dank 
zij de activiteit der betrokken autori
teiten t.o.v. andere havens wel een zeer 
gunstig beeld geeft, waarvoor een woord 
va11 waardering wel op zijn plaats is", 
aldus de h eer Van Doggenaar. 

H et sch cpenbezoek te B elawan-Deli 
betekende gedurenJe de eerste na-oor
logsej aren nog niet veel. D e b ouw van 
een n.ieuw kantoor werd,.om die reden 
dan ook naar een latere da tu m verseho
ven. H et personeel werd voorlopig on
dergebraeht in de passagiers-entree van 
het poortgeb ouw tussen de havenlood
sen. Bij een drukker eh epenbezoek kon 
dcze toestand uiteraa rd niel geh and· 
l1aafd hlij ven en m ocst op een gegeven 
momenr wel tot de ho·uw van een ni euw 
kanloor worden overgegaan. 

Een ni euw project werd uitgevoerd , 
dat einde Juli j.l. in gehruik kon wor· 
den gcnomen. \Veliswaar .is di t niemve 
kan too r niet zo 1·uim opgezet als h et 
vooroorlogse p roject, doeh dit n ieuwe 
kantoor voldoet alleszins aan m oderne 
eisen. 

Officiele opening 

In verband met de afwerking 
van het }{antoorgebouw en de bij
bouw van de werkloods voor de 
T. D. a.chter bet kantoor, werd de 
opening van bet gebele complex 
uitgesteld tot 24 Augustus j.l. 
(Wij maakten hiervan r eeds in bet 
kort melding. Red.) 

Voor de opening van het nieuwe 
kantoor bestond grote belangstel
ling. 
N a de tradition el e ommegan g van de 

karhouwenkop, we.rd l1et k antoor me t 
een rede in de , bahasa" van agent J. van 
Doggenaa r geopen d. Aan de Nederland
se vertaling van deze r edevoering ont· 
lenen wij, in aa nsluiting op h etgeen wij 
reeds meld den, nog het volgende: 

, In de eerste plaats moet het ons stre
ven z ijn om. zoveel m.ogelijk lading aan 
te v oeren. Diverse factoret~ beletten een 
ongelimiteerde cwnvoer van goederen, 
zoals de onvoldoende haven-ot£tillctge, 
cle m.indere ctrbeidsproductiviteit, onvol
cloende land transport, enz. V 66r de oar· 
log kon de export en import plaatsvin
clen, door een zeer grate arbeidscapaci
teit en door overwerk op ruim.e schaal, 

waardoor de ligtijden der scltepen kart 
konden blijven. Thans liggen de sche
pen Zanger in de haven en moeten vele 
schepen zelfs buiten op ligplctats liggen 
wachten. Gebrek aan landtransport er~ 
beperku~ werkcapaciteiten remmer~ de 
afvoer der goederen uit de goedangs. 

Onze eerste taak was te trachten de 
belemmcrende factorcn zo goed mage· 
lijk OfJ andere w ijze te compenseren. 
Wij z ijn begonnen met uitbreiding van 
ons mechanische nwteriaal, zoals lifters, 
forklifts, kranen e.d. Voort.s werd onze 
pmuwvloot uitgebreid en kregen w ij 
Pen sterke slPepboot om de prauwen 
sneller te kzmnen verplcwtsen. Geduren· 
de 1948 werden 158 K .P.M.-schepen te 
B elawan lied iend, gedurende 1949 271 
schepen, in 1950 340 schepen ett van 
]amwri t/ m ]uni reeds 257 schepen. 

Verdere reorganisatie 

Om snellere afvoer van lading uit de 
goedangs te bevorderen hebben wij voor 
diverse goedangdeuren verharde spoor· 
wegovPrgangen laten maken en aan het .. 
~~irule van de spoorbaan een platform, 
zodat tegelijkertijd 3 sporen en 5 trucks 
kunnen worden beladen. De gehele elec
trische installatie van onze etablisse
menten werd vernieuwd om avondwer
ken te verbeteren. Uitbreiding vart de 
goeclangruimte zullen wij bereiken door 
de open gang tussen de goedangs 26 en 
27 d icht te maken. De T .D. heeft eet£ 
nieuwe werkplaats achter het nieuwe 
kantoor gekregen, welke wij thans ook 
inw ijden. In goeclang 25 zal een ruimte 
worden afgescheiden voor de laad- ert 
losmaterialen, terw ijl daar eveneens een 
ruimte wordt gebouwd voor claimgoe
derett. Zijn deze werkzaamheden gereed 
gekomen, dan wordt lood.s 25 - thans 
voor Ink. en Uitg. lading- uitsluitend 
bestemd voor rechtengoederen en de 
nieuwe goedang tussen 26 en 27 bestemd 
voor Uitgaande lading, waarmede wordt 
voldaan aan eet£ wens van de douane. 

N u wij clit nieuwe kantoor i n gebruik 
hebben gertomen i s een einde gekom.en 

Atjeh vooruit 

N a de agent sprak de secretaris 
van bet hoofdbestuur van de. ,Ga
sida" te Kota Radja de beer H. 
Zainuddin, die de vooruitgang in 
bet Atjehse memoreerde, welke, 
nadat de K.P .M. het initia.tief had 
genomen om diverse Atjeh-plaatr 
sen in haar lijnenstelsel op te ne
men, zeer goed merkbaar is. Door 
deze geregelde verbinding zijn de 
prijzen van de eersi;t, levensbehoef
ten in Atjeh thans praktiscb gelijk 
aan die op de Oostkust van Suma
tra, terwijl deze prijzen voordien 
zeker 3 X zo bGog lagen. 

T enslotte sprak nog de vertegenwoor · 
diger van de , V ereniging van Chineese 
Importeurs en Exporteurs" te Medan. 
Hij prees de leiding van de K .P .M. te 
Medan , welke geen kans onbenut lie t 
om de uitslag van lading uit de haven· 
loodsen te versnellen. 

De opening van h et ·nieuwe k antoor 
en de selametan had een zeer geslaagd 
verloop en zal in de herinnering van 
velen lang blijveii voortleven. 

( F oto zi~ hiernaast) 
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0 Naar aanleiding van de 
in dienst stelling van h et s.s. 
Van Goens op de lijn Dja
karta-Oosthaven werd op 12 
September j.l. te Oosthaven 
een receptie aan boord van 
dit schip gehouden voor 
autoriteiten en de handel. 
Van Indonesisch e - zowel 
als Chinese- en EUt·opce 
zijde werd veel be la ng
stelling getoond voor h et 
schip en werd een druk ge
bruik gemaakt van de gele
genheid om l~et te b ezich ti· 
gen. 

Door diverse K.P.M.·rcl a
ties waren bloemstukken , 
gezo.nden , welke naast de 
vlaggendccoratie bijdroegen 
tot een feestelijk aanzien van 
het schip. 

Slechte weersomstandig
h eden maakten b et een uur 
v66r de r eceptie de gasten 
moeilijk zich naar de afgele
gen haven te begeven. Dank 
zij gezagvoerder Van der 
Schildcm zijn medewerkers 
was de organisatie van 
de ontvangst uitstekend 
geregeld, z~dat alle hezoe
kers deson<fanks enige ge· 
noegelijke uren aan boord 
konden verblijven. 

Uit h et antwoord op de 
toespraak van de agent door 
diverse lndonesisch e autori
tei ten hleek de waardering 
van bet bestuur voor de ver
betedng der lijn-verbinding, 
een opinie die door velen 
uit h andcls- en planters
kringen werd onderstl·eept. 

0 Het h oofdkantoor was 
op Woensdag 12 September 
j.l. in verband met ldul
Adha (l slak ie tisch e Oifer
feest) de gehel e dag gesloten. 
0 Met ingang van 23 Au
gustus j.l. is een radiotelefo
nie-installatie _geplaatst aan 
hoord van bet s.s. Sidajoe. 
De roepletters van h et sehip 
zijn PHMH. De installa
tie wordt bediend door een 
derstuurden. 

0 In verband met de ko· 
mende regentijd, is een 
partij damesregenmantels 
in de mateo 38, 39, 40, 41, 42 
en 46 tegen de prijs Rp. 32.50 
per stuk verkrijgbaar in de 
P.Z.-Toko in het Hoofdkan· 
toor. 

0 2e stuurman J. Schaap 
is op 13 Sept. j.l. met bet 
m .s. Oranje van zijn gezins· 

k. p_ ·m.-JOURnaal 
sch eidingsverlo£ uit Neder· 
land in lndonesic teru gge
keerd. Aan hoord van dit 
mailschip hevond zich ook 
de nieuwe 4e stuurman H. E. 
v. d. Brink, die wij cen har
tclijk welkom in onze maat
sch appij toeroepen en een 
hehouden vaart in de lndo
n esische wateren toewensen. 

0 3e stuurman B. Land is 
op 11 Sept. j.l. van zijn stu
die- Levens gezinsscheidings· 
verlof in Jndo~esie tenigge
keerd. Stm. Land reisde per 
vliegtuig. 

S. P. A. Koenen (allen nieu
welin gen bij de maatsehap
pij, regelrecht van de oplei
ding afkomsti g), ll. wtkn. 
J. G. W. Klandermans, 
hoofdem pl. S. W. Oost Li e
vense (die met zijn gezin te 
Sin ga pore uebarkeerde) en 
de nieuwe empl. A. Stuur
man (die wij van harte wel· 
kom heten) . In h et kader 
van de gezinsh ereniging reis
den met deze Oranje mevr. 
D. C. M. Grin-V crstappen 
(echtgenote van empl. Grin , 
die te Singapore deharkeer· 
de op doorreis naar Singka-

]UBJlaRJSS€n In OCtOBER 1951 

1-10-1951: 
Marsid vetr. tikker CM. I 

2-10-1951: 
Paloi 
Doellah 
Masingga 

goedangkoelie 
mandoer 
tremmer 

Makasser 
Makasser 
Makasser 

4- 10- 1951: 
Nadjang djurumudi Makasser 

5-10-1951: 
Borra kadekoelie Makasser 

16-10-1951: 
Mohd. Noer 1e klerk Palembang 

26-10-1951: 
Sariwongso matroos Surabaia 

0 ..2e st:uurman A. Kade 
h eeft een kort verband met 
onze maatsch appij aange
gaan en arriveerde op 13 
Sept. j.l. per vliegtuig uit 

ederland. Wij heten hem 
van harte bij de maatschap
pij wel.kom. 
0 Aan boord van h et m.s. 
Oranje arriveerden op 13 
Sept. j.l. uit Nederland t e 
Tandjong Priok h oofdwtk. 
J. Hage (temg van gezins
sch eidingsverlof en een res
taut E.V.), 3e wtk. G. Hom· 
burg (terug van -E.V.), Se 
wtkn. G. Buijze, H. J. Per
syn, A. J. L. de Klerk en 

wang), mevr. L. C. Maas
Tesser (ech tgenote van empl. 
Maas, die te Medan van 
boord ging), mevr. C. M. de 
Groot-v. d. Brink (eclttgenote 
van empl. De Groot, die 
d-oorreisde naar Tjirebon), 
mver. H. Mulder-Rensing 
(echtgenote van empl. Mul
der, die te Singapore debar· 
keerde), mevr. C. M. Reyoe· 
ker-Versleyen met twee kin
dcren (gezin van hfdempl. 
Reyneker), n'levr. A. von 
Stein-McCall me t twee kin· 
deren (gezin van empl. Van 
Stein) en mevr. E. Doornbos· 
Scholtens met drie kinderen 

(gezin van em pl. Doornbos). 

0 le stuurman B. Tijmstra 
is op 7 Sept. j.l. per vliegtuig 
van Djakarta naar Neder· 
land vertrokken om daar 
zijn gezi nssch eiding verlof 
door te hrengen. 

0 2e s tm. J. M. Wester
kamp, wiens dienslverb and 
met de K.P.M. is beeindigd 
vertrok n aar Nederland. 
0 De (kortverband) 2e stld 
R. Gravemaker en A. de 
long zij n eind Augustus uit 
Nederland per vliegtuig in 
Jndonesie aangek omen, als
ook de nieuwe 4e stldn R. A. 
Schuitemaker, J. J onkman, 
P. Koning en C. v. d. Does . . 
Wij h eten h en allen welkom 
bij' de maa tsch appij en 
wensen hun een behouden 
vaart toe. 
0 De 2e stl. J. G. P am eyer 
en D. van Hekken keerrlen, 
eindc Augustus j.l. per m.s. 
}aparct van hun E.V. in 
lndonesie terng. 

0 Aan hoord van het m.s. 
Oranje dat op 20 September 
j .l. van Tandjong Priok naar 
Neder·]and is vertrokken, 
reisden de volgende K.P.M.
ers: gezagv. W. Dijkstra 
(heeindi:ging contract), ge
zagv. G. J . Dyxh oorn met 
echtgenote en zoon (beein
diging contract), gezagv. C. 
0 . H. Hindriks met ech tge
note en zoon (E.V.), gezagv . 
A. Millenaar en zijn eehtge· 
note (E.V. gevol gd door pen· 
sioen) , gezagv. M. F. S. van 
Zeyl (gezinsseheidingsver· 
lof), hoofdwtk. A. M. Hil
gartner (pensioen), L. J. H. 
Andriessen en echtgenote 
(dir. Uniekampong te Bela
wan), h oofdempl. A. C. H. 
Steyl (E.V. gevol gd door 
pensioen), de 2e wtkn A. 
Bakker met echtgenote en 
2 kinderen (E.V.), C. Bak
ker (gezinsscheidingsverlo£), 
R. Keizer (E.V.) , en M. F. 
Hamar de La Brethoniere 
met ech tgenote en 6 kin
deren (E.V.), em pl. W. 
Bol (gezinsscheidingsverlof), 
mevr. W. A. Nooy-Buner en 
zoon (gezin van l10ofdempl. 
D. J. Nooy), m evr. C. N jio· 
Njio m et haar dochter (ge· 
zin van hoofdempl. H. E. 
Njio) en mevr . M. Sanger
Benton met 3 kinderen (ge
lin van hofmeester F. C. 
Sanger) . 



V€RVOlc; 
k. p . m. JOURnaal 

0 De Djawatan Pelajaran 
maakte bekend, dat b et 
eer tvolgende examen ter 
verkrijging van onderschei· 
denc diplomas als scheeps· 
werktuigkundige zal worden 
afgenomen op Woensdag 7 

ovember a.s. en volgende 
dagen in h et examenlokaal 
Gunung ahari 87, tc Dja· 
ltarta. 

Het schriittilijke gedeelte 
beeft plaats van 08.00 tot 
12.00 uur, ~t daarop vol
gende mondelinge examen 
van 08.00 tot 10.00 en van 
17.00 tot 19.00 uur. 

0 De be metverklaring vau 
iuolga wegen pokken en 

van Ba sein wegens cholera 
is than opgeh cveu. 

0 Op 27 September j.l. 
1Geboortedag van Confu
ciu8) had hc t Chin e 
per oncel dcr maatschappij 
vrijaf. 

0 De l e stuurliedcn E. W. 
El>scr en B. II. iessen zijn 
op 19 September van hnn in 
::\'"edcrland doorgebracht gc
zin ch ciding vcrlof in Indo
nesie tcruggekeerd. 

0 3e tuurman C. W . v. d. 
Poel is op 15 eptember j.l. 
pel' vliegtuig met gezins· 
scheiding verlo£ naar eder· 
land vertrok.ken. 

Zij, d.ie bedoeld examen 
wen en a£ te leggen, zullen 
'lliterlijk op 15 October a.s. 
schriftelijk of mondeling van 
hun voornemen aan de se
cretat:i~ van de Examen· 
Commissie, Gunung Sahari 
87, Djakarta, kennis moeten 
geven met dwdeujke opgave 
van naam, adres en voor 
welk diploma lH~t examen 
zal worden afgelegd. 

M erl..,t'fwrdige /oto van de VIWrtoren te emarang, die door cle kraan 

uit de flroiiCI sc!Jijnt te u•orclen getrol.-lren. 

0 De nieuw-aangenomen 
2c tuurman (kortverband) 
i\1. D. chermer a~riveerdc 
op 17 eptember j.l. in Dja
karta. Wij h eten stm. Scher
mer bij de maatschappij wel
kom en wen en h em een he· 
houden vaart in de lndooe· 
11ische wateren toe. Ditzelfde 
geldt voor 2e Luurman (korl· 
verband) P. Omes, ,die op 20 

Foto: J. M. Tlartos 
eptembcr in Djakarta arri

veerde. 

V oetbalcouapetitie begouneu : 

K.P.M. - BORSUMY 3 - 3 
Spel v an onze ploeg viel tege11 

Bet was nlet het voetbal, dat we uit de 
laatste wedstrijden van de K.P.I\f. ge
wend waren, dat op 26 eptember j .l. 
tijdens bet debuut in de l e Klasse tegen 
haar oude rlvaal de ,,Borsumij" ten toon 
werd gespreid. Een fantasie- en h er en
loos schiet.en in de ruimte, gepaard aan 
volkomen nutteloos individueel ,gepin
gel" was a Ues wat ons werd voorgezet 
en het gelijke spel, da t de K.P.M. in de 
laatste minllten uog in de wacht. wist. te 
slepen was besUst meer dan de ploeg 
verdiende. 

Toeo Lip11 de hal ouo l1et rollen brocht. bleek 
al dadelijk, dat er iets non haperde, want de 
,.Borsuroy" oam met eeo straffe wind in de 
opgezette, aaovalleo soeed zij kee~ 011 keer 
rug het heft in baoden. Met Corse, in de breedte 
door de K .P .M.-achterhoede, die in deze perio· 
de volkomen de kluu kwijt was. Aaovankelijk 
kon deze ochterboede met veel kuost eo vlieg
werk oog stand houdeo, doch toen de K.P.M.· 
acheidsrechter -vol.komeo teo oorechto- de 
,.Bou umij" even bulten bet K.P.M.oo~~trabcllop
gehied eeo vrije r;chop wegeoa ve~meeod 

.,hands" toekeode, benutte de ,Boraumij" dit 
buitenkansje, wont de oog eoigszios verbouwe· 
reerde achterhoede van de K.P.1t1. werd zeer 
tactisch omspeeld en ook keeper Van Santen 
kwam ann de hal niet te pas {0-1) . We kuoneo 
gerust zeggen dot deze l e helCt zich practisch 
geheel op de K.P .M.-helJt aCspeelde want de 
sporodische K.P .M.·nitvollen,· die meeatal eio
digdeo in een vuurpijl, die teogevolge van de 
stroffe tegenwiod eerder een gevaar voor eigen 
doel dan voor de tegenpartij betekeode, waren 
zo simpel opgezet of slecbt afgewerkt, dat zeUs 

de grootste K.P .111.-optimist !:tier geeo heil in 
koo zien. Toen dan, oadnt Van Sauten, die 
overigcns ook beslist zijn dag niet had, op· 
springeod een van de deklat terugkeuende hal 
in eigen doel had gcslagcn (0-2) co oaderbaod 
bij een algemene aan\'ol voor de derde milO] 
thons onhoodbaor in de rechterbenedeohoek, 
was gepasscerd (0-3), de mat aanbrak, woa 
iedere K.P .111.-er eigeolijk nog blij, dat het nog 
slecbts bij drie doelpuoten was gebleven, want 
bet haddeo er net zo goed zeve.o kunneo zijn. 

De t&Ceede h~lft. Na de thee apeelde de 
K.P.M. met de, inmiddela fetwat geluwde, wind 

in de rug eo wiu zowaar een zeker overwicht 
te behalen. Eeo door Walet kenrig van de vleu
gel o{ ingeschoten hal (eerste lichtpunt) helond· 
de via de paul cJl eeo heuvehje acluer de doel· 
lijn weer in het veld, doch de scheidsrecbter 
die niet had gecon&ttllcerd, dnt de hal de doel· 
lij n had gepas•ecrd, gaf geeu doelpuot en li et 
doorspeleo. Tocl.l was bet ui tstel von executie 
want Esro, die was ingevaUen voor de in de 
l e he!Ct geblesseerd gerookte Zomers, passeerde 
cYen later met ceo juwecl von een boogballetje 
(tweede liclllpunt) vanoC de linkervleugel do 
gehele ,Borsumij"-acbterboede, keper ioclnia 
CI-3). Even later gn f WaJet van recbts eeo 
getrouw-e copie van bet l e doelpuot te zieo 
Oaatste licbtpuot) en bracht de stand op 2-3 
eo weer was hoop in de iruniddels reeds '~on· 
hopige K.P.M.-hnrteo. En zO\\ oar: het onge· 

lofeLij ke gebenrde, wont een panr minuten voor 
het einde Y.isteo onze debutant linkabinneo en 
middeovoor Lips, die uitgesprokeo slecht was 
in deze wedstrijd, nit eeo scrimmage voor bet 
,13orsumij" -doel met vereende kracbteo de bal 
over de doellijn te werkeo (3-3) . 

De vreugde in het K.P .M.-komp was niet te 
bescbrijven. Met deze stand £loot de scheJds· 
rechter even later het einde. 

Wil de K.P .M.-ploeg ecbter in de competitie 
von de le klaeae eeo goed figuur slaao dan zal 
zij uit eeo aoder vaatje moeten tappen dan 
de:te middas tegen ,Boraumij", want illt is nog 
maar eeo von de zwakkere zu aters. 
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HET ZEIL NOG NIET UIT DE TIJD! 
K.P.M. verwerkt 60.000 m. per jaar. 

In bet voorwoord van ,De Zeil
spor t'' scbreef wijlen de beer H. C. 
A. van Kampen: .,Het beeft moeite 
gekost. Oef . . . . het is klaar, bet 
zeilboek" De amateur-zeilers waren 
moeilijk aan bet werk te krijgen 
om gezamenlijk een hoek samen te 
stellen. Dus ging de beer Van Kam
pen bet aileen proberen. 

Zo is bet ook voor een vakman
zeilmaker moeilijk om een artikel
tje over het zeilmaken z6 in t e 
kleden, dat het de le7_,er kan boei
ell. Tocb zullen velen wel iets wil
len weten, omtrent betgeen er 
a 1 zo voor de K.P .1\1. wordt ge
maakt in de zeilmakerij. Nietwaar: 
de zeiltijd is voorbij en nu zijn er 
niet anders dan stoom-, motor- of 
turbinescbepen. 

aan de Kali-Mati, is een r eparat.ie
werkplaats en geen fabriek. 

In een fabriek gebt·uikt men tien tal
l en machines van een soort, in de zeil
makerij zijn echter maar 6 machines in 
bedrijf. Met een 35-tal tukangs en h el
pers worden er zonnetenten gemaakt, 
ten behoeve van pa sagiers en beman
ning, regententen en pressennings voor 
behoud en hescherming van lading, 
dekkleden voor lading aan dek of aan 
de wal, bootskledeo voor reddingsboten 
om bet uitdrogen te voorkomen en em
merzeilen voor die boten, als , de n oorl 

. aan de man komt" (wat ge1ukkig niet 
\'eel voorkomt) . V erder worden er nog 
~cmaakt autokappen, bui skappen, di
verse slaap· of kooikleedjes, vuillinnen-

Het nt.s. " P «doJt" op stnp: 

zakken , meel-, tine rt · en cementslengen 
en ,veebroekings". Met de hand wordt 
in deze slen gen doek genaaid. Langs de 
zounetenten wordt met de hand touw 
(z.g. lijken ) gen aaid, wat natuurlijk veel 
tij d kost. 
· In 1949 werden 1500 strengen 

handgar en, 2500 ldossen macb.ga
ren en 58.000 m doek verbruikt. 
Het zijn slecbts simj>ele cijfers, die 
een samenvatting geven van (tat
gene wat menigeen niet zou ver
moeden, omdat we in de tijd van de 
macliine Ieven. Wegens gebrek aan 
goede tukangs, t e korte werktijden 
en bet tekort aan de verzorging 
der materialen, is bet elke dag in 
de Kali-1\Iati zeilmal•en Luctor et 
Emergo . 

A. Prins 
Baas zeilmakerij 

T g. Priok 

Zo kan m en ook zeggen, dat de , vak· 
rnan·zeilmaker" a an h et u i tsterven is. 
Maar dan moe t men ook aileen dcnkeu 
aan harken, fregatten of schoenerhar· 
ken, die zonder overdrijviog van de 
zeeen zijn verdwenen. Tussen 1815 en 
1828 werden in Nederland 83 sch epen 
gebouwd voor de vaart op (het toenma· 
li ge) Indie, van gemiddeld 200 last 
(2000 ko), volgen de bepalingen van 

K.P.M.-SCHIP ZEILDE NAAR HUIS 

red. Handel Mij., welke maatsch appij 
geen sch epen van meer dan 400 la t 
wenste te bevrachten. 

In 1888 - oprichting der K .P.M.
werden schepen nodig geacht van 500· 
1200 ton. In de archipel voeren in 1898 
79 s toomsch epen hoven de 150 kuh. M. 
inhoud. Hiervan b ehoordcn er 31 _aan 
de K .P.M. In 1901 warcn dat er 46 ; in 
1923 107; in 1927 146 (zie hijl. 4 iri ,Een 
halve eeuw Pake tvaart" : 81 passag:iers· 
~ch epen en 63 Yrarl1tschep en met 2 
•·i vier vaartuigen). 

De grootste sch epen van 14000 (en 
meed ton zijn motorschepen. In "SO j aar 
tijd van 1200 naar 14000 ton, betekende 
een snelle groei va n de z.g. stoomscl•e
pen ... en dus geen zeilen meer. In , Eu
•·opa A hoy" (door .C. 'letzelaar) lee:-1 
men: , R et volge tuigde 3-mast schip 
voer aan de wind 26 zeilen , met ee11 
opp. van 2.037 M2 • Men had meesta] 
3 stel zeilen, dus een 6000 M2 doek n o
dig. Hoe is h et bv. mogelijk, dat er gc
middeld 4000 a 5000 m. doek voor een 
K.P.M.-sloomschip wordt gehruikt ? 

60.000 m. per jaor. 

Voor de 140 K.P.l\1.-schepen zijn 
± 60.000 m. doek nodig, waarvan 
t,er jaar 20% nodig is voor repara
t'e en vernieuwing. De zeilmakerij, 
e'venals de ;t_nder~ w~r}<.p.aatsen 
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Dit fcit doct h el - achteraf h ezien
ni et zo n eemd mee1· kl inkcn, te verne
•n en, dut \'an cle hcrcn van de N.D . uren 
IJCeft rloorgebrach t op het Hoofdposl· 
kantoor Le Djakarta na ar h e t \Teemd<' 
schip te zoeken. 

Maar wie h ad cr dan ook - h oewel 
men later deze mogelijkheid we] in cle 
herekeningen ging verdisconteren- op 
gcrekend, dat di e gloednieuwe , Ouwe" 
zo maar letterlijk en figuurlijk alle zei
leu bij zou zetten om alB ccn P aketva art
P asha van zijn ee rste tochtje door tl t: 
.I :n-a-Zee te )!cnietcn ? 

Aile ,zeilen" bij .. . 

De ,briefin~" Yan de ,search
parties" had betrekldng op een 
zoekgeraal{t motorschip t'n niet op 
een Boegint'se- of Malmssaarse 
zeilprauw, waarop. onzt' P a I o h 
-~ezien van een 600 tot 1000 voet 
hoogte af-- sprekend moet beb
ben geleken. Of was zij soms nit>t , 
nog afgezien van de normale was
lijntjes, behangen met aile pressen
nings, regententen en sloepzeilen, 
waarover men aan boord br
scbikte? 
Oaarom : slechts met ]of gewagen wij 

,·an de mannen va n de A.U.R.I. en rl e 
.. Garmla", die urenlang over die zon
wecrspiegelende zee h ebben gestuurrl . 
Het was , had lu ck" voot- aile partijen , 
rlat ze juist niel hoven het sch ip waren , 
tocn een wat erg harde windvlaag rl e 
voor · een dergelijk cloel wei wat a] tc 
hroze lood-lijntjes verbrak en de weg
wapperende zeilen · h et schip zijn nor
nlalc -silhou.et h ei·gnven. 

[nderdaad: he l - aanhalen van z'n 
'oorvalletje doet ons heseffen, dat de 
27 opvarenden van de Paloh aan het 
tochtje bcsli st geen , makkie" geh ad 
hebben, h oewel h et rapport van gezag· 
voerder E. B. A. W arger sob er is en 
~lechts gewaagt van de route, welke 
ter beveiliging van opvarenden. schip 
t' ll lading n odig wa rcn. 

Zeemanschap. 

Ons respect voor schipper en 
bemanning groeit naarmate we ons 
de moeilijkJteden en Yin<lingrijl•t' 
improYisatie van deze tocht reali
seren en met trot-; wijden wij de 
frontpagina \'an deze ,Uitlaat'' 
aan dit voorbeeld van vastberaden 
zeemans- en waarlijkl' Paketvaart
geest. 

He t r"Ll.S. Paloh li gt weer hinuen . 
Oprechte dank aan allen, die hij de 

pogingen om het schip te vinden hun 
steun en medewerking hebben verleeud, 
waarbij wij zeker vooral noe.men de 
A.U.R.I. (Angk atan Udara Republik 
Indonesia) en ,Garuda", R adio Repu-
~hlik Indonesia, alle bestuursambtenareu 

op de Noordkust van J ava, - die de 
vissershevolking naa r de Paloh lie ten 
uitzien, de bemaoning van prauw no. 
1,1-2893 (die een brief van de Paloh 
heeft medegenomen en verzonden ) Ra· 
di o Djaka rta, de telefoon- en de Post· 
rl icnst ,·an de P.T.T .. en , l ast but not 
leMf " al on ze c igen diensten en s-ch e· 
pen, die alJe h et hunne hebben hijgc: 
dragen om on zeilend motorschip weet 
in veilige h aven te kunnen hinnenlood
sen. 
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