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Recepties aan boord van 
het ms. ,,Van Rieheeck", 
aan ·hoord van bet ss. 
Plancius", in Hotel des 

i'ndes en in de Djak::rtu 
Club-

De eerste KPM-Nitour 
cruise: het ms. ,Ophir" op 
reis met 132 passagiers. 

Gezagvoerder Corsten :reik· 
te aan scheidende Prcsi
dent·Direeteur !ken oor· 
kond·e uit. 

* 
De tankvaart gestart. ,. 
Belangrijke 
opdrachten 
man tscl1nppij. 

De promoties ! 

Bij de joto's: 

nieuwhonw· 
door onze 

als omslag een foto van 
de Gunung Agung op Bali, 
genomcn vanaf het ms . 
.,Batoela", en gemaakt 
door Gezagvoerder H. 
Meyer. Het is de beste 
foto van de maand en der· 
halve ontvangt gezag· 
voerder Meyer de uitge· 
loofde prijs van Rp. 50.-

• 
Op de •hinnenzijde van de 
ach-tcrpagina een hekend 
K,P.M.-kadebeeld te Tg. 
Priok-
(foto: studto Tong & Tim) 

n-v. Visser & Co. 

UITERSTE DATUM VOOR INZENDING VAN BIJDRAGEN : DE 1Se VAN DE MAAND 

VAN DE REDACTIE 

Een afscheid en een welkom 

Voor u ligt het eerste nummer van d·e tiende :iaargang van ,de Uitlaal" en wij hebhen 
gemeend deze uitgave voor het grootste deel te moeten wijden nan het afscheid dat wij heb
ben genomen van d'e heer Iken, ann wie na o.nze maalschappjj ruim 35 jaar te heh'hen gediend, 
op eigen vel'1Zoek door de Raad van Bestuur op de meest eervolle wijze ontslag is verleend 
u.it zijn funclie van President-Directeur. Door d•e Rand werd hem voor zijn hijzondere ver· 
diensten voor onze maatschnppij de gouden Paketvaart-medaille aangebode.n. 

Ook vanaf deze :ylaats willen wij van de beer Iken hartelijk a.fscheid nemen en wij spreken 
de wens uit dat het hem gegeve.n moge zijn nog vele jaren in de allet"beste gezondheid 
van zijn zo welverdiend pensioen te genieten. 

Tevens will en wij van de gelegenheid gebrnik maken om o.nze nieuw tbenoemde Presiden{· · 
Directeur Mr. D. F. de Koe een hartel\ik welkom toe te roepen iu zijn nieuwe Iunctie. Wij 
mogen ons tot tolk maken van bet gehele Paketvaart,personeel, wanneer wij ooze nieuwe 
President-Directeur de verzekering geven u·at hij, evenals ll!ijn voorganger dit kon doen, steeds 
op o.nze volle medewerking hij zijn moeilijke taak zal kunnen rekeiren. 

Het ms. , Leksula" ~n Tjirebon's haven. 
(foto: studio Tong &- T im) 



v\ftre~en.be Pre$i~ent- Jirecteur 

in bet good gezet door de Raad van Bestuur 
De beer Iken ontving gouden Paketvaart-medaille 

In zijn vergadering van 25 October 1954 heeft de Raad van Bestuur aan 'de heer D. Iken, op diens 
verzoek, met ingang van l Januari 1955 op de meest eervolle wijze ontslag verleend uit de functie van 
President-Directeur der n.v. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. 

Voorts hesloot de Raad van Bestuur om aan de heer Iken, bij zijn aftreden als President·Directeur, de 
gouden Paketvaart-medaille toe te kem1en, in verhand met zijn huitengewone verdiensten voor de maatschappij 
gedurende een dienstperiode van meer dan 35 jaar. 

De grote waardering van de Raad .van Bestuur voor het werk van de heer Iken is in de ondervolgende 
hewoordingen op de medaille tot uitdrukking gebracht : 

, Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de belangrijke diensten, welke 

D./ken 

gedurende zijn diensttijd 1;an 35 jaar aan de Koninldijke Pakewaart· M aatschappij heeft 
bewezen, !weft de Raad van Bestuur dezt~ gedenkpenning doen slaan". 
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N1tmens ae R aad t>an Destmtr overhandigde Mr. De Kae op Donderdngavond 
16 December j.l. in fle Djal-:una Club. in ter:renwoorcligh e.id van mim 400 
K .P .M.-ers, ·mrn de scheid ende Presi:dent-Direct~ur lken d e [(Olul en Pak etVfJ.flTt· 

mwf,fille. 
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De scheidende President·Directeur cle heer D. lken. 

Bij mijn aftreden als Presideht-Directeur der n.v. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij is het mij een 
behoefte U allen te danken voor de buitengewone medewerking die ik gedurende mijn loopbaan als Directeur 
en President-Directeur van U heb mogen ondervinden. 

Het is voornamelijk de bijzondere geest van eend-r:acht en saamhorigheid die ons personeel bindt tot een 
grote Paketvaart familie. Alleen hierdoor en hiermede zal onze mooie en dierbare Paketvaart kunnen blijven 
bloeien en groeien, ondanks alle moeilijkheden, die zij op haar weg zal vinden. 

lk vertrouw er dan ook op, dat gij allen met nieuwe moed en kracht tezamen met Uw Directie Uw 
~c.houders zult zetten onder de mooie taak die U in de komende jaren nog wacht. 

lk wens U allen succes en vooral veel huiselijk geluk toe. 



,.~·-·~·-·-·-·-·-·~·~·~·-·-·~·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-· --~·- ·-·-·-·-·-·-·~·-·- ·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·,·-·,·-·-·,·-·-·-·-·-· ' · ' ·- ·-·-·-, 
; i 
~ In zijn vergadering van 25 October 1954 heeft de Raad van Bestuur, in verband met het aftre· ~ 
~ den van de heer D. lken als President-Directeur van de n.v. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, ~ 
~ met ingang van 1 J anuari 1955 de heer Mr D. F. de Koe tot diens opvolger benoemd. ~ 
~ Namens het gehele personeel wensen wij Mr De Koe van harte geluk met deze henoeming. ~ 
i i 
( i 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·-·- ·- ·-·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· 

.. " " " 

Onze rvieuwe President-Directeur Mr D.F. de Koe 

Bij de aanvang van mijn optreden als President-Directeur gevoel ik voor alle$ behoefte om mijn voar
ganger, namens ons allen, te danken voor de voortreffelijke wijze, waarop hij sinds April1952 onze Maatschappij 
heeft geleid, daarbij eensdeels met vaste hand koersend in hekendc en vertrouwde wateren, anderdeels voor· 
zichtig manoeuvrerend in nieuwe zeegebieden. 

Aan mij is tlzans opgedragen deze leidende taak voort te zetten , een opdracht. die alleen tot een 'goed einde 

is te brengen, indien ik van U dezelfde grote mate van lmlp en medewerking mag omlervinden, die U aan de 

heer /ken hebt willen sclzenken. 
Gemakkelijk zal onze weg niet zijn en om de K.P.M. in de rij der scheepvaartmaatsclwppijen de plaats te 

laten behouden, die zij zich tot dusver verworven heeft, zullen wij hard en met inzet van al onze krachten 
moeten werken. 

In dit opzicht zal ik U graag voorgaan. 
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Receptie in de Djakarta Club 

Personeel Hoofdkantoor nam op 
waardige •• 

WlfZe 

van de 
officieel afscheid 
heer lken 

Namens de Raad van Bestuur overhandigde Mr. De Koe aan 
President-Directeur de gouden Paketvaart-medaille 

Uit alle windstreken van Djakarta kwam op Donderdag 16 December jl. 
des avonds om 8 uur het practisch voltallige hoofdkantoor-personeel naar 
de Djakarta Club om officieel afscheid te nemen van de scheidende Presi
dent-Directcur de heer Iken en tevens ~m de nieuwe benoemde President
Directeur Mr. De Koe met diens benoeming· geluk te wensen. 

De ruime zalen van de Djakarta Club waren daartoe op feestelijke wijze 
versierd en de binnenkomende dames en heren werden al direct prettig 
gestemd mede door de opgewekte klanken van het orkestje van de club. 

Nadat een ieder bij de recipierende directie en hunne dames zijn op· 
wachting had gemaakt, zocht men zich een zitje en al spoedig was elk der 
aanwezigen van een koele dronk voorzien. 

Omstreeks 9 uur werden aile dames en heren uitgenodigd om te Jnrls· 
teren naar een toesp:roak van Mr De Koe, waartoe allen zich naar het midden 
van de grote binnenzaal beg'aven 

Na een korte inleiding tot aile aanwe
zigen, richtte de heer De Koe zich tot 
de heer Iken. Hij herinnerde er aan, 
dat de Directie in Indonesie uit de 
correspondentie met AlllSterdam ervan 
op de hoogte was, dat aan de heer lken, 
op •zijn verzoek, door de Raad van 
Bestuur ontheffing was verleend uit 
zijn functie van President-Directeur 
met ingang van l }anuari 1955. 

,,Dit'' , vervolgde de heer De Koe, 
,is volkomen juist, maar het is slechts 
de halve waarheid. Want in de eerste 
plaats iweft de Voorzitter van de Raad 
aan dit aftreden zeer waarderende 
woorden gewijd en vervolgens heeft hij 
aan 'de Raad voorgesteld om aan jou, 
als erkentelijkheid voor de belangrijke 
diensten welke ljij gedurende meer dan 
35 jaren aan de K.P.M. hebt bewezen, 
de gouden Paketvaartmedaille 1toe te 
kennen; een voorstel, dat door de led en 
van de Raad met grote instemming en 
bijval werd ontvangen. Aan mij werd de 
aangename opdracht gegeven om deze 
medaille aan jou, namens de R(tad, te 
overhandigen bij een . daartoe geschikt 
geachte gelegenheid. lk heb gemeend, 
dat hiervoor geen beter moment was te 
kiezen dan tijdens de receptie van van
avond, omdat nu om jou heen verza· 
meld zijn zovelen van de leden van het 
personeel, waarmee jij lange jaren 
nauw en dagelijks hebt samengewerkt, 
terwijl ik in de hier aanwezige gezag· 
voerders en officieren graag de verte-
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genwoordigers zie van de vloot, die 
steeds in zo'n hoge mate jouw belang
stelling heeft gehad". 

V ervolgens mcmorecrde de heer De 
Koe dat in 1938 de gouden Paketvaart
mednillc werd ingesteld en hoc bij haar 
instelling wcrd bepaald, dat deze door 
de Raad van Bestnur kan worden toe
gckcnd aan hen, die zich gedurende een 
periotic van 50 jaar of langer op bij
zondere wijze verdienstelijk hebhen 
gemaakt jegens de K.P .M. Hij wees er 
op, dat tot dusverre de medaille was 
toegekend aan de heren J. D. Brand, 
C. ter Poorten en M. C. Koning, waar· 
na hij als volgt sprak : 

,Beter dan de volledigste opsomming 
van al jouw verdienstelijke daden en 
strevingen, op hoe voortreffelijke wijze 
deze ook onder woorden zozulen worden 
gebracht, toont, naar mijn mening, het 
feit dat jij door de Raad van Bestuur 
in de rij wordt geplaatst met de zojuist 
door mij genoemde mannen, welk een 
grote waarde aan jouw werk voor de 
K.P.M. door de Raad wordt toegekend. 
Ik prijs mij gelukkig, dat ik de gozulen 
medaille, namens de Raad van BestuurJ 
aan jou mag overhandigen en dat ik 
de eerste kan zijn, die jou met deze 
opmerkelijke onderscheiding kan ge
lukwensen". 

Alvorens tot de uitreiking over te 
gaan, las de heer De Koe nog de op
dracht voor, welke in de medaille is 
gegraveerd en die als volgt luidt : 

Als blijk van waardering en erken
telijkheid voor de belangrijke diensten , 
welke 

D. !ken 
gedurende zijn diensttijd van 35 janr 
aan de n.v. Koninklijke Paketvaart· 
Maatschappij ]weft bewezen, heeft de 
Raad van Bestuur deze gedenkpenning 
doero slaan. 

2 ]uni 1919 - 31 December 1954 

Met het verzoek een driewerf hoera 
uit te brengen op de heer Iken, waar· 
aan van harte door aile aanwezigen 
werd vold,tan, besloot de heer De Koe 
zijn toespraak, die niet had nagelaten op 
de toehoorders diepe imlruk te maken. 

Hiema kreeg de heer Iken gelegen
heid om de heer De Koe te antwoorden. 
Spreker begon met de zeggen hoe hij 
volkomen was verrast met de hoge 
onderscheiding die de Raad van Bestuur 
hem had toegekend en hij dankte dit 
college dan ook bijzonc]er voor de aan 
hem uitgereikte gouden Paketvaart
medaille. V erder dankte hij de heer 
De Koe voor diens hartelijke woor
den tot hem gesproken. 

De heer Iken memoreerde nog dat 
hij nirnrner datgene in zijn carriere had 
kunnen bereiken dat hij had bereikt, 
indien niet ieder lid van het K .P.M.
personeel, van hoog tot laag, hem bij 
zijn veelomvatten'de taak zo hij
zonder had terzijde gestaan. Hij sprak 
de wens uit dat zijn opvolger. lVh De 
Koe -dezelfde mate van medewerkiug 

' van bet personeel zou mogen ontvangen 
als hij altijd had gehad. Hij eindigde zijn 
toespraak met de aanwezigen te verzoe
ken een driewerf hoera uit tc brengen 
op de toekomst van de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij, aan welke 
uitnodiging een ieder enthousiast ge· 
'hoor gaf. 

Hierna trad Dr. Weinmann, Chef 
van de Medische Dienst, naar voren en 
sprak de scheidende President-Directeur 
als volgt toe : 

Zeer geachte heer !ken, 
Op verschillerule wijze is Uw loop

baan bij onze maa.,tschappij geschetst 
en daarbij is gewezen op de diverse 
werkzaamheden door U verricht in het 
belang van onze maatschappij. 

Het is mij een groot voorrecht, dat 
het gezamenlijke walpersoneel mij 
heeft verzocht, namens hen allen, U 
toe te spreken-en van deze gelegenheid 
tevens gebruik te maken U enige ge
schenken aan te bieden, welke het ge· 
zamenlijke walpersoneel, van lwog tot 
laag, gemeend !weft U, bij het scheiden 
van de markt, mede te geven als een 
herinnering aan de tijd, dat U niet 
aileen Directeur der maatschappij was 
en derhalve slechts een klein gedeelte 
van het walpersoneel met U !weft 

(vervolg op pagina 8) 



De scheid.emle President-Directeur D. lken 
nadat h em de gonden Paketvaart-medaille 

en de cadeaux van het gehele walpersoneel 

waren aangeboden. 

Na afloop van het officiele gedeelte v;m de 

receptie in de Djakarta Club bestond er volop 

gelegenheid voor' een dansje. 

Een in aile opzichten geslaagde feestavond 

is bet geworden, \vaar bet personeel te Dja· 

karta nog lange tijd met veel genoegen aan 
zal, terugdenken. 

(Jato's: Studio Tong & Tim) 

De recipierende K.P.l\1.-Directie in de 
Djakarta Club, v.r.n.l.: de scheidende Pre
~ident-Directeur de beer D. Iken, Mevrouw 
E.C.W. de Koe, de nienw benoemde Pre
sident-Directeur Mr. D. F. de Koe, Mevrouw 
1. Harinck en Directeur H. Harinck. (De 
beer en m evrouw De Geus zijn op deze foto 
niet te zien, t erwijl de beer en mevrouw 
Pronk van Hoogeveen met verlof in Neder
land verblijven. ) 

Op de rug gezien enlkele leden van het per
soneel die hun opwachting kwamen maken, 
v .l.n.r.: Mevronw A. M.S. Fels, de heer W.F.J. 
Fels, Mevrouw M. Gerungan en de heer D. M. 
Gerungan. 

Daartoe uitgenodigd door Mr. De Koe 

brachten aile aanwezigen een driewerf hoera 

uit op de heer lken. 



(vervolg_ v an pagl1va G) 

samengewerkt, doch vooral om het feit, 
dat U de laatste 2% jaar President· 
Directeur bent ge-weest van ons allen. 

In deze periode heeft U getoond, als 
hoogste chef van ons, onze belangen 
naar Uw beste weten en kunnen te 
hebben behartigd. H et is dan ook hier· 
om, dat wij node afscheid van U ne· 
men, ofschoon, waar de veranderde 
tijdsomstandigheden een grote wissel 
hebben getrokken, niet alleen op Uw 
gestel maar ook op Uw beleid, U een 
welverdiende ru·st hebt verdiend. Wij 
allen wensen U een voorspoedige reis 
naar het Moederland en daarna een 
verder leven zoals U dit Uzelf ¥bt 
voorgesteld, hetwelk in alle o pzichten 
daaraan moge beantwoorden . 

Waar wij thans officieel van U heb· 
ben afscheid genomen, r.est rmij >wg, 
namens het gehele walpersoneel een 
hartelijk welkom toe te roepen aan onze 
nieuwe President-Directeur Mr De Koe, 
van wie wij hopen dat hij als lwogste 
baas, de voetsporen moge drukken van 
zijn voorganger. 

H eer !ken, ik heb de eer U, namens 
het gehele walpersoneel der maat
schappij, deze geschenken aan te bieden. 

• Dr. Weinmann overhandigde hierop 
aan de heer Iken een Djokjaas' zilveren 
theestel met bijbehorend blad, een etui 
met 6 gouden mocca-lepeltjes, een gou
den suikerschepje en een gouden 
lepelvaasje. Dat deze bijzonder fraaie 
cadeaux bij de heer Iken iu de smaak 
vielen behoeft verder geen betoog. De 
heer Iken dan'kte daarop Dr. W einma1m 
en verzocht hem zijn hartelijke dank 
aan het gehele walpersoneel te willen 
overbrengen. 

Aile aanwezigen wer<len daarop in 
de gelegenheid gesteld de gouden 
Paketvaart-medaille en de aangeboden 
cadeau:x: t e b ezichtigen. 

Het officiele gedeelte van de avond 
was hiermede ten einde. Men deed 
<laarna het koude buffet aile eer aan 
en, na afloop van al de geboden lekker
nijen, nadat het orkestje was hegonnen 
m et het spelen van dansmuziek, waag
den de m eesten zich op de dansvloer. 

Het middernachtelijke uur was reeds 
heel lang verstreken voordat de laatste 
bezoekers eraan dachten huiswaarts te 
keren. Men kon niet aileen terugzien 
op een 2eer geslaagde avond, doch door 
de geanimeerde stemming welke er h ad 
geheerst kon men eigenlijk na afloop 
beter spreken van een feestavond voor 
he t personeel, waarbij de directie aan
wezig was geweest! Een avond om niet 
gauw te vergeten. 
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Receptie aan board van 
ms. 11Van Riebeeck11 

/ / 
I 

/ •. tllUk 

het 

Op Maandag 13 December jl. werd aan boord van het ms. ,Van Riebeeck", 
binnenliO'gende te Tg. Priok, door de K .P.M.-Directie de eerste receptie 
o-eaeven in verband met het aftreden van de heer Iken als President-Directeur 
~no het optreden van Mr. De Koe als President-Directeur m et ingang van 
l Januari 1955. 

Deze receptie werd speciaal gegeven voor de gezagvoerders en officieren 
van de op die dag binneuliggende K .P .M.-sch epen te Tg. Priok. Gezagvoerder 
R. D. Wasterval, commodore van de K.P.M.-vloot en gezagvoerder van h et 
ms. ,Van Riebeec'k" , trad als gastheer op. 

Op de bovenste foto ziet u het moment waarop gezagvoerder Wasterval 
de heer Iken toesprak en hem namens de vloot een cassette met tafelzilver 
overhandigde. Op de voorgrond, luisterende naar de toespraak van kapitein 
W asterval, Mr. De Koe. 

De onderste foto werd gemaakt nadat het officii:He gedeelte van deze 
O'enoeuelijke avond voorbij was en de heel" Iken zich met de aanwezige gasten 
~nderhield. Geheel rechts de scheidende President-Direc'teur, de heer Iken. 

toto's: Studio Tong &- T im 



Voor a.s. verlofgangers 

Per auto naar 
II 

Zuid-Frankrijk 
Italic, Oostenrijk 
en Duitsland 

Van Cannes uit werd de tocht }anus 
de Franse Riviera voortgezet. Nadat de 
auto was doorgesmeerd en geconh·o
leerd staken we de grens over hij Ven
timiglia. Het eerste gedeelte van de 
Italiaanse Riviera Iijkt veel op de Franse, 
doch men ziet er niet zo hijzonder veel 
touristen. De prachtige route loopt ge· 
heellangs de kust: San Remo, Imperia, 
Savona en het amphitheatersgewijs 
tegen de heuvels opgeb~uwde Genua. · 
Ook daar waren, zoals in aile ltaliaanse 
steden, de oude renaissance gehouwen 
te zien, doch wij wilden verder de kust 
langs, tot Rapallo, een mooie weg met 
de nodige tunnels en haarspeldbochten . 

. Voor het vallen van de avond bereik
ten we Chiavari. Het aldaar gelegen 
officiille kampeerterrein van de Fede
razione Italiana del Campeggio bleek 
echter een afgerasterd keihard terrein 
te zijn, waarop geen grassprietje groeide 
en waar tussen talloze auto's en motoren 

. zich de tenten Levonden. Bij de ingang 
hevond zich een officieel bur~u, de 
kampeergelden waren hoog, kortoin 

. een goed renderend zaakje waar niet 
veel genoegens van het kamperen in de 
vrije natuur waren overgehleven. Zeif 
een kampeerplaats zoeken op een 
stukje grond b~i een boer durfden wij 
niet a an; men had ons nl. · gewaai·
schuwd dit niet te doen en in Italii! 
aileen op hcwaakte terreinen te kam
peren. 

De volgende morgen vroeg hraken 
wij weer op en reden langs de smalle 
. hinnenwegen verder door het gebergte 
in de richting van Parma. Daarna gaat 
d-e wcg door een gedeelte van ae Po
vlakte, totdat m_en via een pontonhrug 
aan de noordzijde belandt. Wij passeer
den Mantua, daarna· Verona, waar wij 
de weg insloegen naar het Garda-meer, 
aangezien daar · verschillende goede 
ka-mpeerterreinen moesten zijn. Na 
enige tijd langs het Garda-meer te heh· 
hen gereden kozen we het mooiste ter· 
rein hij Bardolino uit, aan het meer 
gelegen, heerlijk zwemwater, niet al te 
druk en zeer behoorlijk hegroeid. Het 
weer hield zich goed; de volgende dag 
lieten we onze tent rustig s'taan om op 
ons gemak ·Verona te gaan verkennen. 
Wij troffen op het kampeerterrein vele 
nationaliteiten aan. Evenals in Neder
land waren de Duitse motortouristen 
hier verre in de meerderheid, Van een 
gezellige Weens~ familie kregen wij 

(vervolg Zie pagi1!4 18) 

Receptie Hotel des In des • tn 

Op Woensdagavond 15 De-cember a.p. werd in de hovenzaal van Hotel des 
Indes te Djakarta door de K.P.M.-Direc tie, in verhand met het aftreden van de 
heer Iken en de henoeming tot P-residen1-Directeur van Mr .. De Koe met ingang 
van 1 J anuari 1955, een receptie gegeven hestemd voor autoriteiten en 
vertegenwoordigers. uit het hedrijfsleven in genoemde stad. 

Op de hovenste foto : de heer Iken wordt hegroet door Majoor Soekardjo
Hoofd van de D.A.A.D.; geheel rechts Mr. De Koe. 

• 
De onderste foto geeft een overzicht van deze druk hezochte en geanimeerde 

receptie, na afloop waarvan menigeen nog nahleef om een dausje te doen. 
({oto's : Stud;o Tong & Tim) 
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Receptie a/b van bet ss. "Plancius" 

I 
! 
'• 

t -· 

Op Maandag 20 Decem· 
her jl. werd', i-v.m. het 
a.s. vertrek van Presi· 
dent•Directeur lken en 
de benoeming van Mr. 
De Koe tot diens op· 
volger, Goor de KPM· 
Directie aan boord van 
bet ss. ,,Plancius" een 
receptie gehouden. 
Deze receptie werd 
gegeven voor gezagvoer
ders en officieren der 
te Tg. ·Priok hinnen· 
liggende schepen, het 
aldaar werkende KPM· 
personeel, alsmede voor 
(le zeer vele relaties 
van onze maatschappij 
te Tg. Priok. 
Kapitein H.A. Corsten, 
gezagvoerder van bet 
ss. ,.Plancius", trad als 
gastheer op. 

1 Op de hovenste foto: De heer !ken wordt hegroet door Kapitein J. Klijn, 
gezagvoerder van de ,Both" . 
I De onderste foto toont een groepje officieren van onze vloot met 
hunne dames. 

Moderne walvisvangst. 

Jaarlijks gaan• 12.000 mannen op 
walvisvangst in het Zuidelijke deel van 
de Pacific of van de Atlantische oceaan. 
Dr. R.B.B. Robertson, die als scheeps
dokter met een van de grote expedities 
meeging, schrijft er over in een hoek: 
,Of whales and man". Moderne walvis· 
vangst is tot een groot hedrijf gegroeid, 
dat vaak clandestien wordt uitgevoerd. 

Jaarlijks gaan zo ongeveer 20 expe
ditjes naar de Zuidelijke Poolzee. Zij 
hrengen van hun tochten een 20.000 
walvissen terug. De Britten en Noren 
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(/oto's: Studio Tong & Tim) 

zijn de grootste organisatoren op dit 
gehied. De expedities worden gevormd 
door een soort ,fahriekschip'', dat ver· 
gezeld wordt door acht of negen klei
nere walvisvaarders, die de walvissen 
vangen om deze naar de ,fahriek" te 
hrengen, waar zij onmiddellijk zodanig 
worden ontleed dat de diverse produc· 
ten: vlees, traan, haleinen, enz. afzon· 
derlijk worden klaar gemaakt. V olgens 
de nieuwste techniclt wordt er ook een 
klein radio--zendertje, dat automatisch 
werkt, in het walvis-lijf geschoten zodat 
men 't drijvende karkas nog op grote 
afstand vinden kan. 

Gerste 
na de 

De ,Ophir'' met 132 
naar de mooist 

Dinsdag 21 December jl., des morgens 
om 10 uur precies, vertrok het 
ms. ,Ophir", onder commando van 
gezagvoerder M. C. Motta, met 132 
passagiers op een 14-daagse cruise door 
mooi-lndonesie. Door het practisch 
wegvallen van de mogelijkheid om heden 
ten dage hootreizen te maken naar het 
nahuri~e huitenland, was men op het 
idee gekomen Qm een grote vacantie· 
reis door de Indonesische Archipe1 te 
gaan maken. V oor de eerste maal na de 
oorlog heeft onz·e maatschappij weer 
een schip heschikhaar gesteld om zo· 
doende hij te dragen het tourisme in 
lndonesie nieuw Ieven in te hlazen. 

Er heerste een ware feeststemming 
onder de passagiers op die Dinsdag· 
morgsn, toen de ,Ophir" Priok's eerste 
haven verliet op een cruise, welke in 
samenwerking met h et touristenhureau 
Nitour was uitgestippeld. 

De ,Ophir", die speciaal voor deze 
vacantietrip door onze maatschappij , 
was uitgerust, was ten hehoeve van de 
door Nitour gehoekte vacantiegangers 
uit haar normale lijndienst genomen. 

Wij zijn op die ochtend van vertrek 
eens een kijkje aan hoord gaan nemen 
en wij waren eerlijk gezegd stomver· 
haasd over hetgeen er door onze men
sen .aUemaal was gedaan om deze 
komende zeereis tot een onvergetelijke 
te maken: de ,Ophir" was tot een ware 
mailhoot omgetoverd ! 

- Is er misschien iemarul die nicts over mijn 
AfriluaTip wil horen ? 



Xtour eruise 
oorlog 

enthousiaste passagiers 
~ plekjes in lndonesie 

Er was een groot zwembad door onze 
Technische Diens' ingebouwd, verder 
zagen wij een gezellig ingerichte bar, 
talrijke schuimrubheren matrassen die 
voor de a.s. zonnehaders klaar lagen, 
overal leuke zitjes in de salons en op 
de dekken. Het gehele schip was ge
pavoiseerd en overal klonken uit de 
aanwezige luidsprekers opgewekte klan
ken. V ana£ . de reling hing een waar 
gordijn van serpentinoes, die de vertrek
kende hadden afgeworpen naar de zich 
op de K.P.M.-kade bevindende weg
brengers. 

Om 10 uur precies kwam de ,Ophir" 
los van de kant en stoomde langzaam 
Priok's eerste haven uit; verschillende 
binnenliggende K.P.M.-schepen lieten 
3 stoten op de stoomfluit horen, ter\vijl 
door middel van vlaggeseinen aan de 
,Ophir" een goede r eis werd toege
wenst. 

Het reisprogramma voor deze eerste 
cruise was als volgt vastgesteld: Tg. 
Priok - Balikpapan - Menado -
Bi1ung - Gorontalo - Kolonedale -
Straat Buton - Buton - Straat Laren· 
tuka - Straat Sape - Padau.gbaai -
Surabaia - Semarang - Tg. Priok, 
alwaar men op 5 J anuari hij daglicl1t 
hoopt aan te komen. 

Wij zijn er ten voile van overtuigd, 
dat de passagiers een hoogst aangename 
reis zullen hebben gehad en dat men 
van de vele mooie plekjes, die Indonesie 
rijk is, hijzonder zal hebhen genoten. 

In ons volgende nummer hopen wij 
uitvoeriger op deze reis terug te komen. 

Bij de ond'erste foto : 

Na afloop van ·het uitreiken van de oorkond•e 
aan de scheidende President•Directeur Iken aan 
~>Oord' van het ss. ,,Plandus" werd neven
staande fot{) van de directie en dienstchefs, 
te midden van bet I.V.P ., gemaakt. 

Op de voorgrond v.l.n.r.: A. K.noppien 
(Chef Vervoer); J.J. Muld'er (Chef Civ. dienst); 
de nieuw ibenoemde President-Directeur Mr. 
D. F. de Koe, de ahred'ende President
Directeur D. lken; ~e gezagvoerder van de 
,Plancius" H. A. Corsten; Directeur H. 
Hariuck; Directeur J . F. P. de Geus; 0. H . 
Ritsema (Chef Naut. dienst) en B. D. de Jager 
(Chef Techn. dienst). 

(toto: studio Tong & Tim) 

.,., 

Op 21 December a.p. vertrok vanztit Tg. Priok het ms.. ,Ophir'' met 132 passagiers aan boorcl 
op een 14-daagse cruise. 

(Joto's; Studio Tong & Tim) 

-"'·~.:....--...... ,_..,.,.......,. ...... _.;..r~---··----.. --
...~ ·- _. 
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Gezagvoerder Corsten 
President- Directeur 

Op Dinsdagmorgen, 21 December jl., 
\'ond aan hoord van l1et ss. ,Plancius" 
ecn 'korte plechtigheid plaats. 

Kapitein H. A. Corsten, gezagvoerder 
van genoemd schip, had het plan op
gevat om de scheidende President· 
Virectcur Iken een oorkonde aan t e 
bieden namens gezagvoerder, officieren, 
ond~rofficieren en verdere bemanning 
van de ,Plancius" . 

Deze uitreiking gesc'hiedde in tegen· 
woordigheid van de heren Directeuren 
Mr. D. F. de Koe, H. Harinck en J .F.P. 
de Geus. (Zoals onze lezers hekend is 
hevindt Direc ~eur Pronk van Hoogeveen 
zich met verlof in Europa). Tevens 
waren aanwezig de Chefs van dienst A. 
Knoppien, J.J. Mulder, O.H. Ritsema en 
B. D. de Jager. 

Gezagvoerder Corsten, die het woord 
nam, memoreerde de talrijke verdien
sten van de scheidende President-Direc
teur en schetste op welke wijze hij op 
het idee was gekomen om de heer Iken 
een oorkonde aan te hieden, een oud 
gehruik dat nog clateerde uit de tijd 
van de V.O.C. en thans weer langzamer
hand in ere wordt hersteld. Hij hesloot 
zijn toespraak m et de heer Iken de 
tekst van de oorkonde voor te l~zen 
waarna hij . hem het document over
handigde. 

De heer Jiken dankte hierna gezag
voerder Corsten voor diens h artelijkc 
toespraak alsmede voor de hem aange
hoden fraaie oorkonde. Spreker merkte 
nog op dat het de gezagvoerder en z~jn 
mannen inderdaad was gelukt om de 
bijnaam van de ,Plancius" van ,oude 
kraak" te doen wijzigen in ,grand old 
lady". De heer lken hesloot zijn toe
spraak met aile aanwezigen uit te no
cligen een driewerf hoera uit te brengen 
op de toekomst van de Koninklijke 
P aketvaart, aan welk verzoek door een 
ieder enthousiast werd gevolg gegeven. 

De heer Iken daniJcte hierop aile of
f icieren , onderoffici·eren en verdere 
hemanning persoonlijk met een h and
druk, waarna deze plechtigheid, de 
laatst e officiele afscheidsbijeenkomst 
hel egd voor d·e scheidende President
Directeur, tot h et verleden hehoorde. 

Bij nevenstaande foto's: De •hove.nste foto 
toont het moment waar&p gezagvoerder 
Cors·ten, na zijn toespraak, officieel afscheid 
neemt van de beer lken. 

De onderste foto is een foto-reptoductie van 
de oorkonde, welke door de gezagvoerder, 
officieren, onderofficieren en verdere b emau
niog van het £s. ,Plancius'' aan de scheidende 
I'resident-Directeur werd aange<hoden. 

toto's: Studio Tong & Tim 
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D. IKEN 
Bet einde van dit jaar brengt voor onze maatschappij de commandowis

seling in de hoog'Ste functie die wij kennen n.I. die van President-Direct~ur. 
Ret komen en gaan van mensen in aile levensschakering·en is te verge

lijken met bet getij met haar rijzen en dalen. 
Alles is in wezen een cirkelgang, omdat elk begin reeds in wezen bet 

einde inhoudt. De realiteit van dit alles is zo goed te constateren in aan
vaarding en beeindiging van een werkkring·. Staat men op bet eind van een 
carriere dan vervaagt wat is meegemaakt in de lange jaren van arbeid en 
men vraagt zich af waar de tijd is gebleven. 

In een oud Hindoe gezegde komt e.e.a. zo zinrijk naar voren n.l. : 
dat bij bet afsluiten van een bepaalde levensperiode telkens weer een stukje 
van de eigen persoonlijkheid moet worden prijsgegeven totdat bij de levens
eindstreep de gehele persoonlijkhcid verdwijnt. 

Nu wij afscheid J;~emen van President
Directeur lken, die een werkkring af
sluit van bijna 36 jaar, kwamen de 
regelen hierboven in onze gedachten. 
Zullen bet ook de gevoelens en gedach
ten van de scheidende zijn? 

Wij kunnen het slechts gissen. Maar 
wei staat vast dat er voldoening zal zijn 
over een eervolle staat van dienst bij 
onze K .P .M. 

Op reeds zeer jeugdige leeftijd kwam 
Daan Iken in K.P.M. dienst. Hij was 
slechts 17 jaar oucl. Oorspronkelijk had 
hij naar zee gewild maar, mede op 
advies van zijn oom de bekende leraar 
ex-gezagvoerder Fleming, werd b et ver
langen naar varen omgezet in varen op 
bet droge, op het kantoor van een 
r ederij. Geboren te Dja'karta op 5 April 
I902 werd de top van de carriere 
gcmnakt in deze stad. Hoe weinig zal 
J e jeugdige Iken dit aUes hebben kun
uen vermoeden. 

Bekwaamheid en karakter zijn voor 
de mens twee helaugrijke maar geheel 
afzonderlijke eigensch.appen. 

De hekwaamheid van onze Baas is 
hoven elke twijfel verheven. In het 
hijzonder konden de n aaste medewer
kers dit goed ervaren, waarhij de grote 
en algemene kennis van de Paketvaart 
en een aangeboren redersinstinct sterk 
naar voren kwamen. 

De stappen van de onderste tree van 
de ladder naar de hoogste top van een 
hedrijf vormen vaak een hoeiend relaas. 
Zo is er dan ook veel te vertellen van 
de K.P.M. loophaan van onze vertrek
kende President-Directeur. 

In het bestek van dit afscheidswoord 
is dit niet mogelijk en wij moeten vol
staan met slechts enkele hijzonderhe
den . In dienst werd getreden op 2 Juni 
I919 en met het neerleggen van het 
President-Directeurschap op I Januari 
1955 h eeft de heer lken er bijna 36 
jaren op zitten. In deze periode valt 
de naoorlo~se t ijd van de eerste W ereld
oorlog, te1 wijl de tweede W ereldoorlog 
hem internering bracht. Promotiepie-

-ken zijn de jaren 1934, 1940 ·en I948 
als respectievelijk: afd. chef, dienst· 
chef en directeur om tenslotte op 31 
Maart I952 te worden benoemd tot 
Preoident-Directeur. Door de heer Iken 
werd gearbeid op en Ieiding gegeven 
aan belangrijke afdelingen op het 
hoofdkantoor, maar ook op de agent· 
schappen vinden we hem in de loop 
van de jaren terug, o.a. tweemaal te 
Singapore met zelfs een periode van 
vijf jaar achter elkaar en voorts twee
maal als agent Semarang. 

Zowel de administratieve als de 
praktische k ant van onze maatschappij 
leerde de beer Iken dan ook terdege 
kennen waardoor hij, met eenmaal het 
roer zelf in handen, de jniste P aket
vaart-koers kon hepalen. 

Naast de succesvolle carriere bij de 
K.P .M., mocht Daan Iken het in de 
militaire dienst niet zover bren gen. 
WU noteerden als zUn huidil!e militaire 
status: ,matroos hij de Koninklijke 
Nedcrlandse Marine met stamboek 
no. 49902". De stand van matroos blijkt 
derhalve nog vele mogelijkheden in 
zich te houden en zijn mede-wapen
hroeders van zijn milicienjaar kunnen 
dan ook met trots op de bereikte re
sultaten van matroos zonder vooruit
zichten no. 49902 wijzen. 

Ret 'karakter van President-Directeur 
Iken vertoont sterk hehoudenheid en 
geloof in eigen kunnen. Bij het werk 
stond hij hekend dat hij nie t gemakke
lijk van zijn stuk was te hrengen en dat 
hij koppig kon blijven vasthouden aan 
wat hU zag als maatschappijbelang. 
Hoewel hescheiden in optreden naar 
buiten, wist hij zich als hoogste gezags
drager t e (loen respecteren; tekst en 
uitleg te moeten geven in de kamer 
van deze President-Directeur over 
Paketvaart-zaken e.d. was bepaald niet 
altijd ·eenvoudig. 

Een andere zijcle van het karakter 
van de b eer lken wijst op verbonden
heid met familie en goede vrienden. 

Hoewel ongehuwd hieltl hij ·van kiu
deren en hij kon dnarhij kind zijn met 
de kinderen. H et water was zijn element 
en praktisch elke Zondag kon men de 
K.P.M. Boss zien zwemmen en duiken 
op de J achtclnb van Djakarta. 

Hij hield van bloemen, goede muziek 
en had smaak voor en kennis van 
Chinees porcelein en schilderijen . 

Hoge onderscheidingen werden hem 
velleend. Hij werd Officier van Oranje 
Nassau in April I950, terwijl hem de 
Nederlandse Leeuw in April I954 
werd toegekend. De Raad van Bestuur 
van onze maatschappij verleende hem 
hij zijn aftreden als President-Directeur 
de gouden Pa'ketvaart-medaille in ver· 
hand m et zijn hijzondere verdiensten 
voor de maatschappij. 

Zoals ieder mens heeft uiteraard de 
heer Iken ook zijn menselijke fouten 
gehad hij zijn werk en optreden. 

Niemand is op dit ondermaanse vol· 
maakt en het getuigt o.i. hij een af
scheid, ook van de hoogste chef, van 
vals gevlei wanneer men aileen maar 
weet te }oven en te prijzen. 

Persoonlijke herinneringen hewaren 
wij ook aan onze thans vertrekkende 
President-Directeur. Verschillende ma
len en eenmaal op een reis aan boord 
mochten wij met hem van gedachten 
wisselen. De schepen met haar opvaren
den h adden zijn oprechte helangstelliug 
en naast h et economische belang, 
dat op de eerste plaats gediend moest 
worden, werkte hij eraan mede stijl en 
vorm te geven aan de goede n aam en 
het cachet van de vloot. 

De hoogste verantwoordelijkheid 
h eeft de heer Iken op I Januari 1955 
overgegeven. Een nieuwe kapitein heeft 
het commando op zich genomen. ,Le 
roi est mort, vive le roi". 

In Zeist wacht een oude moeder op 
de terugkeer van h aar zoon. Voor 
Mevrouw Iken-Nusteeg heeft deze thuis
komst wei een heel bijzondere beteke· 
nis. Als jong maatje uit huis gegaan 
keert haar zoon Daan terug als gewezen · 
President-Directeur van de Koninklijke 
Paketvaart. Als hij daarhij zichzeH 
gebleven is, zal dat zeker haar 
schoonste Ievenscadean zijn. 

Onze beste wensen verg'ezellen de 
beer Iken op de weg, die verder op de 
Ievenszee moet worden afgelegd. Moge 
daarbij gezondheid en levensvreugd 
de goede koers helpen bepalen voor 
nog vele jaren van geluk en voorspoed. 

H.A.C. 
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De ,.W estertoren", de eerste tanker 1:an de NTPM, aanvnardde op 3. November a.p. haar eerste reis met een volle lading benzine van Pernis 
naar Zuid-Amerika en C~tra'>no-

De tankvaart gestart 
Op 28 October j .I. is de dochtermaatschappij van de K.P.M., de N.V. 

Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij, in het bezit gekomen van 
haar eerste tanker, de ,,Westertoren". 

Op die dag namelijk zijn de diver se 
overdrachts-formaliteiten vervuld, be
staande uit: overdracht van het houw
contract door , La Coro~a" aan K .P.M., 
ovcl"dracht van he t schip door de Rot
terdamsche Droogdok Maatschappij aan 
de K.P.M., en vervolgens door deze aan 
de N.T.P.M., en als sluitstuk de over· 
dracht van het schip in , demise 
ch arter" door N.T.P.M. aan de Anglo
Saxon Petroleum Company. 

Daartussendoor werden ook nog het _ 
,demise charter" en het , management 
agreement" door de K .P .M. aan de 
N.T.P.M. geendosseerd. 

Dat alles speelde zich af aan hoord 
in de kapiteinshut, waarna het gezel
sch ap zich aan dek hegaf om met de 
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etat-major getuige te zijn van bet hijsen 
van de N.T.P.M.-vlag, waarmede b et 
resultaat van de hinnenskamers ver· 
ricbte formaliteiten werd , omgeroe· 
pen". . 

Hierna n am de beer Jhr. I. H. A. 
Backer n amens de N.T.P.M. het woord 
om de houwmecsters te dankcn voor de 
prima afwerking van bet sdhip, de 
techniscbe dienst van ,La Corona" voor 
b et gehouden toezicht daarhij en voor 
de aan K .P .M.j N.T.P.M. gegeven hulp 
en voorlichting. 

Zich daarna spec~aal wendende tot 
de gezagvoerder en . de hoofdwerktuig
kundige, hesloot de b eer Backer met 
bet schip in de goede zorgen van de etat
major en hemanning aan te hevelen. 

Gezagvoerder L. Koster heloofde met 
zijn officieren naar de heproefde 
K.P.M.-teamgeest te zullen streven en 
hoofdwerktuigkundige G. Hoogendoorn 
sloot zidh daarhij van harte aan. 

H et zou te ver voeren bier een gede
tailleerde h eschrijving van de , Wester
loren" te geven. Er zijn al meerdere 
t ankers van dit ,all purpose" type in 
de vaart en in de vakhladen is er al 
meermalen een heschrijving verschenen. 
Wij mogen dan ook met de boofdgege
vcno volstaan, nl: 

bruto 12,117 register t ons 
n etto 6,917 , , 
deadweight Z.M. 18,158 Eng. tons 
lengt-e over alles 55 7' 
breedte 69'6" 
diep~ang op Z.M. 29'8" 
aantal lading tanks 33 
voortstuwing Parson's turbine, enkel-

vermogen 

dienstvaart 

-schroef 
8250 APK (maximum) 7500 

APK ( dienst) 
Wh mijl. 



De transactie waardoor de ,Wester
loren" door de N.T.P.M. werd verkre
gen, was verbonden aan een overeen· 
komst met de Anglo-Saxon, waarbij het 
schip, onmiddellijk na oplevering door 
de W erf, voor een periode van 15 jaar 
door de Anglo-Saxon in buur zou wor
den genomen op ,demise charter" 
has!s. 

Daaronder is te verstaan een ,hare
boa.: charter", d.w.z. dat de N.T.P.M. 
hct naakte schip hesc'hikhaar stelt en 
da.t de charterers hehhen te zorgen voor 
hcmanning, brandstof, onderhoud, etc. 

De daaruit voor de charterers voort
vloeiende verplichtingen zijn door 
middel van een ,management agree
ment" aan de N.T.P.M. teruggegeven. 

Als ,managers" heeft de N.T.P.M. 
dus toch weer te zorgen voor beman
ning, onderhoud, proviandering, etc, 

Door de combinatie demise charter/ 
management agreement, krijgt de ver
huur van de ,Westertoren" dus eigen
lijk weer het karakter van een ,time 
charter", met dien verstande dan, dat 
aile kostcn die in een ,time charter" 
voor rekening van de eigenareu ( d.i. 
N.T.P.M.) zoud~n komen, nu door
belast worden aau de charterers. 

De ,,Westertoren" heeft haar eerste 
reis op_ 3 November j.l. aanvaard met 
een voile lading benzine van Pernis 
naar Zuid-Amerika en vervolgens naar 
Cura!;ao. 

In de dienst van de Anglo-Saxon vaart 
de ,Westertoren" niettemin in de 
N.T.P.M.-kleuren en met de N.T.P.M.
schoorsteen (die gelijk zijn aan die 
van de K.P.M.), en onder N.T.P.M.
vlag. 

De etat-major hestaat o.m. uit : 

gczagvoerder 
le officier 
2e oificier 
hoofdwerktuigkundige 
2e werktuigkundige 
3e wel"kluigkundige 

L. Koster 
F.H. Wolff 
H. M· van Haften 
G. Hoogendoorn 
R. J. {]e Vries 
W.J. Eysvogel 

Een tweede tanker, geheel gelijk aan 
de ,W estertoren", is voor de K.P .M./ 
N.T.P.M. in bestelling bij C. van der 
Gie!'sen & Zonen's Scheepswerven N.V. 
t~ Krimpen a/d IJssel. 
n~~e tanker -zal in het najaar van 1956 
in de vaart komen onder de naam 
,Munttoren". 

BELANGRIJKE 

nieuwtouw-opdracftten 

DOOR ONZE MAATSCHAPPIJ 

Met genoegen kuuuen wij melding 
maken van twce belangrijke nieuw
bouwopdrachten, die door onze maat
sc'happij aan Ncderlandse werven wer
den gegeven. 

Het betreft hier twee vrachtschepen 
van ± 7300 ton draagvermogen, die 
gebouwd zullen worden bij de werf 
,De Merwede" te Neder-Ilardinxveld 
met oplevering in Augustus 1956 en bij 
,Boele" te Bolnes met oplevering in 
December 1956. 

De schepen krijgen een lengte over 
alles van ± 134 meter, cen hreedte van 
18,20 meter en een maximum diepgang 
van + 7,50 meter, waarbij het draag
vermogen 7315 ton zal bedragen. Er 
komen vier laadruimen met tussendek
kcn, totaal metende ± 376.000 eft. en 
koel- en vriesladingskamers met totaal' 
+ 15.000 eft. De laadhoofden zullen 
worden voorzien van stalen Me. Gregor
}uiken, terwijl in totaa} 16 laadbomen 
met winches zullen worden opgesteld. 

De schepen zullen met een motor
installatie van 6500 apk (8 cylinder 
opgeladen Stork) een vaart van 16 mijl 
mocten kunnen lopen. Zij zullen bij 
indienststelling worden ingebracht in 
de combinatie KJCPL/KPM. Dezc 
schepen zullen nesp. ,Straat Lombok" 
en ,Straat Madura" worden genoemd. 

* 
Voorts werd een vrachtschip van 

+ 11.500 ton draagvermogen in op· 
dracht gegeven bij P. Smit Jr. te Rot· 
terdam. Dit schip zal ± 145 meter lang 
worden, + 20,12 m. breed, met een 
maximum diepgang van ± 8,91 meter. 
Vijf laadruimen meten tesamen 
± · 580.000 eft. en worden bediend door 
,18 laadbomcn, terwijl bovendien zware 
spieren voor 120 ton en 40 ton zullen 
worden opgesteld. 

De voortstuwingsjnstallatie zal be
staan uit een 8 cylinder-enkelwerkende 
2 takt Bunneister & Wain-motor met 
oplading, die met een vermogen van 
9000 apk het schip een snclheid van 
+ 16 knoop zal kunnen geven. Boven· 
dien zullen 12 passagiers kunnen wor· 
den vervoerd. 

HP-t schip, dat de naam van ,,Zuider
kcrk" zal ontvangen, zal, na gereedko· 
men, in een der VNS-lijnen gaan varen. 

't ~al ;e gebeure11 ••••• ! 
En laat het nu gebeurd zijn! En 

nog wel op Priok, waar de mensen 
volgens eigen zeggen toch altijd 
nog een tik.kie meel.' bij de tijd 
zijn dan in Djakarta. Nee Niek, 
don't you worry, namen worden 
niet gen.oemd, zo zijn we nu ook 
weer niet ..... . ! 

Ret hegon met een haastige 
stuurman, die vlak voor vertrek 
aan agentschap Tandjong Priok 
Rp. 500.- afgaf, met het verzoek 
dit bedrag aan een bepaald adres 
per postwissel te willen overma
kcn, welke vererende en verant· 
woordelijke opdracht door een 
aldaar werkend (e) employe ( tje) 
zou worden uitgevoerd. 

Nou ... enne ... om nu een lang 
veihaal ietwat te hekorten, em· 
ployeetje stuurt vertrouwd per
soon naar postkantoor om dit geld 
per postwissel te Iaten overmaken. 
Half uur later vertrouwensman 
terug : ,Tuan, posweselpormu
lier tida ada lagi !" 

V ertrouwensman naar postkan· 
toor in Djakarta. Drie uur later 
vertrouwensman terug: moe, be
zweet, grote pakken zwaar stor
send op z'n rug ! Brede triomfan· 
telijke smile welke kennelijk uit
drukt dat het niet eenvoudig was 
geweest maar dat ie 't toch maar 
gefixed had. Gooit aile pakken bij 
verbijsterd employeetje op bureau 
en zegt: 

,Asjeblieft, tuan, voor Rp. 500 .• 
blanco posweselpormulieren, 5000 
stuks totaal. ..... ! !" 

De stortvloed van minder nette 
woorden door employeetje geuit 
zullen we i.v.m. de Uitlaat· 
censuur maar achterwege l aten. 
Maar gelachen dat we heh~ 
ben ...... !!! 

(histori!ch) 

,,Ik heb prachtig nieuws voor je. ] e advocaat 
zegt, d<lt jij gelijk had." 

I " 
I 
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Walpersoneel 

TOT DIENSTCHEF DE ADJUNCTCHEFS : G. D. Mitchell; 
B. D. de hger; L. van Darn en H . L. Manson. 

TOT ADJUNCTCHEF DE HOOFDEMPLOYE'S : C. F. M. 
Rab; H. H. W. Groot; F. van der Stok; J . B. K. Siebe; Jhr. J.W.O. 
v. d. Bosch; J. W. Luymes en S. W. Oost Lievense. 

TOT HOOFDEMPLOYE DE EMPLOYE'S : J. P. Pool; Me
vrouw A. J. v. Pesch; A. S. Klein; L. J. Bos; J. E. Landeweer; 
P . Hullernan; D. Theys ; B. A. de Graaf; P . A. J . M. Maas; M. C . 

. Solomons; H. H. Mersen Senn van Basel; G. Hofland; G. J . Reil· 
serna en J, M. Kievits. 

· TOT ASS. BEDRIJFSLEIDERj HOOFDEMPLOYE DE ASS. 
BEDRIJFSLEIDERj EMPLOYE : E. A. Zijlstra .. 

TOT HOOFDBAASj HOOFDEMPLOYE DE BAAS Aj EMPLO· 
YE : Tan Tjoen Hoat. 

TOT HOOFDEMPLOYEj TEKENAAR le KLASSE DE EM· 
PLOYEj TEKENAAR le KLASSE : J. Doornbos en J . Tannen· 
haum. 

TOT HOOFDBAAS/EM.PLOYE DE BAZEN A/EMPLOYE: 
J . Leenheer; J. H. Redeker; B. F. Schaefer en W. F. R. Muyderman. 

TOT BAAS A/ EMPLOYE DE BAZEN B/ EMPI..OYE: J. A. 
Hofstede en J. P. Koster. 

TOT LOCAAL-HOOFDEMPLOYE DE LOCAAL-EMPLOYE'S: 
R. Soerodjo en J. H. C. Gorter. 

TOT BAAS Aj LOCAAL-EMPLOYE DE BAAS Bj LOCAAL· 
EMPLOYE: D. Abra-hams. 

TOT I..OCAAL-EMPLOYE DE BEAMBTEN : Tan Heng 
Tjiang; F. L. Hoffman; M. Cb. Muller ; E. C. Hetzscholdt; C. P . 
Sibhal-d; T-an Eng Sioe; Ch. Baudoin; R. Pietcr; F. R. Bish en 
J. Pauinasarany. 

TOT BAAS Bj LOCAAL·EMPLOYE DE ONDERBAZEN A j 
BEAMBTE: V. Cr~in en S. Latupapua·. 

TOT BAAS Bj LOCAAL.EMPI..OYE DE ONDERBAAS Bj 
BEAMBTE: F. A. Johann· 

TOT ONDERBAAS A/ BEAM,BTE DE ONDERBAZEN B/ 
BEAMBTE: Ng. Sing; G. H. A. W. van Betuw; Lay Ade; Dja· 
karia en Ramean b. Raiima. 

TOT BEAMBTE DE HOOFDKLERKEN I : H. A. A. Nunu· 
mete; A. I... P. Rademaker; M. Siregar; Moh. Tahir; Mevr. E. L. 
Wantania; Thio Kang Giok; M. Limbat; 0. L. Gandnrin; L. to· 

PROM• 
per 1 Jan 

Het is de redactie van ,de Uitlaat" een bijzond 

1 Januari 1955 te ku 

. yok; Kamsir; E. M. A. Bake; Abdoel Azis; E. Hornung; Lauw 
Giok Kim; R. Nelwnn; Mej. J . A. Zitter e.n J. F. Ticoalu. 

TOT HOOFDOPZICHTERj BEAMBTE DE OPZICHTER 1/ 
HOOFDKLERK I : F. Hall. 

TOT HOOFDKLERK I DE HOOFDKLERKEN ll : Oei Ek 
Ho; Tan Kheng Seng ; D. R. Loen; Tjiong Peng Som; M. Soe· 
karwo; Mej. H. M. Sarapil; Mob. · Hasan; Choo Buck Suah; Tan 
Tik Giam; E. Moesa Admadikarya; Mob. Hoesein; M.ej. · H. \'. d. 
Sluis; S. W. Sual; W. Kessing; Moh. Saleh; B. S. Veldbuyzen; 
H. L. D. Hoely; M. Lumhan Tobing en D. Bastiaans. 

TOT OPZICHTER I/ HOOFDKLERK I DE OPZICHTER II/ 
HOOFDKLERK II : H. F. Meeng. 

TOT HOOFDKLERK II DE le KLERKEN: A. Pelapory; 
"0. Is hack; Hassan Anw2r; E. Soedira; S. Sanglir ; · Mob. Noeh; 
Moh. Baky Loebis; Goh Cheng Chuan; Cheab Lean Sui; A. Slamet 
Soekarmo; E. Kilian; Isa; Ibra-him b. Am sir; Harli Suhardja; 
Soewandono Soekondono; E. Sambas; Imam; J, p, Kakisina; 
E. Zijlstra en S. J . Pattipeiluhu. 

TOT OPZICHTER Il j HOOFDKLERK II DE OPZICHTERS 
Ill j le KLERK: J. L. B. Pontoh; Zainin Manan St. Rangkaja 
Bungsu. 

TOT le KLER~ DE lie KLERKEN: Abd. Moernd; Sanoesi; 
Amsab b. Kamiin; Hadji Mob. Soeoed; D. Kamoello; Djung Jong 
Sang; I . Gd'e Wajan Suwanda; A. Lorianus; Moh. Noor; Sakka 
nl Hoesimg; Arsjad Arief; I. Balanda; Mob. Joesoef; Djaelani; 
Boen Ngim San; R. Niode; J, W. Maapi; S. Djajadi; Esap Pen· 
djol ; Hidajnt Sajuti; A. A. Suot; Soesingib; A. Beriang; Sutardjo 
'h. Djuriman; Rd. S. Kamidi; Urai Usman b . Rd. Madun; J . A. 
Huwae; Mej. Th. J. M. Bleeker; R . G . de Quillettes en Moh. Nadi. 

TOT 2de KLERK DE 3de KLERKEN: Batjo; F·oeng Sin Po; 
J. J . Lauwoie; Tan Kim Hok; Abdullah; Tjan Djiem Tjioe; Tn· 
brani ; Moeid; Mob. Saleh; P. Nirabua; Raimin b. Moh. Doelah; 
Mat Anwa~; E. H. Soehaemi; Sarpi-ie Ra'enoa; Theng Kong Tek; 
0. Kond~meha; A. Dnrniri ; Sakri b. Ribut; Satrawinata; F. Pasa· 
nea; Sia Giok Bie; H. Marzuki; Kuswari b· Soepardjo; Nirwan; 
A. Eilbracbt; Hassan Mob; Marsani; Marzuki Azmy; Ong Bong 
Thong; Djajn; Mob. ldris; Soelniman I ; S. Tulus; Lob Heng Kit; 
P. Runtu; Ba·harudin b. Gani; Yeo Si-ak Chong; Poh Kim Inn R; 
C. de Vries; Mob. Tahir; Yeo See Chye; Oei Kim Thay; Boediman 
b. Anang Boegak; L. Fernandez; Tji,a Shak Tjbio ; Moh. Samauna; 
So Boen Kie; Kang Yong Joo; Abubakar b. Ibrahim ; Murtaba b. 
Burak; Mej. M.. Verhoog; T. Tobing; Eddie·II b. Soekarno ; Oei 
Keng Tjong; D. R. Mahlmann; Sudjito; Wirjanto Tjondroh At· 
modjo; A. P . E. Mu11er; D. Cl. Frankbanel en Tjan Tjeng Kim· 

TOT PAKHUISMEESTER 1/ HOOFDKLERK I DE PAKHUIS. 
MEESTER II; HOOFDKLERK II : ·E. L. Syimta. 



OTIES 
• 1uar1 1955 

:ler genoegen de volgende bevorderingen per 

unnen bekend maken: 

TOT PAKHUISMEESTER Ilj le KLERK DE PAKHUISM.EES
TERS IIIj2de KLERK .: Moesa en Ismail b. Jabja. 

TOT HOOFDVOORMANj BEAMBTE DE VOORMAN I j 
HOOFDKLERK I : J, E. de Leau. 

TOT VOORMAN I j HOOFDKLERK I DE VOORLIEDEN II/ 
HOOFDKLERK II : Tjoa- Kiong Eng en Ch. H. D. Hek.ker. 

· TOT VOORMAN Ilj HOOFDKLERK II DE VOORMAN II/ 
.t;; KLERK : Saiid. 

TOT VOORMAN IIj le KLERK DE VOORLIEDEN IIIj 2-de 
KLERK : M.ui Chu Guan en Moh. Sjarif. 

TOT HOOFDMANTRI-VERPLEGER l j BEAMBTE DE 
HOOFDMANTRI-VERPLEGERS Ilj HOOFDKLERK I : F. Ma
sengi; A. Rnwung en J. W. Pandebki. 

TOT STENO-TYPISTE I j HOOFDKLERK I DE STENO-TY
PISTE Ilj HOOFDKLERK II : Mej. E. J. Muller. 

TOT HOOFDTlKSTER Ilj le KLERKE DE TIKSTER I j 2de 
KLERKE : Mej. E. Beer. 

TOT TIKKER l j 2de KLERK DE TIKKERS llj 3e KLERK: 
Achmad Burh-a_n; Mej. J. A. Kana; Mej. Liem Siok Tjoe; Mej. 
F. Lilipaly en Mej. R. D. Palapessy. 

TOT HOOFDKASSIER Il j HOOFDKLERK I DE KASSlER 
I j HOOFDKLERK II : Liem Han Hok .. 

* 
Nautisch varend personeel 

TOT GEZAGVOERDER DEle STUURLIEDEN: H. J. Stok ; 
F. Fleischer; Th. v. d. Voort ; J. v. Mackelenherg en H. Boorsma. 

TOT 2de 5-TUURMAN DE 3de STUURLIEDEN : J. Ozinga ; 
W. F. H. Hendriks; H. K. Kruk; A. E. B. Triebels; D. E. Heere ; 
W. J. Florie; B. H. van Oudvorst; F. E. de Nieuwe; Ong Goan 
Han; J. N. Olijve; H. Samson; A. Welsch; B. Ezerman; J. W. 
Swaving; R. Edsen; J.P. Duykers; C. de Beer; N.J. L. Kortekaas ; 
.J, Schoutrop; C. A. Voorrips; J, Onwejan; J, v. d. Horst; E. A. 
Rontgen; A. C. E. Caloh; W. Wessel en A. C. de Kubher. 

TOT 3de STUURMAN DE 4de STUURLIEDEN: J. Eeren
berg; ~· M .. Ducrot; E. J. Robijns; H. Latooy; A. Edelman; C. E. 
Weber; A. J. Riks; F. Slee; L. A. van Rijn; H. A. van Geldere; 
P. van Doorn; L. C. Groeneveld; B. Kwant; C. Gar.denier ; R. B. 
Morgenland; J. J. Buser; F. G. van Amersfoorth; A. J. Witteveen; 
A. J. Ista; H. J. van Moppes; F. A. Zweere; Th. H. Wuisman; 
A. Buis ; F. J. Engeh; H. W. Tiemeyer; C. D. van Noppeu; A. 

raarteliJkste gelukwensen! 

Kraal; J. Huisenga; M. Born; P. Spuij; P. Foppema; L. A. G. 
Schickendantz; C. J. de Nies; D. den Hertog; J . J. E. M. Bruyn; 
G. J. W. P. Faessen; 0. J. Stumpf; A. Th. v. d. Crommenacker; 
R. Groenemeyer; W. Flach; W. Hiskemuller; ~- v. d. Palm; G.~· 
de Joug; A. Carbaat; D. Bodaan; J. C. H. W1mmers; F. J, Kub1· 
nek; E. Th. W. Verkouteren en J. Biever. 

TOT STUURMAN-LOCAAL V AART DE WND. S'rUURLIE· 
DEN-LOCAALVAART: W. P. E. Kols en J. S._H. Masinambouw. 

TOT LADINGKLERK DE LEERLINGEN-LADINGKLERK : 
E. Tangka en W. F. Veerman. 

* 
Technisch varend personeel 

TOT HOOFDWERKTUIGKUNDIGE DE 2de WERKTUIG
KUNDIGEN : L. van Dijk; A. L. Goossens; D. C. Claus; R. Th. 
Nijvenheim; H. J. Wijlenburg en L. W. Bense. 

TOT 2de WERKTUIGKUNDIGE De 3de WERKTUIGKUN
DIGEN: W. E. Woutering; J. Meulenkamp; C. D. de Jong; F. 
Poelslra; C. W. Leeflang; E. M. C. Anthonijsz; M. M. Sybesma 
en J, R. Mulder. 

TOT 3de WERKTUIGKUNDIGE De 4de WERK'rUIGKUN
DIGEN: H. Schout; S. Barendregt; J. F. Elmensdorp; A. E. 
Schnitzler; W. J. D. Kluppell ; J. Zwolle; R. Pool; J . Roos en 
T . van Voorst . 

TOT 4de WERKTUIGKUNDIGE DE Sde WERKTUIGKUN· 
DIGEN : Th. B. F. Leyde'kkers; Ch. H. Valenbreder; H. van der 
Willigen; A. ler Welle ; K. Koopmans; J. G. Rombeek; B. G. 
Hogeweg; J. Mulder; A. Huibregtse; Renee Tency Wattimena-; 
G. DoeSburg; A. van den Brink; J. A. G. Joha; G. Bout; C. Lig
tenberg; A. Fort gens; D. J. Jansen; E. Horlings; L. J. Gillessen; 
R. H. Stelter; F. L. J, Schornack vd. Waag; H. Bongertman; 
H . J. Vos; J, A· Claassen; W. C. J. Peters; J. C. Th. Moelands; 
Kwn Song Tiauw; H. Hagenauw; R. Dopheide; F. Tielsch; W. A. C. 
van Rooy; J, E. Ha-rlzuiker; J. T. Spaans; E. N. van Don; w. G. 
Karhof; R. Frietm{ln; J . W. Stortelers ; J. M. van den Kieboom 
en E. Oeben . 

* 
Civi~le dienst 

TOT PROVIANDKLERK DE LEERLINGEN-PROVIAND
KLERK : M. Warouw; E. Londok; J. Roringp:mdcy; J. F. Tendenn 
I'll .J. A. Winda. 
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(vervolg van peg. 9) 

nog zeer nuttige inlichtingen over de 
vt-rdere route. 

Na twee dagen aan het Garda-meer 
te hebben vertoefd reden we via 
Vicenza naar Padua, waar wij dicht hij 
laatstgenoemde stad weer een goed be· 
waakt en van aile gemakken voorzien 
kampeerterrein vonden, juist geschikt 
om ook hicr een extra dagje over te 
hlijven en vanda~:.ruit een bezoek aan 
Venetie te brengen. De weg naar Vene· 
tie gaat via eell autos_trada, .. __ welke 
eindigt bij een autorimessa, waar dui
zenden auto's in gestald kunnen worden 
vcrspreid over een tiental verdiepingen. 
Vana£ de Piazza di Roma wandelden 
we over talloze hoge bruggetjes door 
de stad tot de Piazza San Marco, het 
beroemde plein met de Dogenpaleizen. 
Terwijl we. ons -heerlijk in het zonnetje 
koesterden op . een terrasje beproefde 
een sneltekenaar zijn talenten op ons. 
En natuurlijk moesten we de duiven 
voeren, elkaar fotograferen met de 
duiven om onze hoofden heenfladde
rende. Na nog wat te hebben rondge· 
keken in de omgeving van de eeuwen· 
oude gebouwen maakten wij nog een 
ruotorboottochtje door de kanalen }angs 
de O'llde patriciershuizen, waa1·van de 
voordeureri alle aan het water liggen. 

Teruggekomen op de Piazza di Roma 
werd cie auto weer van de 9de verdie
ping naar heneden g~reden en het ging 
weer Padua-waarts uaar ons kamp. De 
volgende .morgen werd de tent weer 
in "epakt en · we re.len langs de auto· 
str

0
ada (waarvoor men iedere keer 75 

lires· moet hetalen) naar Mestre van· 
waaruit wij noordwaarts de richting 
volgden naar Cortina d'Ampezzo (vi~ 
de mooie Dolomieten Strasse). BIJ 
Ponte nalle Alpi begon het te regenen 
en we slipten verschillende malen op 
de gladde wegen. Na alle 4 handen op 
gelijke spanning te hehben gehracht 
ging het veel beter, doch het hlee£ al· 
tijd nog voorzichtig rijden. We zouden 
voorlopig geen heldere hemel meer te 
zien krijgen. 

De Falzarego-pas (2117 m.) maakt 
deel nit van de beroemde Dolomieten· 
weg; het is een goed aangelegde weg 
met ruime bochten en met flamY'e doch 
lange hellingen. In een flinke regenbui 
pasoeerden we Arabba, de Passo di 
Poruoi (2250 m.), de Karerpas, de 
Karersee, Balzano en Bressanone. Het · 
was ouitengewoon jammer dat het zich1l 
zo slecht bleef door de tot in de dalen 
hangende wolken; het zou anders .een 
der mooiste gedeelten van 'de reis voor 
ons zijn geweest. In een typisch oud 
Alpendorpje logeerden wij (Vipiteno 
vlak voor de Brenner) in een hotel
letje, eel\ gebouw dat 1300 jaar oud 
moest zijn. Men vimft trouwens in 

18 

Ooze maandelijlise foto·prijsvraag 

U ziet hiernaast de oplos· 
sing van de foto-puzzle we1-
ke was opgenomen in het 
N ovember-nummer: een 
gedeelte van een }worn van 
een karbouw. 
De nitgeloofde Rp. 15,
werden ditmaal gewonnen 
door de heer Baharuddin 
le 'klerk van het Agentschap 
te Padang. 

* 

Wat stelt dit vo01·? Be
kijkt u deze afbeelding eens 
goed. Als u weet, wat de 
foto voorstelt, zend dan uw 
oplossiug: in a an: de redac
tie van ,de Uitlaat" -
p / a n.v. K.P.M. - Medan 
Merdeka Timnr 5 - Dja· 
karta: In de linker--hoven
hoek van de envelop zet u: 
foto-puzzle. 
Uiterste datum van inzen
ding: 20 Fehruari a.s. 

\___, ___ _) 
ltalie nog heel veel "ebouwen (al dan . "' met gerestaureerd) die nog ouder zijn. 

Na een stevig ontbijt bestegen we de 
Brennerpas. Het regende nog steeds, 
doch hogerop werden h et sneemv-- en 
hagelbuien; overal langs de her"hel-
1. "' mgen zagen we hesneeuwrle denne· 
bomen also£ het Kersttijd was inplaats 
van midden zomer'. Na in een ijzige 
koude de douuneformaliteiten te heh
ben vervuld, begon de afdaling met 
ruimc zigzags naar Innsbriick. Ondanks 
slecht weer schijnt deze mooie stad in 
Tirol overstroomd tc zijn met vreem
delingen. Er is dan ook inderdaad veel 
hezienswaardigs. De vele mooie oude 
huisjes, waarin vaak Konditoreis en 
W e:i.nstuhen zijn gevestigd, de schil.Ier-

achtige Herzog Friedrichstrasse met 
de hogengangctjes waarlangs zich de 
winkeltjes hevinden. Op de hovenver
d'ieping van het ,Hochhaus" heeft men 
vanuit het aldaar gevestigde restaurant 
een schitterend uitzicht over de rrehele 

"' stad met de omringende sneeuwbergen. 
In de prachtige omgeving zijn verschil
lende uitstapjes te maken, zodat een 
verblijf van meerdere dagen zeker 
gerei!htvaardigd is. Mocht u ooit daar 
komen, dan moet u ook zeker niet ver
zuimcn een hezoek te brengen aan een 
honte Tiroler avond. U zult u zeker 
vermaken! 

C. deL. 
(slot volgt) 



Het ms· "Baucf' draatit Priok's eerste havett binn~n. Op cle achtergroncl is de Gunnng Gedeh clrt~rlelijk zichtbatu. 

FILMA VONDEN LOGEERGEBOUW. 

He't blijkt dat bepaalde oude films 
het toch altijd nog goed ,doen". 
Zo werd op Donderdag 18 November 
voor een stampvolle zaal de bekende 
film ,You are always in my heart" 
vertoond, die dan ook algemeen zeer 
w~rd gewaardeerd. V ooraf werd een 
aardig filmje over ,Caracas" gedraaid, 
hetwelk door de B.P.M. ter b eschikking 
was gesteld. 

Op 9 December jl. werd wederom een 
filmavond gegeven, waarbij de 20-minu
tenfilm over Arturo Toscanini alsmede 
de selectie nit de Polygoon Nieuws
joumalen wei de hoogtepunten waren. 
, Leven en werken op Venezuela" deel2, 
leed evenals op de vorige avond weer 
erg prettig aan, terwijl het filmpje over 
Holland in de Decemhermaand one 
eigenlijk, ondanks de koude, weer even 
sterk deed verlangen naar die bijzon
dere sfeer welke kenmerkend is voor 
Nederland in de gezellige December
maand. 

Uitltukkin 'Jen 
Er leven nog heel wat mannen 

en vrouwen uit het verleden 
voort in veelgehruikte Neder· 
landse uitdrtikkingen. Die uit
drukkingen zult u ongetwijfeld 
wei kennen, maar weet u ook, wie 
de mensen waren op wie zij slaan? 
Hier heht u er een tiental om uw 
krachten op te proheren. Wan
neer u er niet uitkomt, vindt u 
de oplossing op pagina 21. 

1. Hermesvleugeltjes. 
2. Sisyphusarbeid. 
3. Jacobsladder. 
4. RontgenstraJen. 
5. Homerisch gelach 
6. Tantaluskwelling. 
7. Macchiavellistische politiek. 
8. Aesculaapstaf. 
9. Victoriaanse tijd. 

1 0. Platonische liefde. 

(toto: studio Tong &- Ttm) 
Een ambtenaar in een van de Engelse kolo· 

niiin, die 'lie eerljjkheid van zijn hnisknecht op 
de proef wilde stellen, liet een bankiDiljet van 
een pond sterling op de tafel liggen. De knecbt 
vond bet briefje en gaf bet plicbtsgetrouw nan 
zijn meester terug. 

,Je knot ' t bouden als een teken van waar
dering voor je eerlijkbeid," zei de ambtenaar· 

Deze proef werd' op ongeregelde tijden her· 
haald. De dienslknecht faalde nooit bet geld 
terug te geven en de meester zei steeds weer : 

,Je kunt het houden als een teken van waar
d'ering voor je eerlijkheid"· 

Op zekere oog liet de ambtenaar zonder op· 
zet zijn portemonnaie op tafel liggen. Er zaten 
verscheidene bankbiljetten van vijf pond in. 
Het ding verdween en de huisjongen hield zijn 
mond'. 

,Heb jij mijn portemonnaie gevonden?" 
vroeg de ambtennar. 

, Ja, meneer !" antwoordde de man rnstig. 
,Nu, waar is h et dan?" 
,l·k beb 't gehouden als teken van waardering 

voor mijn eerlijkheid," zei de jongen. 

Een intellectueel is iemand, die al 
van Toulouse Lautrec had . gehoord, 
viior hij de film "Moulin Rouge" bad 
gezien. 
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De volgende mutaties vonden bij onze maatsehappij plaats. 

AANGEKOM~N. 

Per vliegtuig : 

M. Hage le stm. 29/ 11 ex. RV/ SV 
A. H. Aelbers 2de stm- 29/ 11 ex. RV/SV 
n. G. Bloemers gezagv. 6/ 12 ex RV 
A. L. van Raemdonck hfd. wtk. 6/12 ex RV 
W. Lorijnen hfd. wtk. 11/ 12 ex RV 
B. Ch. Breedland Zde s\m. 11/lZ ex RV/ SV 
D. C. Claus 2de wtk. 13/12 ex RV 
W.F. Huyding gezngv. 16/ 12 ex RV 
J. J. S. van Alphen gezagv. 16/ 12 ex RWZV 
L. J. Eijken 2de stm. 18/12 ex RV/ SV 

Per ms. ,Willem Ruys" ddo. 30/ 12 : 

R-Ch. Kraft van Ermel hfd. cmpl. 
P .N. van Veen en gezin empl. 
J. Beem en gezin empl. 

Mevr- C.W. van Voort- gezin 
hnizen en kinderen hfd. enliJII. 

Mevr- A.A. de Wit-van gezin empl. 
Es en kinderen 

Mevr. Tj.N, van Over- echtg. empl. 
hagen-Han 

Mev1·· J. Haringsma- echtg. le stm. 
v.d. Vliet 

Mevr- HJ. Klij.o-Putto cchtg. le stm. 
Mevr. G.E. Carels· cchtg. 3de wtk 

Huisman 

ex EV (naar afd. CM/ HK) 
ex EV (naar afd. PZ/ WP) 
ex EV (nnar Nnnt. Inst./Tg. 

Priok) 

Mevr. D.L.'F. 'Philips- echtg. 4de stm. 
Verkonter 

VERTROKKEN. 

Per vl iegtuig : 

J. Nicolai 
J. Thiebout 
B. H. Niessen 
A. Augnsteijn 
A. Dijkstrn 
J. N. Olijve 
D. · A. de Klerk 
J. B. v.d. Blink 
N • .J. de Hoog 
H. .T. Nieuwenknmp 

J. J. HazelhoH 
H. P- de · Kenlenaar 
C. van Huizen 
G. Buijze 
H. Brockman 
L.A.J. te Boekhorst 
D. D. Minnema 

Wel k om 

hfd. wtk. 
hfd. empl. 
le stm. 
hfd. wtk. 
hfd. wlk. 
3de .. sun. 
em pl. 
le stm-
2de wtk . 
hfd. empl. 

gezagv. 
3de stm. 
2de wtk. 
2de wtk-
3de wt-k. 
adj . chef 
le stm-

21!11 RY 
24/ 11 GSV (ex afd. Clnims/ HK). 
1/ 12 RV 
7/12 VP 
7/12 RV 
B/12 RV;SV 
8/12 VGV (ex ng. Oosthavcn ) 

15/12 RV 
15/ 12 RV/SV 
15/ 12 GSV (ex . afd. ND/ Tg. 

21/12 RV 
22/ 12 RV/ SV 
22/ 12 RV 
22/12 RV/ SV 
22/ 12 RV/ SV 

Priok) 

23/12 GSV / OP (ex. ag. l)adan g) 
29/ 12 RV 

Per ss. ,Nieuw Holland" ddo. 18 / 11 naar Austratie: 

HJ.A.H. Venema 
en gezin 

adj. chef RV <ex ag. Singapore) 

Per ms. , Witle m .Ruys" ddo . 6 / l ' 55 : 

B. A. Wilbrink 
C. 0. H. Hindriks 
J. J. Mulder en gezin 
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gezag'l'. 
gezagv. 
chef van 

diens·l 

VP 
RV/OP 
EV I ontslag op verzoek (ex afd. 

. CD/ HK) 

E. van der Kamp en cmpl. 
cchtg. 

J. W. Swaving en ge· 
zin 

J. A. Len Hage 
P. A. de Vlieger en 

gezin 
Tj. v. d. Schaal 
G. B. Edwards van 

Muyen en gezin 
Mevr. C. Tesink-La 

Croix en kind 
P. J. M. Ooms 
R. T. Wattime.na en 

echtg. 

3e ~tm. 

•le stm. 
2de wtk. 

2de wtk. 
3de wtk-

;ezin 2de 
wtk. 

5de wtk. 
5de wtk. 

EV (ex afd- CM/ HK) 

HV/ SV 

met ontslag 
RV 

onLslag op verzoek 
RV 

met ontslag 
met ontslag 

Goede reis en behoude n aankomst 

NIEUW AANGENOMEN : 

A.· J. Koomans 
C. B. Rombouts 
J. Kok 

5de wtk. 
4de S{rn. 
kv. 3de wtk. 

ddo. 20/ 11 alhier aangenome.n 
ddo. 25/ 11 per vliegtuig aangek
ddo . 13/ 12 per vliegtuig aangek-

Wetkom bij onze maatschappi j. 

MUTATIES : 

M. Egmond hfd. empl. 

Mr. F.H. von Meyen- hid . empl. 
feldt . 

16i ll van Werk.pl./Tg. Priok 
naar TD/ ag. Makassar 

18111 van Seerelarie/ HK naar ag. 
Tg. Priok 

1?/ 11 van ag. Surnbaia naar ag. D. van Sanlen emp]. 

J. v.d . Bijl 
E. A. de Bruyn 

J. F. W. Benz 

W. A. Moraux 

G. A. de Beer 

· E. J. Kasegcr 

Tjan Kien1 Liang 

3de wtk. 
hfd. empl. 

em pl. 

Joe. empl. 

empl . . 

loc. empl. 

2de wtk-

Singapore 
19/ 11 met ontslag 
22/ 11 van ag. Makassar naar 

Snrveydiens-t/ Tg. Priok 
22/ 11 van ag. Padang naar ag. 

Tg. Priok 
26/ 11 van ag. Bima naar ag. 

Donggala 
30/11 van ug. Dong gala naar a g. 

Tg. Priok 
1/ 12 · met . ontslag (ex. Ink. & 

Mag. dienst/ Tg. Priok) 
11/ 12 outs lag op verzoek 

In memoria m 

Van ons Amstenlam-kautoor ontvangen wij hericht, dat 
op 21 November jl. te Amsterdam in de leeftijd van 61 

jaar is overleclen de heer 

H. J. Veltman 

in leven gepensionneerd gezagvoerder 
maatschappij 

Hij ruste in vrede 

van onze 
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Hier hebt u de oplossing van de 
puzzle, die u op pagina 19 werd opge
geven. De boetrokken mensen zijn : 

1. De Griekse God van de handel 
Hermes, die tevens de bode der goden 
was en als zodanig werd afgeheeld met 
gevleugelde voeten. 

2. D!! mytische .koning van Corinthe, 
die wegens godslastering na zijn dood 
in de onderwereld een steenblok tegen 
een helling moest oprollen; als hij hij
na bovenaan was, rolde bet hlok echter 
weer terug. Vandaar dat Sisyphusarbeitl 
zovet l hetckent als onhegonnen werk. 

3. De aartsvnder Jacob, die in ecn . 
droom een ladder zag, welke tot in de 
hem el reikte. Vandaar dat met Jacohs
ladder ook een riem of ketting wordt 
aangeduid, waaraan geen einde is en 
die bijvoorbeeld dient voor het mecha
nisch e transport van zand en grint. 

4. De Duitse natuurkundige Ront
gen, die in 1895 electro-magnetische 
stralen met een sterk doordringings· 
vermogen ontdekte, welke hij X-stralen 
noemde, maar die later naar hem zijn 
genoemd. 

5. Homerus, de Griekse dichter uit 
de 9de eeuw· voor Chr., in wiens hel
dendichten herhaaldelijk sprake is van 
een daverend g$'!1ach. 

6. De mytische koning van Phrygie 
Tantalus, die de goden hij een maaltijd 
het vlees van zijn zoon voorzette en 
daarom werd veroordeeld om in de on
derwereld, omringd door water en 
vruchten, voortdurend honger en dorst 
te lijden. 

7. Macchiavelli, de Florentijnse 
staatssecretaris, die leefde omstreeks 
1500 en zich bekendheid en berucht
heid verwierf door zijn leer, dat de 
Staat zich moet laten leiden niet door 
zede1ijke beginselen, maar uitsluitend 
door· overwegingen van nuttigheid. 

8. De Griekse en Romeinse god de1· 
geneeskunde Aesculaap, die als t eken 
van zijn waardigheid steeds een staf, 
omwikke1d door twee slangen , bij zich 
droeg. 

9. Victoria, de Engelse koningin, die 
regeerde gedurende het grootste ge· 
deelte van de l9de eeuw en onder wier 
regering Engeland een periode van on
gekende hloei beleefde. 

10. De Griekse wijsgeer uit de 4de 
eeuw voor Chr. Plato, die zich in ver· 
schillende zijner geschrifteh voor
stander toont van een liefde tussen 
personen van verschillend geslacht, 
welke zuiver op geestelijke sympathie, 
niet op . lichamelijke . aantrekkings· 
kracht, is gebaseerd. 

lk zie, ik zie, wat jij niet ziet .... ! 

Onder dit motto nodigen , Die Rycke Reeders" u uit op 
4, 5 of 6 Februari a.s. des avonds om 8 uur in de Stads· 
schouwburg (Gedung Kesenian) te Djakarta een van hun 
voorste11ingen hij te wonen. 

Het stuk beet overigens : ,Maandag a.s. · · · ... " en die 
voorstellingen vinden plaats op Vrijdag, Zaterdag en Zon· 
dag. Hier klopt dus al iets niet en het is maar de vraag of 
u een thriller, een blijspel ~ cen drama, een klm:ht of , iiber· 
haupt" een toneelstuk te zien zult krijgen. Vandaar dat 
motto, hegrijpt u? 

Een ding is zeker: u komt niet voor niets. , Die Rycke 
Reeders" zullen er zijn en zij zullen u in ieder geval , iets" 
Iaten zien en horen. Misscbien zult u de neiging· nauwelijk:; 
kunnen onderdrukken uw buurman in de zaal bet raadseltje 
op te geven dat hierboven staat. Als die buurman slim is 

volgt bij de spelregels en bij stelt u de wedervraag: , Wat zie je dan?" 
en dan krijgt u bet moeilijk! Want wat ziet u ? ! 

Komt u maar eens kijken, dan zult u h et zien (. . . . . . of niet!) 

foto : J. H. C. Vermeulen opname In KRO-stu dlo 
Op 1l November jl. voncl de OJ111ltm e -vrm het groeten·pl·ogrrrmnw J>laats, speci.aal bestemd· 

· · voor opunremlen van de m ~-~· , rr .. aingftJ>Oe" eu ,.Knrr.ton" . 
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Mei. Ong T1oe Koan 
hootat. 1/hootakl. II 

a.ta. TikkerfJ/HK 
35 ;aar 

1 Januari 1955 

M.ejuUrouw Ong 
Tjoe Koan werd op 
3 Juni 1903 te Am· 
hoina gehoren en trad 
op 1 Januad 1920 als 
klerke in dienst van 
onze ma.atschappij. 0p 
1 Januari 1946 werd 
zij tot hoofdtikster 1e 
klasse (hoofdklerke 
II) bevorderd. Tot op 
heden is zij nog steeds 
bij de afd. Tikkerij op 
het hoofdkantoor 
w~:rkzaam· 

Op 27 December 1901 geboren in het to~.n· 
n1alige Batavia, trad Tan IGm Jam, na ZIJD 

schoolopleiding, op 1 
Januari 1920 als klerk 
in dienst der KPM 
en werd tewerkgesteld 
op de afd. Statistiek. 
ln deze functie hleef 
hij werkzaam tot 1942, 
het jaar waarin de Ja. 
panuers Ind'onesie 
binnenvielen. Inmid· 
dels was Tan Kim Jam 
op 1 Januari 1938 en 
op 1 Januari 1941 
resp. tot hoofdklerk 
11 en hoof.dklerk I 
bevorderd. Tan Kim Jam 

beambte- ataeltng 
Na Japan's cwpitn· PZ/WP JHK 
. ldd h" . h 35 1aar Iatte me e lJ ZIC J Januari 1955 

weer onmiddelliik bij . 
onze maatschap:pij aan en werd geplaatst op de 
afd. Personele Zaken - afd. Walpersoneel, 
na·dat hij op 1 Januari 1946 inmiddels tot he· 
ainbte was benoemd. 

M. Patttkawa. 
hoojaklerk 1 - av. Tg, PTiok 

35 ;aar 
9 Januan 1955 

(gUn Joto beschtkbaar) 

Mezaac Pattikawa werd op 14 September 
1894 te Oma (Har.oekoe) geboren en trad op 
9 Januari 1920 als klerk in dienst bij onze 
maatschappij. Op 1 Maart 1948 werd hij tot 
hoofdklerk 2de klasse bevorderd, om op 1 Ja· 
nuari 1953 tot hoofdklerk I te worden aan• 
gesteld. 

De beer Pattikawa is nog steeds hij het 
agentschap Tg. Priok werkzaam. 
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Abdullah ICLris 
hootak.I - av. Benk1tlen 

35 1aar 
30 Januari 1955 

Op 22 Augustus 
1901 werd Abd·oellah 
Idris te Padang gebo· 
ren en trad op 30 J a· 
nu<~ri 1920 in dienst 
van onze maatschap· 
pij. Na op 1 Januar.i 
'42 tot l e klerk te zijn 
ingedeeld; werd bij op 
1 April 1949 tot 
hoofdklerk II bevor· 
.der·d on1 op 1 Janunri 
1952 tot hoofdklerk I 
te worden benoemd. 

Frans Ta-haparij, geboren op 4 Juni 1906 te 
Magelang, trad op 1 Januari 1930 als kranie 
in dienst van onze 
maatschappij. In 1936 
werd hij tot tally· 
lklerk bevorderd, om 
in 1939 tot gudang· 
klerk te worden aan· 
gesteld. Op 1 Januari 
1949 werd hij be· 
noemd tot guda·ng· 
mandur, terwijl op l 
Januari 1953 zijn he· 
vordering tot pakhui.s
meester III afkwam. 
De beer Tahaparij, 
die op ons Ambon· 
agentschap werkzaam 
is, hoopt op 1 Januari 
'55 bet feit te herden· 
ken dot h.ij voor 25 

F. Tahaparf,j 
pakhuismr. 111/Zde kZ. 

agentschap Ambon 
25 1nar 

l Januari 1955 

jaar bij onze maatschappij in dienst wad. 

Made Gamptz 
Mandur Bait Hotel 

25 tah.un 
1. Djanuari 1955 

Ma.de Gampil terla· 
hir pad·a tgl. 15 No

pember 1904 di Kin· 
tamani (Bali) dan 
padn tgl. 1 Djanuari 

1930 mulai hekerdja 

sebagai pelajan dori 

Bali Hotel. Berhu· 
hung dengan riwajat 
pekerdjaannja jang 

baik kemudian ia di· 
naikkan pangkatnja 
mendjadi mandur. 

Bandu terlahir da
lam tahun 1900 di Ma· 
kassar dan mulai he· 
kerdja sebagai tukang 
las karbid dari Peru· 
sahaan kami di Makas
sar. Pada tanggal 1 
~anuari 1949 ia di· 
naikkan pangkatnja 
mendjadi Iasser kepa· 
la. Sehingga kini Ban· 
du masih bekerdja Banaoe 
pada hagian Dinas Teh· L~ser 

"k d . .p rwaki"lan Kepala Perw. Makassar 
m an e 25 tahun 
kami di Makassar. 2 D1anuari 1955 

Hendrik Hummelgens werd op 28 October 
1904 te Poerworedjo geboren, doorliep de 5-
jarige HBS te Serna· 
rang en studeerde 
daarna nog gedurende 
Ph jaar aan de Tech· 
nische Hogeschool te 
Bandung. Hij trad op 
4 Januari 1930 in 
dienst -der KPM en 
werd tewerkgesteld bij 
de afd. Claims van 
het hoofdkantoor. In 
September '33 werd 
bij voor de tij d van 2 
maanden op het agent· 
schap Padang ge. 
plaatst, om daarna 

weer voor 9 maanden 
werkzaam te zijn op 
de afd. Claims van 
het hooldkantoor. Dan 

H. Hummelgens 
/~ootaemploy~ 

25 jaar 
4 Januari 1955 

zien wij de beer Hummelgens voor korte t~r
mijnen geplaatst op het agentschapskantoor m 
Djakarta-Kotta, afd. Oaims, agentschap Palem· 
bang en werd' terug naar de afd. Oaims/ boofd. 
kanLoor. In Mei '35 werd hij overgeplaatst .naar 
bet agentschap Siaoe, om in Juli '37 via bet 
agentscbap Semarang tewerk te worden gesteld 
in Banjnwangi, alwaar bij in 1942 nog zat toen 
de Japanners Indonesie binnenvielen. Onder· 
tussen was de beer Hummelgens op 1 Januari 
1941 tot employe aangesteld. 

Na in verschillende Japanse interneringskam· 
pen te hebbe.n gezeten, meldde hij zich weder
om bij onze maatschappij nan en werd ge• 
plaatst op de aid. Comptabiliteit van bet Roofd
kantoor. In Augustus •46 werd hij overgeplaatst 
naar Donggala, alwaar hij tot Mei •43 werk· 
zaam 1bleef. Medio Juli 1948 vertrok de heer 
Hummelgens met verlof naar Europa en werd 
na ommekomst van d'it verl.of wederom tewerk· 
gesteld op de a-fd. Claims van bet boofdkan· 
toor. Op 1 Januari 1951 werd hij tot hoofd· 
employe bevot"derd. 

Medio Janua-ri '51 werd hij overgeplaatst nnar 
Belawan D eli, om in Februari '52 terug te 
komen on de afd. Claims. 

In FPbruari' van het vorige jaar vertrok de 
heer Hummelgens met ziekteverlof naar Ne· 
derland, van welk ver1of hij nog niet is 
terUIZI!ekeerd. Wij wensen hem een spoedig 
algeheel herstel toe en een tot ziens, 

Een slecht g,eheugen is de oorzaak, 
dat wij altijd praten over ,die 

goeie ouwe tijd". 



Gerardus van <ler Sande, geboren op 11 Juli 
1905 te Amsterdam, doorli.~p de 5-jarige HBS te 

Voorschoten, werkte 
eerst eukele jaren bij 
een expeditiebedrijf 
in Dordrecht en daar· 
na nog een jaar bij 
ode KNSM. te Amster· 
dam. Op 5 J auuari 
1930 trad hij in dienst 
van onze maatschappij 
en bleef eerst gedu
ren de een 3-tal maan· 
den werkzaam op .de 
afd . Passage. van he! 
hoofdkantoor. Daarna 
volgde zijn overphat· 
sing na:u· het ag. Sin-

G . van der Sande gapore, waarna hij 
hootdem~~ 1:%~ S'pore in 1933 met verlof 

5 Januari 1955 naar Europa vert·rok. 
Na ommekomst van dit verlof werd hij weder· 
om 4>!1 be-t Singapore·agentscha,p tewerkge?t eld, 
om in October '39 voor de tweede maal met 
Europees verlof te gaan. Toen de Dnitsers in 
Mei 1940 Nederland binnenvielen kon de heer 
Van -der Sande niet mecr naar Indonesie 
terugkeren en was dus · verplicht in Nederland 
te hlijven. In December '45 zien wij hem naar 
Sydney vertrekken, om in Juli 1946 weder.om 
te worden tewerkgesteld op het Singapore• 
agentschap. Eind 1950 vertrok hij met verlof 
naar Europa en, na van dit verlof te zijn terug. 
gekeerd, bleef hij gedurende 4 maanden op de 
P assage·afdeling van het hoofdkantoor ge· 
plaatst. In November 1951 ging hij opnienw 
naar het agentschap Singapore, alwaar hij tot 
op heden nog steeds werkzaam is. 

H enri Meyer werd op 25 Augustus 1907 te 
Arnhem gehoren, doorliep de 3-jarige HBS en 
daarna met goed ge-
volg de Kweekschool 
voor de Zeevaart ; op 
9 Januari 1930 trad 
hij nls 4de stuurman 
in (iienst van onze 
maatscliappij. In Sep· 
teiD'ber 1933 behaalde 
hij te Djak:ma zijn 
rang voor 2de stuur· · 
man GHV, om op 1 
A;pril 1937 1ot 3de .t\\'i ', 
stuurman te worden t),) 
aangesteld. 

In Septellllher 1938 H . Meyer 
hehaalde de h eer gezagvoerder 
M~yer, ev.~neens te 

9 
Ja~t 1a.a~955 D~nkarta , ZIJn 1e rang uan 

GHV en werd' op I Januari 1942 tot 2de stuur
man ;bevor.derd. Gedure.nde de J apanse bezet 
ting van lndonesie kwam hij in verschillendf 
Japanse interneringskampen terecht. Na dL 
tweede wereldoorlog ging de 'beer Meyer m et 
Elll'opees' verlof, .na ommekomst waarvan l1ij 
wederom ging varen. Op 1 Januari 1950 werd 
hij tot 1e stuurman aaugesteld; op 1 Januari 
1954 kwam zijn ,benoeming tot gezagvoer,der af. 

Dit is dan in het kort de levensbeschrijving 
van gezagvoerder H. Meyer over de tijd dat hij 
in diellSt is hij onze maa·tschappij. De Redactie 
van , de Uitlaat" zon echtet niet volledig zijn, 
wanneer zij geen melding maakte van een spe· 
ciale I10bby van deze j·nbila.ris. En deze ho,bby 
is fotograferen. De meesten van u zullen 
de laatste maanden ongetwijfeld' de fraaie foto
hijdragen van- de l!eer Meyer in ons hla·d' heb· 
hen bewonderd. Ook deze maand is ,de beste 
fo to van de maand" aftkomstig van deze ama· 
teur-foto graaf. Mogen wij thans nog verklappen 
dat aile foto's, welke door hem worden gemaakt 
en d·oor ons reeds verschillende malen Werden 
bekroond, zelf door bem aan boord worden 
ontwikkeld en afgedrukt • 

Onze harteliJkste gelukwensen; nog vele, Ja· 
ren in de beste gezondheid en dat wij nog lange 
tijd van de capaciteiten van deze fotograferende 
gezagvoerder mogen profiteren! 

G . van der K leyn 
ge!!agvoerder 

25 1aar - 15 Januar! 1955 
(g<Mn joto beschikbaar) 

Op 13 October 1~07 werd Gerrit van der 
Kleyn te .Fort de Kock geboren, (ioorliep d e 
Mulo en !daarna de Zeevaartschool, met als 
resultaat dat h ij in September '29 te Den Haag 
zijn rang baal<le voor 3de sluurman GHV · Op 
9 J anuari 1930 trad hij als 4de stnu·rman in 
dienst van de KPM. ln 1933 hehaalde hij te 
Djakarta zijn 2de rang GHV en werd op 1 April 
1\137 tot 3de -stuurman bevorderd. In Januari 
1939 werd eveneens te Djakarta ·de le rang 
GHV hehaald, om op 1 J amtari '42 tot 2-de 
stuurman te worden aa ngesteld. 

Gedurende de hezettingsjaren van lndonesie 
werd de heer Van der Kleyn door de J a· 
panners gei'nterneerd. Hierna ging hij direct 
weer varen en werd op 1 Januari 1950 tot 1e 
slUUJ"man 'bevor,derd. Zijn benoeming tot ge
zagvoerder kwam af op 1 Januari 1954. 
~~'f.'Joj_ .. _ h,l' ..... .. . . 

· 'l'e Amsterdam geboren op 8 Mei 1907, door
liep Everardus Engelherts de Ambachtssochool 
en daarna de Zee· 
vaartschool te Ter· 
schelling. Hij trad op 
9 Januari 1930 als 5de 
werktuigkundige in 
dienst van onze maat· 
schappij en werd op 
1 October 1937 tot 4de 
werktnigkundige be· 
vorderd. Gedurende 
Wereldoorlog II bleef 
de heer Engelherts 
doorvareu en werd op 
I Janua-ri 1946 tot 3-de 
werktnigkun.Jige he· 
noemd. Op 1 Janu3ri 
1950 werd hij tot 2de E. Engelbert~ 

hootdwerktuigkuncLige 
werktuigkundige aan· 25 jaar 
gesteld, om op 1 Juli 9 Januari 1955 
1954 tot hoofdwertktui'gkundige te worden he· 
vorderd. 

W. K . Santie 
hoofdklerk I - ag. Tg, Prlok 

25 jaM - 9 Januart 1955 
(9<Mn jato beschikbaar) 

Wimfried Kar-oendeng Santie werd op 11 
Janu,ari 1912 te Warenboengau (Menado) 
geboren, werkte eerst gedurende een 5-tal 
rrmanden als volontair .bij het KPM-agentschap 
te Amoerang en trad op 2 September als leer
lingladingklel'k in dienst V~n Onl?<e maatschap
pij. In 1934 werd hij tot ladmgkler.k bevorderd. 
Gedurende de laatste oorlog heeft de beer 
Santie d:oorgewerkt op het Syduey·kantoor van 
onze maatschappij. Op 1 Juli '46 werd hij op 
ci "en verzoek aan de wal geplaatst in de rang 
va~ hoofdklerk II. Op 1 Januari 1953 werd hij 
tot hoofdklerk I h evorderd. 

Moetd 
Diuru Usaha III -
Bengkel/Tg. Priok 

25 rohun 
15 Dj anuari 1955 

M.oeid, terlaliir dalam 

tahun 1910 di Tegal, 

pada tgl. 15 Djannari 

1930 mnlai bekerdja 

sebaga-i pesnruh pada 

Perusahaan kami· Pa· 

da tanggal 1 Djanuari 

1949 ia diangkat men

djadi pesuruh kepala, 

nntuk pad'a tanggal 

1 Djuli 1951 dinaik

kan p11ngkatuja men· 
.(fjadi Djuru Usaha III. 

. /man lifn Abdul Hamid 
djuru usaha I - Perwakilan 'l'g . Priok 

25 tahun 
20 Di anuart 1955 

(tidak ada portret) 

Terlahir p ada tgl. 11 Djanuari 1911 di Pa· 
manukau, lman 'bin Abdul Hamid pada tgl. 20 
Djanuari 1930 mulai bekerdja pada P erusahaan 
kumi. SetelRh mula" dinaikkan pangkatnja men
d jadi mandur gndang, pada tanggal 1 , April 
1947 ia diangkat mendjadi mandur gudang ke· 
pala, untuk pada I Djanuad 1953 diangkat 
mendjadi djuru usaha I. 
~nan lman bin Abdul Hamid sehingga kini 

masih bekerdja pada Perwakilan kami di' Tg .. 
Priok. 

Pieter Karel Willem Haack van der Goes 
werd op 21 Se;ptember 1908 te Padang ge?oren, 
doorliep (le Koningin 
Emma School (af'(). 
werktuigkunde) te Su
rabaia en tra(i op 29 
Januari 1930 als 5de 
werktuigknndige bij 
de KPM, in dienst. Op 
1 October 1937 werd 
h ij tot 4-de werktuig· 
kundige bevorderd, 
Gedurende de Jap.anse 
bezettingsjaren van 
Indonesie bleef hij 
doorvaren (o.a. op de 
,Nieuw-Zeeland" en 
de , Boissevain") en p ,K .W . Haack v , d. Goes 
were op 1 Januari hootdwerktuigkundige 

25 jaM 
1946 tot 3-de werk· 29 Januari 1955 
t;uigkundige aange. 
steld. Op 1 Januari 1950 en op 1 Jnli 1954 werd 

hij J"esp. hevorderd tot 2de· en hoofdwerktuig· 
kundige. 

De baas in huis. 

Een oude Indische sage zegt, .dat een pas 
getrouwd man zijn v11der om raad vroeg· over 
de ikwestie wie de baas in huis eigenlijk is: 
de man of de vrouw. De vader glimla~hte vrien· 
delijk en zeide : ,Mijn zoon, hier heb je hon
derd kippen en een span paaroen. Laad de 
kippen in de wagen en trek het land rond. En 
overal waar een echtpaar woont, onderzoek 
ilaar, wie de ba3s in huis is. Is het de vrouw, 
laat er een kip achter, is het de man, geeft hem 
dan een van je paarden." 

Nadat de jongeman acl1ter elkaar 99 kippen 
weggegeven had, kwam hij aan een eenzaam 
huis, waar hij de vraag stelde, die hij al 99 
maal gesteld had, namelijk, wie de baas in huis 
was. ,,Natuurlijk ben ik dat," zei de man. 

,Kunt u dat bewijzen?" vroeg de bezoeker. 
Waarop ·de man zijn vrouw riep, .(fie vol ijver 
bevestigde wat hij beweerd had. 

,Nu", zei de bezoeker, ,kiest u dan manr 
een paard uit." 

De boer koos het bruine paard, maar zijn 
vrouw trok hem terzijde en na een lang gesprek 
tmsen de echtelieden zei de boer, zich tot zijn 
bezoeker wendend : ,Als het u hetzelfde is, 
zou ik toch maar liever de schimmel hebben." 

Hij kreeg een kip en de bezoeker trok met 
zijn lege wagen verder. · 

Opschrijven 

,Schrijrt u altijd uw uitgaven op, mevrouw 
Schlump?" 

,lk schrij£ mijn uitgaven aileen op tot de 
vijftiende van de maand." 

,,Maa·r waarom?" . . 
,W el, van de zestiende af laat ik opschrij· 

ven !" 
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,E>ud--C.Roect" · ~preekt 

Actief-dienende K.P.M.-crs, denkt U 
wel cens aan de tijd die ook voor U 
komt, onherroepelijk, de tijd, dat ook 
U aan het einde zult zijn van Uw 
diensttijd bij de K.P.M.? Dat U (ik he
doe! hier de grote groep K.P.M.-ers, 
die naar Holland zal teruggaan) Uw 
werk bij onze K.P.M. zult neerlegge~ 
en met pensioen naar het oude land 
z ult terugkeren? 
· Velen yan U zullen, bij het lezen 
hiervau, deuken wat zal ik me . nu al 
d1·ukmaken over een uog ver verwij· 
derde toekomst. Bovendien heht U het 
al druk genoeg met Uw werk aan boord 
of aan de wal, met Uw schip, het varcn, 
laden en lossen en Uw administratie of 
Uw kantoor, hetzij op het hoofdkan
toor dan wei agentschap: in eeu woord 
met de dagelijkse beslt~mmeringen van 
iedere K.P.M.-er. 

v oor overpeinzingen over de tijd na 
Uw pensionnering, of die voor U nu 
kort voor de deur staat dan wel uog 
vele jaren in !tet verschiet ligt, hebt. U 
wel weinig tijd· en misschien ook tnet 
veel zin er over te piekeren, maar toch 
kan het geen kwaad, dat Uw aandach~ 
er eens op wordt gevestigd. ' 

Denkt niet, actief dienende K.P.M.~ 
et·s dat, als Uw pensionnering een feit 
is .,.eworden en U in Holland• zijt terug· 
gekeerd, uat U dan helemaal uit de 
K .P.M.-sfeer weg bent. lntegendeel! In 
Holland zult U bijna overal, waar U 
zich ook vestigt, mensen ontmoeten, 
die, of zij nu kort of lang uit het actieve 
K.P.M.-leven verdwenen zijn, nog steeds 
dezelfde K.P.M.-geest, die echte oude 
«ezellige geest van collegialiteit bezit· 
~en, die gedurende hun diensttijd on· 
willekeurip: ontstond en werd aange· 
kweekt. 

En wat U dan speciaal zult opmer· 
ken is, dat bijna al die mensen zijn 
toegetreden tot de U misschien slechts 
zeer oppervlakkig bekende Vereniging 
van Oud-Employe's der K .P.M. 
,K.P.M.", in de wandeling nog al eens 
OUD-ROEST genoemd. Op deze bij
naam zijn zij zelfs een beetje trots, al 
valt er nog zeer weinig roest af te bik
ken van het overgrote deel van die 
leden. 

Er zullen zich onder de nu nog actief 
dienenden bij U personen hevinden, 
die wei eens tijdens hun verlof, en dan 
uitgenodigd door het kantoor der 
K.P.M. te Amsterdam, hebben deelge· 
nomen. aan een bridge-drive, die ge
houden werd tussen het actieve perso
neel van h et Amsterdam-kantoor en 
ooze Vereniging, en zij zullen tlaar 
zeker de prettige K.P .M.-sfeer hehben 
gewaardeerJ. 

Zegt het U misschien iets, als ik 
memoreer, actieve K.P.M.-ers, dat ooze 
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De Vereniging va11 Oud-EmiJloye's der KPM vierde op 6 November a.p. haar 30-jarig bestaan 
met een zeer geslaagde fe estavon.d in Kra.mapolsky te Amsterdam. 

Vereniging aan het einde van het 30ste 
verenigingsjaar, op 6 November 1954, 
821 leden telde, waaronder circa 
160 donatrices? Dit is gewis een 
respectabel aantal en een hewijs, dat 
deze vereniging bloeit. Het Bestunr 
acht zich dan ook gelukkig, dat zij de 
band tussen de K.P.M.-ers in stand 
houdt en verotevigt. 

· Onthoudt dit, thuisvarende K.P.M.· 
ers, ook voor U i s er plaats in onze 
grote V ereniging en er wordt op U 
gerekend, want van de nieuw-gepen
sionneerden moeten wij het op den 
duur immers hebben. 

U zult er op de gezellige maande
lijkse hijeenkomsten en · de reunie's de 
oude pleizierige K.P.M.-sfeer aantref
fen, die beroemd is. En ik vertel ·u 
geen leugens, als ik beweer, dat er 
geen enkel ander Nederlands grootbe
drijf bestaat , dat kan bogen op een 
vereniging van gepensionneerden, die 
zo groot is als van ons en zeker niet, 
waarin de geest zo goed en de band zo 
hecht is. Er wordt wei eens gezegd, dat 
de K.P.M. eigenlijk een grote familie 
is en dat is inderdaad niet te bond 
gesproken. 

Door de dagelijkse owgang op een 
beperkte ruimte ontstaat er in onze 
maatschappij een geheel eigen band, 
die U hij geen andere · maatschappij 
zult aantreffen. 

Actief-dienenden, gij zijt te allen 
tijde hij ons wel'kom. Zijt ge toevallig 
in Nederland aanwezig als wij ooze 
zomer-reunie hehben (die heeft plaats 
·tegen eind Juni) of aJs w1j ons jaar
feest vieren (begin November) , even 

een herichtje aan onze Secretaris en U 
o:1tvangt daarvoor uitnodigingen. 

O.<,ze diverse afdelingen (Amste1·dam, 
Den Haag, Zeist, Rotterdam) hebben 
steeds maandelij'kse hijeenkomsten 
Ook daar zijn onze K.P.M.-verlof
gangers altijd hartelijk welkom. • 

Op het kantoor der K.P.M. te Amster
dam zal lllen U gaarne alle mogelijke 
nadere inlichtingen verstrekken (als 
adres secretaris, plaatsen van samen
komsten, enz.). 

* 
L. Meinsma 

Secretaris. 

Op Zaterdag 6 November a.p. werd 
door de Vereniging van Oud-Employe's 
der K.P.M. de jaarlijkse algemene ver
gadering gehouden. Aangezien h et op 
die dag 30 jaar geleden was dat de 
V ereniging werd opgericht, was dit 
voor het bestuur aanleiding deze dag 
op nog feestelijker wijze te vieren dan 
gewoonlijk het geval is. 

De vergadering werd dan ook ge
volgd door een bij uitstek luisterrijke 
feestavond ( dat schijnt ons KPM-ers, 
als het moet, wei te liggen! - red.) in 
de aardig versierde grote toneelzaal van 
Krasnapolsky te Amsterdam, die werd 
hijgewoond door ruim 400 leden met 
hunne dames en donatrices. Na een 
uitgehreid aperitif, gevolgd door een 
Rchoteltje naar keuze, werd een cabaret
programma vertoond dat er zijn mocht. 
Besloten werd met een zeer geanimeerd 
hal. 

Door ons lid, de heer Tentua, wer· 
den tijdens ·dit nachtfeest vele fo1o's 
gemaakt, waarvan u er hierh~i 



enkeie ziet afgedrukt. Wellicht vindt u, actieve KPM-ets, 
hierop voor u nog bekende gezichten. Onze bijnaam , Oud 
Roest'' is als u ,de foto's ziet eigenlijk kwalijk van toepas· 
sing, maar ja, wat doe j e eraan, als je nu eemnaal zo'n 
naam hebt! 

Het bestuur van onze Vereniging acht het een zeer 
verblijdend teken da t de na de oorlog gepensionneerden in 
zo grote getale hlijk hebhen gegeven voor de V ereniging te 
voelen, want t enslotte moeten wij het toch van deze 
categoric hebben. 

Het was op die 6de November jl. een prachtig feest, dat 
ertoe heeft hijgedragen om de oude KPM-geest te hand
haven en de oude banden te verstevigen. De gloedvolle 
woorden die onze voorzitter bij de opening van deze avond 
sprak, zullen vele p as-gepensionneerden zeker hehhen 
getroffen. 

L. Vernede 
Bestuurslid voor het Centrum Den Haag 

Telegrafische gelukwensen 
In verband met de jaarswisseling stuurde onze 

Directie telegrafische gelukwensen aan de Voor~ 
.zitter van de Raad van Bestuur. Hierop werd hct 
volgende telegram ontvangen : 

ter gelegenheid aanstaande jaarswisseling raad wenst 
uitdrukking te geven aan zijn dankbaarhcid voor 
hetgeen u en geltele personeel in aflopend jaar voor 
vennootschap h ebben gcpresteerd stop mede namens 
raad wens ik u en gehele personeel een gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar en met families een goede 
gezondheid. 

Delprat 

Oproep 
prs. J. de Hoog, conservator van het 

Ethnografisch Museum t e Delft, die momenteel 
doende is oln de bescbadigde museumcollectie van 
Indonesische scheepsmodellen t e restaureren, zou 
het bijzonder cp prijs stellen indien hij zou kunnen 
beschikken over foto's en/ of heschrijvingen 
van inheemse vaartuigen ( dus transport-, vissers-, 
rivier~ en andere vaartuigen ) . 

Waar de literatuur op dit gehied gering is en 
ook het fotomateriaal veel te wensen overlaat, 
tracht men van particuliere zijde gegevens los te 
krijgen. 

Wellicht zullen K.P.M.-gezagvoerders of oucl
gezagvoerders in het hezit zijn van waardevolle 
eigen opnamen . 

Het Ethnografisch Museum te Delft is t e allen 
tijde hereid de onkosten, welke aan bedoelde 
inzendingen verhonden zijn, te vergoeden. 

H et adres is : Oude Delft no. 185 te Delft 
Nederland. 

Mogen wij op uw m edewerking rekenen? 

Een viertal foto's waarop duit.lelijk is te zien dat de !eden van ,Oud 
Ro1?$t" het 30-jarige bestaart van hun. Vereniging op 6 November jl. 
op waardige tvijze hebben gevierd. 
Nevenstaan!tle foto's werden. gemadkt in Krasnapolsky te Amsterdam 
door de heer Tentua. 
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Arc hi pel-vaart in . het ver1eden 
door 

G. Knijpenga 

IX 
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De schrijver vrm deze rutikelen·serie, de lr.eer 
G. Knijpeltga. 

Over Lingard, waarover \\ IJ m · ons 
vorige hoofdstuk e.e.a. h ebben verteld, 
uog hct volgende. In 1869 werd hij door 
Z.M. Koning Willem III henoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, als hlijk van waardering voor 
zijn onverruoeide assistentie bij het 
weder vlot hrengen van het in de 
wateren van Oost·Borneo gestrande 
stoomschip , Reteh" in Mei 1867. Zonder 
zijn hekwame hulp zou het schip onge· 
twijfeld vcrloren zijn geweest . Op deze 
onderscheiding, die aan vreemdelingen 
slechts zelden werd toegekend, was 
Lingard zeer trots. 

Keren wij thans weer terug naar de 
avontmicrs nit die dagen. Men krijgt 
respect voor de durf en hrutaliteit dczer 
heren, nict zo·zeer voor h un optreden, 
doch wei voor hun navigatiekunde. 
Ze waagden zich in water en , die nog 
weinig of in het geheel niet in kaart 
waren gebracht. Loodsen zullen er niet 
zijn geweest en als ze er waren dan werd 
nog altijd het risico gelopen of ze wel 
l>etrouwbnar en geen handlangers van 
zeerovers waren met aile nare gevol· 
gen van dien. 

In de tweede helft der 19de eeuw, 
als geleidelijk overal h estuur en orde 
is gevestigd, zien wij weinig meer van 
deze avontnriers verschijnen of h et 
zou Mt·. O'Keef moe ten zijn . Deze 
Amerikaan vestigde zich in zijn jonge 
j artn op het verre eilnndje Mapia, 
alwaar hij een contract met de Radja 
sloot voor de overname van aile pro· 
ducten . Hij gevoelde zich daar blijk· 
h aar zo goed thuis, dat hij een dochter 
van de Radja trouwde en zijn verdere 
leven besteedde om met zijn schoener 
de producten jaarlijks van Mapia te 
hal en en nnar Yap te hrengen, alwaar 
hij zich teuslottc had gevestigd. 

Het is wei opvallend, dat het bier 
allen Luitenlanders betroffen die in 
de Indonesisdw Archipel hun fortuin 
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trachtten te vinden. Zij kwamen natuur
lijk niet aileen in deze streken voor. 

In het Tijdschrijft van Nederlandsch
Iudie van 1856 werd hierop ook r~eds 
de aandacht gevestigd. ,Het is niet te 
ontkenuen, dat zij die , op nvontuur" 
in Indonesie zich een loophaan schep· 
pen, voornl vreemdelingen zijn. Neder· 
Ian ders schijnen tot dusverre weinig 
lust te h ebben om geheel op eigen 
krnchten steuneude, zonder te leunen 

• op h et Gouvernement, nieuwe h andels· 
h ctrekkingen te zoekeu, andere bron· 
n en van welvnart en rijkdommeu te 
openen en zich op de ontwikkeling der 
pro ductieve krachten toe te leggen. 
Wij zien op Lombok een Engelsmau, op 
Bali een :Geen de concurrentie van een 
machtia lichaalll als de Nederlandsche 

" Handel Maatschappij met goed gevolg 
h et h oofd bieden, aileen door hun 
energie eeu soort monopolie verkrijgen 
en over tal van schepen beschikke1~ 
die hen aanzienlijke schatten aan· 
hrengcn . Maar dat Nederlanders zich 
aan dergelijke ondernemingen wagen 
is bijna zonder voorbeeld. Niet al tijd 
echter zijn de pogiugen van hen, die 
voor zichzelve een }non van welvnart 
trnchten te open en, met zulke schitte· 
rende uitkomsten bekroond, als thans 
met de heren King en Lange op Lom· 
hok en Bali h et geval is. Er zijn er ook 
gewecst, wier ondernemingen mislukten 
en die voor zich zelven niets dan te· 
te zoeken, want h et is niet aan te ne· 
men en de praktijk h eeft dit o.i. ook 
lcurstelling en verdriet oogstten". 

Men is geneigd naar een verklal"ing 
wei h ewezen, dat de Nederlanders uit 
die dagen nu ni.et direct zttlke brave en 
wenug ondernemende zeevaarders 
waren. Niet mag worden vergeten, dat 
van de Nederlandse sch eepvaart na de 
Franse tijd nie t veel meer over was en 
men zich in de eerste plaats inspande 
het verloren contact met de Oostzee· 
en Middellandse zeehavens en andere, 
meer nahurige landen, weer op te 
nemen. 

De vaart op Indonesie was groot· 
sch eepvaart en de handel daar was in 
h anden van de V.O.C. We! was de 
V.O.C. inmiddels geliquideerd, doch de 
Regering, die aile Justen en lasten had 
overgenomen, zette de zaak voorlopig 
op de oude voet voor t. Zij voerde na de 
Franse tijd, zo schrijft Dr. R. Broersma 
in ;,Oos*ust van Sumatra", onmiddel· 
l~jk terug naar h et stelsel der oude 
compagnie, monopolie en consignatie 
werden wederom de heiligen waarbij 

men zwoer. W el was vrijheid van h nn
delsheweging geen onhekende klank, 
doch men hoorde die aileen dan met 
welbehagen indien men uitsluitend zelf 
h et voordeel van deze vrijheid genoot 
en he t inzicht, dat wezenlijke vrijheid 
ha&~ gaven zendt naar allc zijdcn,zou nog 
!nige tientallen van jaren uitblijven. 

Ook vele Engelsen waren de idee van 
vrije h andel toegedaan, doch daar het· 
zelfd·e monopolie·systeem werd gehul· 
digd op het terrein van de East India 
Company, moesten zij het elders 
zoeken. 

Zo is het dan o.i. te verklaren dat de 
geschetste ,avont>uriers" mecst Engel· 
sen waren, die uitgezeild waren van 
Beugalcn {King}, Sin gapore (Earl) of 
Hong Kong (Murray). De gouverneur 
v~n Penang zond in 1822 1 ohn Anderso.1 
als af(Tezant uaar Siak en de Oostkust 

" van Sumatra om daar handelshetrek-
kingen ann te knopen, doch kwam door 
de Nederlandse invloed na 4 maanden 
zonder tractaat weer terng. 

Sir Edward Belcher van h et Ch in n· 
eskader verscheen in 1845 met het 
oorlogsschip ,Samarang" te Samarinda 
voor onderzoek naar de schipbreuke· 
lingen van de Engelse driemnster 
,Premier", die op de kust in brand 
was aeraakt. De ,,Premier" (capt. W. 
Brow:Zigg) was op de Karaug Oedjong 
L'ussen Boelongan en Berouw en he· 
No01·den Koetei vastgelopen en in 
brand geraakt. De hemanning was te 
Goenoeng Teboer geland. Ze werd door 
Z.M.'s schoener ,Egmond" afgehaald 
en !laar Bandj ermasin gebracht, van
waar ze met het par ticuliere schip 
,Mandoer" naar Batavia werd gezon
den en verder per ,Ta1·tar" naar Singa
pore doorgestuurd. De zaak was even· 
wei door een ederlandse amhtenaar 
g;eregeld, wat uiet verhinderde dat Sir 
Bekher de Sultan dwong de Neder· 
land:::e vlag neer te h alen en hem ver· 
telde dat Engeland een vee! grotere 
natie was dan Holland. Hij sloot een 
tract aa t, dat werd bezegeld met zijn 
familiewapen . 

Op dergelijke wijze werden in die 
dagen de handelsovereenkomsten in de 
zgn. vrije wereld tot stand gebracht. De 
Regering zal dus de activiteiten der 
,avonturiers" in het oog hebhen gehou· 
den, voornamelijk ter bescherming van 
de hevolking, doch ook van de Neder· 
landse handel. En dit kan dan de reden 
zijn geweest, dat de handelingen dezer 
, merchant adventurers" t e hoek wer· 
den gesteld, terwijl aan eigen landge· 
noten in die geest practisch geen nan· 
dacht werd geschonken. 

Dat de Regering reden had het doen 
en Iaten van de vreemdelingen in het 
oo.,. te houden en t e signaleren is reeds 
nit verschillende voorbeelden, die w~j 
vet·telden, gebleken. Lang niet altijd 



1817 - Schepen in de brNJ:i van Saparo&r. Op de v.oorgron.'d ;rechts ew Nmiks resp. de 
liniescT1epen Evertsen en Nassau. 

{Anoniem gekleurde tekening in het Scheepvaartmuseum t e Amsterdam ) 

waren de hedoelingen even nobel voor 
een vreedzame handel. Zo werden in 
1827 Engelse brikken gesignaleerd in 
de Lampongs- en Wijnkopersbaai, ken
n elijk m et de hedoeling daar smokkel
handel te drijven. De korvetten , Anna 
Paulowna" en ,de Haan" werden voor 
onderzoek uitgezonaen. Ook moest de 
Marine worden ingeschakel voor Poeloe 
Nias, waar 3 onder Franse vlag varende 
vaar tuigen 120 mensen hadden gevan
gen genomen en als slaven meegevoerd. 

Bezorgder. de smokkelaars handel 
en scheepvaart veel last en nadeel, nog 
meer was dat het geval met de zee
rovers (orang perampakt zoals men ze 
noemde) waarte gen telkens expedities 
ondernomen moesten worden. Dat dit 
met de primitieve middelen uit die 
dagen niet altijd even voorspoedig 
ging, moge blijken nit courantenversla
gen van 1811. 

De luitenant hij 'sKeizers Marine 
A.J. Meyer, (met de Keizer werd be
doeld Napoleon. Er moest trouw en ge
hoorzaamheid worden gezworen aan 
Zijne Majesteit, den Keizer der Fran
sen , Koning van ltalie, Beschermer 
van het R ijnverhond, Bemiddelaar van 
het Zwitserse Bondgenootschap. De 
Hollandse vlag moest tegen de Franse 
Keizerlijke vlag worden verwisseld) 
met vier kanonneerboten en een sijajap 
tusschen de Kalkoens-eilanden krui
sende, ontdekte den 21 van lentemaand 
j .1. met zonsondergang 14:·zeerovers .zuid
oost van zich. Des nachts bij uitgedane 
lichten op h en jagt makende, haalde hij 
ze t e een uur in, en m et zijn boten tus· 
ach en hen i~gekomen ten afstand van 

een halve scheepslengte begon hij op 
hen te vuren . Groot was hunne verras
sing op dat oogenblik, maar hem echter 
schielijk hegrijpende beantwoordden zij 
met een aanhoudend vuur. Ten 2 uren 
hoorde men onder hen een algemeen ge
praai aan elkander, waarop zij den lui
tenant aan weerskanten aan boord 
roeiden en zochten te enteren. De boot 
kreeg veel gekwetsten door houten pij
len, de luitenant zelf kreeg er ook 
eenen in het r echterbeen; doch des niet
tegenstaande werden de rovers met vee! 
verlies afgeslagen. Ten 3 uren , wanneer 
hun vuur verzwakte en zij zochten weg 
te komen, deed de luitenant sein om te 
enteren, doch in het henen rceijen door 
een schrootkogel aan de linkerborst ge
kwetst rakende, was hij genoodzaakt 
d:it voornemen te staken, daar toen de 
bedaardheid bij het volk begon te ont
hrek en. Eene zware regenhui vervol
gens ontstaan, begunstigde de vlugt der 
roovers. Met den dag zag men dezelve 
verre vooruit, doch nu niet meer dan 
10, waa1·van er 5 gesleept werden". 

Hoewel dus . wei enkele gewonden 
aan marice-zijde kwamen allen blijk
baar levend weer in de thuish aven aan. 
Minder goed kwamen in 1817 de opva· 
renden van Z.M.'s kanonneerboot no. l 
er a£, h etwelk kruisende bij de hoek 
Auwer-Auwer een vrij h evig gevecht 
uitstaande h ad met een Inheems vaar
tuig ,gesuspecteerd' een zeeroover te 
zijn geweest", waarbij de commandant 
alsmede een kadet sneuvelden . 

Ook de kanonneerhoot ,de Vrede" 
onder luitenant C. Beckman werd in 
1807 op de r ede van Indramayoe door 

roversvaartuigen aaugevallen en over· 
meesterd. Een gedeelte der hemanning 
wist per sloep de wal te bereiken. D e 
commandant sprong over ho01·d en 
verdronk. 

Overal waren zeerovers die op vreed· 
zame koopvaarders loerden. De W est· 
kust van Borneo vonnde met de No01·d
en Oostkust een groot roofnest, ondanks 
de gevoelige slagen die zo nu en dan 
aan de zeerovcrs werden toegebracht. 
De Tobelorezen waren de schrik van 
de Molukkcn, de Lingga-rovers die 
van het Westelijke deel van de Archipel. 
Tontali on de N.W.-kust van Celebes 
stond, even als Mandar, hekend als een 
plaats van waaruit Straat Makassar 
onveilig werd gem aakt. Geh ele roof
vloten versch en eu in de Archipel van 
de Philippijnen. (Gedenkhoek Neder
l andsch e Handel Maatsch appij). 

In 1803 werd het Engelse schip 
,Suzanna" (capt. Drysdale) nahij Jlon
tianak overvallen en uitgemoord . . ;Het
zel£ de lot ondergiug in 1806 de ,Com
m erce" (capt. Hopkins) . De rovers 
maakten m et de h emanningen meestal 
'korte lnetten en de overmeesterden 
mochten al van gcluk sprek en als ze 
gevan gen werden gen omen om als sla
ven te worden verkocht. De rovers 
wisten da t wanneer ze in lianden van 
h et gerecht vielen, ze in de meeste ge
vallen gehangen werden. De inheemse 
hemannin,!!: van een krui.sprauw kreeg 
in 1820 een extra maand soldij voor het 
overmeesteren van een roversvaartuig. 
Het hoofd Tonko Sale en zes anderen 
werden tet· dood vero01·deeld. W erd eeu 
hemanning gevangen genomen dan 
hadden ze een kleine kans ontzet of 
vrijgekocht te worden. Zo werden 6 
Eng else m atrozen van de , John Bull" 
te Sambas los~ekocht voor f 328.- en 
per , Isabella" (capt. Forster} naar 
Singapore gezondcn . 

Duurder werd de sergeant Niemeyer 
getaxeer d, waarvoor doox de gouver
neur van Makassar aan de rovers van 
Da Eny Matona $ 500.- moest worden 
neergelegd. 

{wordt vervolgd) 
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Op Zondag 5 December jl 
bezocht Sint Nicolaus, ver· 
gezeld van 2 zijner Pieten, 
de KPM-kinderen in het 
Podium-theater te Djakarta. 

Het was ongetwijfeld voor de kinderen een 
verrossing toen plotselirng het doek opging 
en zij St. Nicolaus, die met zijn vliegtuig · 
in de Sahara een noodlanding had gem.aakt, 
in de woestijn zagen rondlopen. Kon de 
Goed H eiligman nog op tijd in Djakarta 
aankomen? 

Eind goecl, al goed. Sinter· 
klaas werd door een kanon 
van een in de woestijn 
gestrand cirCllS naar D ja
karta a/geschoten en kon 
zodoende toch nog op tijJ 
bij de KPM-kiruleren in 
het Podium verschijnen. 

(foto's: Studio Tcmg & Tim ) 



HOCKEY. 
Sinds het begin van het hockeyseizoen 

in November j.l. is er op hockey-gebied 
in Djakarta nogal wat gebeurd. 

Door de vele mutaties welke in het af
gelopen jaar hebben plaatsgevonden -
diverse leden zijn overgeplaatst, anderen 
met Europees verlof gegaan - komen 
wij in de a.s. competitie slechts met 1 
elftal nit, instede van met 2 elftallen 
zoals in hct vorige seizoen. 

Aangezien ook de andere hockey-ver
enigingen door mutaties onder haar 
leden geen elftallen van gelijke sterkte 
als waarmede men het vorige seizoen de 
competitie beeindigd heeft op de been 
'kan brengen, werd op de Algemene 
Vergadering van de Persatuan Hockey 
Djakarta besloten tot het doen spelen 
van classificatiewedstrijden, met het 
cloel te komen tot 3 klassen, met in elke 
klasse zoveel mogelijk elftallen van ge
lijke sterkte. De classificatiewedstrijden 
:zijn inmiddels verspeeld. 

Wij hebben hierin strijd moeten le
veren tegen Sportclub II, Combinatie 
I , BOX, B.V.C. II en I.S.C.I. 

De uitslagen waren: 
Sportclub II K.P .M. 
Comhiuatie I K.P.M. 

:BOX K.P.M. 
B-V.C. II K.P.M. 
IiSiCi I K.P.M. 

0-1 
0-2 
1 - 2 
6-0 
3-0 

Eindresultaat: 6 winstpunten nit 5 
·wedstrijden waarmede wij ons definitief 
in de le klasse zagen geplaatst. 

De competitie neemt nu een aanvang 
·en als eerste wedstrijden staan op het 
-programmma: 
·zondag, 19/ 12-'54 Sportclub II - K.P .M. 
Zaterdag, 8/1-'55 K.P.M. - V.I.C. I 
·zaterdag, 15/1-'55 U.V.S. I - K.PM. 

Voorts werd besloten om naast de 
wedstrijden in competitieverhand zo
veel mogelijk vriendschappelijke wed
strijden te spelen. 

Als eerste wedstrijd in deze aerie zal 
op Dinsdag, 21 December een K.P.M
tcam. uitkomen tegen het hockey-team 
van het C.A.S.-Lyceum. 

De uitslagen van hovenvermelde 
wedstrijden hopen ·wij in het volgende 
.nummer te kunnen geven. 

TAFEL TENNIS.. 
Na een rustpoos van enige maanden 

zijn wij dan m.i.v. 1 December jl. weer 
enthousiast hegonnen aan het nieuwe 
seizoen 1954-1955. 

Evenals afgelopen seizoen werd de 
wekelijkse trainingsavond weer vastge
st~Id op Donderdagavond en wij ver
trouwen dan ook dat zoveel mogelijk 
leden op deze avonden aanwezig 
zullen zijn ! ! 

Dit jaar zal het accent zoveel morre-o 

lijk op het spelen van wedstrijden wor-
den gelegd, teneinde de zo noodzake
Iijke en velen van ons nog ontbreken'<ie 
wedstrijdroutine op te doen. Mgelopen 
maand kwam van deze wedstrijden nog 
weinig terecht gezien de feestdagen en 
de vele vacantiegangers, doch deze 
maand zullen wij toch full speed he
ginnen. 

Komt u Donderdagavond ook in het 
Logeergebouw ? ? 

BADMINTON. 
Aan het hadminton-tournooi, dat op 

19 en 30 November jl. werd gehouden, 
werd door acht doubles deelgenomen. 
Helaas was het ditmaal uitsl_uitend per
soneel van het hoofdkantoor dat had 
ingeschreven; van Tg. Priok en Petam
buran had niemand zich opgegeven. De 
beker werd uiteindelijk gewonnen door 
de double Sunjoto-Roga. W anneer deze 
heten kws zien ook het tournooi, dat 
het volgende jaar zal worden gehou
den, te winnen blijft de beker definitief 
in hun bezit. 

Visserslatijn 
Een visser had in de loop der jaren zulk een 

beruc.hte reputatie gekregen vanwege het ge· 
wicht van de vissen die hij ving, dat hij besloot, 
zelf een weegschaal te kopen. Voortaan liet 
hij iedereen, die hem niet geloofde, tri-omfan
telijk het gewicht vnn zijn vis zien. Op zekere 
dag leende de dokter nit het dorp de weeg· 
schaal van ile visser, om-dat de zijne stuk was. 
De pasgeboren baby woog vijf en twintig 
pond ........ . 

....... , ......... "' ........... ,., ...................................................... ................................................. ..... 
~ i 
i Bij vroeg opstaan gaat het er ; ; ; 
; nlleen maar om, de geest te Iaten ( 
i zegevieren over de matras. I . ; i 
; · j '''''''"·-·-·-·-·-·-·-·-·,·-·-·- .............................................. . 

K.J.C.P.L~ • ~.M. 
Combinatie-spirit tot in de kombuis 

Aan boord van het ms. ,Roggeveen" 
prijkte op hct lunch-menu van 2 Decem· 
her jl. o.a. als gerecht : 

combination-salad 

Zo moet het wezen ! 

Biidrage aan het Vas Dias
Sportfonds 

Het Bestuur ·van de KPM 
Sportvereniging' ontving van de 
afgetreden President-Directeur 
Jken een belangrijke gift voor 
het Sportfonds . 

Namens alle leden .van onze 
Vereniging danken wij de. heer 
lken voor deze sympathieke 
geste. 

Het Bestuur 
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De juiste oplossing van h et progres
sieve anagram, voorkomende in het 
November-nummer van ,de Uitlaat", 
luidt als volgt : 
1. geen; 2. negge; . 3. leggen; 4. gelogen; 5. 
veer ; 6. vrees; 7. servet; 8. streven ; 9. deel ; 
10. delen; 11. edelen ; 12. ellende; 13. ;port; 
14. SiPOrt ; 15. sproet ; 16. p~otest ; 17. rest; 18-
sterk ; 19. ekster; 20. streken ; 21. leeg; 22 
engel ; 23. Geleen ; 24. kegelen; 25. trom; 26. 
storm ; 27. stomer ; 28. stromen. 

De eerste prijs van Rp. 25,- is bestemd 
voor: Mevr. A. Ali Imbran - HK. II 
A fd. Claims/ HK 
T an Khim Beng - HK. II .- ag. 
De tweede p rijs van Rp. I s,-· gaat n aar: 
Asahan · 
De derde prijs van Rp. 10,- is toege
kend aan: R. Elliott - loc.empl. Ink. & 
Mag.dienst / Tg. Priok. 

Voo.r deze maand komen wij met een 
nieuwe puzzle, waarvan onders taande 
opgave voor zich zelf spreekt. De uiter
ste datum van inzending h ebben wij 
vastgesteld op 20 Fehruari a.s. Wij ver
wachten weer vele inzendingen ; ten
minste als u ook :niee doet ! 

Voor inzenders gelden de volgende. voor
watirden : 
I. Inzendingen, welke duidelijk van naam en 

' adres zijn voorzien, te richten aim : 
De r edactie van , de Uitlaat" 
p/ a K.P.M. 

· Medan M erdeka. Timor ·s 
. Djakarta. 

2. . Onduidelijk geschreven oplossingen wor
den zonder m eer ter zijde . gelegd. -

3. . Voor juiste i~zendingen zijn 3 geldprijzen 
··heschikbaar · gesteld : 
· 1 prijs va.n Rp. 25,
:1 , Rp. 15,
, 1 , ·" Rp •. IO,-
Bij meerdere goed.e oplossingen hesli>t het 

' lot". . ' . 

4. Ov:er _ oplossingrn en/ of toekenni!lg · der 
:prijzen kan NIET worden gecorrespon
deerd. 

Kaas 

Een m eneel', die .in . een kr uidenierswinkel 
stond, wees Ih1ar . een stuk groezelige. kaas. en 
vroeg : ,Wat is dat vo·or soort, kruidenier ?" · 

, Die kaa~ is nit bet hnitenland gedeporteerd," 
anlwoordde de kruidenier. 

,U hedoelt zeker .geimporteerd?" zei bet 
vriendelijke heer tje. 

,Proef ze eerst maar eens," was 1Jet grimmige 
an twoord. 

HONINGRAATPUZZLE 

De woorden, welke moeten worden iugevuld, beginnen 

allen in h et vakje ond~r h~t get al en draaien in de richting 

van de wijzers van de klok. Elk woord bestaat dus uit 4le tters. 

l. P as; 2. oud IJslandse literatuur ; 3. goed gekookt ; 

4. drai?-k; · S, verfstof ; · 6. lusthof ; -7. t egen ; 8. plaats in 

Gelderland ; 9. venster ; 10. God der liefde; lL God der 

liefde; ~2. putemmertje; 13. staat in Azie; 14. verveleud ; 

15. roemen ; 16. zonderling; 17. zan gstuk; 18. zwem vogel ; 

19. nobel ; 20. Turkse munt; 21. ge1neen ; 22. opgeld ; 23. 

stekelvarken ; 24. dee! ·van eeu t rap ; 25. groot' water; 26. 

avondc~stuum ; 17. onbeh aard; 28. deel van e~n boom ; 
I . • . •. 

29. hloedvat; 30. genecsheer . 1· 

• • • 
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Rondvlucht. 

]\f(lcTavish woonde met zijn vronw hij een 
vliegveld en zon ook graag eens een rondvlucht 
gemaa'kt hebben. Maar de prijs was te hoog. 
Op een dag overwon hij zijn scbroom en vroeg 
de piloot van een r ondvlncht-toestel, of hij niet 
voor de halve prijs mee kon, met zijn echt
~enote- De vlieger zeide: ,Je mag zelf voor 
niets mee, Schot, op een voorwaarde, dat jij 
of je vrouw ook niet een keer gilt, wat er ook 
gebeurt. Gilt een van jelui, dan b eNtal je de 
dubbele prijs. Arcoord?" 

, Top," zei MacTavish. 

De piloot voerde een reeks van angstwek
kende stunts nit - loops, barrel rolls, sideslips 
en wat niet al en hij ein-digde met een ver· 
vaarlijke duik, de hekende , nose dive". Van 
de passagiers kw.am echter geen geluid. Na de 
landing nam de piloot zijn helm af en zeide : 

,,Nou, gefeliciteeoo l1oor, je heht de prijs ten 
volle. verdi end ! " 

, Ja, dat is in orde," an twoordde l\Iac T avish, 
, maar ik had 't hijna verloren - toen mijn 
vrouw uit bet toestel viel. .. ...... ·~ 
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