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DE KWALITEIT VAN ONS WERK 
Bron van aile go·od-will en bevrediging 

Voor velen onzer is het al weer lang 
geleden, dat we met de tong uit de 
mond one eerste opstel netjes uit het 
klad overschreven. Maar we hebben het 
allemaal gedaan en waren toch wat ver· 
genoegd, wanneer de onderwijzer ons 
tenslotte toevoegde, dat het niet aileen 
·~en goed opstel was; bet zag er hoven· 
dien bijzonder keurig uit en dat maakte 
zo'n goede indruk! 

Ik zal U niet verder terogvoeren naar 
die goede tijd, waarin we dachten, dat 
ons wereldje bet enige was; toen ons 
spel en de school v66r aan de ranglijst 
stonden en we ons daar geheel aan ga· 
ven. We hehbcn ·nadien vee) mee.ge· 
maakt en gezien: dat het Ieven zoveel 
omvatte en dat we nergens goed in kon· 
den doordringen, wanneer we geen keu
ze maakten, wanneer we ons niet be
paalden tot onze taak en tot die dingen, 
waamaar onze grootste interesse uitging. 

·: > 
Zo kwamen we ook tot de keuze van 

one beroep, soms na vele mislukte po
gingen en veel zoeken naar iets, waarin 
we onszeH hervonden en onszeH konden 
ontplooien. 

Want daar ging het in de eerste plaats 
om: de gelegenheid om ten voile op te 
gaan in iets, dat onze onverdeelde be
langete11ing had. Het moest zo zijn, dat 
we in dat beroep onze persoonlijkheid 
tot uitdrukking konden brengen en dat 
het ~erk, dat we zouden verrichten, 
one werk was. 

Massa-produc:tie 
In de modeme wereld van massa· 

organisaties en grootbedrijven was dat 
niet eenvoudig. Overal waren de func
ties sterk gespecialiseerd en kon men 
loch weinig meer dan een zeer heschei
den onderdeeltje zijn, dat met taUoze 
~~ere onderdecltjes op onhegrij!Jelijke 
WlJze t~t een machtig "'-Van onze kleme 

plaats nit onoverzichtelijk- geheel was 
verbonden. 

Met zekere weemoed dachten we te· 
rug aan vroeger tijden, toen de bedrij
ven nog klein, nog niet gemechaniseerd 
Waren en men wel elk afgeleverd werk
stuk het zijne kon noemen. Want het 
was naar eigen inzicht met eigen h~nd 
gemaakt. De maker bepaalde de hoeda· 
nigheid, de kwaliteit ervan. 

In plaats van die persoonlijke kwa
liteit van de maker horen we nu nog 
wei van kwaliteit spreken, maar dan is 
het de kwaliteit van een artikel, met 
een merk, dat die kwaliteit moet garan· 
deren. Niet meer de persoonlijke kwa· 
liteit, maar de kwaliteit, die de eigen
schap is van een product van een groot 
onpersoonlijk bedrijf. 

Het scheepvaartbedrijf. 
Ale voorbeeld zouden we gemakkelijk 

het scheepvaartbedrijf kunnen noemen. 
Het product daarvan -het vervoer van 
passagiers en lading- is een echt merk
artikel. De rederijvlag geeft het merk en 
daarmee de kwaliteit aan. Door het 
handhaven en verheteren dezer kwali
teit wint de rederij haar clienten, 
kweekt zij een zekere, vaak nooit vol
doende waardeerbare goodwill. 

Nu is het scheepvaarthedrijf een bij· 
zonder hedrijf en het geeft hij uitstek 
de kane aan te tonen, dat de kwaliteit, 
die door een bepaald merk wordt aan
gegeven, vee] meer ie dan een onper
soonlijk begrip. Want in wezen is zij 
Diets andere dan het eindproduct van 
wat de werkers in het bedrijf hehben 
uitgedacht en uitgevoerd. De kwaliteit 
van het merk is de som van de kwali
teiten, die de werkers bij de vervulling 
van hun taak bereikten. 

We moeten dan niet aileen denken 
aan de agent, die door zijo persoonJijk
heid aile afschepers voor zich weet te 
winneQ; of aan de gezagvoerde·r, die op 
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onvergetelijke wijze zijn tafelgenoten 
met een vlotte en correcte convereatie 
boeit. Want het kan al heel spoedig 
voorkomen, dat die agent oiets bereikt, 
wanneer door de onnauwkeurigheid van 
een tallyklerk onnodige claims ont· 

. staan, en dat die gezagvoerder ale een 
mooiprater wordt beschouwd, wanneer 
de volkskok zijn taak verwaarlooet en 
de ontstemde tafelbedienden hun atten
tie in de salon verliezen. 

De kwaliteit van het werk in een 
scheepvaartbedrijf is de som van de 
kwaliteiten van bet werk van het gehele 
.personeel. 

De kwaliteit -d.w.z. de bron van alle 
goodwill- de UiteindeJijke oasis YUU tie 
kwantitatieve resultaten van het bedrijf, 
ligt in de handen der werkers zelf. Aan 
hen is het om die kwaliteit te handb;t· 
ven en te verbeteren om daarmee .de 
positie van hun maatschappij te venter
ken. 

On:ze taak. 
W at betekent dat, het handhaven en 

verheteren der kwaliteit? We hebben 
het al even Iaten uitkomen: het verrich· 
ten van onze taak, welke die ook mocht 
zijn, met de grootst mogelijke zorg. En 
dat wil tenslotte zeggen : met inzetting 
van onze gehele persoonlijkheid. Met de 
massale groei der bedrijven zijn de mo· 
gelijkheden tot ontplooiing voor de wer· 
kers niet verdwenen. Zeker niet in bet 
scheepvaartbedrijf, waar zoveel eigen 
verantwoordelijkheden hestaan. Laten 
we vooral bedenken, dat verhoging van 
de kwaliteit van one werk niet aileen 
het bedrijf ten goede komt, maar vooral 
ook onszelf een veel grotere bevredigins 
schenkt! 



K. P.M.- bridrtecl u b oonericht - I -

Aan de vele takken van ,sport en spel", die reeds door K.P.M.-ers 
worden beoefend, is er weer een toegevoegd: op 14 Jr.nuari j.l. is n.l. ook 
een bridgeclub opgericht. Dat er onder de K.P.M.-ers vele bridge liefheb· 
bers- en -sters waren, was al lang bekend. K.P.M.-ers (-sters) hebben 
elkander reeds meerdere malen aan de groene tafel met harten, schoppen, 
ruiten en klavertjes bekampt. De opkomst ter oprichtingsvergadering was 
dan ook bijzonder groot. 

Dat wij van dit bericht in ,de Uitlaat" me]. 
ding maken, is natuurlijk in de eerste plaats 
om bet belong er van zelve, doch in de tweede 
plaats om de bridgers onder de K.P.M.-ers 
(sters), die zich nog niet aan het, clubvcrhand 
bebben gewaagd even te herinneren aa'n de 
mogelijkheden, die thans zijn geschapen. 

Verdere classificatiewedstrijden zulleR nog 
worden gehouden, alsook kampioenswedstrij• 
den, waarvoor nan het winnende pa-ar een 
herinneringsprijs llal worden verbonden. Hier· 
voor znllen 8 speelavonden nodig zijn. De 
spcelavonden beginnen om half acht. 

Kampioenschap. 
De kampioenschapswedstrijden zullen wor· 

den geapeeld op 28 Januari, 11 en 25 Febnaad, 
10, 17 en 24 M.aart, 1 en 21 April. Oit Ia du 
om de 2 weken. waarbij echtel' de 17e fl!aan 
is ingelast, teneinde deze wedstrijdeu voor bet 
vertrek van de beer Hazebroek te kunnen beeio
digen. 

De tnssenliggende Maandagen zijn .,vrlje• 
avondeu, waarop de leden elkaar voor een ge
woon partijtje voor oefening knnnen uitdagen 
of bij voldoende animo eventneel een "wilde,. 
drive bn worden georgauiseerd tegen een laas 
inleggeld. 

Tegen derden .. 

Binnenkort zal een viertallen clubcompetitle 
tussen de bestaahde bridgeclubs worden gehon. 
den, wanraan de ' K.P.M. zaJ mededoen. 

llovendien ligt het in de hedoeling vriend .. 
schappelijke wedstrij den tegen andere clubs te1 
organiseren, zools in December tegen de B.P .M~ 
beeft plasts gebad. En nu we tocb a an bet ,herinneren" zijn: de 

speelavond van de K.P.M.-bridgecluh is Maan· 
dag (in het Logeergebonw), een dag waarop er 
,.emeenlijk vele Van onze schepen ,hinnen" zijn. 
We menen te weten, dat er op onze schepen 
onder nautisch· en varend personeel vele des· 
knndige bridgers zijn en wij zouden ben gaarne 
willen opwekken om zicb met of zonder part· 
ners bij de bridgeclub aan te sluiten. Gebrek 
un transport behoeft geen helemmering te zijn 
(ook niet,' trouwens, voor de walslurpen) , want 
dat kan tijdig worden geregeld met de beer 
Lagers lafd. V .R. V ., toestel 60). 

K.P.M.-toneelvereniging dient zich aan 

De contribntie bedraagt bet luttele bedrag 
van Rp. 1.- per. persoon per maand (Rp. l,)iO 
voor ecbtparen), voor leden, die reeds aan de 
Sportvereniging contribueren. Anders moet 
t-ontribntie worden betaald overeenkomstig de 
bepalingen van de Sportvereniging (gebaseerd 
op het salarie). 
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Wanneer op de avonden van Vrijd:lg 18 en Zaterdag 19 Anril a.s. bet 
ripsfluwelen gordijn in ,Het Podium" -de ldeine zaal van de Dierentuin te 
Djakarta- opensplijt, zal bij de I~.P.M. weer een vooroorlogse ,lijn" in ere 
hersteld zijn. 
E .1 hoewel deze, inplaats van divi

dend, slechts zweet, slapeloze nachten 
en een enkele zenuwcrisis afwerpt voor 
hen, die daarin hun emplooi vinden 
(andere lijnen dan niet? ...... ), menen 
wij dit feit toch feestelijk te mogen 
aankondigen. .Poor de heropening van 
deze ,,lijn" wordt n.l. een drang naar 
samenwerking in onze maatschappjj 
gesymboliseerd, welke uitga:.tt hoven 
het dul-alledaagse samenzijn aan boord, 
op de kade, achter bet bureau of aan 
de tafel in het Logeergehouw. 

Dan en daar zullen een aantal dames 
en heren personeelsleden voor het 
voetlicht treden om zich aan het cri
tisch afgestelde oog en oor van het per· 
soneel en hunne gezellen (-innen) te 
onderwerpen. Zo ooit, dan geldt voor 
dit streven dus wei de kwalificatie 
,voor en door het personeel" en houdt 
h et een bclofte in voor de toekomst. 

Tal van grote en kleine, i~- en exter· 
ne moeilijkheden zijn en worden nog 
dagelijks overwonnen omde Paketvaar• 
ders (-sters) te Djakarta, Priok, Petam· 
buran en van de te Priok hinnenlig
gende schepen deze avonden van ont· 
spanning in bet uitzicht te kunnen 
stelien. 

''Dear R••th" 
Onze kle!ne groep reierijkers 

,Die Rycke Reeders" h(mdt echter 
koppig vol met bet instuderen van 
dialoog en spel van bet Amerikaanse 
blijsnel in 2 hedrijven .,Per Lucht· 
post" ( , Dear Ruth") door Norman 
Krasna, terwijl enk~'e heren van 
de Werkplaatsen in hun vrye . tijd 
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ontwerpen met een enthousiasme en 
vakkuncl:g ·uitgebuit raffinement, 
hun e1gen huisinrichting waard:g. 
Ook de Civiele Dienst en de kantoor· 

koffiekamer-in·overwerk doen eens per 
week zeer gewaardeerde en steeds nog 
geslaagde pogingen om de drooggelopen 
kel en bij stem te houden. Velen doen 
hun best om de komende toneeluitvoe· 
ring te doen slagen. 

Zij allen houden zich minzaam aan
h evolen voor de aandacht, welke Gij 
aan hun strevcn wilt wijden en maken 
U - met in acht neming van de -verschul· 
digde eerhied- opmerkzaam op de rege· 
len, welke · hierover nog zullen verschij
nen in het komende April·nummer 
van deze ,Uitlaat". 



-De mens tn het lJedrtjf: 

VERTROUWEN EN W ANTROUWEN 
Hct cement der samenleving 

Cement is een bindmiddel. Er staat een grote stapel stenen langs de 
weg, bestemd voor de vemieuwing van het wegdek. Op een afstand maakt 
deze stapel stenen een massieve en soliede indruk. Het is echter voorgekomen 
dat een tweejarig meisje met haar poppenwagen tegen zo'n stapel stenen 
reed en deze deed omvallen. Bet b!eek dus een wankel geheel te zijn, dat 
op punt van instorten stond. Hoe kwam dit? De stenen waren individueel 
op elkaar gestapeld, doch niet met een bindmiddel aan elkaar gekit. Wanneer 
stenen een hecht en sterk bouwwerk zullen vormen, dan moeten zij een 
voor een aan elkaar verhonden worden door het bindmiddel cement. Dan 
kan men erop steunen en zal het de eeuwen trotseren. 

De samenleving wordt wei eens met 
een bouwwerk vergeleken en de mensen 
met bouwstenen. Zou misscbien daarom 
de samenleving zo wankel zijn, omdat 
de mensen naast elkaar Ieven en niet 
samen verbonden zijn tot een hecbt ge· 
heel door het bindmiddel, bet cement 
van het vertrouwen? Misschien zou 
men zelfs kunnen zeggen, dat de men· 
sen, inplaats van samen verbonden te 
zijn door bet onderling vertrouwen, op 
een afstand van elkaar gehouden wor
den en onderling verdeeld, door een 
alles-ondermijnend en vergiftigend wan
trouwen. 

Dit geldt met name in het hedrijfs· 
Ieven. De verwoestende uitwerking van 
een opzettelijk gepropageerde en sys
tematisch gevoerde klassestrijd ervaren 
wij nog elke dag. Gelukkig zijn er daar
aan tegengestelde krachten werkzaam, 
~owel aan de zijde der werkgevers als 
aan de kant van de werknemers. Maar 
nog steeds worden van bepaalde zijde 
werkers opgeroepen om alles wat er 
door de overheid of door de Ieiding 
van een hedrijf wordt gedaan, met wan· 
trouwen te ontvangen. Hoe dikw:_' · 
geheurt het niet, dat arbeiders op 
maatregelen van de directie reageren 
met de opmerking: , Daar zal wei weer 
wat acbter zitten" ; , Het zal er wei weer 
om te doen zijn om ons een loer te 
~raaien", enz. 

Historisch wantrouwen. 
Dit wantrouwen moet de wereld 

uit. Ongetwijfeld hehben werkge· 
vers in bet verleden aanleiding 
gegeven tot wantrouw~n. Men heeft 
ook dingen beloofd, d:e men niet is 
nagekomen. Soms zjjn in moeiiijke 
bedrijfssituaties besl 'ss:n,:en g::no
men, die 8J te eenzijdig de moeilijk· 
heden op de hoofden der werkne
mers afwentelden. 
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Vooral in bepaalde streken van Ne
derland, waar reeds een eeuw of Ian
ger industrie is gevestigd, ligt dit wan· 
trouwen hnizenhoog. Men spreekt daar 
van , historisch wantrouwen", niet 
omdat het tot het verleden behoort, 
maar omdat het in de geschiedenis 
groeide en steeds meer voedsel kreeg 
door daden, die ten nadele der werk
nemers werden gedaan, of als zodanig 
werden beschouwd. 

Van de zijde der werkgevers kan 
veel, zeer veel worden gedaan om 
dit allesondermijneode wantrouwen 
te overwinnen. Dit zal niet kunnen 
gebeuren met toespraken en rede
voeringen. Wantrouwen ligt niet in 
de verstandelijke sfeer, maar in het 
gevoelsleven. Men kan iemand het 
vertrouwen niet aanpraten. Wantrou
wen is alleen te overwinnen door 
daden te stellen, die vertrouwen 
wekken. Daarom is het van de aller
grootste betekenis in een bedrijf, dat 
de maatregelen, die worden getrof
fen, vergezeld gaan van de motive· 
ring van deze maatregel. Worden 
maatregelen bekend gemaakt en ont
breken daarbij de motieven, die tot 
de maatregelen aanleiding hebben 
gegeven, dan zullen de werlmeJDers, 
die er altijd iets achter zoeken, in de 
meeste gevaUen niet de ware motie
ven ondersteUen. maar -door hun 
wantrouwen geleid- vennoeden, 
dat hun be:angen weer eens zullen 
worden geschaad. 

Als mensen met vertrouwen in het 
leven staan en in het bedrijf werken, 
dan heeft de were!d een horizon, waarin 
zij zich gesteld zien met hun eigen 
bestaan, dat zij niet door de loop der 
dingen en de daden der medemensen 
voortdurend bedreigd behoeven te zien. 
Er komt dan rust in het innerlijke leven 
en men nadert de med~mens met open· 
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luHCl, zonder vrees. En vooral ontbreekt 
dan de vrees. Het wantrouwen komt uit 
vrees voorL V rees koestert men vpor 
hetgeen men niet kan herekenen: · oi 
overzien, terwijl wantrouwe.n. is gericbt 
op een' persoon, of personen, die ah 
medemensen worden beschouwd, als 
partners, die men meent te doorzien 
en tegen wie men zich wapenen kan. 
Een sterkere vorm van wantrouwen is 
de acbterdocht. Het wantrouwen bestaat 
daarin, dat men niet gelooft in de goeJ
gunstigheid der omstandigheden en de 
welwillendheid der medemensen. De 
achterdocht gaat verder; zij rekent er
op, dat de medemensen en de gebeur· 
tenissen iets tegen ons in het schild 
voeren. Waar het wantrouwen tot een 
duurzame levenshouding van mensen 
geworden is en principieel wantrouwen 
werd, gaat bet vaak terug op teleurstel
lingen en bittere ervaringen. Principieel 
wantrouwen treft men echter ook dik· 
wijls aan hij mensen, die zelf..steeds wat 
in hun schild voeren en voortdurend 
op de loer liggen. 

Onderling vertrouwen 
H etgeen wij allen - werkgevers zo

wel als werknemers - nodig hehben te 
allen tijde, maar speciaal in deze tijd, 

. is : vertrouwen in ooze medemensen en 
in de toekoms1. 

W aar zullen wij, zonder dit vertrou
wen, de moed vandaan halen om, temid· 
den van de puinbopen ener instortende 
wereld, de wederopbouw ter hand te 
nemen? Hoe komen we anders aan de 
kracht, die we nodig hebben, om ook 
maar enigszins te beantwoorden aan de 
bijna hovenmenselijke eisen, die de ont· 
wrichting van de samenleving stelt en 
wellicht bij toeneming nog stellen zal? 

Wat kan anders .de opgewektbeid ver· 
lenen om altijd weer, tegen de zuiging 
naar heneden in, de weg naar hoven te 
blijven volgen, de machten der ontbin
ding standvastig te weerstaan en de kie· 
men van nieuwe ophloei, als het moet 
met het Ieven te beschermen? Zonder 
de moed en de kracht, de opgewektheid 
het elan, de geestdrift tot het hrengen 
van offers, de volharding, de zekerheid 
van 'de overwinning, die voortvloeien 
uit een waarachtig vertrouwen, staan 
we machteloos te midden van de alge
mene ontreddering en zinken we weer• 
loos _al dieper in de chaos weg. 

V ertrouwen is het cement voor een 
nieuwe eamenleving. Ook het cement 
van Uw vertrouwen is nodig om deze 
nieuwe samenleving op te bouwen. 

U it: ,,Calve". 



tlfscheid te Sua•abaia : 

Mr Hens reci pieerde 
De op Vrijd_ag 22 Februari. j.l. in de Simpangse Societeit te Surabaia 

g~bouden receptie ter gelegenhe1d van bet afscbeidsbezoek van de president
dtrecteur van onze Koni~lijke P~etvaa~t Maatschappij, mr. W. M. Hens, 
ond~~vond een overweld1gende belangstelling, zowel van overheidszijde, van 
de zgde v~n handel, scheepvaart- en bedrijfsleven, a1s van de zijde van 
de burgeriJ. 

Thans maakt de beer Hens een 
tournee · langs de verschillende 
K.P.M.-agentscbappen om persoon
lijk afscheid te nemen van het perso
neel en van de vele relaties, waar 
door de K.P.M. juist zulk een unieke 
plaats inneemt in het interinsulaire 
verkeer. 

agent en mevrouw van Lier hebben 
zich een voorbeeldige gastheer en gast
vrouw getoond. We hebben genoten 
van de keur van toiletten, die we zagen, 
( middag-, cocktail- en avondtoiletten, 
kort en lang, ,met" band en ,bande
loos") en het was werkelijk allemaal 
keurig in orde! De vloot was ook pre
sent in vol ornaat en in civiel. N atuur-

·lijk tvaren er vele ,.man''loze vrou· 
wen en ,vrouw"loze mannen, maar dae 
was niet zo erg, want de beentjes gin
gen later van de vloer en het avondje 
duurde gezellig voort tot de muziek 
gewoon in staldng ging en de ,leidster" 
zelfs met geen mannelijke knievallen 
te vermurwen was om door te spelen. 
Ook de heer Disse keek bedenkelijk 
naar de klok en had alle moeite zijn 
haantjes en hennetjes naar huis te krij
gen. Nu hebben we w el kennis gemaakt 
met onze president-directeur, mr. Hew, 
en gelijk weer afscheid van hem moe· 
ten nemen. Zouden we nu niet spoedig 
kennis kunnen maken met zijn opvol
ger, natuurlijk ook op zn luisterrijke 
avond. 

K.P.M.-vrouw uit de 
Krokodillenstad Wij makeu o.m. melding van de aan

wezigheid van dr. V au der Zwaal, dc> 
heren Menke eo Klaus van het Neder
lan.dse Commissariaat .en van Katholie· 
ke zijde mgr. Verhoeks en prof. dr. 
Haest. 

Kern vierde 25-iarige iubileum 

De agent van de K.~.M. te Soerabaja, 
de heer Van Lier, en zijo echtgenote 
fuogeerden tijdens deze receptie als 
gastheer en gastvrouwe, die de vele 
gasten introduceerden bij de vertrek
kende president-directeur. De beer 
Hens zal op 23 Maart naar Nederland 
vertrekken. 

Zeer geanimeerd 
Na de officiele introductie verspreid

den de gasten zich door de grote zaal, 
terwijl de tooen van zachte orkestmu
ziek de reeds van af bet hecrin zeer 
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geammeerde stemming verhoogde. Ook 
voor de inweodige mens werd op uitue
mende wijze gezorgd. Nog lang na de 
officiele receptie-uren hleef men hijeen, 
waarhij velen de verleiding oiet konden 
weerstaan op de toneo van de zeer be
schaafde muziek de daosvloer te he· 
proeven. 

De indruk welke de scheidende 
president-directeur van Surabaia mee
neemt, zal hem, evenals dit bij ons het 
geva] was, het gevoel geven, dat Su
baia als eerste handelsstad van Indo
nesie nog steeds haar naam met ere 
hooghoudt! 
~ldus bet verslag, dat wij in bet 

,,Nieuw Surahaiasch Handelsblad" aan
treffen. 

1\lr. Hens zal na Surahaia een af
scheidsbezoek hrengen aan Makassar 
en zich in Maart o.m. naar Sumatra 
hegeven. 

Personeelsreactie 
We hebben ,de" receptie ( onze eerste 

K.P.M.-avond!) achter de rug. Hoe 
f?PWeldig het is geweest, hebt U al in 
het krantenverslag gelezen. Onze 

- ·~· - .. . D•-;.ieuw;;;.~lenwoning t• Mtdan. 

Op 2 Jan. verzamelde zich het gebele per· 
soneel van bet kantoor Medan in de agenten· 
kamer, wanr bet jubileum van beambte E. R. 
Kern werd herdacht door agent J, van Dog
genaar met bet brengen van de welgemeende 
dank namens de directie te Djakarta en de 
Raad van Bestuur te Amsterdam voor de vele 
en goede diensten gedurende de afgelopen 25 
jaar. Daaro p volgde voorlezing en overhan· 
diging van de brief der directie, aanbieding 
van het gouden polshorloge plus de bekende 
enveloppe. Tenslotte werd namens bet perso
neel van Medan en Belawan een gevulde en
veloppe aangeboden, waarvoor de jubilaris 
inmiddels een electrische tafel.klok als souvenir 
heeft gekocht. 

Werkzaam Ieven 
Door agent Van Doggenaar werden de vol· 

gende mijlpalen in het werkzame Ieven van 
beer Kern gememoreerd: in 1935 in passing 
in de rang Europeese 2e klerk, per 1 Jan. '37 
bevordering tot le klerk, ,gast" van de Jap· 
pen in Burma en Siam en terugkeer in de 
school van ,,K(ita) P(unja) M(ama)" te Medan 
einde Aug. '46. Wegens het verloren gaan van 
bet agentscbapsarchief, was heer Kern als een 
der oudsten van bet K.P.M.·agentschap met zijn 
goede geheugen dikwijls de algemene vraag· 
baak. Hierna volgden bervordedngen per 1 

. ---· -- ...... --~~ 

.. 
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Jan. '48 tot H.K. II, per 1 Jan. 'SO tot H.K. I 
en kortgeleden tot beambte. 

De heer Kern dankte de agent voor zijn 
waarderende woorden en verzocht hem verder 
zijn dank aan de directie en Raad van Bestuur 
te willen overhrengen. Hij bracht daarna nog 
in herinnering diverse feiten en voorvallen 
uit zijn diensttijd, waarbij ook de namen van 
(wijlen) agent F.C. Bouman, chef Belawan 
K-L. de Lussanet de Ia Sabloniere, en hoofd. 
boekhouder Ch. G. Gerrits werden gememo
reerd. De heer Kern had aan bet begin van 
zijn loopbaan met de gedachte rond gelopen 
om niet lang bij de K.P.M. te blijven, omdat 
hij meende, dat de scheepvaart zijn vak niet 
was. De beruchte malaise en bet fe it, dat hij 
daarna te oud was geworden om elders opo 
nieuw te beginnen, heeft hem doen besluiten 
bij de K.P.M. te blijven en bier zijn pensioen 
te verdienen. Het speel de beer Kern, dat 
zijn overleden vader, die te Medan op 1 Jan. 
'25 bij de D.S.M. jubileerde, dit jubileum op 
1 J an. 52 niet meer heeft kunnen meemaken. 

Tenslotte wenste de beef Hasboellah Siregar 
- le klerk - mede als vertegenwoordiger 
en vice·voorzitter van de ,Serikal Bnrub 
K.P.M." te Medan en Belawan, de beer Kern 
van harte geluk en wees er op, dat vastbera· 
denbeid, kalmte, geduld, geloof, ijver en trouw 
niet alleen in bet belang zijn van de maat· 
schappij, doch ook van deze nieuwe staat. 



Scheepsboutc ebJde 1951 : 

Nederland heeft de 
meeste buiten!andse orders 

Aan het einde van het j"ar 1951 
waren er op de scheepswer11en in de 
gehele were!d (met uitzondering van 
Sovjet-Rus!and, Ch1na en Po~en, die 
weigeren om scheepsbouwcijfers te 
verstrekl~en) 1.212 schenen in aan:
bouw, in totaal 5.494.065 tnn metende. 
Hiervan waren er 360 aanbouw op de 
werven in Engeland, in totaal 
2.209.012 ton. 

In het laatste kwartaal van het af· 

SEXT ANTEN EN KIJKERS. 
Voor de stuurlieden, die nog 

geen sextant bezitten, bestaat ge· 
legenheid om een dergelijk instru
ment door bemiddelin~r van ons 
Amsterdam-kantoor in Nederland 
aan te kopen, mits zij een Hol
landse delegatie bebben lopen. 

De prijs van een sextant be· 
draagt in Nederland thans onge· 
veer f 375.-. 

Gegadigden worden verzocht 
aan de afd. N.D. te willen opge· 
ven, of ·zij in aanmerking willen 

.. --. komen voor annkoop van een in· . 
· ·' strnment lancrs dez.e weg. De be-

taling kan dan worden g:eregeld 
in payementen, door het Amster· 
dam-kantoor in te houden van de 
maandelijkse dele~aties. Aankoop 
geschiedt direct, aflevering alhier 
zo spoedig mogelijk. 

De opgave moet vergezeld gaan 
van een mededeling, in hoeveel 

termijnen (zich maximaal uitstek· 
kende over een jaar) men de kost· 
prijs wenst a£ te betalen, terwijl 
zij, die voorkeur bebben voor een 
speciaai merk, dit er uiteraard bij 
dienen te vermelden. 

Ons Nautische lnstituut heschikt 
over een beperkt aantal Neder
landse kijkers (Harri), welke on· 
langs van de schepen zijn inge· 
nomen. 

Deze zijn, zolang de voorraad 
strekt, tegen de prijs van Rp. 
150.- bij het N.l. verkrijgbaar. 
Gegadi~den moeten zich bij de 
afd. N.D. opgeven. T.z.t. zal dan 
toewijzing (eventueel bij loting) 
volgen, waarna betaling kan ge· 
schieden door storting in de 
scheepskas, 

gelopen jaar bleek Amerika het tweede 
scheepsbouwende land ter wereld 
te zijn geworden met 562.514 
ton in aanhouw, een cijfer waarin zi C'' 
ongetwijfeld de Ameriknanse defensieve 
voorhereidingen afspiegelen. Op de der
de plaats stond Frankrijk met 472.638 
ton, op de hielen gevolgd door (West) 1 

Duitsland met 429.545 ton. N e d e r· 
I a n d stond aan het einde van het 
afgelopen jaar op de v ij f d e plaats 
ander de scheepsbouwende naties. De 
overige plaatsen op deze ,rangl~ist" 
werden ingenomen door Zweden 
(312.388 ton), Japan (294.775 ton), 
Italic (275.516 ton), Noorwegen (138.952 
ton), Denemarken (108.700 ton) en 
Spanje (90.332 ton). 

Engeland is ook nog steeds de groot
ste leverancier van schepen. Van zijn 
aanbouw-totaal was 694.919 ton bestemd 
voor buitenlandse opdrachtgevers, wat 
ovedgens ongeveer 100.000 ton minder 
was dan aan het einde van 1950. Enge· 
lands belan{!:rijkste ,klanten" waren 
Noorwegen," Panama en Liberia. Op de 
2e, 3e en 4e plaats onder de Ianden, 
die voor buitenlandse opdrachtgevers_ 
bouwen, stonden (West) Duitsland 

· (217.385 ton), Ned e r 1 and (214.487 
ton) en Zweden (178.826 ton). 

Nederland No. 1 
Percentgewijze nam N e d e r-

1 a n d onder de voor huitenlandse 
rekening bouwende Ianden de e e r
s t e plaats in. Het cij£er van 214.487 
ton is n.l. 66.8% van Nederland's 
totale aanbouw, tegen Engeland 
slechts 31.5%, Duitsland 50.6% en 
Zweden 57.2%. 
Het grootste schip, dat nog steeds in 

aanbouw is, is de Amerikaanse ,United 
States" van 51.500 ton. 

Van aile in aanbouw zijnde schepen 
was 42.57o bedoeld ter aanvulling van 
de tankervloot. 

De Ianden, die de grootste aanvullin
gen van hun eigcn koopvaardijvloten 
konden registreren (in eigen aanbouw 
dan wei door bestellingen in het bui
tenland) waren Engel and (die voor 
zichzelf 1.514.693 ton in aanhonw 
heeft), Noorwegen (die 575.0S2 ton 
bouwt en laat bouwen), Amerika (die 
548.019 ton bouwt) en Frankrijk (die 
547.837 ton in aanbouw heeft). 

Bovenstaande cijfers zijn ontleend 
aan Lloyd'~ ,Register of Shipbuilding 
Returns". ' 

"Marinica'' -ode 

Als gast van dit vacantiehnis 
voelde ik mij hier wel thuis. 
Je kunt er slapen, eten, maaien. 
Daarhij het hoogste lied uit· 

kraaien. 
Of maken een flinke wandeling, 
meesttijds met stok de bergen in. 
De , Sibajak" natuurlijk ook 

beklimmen 
en niet bang te zijn voor aap en 

schimmen. 
'n Goede raad: kies 't juiste pad, 
anders is men voor de kat. 

Langs de Wigwnm~hungalow, links 
af, rechtuit, 

berg op, berg af, het bospad uit. 
Dan begint hct kampongdal, 
en het Sihajak-ldimmen al. 
Die krater is zo hoog en ver 
en daarin ,nne beau cratere mer". 
Maar zover kwamen wij nog niet, 
raakten verward in struik en riet. 
'n Volgend keer gaan wij weer, 
maar geven d:m een gids de eer. 
Nemen dan de minder steile kant, 
komen dan aan de kraterwand. 

Ook de tennishaan (R.C.M.A.) ~~:af 
veel plezier, 

al warcn wij niet met ons vier. · 

De Batakkers komen bij het hek, 
aan ldeedjes kopen geen gebrek. 
Ga j e dan naar de bungalow, 
dan zit je aan een kleedje zo. 

t.-.,.k wil ik hier nog wei zeggen, 
dat men Rp. 100,- neer moet 

leggen 
voor een taxi naar het Tohameer. 
Is ook prachti~ voor 'n keer. 

Bergafwaarts naar Harangool 
om te zwemmen in die pool. 
Op de terugweg nog een waterval, 
die de chauffeur wei wijzen zal. 
En komt men thuis van deze rit, 
en voelt U zich dan nog fit; 
dan is paardrijden 'n mooie sport, . 
maar de tij d was voor ons te kort. 
Want wij moe ten naar huis en 

werk 
en voelen ons weer fit en sterk. 
Een volgende vacantie misschien 

weer hier; 
dat vooruitzicht geeft mij al 

plezier. 
Hiermede eindig ik dit exemplaar. 
Tot ziens dan maar het v<Jlgend 

jaar. 
A. M. Zeestraten. 
Brastagi, 3/ 11-'51 



Tot de meest gereae-'de inzendlngen van ko'ly voor ,,de u:t·~nt" b··hl)ren onderschriften bij ons 
maandelijkse plaatje van de twee negertjes op het ongenoemde eilandje. Deze inzendingen zijn bijzonder 
welkom, naast de talloze mondelinge suggesties voor onderschriften, die de redactie bereiken. Het is vooral 
om deze reden bijzonder jammer, dat er maar t w a a 1 f Uitlaten per jaar verschijnen en dat er -gelijk 
een eenvorudige berekening · Ieert- dientengevolge ook maar t w a a I f onderschriften kunnen 
worden gebruikt. 

De redactie meent echter, dat de moeite dergenen, die ond.erschriften hebben ingezonden, niet onbeloond 
mag blijven. In dit nummer zetten wij dus niet e e n onderschr:ft onder de te!<:en!ng, doch groeperen wij 
daarom been de suggesties, die wij nog in voorraad hadden. Deze maand m'lg iedere lezer en lezeres der
halve het onderschrift uitkiezen, dat hij voor bet plaatje het aardigste vindt. 

,Zeg ook 'ns wat, anders gaan we 'de 
Uitlaat' uit r' 

,Met de volgende boot ga ik met gezins· 
scheidingsverlof." 

,Met die boot komt de Stedenbouw
commissie." 

,, W aarschijnlijk zit onr:e aanvraag 
Gedrukten aan boord." 

, Daar komt de agent van zijn dienstreis 
terug." 

,,Op welke nummers moet de boot 
meren." 

,Zorg jij nr' 'ns voor een goede l.oop· 
plank." 

,A.an boor d van die schuit zit m'n 
gouden horloge." 

" 
. ,.w at? Ga jij ook al met vervroee;d 

pensioen?». 

* 
, Wat zou er nu weer over ons in 'de 

Uitlaat' staan?" 

, }e hebt zoveel bullen. }e kunt wel 
zien, dat je bij de K.P.M. werkt." 

, Onze trucks moeten nodig in de 
. . ,, 

revls£e. 

,Be'b jij je rijbewijs nu al gehaald?" 

,,Van het 

• 
aankomst·telegrrrm klrmt 

weer niks." 

, lk hoop, dat die ooot ons dnkijzer ,.Zijn de Tzavenpassen voor diP boot al 
brengt." in orde?" 

• • 
,Hoeveet gangen koelies heb je 

besteld?" 

• 
,lk hoop, dat die boot geen licht van 

de wal nodig heejt;" 

..... -- - . / 

,Zouden die Nederfandse journalisten 
nog hier komen ?" 

,Heb je voor de doorgaande passagiers 
'n hotel besteld.'• 

• 
,Onze telefoon u geblokkeerd." 

• 
,Stuur de liftvan maar terug met 

klappers." 

,,lk ben vannacht om drie uur thuis
gekomen." 

W ~ou _,en ze ann de bouw ,, annPer M n 

van ons Logeergebouw ·beginnen?" 

• 
,W aar laat_ jij je haar knippen?" 

6 

,Onze nieuwe chef-buitendienst komt 
met die boot." 

• 
,Denk er aan, die boot moet hier 

uiizwavelen.>' 

• 
,,Nu kunnen we vanmiddag niet zonne

baden!'· 

• 
,Vanavond zijn alle afscheTJ.ers en 
ontvangers aan boord genodigd.'• 

.. 
,De kapitein komt vanavond aan de wal 

eten." 

• 
.,lleb je voldoende prauwru;mte voor 

die boot?" 

• 
.,Die komen het nieuwe agentschaps• 

kantoor bezichtigen." 

,lk heb m'n maandrapport al kUJar." 

• 
,Ben jij ., nachts ook :z:o bantt tloor 

rampokker•?" 

• 
,,lk met ge%lnsscheidin,sverlo/? En 
jou met die barang aUeen Laten~ 

• 
.,Wanneer zou die toewijzin~·&cooter 

aankomen?" 

• 
,Ben jij cleze maand ook over je korting 

heen?" 

• 
,Zouden ze onze maximum-delegatie 

nu tJerhogen?" 
• 

,.A.lweer 9%?" 



HOCKEY'ERS TREKKEN 
VAN LEER. 

Bovenaan ranglijst in 
afd. 2. 

At hebben wij de laatste tijd weinig van ons Iaten horen, wij 
-hockeyers- hebben allenninst stil gezeten. De belangstelling voor deze 

. tak van sport is in Djakarta eerder toe- dan afgenomen en vooral in Indo
nesische kringen heeft de propaganda hiervoor zoveel succes gehad, dat de 
wedstrijdleiding zich genoodzaakt heeft gezien om voor de competitie een 
eerste- en een tweede klasse in het Ieven te roepen. 
Gezien de resultaten van ons elftal 

in het vorige seizoen, besloten wij om 
niet te hoog te grijpen en due te be· 
ginnen in de tweede klasse. 

Maar ditmaal waren het weer de 
overplaatsingen, die ee:: onverwachte 
wending gaven aan de prestaties van 
ODS wedstrijdelftal. De komst van de 
heren Reineker, Dekker, Boom en 
Creutzburg droeg er geen onbelangrijk 
steentje toe hij, dat w\i nu met ere het 
enige ongeslagen elftal van de compe· 
titie worden genoemd. 

Goede resultaten. 
De competitie verliep - zoals 

gezegd - zeer gunstig, al ging dat 
niet at.tijd over rozen, getuige de 
moeizaam bevochten 1-0 overwin
ning op de Sportclub Veteranen en 
het 0-0 gelijkspel tegen de nieuwe 
lndonesische club P.HJ. 

Bepaald verrassend daarentegen wa
ren de overwinningen op B.V.C. II (6-Q) 
en Comhinatie· II (7-0) , waarbij vooral 
de rechtervleugel (Jiich buiten en 
W alet binnen) gevaarlijke aanvallen 
opbouwde uit de· voorzetten van de 
achterhoede {De Lathouder, Dekker en 
Cuperus) , terwijl keeper De Jong de 
enkele ballen, die hem bereikten, goed 

Het vertrek van ooze oprichter, aan· 
voerder en vertegenwoordiger Takken 
hracht enige wijziging in de Ieiding 
van deze afdeling van de K.P.M.-Sport· 
vereniging. Reeds v66r het begin van 
de ~ompetitie werd de noodzaak van wegwer ..• e. 

Naar 1 e klasse ? een el£ta1-commissie gevoeld. 
Deze coinmissie hestond aanv~nkelijk 

uit de heren Ter Braake, Dootjes en 
Takken en na het vertrek van laatst· 
genoemde met E.V. uit de heide eerst· 
genoemden en de heer W alet, die tevens 
de vertegenwoordiging in de hockey· 
commissie overnam. De heer Dootjes 
werd aanvoerder en trainer. 

Zo zijn wij nu, met nog een halvf 
competitie te. spelen een heel eind op 
weg naar de .eerste klasse, maar wij 
zijn er nog niet en er staan nog enige 
belangrijke wedstrijden op bet pro
gramma. 

Tenslotte zij onze vaste schare· sup· 
porters met dankbaarheid ~ememoreerd. 

!1'oto : larael. 

7 .. 

want wat is tenslotte een elftal r;onder 
deze groep enthousiasten, al zou he\ 
nlleen maar zijn voor het commentaar 
na de wedstrijd hij het welhaast tra-
ditionele biertje. ~·· 

K.P.M ...... P.H.I. 
De 9e Februari speelden we onze 

returnmatch tegen P.H.l., ditmaal op 
het vlakke Sportdub B-veld, een om~ 
standigheid, die ons altijd ten ~oede 
komt. Kort na het begin scoorde Boom 
tweemaal achter elkaar, waarvan voor· 
al dat subtiele klapje over de hoo£den 
van de verbaasde menigte ve~;meldens• 
waard is. Daarmee was het hek van de 
dam en scoorden Reineker en W alet 
nog enige verdienstelijke goals. 

De achterhoede kroeg weinig; te· doen 
en raakte daar zo oi> im:esteld, dat de 
tegenpartij keeper De J ong eenma~I 
met een hard schot bet nakijken kon 
geven. 

De ruststand was 6-1. Ook na de rust 
bleven we een uitgesoroken overwicht 
behouden en zag ooze goed samen· 
pelende voorhoede no!! tweemaal kans 
om een goal te maken. Dat ho!!e schotie 
was wei prettig, heer Reineker! De 
laatste tien miuten sneelden we in de 
!tromende reqen, die onze supporters 
' <>p een na) het veld af joeg. 

K.P.M. - B.V.C . . II. 
Heel a11ders verlieu de wedstrijd te· 

gen B.V.C. Jl. d; e in het kader van 
inhaal-wed!!triiden 3 da!!en later werd 
gespeeld. Onze tel!e ... ctanders hadflen 
er alles on ,!!;ezet om d -::ze wed~trijd tP
~pelen v66r het vertrelc van eni!ren van 
hun STlelers met de ,,Willem Ruvs". 

Welnu. we hehhen hem gesTleeld. Op 
een modderil! veld, wa;arvan de l!l'OOt· 
ste gaten waren OTll!evuld met wat ~as 
en bet was dan ook te voorzien, dat het 
een glijoartU zou worden, het!!'een de 
taak van scheidsrechter Voeten niet een· 
voudi!!er zou maken. 

In de eerste helft waren w~i over· 
we)!end in het oHensief en weer wal! 
'-let Boom, die de score opende en 
Reineker. tlie met een goede goal 
vol!!de (2.0). I 

In de tweede helft waren de rollen 
.>mgekeerd en kreeg de achterhoede 
het zwaar te verduren. B. V .C. scoorde 
tweemaal hard en onhoudbaar. 

Jammer, dat een voorzet van Jiicb, 
die B.V.C. overigens heel wat hoofd· 
brekens heeft gekost, via de voet van 
een andere speler Reineker hereikte 
'lr diens fraaie goal dus werd gean· 

•tleerd. 
:~ et verbeugde ons zeer onze oude 

. c!chtsbniten Dr. de Maar en zijn echt
genote lange de lijn te zien en wij wen· 
sen de familie De Maar een prettig ver· 
blijf . toe in het V erre Qosteu. 



Batflostaiions op :ee : 

lngewikkeld samenstel van apparaten 
De meest compacte opstelling van electronische en radio-apparaten van 

grote _verscheidenheid is zonder twijfel te vinden op de weerschepen van de 
Amerikaanse Kustwacht. Deze betrekkelijk kleine schepen, ongeveer 2000 
ton groot, met een lengte van 90 meter, zijn over de Atlantische Oceaan 
verspreid om de weersgesteldheid te rapporteren en om de transatlantische 
vliegdienst te assisteren 

. Opeengepakt staan hier 7 commer
ciele zenders voor het verkeer, 14 com· 
merciele ontvangers, 4 omroepontvan
·gers voor aile handen, 5 luidspreker
versterkers, 3 zend-ontvan.,.ers, 5 handi· 
talkie zend-ontvangers, 1 ehakenzender 
.1 richtingzoeker, 1 Loran ontvanaer: 
aanwijzer, 3 radars met hun hijb;ho· 
rende uitrusting, een afstand- ,Radar
repeater" plus ontvanj!ers en schrijf-

- toestellen voorradio-sonde-uitzendingen. 

De bijbehorende electronische uit· 
rusting hestaat 2 echo~ den, 1 onder
water ,echo-ranging" apparaat, alsmede 
ihet interne communicatiesysteem, he
vattende 10 spreekcellen en een 250 
watt-versterker, die een misthoorn en 30 
'luidsprekers in aile delen van het schip 
voedt en welke kan worden aangesloten 
op microfoon voor het doen van mede
dclingen of op een toongenerator voor 
'het in werking stellen van de misthoorn. 

Tien toestellen voor afstandshedie
ning stelJen het personeel in staat de 
zenders en ontvangers te hedienen van 
verschillende plaatsen op het schip uit. 
Zo kunnen b .v. enkele v.an de zenders, 
welke in het hoofd-radiostation staan 
worden hediend van h et stuurhuis, 
kaartenkamer of nood-radiohut uit. 

Het grootste gedeelte van de instal
latie is geconcentreerd in de hoofd- en 
noodradiohutten, stuurhuis en kaarten· 
kamer. 

Steeds uitbreiding 

Sinds de diensten van de weer· 
schepen zich voortdurend uitbreiden, 
moeten er steeds weer nieuwe plaat
sen worden gezocht voor nieuwe 
instrumenteD. Aileen het zoeken 
naar een ruimte voor deze nieuwe 
instnunenten is al een werkje voor 
een genie, daar alles reeds vol staat 
met radio-apparaten. 
Hoewel de gehele installatie dus een 

wirwar is van toestellen, is dit nog niets 
in vergelijking met de signalen, zowel 
inkomend als uitgaand. De schepen 
hebben 2 masten, ong:eveer 30 meter 
uit elkaar, waarop of waar tussen al 
de antennes moeten worden gemon· 
teerd. De storingen, die hierdoor ont· 
•taan, zouden ecn radioman nachtmer
.. ; <'~ bezorgeu en het reduceren van deze 

storingen vraagt nog meer apparaten. 
Door multikoppelingen te gebruiken 
kunnen 8 ontvangers op een antenne 
werken. 

Bandfilters houden het krachtige 
bakenzender-signaal nit de ontvangers. 

Afstemhare filters onderdrukken de 
pulse-storingen, die anders de ontvan
gers op de zeer hoge frequenties zouden 
verlammen, en automatische antenne
omschakelaarrelais schakelen {)Dtvanger 
en zender ' op dezelfde antenne - m 
een aantal gevallen - om de antenne
werking te verdubbelen. Ingewikkelde 
panelen stellen het personeel in staat 
een keuze te doen uit een aantal anten~ 
nes voor elke gewenste uitzending of 
ontvangst onder verschillende condities 
van storingsgebieden, fading of andere 

. omstandigheden. 

De gehele installatie wordt gebruikt 
bij de uitoefening van de 4 hoofdtaken 
van eeo weerschip : 

I. het doen . ;an weerwaarnemingen 
en .het mtzenden van weerbe· 

.richten ; 
2. het nitzenden van bakensignalen 

voor de plaatsbepaling (speciaal 
voor de transatlantische vlieg
diensten). 

3. het verlenen van hulp in nood· 
gevallen. 

4. paraatheid. 

De weerberichtendienst 

W eergegevens worden verzameld ·door 
RA WINS (Radio Wind Observations), 
waarbij een halloo met radar-reflector 
gevolgd wordt .met de scheeps-radar, of 
door RABAL (Radio Balloon Sounding) , 
een gewone radiosonde met een grote 
halloo, die deze op een hoogte brengt 
tot de halloo barst. De rabal-zender 
wordt gehoord tot 3 uur voor het he· 
reiken van de hoogte waarop de baJlon 
moet barsten. 

Aile weerwaarnemingen tezamen met 
de temperaturen en andere meteorolo
gische waarnemingen worden in code 
gezet en aitgezonden naar het Kust
wacht-radi!> station. 

W eersch epen lossen elkaar elke 3 of 
4 weken af. Wanneer het ·af te lossen 
schip h et aflossende schip ziet, laat 
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het een lieliumgevulde ballon"'op met 
een gek.ruiste dipool-doelreflector. Bei
de schepen nemen dan een gezamenlijke 
RA WIN (radio-windrichting en -kracht 
observatie) met hun radar, als een proef 
op de werking van beide ,plotting 
teams" en radars. Als de RA WIN klaar 
is, neemt het nieuwe schip officieel de 
plants over en zet zijn automatische 
, high power"-Iuchtvaartbaken in wer· 
king. Het haken, dat 5 minuten in elk 
kwartier uitzendt, zolang het schip op 
station ligt, is in de eerste plaats van 
belang voor de transtlantische Iucht· 

vaart en stelt de vlie~tuigen in staat 
automatische radiopeilingen te krijgen 
als vergelijking op de positie . 

Als het vlie~tuig het schip nadert. 
meldt het z~jn aankomst, bestemming. 
h-oogste, snelheid, koers en andere in
formatics per radiotelefonie. 

De scheepsradar pikt het vliegtuig op 
en kan daardoor een juiste correctie 
geven op zijn positie, koers en werke• 
]ijke snelheid. Aile correspondentie met 
passer ende vliegtuigen wordt opgenoo~ 
men op handrecorders, want dit kan 
van groot belang zijn, m-ochten vlieg• 
tuigen uit de koers, in moeilijkheden 
of over tijd op hun bestemming z~jn. 
Bijzonderheden over het plaataelijke 
,grond-weer", richting en kracht van 
d wind op verschillende hoogten, wor~ 
den naar het vliegtui~ gezonden. · 

Sommige weerschepen in de 

Noord-Atlantische Oceaan verwer
ken wei 350 vliegtuigen op iedere 
patrouilYe en in sommige gevaDen 
wei 15 tegelijk. Zulke gevallen 
vereisen de hoo~ste graad van sa
menwerking in de ,plotting room" · 
W aarschijnlijk even belangrijk als de 

weerwaarnemingen van de weerschepen. 
is hun dienst voor de lucht- en zeena
vigatie. Doorlopende wacht wordt ·ge
houden, zowel voor lucht- als zeevaart. 
Weerschepen van de Kustwacht hebb~ 
deelgenomen aan meer dan een wonder· 
baarlijke redding, zoals die van de 
,Bermud~ Sky-Queen", in October '47 ~ 
de 65 passagiers van dat vliegtuig wer
den opgepikt, binnen twee dagen, door 
boten en vlotten van het weerschip 
, BIBB", oo station C, halverwe~re tus
sen Foundland en Ierland, hoewel er 10 
meter hoge golven stonden. 

Er zijn ook ve]e minder dramatische 
gevallen geweest, waarbij een vliegtuig 
of schio is geholpen. Deze hulp strekte 
zich uit van medische hulp tot het 
redden van een bernanning van een op 
zee gedaald vliegtuig. 

De radiostaf van een weerschip be· 
staat n it 15 personen. Van h en behoren 
er 12 tot ltet h cdiene!lde personeel: 
7 , radiomen", 4 , rad:>,."1en", en .,So· 

Slot: zie png. 9. 
~ 



DEN HELDER : Thuishaven der vloot 
Bij Den Helder achter de dijk tegenover het Nieuwe Diep heeft de 

nieuwste uitbreiding van Nederland plaats gepom:en. Het is maar een klei.ne 
landaanwinst, maar uiterst belangrijk, want cp de wadden, waar eens de 
zee vrij spel had, wordt een n:euwe haven gehouwd. De kosten van dit 
project, waaraan enige honderden arhciders wer!ten, werCen in 1948 op 47 
millioen geschat. De haven verrijst in twee tijdvn!dten. Aans:uitend op bet 
fort ,De Harssens" is het nieuwe havenhoofd reeds gere:?.d. Op dezelfde wijze 
als men in Nederland polders aanlegt, is in vijf maanden tijds een dijk aan
gelegd, die de eerste ,bouwput" van 60 ha omzoomt. In d :oze put worden 
op de bodem van de wadden de kaden gebouwd, zo~ls dle in het project 
zijn aangegeven. Later zal de tijde!ijke dijk weer wcrden weggen cmen. Aan 
het gereedmaken van de tweede ,bouwput", die 120 ha beslaat, is 
imniddels begonnen. 

Men verwacht, dat het eet·ste gedeelte 
van de haven in 1954 gereed zal zijn 
en "dat de. haven in haar geheel in 1957 
in gebruik zal kunnen worden genom~n. 
Het tegenwoordige Nieuwe Diep zaJ 
dan nog slechts een onderdeel van bet 
gehele complex zijn, waar overheen een 
brug naar de nieuwe haven, die tevens 
ru~mte biedt aan werkplaatsen, zal 
leiden. De grond, die bij het graven 
dcr bassins vrijkomt, wordt voor opho· 
ging van terreinen benut. Bij het bon· 
w~n geschiedt het aanbrengen van paleo 
volgens een nieuwe methode, waarbij 
eerste een stalen buis in de grond wordt 
gebracht, waarin de paal wordt gegoten, 

~-----------------------------~~--~ wuma~b~sweMw~dtu~pttollea 
__ __!~~~-- Vloot kan er in 

l'estiging in Nederland: 

Niet te haastig met keuze 
Naar aanleiding van de correspon

dentie tussen de heren Beenhakker 
en Hauer over vestiging in Neder
land (met name ·te Akersloot) 
schreef empl. J.F.H.W. Israel, thans 
met verlof in Nederland vertoevende, 
een bijdrage voor ,de Uitlaat", 
waarin hij enkele aspecten van vesti
ging in Nederland hee£t belichf, 
Empl. Israel besteedde h:erin vooral 
aandacht aan de vraag, of over de 
plaats van vestiging eventueel voor 
dan wei tijdens bet verlof ( c.q. de 
pensionnering) kon worden besl'st 
en aan de vraag, of men een huis 
tevoren moet Iaten bouwen dan wei · 
na repatriering een huis, dat k~mt
en-klaar-is, kopen (indien men fi
nancieel daartoe in staat is). 

,Het is uiterst moeilijk", aldus empl. 
Israel, die uit hoofde van recente erva
ringen kan spreken, , om een keuze te 
maken uit de verschillende plekken en 
plaatsen, waar men aangenaam en naar 
draagkracht van inkomen (verlofssalaris 
dan wei pensioen) kan wonen. De ene 
houdt van de waterkant, de ander van 
bos, heide en zandgrond en de derde 
· ·~n bet landschap of van de grote stad. 

Van al deze mogelijkheden zijn er in 
Nederland vele. Bij de keuze zal dik
wijls van belang zijn de vraag, of de 
gebo011estreek nog steeds trekt. V oor het 
overige zijn de duurte der te kiezen 
plaats, d~ verbind:ngen met ,buiten" 
en de locaal dikwijls zeer verschillende 
belastin~en de beslissende factoren. 
Ook bet plaatselijk overheersende 
L _ .-:>f kan vun helang zijn van de keuze 
~;;r vestiging'\ 

Vo:)rzic:;tigheid 
·,In b et a1gemcen gesproken is bet 

d:::1r .::m verstand·g om n:mmer op 
aanraden ai:een v~n cen goede ken· 
n:s of famllielid, inz~ ·: ~ vest;gings
plaats, grond of hu:s in· te gaan, 
maar een en ander met eigen ogen 
te aansch:mwen en z:ch verder ter
dege te Iaten voorEchten omtrent 
eventuele voorwaarden, mogelijk
heden e.d. De noodzaak van deze 
voorzichtigheid klemt temeer, naar
mate men, uit Indonesie komend, 
het leven in Nederland dikwijls ont
groeid zal zijn, zodat de overigens 
welgemeende adviezen van vrienden, 
kennisen en familieleden vaak niet 
meer met de eigen inzichten 
stroken". 

9 

Is de haven gereed, dan zal zij lig· 
plaats biedenaan tien onderzeeboten, 
twaalf jagers, bet vliegkampscbip 
Karel Doorman, vier kruisers en een 
groot aantal kleine en hulpvaartui
gen. Den Helder zal dan de thuis
haver. van de vloot kunnen zijn. 
Het werk, dat onder Ieiding staat van 

de Koninklijke Marine en de Rijkswa· 
terstaat tezameo, wordt uitgevoerd do'lr 
vijf Ncderlandsc aannemersbedrijven. 

Uit: ,,Alg. Handelsblad". 

Heiloo 
De beer Israel sprak in zijn brief 

met gloed over bet plaatsje Heiloo in 
Noord-Holland bij Alkmaar gelegen, 
met uitstekende verbindingen per fiets 
of bus naar Alkmaar en vandaar in 40 
minnten naar Amsterdam. Strand en 
duinen zijn per fiets in een kwartier te 
bereiken. De bouwvoorwaarden zijn 
gunstig en er zijn nog gronden voldoen· 
de. In Heiloo wonen reeds meerdere 
ex·K.P.M.-ers. Met aile voorliefde voor 
Heiloo eindigde empl. Israel zijn bij
drage toch nogmaals met de raad, dat 
men zeli moet komen en zich overtuigen. 

Slot: Radiostation op Zee. 
norman". Ook wordt soms nog de hulp 
ingeroepen van de stuurlieden, om de 
richtingzoekers, echoloden en radars 
van tijd tot tijd te bedienen. De andere 
3 man worden ,electronische technici" 
genoemd. Op hen rust de taak om de 
gehele installatie aan het werk te hou· 
den. Een complete uitrusting van test· 
apparaten is aanwezig om de grote ver· 
scheidenheid van toestellen aan boord 
te kunnen onderhouden. 

U:it: "Peiling", 
Orgaan der School· · en 
Sportvereniging Radio Holland. 



0 Te Bima heett ~e atge
treden agent F.J. Muller zUn 
taak overgedragen a an W .A. 
¥oraux. Agent E.J.B. Wahr 
is te Kupang vervangen door 
F.J. Muller, terwijl de heer 
Wahr·naar Buleleng is over· 
geplaatst om het agentschap 
over te nemen van de heer 
R.P. Disse. 

<> Aan hoord van het m.s. 
Willem Ruys, dat op 12 
Fehruari j.l. te Tandjong 
Priok uit Nederland arri· 
veerde, bevonden zich de 
volgende leden van ons per· 
soneel: gezagvoerder J. van 
Zanen (terug van E.V.); 
hfdwtk. H.J. Riko (terug 
van E.V.); hfdwtk. F. Kleian 
(terug van E.V.) ; hfdwtk. 
J. Joha (terug van E.V.); 
hfdwtk. G. J. Stam (van 
echtgenote vergeze.d terug 
van E. V ., debarkeerde te 
Singapore); dr. G. de Maar 
en echtgenote tdie naa.r Su
rabaia is doorgereisd) ; hfd-. 
em pl. H.A. Aartsen; hfd. 
empl. H. Herwig; de nieuwe 
employe's H. Prins en K. 
Geitenbeek (die wij een har· 
telijk welkom bij de maat· 
schapR toe.~oepen); le stm. 
G.v.d;. •. KleiJn {terug van 

.P.~.- JOU~NAAL 
E.V.); 2e stm. J. de Jong(.) <> De 3~ wtkn. F.J. Palmen 
(terug van E.V.); 2e wtk. en J. A. Magielsen (heiden 
H.F. Huzink (die, vergezeld K.V.) zijn in Indonesie ge· 
van zijn echt genote van E.V. arriveerd om hun dienstver
terugkeerde en te Singapore hand hij onze maatschappij 
debarkeerde) ; de nieuwe Se aan te vangen. 
wtk. H. Schout en de (nieu· 
we) leerlingwe; ktuigkundi- <> 4e wtk. A.J .A.W. Saha
gen I.v.d. Berg, C. Ligten· naja kreeg op 22 J anuari 
berg, A.W.R. Tetenburg, A. j.l. op zijn verzoek ontslag. · 
Fortgens, L.J. Gillissen, D.C. 

Westerbeck, G. Doesburg, <> Hfdwtk. J.v. Lil, 2e wtk. 
Scbolte en 2e wtk. L.J.M. D.J. Jansen, J.A. Faber, D.v. V 

B R H Teygeler zijn met E. . en 
Noort, L.H. ieringa, · • I d 

in aans uiting aarop ver· 
Stelter, C. F. v. Beukering, d . N d 

vroeg penswen naar :: er· 
J.W. Brinkert, A. v. d. Brink, land vertwkken, terwijl hfd. 
J. A. H. v. d. Kraats, J. Gre· k M B hfd k A wt . .v. eest, wt . . 
vink en A. Vogel. Het meren- Dijkstra, 2e wtkn. G.R. Hom· 
tleel hunner is afkomstig van mes, J.P.v.d. Endt en B.G.L. 
de opleiding. Sommigen de· .... van Os met E.V. zijn ver-;. 
barkeerden te Singapore. - ~ : trokken. 

'\ 

Be' jul>,i~eum van hoofdsoedansmandur Ami.s en gudangmandoer Amir ,te Scmwr~ 
·,. 
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.o· Gezagv. B.D.v.d. Laag 
vertrok per vliegtnig met 
E.V. naar Nederland, terwijl 
gezagvoerder (K.V.) A. Scha• 
ikel na beeindiging van zijn 
dienstverhand repatrieerde. 
(Gezagv. Schake} zal vermoe· 
delijk een nieuw K.V.-con
tract aangaan). 

<> le stm. J. v. d. Zwan 
vertrok met gezinsschei· 
dingsverlof naar Nederland. 
terwijl le stm. H. C. V erseput 
van gezinsscheidingsverlof in 
lndonesie terugkeerde. 

<> De gezagvoerders A. 
Dijkhuyzen en J. W. Uilen· 
berg, alsmede de le stm. J. 
P. van Haeften zijn met de 
lndrapura van E.V. in lndo· 
nesie tentggekeerd. 2e wtk. 
W. Mathiessen keerde mE-t 
zijn gezin per m.s. Garut van 
E.V. terug. 

<> Uit N"!derland ontvingen 
wi; bericht, dat de gepen· 
sionneerde hoofdwerktuig· 
kund:ge d~r K.P.l\1. F.P.M. 
de Boy op 26 November j.l. 
is overleden. Op 30 Decem· 
her l.l. overleed te Middel
burg de oud-hfdwtk. J. de 
Wijze. · 

<> De 3e wtk. (K.V.) H.J . 
v.d. Vorst arriveerde medio 
J anuari j.l. in lndonesie om 
zijn dienstverhand bij de 
maatschappij aan te vangen. 

<> Hfdwtk. K.E. Mouthaan 
is medio J anuari per vlieg· 
tnig van gezinsscheidinj!s· 
verlof in lndonesie terugge
keerd. 

<> Hfdwtk. W.F.O. Korinth 
is per vliegtuig naar Neder
land gerepatrieerd. Hij werd 
gepensionneerd. 

<> 4e wtk. H.v. Vliet beeft 
op zijn verzoek ontslag ge· 
kregen en is maar Nederland 
teruggekeerd. 

· <> Hfdwtk. F. A. Meerteu• 
keerde medio J anuari van 
E .V. in Indoneaie terug. 



0 , ·. In bet kader van de ge· 
zi~snereniging bevond zicb 
aan boord van de Willem 
Ruys mevr. I. V. Lugten· 
Menick en vijf kinderen 
(gezin van bfdempl. Lugten). 

0 Toen de Willem Ruys 
op 19 Fehruari de steven 
naar Nederland wendde, he· 
vonden zich van ons perso
neel aan boord directeur 
Harinck (die met E . V. is [!e· 
gaan) ; bfdwtk. A. v. d. W a] 

(E.V.); hfdwtk. W. Purmer 
met zijn gezin (E.V.); hfd· 
wtk. H.Th. Pipper met zijn 
vrouw (E.V.); adj. chef J.H. 
W. Buckmann en zijn vrouw 
(E.V.); adj. chef F.S.L.· Hen· 
neman met zijn gezin (E.V.); 
le stm. J .v. Dam (gezins· 
scbeidingsverlof) ; le stm. 
J .J. Do~ger met zijn gezin 
(met E.V., emharkerend · te 
Singapore); le stm. C. Tjeh· 
bee met zijn gezin (E.V.); 
2e wtk. A. de Vries <E.V.); 
hfdempl. S.M.P. W. Bour· 
l!eois met z~jn vrouw (E.V.) ; 
hfdempl. D.J. Nooy (E.V .• 
emb. te Medan) ; hldempl. 
G. de Lang"e met zijn gezin 
(E.V., emb. te Medan); hfd· 
empl. W.v.d. Meer (E.V.) en 
empl. F.A. Swart met zijn 
gezin (E.V., gevolgd door 
pensioen). 

0 De n;enwe 4e !!tl . .T .v.d. 
Borst en E.A. Rontgen arri· 
veerden uit Nederland. Wij 
roepen hen een hartelijk 
welkom toe en wensen hun 
een behouden 1aart in de 
lndonesische wateren. 

0 Het. dienstverband van 
2e stm. H. Bax is per 20 J a· 
nnari j.l. tussentijds beein· 
digd. Stm. Bax is gere· 
patrieerd. 

0 Gezagv.. G. Zweegman 
keerde per vliegtuig van ge· 
zinsscheidingsverlof terug. 

0 Gezagvoerders M. F. S. 
van Zeijl en B.B.J. Eyken 
keerden per vliegtuig van 
gezinsscheidingsverlof in In· 
-<loueaie terug~ 

JUBILARISSEN IN MAART 1952 

16-3-1952 : 
J, Tan 

11-3-1952: 
H.J.L. La ·Pere 

15-3-1952 : 
Wong Siak 
. M. Sapulette 

19-3-1952: 
ldju 

27-3-1952: 
Mengal Singh 

35 IA.A.R 

beambte 

25 1 .4.A.R 

hoofdemploye 

Gieter 
mach./motor

drijver 

witter 

djaga 

Surabaia. 

T.D. 

W erkpl. Priok. 
P.Z./'f.D. 

Zie:Cenhuis 
Petamhuran. 

Singapore. 

Begrafenis mr. De Jong 
De begrafenis van wijlen hfdempl. mr. D. B. de Jong, 

die op 26 J anuari jJ. plotseling is· overleden, heeft op 30 
Januari j.l. onder grote belangstelling op de begraaf· 
plaats ,Westerveld" plaatsgevonden. Vele verlofgangers 
en gepensionneerden brachten de laatste eer. Namens 
de beide directies der K.P.M., alsmede het personeel, 
voerde de beer J .F.P. de Geus in de aula bet woo rd. 
Hij schetste de helaas maar kortstondige dienstperiode 
van wijlen de beer De Jong, die onder zo moeilijke 
omstandi!!heden was begonnen in de jaren kort na de 
oorlog. Met opgewekthei:d en doortastendheid werkte 
hij zich in de hem toehedeelde taak in. Ook tijdens 
zjjn plaatsing te Semarang als sub-agent wist de heer 
De Jong op uitstekende wijze de belangen van de maat· 
schappij te hehartigen, hetgeen resulteerde in zijn he
noeming tot hoofdemploye 1 Januari 1951. 

Zij n verscheiden is een verlies voor de maatschappij. 
Meer nog echter voor hen, die hij achterlaat. De heer 
De Geus wenste mevrouw De Jong en haar schoonouders 
de kracht toe dit onvermijdelijke met berusting te aan· 
vaarden. 

Vervolgens werd nog door een oud-studiegenoot, de 
beer D. van Groningen, gesproken, waarna aile aanwe· 
zigen zicb achter de lijkbaar opstelden voor De Jong's 
laatste gang. · 

Aan de groeve werd bet ,Onze Vader" gebeden. 

De vader van de overledene, oud-directeur D. B. de 
Jong, dan.kte de aanwezigen voor het door hen betoonde 
medeleven. 
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0 2e stm. A.N. K.loots 
keerde per vliegtuig van 
E.V.-studieverlof uit Neder· 
land terug. 

0 Gezagv. H.A. Roden· 
boog is per vliegtuig naar 
Nederland gereisd in ver· 
hand met het plotseli~ge 
overlijden van zijn echtge· 
note, waarmee wij hem na· 
mens bet personeel · onze 
deelneming betuigeiJ. 

0 De van de opleiding af~ 
komstige 4e stm. A.C.E. 
Caloh is in dienst .van de. 
K.P.M. getreden. 

0 Ter gelegenheid van 
zijn 25 jarige dienstjubileum 
werd de adj. chef. L.A. te 
Boekhorst op 24 J anuari j.l. 
te Amsterdam p;ehuldi~!d. De 
heer Van den Hurk, die ge
lijk met de heer Te Boek
horst als 4e stuurman ·werti 
uitgezonden, herdacht uiter· 
aard op dezelfde dag zijn 
25e jari~e dienstjuhileum. 
Beide jubilarissen, die van 
hun echtgenoten waren ver
gezeld, werden toegesproken. 

Als jubileum·geschenk 
"is de kens van de beer Te 
Boekhorst gevallen op e~ 
gramofoon ,pick-up", in ver· 
band waarmede hem de Pa
ketvaartlegpenning met in· 
scriptie werd overhandigd. 
Tevens ontving de beer Te 
Boekhorst een gratificatie 
van een maand basissalaris. 

Zoals bekend, werd de 
beer Van den Hurk als le 
stuurman voor de verdere 
dienst bij ooze maatschapp~i 
in de tropen afgekeurd, 
waarna hij m.i.v. '47 in tij· 
delijke- en per 1 1 anuari '50 
in vaste dienst van het Am· 
sterdam-kantoor werd aan· 
gesteld. 

De heer Van den Hnrk 
koos het gouden polshorloge. 
In de vergaderzaa] wer d het 
personeel . van het Amster· 
dam-kantoor in de f!elegen· 
heid gesteld de 2e jubilari> 
l!eluk te wenscn, nadat deze 
door de chef van de afd. 
Financien, de heer M. 
Lubsen, was toegesproken. 
Hierb~i werd de heer Van 
den Hurk het cadeau van 
het personeel, een boeken· 
kast, aangehoden. 

Slot: ~ie pas. 12 



Goede en slechte ontvangsten 
K.P.M.-uitzendingen "Radio Nederland11 

In ons vorige nummer meldden 
wij reeds de goede ontvangst a.b.v. 
het s.s. ,Orobaai" van de uitzending 
van 11 Januari. Mevrouw Hoogland, 
ecbtgenote van de gezagvoerder van 
dit schip sebree£ : 
, ...... Met genoegen kan ik U mede

delen, dQt ik gisteren van inijn echt. 
genoot, gezagvoerder Hoogland van 
het . s.~. · ,Orobaai" bericht ontving, 
waai'in hij mij meldde, dat de uitzen
ding van het Koopvaardijprogramma 
van 11 ]anuari 1952 schitterend ontvan· · 
gen _u en dat zij er van hebben genoten. 

Ook wij herleefden de gezellige dag 
van 10 ]anuari weer, toen wij de uit
zending hier thuis heel duidelijk kon
den volgen." 

Wim Hoogland voegde hier nog aan 
toe: 

.~ ...... Met de eerste uitzending voor 
het s.s. , Orobaai" van 11 ]anuari 1952 
was mijn vader in de haven van Be
lawan-Deli en met de tweede uitzen
ding op weg van Belawan Deli naar 
Singapore. De ontvangst was met de 
beide uitzendingen heel goed." 

* le stuunnan H.J. van der Jagt, 
die zicb tijdens de uitzending in bet 
ziekenhuis Petamburan te Djakarta 
bevond, schreef over de uitzending : 
, ...... Jl oor verpleging verblijf hou-

derule in het K.P.M.-Ziekenhuis Petam
buran, . was ik zo · gelukkig in de gele· 
genheid te zijn te luist'eren naar de 
uitzending van groeten aan zeevaren· 
den op 11 · )anuari j .l. H et hele pro
gramma werd aanvankelijk beluisterd 
op de 19 meterband en kwam zuiver 
en duidelijk door. Toen de groeten 
zouden beginnen, ging deze golflengte 
echter uit de lucht en moesten wij 
overgaan op de 25 meterband. Op deze 
golflengte was de uitzending van iets 
mindere kwalitcit. Niettemin kwamen 
de groeten voldoende duidelijk over en 
hebben wij niets gemist. 

Tot slot betuig ik mijn oprechte 
dank voor ·de geboden uitzending. Ret 

DIRECTEUR HARINCK 
MET VERLOF 

Ooze directeur, de lleer Harinck 
is op 19 Februari j.J. met het m.s. 
Willem Ruys naar Nederland ver· 
trokkken om er zijn verlof door te 
hrengen. Wij wensen hem en zijn 
gezin een prettige tijd toe. 

deed mij goed na een tweejarige af· 
wezigheid de stem van mijn echtgenotc 
weer eens te horen." 

* 
Kapitein W.E. Sonneveldt, gezag

voerder van bet m.s. ,Sabang" 
schreef over de ontvangst aan boord 
van dit schip : 

,.... .. Liggende te Phnom Penk 
(hoofdplaats van Cambodja}, 200 zee
mijlen de rivier de Mekong op, kan 
ik U m ededelen, dat de uitzcnding 
voor het m.s. ,Sabang" op 11 )anuari 
gedurende de 1 e uitzending op de 16 m. 
.vrij goed. doorku:am. "De 2.e uitzending 
op de 25 meterband werd zwaar 
gestoord door een Chinese zender, 
zodat deze uitzending niet te volgen , 
was. 

Op diezeHde datum was bet 
m.s. .,Samuel Jacob" eveneens 
aan de beurt. De ontvangst a.b.v. 
di't scbip was niet zo goed. Het rap· 
port, dat 2e wtk. T.v.d. Dool en 2e 
stuunnan M. Kerboff stuurden, 
luidde: 

,,Bij dezen zeggen wij U hartelijk dank 
voor de gelegenheid, die U onze echt
genoten hebt geboden voor de P.C.). in 
de groetenuitzending van 11 )anuari jl. 

H et spijt ons U te moeten berichten, 
da; de eerste ten 19.30 u. ]avatijd op 
de 16 meterband slecht en de tweede 
op de 25 meterband ten 23 u. niet te 
verstaan was. 

Op het ogenblik van de uitzending 
bevond ons schip zich in Straat Madura, 
onderweg van Surabaia naar de Padang· 
baed. · Als trouwe luisteraars van de 
P.C.). danken wij U hartelijk voor de 
gezellige uitzending op Oudejaarsavond, 
die door ons nabij de Karimoendjawa 
eilanden tot 23 u. goed is ontvangen." 

Op 15 Februari j.l. waren als Oost
schip aan de beurt een viertal schepen 
van de K.P.M., n.l. bet m.s. ,Banjoe
wangi", het s.s. , Buna B~ai", het s.s. 
,Palopo" en het m.s ... Bakongan". 
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· ·Slot·: K.P .M.-journaal. 
0 Met het ni.s. Sihajak vertrokken op 
25 Fehruari j.I. van Tandjong Priok 
naar Nederland mevr. J. H. M. de Puit; 
V alks, ( echtgen. van 2e wtk. 0. de Puit) ; 
mevr. F.H. Slijkhuis-Schaller en kind 
(gezin van 2e wtk. Slijkhuis); 2e stm. B. 
Dirks (E.V.); 2e stm. C.W. v. Maanen 
(E.V.); 2e wtk. A. den Hartog met zijn 
gezin (E.V.), 3e wtk. J. B. Visser (E.V.) 
en em pl. J .F.M.A.J. van der Schuereu, 
die de dienst der maatschappij heeft 
verlaten. 

0 1e stm. G. W. Zwarts is medio Fe
hruari per vliegtuig met gezinsschei
dingsverlof naar Nederland vertrokken. 

0 Gezagv. K.V. A. J. Hogervorst en 
J. A. F. Rugebregt en de 4e stl. C. Wa· 
genaar, W. Wessel en H. P. de Keule
naar zijn in dienst van ooze maat· 
schappij getreden en in lndonesie 
aangekomen om hun dienstverband te 
a:mvaarden. Wij roepen hun een harte· 
lijk wt>lkom toe en wensen hun hehou· 
den vaart in de lndonesische wateren. 

0 Het dienstverhand van 4e stm. J. 
Raatgevcr is tussentijds heeindigd. Stm. 
Raatp-ever is naar Nederland terugge· 
keerd. 

0 De 1e stldn. C. Tjehbes en J,J, Dogger 
zijn eind Fehruari per schip met E.V. 
naar Nederland vertrokken. 

0 1e stm. J. v. Mackelenberg is van zijn 
in Wellington (Nw. Zealand) doorge· 
bracht E.V. in lndonesie teruggekeerd. 

0 Chef van dienst J. J, Mul.der (C.D.) 
is met zijn gezin van E.V. teruggckeerd. 

0 De 3e wtk. CK.V.) J.v.d. Velde is ui 
dienst van ooze maatschappij getreden, 
waar wij hem hartelijk welkom heteo. 

0 Motordrijver D. F. Ferdinandus (m.&. 
Lawu) is op 1 Februari j.l. te Rengat 
'!:!a rr.~strerrt wegens bet uitgeven van 
valse bankbiljetten. 

0 2e wtk. W. Matthiesen is medio 
Februari van E.V. in lndonesie terug· 
gekeerd. 

0 HfJwtk. J.P.G. Nouwens met propro· 
tioneel verlof, aansluitend op onder· 
domspensioen (ingaande op 31 Mei a.s.) 
naar Nederland vertrokken. 

0 De 3e werktuigkundige L. Boom en 
de Se werktuigkundige R. Vlaanderen 
zijn oneervol uit de dienst van ooze 
maatschappij ont~;lagen wegens een po· 
ging tot clandestiene invoer. 

Enige resterende K.P.M .. nieuwtje~ 
Jl'l!l ·ten bij gebrek aan plaats tot llet 
volgende nummer blijveu ataan. Red 
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