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achtste jaargang - no. 12 
overnemiog v an tekst en 
illnstraties aileen geoor
loofd met bronvermelding 

* 
aile stnkken , d e nitlaat" 
betreffende te adresseren: 

nan de redactie van 
,,de uitlaat" 
p/ a k.p.rn. 

mcdan merdcka timur 5 
djakarta 

* 
dit nummer bevat o.a. : 

directeur de gens jnbileert 
op 24 december a.s . 

* 
de sint en piet komen op 
5 december a,s, weer in bet 

logecrgebouw 
* ~ 

~ 
flatgebouw te singapore 
door president-directeur 
iken officieel geopcnd 

a gesprekken ~et gepension- ~ 
~ neerden * ~ 
~ zeemansvrouw ! ~ 

...,t.k een kerstlied *d a t de wereld ~ 
veroverde ~ 

* ' ::lru====Y 
§ 

Bij de kleurenfoto's. 

Op nevenstaande foto een aardig beeld van 
P riok' s haven ; het ms. "Kalianget" ligt voor 
vertr ek gereed. 

(foto : studio Tong & T im) 

* 
Op de achterzijde van de omslag de f oro ~·wt 

de maand. 
Het ms. "Lebak" n cemt tcr redc van Pemang

kat lading over. Dczc f oto werd gemaakt door 
M. Sonnenberg, (ldj. chef CM!HK, die hiermede 
de maandelijks uitgeloofde f'otoprijs van 
Rp. 50.- heeft ~·erdiend. 

§ 
2 Nedcrlandse oplage vcrzorgd door 

Drukkerij ,ELC O" Am sterdam 

f UITERSTE DATUM VAN INZENDING VAN BIJDRAGEN VOOR ONS BLAD : DE 15e VAN DE MAAND \ 

~-------------------------------------~ 
Ten geleide 

Voor u ligt het Kerstnummer van ,,de Uitlaat". Uw redactie heeft gemeend 
om voor de eerste maal in de geschiedenis van ons blad i.v.m. de komende 
feestdagen met een speciaal nummer te mocten komen en zij hoopt van harte 
dat zij daar enigzins in is gcslaagd en hct de goedkeuring van onze (critische) 
lezers en lezeressen kan wegdragen. 

De tweede werktuigkundige R . de Vries ontwierp op ons v erzoek de omslag
en nog enkele andere tekeningen , waarvoor wij hem hierbij hartelijk dank 
zeggen. Ook nog de verschillende trouwe lezers van ons blad, die ons voor 
dit nummer van bijdragen hebben voorzien, willen wij hier niet vergeten. 

Last but not least een dankwoord aan de n.v. Drukkcrij Visser & Co., die 
niet alleen de speciale druk van dit nummer verzorgde, doch ons steeds met 
waardevolle adviezen terzijde stood. 



Directeur De Geus jubileert 
OP 24 DECEMBER A.S. 

Op 24 December a.s. hoopt onze directeur, de heer J.F.P. de Geus het 
feit te herdenken dat hij 25 jaar geleden in dienst trad van onze 
maatschappij· 

J. F. P. de Geus. 
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Johannes Franciscus Petrus de Geus werd op 
\5 Mei \9Q5 le Hanrlem geboren en bexacht in 
%ijn geboorteplaats. na de Iegere school, de 
H.B.S. met de daaraan verbonden Hogere 
Hande!sschool. 

In 1923, na beiiindiging van zijn schooltijd, 
!tad hij in dienst bij de Twentsche Bank, bij· 
kantoor Haar[em, alwaar hij tot October 1925 
werhaam bleef, In die maand werd hij in 
militaire dienst opgeroepen en vertrok ncar 
Kampen voor de reserveofficiersopleiding. In 
1926, na afloop van %ijn dienstlijd, trod hij in 
dienst bij de Ho!landsche Bank voor de Middel· 
landsche Zce, een xusterinstelling van de Hoi· 
landsche Bank voor Zuid-Amerika. Op genoemde 
bankinstelling werd hij eerst op de docU• 
mentaire crediet·afdeling tewerkgesteld, waar 
hij voor de eerste maal in aanraking kwam met 
de scheepvaart in de vorm van via de bank 

" I lopende connossementen over ladingen, voor• 
namelijk tabaknendingen uit de Balkan en 
graanxendingen van de Zwarte lee havens. 

Na enige maanden ging hij over naar de 
afdeling buitenlandse correspondentie. alwaar 

hij het al gauw tot eerste mal\ bracht, Aangexien hij xijn vleugels nog verder wilde uitslaan, 
trod hij in October 1928 in dienst bij de K.P.M., in Amsterdam alwaar hij voorlopig voor 
enige maanden werd tewerk gesteld op de afdeling Materieel. 

In December 192.8 werd de heer De Geus naar lndonesie uitgexonden en tewerk· 
gesteld op he! Hoofdkantoor te Djakarta op de toenmalige afdeling A·D· II. Reeds in 1931 
werd hij geplaatst als bureauchef van A.D. 1, het tegenwoordige VRV I, welk bureau de 
dienstregeling en indeling der vloot behandelde, Het was nodig, dot de heer De Geus ook 
ervaring opdeed van het. echte buitendienstwerk. xodat hij in 1933 bij de buitendienst te 
Makassar terecht kwam. Binnen het jaar werd hij naar het Hoofdkantoor teruggeroepen, al
waar hij werd toegevoegd voor speciaal werk a an de heer A. J. Prank, de toenmalige directeur. 
Nadal de heer Pronk mel verlof naar Nederland vertrok, werd de heer De Geus geplaatst 
op de afdeling Buitenlandse Lijnen. Eind 1934, op het punt staande om met verlof naar Ne· 
derland te vertrekken, werd hij als secretaris toegevoegd can een commissie, bestaande uit 
de heren 5traatemeier. directeur, en Vas Dias, chef Vervoer, welke commissie begin Januari 
1935 naar Japan vertrok voor scheepvaart-onderhandelingen. Na beeindiging van dexe onder• 
handelingen vertrok hij via Amerika met ver!of naar Nederland, 

Teruggekomen van verlof werd hij tewerkgesteld op de afdeling VRV Ill ais bureauchef 
(zoul· en kolenvervoer). In 1938 volgde xijn overplaatsing naar het Agentschap Semarang, alwaar 
hij eerst als eerste geemployeerde werd aangesteld en daarna langere tijd als waarnemend 
agent opt rad. 

Bij het uitbreken van de oorlog in Nederland werd de heer De Geus naar het Hoofd· 
.kantoor teruggeroepen en geplaatst op het Bureau lee·verkeer van het Departement van 
Marine. Iools xovelen van ons werd de heer De Geus no de Japonse \>exalting geinlerneerd 
en xwierf door de verschillende kampen, 

In Augustus 1945, direct na het beeindigen van de oorlog met Japan, vertrok hij naar 
Sematang, alwaar hij tot December 1945 de belangen behartigde van K.P.M.·vrouwen en 
kinderen uit de interneringskampen te. 5emarang, Ambarawa en Bonju Biru, 

In December 1945 werd de heer De Geus opgeroepen naar Djakarta, alwaar hij op de 
afdeling VRV als eerste man werd geplaatst; in Maar! 1946 trod hij op als waarnemend chef 
Vervoer en werd met terugwerkende kracht vanaf 1 Januari 1946 tot adjunct chef benoemd· 

In December 1946 ging de heer De Geus van een welverdiend verlof genieten na 12 
achtereenvolgende jaren in lndonesie te hebben vertoefd; in 1947 keerde hij van dit verlof 
hi~r te Iande terug en werd chef van de afdeling VRV, om met ingang van 1 Juli 1948 tot 
dienstchef te worden bevorderd. Op 30 April 1950 behaagde het H.M Koningin Juliana ·om 
de heer De Geus te benoemen tal Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Met ingang van 1 April 1952 werd de· heer De Geus tot directeur van onxe maalschappij 
benoemd. 

Namens het gehele personeel wensen wij de heer De Geus met xiin 
25-jarig dienstjubileum van harte geluk. Oat het hem gegeven moge zijn· 
nog vele jaren te werken tot heil van de Nederlandse scheepvaart in het 
algemeen en van onxe maatschappij in het bij:z:onder. 

Uit de seheepvaartwereld. 

Nu in Oost-Duitsland de industrieen 
van verbruiksgoederen voorrang krijgen 
hij de toewijzing ten koste van de zware 
industrie, zal er van de geprojecteerde 
eigen Oost-Duitse Koopvaardijvloot met 
een net van lijndiensten over de hele 
wereld wel niet veel terecht komen. 

Men neemt aan dat de koopvaardij. 
vloten van de Sovjet Unie en Polen 
voldoende laadruimte zullen kunnen 
aanhieden. De vier schepen van 3000 
ton, die al van stapel zijn gelopen voor 
Oost Duitsc rekening, zullen - naar 
men algemeen verwacht - aan de 
Sovjet Unie ,ter verrekening" toeva1len. 

* 
Het West-Duitse Ministerie van Ver

voer heeft meegedeeld, dat de Ham
burg-Amerika Lijn en de Noord-Duitse 
Lloyd onderhandclen met de Zweden· 
Amerika Lijn over de verhuur van de 
,Gripsholm" en de , ltalia" om daarmec 
een trans-atlantische dienst te onder· 
houden. 

Dit bericht is door de Zweden-Ame
rika Lijn en de Home Lines hevestigd, 
maar het wordt ontkend, dat de schepen 
zijn verkocht of onder Duitse vlag zou
den zijn gebracht. V olgens de Zweedse 
rederij zou het mogelijk zijn, dat de 
, Gripsholm" in November uit de dienst 
New York-Gotenburg zou worden geno" 
men, omdat dan de nieuwe ,Kungsholm" 
in de vaart is gekomen en spoedig 
daarna de ,Stockholm", waarvan de 
accommodatie met 50o/o wordt ver
hoogd. De thans ·onder Panamese vlag 
varendc ,Italia" heeft al een Duitse 
oemanning, waarvan velen vroeger in 
dienst waren van de Hapag en Lloyd. 

* 
Uit cijfers, die door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek in Nederland 
zijn gepubliceerd, blijkt dat de Neder· 
landse koopvaardijvloot nog altijd een 
enorme hron is V()Ol' deviezen. In 1952 
is er een opbrengst uit buitenlandse 
activiteit geboekt van een milliard 415 
millioen gulden, dat is ongeveer hon· 
derd millioen meer dan in 1951. En 
da.arhij zijn dan de tankers en de kust
vaarders nog niet meegerekend. 

Natuurlijk heeft men die opbrengst 
in hoofdzaak aan de vrachtvl{)ot te dan· 
ken; maar niettemin mag het aandeel 
van de passagiet,svloot niet worden on
derschat, omdat hier de. inkomsten zelfs 
hoofdzakelijk uit buitenlandse valuta 
bestaan . 

Tegenover de nog altijd stijgende 
inkomsten staat weliswaar een aanzien• 
lijke toeneming van de kosten in het 

(zie vervotg op pag. !I) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

~ Boor wie k:lopt daar kinderen • ,. • • 1 ~ 

i De Sint en Piet komen K.P.M.- -·i 
* * 
~ kinderen weer bezoeken. ~ 
* * * * ~ Ten hoofdkantore is medio November ~ 
it telegrafisch bericht ontvangen van het ~ 
~ secretariaat v:an Sint Nicolaas, dat Hij ~ 
~ ook dit jaar, vergezeld van een zijner ~ 
it vele knechten, op Zaterdag 5 December ~ 
* a.s. de K.P ;M.-kinderen in het Logeer- * 
* * * gebouw hoopt te ontmoeten. * 
* * * De juiste tijd van het bezoek van St. * 
~ · Nicolaas en Zwarte Piet aan het Logeer- ~ 
~ gebouw zal nog nader per circulaire ~ 
it worden bekend gemaakt, doch vermoe- ~ 
~ delijk zal het wel weer van 5 tot 7 uur ~ 
~ in de namiddag zijn. Het feest zal - it 
-.r evenals andere jaren - kunnen worden * 
~ bijgewoond door K.P.M.·kinderen tussen ~ 
~ de 4 en 9 jaar, vergezeld van ouders of it 
* andere begeleiders. Ook dit jaar zal het niet mogelijk zijn Sint Nicolaas te * 
~ belasten met het uitreiken van cadeaux, Wei zal de Heilige, zoals te doen ~ 
~ gebruikelijk, met verschillende kinderen een praatje willen maken• ~ 
~ Verder kunnen wij nog verklappen dat, voordat de Sinf en Piet in het ~ 
~ Logeergebouw arriveren, een goochelaar de kinderen een halfuurtje ~ 
~ aangenaam -zed bezig houden. ~ 
* Wij twijfelen er niet aan of ook op deze komende 5de December zul- * 
~ len onze kinderen een genoegelijke middag beleven! ~ 
* * ~~~~~~~**~~~~~~~~~~~**~~~~*~~~~****************************~ 

( vervolg v an pag 0 3) 

buitenland, doch dit neemt niet weg, 
dat de nett-o vooruitgang vergeieken bij 
1951 toch altijd nog l1lim 40 millioen 
gulden beloopt. 

Het is bij L. Smit & Co's Internatio
naie Sleepdienst gebruikelijk elk jaar 
een Blauwe Wimpel toe te kennen aan 
het schip, dat het grootste aantal mijlen 
1!lepend heeft afgelegd. Over het jaar 
'52/'53 is deze onderscheiding te beurt 
gevallen aan de ,Loire" met 25.537 
sieepmijien. De heie vloot van Smit van 
18 schepen . heeft in dezelfde periode 
259.250 mijl(m ~depend afgeiegd, dat is 
gemiddeid ruim 16.000 mijl per schip. 

* Het Nederlandse Radar Pmefstation 

systeem te voorzien, heeft aan het 
proefstation de levering verzocht van 
een haven-radar-apparatuur voor proef
nemingen. Deze installatie werd op 
1 November j.l door Nederlandse tech· 
nici in Cuxhaven in ibedrijf gesteid. 

* Als u . op uw -omzwervingen over de 

~*********~~~***~****~~*~~***p 
~ ~ 

~ :f 
~ VERLANGLIJSTJE. ;} 

~ ~ ~ Sinterkiaasje, toen ik jong was * 
~ ging ik voor de schoorsteen staan. ~ 
~ Zong ik van uw mooie stoomboot, * 
~ van uw schimmel en de maan. * {( * {( * {( * {( In gedachten zag ik Pieter * 
~ Iekkers strooien in m'n schoen, ~ 
~ zag ik u op daken rij den ~ 
~ in een heerlijk visioen. ~ 

{( * 
~ Maar nu ben ik ouder, wijzer ~ 
~ in 't verlangen ech ter kind. ~ 
~ Daarom wil ik u nu vragen ~ 
~ iets wat aile mensen bindt. * {( * 
{t * Z 'k Wil weer doen precies als ~ 
{t * {( vroeger * 
Z 'k zet nu ook mijn schoen weer ~ 
{t klaar, * {( * {t 'k vraag niet veel, ik ben * 
Z bescheiden, ~ 
~ een beetje naasteuliefde maar. ~ 
{t * {( * {t Mocht dit niet voorradig wezen, * 
Z wereidvree is ook wei goed, ~ 
~ 'k zai nit dankbaarheid dan zingen ~ 
~ 'n hele avond als het moet. ~ 
{t * 
{( C. F. Starke ~ 
~ (u it ,De Wolkenridder") * 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In zijn goede dagen was de ,Cutty 
Sark" een gevreesde concurrent in de 
beroemde tea-races van India naar Lou
den en later heeft hij in de wolvaart op 
Australie ook vele malen zijn mededin· 
gers versiagen. Meer dan eens iJS er in 
de logboeken sprake van sneiheden van 
17 knoop en meer. Dagen waarop 363 
nautische mijlen werden afgeiegd, waren 
geen uitzondering. In afwachting van 
zijn laatste verblijfplaats hij het Royal 
College in Greenwich ligt de ,Catty 
Sark" nu nog hij Greenhithe. 

Ais u in de buurt komt, gaat u dan 
eens kijken; u zult eerhied krijgen voor 
de mannen, die er op hehben gevaren. 
En misschien zal dan diep in uw bin
nenste het verlangen · opkomen - al 
was het maar voor een keer - een reis 
met zo'n schip te mogen maken! 

Zonder machines, zonder radio-teie
[oonie, zonder ijska,sten ..... ,! Ho, ho, 
niet zo romantisch! Wij Ieven in de 
twintigste eeuw met radar en atoom-. c Sk"' I . . , energ~e en de , utty ar . . . 1s nstorre. 

in Noordwijk heeft kortgeleden de 
eerste proeven genomen met een schip 
op de Noordzee uitgerust met een 
draaghare apparatuur , waarmee radio
telefonisch contact met het wal-radar
station en gelijktijdige identificatie van 
het schip op bet scherm van dit radar
station mogelijk is. De pr-oeven zijn 
zeer geslaagd. 0 

De activiteit van het Nederlandse 
Radar Proefstation beperkt zich niet 
aileen tot ons land. De Westduitse 
Bondsregering, die een phln uitwerkt 
om de Eibe van eeti radar-navigatie-

zeven zeeen eens in Londen komt en als 
u enige · helangstelling heeft voor de 
geschiedenis van het zeemansberoep, 
dan loont het de moeite eens een bezoek 
te brengen aan de ,Cutty Sark". De 
,Cutty Sark" is de enige en laatst over 
gebleven Britse clipper uit de roem
rijke dagen van wat men tegenwoordig 
de romantische zeiltij d pleegt te noe· 
men. Het is goea, dat er tenminste een 
zo'n oude vlipper hewaard is gebleven 
als herinnering aan die tij d. De Engel· 
~en met hun sterk gevoel voor historic 
en traditie hebben dat ook wei hegre
pen. Daarom hebben zij verleden jaar 
de ,Cutty Sark Preservation Society" 
opgericht, 'die t(m doei heeft het oude 
zeilschip, dat jaren lang · in de haven 
van Falmouth langzaam heeft liggen weg- _ 
r-otten, geheet in zijn oorspronkelijke . ,. I 
toestand te hrengen, te onderhouden en De meeste mensen behoeven zich 

1 

in een speci_aal daarvoo.r te houwen ! nooit over een mislukking te be-
droogdok voor altijd te bewaren als een klagen, eenvoudig omdat ze nooit 
nationaal monument. ",Tan de nodige _j 
250.000 pond is al ruim 160.000 pond bij I iets ondernemen. 
elkaar gehraoht. l_ 
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DANKBETUIGING. 

Op 14 September j.l. vierdc de 

heer M. C. Koning, tot voor kort 

lid van de Raad van Bestuur van 

onze maatschappij, zijn 80ste ver

jaardag. In verband hiermede 

zond onze directie de heer Koning 

een telegrafische gelukwens, waar

op door onze directie de volgendt~ 

dankbetniging werd ontvangen : 

11Mede uit naam van mijn vrouw 
bC'tuig ik u onze hartelijke dank 
voor uwe telegrafische gelukweus 
ter gelegenheid van mijn BOste 
jaardag. 
Wilt gij zo goed zijn het pcrsoneel 
der K.P.M. in lndonesie, dat zich 
bij uw wensen aansloot, daarvoor 
namens ons te danken ? 
Niet minder dankbaar ben ik u 
voor het prachtige bloemstuk, dat 

door de zorgen van de heer 
Backer, mede namens u allen, uw 
goede wensen lreeft vergezeld." 

Wiens deugd bestaat 
U it wa.t hij laat 

w.g. Koning. 

Is no~ niet deugdzaam mettC'rdaad 

Maar wie met moed 
Het juiste doet, 
Die.ns streven is pas waarlijk goed. 

I ,: ·,- ~~d 
. ~4 

. . · ... . .. 

President-directeur Iken verriclrtte op 9 October j.l. de openingspleclltiglreid van llet K.P.M.
K.J.C.P.L.-flalgebortw te Singapore. 
Op rle foto : tijdens de openingstoespraak van de heer Iken. 

Flatgebouw Singapore geopend. 
President-directeur lken verrichtte officiiUe opening. 

Op Vrijdag 9 October j.l., des middags om 5 uur vond te Singapore de 
officiiHe opening plaats van het nieuwe flatgebouw dat voor gezamenlijke 
rekening van K·P.M. en K.J.C.P;L. werd gebouwd. 

President-directeur Iken, die per 
vliegtuig uit Nederland, op doorreis 
naar Djakarta, zijn reis voor deze offi
ciele opening te Singapore had onder
broken, verrichtte de openingsplechtig
heid. N a een korte openingsrede werd 
door de h eer Iken, op het hinnenhof 
van het 4 verdiepingen-tellende flatge
houw aan de zijde der K.P.M.-flats een 
hoompje geplant, terwijl deze zelfde 
ceremonie ann K.J.C.P.L.-zijde door de 

heer Schreuder, vertegenwoordiger van 
deze maatschappij, werd verricht. Hier
na werden de talrijke aanwezigen in 
twee proepen gesplitst, waarvan een 
groep onder Ieiding van de heer Iken 
een r·ondgang door de K .P.M.-vleugel 
van het gebouw maakte, terwijl de heer 
Schreuder de andere groep door het 
K.J .C.P.L.-gedeelte rondleidde. 

Onder de aanwezigen gevonden zich 
o.a. de heer Van Sitteren, de architect 
van het nieuwe flatgebouw, de heer 
Crocker, gemeente-architect van Singa
pore, alsmede vertegenwoordigers van 
verschillcnde K .P.M.. en K.J .C.P.L •• 
relaties. Van ons Singapore·kantoor· 
was nagenoeg het voltallige Europese 
personeel aanwezig ; van de vier hin-' 
nenliggende K.P.M.-schepen gaven ver
scllillende gezagvoerders en officieren 
vim hun belangstelling blijk, terwijl ook 
practisch aile in Singapore woonachtige 
dames van het vlootpenoneel aanwezig 
waren. 

Nog een tweetal ' foto's v'dn het Singapore-/latgebo;IW. Deze /oto's werden begin Augustus, 
nog tijdens de bouw, gemaakt. 

De veertig nieuwe flats zijn gelegen 
ann de Dunearn Road te Singapore en 
konden na een bouwtijd van precies een 
jaar in gebruik worden genomen. Niet 
aileen voor menig K .P.M.-er en K.J.C. 
P .L.-er een· uitkoms·t, doch voor h et 
sta dschoon van Singapore ongetwljfeld 
een aanwinst. (toto's: 0 . H . Ritsema) 
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GESPREKKEN MET GEPENSIONNEERDEN 
Wij kunnen niet ontkennen dat allen die nog in het werklijke actieve Ieven 

staan, belangstelling hebben voor doen en Iaten van hen die van pensioen 
genieten. 

Dit medeleven heeft uiteraard een bepaalde achtergrond. Voor iedereen 
breekt tensiotte de tijd aan om heen te gaan en zicht te voegen bij de "silent" 
groep van een bedriif. 

Hebben wij in ons werk gedurende 
de diensttijd de weg afgebakend gevon
den door voorschriften en richtlijnen, 
de pensio.entijd is er een van !even en 
denken naar eigen inzicht. 

Dit laatste heeft voor ieder mens een 
niet te ontkennen hekoring. Het kan 
zeUs een ob-sessie worden, waard·oor 
men het bereiken van de eindstt·eep 
gaat zien als een soort verlossing. Het 
:T.ich instellen op de dag waarop men 
zijn werkkring vaarwel zal zeggen heeft 
vele aspecten, e.e.a. naar gelang aard en 
aanleg. Bij het begin van de carriere 
wordt in het algemeen maar oppervlak
kig gedacht aan het tijdstip waarop 
men rijp zal zijn voor pensioen. 

Pas veel later begint dit als werke
lijkheid op ons in te werken. Voor velen 
is, na enige jaren dienst, het vrijgezel
lenleven overgegaan in die van het ge
zinsleven. Men begint de financii:He 
Kant van de pensioentijd deze critischer 
te bekijken. Volkomen zorgeloos is voor 
de meesten het bereiken van de pen
sioendag in het algemeen niet. 

H et is vooral de naoorlogse periode, 
die V()Or de gepensionneerden en de a.s. 
gepensionneerden vele pr()blemen gc-eft. 
Het is daarom wei interrusant en leer 
rijk om te zien hoe vclen van onze 
, Oud Roest'' zich op een en ander heh· 
ben ingesteld. 

Tijdens een in Nederland enige we· 
ken terug doorgebracht verlof waren 
wij in de gelegenh eid met vcrschillende, 
niet meer acticve leden van ons bedrijf, 
b ehorend tot ons wal- en varend per
soneel. van gedachten tc wisselen. Uiter
aard hetreft het hier een betrekkelijk 
kleine groep, zodat de indmkken geen 
'vet van Meden en Perzen zijn, terwijl 
de con tacten In hoofdzaak werden 
gelegd met nog jeugdige gepensionneer
den, behorende tot de groep van na de 
tweede wereldoorlog. 

Reeds spoedig komt men uit de ge
voerde gesprekken tot de conclusie, dat 
velen o.m. met vervroegd pensioen zijn 
gegaan om een einde te maken aan het 
onbevredigende bestaan als gevolg van 
de gezinsscheiding. Daarbij aanvaarden 
zij bij voorbaat de moeilijkheden die 
het financi ele aspect in de meeste ge
vallen geeft, hopend in eigen omgeving 
weer a an de slag te kunnen. V oor allen 
bleek echter de eerste tijd, na de vreug
de van het weerzien, de omsch akeling 
zowel in financieel als geestelijk op
zicht, problemen en moeilijkheden te 
geven. 
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Op verschillende wijze werd cen en 
ander aangepakt, in enkele gevallen 
werd de inspanning na verloop van 
tijd met succes bekroond. Maar voor het 
merendeel kwnmen de gepensionneer
den die wij spraken, niet tot een we1·ke· 
lijk bevredigende oplossing voor boven
bedoelde overschakeling. 

Degenen die een behoorlijke arbeids
kring vonden, hndden de minste moei· 
lijkheden met de financiele omschake
ling, terwijl de geregelde arbeid zorgt 
voor het gcestelijk fit JJlijven. De reali
teit is echter dat verhoudingsgewijs 
maar enkelen van de ,groep in ruste", 
een werkkring van betekenis hebhen 
gevonden. 

Nederland is in aile opzichten met 
gespecialiseerde arbeidskrachten over
voerd, terwijl voorts voor werkers van 
40 jaar en ouder practisch geen plaat~ 
is in het arbeid.sproces. Door gemis aan 
voorlichting is het vorenvermelde voor 
ve]en een grote teleurstelling geworden. 
Helaas hestaat er nu eenmaal geen 
handleiding in de vorm van ,Wat maak 
ik van mijn pensioentijd". De samen
steller en uitgever van een dergelijk 
boekwerkje zouden zeker succru hebhen. 

Het beoefenen van een hobby is, 
vooral in h et geval dat men geen haan 
heeft, een zeer gunstige factor om gaan 
de te blijven en niet al te snel totaal op 
non-actief te komen. De hobbies kun
n en , zoals ons uit de terzake gevoerde 
gedachtenwisselingen bleek, verdeeld 
worden in twee groepen, n.l. de hobbies 
die geld en de hobbies die practisch 
niets kosten. 

Het consequent beoefenen van de 
eerste groep is slechts mogelijk voor 
hen die naast het pensioen-inkomen nog 
over de nodige reserves beschikken. De 
hobbies van de tweede soort passen in 
het algemeen beter bij de levensomstan· 
digheden van de gepensionneerden, die 
nu eenmaal niet meer vergeleken kun
nen worden met die ·van de peri ode van 
de actieve dienst. 

Hoe een en ander ook ligt, vast staal 
dat hobbies alleszins gunstig zijn om 
inhoud te helpen geven aan de levens
periode van heel veei vrije tijd. On
omstotelijk werd voorts geconstateerd, 
hoe na het beeindigen van de diensttijd 
heel vaak terug wordt gedacht, vaak 
zeUs terugverlangd, naar de tijd van 
voorheen. 

Het is nu eenmaal zo in het leven, 
dat ondervonden narigheden en moei
lijkheden op den dum: vervagen en de 
prettige h erinneringen steeds weer 
naar voren komen. Hoe vaak kunnen 
wij niet gedurende onze diensttijd kli
maat, sfeer en omstandigheden bij ons 
werk sterk becritiseren en zeUs onaan· 
vaardbaar vinden. Toch hlijkt dan later, 
dat wij nimmer vrij kunnen komen van 
juist deze omgcving, klimaat en deze 
sfeer en dat de band, die ons hiermede 
bindt, sterker is dan wij ooit hadden 
kunnen verm.oeden. 

Het was dan ook de goede raad van 
velen die reeds de eindstreep hereikten 
om te voren rekening te houden m et 
het feit, dat h et wegvallen van de dage
lijkse taak en inspanning naast het ge
voel van verheugdheid en bevrijding, 
ook haar keerzijde zal blijken te hehben, 

Als men deze keerzijde tijdig onder· 
kent, dan zal men bij het verlaten van 
de dienst, beter op de werkelijkheid zijn 
ingesteld en eventuele teleurstellingen 
en ontgoochelingen gemakkelijker kun
nen verwerken en incasseren. 

De rust na arbeid zal dan zeker meer 
bevrediging geven en op betere en 
juistere wijze genoten kunnen worden. 

H. A. C. 

.Ecn aardige foto van het transporteren van een 
·cilinder.voering van een der hoofdmotoren 
van het ms. "Ophir". Deze foto werd genomen 
toen de cilinder-voering met cilinder·kop in de 
takel van een drijvende bok ·llin.g. 

. (Joto : Jde wtk. s. Wijbenga) 



Zeemansvronw! 
Twee stralende mensenkinderen 

ringen worden verwisseld - en ze zijn 
verloofd. Aan boord hebben ze elkaar 
eren kennen. Zij, met vcrlof naar haar 

familielcden, maakte voor het eerst een 
zeereis mee. Ze genoot van al het onhc
kende, en terwijl ze zo over de reling 
leunde en het golvenspel heneden haar 
volgde, kwam ,hif' naast haar staan en 
maaklc een praatje. Niet lang daarna 
waren ze in diep gesprek gewikkcld en 
wist ze dat hij werktnigknndige was 
van die boot, en hij kwam te weten dat 
zij onderwijzeres was. Hun vriendschap 
.oor e]kaar groeide met de dagen en elke 
kcer wanneer hij ,hinnen lag" was zijn 
schrede naar haar. Tot hij haar vroeg 
ziju vrouw te worden. Ze keek hem aan, 
cen hlik vollicfde, maar ze schudde het 
hoofd en sprak: ,Je gaat morgen voor 
4 maanden weg. Geplaatst daar ergens 
in de Oost. Tot nu toe zijn we altijd bij 
elkaar geweest, en ik heh mezelf niet 
kunnen testen of ik wei waard hen jouw 
vrouw tc kuunen zijn. Zeemansvrouw in 
de ware zins des woords. Je weet dat ik 
van je houd, maar laat me deze pr-oef 
doorstaan. En ook jij kunt jezelf nu 
testen." Zo ging h~j de volgende, dag, 
na 'n zwaar afscheid, weg. ,W acht op 
me, ik kom terng" waren zijn laatste 
woorden. 

En zo hrak haar proeftijd aan: een
zame avonden die ze met de tanden op 
elkaar moest doorkomen. Met de weken 
sleet haar crgste verdriet, maar het ver
langcn hleef. Ze schreef vele brieven, 

DANKBETUJGING. 

Met grote erkentelijkheid ont
ving ik l1et hericht, dat de l1e1·en 
gezagvoerders en officieren van de 
K.P.M. hebhcn hijgedragen voor 
het tot stand komcn van een ge· 
denksteen op het graf van mijn 
geliefde echtgenoot, de heer C. le 
Poole, in }even gezagv{)erder der 
K.P.M. 

Diep gelroffen door de vele 
hlijken van medeleven met mijn 
verlies is bet mij een behoefte 
mhldels , de Uitlaat" bovenge
nocmde heren en ook de maat
schappij nog:maals langs deze weg 
mijn l1artelijke dank te betuigen. 

Het doct mij goed te weten, dat 
mijn mnn in zijn dienst vele vrien
den had. 

.Mevrouw de weduwe 
E. S. le Poole - de Rooy 

want ze wist wat deze brieven voor hem 
betekcnden. Hij leefde ervan en het was 
de enige hand die hun licfde levendig 
hield. Zaterdagavonden heel alleen. 
Paartjes, innig gearmd, oogde ze vol 
jalouzie na. Vrienden zochten haar op, 
vroegen haar mee uit, doch dan voelde 
ze het smalle gouden bandje om haar 
vinger, zijn symbool van liefde en 
trom~, haar gegeven bij zijn vertrek als 
onderpand en weigerde dan om mee uit 
te gaan. Het was wei moeilijk, maar als 
ze op eenzame avonden zijn brieven 
overlas, wist ze dat ze goed had gehan
deld. ,Wacht op me, eens kom ik terng" 
schreef hij iedere keer in zijn hrieven. 
Brieven die hun nog meer tot elkaar 
bracht en waaruit ze elkaars diepste 
wezen leerden kennen. ,Ik heb het hier 
ook niet makkelijk" schreef hij dan 
,Sommige collega's prohc.ren me over 
te halen om mee nit te :;aan als we in 
een of andere haven stil liggen. Maat· 
ala ik dan naar je foto kijk, weet ik dat 
ik dat niet mag- en kan doen. Ze lachen 
nte dan uit en noemen me een zoete 
jongen. Ik trek me er niet van aan, want 
ik weet, dat ook jij dit meemaakt en op 
me wacht." En dit maakte haar dan 
weer sterk en gaf haar nieuwe moed. 
Eens zal ook deze tijd omgaan en dan 
is mijn wachten heloond. In deze mann
den leerde ze tocn de eenzaamheid ken
nen als zeemansvrouw zijnde, doch in 
deze maanden wist ze dat h et aandurfde. 

Eindelijk na lange tijd lag zijn boot 
weer binnen. Ze voelde zijn annen om 
haar heen en h em zeggen: ,Ik dank je 

,.,'N CASUEEL OCCASIONNETJE" 

·'V erlof gangcrs-in·spe" .... .. attenti-e ... ! 

Utrecht heeft een aut{)markt, die 
enige fa am in den Ian de geniet. Er wordt 
steeds een formidahel aantal wagens 
aangevoerd, waaronder zeer luxueuse 
maar ook vehikels die eigenlijk aileen 
nog maar ¥oor de sloop geschikt zijn. 
Een enkele keer moet het zelfs wei ge-
1Jenren dat zo'n z.g.a.n. wagen na afloop 
hlijft staan omdat de adspirant-verkoper 
het niet meer de moeite waard vindt het 
onverkochte wrak weg te slepen. 

Maar onlang;; is een gegadigde uit 
Hilversum er wei op een bijzondere 
wijze ingevlogen . Deze heeft zich blijk

baar door radde hoogprijzende woor· 
den een auto Iaten aansmeren, die ei
genlijk geen auto meer was, want toen 
hij met zijn nieuwe hezit wilde weg
rij den hleek dit niet te lukken. 

Een technisch onderzoek wees uit 
dat...... de motor onthrak. 

De niet meer zo trotse autobezitter 

-lat je op me 1tebt wiHen wachten'' en 
toen . wist ze dat haar wachten was be
loon d. Na verloop van een paar weken, 
werd ze toen zijn vrouw. Nu durfde ze 
het ann, ze had haar p~oeftijd volbracht. 
Ze wist wat het wilde zeggen: zeemans
vrouw te zijn. 

Zeemansvrouw 1 Een onnozel 
woordje, doch een met een heel diepe 
betekenis, waar een wereld van een
zaamheid in ligt verborgen. 

Zijt gij een goede zeemansvrouw, 
beseft gij wat het wil zeggen zeemans
vrouw te zijn?? Het is niet het pronkcn 
met een man in een daverend uniform 
met talloze balken en strepen op zijn 
schouder. Het is niet de eerzucht om te 
kunnen zeggen : , Ik ben kapiteins
vrouw" of iets dergelijks. Nee het is het 
eeuzame leven dat ge samen deelt met 
een hardwerkende man naast U. Het is 
het dragen van teleurstellingen, het 
overwinnen van moeilijkheden, maar 
ook de b1ijc1ochap van het telkens el
kaar weer terngzien. Het is het ver· 
trouwcn dat ge in elkaar moet hebben, 
en dat hem rustig kan doen werken, 
beneden tussen daverende macllines, of 
hoven, turend over eindeloze waterop
pervlakten. Ilet ~s het besef dat thuis 
een vrouw op hem wacht en niet een 
die een hlok aan zijn been is. Besef 
daarom uw taak als zeemansvrouw. Een 
taak die u nu ten deel is gevallen en die 
ge h ebt gekozen uit eigen vrije wil. Een 
taak als kameraad en levensgezellin 
naast die van uw zeeman ! 

Y. F. 

spoedde zich - te voet - naar de po
l itic, die ook constateerde dat er geen 
mot·or meer in het wagentje was. Zij 
slaagde erin de verkoper te. vinden en 
nam de 225 gulden die voor de motor
laze nutomobiel waren betaald maar 
onmiddellijk in beslag. Er was geen 
aanleiding de verkoper in arrest te 
stellen. 

Dit geval zal wei aanleiding tot een 
proces geven, waarin de kernvraag zal 
zijn : of h et. niet aanwezig zijn van een 
motor in een anto, die ten verkoop 
wordt aangehoden, dient te worden 
beschouwd als een ,verborgen gebrek". 

( aldus de Handels· en Transport Co!U'ant) 

l,~-::-::~::::.~-==-l 
veel; wie een vriend verliest, ver-

~ liesf meer; wie de moed verliest, l l ve<lie" alles. l 
...... ,.,._._., ........ , ........ , ........... , ........... ~~·"'' ....... "~ 
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Hoe oud zult U worden? 
Daar wij ervan overtuigd zijn dat ook de lezers van ,de Uitlaat" nieuws· 

gierig zullen zijn het antwoord te vernemen op de vraag ,Hoe oud zult u 
worden?" heeft de redactie gemeend onderstaand artikeltje uit het maandblad 
,Wereld" over te moeten nemen. Doet er uw voordeel mee ...... ! ! 

In de Romeinse Oudheid bedroeg de 
rremiddelde leeftijd van een mens niet 
~eer dan 23 jaar. Sedert dien hebben 
wetenschap en techniek er voor ge· 
zorgd, dat de mens een langer Ieven 
werd beschoren. Hoe snel die weten· 
schap de laatste eeuw is vooruitgegaan, 
beseft u pas, als u weet dat de gemid
delde leeftijd van een man in 1870 nog 
slechts 35 was, maar in 1952 in de mees· 
te Ianden van West-Europa op 67 jaar 
mag worden gesteld. 

Hier lwbt u cen voorbeeld : Bent 
u 40 jaar oud dan vindt u het getal 
717.337,7. Door 2 gedeeld geeft dit 
358.668. Het getal nit de kolom ,,leven· 
den", dat hier h et dichtst bij komt, 
vindt u naast 71. U wordt dus - al
thans volgens de statistiek - 71 jaar. 

Natuurlijk geeft zo'n statistiek slechts 
gemiddelden aan en .zijn cr velc uitzon· 
deringen -· zowel 2;unsticre als onrun-

~ " 0 
stige - op de regcl mogelijk. 

Interessant is het intussen, dat deze 
lceftijd-tahel inmiddels al een mensen· 
Ieven heeft gered, namel~jk dat van de 
Amerikaanse journalist Sil Marid. Een 
van de ledeu van de bemchte gang.ster· 
hende van Costello drang op ceo kwade 
nacht door in de wouing van Sil Marid 
te Br·onx en eiste van de journalist de 
,geheime documenten" op, die hij zou 
1Jezitten. Maar Sil Marid hezat derae
lijke documenten niet en trachtte dit 
zijn ongenode hezoeker aan het ver· 
stand te brengen. De gangster liet zich 
echter niet vermurwen en was reeds 
besloten de journalist te vermoorden, 
toen deze hem koelbloedi"' verklaarde 
dat hij zeker wist dat l1i/ 70 jaar oud 
zou worden en dat hij die nacht dus 
niet zou sterven. ,Als u mij O()k zegt, 
hoe ()Ud u bent", aldus Sil Marid kan 
'k ' " 

De bureau's voor de statistiek in 
verschillende W est-EUt·opeese Ian den 
hebben in eend:rachtige samenwerking 
nagegaan, hoe het met de sterfte op di· 
verse leeftijden is gesteld. Men ont· 
dekte, dat van een millioen levend 
gehorenen 963.985 ten minste een jaar 
oud worden. Van dezen worden 866.684 
tien jaar oud en 648.822 zelfs vijftig 
jaar. Op deze wijze vO>ortgaande kon 
men de hieronder afgerlrukte tabel op· 
stellen, aan de hand waarvan u kunt 
nagaan, of u op een bepaalde leeftijd 
de goede kans hebt een hogere leeftijd 
te he1·eiken. Out dat te onderzoeken, 
zoekt u in de kolom het getal op, dat 
aangceft lwe oud u bent. Het getal, dal 
daarnaast staat, deelt u door 2 en ver
volgens zoekt u in de kolom ,levenden" 
hct getal op, dat daar het dichtst bij 
staat. Het getal, dat links daarnaast 
staat, geeft aan de gemiddelde leeftijd, 
die mensen van uw ouderd()m bereiken. 

1 u precies op hct jaar af zeggen, hoe 
oud u zult worden". De inbrek er 1·aakte 
door zoveel koelhloedigheid van zijn 
stuk en nam de henen .... 

Lee/· Leven den I Lee/- Leven den I Lee/· Lev end en I J,ee/· Leven den 
\ tijrl tijd tijd tijd 

0 1 000 000 I 27 786 827,1 51 613 493,7 I 81 145 552,6 
1 963 985 28 781 810,9 55 603 633,9 82 125 890,7 
2 937 988 l 29 776 763,6 56 593 301,8 I 83 107 374,3 
3 917 939 30 771 680,7 57 582 465,2 84. 90 184,8 
4 903 486 

\ 
31 766 555,8 58 571 091,7 85 74, 447,3 

5 892 765 I 32 761 383,0 59 559 148,8 86 60 372,1 
6 884 754 33 756 155,8 60 546 604,1 87 47 947,2 
7 373 876 3<1. 750 866,4. 61 533 426,9 88 37 231,9 
8 873 832 35 745 507,5 62 519 587,6 89 28 204,0 
f) 870 056 36 740 070,0 63 505 059,8 90 20 291,1 

10 366 684 37 734 54<1.,7 64 498 820,3 91 14 871,0 
ll ll63 520 38 728 921,7 65 473 850,8 92 10 295,8 
12 860 371 39 723 190,0 66 457 138,9 93 6 872,9 
13 857 043 ·10 717 337,7 67 439 630,0 94 4 4.08,4 
H 853 426 n 711 342,1 68 421 478,3 95 2 706,3 
15 84,9 446 42 705 219,3 69 402 548,6 96 1 583,0 
16 845 Wl 43 698 924,5 70 382 918,6 97 878,4 
17 310 298 " 692 451,7 71 362 630,3 98 459,1 
18 835 173 4,5 685 783,8 72 341 7.U,3 99 225,4 
19 829 762 ~6 678 902,0 73 320 327,6 100 103,0 
20 824 159 ~7 671 787,0 74 288 483,9 101 43,6 
21 818 471 18 66! 417,2 75 276 324,5 102 16,9 

\ 

22 812 809 l9 656 770,3 76 253 984,3 103 6,0 
'23 807 271 :;o 648 822,5 77 231 617,8 104 1,9 
2-l 801 926 51 640 548,1 78 209 397,7 105 0,5 

I 25 796 786 52 631 921,0 79 187 512,4 106 0,1 
'Hi 791 817,3 

I 53 622 912,6 80 166 161,9 107 0,0 

-· 
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Naar aanleiding van dit voorval hecft 
Sil Marid geschreven : ,Had ik de 
leeftijrl-tahel niet in huis gehad, dan 
had ik niet •reweten, rlat ik 70 jaar zal 
~orden en ik zou naar aile waarschijn· 
lijkheid die zelfde nacht zijn vermoord. 
Overigens hleek de inbreker zich in de 
naam te hebbcn vergist, want hij zocht 
Bill Marian, een figuur uit de onder
wereld, die inderdaad bepaalde docu
menten moet bezitten, waarop Costello 
prijs stelt. Mijn leeftijd-tahel heb ik 
intussen ingelijst. Er onder staat : 
W ie lang leest, leeft lang !". 

ZOVEEL 
is tle mens waard 

Een Amerikaanse arts, Dr. Lawson, 
heeft uitgerekend, hoe groot de mate
riele waarde van een mens eigenlijk is. 
Hij heeft nagegaan uit welke stoffen 
het menselijke 1ichaam bestaat. Hij 
kwam daarhij tot de ontdekking, dat 
een mens eigenlijk maar een schim 
metje waard is. 

Als uitgangspunt voor zijn bereke· 
ningen nam Dr. Lawson een uormaal 
mens van 65 kilo. Zulk een mens be
staat uit: 
Water 
Vet 

Koolstof 

45 liter 
voldoende voor 7 shtk
ken zeep 
toereikend voor het fa
briceren van 9000 potlo
den. 

Fosfor net genoeg om er 2200 
luciferskoppcn van tc ma
keri 

Magnesium: geschikt om er cen heel 
klein b eetje zout uit te 
winnen 

IJ zer zwaarte van een spijker 
van een middelmatig for
maat 

Kalk hoeveelheid om een ka
hinetje mee te witten 

Zwavel precies wat men nodig· 
heeft om een hond van 
ongedicrte te zuiveren. 

Telt u nu zelf maar op en u zult zien , 
dat zelfs in deze tijd van hoge prijzcn 
met de aanschaffingskosten van de 
gr{)ndstoffeu voor een mens geen gr.ool 
hedrag gemoeid is. Maar laten we ons 
troosten. Onze materiele waarde moge 
dan heel gering zijn, de ideele waardc 
van de mens kan niet in cijfers worden 
uitgedrukt. 

; 
) 

, 

( 
I 
( 
( 
I 
; 

~ 

i 
Sprellk van de maand. i 

i 
Moed zonder voorzichtigheid gaat i 
gevaarlijke wegen; maar voorzich· ~ 
tigheid zonder moed gaat in het i 
g~e~n~~ ~ 

j 



U kunt nooit weten . , •• 

Welgemoed reden wij in ons voertuio-
d 

. 0 
over e maanverhchte wegen van ons 
eiland Saromor en voelden ons zeer 
voldaan een daad van naastenliefde be
tracht te hebben. \Vij kcerden huis
waarts na een bezoek aan een zieke 
medewerker. Aangezien deze midden in 
een palmbos woont, een eind buiten 
\Vinaupang, waar wij pogen te !even en 
werken, haddcn we nog een aardig ritje 
voor de bumper. Derhalve floten wij 
een liedje, wat, dank zij de staat waarin 
Saromors' wegen verkeren, meer op een 
gesyncopeerd geblaas leek. 

Overigens is het een onverdeeld ge
noegen over deze avondlijke wegen te 
rijden, want ze zijn even landelijk-rustig 
als die van Barneveld. Het enige ver
schil is, dat hetgeen men in Barneveld 
binnen een omheining houdt, bier vrij 
rondloopt, zodat het een goede rem
prod vormt voor de voertuigen. AI 
enige keren h<:dden we drastisch moeten 
remmen, vanwege bet fatalistische 
pluimvee, dat vlak voor ons de weg 
overstak op weg naar de slaapstee. Doch 
toen voor de zoveelste keer een malse 
mollige hen met een enthousiaste kreet 
ons voertuig onverhoeds h esprong, was 
het haar laatste sprong. 

Natuurlijk stopten wij onmiddellijk 
(want wij zijn van eenv.oudige doch net-

TEN AFSCHEID. 

Als deze regels onder uw ogen komen, 
dan is employe B.E.R. Bastiaans reeds 
weg van onze afd. Personele Zaken, hij 
repatrieerde per ms. ,Willem Ruys" 
van 18 November j.l. 

Employe Bastiaans was een goede 
bekende voor alle K.P.M.-ers ~h()ou , 0 

zowel als laag en een ieder mocht hem 
graag. Hij was op Peezet, alwaar hij se
dert 1945 was tewerkgesteld, een zeer 
geziene figuur en een vraaghaak voor 
een ieder. Dat zijn werkzaamheden ook 
door de directie zeer op prijs werden 
gesteld moge hlijken uit het feit, dat hij 
na zijn pensionnering op 2 October 1948 
nog twee malen op verzoek van de 
maatschappij naar lndonesie terugkeer 
de om zijn kennis en ervaring ten dien
ste van de K.P .M. te stellen. 

te huize) om de eigenaar te begroeten, 
die ons reeds tegemoet trad. \Vij be
reidden ons reeds voor op een minder 
hartelijk onderhoud, maar hij verloo
chende zijn Saromorese aard niet, lachte 
ons vriendelijk toe en antwoordde op 
onze desbetreffende vraag, dat de schade 
3 rijksdaalders bedroeg en we daardoor 
eigenaar werden van de hen. 't \Vas wei 
een bectje duur, vond hij, maar het 
slach toffer was juist goed en wei aan 
de productie-slag begonnen. 

\Vij dachten aan de prijzen, die we in 
onzc vroegere, slechts kort geleden ver
laten woonstee, voor een skeletachtig 
stuk pluimvee betaalden en wisten niet 
hoe gauw we onze geldbuidel te voor
schijn moesten halen ! De buit vlijdcn 
we aan onze V'Oeten en reden, het zo 
plots afgebroken lied vervolgend, mon
ter naar onze vrouwe, een koele dronk, 
de schemerlamp en Gerard de Haan. 

In gedachten zagen wij 1·eeds het 
verheugende gezicht van onze gade, bij 
zo'n buitenkansje voor slechts luttele 
papiertjes. Met de maan in 't gelaat en 
de zon in 't hart knarsten wij over het 
grind van 't er£ en wuifden uitbundig 
naar onze vrouwe, die reeds op de uit
kijk stond. Triomphantelijk riepen wij 
haar toe, dat we iets hadden m eege
hracht. Haar gezicht had echter niets 
van het stralende, dat wij redelijkerwijs 
verwachtten. Ze hlikte argwanend in ons 

Gedurende zijn ruim 34-jarige loop· 
baan was de heer Bastiaan'O o.m. op 
onze agentschappen te Samarinda, Ma· 
kassar, Tjirebon, Singkawang en Tg. 
Priok werkzaam, veelal in leiding
gevende functies. Vooral ontwikkelde 
hij zich als een specialist op claim
gebied. 

Op de afdeling Personele Znhn 
werd hem ten afscheid door allen een 
afscheidsgeschenk aangehoden. 

Uw redactie kreeg van een harer 
medewerkers nog een hijdrage van de 
volgende inhoud en voor welke af
scheidsw.oorden wij gaarne plaatsruimte 
verlenen. 

Bastiaans is gerepatrieerd, onze alom
wetende inlichtingendienst heeft ons 
verlaten. Weg zijn de vertrouwelijke mi
nuutjes, waarin hij ons zijn visie ga£ op 
voor velen onhegrijpelijke problemen. 
\Veg zijn de prettige tijden dat wij 
konden hahbelen over alles wat op de 
K.P.M. hetrekking h ad en hij ons uit 
zijn rijke ervaring verhaalde. 

Bas, we zullen je missen, niet aileen 
als m edewerker en collega, doch hoven
a! als kameraad en raadgever Wij allen 
danken j e voor je hulp en medewer
king en wij wensen je h et allerbeste toe 
in de negeri koud. 

voertuig en zei toen iets wat hierop neer 
kwam: dat ze het niet hepaald appre
cieerde, dat wij op dit uur aankwamen 
met een in deze staat verkerende kip, 
aangezien er s'avonds geen bedienden 
waren en ze zelf nog nooit een hoen van 
zijn overtolligheden had hevrijd. 

\Vij voelden de zon ondergaan in ons 
hart, maar hegrepen de situatie volko
~en. Nog nooit hadden wij ons verdiept 
m het proces dat een bedrijvige hen in 
een goudhruin gehraad veranderde. 
Edoch, onze vrouwe staat voor niets en 
weldra bogen wij ons over een emmer 
waarin zich kokend water en het corpu~ 
delicti hevond. De vrouwe had onzc 
onvolprezen kokki de Zonda()' tevoren 
(wij veroorloven ons slechts ~vat luxe 
op Zon- en feestdagen) deze rite zien 
verrichten. Enigszins aarzelend boden 
wij aan om het gevederte te verwijderen, 
maar als onze gade eenmaal iets ter 
hand heeft genomen, volhardt zij tot 
het hittere einde. Ze plnkte resoluut, 
groe£ in het inwendige en niet Ian" 
daarna snoven wij met Gerard de Haa~ 
heerlijke geuren op. De andere da" 
prijkte er een gehraden hen op onz: 
(schamele) dis, z·oals de meest verwende 
gastronoom zich maar wensen kan. 

W aarmee wij maar zeggen will en : 
Ligt er een m edewerker ziek in zUn 
palmhos, rijdt er eens heen ! 

U kunt nooit weten .... .. 
Aldert. 

Nieuws van de P.V.C. 
ER ZIJN WEER ZEGELS ...... ! 

Het is geruime tijd geleden, dat wij de 
philatelisten onder de !eden van het 
K.P.M.-personeel konden verblijden met 
een enveloppe met zegels. Thans is ech
ter weer de tijd aangebroken, dat wij 
Jot verdeling van de binnengekomen 
zegels kunnen overgaan. 

Daar is gebleken dat er vele liefheb
bers voor onze enveloppen zijn, kunnen 
wij per persoon slechts een enveloppe 
beschikbaar stellen. De prijs der envelop
pe zal Rp. 10.- bedragen; de opbrengst 
komt wederom ten goede aan een lief
dadige instelling hier te Iande. 

Wij verzoeken u uw aanvraag spoe
digst, hetzij per postwissel dan wei per 
brief waarbij het verschuldigde bedrag 
is ingesloten, toe te zenden aan de chef 
van de afd. Archief ten hoofdkantore. 

Wij hebben verder nog een klein aan
tal hoge waarden (Rp, 5.-, Rp. 10.- en 
Rp. 25.-) van de Tempelserie voorradig, 
welke zegels wij onder de kopers van de 
enveloppen zullen verloten. 

De Postzegel Verdeel Commissie. 

r------------------*----------------, 
De beste weg uit een moeilijkheid 
is: er doorheen! 

- ------------ .. -~~--------' 
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1ktr~tlteb 
bat be tuertlb i:leroi:lerl.lt 

Als u het met Kerstmis weer lwort 
zingen, zult u bet aanvaarden als de 
natuurlijkste zaak die er is. Stille Nacht, 
Heilige Nacht werd zozeer gemeengoed 
van het gt·ootste deel van de wereld, 
dat we ons zonder dit eenvoudige lied 
geen Kerstfeest meer kunnen voorstel
len. Het lijkt also£ het altijd met het 
Christendom verbonden was, of bet met 
dit geloof over de aarde is verhreid en 
langzamerhand zelfs hoven dit geloof 
is uitgegroeid, want het wordt nu ook 
gezongen door menscn, die zich geen 
Christenen noemcu. Er is vr~jwel ge•en 
land en geen taal, waarin het niet ten 
gehore wordt gebracht. 

Toch is dit Kerstlied, dat aau geen 
volk en geen tijd meer gehonden is, nog 
slechts 135 jaar oud. In de Kerstnacht 
van 1818 klonk het voor het eerst in de 
kleine, aan de Heilige Nicolaas gewijde 
kerk van het bergdorpje Oberndorf in 
het Oostenrijkse Salzkammergut. Bij die 
gclegenheid zong de tekstschrijver de te· 
nor- en de componist de bas-partij; orn
dat het orgel toevallig kapot was, werd 
de hegeleiding op een gitaar gespeeld. 

De woorden noch de noten hadden 
enige pretentie. Bet ging om een stukje 
gebruiksmuziek, dat in allerijl in elkaar 
werd gezet omdat het orgel niet 
heschikhaar was en de viering van het 
Kerstfeest een muzikale wijding niet 
kon ontberen. Joseph Mohr, de 
kapelaan van Oberndorf, schreef de 
woorden op de dag vo.or Kerstmis. 
Hij hracht ze onmiddellijk aan Franz 
Gruber, de dorpsonderwijzer, die tevens 
dorpsorganist was. Nog dezelfde avond 
had deze de muziek voor het nit zes 
coupletten bestaande gedichtje gereed. 
~a een korte repetitie werd het tijdens 
de nachtmis ten gehore gebraeht, waar· 
hij nog een koortje van enkele kerk
gangers meewerkte. 

Toevallige roem. 
Zonder het defect aan het mechaniek 

van het orgel zou Stille Nacht, Heilige 
Nacht waarschijnlijk nooit zijn geschre
ven. En als het wei was -geschreven, 
hlUft het de vraag, of de buitenwereld 
het ooit gehoord zou hebben. Het was 
namelijk de orgelbouwer uit het na· 
hurige Ziller, die het kapotte instrument 
kwam repareren en voor de verdere 
verhreiding van het lied zorgde. H~j 
hoorde het en vroeg er een afschrift 
van om het aan de zangers in zijn 
woonplaats te laten zien. 

Dit was het begin van de sneeuwbal. 
De zangers nit Ziller vonden het lied 
erg mooi en toen zij werden uit~enodigd 
op de J aarbeurs te Leipzig Tir.oolse 

liederen te komen zingen, namen ze ook 
Stille Nacht, Heilige Nacht mee. Van 
Leipzig uit verbreidde het zich over heel 
Dnitsland en Oostenrijk. In 1840 k wam 
een musicus te Dresden op de gedachte 
het te drnkken en uit te geven en daar
mee was het lied hij wijze van spreken 
voor de gehele wereld beschikhaar. 

Op de eerste uitgaven stonden de 
namen van de makers niet vermeld. 

Ze waren de uitgevers onhekend. Pas 
nadat het lied overal ingang had gevon
den, wilde men wel eens weten waar he t 
eigenlijk vandaan kwam, wie de tekst 
had gemaakt en wie de muziek had 
gecomponeerd. De naspeuringen voer
den al spoedig naar Oostenrijk en de 
onderzoekers gingen snuffelen in h et 
archie£ van de Sint Pieterskerk te Salz
burg. Ze waren dus heel dicht in de 
bunrt, maar tocb hadden ze het ver· 
keerde spoor te pakken. Ze vcr onder
stelden namelijk dat het afkomstig was 
van Michael Haydn, in zijn tijd een 
vruchtbaar componist, wiens wer ken 
echter volkomen in het vel·geethoek zijn 
geraakt, tenvijl die van zijn broer J oscf 
de tand des tijds konden weeTStaan. 

Met Stillr! Nacht, Heilige Nacht had
den noch Josef noch 'Michael Haydn 
echter iets van doen. Het lied was in 
de stijl van de roman tiek geschreven 
door lwee volkomen onbekcnden, een 
eenvoudige dorpsgeestelijke en een arme 
schoolmeester. Als de kleinzoon van 
Gruher naar aanleiding van het onder
zoek de hijzonderheden over bet ontstaan 
van het werkje uiet had gepuhliceerd, 
zouden we ze stdlig nu uog niet weten . 

NatuurHjk is Stille Nacht, Heilige 

Nacht niet de enige compositie van 
Gruber. Toen h~j met dit l ied in zijn 
naaste omgang zoveel succes oogstte, 
werd hem in het naburige Hallein een 
hetrekking als koordirigent aangehoden. 
Die functie stelde hem in staat zich ge
heel aan de muzick te wijden. HU 
schreef nog veel liederen en heel wat 
eenvoudige kerkmuziek. Maar daarvan 
heeft niets hem overleefd. Dat hehoeft 
nict te verwonderen, want in artistiek 
opzicht was ook Stille Nacht, Heilige 
Nacht geen grote schepping. De dich ter. 
lijke waarde van de tekst i s heel gering 
en het gehalte van de melodic m et haar 
onophoudelijke verschuivingen, haar 
dalende tertsen en quarten en haar 
galm in de laa tste maten is evenmin 
hijzonder hoog. Er hestaan in tal van 
Ianden vele Kerstliederen, die niet ai
leen onder, maar ook mooier zijn. 

Dit neemt echter niet weg, dat Stille 
Nacht, Heilige Nacht in een behoefte 
moet hebhen voorzien. Anders i s het 
onverklaarhaar, dat dit lied op eeu zo 
natnurlijke wijze een 1:0 grote verbrei· 
ding vond. H et heeft de gevoelens van 
de naar de sentimeu tele romantiek 
neigende 19-eeuwers stellig zeer zuiver 
vertolkt en dat het zich wlang wist te 
handhaven, hewijst, dat het hij velen 
nog a ltUd een gevoelige snaar raakt. 
Pas in de laatste jaren gaat Stille Nacht, 
Heilige Nacht langzamerhand zijn plaats 
afstaan aan andere Kerstliederen, hetzij 
Middeleeuwse, die tot nieuw leven wor
den gewekt, hetzij moderne, die pas ge
componeerd zijn en uitdrukking geven 
aan de Kerstgevoelens van de heden· 
daagse mens. 
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De Noordenwind vloog over de vlakte, wolken fijne sneeuw 
voor zich uit zwiepend. 
De vlokken werden als vlijmscherpe naalden door de lucht 
gedreven. 
Soms stapelde de sneeuw zich op tot wallen met scherpe 
kanten en soms wcrden deze weer wcggevaagd, zodat het 
korte bevroren gras te zien kwam. 
De oevers der hevroren rivier, die door de vlakte slingerde, 
waren ecn met het vaste land geworden. 
J\'iemand zou vennoeden dat daar een stroom was, wanneer 
niet het verwelkte riet er ware geweest, gebogen door de 
wind en ritselend een klaaglied zingend over de hardheid 
van het leven en de vluchtige droom van de zomer, 
Bij tussenpozen voerde de wind de ijle klank van klokgelui 
met zich mede. 
De nonnen van het klooster St. Michie} lieten de feestklok 
luiden, want het was Kerstavond en de ldok luidde met een 
Iichte vrolijke klank, also£ zij wist welk een vreugdevolle 
hoogtij zij inluidde. 
Op de dichthesneeuwde weg langs de stroom liep een een· 
zame wandelaar. 
Moeizaam, met gebogen rug, zwoegde h~j tegen de felle wind 
in en toen de klokketonen keer ·op keer zijn oor bereikten, 
lachte h jj hoosaardig en liep vlugger voort. 
,J e hebt al vee} meegemaakt, Stephan V asiljevitsch, maar 
ik geloo£ toch dat je ditmaal je zel£ zult overtreffen," zeide 
hij luid en lachte weer. ,Tot nu toe was je tevreden als je 
cle hoeren angst aan kon jagen en de wegen onveilig maakte. 
J e hebt een beruchte naam verworven dat is vast en zeker. 
H ct kleinste kind in deze streek weet dat de onaangenaam· 
ste ontmoeting met de landloper Stephan Vasiljevit!Sch is. 
Je kan het best treffen en je hebt de stilste tred en b et 
slimste verstand van al je kornuiten. De hoeren haten je 
als de pest, omdat je hen beroofd hebt van zovele kalveren, 
omdat je zovele hoeven in brand hebt gestoken, omdat je 
zovele geldkisten hebt opengebroken . Maar dat is niet alles: 
zulke dingen worden weer vergetcn na verloop van jaren. 
Steplu.n Va·siljevitsch zal vannacht een landlopersstreek 
uithaleu, die hem even beroemd zal maken als een held of 
eeu heilige." 
De wind dree£ hem een vlaag vlijmscherpe hagelkorrels in 't 
gezicht, maar dat deerde hem niet. 
Met zijn hoed diep neergedrukt over zijn voorhoofd en ziju 
woest gelaat ging hij met mneite, maar onverpoosd voort. 
Hij zag reeds de lichten van het klooster St. Michie} d'Oor de 
duisternis en de sneeuwstorm heen schijneu. 
,Toen ik nog in de kinderschoenen stond," dacht Stephan 
Vasiljevi tsch, , h ad ik dezelfde onbuig;zame zin als nu." 
lk kende nicts onzinnigers dan medelijden en weekheid. 
,Pas jij maar op," zei mijn vader wel eens, ,er zal eindclijk 
wel cens iemand komeu, die je temmen kan! V erbeeld je 
vadertje! 
Slaag heb ik meer dan enig ander gehad, honger en kou heb 
ik geleden en beu ik de baas geworden en er is geen ge· 
vangenis die mij kan vast houden. 
lk zou dcgene die mij kan temmen wei eeus willen ont
nloeten." 
En Stephan Vasiljevitsch lachte weer met een boosaardige 
zclfgenoegzame lach, die door de wind over de sneenwvlakte 
werd meegenomen. 

€RSt\ 
van J ot 

Toen hjj hct klooster naderde liep hij langzamer en zijn 
kleiue valse ogen glinstcrden. 
De Vesper was voorbij en de nonnen gingen twee a an twee 
van de kapel naar het refektorium. 
Achter aau eu geheel aileen liep de jongste der zusteren. 
Zij was klein en fijn gebouwd en had een paar grote brnine 
sterreogen binnen de kap verhorgen. 
Haar ogen weerspiegelden nog de glans van de Kerstliehten 
in de kapel en haar lippen bewogen zachtjes, ahof zij nng 
zong. 
Zuster Jekatarin!l was ~lechts vijftien jaar; zij was bet made
liefje eu de kleine zangvogel vau het klooster en allen 
hieldeu van haar en vergaven haar, omdat zij nog zulk een 
kind was, dat zij zo nu en dan nog wel eens een van haar 
vele plichten vergat. Nu liep zuster Jekatarina zo verdiept 
in haar eigen gedachten dat zij langzamer liep en vergat dat 
zij de anderen had moeten volgen en even blee£ zij \Staan in 
de sneeuw midden iu de kloosterho£. 
Haar hart was zo vol vreugde over het kind dat in deze 
uacht geboren was op aarde, dat zij niet eens de felle koude 
bemerkte, uoch de sneeuw, die op haar schamel kleed viel 
·:n haar in 't gezicht sloeg. 
Zuster J ekata.rina had haar han den gevouwen en bad dat 
God haar in de gelegenheid zou stellen om het Christuskind 
te dienen. 
Toen zij daar stond, verdiept in gebed zonder er bij te 
deuken, dat de anderen :reeds lang in de warme eetzaal 
waren gekomen, werd zij plotseliug gestoord door een zwak 
geklop op de kloos.terpoort. 
Vergetend dat bet niet luia:r opdracht was de d'eur te o.penen 
voor vreemdelingen, snelde zij naar de poort. Haar hart 
klopte van hoopv.oUe verwachting in haar ·horst, want zij 
dacht dat God haar gebed misschien reeds had verhoord en 
nog deze avond haar liefd'e voor het Christuskind op de 
proef wilde stellen. 
Zuster Jekatariua daoht er over, terwijl zij voortsnelde over 
de besneeuwde kloosterho£ of degene die daar buiten stond, 
misschien eeu kind z.ou zijn of wel eeu heel oud meus, want 
het geklop kwam met tuS:senpozen en klonk tastend en 
weiielend. 
Zonder zich te bedenken en zonder zich af te vragen voor 
wie zij de deur opende, trok zij de zware klink van de 
deur en nodigde de wachtende man binnen te tredeu. 
lndien de kleiue non met de grote sterreogen had geweten 
dat degene, die v66r haar stood, de lelijke Stephan Vasil· 
jevitsch was, die moordenaar en rover, van wie zij zo dik· 
wijls had horen verhalen met schrik en afschuw, zolang 
zij zi.ch kon her:inneren, dan was zij zeker in de sneeuw 
neergevallen van doodsaugst en dan had zij zich niet durven 
verroel·en, nog minder durven spreken. 
Maar hoe kon zuster Jekatarina vermoeden dat die oude 
man met de zij deachtige zilvereu baard eu de breedgerande 
hoed met schelpeu versierd, iemand anders was dan een 
uitgeputte pelgrim voor wie hij zich uitgaf ? 
En toeu hij in Gods uaam en in die van de heilige Michie] 
bad om een dak hoven zijn hoofd en om eeu stuk brood, 
toen gevoelde zij slechts vreugde, dat God haar h ede zo 
spoedig had verhoord! 



ve R 
t€Rbahl 

Met cen va.n geluk stralend gezicht geleidde zij de oude man 
naar de eetzaal, waar de nonnen reeds op haar plaatsen 
stonden rond de lange tafel. 
,Zuster" - zeide de abdis, die aan het hoofd der tafel st-ond 
met de hlinde zus ter Elizabeth naast zich, ,heht ge ver· 
geten dat het vanavond uw beurt is om het brood rond te 
delen? 
Hebt ge -ook vergeten, dat het niet tot uw plichten behoort 
de poort te open en vo-or vreemden? 

b Zustcr, zuster, wanneer zult ge eindelijk worden als de 
I anderen ?" 
\ ·Maar de kleine zuster Jekatarina, die een dochter was van 
J een vorst en de zuster van een v-orst, knielde neer op de 

stenen vloer en bad zo deemoedig om vergiffenis, dat de 
nbdis haar niet kon straffen. 
En nadat de kl·oosterzusters de dankhymne hadden gezon· 
gen, deelde zij het verse, heerlijk riekende Kerstbrood rond 
en voo-r de pelgrim met de lange zilveren baard koos zij het 
grootste en witste brood uit. 
Stephan Vasiljevitsch lachte in stilte over de psalm en de 
eenvoudige maaltij!l en zijn bo-as hart verheugde zich hij 
voorbaat. 
Want hij wist dat het klooster rijk was aan heiligenibeelden, 
versierd met goud en parelen en ook gewijd vaatwerk bezait, 
ingelegd met gekleurde edelstenen, hoewel de nonnen in 
grote armoede en eenvoud leefden. 
'f.oen het avondmaal was afgelopen en de hymne gezongen 
was, vroeg zustcr J ekatarina toestemming de voeten van de 
vreemde ;pelgrim te mogen wassen en de ahdis verheugde 
zich over haar ijver om God te dienen. 
Maar Stephan Vasiljevitsch kon nauwelijks zijn vreugde he· 
dwingen over het feit dat hij zijn rol zo -g-oed speelde en hij 
keek voorzichtig van de ene non naar de andere en stelde 
zich de schrik voor, die hen ZI>U hevangen, als zijn uur 
gekomen was.· 
,Als ge zo vroom zijt als ik gelo-o£ dat ge zijt, vader," zei 
de kleine vorstendochter, toen zij op haar knieen lag op de 
harde stenen vl-oer en de schoenen lossnoerde van Stephan 
Vasiljevitsch, ,dan zal het water even helder en d~>orschij
nend zijn nadat :ik uw voeten heh gewassen, als het nu is." 
En haar kinderlijke geest verheugde zichover haarw()orden. 
En zie, toen zuster Jekatarina een paos met grote zorgvul
digheid, als verrichtte zij een gewichtige taak, de voeten 
van de pelgrim had gewassen, t()Cn was het water werkelijk 

·even helder als ware h et juist ui.t de hron geput en de klei.ne 
non juiohte van vreugde. 1 Maar in het hoze hrein van Stephan Vasiljevitsch, die aileen 
slechte gevoelens herhe1·gde, ontstond een wondere ver· 

} 
hazing. 

. Wat waren dat voor machten die hier hun ,spel speelden? 
Hij vond dat Ii\1 het oge-nhlik gekomen was om. de witte baard 
a£ te rukken en de pelgrimskap weg te werpen, maar hij 
kon niet opstaan. 
Hij blee£, als ware hij lamgeslagen, zitten staren in het frisse 
heldere water dat zijn voeten witter h ad gemaakt dan sneeuw 
en t-och zijn eigen zuiverheid had hehouden. 
Zuster J ekatarina was naar de ahdis toegegaan en knielde 
neer hij haar stoel. 

,Vrome Moeder," zeide zij met een stem die van vreugde 
Lrilde. 
,Onze gast is stellig een zeer heilig man. Sta mij toe de 
ogen van onze arrne blinde zuster te mogen wassen met het 
water, waarmee ik w juist de pelgrim wies. Misschien zal 
God ter wille van zijn Vl'oomheid nog een wonder doen 
vanavond." 
Ook tot deze hedc gaf de abdis haar toestemming en zuster 
]ekatarina vulde, stralend van hlijde hoop, een schaal met 
water en ging er mee naar de blinde toe. 
Zustcr Elizabeth had het daglicht in geen dertig jaren 
aanschouwd en nu schudde zij droevig het hoofd. 
Zij had zovele gebcden ten hemel gezonden om haar gezicht 
terug te krijgen en nu was zij cindelijk tot m st gekomen in 
haar volslagen duisternis en kwam niet meer in opstand. 
, Lieve kind," zcide zij, ,het is Gods wil dat ik in het donker 
leef, totdat ik eenmaal het eeuwige licht binnen zal gaan, 
waar ook de blind en zien." 
,Och zuster Elizabeth", smeekte de kleine n-on, ,och laat 
ik het mogen beproeven." 
En de hlinde glim1achte, want ook zij kon zuster Jekatarina 
niets weigeren. 
En zie, toen de eerste druppen van het klare water over de 
zieke ogen gleden werd de shLier weggenomen, die hen ge
durende dertig jaren had verhorgen. 
Hoe langer de kleine nu aanhield met wassen , hoc lichter 
werd het voor zuster Elizabeth en eindelijk stond zij op 
en keek ·om zich heen met gevouwen handen en met ge· 
zonde, stralende ogen. En alle zusters, die :in de eetzaal 
hijeen waren, hi even een juichend loflied a an terwijl J ekata· 
rina, de vorstendochter, weer op haar knieen lag voor de 
pelgrim en wenend zijn voeten kuste. 
Maar toen rees de vreemdcling -overeind en sch1 .euwde luid 
als ware hij een mens in uiterste zielenood. 
,Wie zijt Gij, o God?'' riep hij en rukte zich de zijden baard 
a£ en de lange pelgrimsmantel, ,wie zijt Gij, Machtige, Die 
mij toch heeft overwonnen? 
Weet dan, n~>nnen, dat ik ben Stephan Vasiljevitsch, de 
rover en moordenaar! 
Ik heh niet geloofd, noch aan God, noch aan de duivel. Ik 
heh steden en dorpen vervuld met schrik. Geen hoeien 
hehhen mij kunnen dwingen, geen gevangenismuren hebben 
mij kunnen vas thou den. W eet dan zusters, dat ik vanavond 
hier gekomen hen om te 11oven en te moorden." 
Weer schreeuwde hij, also£ hij de hevigste hellepijn door
stood. 
,Wie zijt gij, Almachtige?" riep hij. 
, De stok en boeien hebhen mij slechts verhard. Het rad en 
de pijnbank hebben mijn zin niet kunnen buigen. Maar 
vanavond hebt Gij mij geslagen met de gesel Uwer mildheid, 
nu Gij, terwille van het geloof van dit kind, aan mij een 

·wonder heht doen geschieden. 
Geprezen zij in der eeuwigheid Uw heilige naam!" En toen 
Stephan Vasiljevitsch deze woorden had gesproken, viel hij 
op de knieen, luid wenend. 
Maar aile zusters_ hieven een lofzang aan voor God, \Viens 

Jheid zel£ de slechte mens kan overwinnen en zuster 
Jekatarina's stem klonk he ~g 1JOven de andere stemmen uit. 
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De volgende mutaties vonden in de afgelopen maand bij onze maatschappij plaats. 

AANGEKOMEN: 

Per vliegtuig. 

J. van dcr Klok 2de wtk. 
w. van Dam 3de wtk. 
A. H. J. Liesting 2de wtk. 
L. S. v. d. nieulen hfd . wtk. 
C. D. de Jong 3dc wtk. 
J. den Roo yen 4de wtk. 
J. l\Ieul enkamp 3de wtk. 
.M. c . A. Cappelle 3dc wtk. 
J. H. F. Stauscbach 2de stm. 
P. J . J. Maas 2de stm. 
S. N. de Rochemont 2de stm. 
J. Touw 2de stm. 
w. A. i\1. van 
Koningsveld 2de slm. 
D. J . Uitenbroek 2de slm. 
J. Dogger 2de stm. 

Per ms. , Will em Ruys" ddo. 11 I 11. 

Ir. R. Haverschmidt 
"n gezin 
Dr. A. F. van Heerde 
en gezin 
J. W. Tj . de Vries 
W. H. Ch. de W it 
E. A. de Bruyn 
en echtg. 
G. 5. Wcnnekes 
en gnin 
R. H. D. Diesel 
W. J. Suyderhoud 
E. F . H . van Santen 
en gezin 
C. Koot en gezin 
J. Klerekoper 
:\I. C. Salomons en 
~ezin 

H. de Kreek 
:\fevr. F. J. J. den 
Arend- v. d. Endt 

chef van dienst 

adj . chef 

gezagv . 
hfd. wtk. 
hfd. empl. 

hfd. empl. 

hfd. empl. 
hfd. empl. 
em pl. 

em pl. 
em pl. 
em pl. 

2d wtk. 
echtg. 2d e wtk. 

Per ms. , Kota Gede" ddo. 27 I 11. 

H. van Overhagen em pl . 

H. H. Kho en echtg. h fd. wtk. 

21/10 ex RV 
25/10 ex RV 
28/10 ex RV 
29!10 ex RV 
29/ 10 ex RV 
31!10 ex RV 
l!Il ex RV 
4/ 11 ex RV 

14/ ll ex RV/ SV 
U / ll id. 
15/ ll id. 
16/ 11 id 

19/ 11 id . 
19/ 11 id . 
23/ 11 id . 

ex EV (naar SMP/ Teluk 
Dajur) 

ex EV (naar 1\fed. dienst/Pe· 
tamburan) 

ex RV 
ex RV 
ex EV (naar TD/ Makassar ) 

ex EV (naar ag. Surabaia) 

ex EV lnaar CD/ Tg. Priok) 
ex EV (naar ag. Pontianak) 
ex EV t.naar afd. CM Il/ HK) 

ex EV (naar ag. Singapore) 
ex VGV (naar afd . VRV / HK) 
ex EV (naar afd. VRV/ HK) 

ex RV 

ex YGV (naar Civ. dienst/ Ba· 
li Hotel - den 
Pasar) 

ex RV 

Welkom in lndonesiiH 

VERTROKKEN : 

Per vliegtuig. 

H. H. van de em pl. 13/ 10 ZV (ex ag. Singapore) 
Vlekkert 

C. l\I. van Wiggen em pl. 23/ 10 ZV (ex ag. Makassarl 
G. W. Teunissen em pl. 1!11 GSV (ex med. dienst/ 

Petamburan) 
H. Herwig hfd. empl. 3/ 11 GSV (ex Surveydienst/ 

Tg. Priok) 
A. Spa:~ns gezagv. 5/ 11 RV 
K. Boswijk gezagv. 8/ 11 RV 
A. van der Meulen le slm. 9/ 11 RV 
A. Gillisse 3de wtk. 13/ 11 RV 
)1. van den Noorl 1c stm. 22/11 RV 
F. van der Stok hfd. empl. 29/ 11 GSV (ex P en T / HKJ. 

14 

Per ms. ,Willem 
J . Klijn 

Ruys" ddo. 18/11 . 

A. v. d. Wal 
H. Tuynman 
G. van der Zaag 

R. A. Abelain 
H. A. Pesch 
B. E. R . Dastiaans 

W. J. Dootjes en 
gezin 
G. Arends 
H . .T. van Ee 
C. J. Minderman 
G. W. de Ruiter 
:\tevr. J. H . E. van 

Haaren en zn. 
R. A. A. van Dale 
en gezin 
J. Kuipers 
H. Prins 

gezagv. 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 
hfd. empl. 

h[d. empl. 
hfd. empl. 
em pl. 

em pl. 

kv. 3de wtk. 
kv. 3de wtk. 
kv. 2de stm. 
kv. 2de stm. 
echtg. wijleu 
1e slm, 
em pl. 

3de stm. 
h fd. baa5/ empl. 

Goede re is! 

RV 
VP 
R V 
EV/OP (ex Ink. & Mag. 

diensl!Tg. Priok ) 
EV/ OP (ex afd. CM III/IlK) 
EV (ex a g. }fenado) 
beeindiging KV lex PZ/ WP/ 

HK) 
EV (ex ag. l\Iuntok) 

einde dienstverbaud. 

" 

EV lex afd . Vrachtzaken/ 
HKl 

afgekeurd. 
ZV (ex Werkpl./Tg. Priok) 

NIEUW AANGENOMEN : 
A. H . Hoeksel 

A. P. Belle 

T. Bronsvoort 
A. M. Bijl 
R. Kooistra 
A. Strunk 
E. Sinke 
R. Grocnemeyer 

Harteli jk 
MUTATIES : 
C. P. Sorgedrager 

R. l\I. Soepartojo 

L. J. Bos 

)I. Koot 

R. V. Brouwer 

F. J. Muller 

em pl. 

5de wtk. 

5de wtk. 
5dc wtk. 
5de wtk. 
5de wtk. 
5de wtk. 
4de stm. 

1/ 11 naar Werkpl./Tg. Priok 
(als volontair in dienst 
1/ ll '52) 

aangekomen per ms. "WillP.m 
Ruys" udo. 11/ 11 '53 . 

idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
i dem. 
idem. 

welkom bi j onze maats~:happij! 

hfd. empl . 

Joe. empl. 

em pl. 

empl. 

em pl. 

em pl. 

23/10 van afd. Vervoer/ H K 
naar ag . .Menado. 

24 / 10 van ag. Benku len naar 
ag. Muntok. 

29/ 10 van ag. Buleleng naar 
afd . PZ/ WP/ HK. 

l / 11 (ex 5dc wtk.) naar Ink. 
& Mag. dicnst/ Tg. 
Priok. 

2/11 van Nautisch lnst./ Tg. 
Priok naar ag. Tg. 
Priok. 

8/ 11 van ag. Makassar naar 
ag. Menad o. 

In memoriam. 

A. Veeman 
Uit Nederland ontvi ngen wij bet droevige bericht, dat op 10 

October j.l. ten gevolge van een noodlottig ongeval in de oudcrdom 
van 56 jaar te Sassenheim is overleden de heer A. Veeman, in 
leven gepensionnccrd hoofdwerk tuigkundi~:e van onze maatschappij. 

F. H. van Kesteren. 
Op 23 October j.l. is, geheel onverwacht, in de leeftijd van 48 

jaar aan boord van het ss. "Valentijn" overleden de hoofdwerktuig. 
kundige F. H . van Kestcren. 

Op 26 October d.a.v. werd hij te Surabaia ten grave gedragen, 
diep hetreu rd door allen die rcchtstreeks of indirect met hem te 
maken hadden. 

Zij rusten in vrede. 
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Over het groeten-programma dat 2 

October j.l. door de Wcreldomrocp 
werd uiLgezonden seinde gezagvoerder 
Sikkes : 

, .. . Kaimana schip van de week eerste uit· 
::ending matig; tweede nitzending goerl. F:en 
en under door etat major zeer gea pprecicertl. 

Mevrouw G. Mijlof-Koop schreef over 
deze zelfde uitzending, bestemd voor 
het m.s. ,Eerens": 

,, ... lk !reb bericht ontvrmgen van mijn echt
genoot, 2de werktuigkundigc F. Mijlof, tlat 
de uitzending prima is d'oorgekomen; zelfs 
beide keren. Aan boord van de ,,Eerens" 
heerste dan ook een prima stemming!" 

Betrcffende het programma van 23 
Octoher j.l., dat was bestemd voor 2 
schepen van onze maatschappij, schreef 
gezagvoerder V erseput van het ms. 
, Banjuwangi" het volgende : 

, .. . Op weg van Surabaia naar Singapore en 
tijdens de rtitzcncling zojuist Straat Karimata 
r1clrter ons gelaten, was cle ontvangst schit· 
tcrend (behr:lve de eerste vijf mimtten, t.g.v. 
zwar~ storing door een Pakistaanse zender). 
De stem van mijn echtgenote, die het laatst 
aar de beurt was, was glashelder en over
duidelijk. Eclrter moet ik u mededelen, dat 
voor le stuurman Dikker en 3de stuurman 
Spuy, die o.a. ook bij mij in de hut zaten, 
rleze uitzending enigszins teleurstellend was, 
rlaar ze er op Tradden gerekend ook opgeroepen 
te worden. Hopenlijk zijn deze laatsten een 
volgende keer aan de beurt. 

Wat mijzelf betre/t, al met al, nog mijn 
lrartelijke dank mede namens mijn eclrtgenote 
aan allen die aan deze geslaagde uitzending 
liebben medegewerkt." 

- Goed, goed, goed ! ! Maar vertel me nu 
eerst wie er rijdt, jij of je moeder ! 

foto: J. H. 0. Vermeulen opname in K . R. 0.-studio 

Bovcnstaande foto wercl genomen na de uitzentling van het groetenprogramma door tle 
Wereltlomroep op 2 October j.l. Op d e achterste rij v.r.n.l.: adj. chef]. Roering, Mevr. 
Var~ der Schilden, gez~gvoerder D. van cler Sclrilden, hfd. empl. Ch. G. Antonissen, Mevr. 
Antonissen en chef van dienst ]hr. S. G. van Weeclc. De vierde persoon van links (naast 
omroeper Guus Weitzel ) is cle Sociaal Werkster Meur. T. IJ. llobma.Glastra. Geheel links 
de heer G. A. Kul, leider der koopvaardij-uitzervdingen van Rudio Nederland. 

MEMPER-CIRKEL VERKEER-KAN. 
Ah er nu niet gauw een nieuwe pijl 

bij komt is het tc laat voor mij, dan kom 
ik nooit van mijn leven meer nit mijn 
lJaan en ik zal gedoemd zijn tot in leng
te van dagen rood te hlijven draaien! 
Was ik op die Zaterdag, nu II dagen 
geleden, toch maar met een ander mee
gereden in plaats van zelf bet stuur van 
de auto te hanteren! Elf dagen en 
nachten draai ik nu al om dat pleintje, 
als de maan om de aarde, steeds maar 
door, zonder ophouden ..• 

En he t beg on zo ·Onschuldig! Het is 
tenslotte niets bijzonders meer als er 
weer eens een kruispunt van wegen door 
een aantal pleintjes in nauwe gangetjes 
Wol·dt verdeeld. Ik vond het tenminste 
niet ongewoon, toen ik op die Zaterdag 
een bekende brede wegkntising plotse
ling veranderd zag in een doolhof van 
sleufjes. Ja, doolhof, dat is het goedc 
woord, dam·om kom ik er nie t meer nit, 
tenzij. _. Maar eerst even verder met het 
verhaal van mijn ongeluk. Op die Zatcr
dag dus (elf dagen geleden) reed ik -
netjes de witte pijl volgend - een 
sleufje in. Meer pijlen en meer sleufjes 
volgden en ploseling was ik weer op 
mijn punt van uitgang en dat was na
tuurlijk niet de bedoeling. Welgemoed 
(? ?? - Red.) begon ik weer opnieuw, 

in de hoop ditmaal op de goede weg te 
komen. Maar neen, ik kwam weer terng 
hij mijn startplaats. Een derde, vim·de, 
vijfde k eer, steeds hetzelfde resultaat. 
En zo is het gebleven, pijlen, slenfjes, 
pijlen, sleufjes, steeds maar rood en 
rond en ron d ......... Dat ik nu net de 
eerste moest zijn en de enige ! .>t I 

Buiten mijn cirkelbaan hebhen ze 
snel een nieuwe pijl geplaatst en de 
auto's a{lh ter mij konden daardool· zon
der ongelukken de pleintjes passeren. 
Maar ik...... Zelfs het leeg raken van 
de benzine tank bracht geen verandering, 
mijn oude Ford was toen al zo aan· zijn 
draaibaan gcwend, dat hij rustig door 
hleef draaien. Daar zal wei iets van 
middelpuntvliedende kracht en aantrek
kingskracht van het middenpleintje 
achter zitten, zoals bij de maan en de 
aarde. 

Mijn enige hoop is een nieuwe pijl 
in miju baan, die mijn Fordje resoluut 
een andere sleuf inwijst, maar ...... het 
duurt nu al elf dagen ...... ! 

Twee vrienden hadden elkaar in vijftien 
jaar niet gezien. 

,Is je vrouw nog altijd zo knap?" vr~eg de een. 
,Ja,'" zei de ander, ,,maar ze doet er nu heel 
wat !anger qver." 

15 
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J . W. TICOALU 
locaal-employe Nautische Dienst/ HK 

40 jaar 
30 December 1953 

Jonas \\'ongkaren Ticoalu werd op 3 Juui 
1895 te M.enado geboren en trad op 30 Decem· 
her 1913 nls la·dingklerk in dienst van om:~ 
maalschappij. Hij blcef in deze functie aau 
boord van verscl1illende K.P .M .• schepen door· 
varen om in Mei 1920 als klerk bij de Nan· 
tische Dienst op het Hoofdk::mloor te worden 
geplaatst. En 23 jaar later is de herr Tiroalu 
nog steeds op deze afdeling, als een iler 
sleunpi laren, werkzaam. 

Op 1 J anoori '35 volgde zijn hevordering 
tot hooldklerk II, om op 1 J auuari 1938 tot 
hoofdklerk I te worden aangesteld. Prccies 
ccn ju;1r later volgdc zijn benoeming tot he· 
ambtc. Op 31 Augustus 1948 ontving de heer 
Ticoalu van H.M. de Kl)ningin de kleine 
zilvercn ster voor Trouw en Verdicnslc. 0 :> 
1 J~i 1951 werd deze jubilaris tot locaal· 
employe bevorderd. Voorwaar een scl~~t. 
terende staut \'an dienst bij onze maatschapplJ ! 

Wij weusen de beer Ticoalu op de 30,;te 
December a.s. van harte geluk met zijn ·lO· 
jarige dienstjubileum. Nog vele jaren ! 

I ' 

MOHAMED JOENOES 
hoofdklerk I - Afd. Expeditie/ HK. 

35 jaar 
5 December 1953 

Mohamed Joenoes wcrd op 3 Mci 1901 t c 
Batavia gehorcn en trad, na een jaar bij de 
Rotterdamsche Lloyd te hehben gewerkt , op 
5 December 1918 in dienst van onze niaat
schappij. Hij werd ~Is klcrk bij de afd. Archief 
geplaatst en werkte daar tot 1930. Daarna 2 
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jaar naar het Magazijn van Gedrukteu om van 
1932 tot 19·12 werkzanm te zij n op de Aid. Ex· 
pcditie. Inmiddels was de heer Moh. Joenoe; 
tot 1e klcrk bevorderd. Na de JaiJanse bezel· 
tingsjaren meldde de heer Jocnoes zich weer 
direct bij onze rnaatschappij en kwam weder. 
om terug h ij de afd. Expeoitie, nadnt hij OJl 

1 Januari '46 tot hoo£dklerk II was bevorderd. 
Op 1 Januari 1948 volgde zij n bevordcring 
tot hoofdklerk I . Op 31 Augustus 19.18 ont· 
ving de beer Moh. Joenoes van H.M. de 
Koningin de kleine zilveren ster voor Trouw 
en Verdienste. 

Deze juhllaris herdenkt op 5 December a.s. 
het feit dat l1ij 35 jaar in dicnst is va n onze 
maatsch3ppij. Wij wensen hem op die dag 
van harte geluk. Nog vele voor~poedige 
jaren ! 

. ···>·· ··· 
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ABDOELGANJE 
1 e klerk - a g. Surabaia 

35 jaar 
15 December 1953 

Abdulganie werd op 6. October 1896 tc 
Surnbaia gehoren en trad als 4de klcrk in 
dienst van onze maatschappij. In de loop der 
jaren werd hij resp. tot 3·dc, 2de· en 1e klerk 
hevorderd, in welke functic hij nog steeds 
op ons Surabaia-a gcntschap werkzaam is. 

Vermeldenswaard is, dat hij op 31 Angmtus 
1948 van H.M. de Koningin de Bronzeu ster 
voor Trouw en Verdienste ontving. 

Wij wensen Ahdoelganie, die op 15 Decem· 
her a.s. het feit berdenkt dat hij 35 jaar in 
K.P.M.·dienst is, van harte geluk met ziju 
jubileum. Dat het hem gegeven mogc zij n nog 
vele vooropoedige jareu in dienst van onze 
maatschappij te blijven werken. 

W. MATTHIESSEN 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
1 Dece mber 1953 

Willem Matthiesscn werd op 13 Augustus 
1908 te Medan gehoren en doorliep de 
Koningin Wilhelminaschool te Batavia. Op 

1 December 1928 trad hij als Sde werktui g· 
kundige in dienst van onze maat schappij en 
werd op 1 Januari I935 en op I Juli 1941 
resp. bevorderd tot 4de- en 3de werktuig. 
kundige. 

Gedurende de Japanse bezetting van Indo· 
nesic bleef de beer Matthiessen doorvaren 
( o. a. op de ,Swartenhoudt", ,Bantam", 
,v. d. Bosch", ,Thedens" en ,Maetsuyker") 
en werd op I Juli 1949 bevorderd tot 2de 
wcrktuigkundige. Op I Januari van dit jaar 
werd hij tot ho.ofdwerktuigkundige henoemd. 

Wij wensen hoofdwerktuigkundige Matthies· 
sen '"-an harte gcluk met zijn 25.jarig dienst· 
juhileum. Nog vele jaren. 

L. WIL·LEMS 
hoofdwerktuigkundige 

25 jaar 
1 December 1953 

Geboren op 24 Mei 1909 te Batavia doorliep 
Louis Willems de Koningin Wilhelminaschool 
te Batavia en trad op 1 December 1928 als Sde 
werktuigkundige in K.P.M.-dienst. Op 1 April 
1935 en op 1 Juli 1941 werd h ij resp. tot 4de· 
en 3de werktuigkundige hcvorderd. Gedureodc 
de bezettingsjaren van lndonesie werd de heer 
Willems door de J apan ners in Makas5ar ge'in· 
terneerd en later naar Japan afgevoerd. Direct 
na .(Je oorlog meldde de heer Willems zich 
weer hij on7.e mootschappij aan en ging weer 
varen. Op 1 Juli 1949 wcrd hij tot 2de werk. 
tuigkundige bevorderd om op 1 Januari '53 
tol hoofdwerktuigkundige te worden benoemd. 

Wij wensen ·deze juhilaris op de 1e Decem· 
her van harte geluk met zijn 25-jarig jubileum. 
Nog vele voorspoedige jaren. 

Dr. W. F. DE PRIESTER 
medlsch-adviseur hoofdkantoor te 

Amsterdam 
25 jaar 

1 December 1953 
WiJlem Frederik de Priester werd op 3 

October 1898 te Koudekerke (provA Zeeland) 
gehoren en ging, na zijn middclbare school· 



opleiding, studcrcn aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden, alwaar hij in Juni 1924 zijn arts· 
diploma hehaalde. Hierna werd hij chirurgisch 
assistent aan het Gemeente Ziekenhuis te 
Rotterdam, van 1925 tot 1927 was hij parti· 
culier gcnecsheer te Henvliet (Voorne·Puttenl, 
waarna Dr. de Priester naar I ndonesie vertrok 
en gedurende een jnar chirurgisch assistent 
was aan dJe Geneeskundig Hoogescbool te 
Djakarta . Op 1 December 1928 trad hij in 
dienst van ooze maatschappij. 

Ge4uren·de de bezettingsjaren van Indonesic 
verbleef Dr. de Priester in de verschillende 
.lapanse intcrneringskampen en ook daar was 
hij in staat om menigc zicke te helpen. 

Na de Japanse capitulatie was ltet hoognodig 
dat Dr. De Priester voor zijn eigen gezondheid 
naar Europa ging en werd, na volledig herstel, 
op 1 December 1946 op ons hoofdkantoor in 
Amsterdam als medisch adviseur tewerkgesteld, 
nadat hij tijdens zijn Europees verlo£ voor ons 
de organisatie van een eigen medische dienst 
in Nederland had voorbereid, die voordien 
door de S.M.N. werd verzorgd. 

Behalve voo~ de K.P.M. treedt Dr. de Priester 
ook op als geneeskundig adviseur. van de 
K..T.C.P.L. 

Wij wenscn Dr. de Priester op de le 
December n.s., de -dag waarop hij zijn 25-jarig 
jnbileum bij onze maatschappij viert, nog 
vele voorspoedige jaren toe. 

ANANG KARIM 
hoofdklerk I - ag. Makassar 

25 jaar 
1 December 1953. 

Auang Karim werd op 17 Januari 1905 te 
Makassar gehoren en trad op 1 December 1928 
in K.P.M .• dienst. Op 1 Januari 19i2 volgde 
zijn aanstelling tot 1e klerk. Na-dat Japan had 
gecapituleerd, meldde Anang Karim zich weer 
direct bij onze maatschappij en werd wederom 
tewerkgesteld op ons Makassar-agentschlp. Op 
1 J anuari 1950 volgde zijn bevordering tot 
hoofdklerk II om op 1 Januari 1952 tot hoofd· 
klerk I te worden henoemd. . 

Dat het de heer Anang Karim gegeven moge 
zijn nog vele jaren in de heste gezondhcid zijn 
krach ten aan ooze maatschappij te geven l 

Avondtoilet 
Er zijn mensen, die er in sl agen in korte 

tijd van niets tot iels te worden en toen dit 
met een van enze buren ook ·het geval was, 
besloot zijn vrouw, d11t ltet nu zeker tot haar 
stand behoorde zic h te Iaten porlretteren door 
een schilder, die de laatste tijd nog al opgang 
maakte. De schilder bezocht haar, zag welk 
vlees hij in de kuip had, dqch dacht aan het 
honorarium dat hi.i zou kunnen vragcn en 
regp)fle rustig al1e details. 

•. Een ding". zei hij tenslotte. ,,Stell u <>r 
priis op. flat ik 11 in avondtoilct scltild f'r ?" 

De nouvel1e riche gichelde en zei: ,.Wel 
nee; jonge, doe maar normaal. Trek je ge· 
'''one echildersplunje maar an !" 

A. EMAN 
hoofdklerk I - Nautisch lnstituut 

Tg. Priok 
25 jaar 

December 1953. 
Geboren te Menado op 30 Juli 1912, trad 

Alexander Eman op 1 December 1928 als 
leerling-lading·klerk in dienst van onze maat. 
scl1appij om op 1 Jnnuari '30 tot ladingklerk 
te worden bevorderd. In 1939 werd de heet· 
Eman als 2-de klerk aan de wal geplautst en 
wel bij de afd. Equipage tc Surabaia. In 1910 
werd hij wederom op de vloot gedetachcerd 
als ladingklerk, doch hiCI·aan kwam een ein-de 
toen Indonesie door de Japnnners werd hezet. 
Na Japans' capitulatie mcldde de beer Emau 
zich weer bij onze maatsch~ppij en ltervattc 
zijn 1oopbaan als ladingklerk. Op 1 Juli 1952 
werd hij definitief aan de wal geplaatst en in 
de rang van hoofdklerk I tewerkgesteld bij 
het Nauti~ch Instituut te Tg. Priok. 

Wij wensen deze jubilal'is nog vele voor· 
spoedige jaren toe in dienst van onze maat· 
schappij. 

ABDUL RAZAK 
gudangklerk - ag. Makassar 

25 jaar 
4 December 1953. 

Abdul Razak werd . in 1901 le Makassar 
geboren en trad op 4 December 1923 als tal· 
lyklerk in ·diensl bij ons age~schap aldaar. 
Op 1 Januari 1948 volgde zijn aanstelling tot 
gudangklel'k, welke fuctie hij tot op heden 
nog steeds bekleedt, tot voile tevredenheid 
van zijn superiuren. 

Wij wensen deze juhilaris op de 4de Decem· 
her a.s. nog vele voorspoedige jaren toe en 
hopen dnt het hem gegeven moge zijn onze 
maatschappij nog lange tijd te dienen. 

,.-...... ·-·- ·- ·- ·-·-·- ·-·-·-·- ·-·-·-·-·- ·- ·- ·-·-· ..... ! 
; ! 
; ! 
. • I ! . Weinigen zijn wtjs genoeg om op· i 
~ bouwende critiek te verkiezen i 
i boven bedrieglijke lof. ~ 
I i 
! i 
! i 

- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·-·-·-·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·-

W. Th. SWART 
gezagvoerder 

25 jaar 
5 December~ 1953 

Op 20 Augustus 1906 werd Walter Theodoor 
Swart in Djatinegara (het vroegere Meester 
Cornelis) geboren, doorliep de 3-jarige HBS 
en bezocht cl.,arna de . Zeevaart·lechnische 
school le ~atavia. Op 5 December 1928 trad 
de heer Swart al s 4de stuurman in dienst van 
onze maatschappij om op 1 Januari '35 en 
l October '40 resp. tot 3de. en 2de stuUl·man 
te worden bevorderd. Gedurende de bezel· 
tingsjaren van Indonesie verblee£ hij in ver· 
schillende Japanse interner ingskampen om na 
J apans' capitulatie weer als 2de stuurman te 
gaan varen. Op 1 Januari '49 eu op 1 .Tanuari 
'52 werd de heer Swart resp. tot l e stuurmau 
en gczagvoerder hevorderd . 

Wij wensen gezagvoerder Swart op de Sde 
December a.s. dat hct hem gegeven moge zijn 
nog vele voorspoedige j nren in dicnst van 
onze mantscltnppij te blijven varen. 

P. J. ROEL 
(geen toto teschikbaar) 

hoofdemploye 
8 December 1953. 

Petrus Jacobus ·Roel werd op 15 November 
1901 te Rijswijk (Z .• H.) geboren, doorliep 
eerst de 3-jarige HBS en bezocht vervolgens 
de Hoogere Handelsschool t e Rotterdam. Van 
1922 tot 1928 W>as l1ij werkzaam b ij de N.V. 
Kon. Fabriek van Metaalwaren F.W. Braat te 
Delft en trad op 8 December 1928 in K.P.M.· 
dienst. Hij werd geplaatst bij de afd. CJ\.1 op 
ons hoofdkantoor, daarna · acbtereenvolgens hij 
de Buitendienst te Tg. Priok, Singapore en 
M.akassar, om van Mei '37 tot Februari '39 
onze belangen al s agent t e bel1artigen te Siaoe. 
Toen de Jnpanpers Indonesiii binnenvielen wu 
de beer Roe} agent van ouze maatschappij op 
Ternate en was gedwongen te evacueren. Na 
door de verschillende Japanse internerings· 
kampen te l1chben gezworven, meldde hij 
zich na de capitulatie weer direct bij onze 
maatschappij. 

De beer Roel vertoeft thans met verlof in 
Nederland om straks in Maart 1954 onze 
mnatschappij met pensioen te verlaten. 

Wij wensen cleze jubibris nog vele voor. 
spoedige jar en toe ; d at het hem gegeven moge 
zij n nog lange tijd van zijn pensioen te 
genieten I 

Rcctificatie 
Door omstandigl1cden is in ons November· 

nummer onder de jubiladssen van de maand 
abnsievelijk opgenomen de heer-Th. Rohiraga/ 
opzichter III/le k lerk v.h. ag. Tg. Priok. Dil 
25-jnrige jubileum zal op 9 November 1954 
worden herdacht. 
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Doelloos dwaalde Hcnk Steenstra 
door Amsterdam',; straten. Sneeuw
vlokken dwarrelden om hem heen. 
K erstmis ! Een echte ouderwetse Kerst
mis in Nederland, zoals Henk zovele 
jaren niet had meegemaakt en waar<>p 
hij zich zo had verheugd. 

,,Zalig Kerstfeest" wensten aile Le
kenden op straat elkander toe. Uit de 
!mizen en kerken ruisten de zachte 
tonen van Kerstliederen, gezongen door 
jong en oud. Overal heerste een rustige, 
vredige stemming behalve in Hcnk's 
binnenste. 

Zalig Kerstfeest! Een bittere trek 
lag om zijn mondhoeken. Henk Steen
stra, ex-kapitein van het mooie ms. 
,Amsterdam", het vlaggeschip van zijn 
maatschapp~j. J a, ex-kapitein. Verl<>f 
hadden ze hem gegeven toen hij met 
zijn gehavende schip 't IJ opvoer. 
Verlof, bah, zeiden ze het maar rond
uit dat ze h em geen schip meer dnrf
den toevertrouwen. Hij had het aan 
hun bonding gezien, aan hun blik, toen 
hij fier rechtopstaande zijn rap-port 
uitbracht van die noodlottige avond van 
de 8e November. Hij zou die avond 
nimmer vergeten, die avond toen 
zijn mooie schip zich stampend een weg 
haande door de kokende golven en de 
n<>odlottige aanvaring plaatsvond. Goed, 
slachtoffers waren er niet geweest, hoe
wei hij wei en.ige· angstige ogenblikkero 
had meegemaakt. Neen, hij wilde erniet 
meer nan terngdenken. Hij haf? gedaan 
wat hij kon en hij had het aan hem toe
vertrouwde schip veilig binnengebracht. 

Huiverend dook hij in zijn kraag. AJs 
hij nu van binnen maar niet zo koud 
was, er was geen innerlijke warmte 
meer. En terwijl hij langzaam in h et 
onaanz.ienlijke melksalonnetje bet war
me glas m elk, met beide handen omvat, 
leegdronk, zwierven zijn gedachten vcr 
weg naar Australie naar zijn ooy, naar 
zijn Jan, die zich daar nu een toekomst 
opbouwde en zovee} Ve1·trouwen had, dat 
hij zijn Marie gevraagd had hem als 
zijn bruid per KLM te volgen. AI zijn 
hoop en al zijn verwachtingen had hij 
op zijn jongen gevestigd toen hij vijf 
jaren gelcden, terwijl .hem de tranen in 
de ogen sprongen, in zijn hut stil het 
telegram las en h erlas dat hem in enkele 
koude afgebroken zinnen meldde, dat 
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zijn lieve vrouw voor altUd was heenge
gaan. Zija lieve vrouw die hem cen 
,home" geschonken had, een ,home" 
dat hij nu sedert vijf jaren niet meer 
had. Hij was na h et vertrek van Jan ,en 
pension" gegaan. En wat had Marie 
tegen hem gezegd toen hij haar naar 
Schiphol bracht en haar ten afscheid 
kustte? , Vader", had zij gezegd," ont
houdt u goed dat als u ooit besluit de 
verre wijde zeeen vaarwel te zeggen, er 
voor u bij Jan en mij altijd een plaatsje 
is, altijd. Vergeet u d.it nooit !" 

Zij was lief, zijn schoondochter en hij 
h ield heel veel van haar. Een goede 
vrouw z.ou ze zijn voor zijn Jan. En de 
opgetogen brieven uit Australie spraken 
hockdelen, vooral de laatste waarin 
Marie hem schreef, dat er een kleinc 
nieuwe wereldburger op komst was, ver
warmde zijn hart. Een kleiilzoon van 
h em, een kleinzoon die hij op de knie 
zou kunnen n emen en m et wie hij zou 
kunncn spelen en zou kunnen vertellen 
van de vele en verre tochten die groat
vader had gemaakt. 

Ja, de 3lste December, de dag dat 
zijn verlof afgelopen :wu zijn, kwam 
steeds nader en nog steeds geen bericht 
van zijn m aatschappij wat ze van plan 
waren m~t h em te doen . Neen, vrede 
was er niet in zijn hart. Hij zou zijn 
directie maar om pensionnering vragen, 
hij wilde de eer maar aan zich houden 
en maar niet afwachten dat zij hem 
wuden afvloeien. 

Nog 6 dagen scheidden hem van het 
einde van het jaar. En rusteloos doolde 
Henk langs Amsterdam's grachten. Hij 
kon maar niet m et zichzelve in het reine 
komen. Zou hij afvloeiing vragen? W aar
om, hij had toch niets gedaan waar h~i 
beschaamd over hoefde te zijn? Ja maar 
als zij hem afvloeiden? Die smaad, die 
slag zou hij nooit kunnen dragen, het 
z.ou te kennen geven dat zij h em geen 
schip m eer toevertrouwden, geen ver· 
trouwen meer hadden in zijn capaci
teiten. 

En zo gleden de laatste dagen van h et 
jaar heen. Zijn hospita sehudde bezorgd 
het hoofd als zij h em nat en bemodderrl 
thuis zag komen met norse blik in zijn 
ogen. Zijn stilzwijgendheid beangstigde 

h aar som s, hij die altijd lachend en uc 
laatste schlagers fluitend de trap af
kwam. Tja, waarom wilde hij dan niet 
naar haar luisteren. Hoe dikwijls had 
zij h em niet gezegd dat er een tijd was 
van komen en gaan, dat hij nu eindelijk 
eens met varen moest ophouden na 
meer dan dertig jaar op zee rondge
zwalkt te hehhcn. , Wat drommel", zei 
hij dan altijcl lachend, , de zee is mijn 
lust en mijn Ieven, ik moet varen an
ders ben ik geen mens meer". En be
zorgd schudde rle gocde ziel haar hoofd. 

De laa tste dag van het jaar. Het was 
ll uur in de morgen toen Henk, net 
geklecd om uit te gaan, zijn hospita de 
trap hoorde opstommelen. Toen Mj de 
bekende grote gele envelop in haar han
den zag, ging er een schok door hem 
heen. Witt zou deze brief hem Lren gen? 

Hoofdschuddend ging zijn h ospita 
na:u· hene:len. Sapperloot, dL man was 
wei uit zijn' doen, hij bedankte haar 
niet eens toen hij de en velop aannam. 
Ze zou hem gauw een warm kopje thee 
hrengen , dat zou h em goed doen vaor 
hij weer op straat ging zwerven. 

En Henk las en herlas de Inief. V cr
giste h ij zich niet? maar neen, daar 
stond klaar en helder : 

Zeer geachte kapitein, 
Met gerwege1t kunnen wij U hierb~j 

h et besluit van de Raad van Directeuren 
overbrengen, dat U met ingang van 1 
]anuari 1954 wederom belast z ijt met 
het commando over het .ms. nAmster
da.m". 

Wij verwachten U deswege op 2 ]a
mwri te 10 uur des morgens te onzen 
kantore teneinde e.e.a. te bespreken. 

Tenslotte willen wij hierbij guarne 
m elding mctken van het in de Raadsver· 
gadering tot uiting gekomen vertrouwen 
der aanwezige deelhebbers in Uw lei
ding en cctpaciteiten, tv-elk vertrouwen 
in gene dele werd beschaamd door de 
recente aanvaring van ons vlaggeschip 
doch eens te m eer van Uw ~-?ortastend
heid, Uw scherp inzicht en kundigheid 
deed blijken''. 

L angzaam trok een glimiach over 
Henk's gezicht. 

Habe. 



De redactie behoudt zicht het recht voor it .. 
:endingen voor deze rubrielc te bekorten of re 
retourneren. Anonyme im:endingen worden 
ongelezen terzijde gelegd. Corres[Jondentie over 
deze rubriel~ kan niet tvorden gevoerd. 

, Hallo Scheveningen, hier het ms. 
,Reyniersx" !" 

Wij wisten het: ,Spnrks" was aan het 
experimenteren om, gehruik makende 
van gunstige atmosierische omstandig· 
l1edeo, rechtstreeks met Scheveningen 
telefonisch contact op te ncmen. 

En de l5de October, op weg van 
Makassar naar Surabaia, varende be
noorden Madura, was het grote moment 
om 10 uur 's avonds daar na de nodige 
telegrafische voorhereiding. Scheve· 
ningen had een speciale zender ter he
schikking gesteld. 

Glasheldere verhinding. Telefoon· 
nummers werden opgegeven en na de 
marconist sprak als eerste de 5de werk
tuigknndige met zijn meisje, die in 

Grapjes in de rechten. 

HET DRAMA VAN DE BRIEVENBUS. 

Een titel een stuiversroman waardig 
en inderdaad, lezcr, de feiten, waarvan 
deze meester u ditmaal deelgenoot wil 
maken, zouden in zo'n stuiversroman 
op hun plaats zijn. H elaas zijn ze niet 
daaraan, maar aan de werkelijkheid 
ontleend. 

U moet he.ginnen u even zo'n echt 
Hollands verdiepingshuis voor te stel· 
len, met een huisdeur toegang geveode 
tot een ball of vestibule, waarin zich 
de trap hevindt en een toegangsdeur 
tot de vertrekken van de henedenver· 
dieping. Onder normale (vooroorlogse) 
omstandigheden wel·d het huis door eeu 
gezin bewoond, maar de huizennood 
had er toe geleid er twee families in 
onder te hrengen. De f amilie C. woonde 
hoven e1 >le benedenverdieping was 
aan meneer T. en zijn gezin toegewezen. 
De hall diende voor gemeenschappelijk 
gebruik. Nu zou dit allemaal niet zo 
erg zijn geweest als .er niet naast de 
voordeur een hrievenhus had ge~eten, 
waar door de hrieven in de hall .terecht 
kwamen. Mcneer C. vermoedde (terecht 

Dieren op haar kantoor zat! De reactie 
aldaar: ,Gunst, waarom heh je me niet 
eens eerder opgebeld!" 

Voor de eerste stuurman was 
Groningen aangevraagd: echtgenote 
helaas niet thuis. De gezagvoerder vroeg 
Amsterdam: ook al geen geh o.or: De 
tweede stuurman had sucses en sprak 
rechtstreeks met zijn echtgenote. De 
,juffrouw" van Scheveningen had een 
sympathieke stem en was daarbij zeer 
actief; zij proheerde nog tweemaal 
Groningen. Eindelijk succes, wel niet de 
echtgenote maar toch antwoord en de 
verjaarswensen voor vrouw en kind 
worden doorgegeven aan een zeer radio· 
genieke stem. Daama slniten. 

Maar even is dan toch dit recht
stxeekse contact met Holland er 
geweest, even de afstand overhrugd 
tussen ons en het vaderland. Een woord 
van hulde aan ma1·conist Poortvliet voor 
dit resultaat van zijn enthousiaste wer
ken en dank aan Scheveningen voor de 
bijzondere welwillende m edewerking! 

Ergens in het Oosten van de Archipel 
een open rede. Voor ankex met de ach
tertrossen op de hoei. Boei no. 2 ver· 
keert in zinkende toestand, is lek en er 
zijn geen middelen om de hoei te Iich
ten. 

Gelukkig is er nog een schip van de 
K(ongsi) P (ertuluogan) M (asjarakat) 

of ten onrechte, dat blijkt niet uit de 
stukken), dat de voor hem be3temdc 
hrieven door de mensen van h eneden 
werden opgevangen en gelezeo, voordat 
ze aan hem werden overhand·igd. Hij 
schafte zich daarom een losse hrieveo
bus aan (u kent ze wei: zo'n kastje m et 
een glen£ en daaronder een deurtje m et 
eeo slot) en hing die - voorzien van 
zijn naam - naast de voordeur aan de 
muur. Maar natuurlijk vergiete de post 
zich wei eens en zo kwam er nog wei 
eens eeo brief V()Or hoven in de offi
cii:He hrievenbus in de hall. 

Mcneer C. ·stapte naar de huis
vestingsautoriteiten en wist gedaan te 
krijgen,dat de hall met de trap uitslui
tend aan hem werd toegewezen. Tlmis
gekomen blokkeerde hij de halldeur 
van meneer T ., haalde zijn losse prive
hrievenkastje weg en versierde de offi· 
ciiile brievenhus met zijn naam in grote 
letters. De hall was nu immera van h em! 

Ui teraard vond meneer T. dit maar 
m atig, in het hijzonder omdat er hrie
veo voor h em in de hrievenhus in de 
hall hleven komeo en daardoor voor 
hem onhereikhaar waren. nij vorderde 
het dichtmaken van de brievenhus en 

op de rede, dat over een paar dagen 
weer terugkomt. 

Dan het verzoek aan de gezagvoerdet 
van dat schip : ,Wilt u ons helpen, bij 
uw terugkomst op lJoei 2 meren en 
proberen te lichten . Wij weten wel dat 
u nooit op deze hoei meert, omdat 
u maar enkele uren ter rede hl ijft, 
maar doet u het om oos te helpen. 
Het las-apparaat zal dan klaar zijn en 
wij kunnen het lek van de hoei :repare
ren". En het antwoord kwam al heel 
spoedig: ,O.K., w~j zullen ons hest 
doen". 

lnderdaad werd bij terugkomst ge
meerd op boei No. 2 en onder leidiog 
van de le- en 3de stnurman werd de 
hoei gelicht. H et lek werd daarna dicht 
gelast, de boei 11 etjes geschraapt en 
keurig geschilderd en voor vertrek weer 
te water gevierd. De autoriteiten waren 
hijzonder dankbaar 

En nu het slot van deze historic : St. 
Bureaucratius kwam toch maar met een 
rekening voor een etmaal hoeiengeld, 
doch dit was zeUs voor de K ( ongsi) 
P (ertulungan) M(asjarakat) eeo beetje 
te gek. Explicaties over en weer, ex
cuses en..... . intrekldng der rekening. 
De haven-outillage is weer h ersteld en 
de schepen kunnen weer mstig op hoei 
No.2 meren. 

C.D.C. 

deze vorder:ing l1ad :in eers te :instanti e 
su cces : de· h rievenbus moest worden 
dichtgemaakt. Maar nu was er ee1·st 
recht narigh eid, de post kon gcen hrie· 
ven meer h ezorgeo, er was geen enkele 
brievenhus meer ! Men .ging in hoget· 
heroep en een beslissing, waarvoor de 
wijze Salomo zelf zich niet zou hehoe
ven te schamen gaf de oplossing : de 
officiele hrievenbus ging weer open en 
werd gereserveerd voor m eneer C. ah 
gebruiker van de h all. 

Mencer C. moest zijn losse btieven· 
kas tje verkopen aan de h eer T. voor de 
h elft van de prijs, die hij ervoor hetaald 
had. Deze tweede hrievenbus moest, 
voorzien van de naam T., lmiten aan 
de muur worden bevestigd, zodat ieder 
zijn eigen brievenhus had. Zo waren 
heide par tijen na veel geharrewar tevre
dengesteld en , het drama van de brie
venbus" had zijn h appy ending gevon· 
den. 

deze m eester. 

I * I 

I Wie de tijd doods/aat, slaat xich I xelf dood. 

L * 
_j 
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ZEILEN. 

Wij kunnen op een prachtig zeil-sei
zoen terugzien. In het eind-klassement 
van de 8 periodieke Zondagmiddag
wedstrUden is stm. Redeker met zijn 
,Vleugel" eerste geworden en stm. Bras
sem met de ,Wind" tweede. 

In de periodieke lange afstandswed
str~jden was de eind-uitslag : 
1. stm. Redeker met de , Vleugel" 
2 . stm. Brassem met de ,Wind" 

De drie best geplaatste zeilers in de 
periodieke Zondagmiddag-wedstrijden 
h ebben, met verwisseling van boten, 
gestreden om de kampioenswimpel. Uit 
deze strij d is stm. Brassem als eerste te 
voorschijn gekomen. Het verloop der 
wedst.rij den was als volgt : 
Zaterdag 23 October. 

Deze middag zeilden de deelnemers 
in hnn eigen bo<>t. De uitslag was: 
1. Redeker met de ,VIeugel" 
2. Brassem met de ,Wind" 
3 . Mej. Tung met de ,Schobbejak". 
Zondag 24 October~ 

Deze dag werd er 'Om de eerste en 
tweede plaats een heftig zeil-duel gele
verd. De uitslag was echter precies 
dezelfde als daags tevoren, n .I.: 
1. Redeker met de ,Schobbejak" 
2. Brassem met de , Vleugel" 
3. Mej. Tung met de ,Wind" 
Zondag 31 October. 

Wat niemand had verwacht, gebeur
de, n.l. stm. Redeker werd in deze wed
strijd gedisqualificeerd en verloor bier
door het klasse-kampioenschap. Deze 
wedstrijd was uitermate spannend. Stm. 
Brassem had in het begin van de wed
strijd al pech, zodat hij werd terugge
roepen i.v.m. te vroeg starten. In de 
snelle ,Schobhejak" wist hij echter al in 
de eerste ronde zijn tegenstanders in tc 
halen, in het kntisrak was hij reeds mej. 
Thung in de ,Vleugel" gepasseerd en in 
h et voor-de-windse-rak was hij stm. 
Redeker voorbij gelopen, als de fok
kenist toen niet zijn spinnakerhoom in 
het water had Iaten vallen, waardoor 
een snelle draai, om deze hoom weer uit 
het natte element op te vissen, nood
zakelUk was. Wederom was de achter
stand_ tot een 100 meter gegroeid. In de 
tweede en derde ronde werd weer zoveel 
van de achterstand ingehaald, dat op het 
voor-de-windse-rak zdfs stm. Redeker 
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voorbijgel<>pen kon worden. Bij de 
laatste hoei lag stm. Brassem een en 
stm. Redeker twee. 

W eder<>m kreeg stm. Brassem peoh 
door hU het ronden van deze boei in 
wat vuil terecht te komen, waardoor de 
snelheid er ineens , uit" was. Stm. Rede· 
ker maakte hier dankbaar gebruik van 
en ging Brassem weer voorbij. Toen de 
v·oorsprong van Redeker weer tot onge
veer l 0 meter was gegroeid, raakte 
Brassem echter plotseling het vuil onder 
de boo.t kwijt en liep hard op zijn rivaal 
in. Vlak bij de finish kwam het toen tot 
zo'n loefpartij, dat voor de wind naar 
de eindstreep werd gezeild. Hier ge
schiedde het fatale vo0or s tm. Redeker: 
met zijn giek raakte hij de hoei en dis
qualiJiceerde hiermede zi~hzelf. 

De uitslag van deze wedstrijd werd 
zodoende: 
1. Brassem in de 11Schobbejak" 
2. Mej. Tung in de 11VIeugel". 

Stm. Brassem had toen · de meeste 
pnnten behaald en tevens het klasse
kampioenschap. Onze gelukwensen ! 

HOCKEY 

Onze s-peciale hocky-ver.slagever 
stuurde ons ditmaal zijn verslag in 
dichtvorm t<>e : 
Op 31 Oct&ber, een Zaterdag, 
Leverden aile elftallen slag 
Op hockeydng: de opening van 't seizoen. 
Ook wij deden m ee voor ons fatsoen. 
K.P.M. I en K.P.M. 2 
Speelden heiden op deez' dag mee 
Maar o wee, het iesnltaat? 
Daarover zijn we gauw nilgeprnat. 
Het Eerst kwam uit tegen P.H.I. 
En ach mensen, we hadden prnats voor 3 
Vol goede moed toog men dns nnar 't veld. 
Maar helaas waren we ganw uiLgeLeld, 
Want ofschoon we steeds in de aarwal waren, 
Konden we niet een goaltje klaren. 
Neen, die goal kwam van d'andere kant 
Zo l azen we 's avonds in de kranl. 
Met 1-0 werd de strijd besli>t 
In het voordeel van P.H.I. De hoot gemist! 
H el Tweede verloor met negen - nul 
Van U.V.S. I., zonder flauwe kul. 
Men deed z'n best, dat moet gezegd. 
Toch voelden we ons in de luren gelegd 
Want U.V.S. die snelle club 
Passeerde ons telkens en dan hup, 
weer goal, tot neg en toe. 
Ret publiek werd op ' t laatst het tellen moe. 
Wat mij nu nog te verhalen rest 
Is dit: het bier nn afloop was weer best! 
Op Zaterdag, November veertien 
Kon men bet Eerste weer in bet veld zien. 
De eerste match van de competitie -
de vorige was maar een repetitie · -
Tegen U.V.S. I. We wilden het Tweede wrek:en 

Docb ook wij zijn hiertegen bezweken. 
Voor. de rust scoorde U.V.S. vier maal, 
Daarna cen voor ons en een tegen de paul. 
Met 4-1 verloren, maar daarom niet ge\reurd, 
De volgende keer zijn wij aau de beurt. 
De volgende dag was het Tweede present. 
Zij hebben zich het vuur nit de schenen gerend 
Tegen V.I.C. 4. De kansen waren gekeerd. 
Het bleek dat ·het Tweede zijn l es had geleerd. 
Voordat een ieder van z'n verbazing bekomen 

was 
Lag bet ell tal van V.I. C. voor 2-0 in bet gras. 
Het Tweede keek het Eerste niet meer aan 
En ging van verwaandheid naast z'n 8choenen 

staan 
Maar kent u bet spreekwoord van het eerste 

gewin ? 
Juist, knoop dat zeer goed je oren in. 
En hiermee eindigen we dit lied. 
Veel fraais was 't clit keer nog niet. 
Leer hiervan ecl1ter ecn moraal 
Juich niet tevroeg over een zegeyraal. 
Veel traineu is wat er moet gebeuren 
Voordnt we met een overwinning kunnen 

ge11ren. 
Op oude roem kun je niet teren; 
Opnieuw mocten we vooruit marcheren. 
En daarom: 
Hup, K .P .M., lJUp 
Laat je toko niet in z'n hemdje slaan. 
Hup, K.P.M., lmp 
Laat de bnl niet van je stick afgaan 
Hup, K.P.M., hup 
Laat je uit het veld niet slaan. 
Want de K.P .M. met hockey-sticks 
Durft heel Djakarta nan! 
TENNIS. 
O.G.E.M. - K.P.M. II 4- 1 

Op 14 en 15 November had op invi
tatie van de Gasmaatschapij een ten
niswedstrijd p laats tussen K. P. M. II 
versterkt met de hr. Gerungan en de 
OGEM-reserves. Hoewel de einduitslag 
het tegendeel aangeeft, waren de wed· 
strij den zeker niet van spanning ont
hloot. 

Op Zaterdagmiddag was de K.P.M. 
gastheer en werd op de haan in het 
Logeergebouw gespeeld. In de eerste 
single. waarbij Gerungan tegen de 
heer Rachmat speelde, kwam de over
macht van Genmgan aan het licht. Hij 
won met sprekende cijfers : 6-1, 6- 0 
en dat bleek later tevens bet enige 
winstpunt van de K .P.M. te zijn. Hoe 
hard onze 2de singlelaar Schramm ook 
v·ocht, hij was niet opgewassen tegen de 
heer Rompies (de captain van het 
OGEM-team) en verl<><>r met 4-6, 
S-6, alhoewel ook deze wedstrijd zeer 
spannend was. 

Onze 3de double Bakker-Fe1s vocht 
eveneens dapper tegen de heren Buro/ 
Admadinata, doch verloor na een 

(vervolg zie pag. 21) 



Ons korte verhaal 

Ontmoeting 
in de 

Je kunt in de trein soms rare ont· 
moetingen hebben. Ik weet dat voo.r· 
namelijk van horen zeggen, want 1k 
ben nu niet bepaald een bereisd'e Roel. 
Maar zo a£ en toe hijs ik me toch ook 
wei eens in een trein, omdat ik nu een
maal op een dorp woon en het komt 
natuurlijk voor dat men in de stad moet 
zijn. Of er aileen maar eens wil zijn, 
om er eens te zijn. Of om er weer eens 
in te zijn, dan. Enfin......... : 

Totnogtoe waren mijn ervaringen ge· 
durende zo'n treinreis tamelijk saai ge
bleken. Maar verleden week had ik 
toch eindelijk zelf ook eens zo'n rare 
ontmoeting. 

Het begon nogal onschuldig. Een 
nette jongeman was met mij in de eoupe 
gezeten en verder niemand. Hij zat 
recht tegenover me en las in een krant. 
Niks bijzonders, zult u zeggen. 

Voorlopig bleef het ook zo. Hij legde 
na een poosje de krant n eer en h egon 
knusjes wat met me te keuvelen over 
koetjes en kalfjes. (Proheert u dat eens 
tien keer vlug te zeggen!) . 

,Gaat u ook naar de stad?" vroeg 
hij tenslotte. Ik beaamde. 

,U gaat misschien voor uw pleizier," 
zei hij. ,,Maar ik alles hehalve. Weet u 

. waar ik naar toe ga ?" 

( vervolg van pag. 20) 

spannende strijd, waarhij wederom de 
"te korte uitloop van onze baan duide
Jijk aan bet licht trad, met 4- 6, 5-6. 
Hoe Bakker ook ,killer" speelde aan 
het net en hoe Fels ook lobde, het was 
vergeefs. 

Op Zondagmiddag traden Gerungan 
en Bertsd1 aJs ]e double in J. et strijd
perk tegen de heren Rachmat en Rom· 
pies en ook hier verloor de K. P. M. 
een kostbaar punt. Wij verloren met 
5-6, 4- 6. Er werd goed gespeeld en 
de lange rallies en afmaakshots wek
ten somtijds applaus bij het (niet tal
rijke) publiek, waaronder wij de di· 
recteur der OGEM, Ir. A. de Wolff 
opmerkten. Ook de 2de double Orth/ 
Schramm boekte een verliespunt 
zij het met ere- in 3 sets. De K.P.M. 
liep hard van stapel en won de eerste 
set met 6- 2, doch de OGEM vocht 
terug en de K.M.P.-ers verloren terrein 

·tot tegen 6 uur 's middags de nederlaag 
een feit was in drie sets: 6--2, 4-6, 

Ik wist het niet. 
,Naar een zenuwarts," zei hij en 

knikte ernstig. 
Ik bekeek h em eens zorgvu!'dig en 

ook wei eeu beetje zorgelijk en hij 
glimlachte en zei: ,Nu denkt u mis· 
schieu dat ik gek ben". 

,Nee, nee," zei ik. ,Dan zou u wei 
onder geleide zijn." Ik ben soms ont
zettend ad rem. Dat heeft me een keer 
zelfs mijn btil gekost. Sommige mensen 
zijn zo opvliegend. 

Deze knaap was l1e t niet. Hij grin
nikte eens en vervolgde : ,U denkt 
natuurlijk in ieder geval, dat ik flink 
overspannen ben. Maar dat is evenmin 
zo. Ik voel me best. Ik voel me puik. 
Het is mijn familie die achter me heen 
zit. Mijn ouders. Mijn vrouw. Haar 
ouders. Mijn broers en zusters. Mijn 
?:wagers en schoonzusters. Allemaal 
zaten ze achter me heen. lk moest en 
zou naar een zenuwarts. Zij zouden het 
wei betalen. Nu, en dan ga ik nu maar, 
he." 

,Maar waarom ?" vroeg ik. 
,Omdat ze allemaal achter me heen 

zitten," zei hij. ,Mijn vader. Mijn moe
der. Mijn ......... " 

, J a, dat weet ik nou wei", onderbrak 
ik hem ongeduhlig. ,Maar waarom 
zitten ze allemaal · achter u heen ? 
W a a rom willen ze u met aile geweld 
naar een zenuwarts hehben ?" 

,U raadt het nooi t", zei hij. 
,,Ben ik ook niet van plan," zei ik 

(weer ad rem, he?). ,Vertelt u I1et me 
zelf maar." 

,Omdat," zei hij en hij verhief zijn 
stem, ,omdat ik liever schoenen heb 

3- 6. Het waren prettige wedstrijden, 
die werden ·hegunstigd door fraai 
weer en die doen uitzien naar eeu re-. 
vanche. Rest ons nog de OGEM dank 
te zeggen voor haar ontvangst op de 
mooie baan aan de dj. Keta-pang. 

K.P·M.-KALENDER 1954. 

Van onze reclame-kalender 1954, ver
vaardigd naar pentekeningen van de 
2de wtk. R. J. de Vries, voorstellende 
een 12-tal onzer scheepstypen, kan e.en 
beperkt aantal ter beschikking van hel 
personeel worden gesteld tegen betaling 
van Rp. 5.- per stuk. Opgave gaarne 
voor ult. December bij de Redactie van 
,de Uitlaat". 
Jn~ien er meerdere liefhebbers moc:h· 

ten zijn dan het beschikbaar aantal ka
lenders, zal onder de · gegadigden 
worden geloot, 

dan laarzen." 
,,Wat?" vroeg ik verbluft. 
,Meneer," zei hij, , ik prefereer 

schoenen hoven laarzen. En daarom zit 
de hele familie achter me aan. lk moest 
en zou op stel en sprong naar een 
zenuwarts. Zij hetalen alles. V anwege 
die schoenen." 

,Maar dat is idioot," zei ik. ,Dat is 
ongelofelijk. Dat heb ik nog nooit ge· 
hoord !". 

,Tja", zei hij voldaan en glimlachte. 
,Is het misschien mogelijk," opperde 

ik, ,ja, wacht eens even. Heeft men 
hij u in de familie misschien een· laar
zenfahriek, zodat het voor alle verwan
ten een traditionele plicht is laarzen te 
verkiezen hoven schoenen en zodoende 
de familie-industrie te steunen?" 

,U bent wei spitsvondig," zei liij 
goedkeurend, , maar die vlieger gaat 
niet op. Mijn familie ·heeft tot in de 
verste geledingen niet bet minste nit 
te staan met laarzenfabricage ·of 
- h andel." 

,Nou, dan hegrijp ik er niets van," 
zei ik. ,Millioenen mensen hebben lie
ver schoenen dan laarzen." 

,Juist," zei hij. ,En u zelf?" 
,Ik zelf hen geen uitzondering op 

deze regel," verklaarde ik en ging met 
nadruk v.oo1·t: ,Ik gee£ altijd de voor-
keur aan schoenen." · · 

,Ziet u wei?" riep hij triomfantel~k 
uit. Hij boog zich vertrouwelijk 0 aar 
mij over en vroeg, terwijl zijn ogen 
vreemd schitterden: , Vertelt u mij 
eens - hoe hebt u ze het liefst? Gebak
k en of gehraden??" 

Toen trok ik voor de eerste keer van 
mijn Ieven aan de noodrem. 

Ge4!n praatjes 
Een makelaar · kreeg onl~ngs hezoek van 

een lange sombere man, die zijn hoed diep 
in de ogen getrokken droeg. De bezoeker iei : 
,lk loop nu al drie jaar naar een huis te 
zoeken voor mij en m'n .vrouw. Over een 
kwartier komt er een wooing vrij; waarvan 
u -de eigenaar bent. Het is een vrije wooing, 
dat heb ik al uitgezocht. Ik wil die wooing 
van u buren, geen praatjes !" 

De makelaar keek de man verb luft aan en 
zei: ,U vergist zicl1, beste man. Er is geen 
wooing van mij vrij en er komt de eerste tijd 
geen wooing vrij, want al mijn huurdt>rs 
hebben jaarcontracten, zodat ik bet tijdig 
genoeg weet.'' 

,Er komt een wooing van u vrij", zei de 
sombere man. ,Keulsestmat nummer 10. De 
huidige bewoner is Willemse. Die wooing 
komt vrij en ik hunr hem. Geen praatjes !" 

, Maar heste m11n", zei de makelaar, -niet 
wetende of hij lacben of kwaad worden m!)cst. 
,,Hoe kom je daar nou bij ?" · . " 

,lk ben rechercheur van politie", zei · de 
sombere man. ,En ik ben op weg de bewoner 
Willemse te arresteren'', 

, Goed"; zei de makelaar. , Maar z'n vrouw 
blij£t er dan tocb maar wonen !." , 

,Wiilemse heeft jnist zijo vrouw vermoord" 
zei de aomhere . mao. 
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OntspRtnnbag doo-r inspunning 

P uzzle Mee! 
beneden gelczeu ontslond de sprcuk: de ge. 
lukkigste mens is bij die zijn werk mel plei· 
zier doel. 

mocht vervelen, iets le puz.zelen heelt. Op ne· 
venstaande pagina ziet U een reus van een 
kruiswoordraadsel, waarmede U zich best 
een paar dagen zult amuseren. Aangezien 
deze puzzle veel groter is dan de normale 
soort welke wij gewoonlijk plaatsen, hebben 
wij besloten om de uitgeloofde prijzen voor 
dit monsterkruiswoor draadsel te verhogen. 
Speciaal voor dit kruiswoordraadsel Ioven wij 
cen eersle prijs uit van Rp. 50.- , een lweede 
prijs van Rp. 30.- en een derde prijs van 
Rp. 20.- . 

En nu de prijswinnaars. De eerste prijs van 
Rp. 25.- gnat naar : 

P. Visser/ afd. Transport/ HK 
de tweede prijs van Rp. 15.- is bestcmd 

voor : 
A. H. Lawa - hfd. empi./CM 11/HK 

Het letlergreepraadsel, voorkomende in het 
Oetober·nummer van ons blad, was niet zo 
moeilijk, getuige het groot aantal (goede) in· 
zendingen dat wij mochten ontvangen. 

en de derde prijs van Rp. 10.- gaat naar : 
gezagvoerder W. F. Kraan - a/b ms 
,Camphuys". 

Puzzelaars doet Uw best en ... wat wellicht 
het voornaamste is: een paar aangename puzzle· 
dagen toegewenst! 

Op de eerste en vierde rij van hoven naar 

Uw rcdactie heeft gemeend om in verband 
met de a.s. vrij e dagen nu eens met een 
bcetje grotet· Iormaat .puzzle te komen, zodat 
u, voor het geval u zich op de a.s. feestdagen 

De oplossingen van dit kruiswoordraadsel 
mocten ons uiterlijk 20 Januari a.s. hebben 
oereikt. 

Monsterkruiswoordraadsel. 

(copyright , De.nksport") 
Van links naar rechts : 
I gemis aan het noodzakelijke - 9 grote tegenspoed - 15 noodlottig 
- 24 Europeaan - 25 vis - 26 te eniger tijd -- 28 vogellijm - 30 
maanstand - 32 wijze - 33 pers. vnw - 3\1. zetel - 36 k~aar - 38 
mnziekinstrument - 39 munt - 40 godin - 42 deel v. h. gelaat -
43 rekening - 45 munt - 46 plaats - 48 ogenhlik - 49 lwectal -
50 overal- 52 plant -54 mnanstand -56 uitroep - 57 pl. in Drente 
- 59 plocgsnede - 60 neersl:!g - 62 vis - 63 dierenverblijf - 65 
club. v. kunstenaars - 67 nakomelingschap - 68 ontvlambaar mcngsel 
- 69 verlaagde toon - 70 dicht - 72 mythol. figuur - 74 vaartuig 
- 76 kleine eg - 78 bier - 79 water in Friesland - 30 Franse rivier 
- 82 groot onheil- 84 vogel- 85 vogel- 86 trechter - 88 sierplant 
- 90 godin - 92 vulkaan op Java - 94 brokje brood - 96 kcer -
97 plant - 99 dwnas - 101 ijzerhoudende aarde - 102 menigte -
103 moerassig - 105 vogel - 107 dichting van wee!sel - 109 deel v.-d. 
gamelan - 112 vereniging - 114 pl. in Gelderland - 115 levendig -
118 voedsel - 120 snedig - 121 soort winkel - 122 oogglas - 124 
pers. vnw. - 126 kermistent - 128 waterkering - 130 streling m. tl. 
tong - 131 wiel - 132 houwmateriaal - 134 heden - 135 water in 
Utrecht - 137 voertuig - 138 deel v. Achtel'-lndie - 140 deel v. e. 
effect - 142 behoeftig - 143 vleesgerecht - 144 schaakterm ·- H6 
man - 148 gymn. toestel - 151 pl. in Utrecht - 153 rckenk. opgave 
- 154 hoeveelheid - 156 titel - 157 titel - 153 Duitse rivier - 160 
deel v. e. vis - 161 kleine kerk - 163 land der oudheid - 164 proper 
- 166 kwezelachtig - 168 waterzwijn - 170 aanwijzend vnw. - 171 
achter - 172 hemelgeest - 173 kledingstuk - 174 bouwval - 175 
deel v.e. etmaal - 176 verlics - 177 dierengelnid- 1i9 Europeaan 
- 180 achtstemmig stuk - ·132 bijbelse figuur - 184 telwoord -
185 pers. vnw. - 186 besloten gezelschap - 188 pausennaam - 189 
sta·d in Italie - 191 voorzetsel - 193 kraan - 195 oorzaak - l\J7 
gedicht - 198 edelman - 200 vrucht - 202 bladvezels van agave 
soorten - 204 kruik - 205 familielid - 206 toiletartikel - 207 zoot 
water - 209 stad in Zweden - 811 onderwijs - 213 baa1·d - 215 
godheid - 216 ·deel v. e. jas - 218 jonge stier - 219 le;erstedc -
221 gesteenle - 222 vis - 224 gewicht - 225 vlek - 226 zijriv. v. d. 
Maas - 228 vooretel - 230 pl. in Gelderland - 232 mortel - 234 
Europeaan - 236 Europeaan - 237 Vlaams schilder - 239 op dien 
tijd - 241 kloostervoogd - 243 sta-d in Belgie ·- 245 lekkernij --
246 op wel<ke manier - 247 luchtvormige stof -- 249 drinkgerei -
251 plant - 252 luchtig gebak - 254 Russ. maat - 256 vo<•rbeeld -
258 wervelstorm - 261 oude munt - 262 fuchsia - 263 pl. in Drente 
- 265 stad in Rusland ·- 267 hlaasinstrumcnt - 269 ten bedrage van 
- 271 ondergang - 272 rij -273 graansoort - 275 hetzelfde - 277 
nakroost - 278 noot - 279 her£st·jaarmarkt - 281 muziekteken --
282 deel v. Spnnje - 284 soort stof - 286 onvruchtbaar - 288 koper 
- 290 gewoonterechl - 291 hamer - 293 eminentie - 295 noot -

:. 296 rivier in Belgie - 298 zijriv. v. d. Elbe - 299 verlnngde toon 
- 300 aanbieding - 301 Aziaat - 303 kedingstuk - 305 zangver· 
eniging - 307 dwaas - 309 gravin v. Holland - 310 bijwoord - 311 . 
gard - 313 noot - 314 stad op Sumatra - 316 aardr. aanduiding -
317 mager' - 319 landb. werktuig - 320 roening ..:.... 322 baken - 324 

· gereedschap - 326 deel v. kasteelmuur - 328 dag. r;ewijd aan de 
vronw des l1nizcs - 329 ·lid v.e vennootschnp - 330 bloedgctnip;e 
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Van boven TUIQT beneden : 
I nummer - 3 voorzetsel - 4 boom - 5 glazunr - 6 hardrijdcr -
7 onhep. vnw. - 8 anonymus - 9 maat - 10 waarschnwing -
II ·deel v. b. lichaam - 12 middag - 13 £raaie kleding - 14 voedsel 
- 16 L h. j aar der wereld - 17 slaap - 18 babhelaar - · 19 visnet 
- 20 koraaleiland - 21 dunne plank - 22 pers. '>nw. - 23 onderwij· 
zeres - 25 ga·t in het ij s - 27 hoeveelheid - 29 sabelkwast - 31 
rijtuig - 33 afgcmal - 35 deel v. e. schip - 37 verlaagde toon -
39 feeks - 41 tot nu toe - 43 rivier in Afrika - 44 zangeres -
45 godheid - 47 flink - 49 Ncderl. schilder - 51 delfstof - 53 
pret - 55 hoofddeksel - 56 kledingstuk - 58 boom - 59 zonderling 
- 61 Europeaan - 63 met elkander - 64 munt - 65 stuk hont 
- 66 stad in Duitsland - 68 grondsoort - 71 groot mens - 73 groet 
- 75 bijwoord - 77 loot - 78 pl. in Friesland - 80 boon - 81 deel 
v. Griekenland - 83 iijngemaakt eten - 85 naad - 86 bloeiwijze -
87 vogel - 88 bloeiwijze - 89 lncliaans heilig dier of voorwerp --
91 werpanker - 93 brandbaar koord - 94 walerplant - 95 sluk goed 
- 96 overdreven voorliefde - 98 leveosloop - 100 r11ad - 102 
ligplaats voor schepen - 104 entslof - 106 stop - 108 bode - no 
trocfkaart - 111 VJartuig - 112 verwoeste stad - 113 plant - 116 
godsdienst - 117 deel v. h. gelaat - ll9 grappenmaker -- 121 lwee· 
honderd haringen - 122 sta-d in Zwi{serland - 123 voorzetsel - 125 
soort stof - 127 godheid - 129 Frans r evolutionnair - 131 vuurpijl 
- lil3 zijriv. v. d. Garonne - 134 stad in Belgic - 136 vloerbedek
king - 138 optisch instrument - 139 steen - 140 vod - 111 scheep
vaart - 143 plant - 1<15 looistof - 147 gebogen been - 1-+9 kromme 
gafiel - ISO storm - 152 hou-ding - 153 soort stof - 154 oud 
hertogdom - 155 schrijfkoslen - 157 kaartspel - 159 soort radio -
161 vertrek - 162 pl. in N. Holland - 165 voorzetsel - 167 
opening - 169 bladzijde - 170 rivier in Engeland - 178 geur -
180 ijzerhoudende aarde - 181 kasteel in London - 182 groot log& 
ment - 183 soort - 185 gocd groeiende - 187 gra-vin v. Holland -
188 herkauwer - 190 dwaas - 192 zintuig - 194 plant - 196 ergo -
198 voordeel - 199 mist - 201 zeer klein - 202 huigzame paal -
203 oningewijde - 205 muziekinslrument - 206 j uist - 208 wagen -
210 erg - 212 los neerhangend - 214 kleinigheid - 216 lengtemaat 
- 217 pl. in N. Holland - 219 bewijs - 220 aanw. vnw. - 222 stok 
met voetsteun - 223 ten laatste - 225 mannelijk dier - 227 daaren· 
hoven - 228 vogel - 229 dus - 231 bijwoord - 233 rol snuiftah!lk 
- 235 onder - 236 moeras - 237 romp - 238 Ind. rijtuig - 240 
deel v. e. wiel - 242 landvoogd - 244 vogel - 245 geluid - 246 
afkeer - 248 rij - 250 pakhuis - 251 pl. in N. Brabant - 253 vlecht· 
werk - 254 soort stof - 255 getal - 256 vruchtbaarmakende stof -
257 Europeaan - 259 vistuig - 260 bestuurder - 262 stnk vlees -
264 Litel- 266 bereide dierenhuid- 268 gordijnenstof - 270 bedrijver 
...:... 272 zeil - 273 plakmiddel - 274 kan - 276 masker - 278 woud 
- 280 Javaanse titel - 281 slijk. - 283 eikenscbors - 285 soo1·t vernia 
- 287 bestuurder - 289 bevelhebbcr - 291 afgemat - 292 drank -
294 klein paard - 296 dwaus .:...., 297 opbrengst v. geld - 300 eetgerei 
- 302 gebogen been -:- 30's' Ieger - 304 eiland in W. Indiii - 306 
handvatsel - 308 kledinsstuk - 311 maat - 312 geloiLe .,.- 314 maand 
- 315 kloosterlinge - 317 cafe - 318 godin - 320 onderofficier --
321 noot - 323 voegwoord - 325 . deel v. d. Bijbel - 326 vogel 
327 bergruimte. 
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