


de Uitlaat 
personcelsorgaan van de 

11. v. l{oninklijke Paketvaart
Maatschappij 

12de jaargang no. 4 
April 1957 

Aile stuk·ken ,.de Uit laat" 
Letrcffende te a·Jressert'n a:w : 

de Red:artie van ,de Uitlaat" 
p/ a n.v. K .P.M. 

M:edan Mcnleka Timur 5 Djnkn•·l ~ 

Op de /rontpagina: 
Avondstemming 

rroto : W . Th. P . M:enp. Hfdwtk. \ 

Op de achterpagina: het ms 
"Atjeh" op de rcede van PeTUlllJ! 

m el op de voorgrond veestnllcn 
m et runderen uaast luik 2 v1111 

het ms ''Kasimbar'' 

( foto: H. Ze;-Jstra, geza~;v.) 

Otu k : n . v. VIsser & Co. 

DJn!;arta 

"\ 
't 

1 
Makassaarschc prauw t en anker ter reede te Bima. De::.e foto is genwakt door Gezagvoerder 

Ad. de Best, die hicrmede de uitgeloofde prijs 'L'tlll Rp. 50,- hee/t gr.wonnen. 



-j 
.. ! 

... 
I 

·: .. · j 

• I 

Hare Majesteit Koningin Juliana viert 30 April Haar achtenveertigste t>erjaardag 

(foto: M· C. Meijboom) 
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De scheidende President-Directeur Mr. D. F; de Koe 

In de voor mij liggende ,UitltUJ,t" van Januari 1955 herlees ik het beroep, dat ik toenmaals 
op U deed om mij Uw hulp en medewerking te verlenen bij de taak, die ik op mij nam. 

Thans, nu ik over enkele dagen mijn functie zal Jteerleggen, kan ik met grote dankbaarheid 
neerschrijven, dat mijn beroep niet tevergeefs is geweest en dat mijn taak mij Lichter is gevallen 
dan ik had verwacht door de steun, die ik bij de vervulling daarva:n in zo grote mate van zovelc>n 

van U mocht ondervinden. 
Het lijdt bij mij geen twijfel, dat U bereid zult zijn aan mijn opvolger dezelfile toegewijde 

medcwerking te verl(!ften en in het vertnouwen daarop, durf ik de stellige vcrwachting uitspreken, 
dat U tezamen met de bedrijfsleiding er in zult slagen de K. P.M. haar huidige bloei te laten 
behouden. 

H et ga U allen wel. 



Onze nieuwe President-Directeur de heer ]. F. P. de Geus 

Bij de aanvang van mijn werkzaamheden als President-Directeur onzer Maatschappij zal mijn 
eerste daad zijn namens h et gehele personeel een woord van dank uit te spreken aan de scheidende 
Presider.t-DirecteurJ de heer Mr D. F. de Koe, voor de emin.ente wijze waarop hij h et bedrijf 
buiten Europlt gedurende zijn ambtsperiode langs de vele klippen en riffen, welke op onze weg 
lagen, geleid heeft. 

Hij heeft, dank zij zijn veelzijdige capaciteiten, steeds .de juiste weg weten te kiezen en een steady 
koers weten te b~houden. 

W ij wensen hem en zijn gezin een goede reis, behouden aankomst en een g.oed verbUjf in 
Nederland toe. 

Aan mij va.lt thun:s ds eer toe deze leidende taak over te nemen; ik zal mij daarbij houden 
aan de woord~ van Paul Bert: 

Faire son devoir est la seule chose qu'on ne regrette jamais. 
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~ece~tte i~ ~e 
Jjakarta (lu6 

Op Vrijuag 22 Maart j.l werd in de 
Djakarta Cluh door ,de K.P.M.-Directie, 
in vetha~td met het aftr.eden van de heer 
De Koe en de bet·.oeming tot President
Directcur van de hcer De Geus met in
gang van 1 April 1957, een r eceptie 
gcgcven voo1· anto.ritoiteu en ver.tegeu
woordigers van het bedrijfslcven in 
Djakarta. 
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Nog een overzicht van dezc druk 
bezochte en geanimcerde receplie. 

6 

De aftr~dendc en. de nicuw benoemde 
President-Directeur en hu•'l cchtgenoten 
bcgroeten de td. Zaakgelastigde van het 
Koninlcrijk der Nederlanden en mevr. 
Hagenaar. 

~ 

Mr De Koe in gesprelc met Rd. Djoko 
Asmo) Directeur der Haven Tandjong 
Priok. Links de heer Soenar Soera
poctra; Hoofd van het Directoraat 
Generaal voor. de Scheepvaart. 



De opleiding tot radiotelegrafist in de jaren 

1946-1956 

Was de opleidi'Dg tot r adiotelcgrafisl 
tijdens de laa tste hezetringsjaren prac
tisch tot stilstand gekomen, na het be
eindigen der vijandelijkheden werd aan 
de.Radio-Holland-scholen te Amsterdam 
en Rotterdam al spoedig weer begonnen 
jonge m ensen op te leiden tot radio
telegrafist ter koopvaardij. 

Zij, die tijdens de oorlog het rij~s
certificaat van hekwaamheid a}s radio
telegrafist haddeu hehaald, werden in 
de geleger,heid gesteld hun kennis en 
vaardig.heli.d op t e halen, en gingen 
daarna dikwijls groepsgewijs 001cler Iei
ding van een instructeur naar Amerika 
en Engeland om de nieuwe sehepen te 
bezetton, . welke ,in die Ianden waren 
aangekocht o.m de verloren gegane 
tonnage te vervangen. 

Gelukkig hleek de roep van de zee 
nog weerklank t e vinden bij velen, die 
zich tevens aangetrokken gevoelden tot 
de radiotechniek. De animo voor het 
heroep van radiotelegrafist was bijzon
der groot em er wcrd in de R.H.-scholen 
te Amsterdam en Rotterdam met elan 
gewerkt aan de -opleidiug en vorming 
van een groot aar,tal jonge kerels tot 
telegrafist. 

De tijdens de oorlog ontwikkelde 
elektronische navigatiemiddelen als 
Radar, Decca, Loran en Consol vonden 
oe>k bij de koopvaardij meer en meer 

toepassi1ag. Vooral ra'dar genoot de be
langstelling van de rederijen, zodat een 
toenemend aantal schepen met radar· 
appa1 atuur werd uitgerust. 

HoewP.l ken'llis van elektror..ische 
navigatiemiddelen op het rijksradio
exanw n maar zeer summier gevraagd 
werd, lag het feit er, dat zowel aan b e
varen als onbevaren telegrafisten de 
zorg voor de radarinstallati.es moest 
worden toevertrouwd, zonder dat zij eeu 
grondige kennis ervan hadden. 

Om hierin te V·oorzien werd op de 
Radio Holland-scholen bet vak ,,elek 
troniscbe navig:atiemiddelen" in bet 
leerpJan van de certificaat-opleidiug 
en van de praktijkcursussen upgenomen. 
Bovendien stelde , Radio Holla·nd" de 
varende telegrafisten in staat om zich 
door middel van een schriftclij'ke cursus 
te hekwamen in de Radar-techniek. De 
heide scholen kregem hovendien de be
scbikking over een demonstratie-radar
appat·aat, waarmede de tbeorie aan de 
praktijk getoetst ko•n worden. Enige 
jaren na de oorlog bleek, dat de jonge
lui die de middelhare scbolen badden 
doorlopen, in het algemeen liever een 
werk'kdng aan de wal dan op zee zoch
ten. Hoewel zulks hij de R.H.-scbolen 
in mindere mate het geval was dan 
elders, liep het aantal aa.nmeldingf.'n 
voor de opleidi·ng tot telegrafist 

Rouerdam - De Maastorenflat 
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gestadig terug en dit bij een voort· 
durend uithreidende Neded andse koop· 
vaardijvloot. 

Do<>r middd van causeriecn op l\1ulo
scholen in nagenoeg het gehele land en 
advertemties in stedelijke en provinciale 
dagbladen, werd de aandacht va·n de 
Nederlandse ma11nelijke jeugd gevestigd 
op de zeevaart in het algemeen, en op 
het b eroep van radiotelegrafist in het 
hijzonder. Hiertoe droegon ook hij de 
excursies van de hoogste Muloklassen 
naar de R.H.-scbool te Amsterdam en 
naar het R.H.-bedrijf te Rotterdam. 

Ret onderwijs zelf paste zich aan de 
nieuwere ontwikkeling der schcepsradio 
a an. Van de voor-oorlogse vonkzenders 
eUl directe lampzenders kwam men op 
de moderne, kristalgestuurcle, meer
trap3zender.s, de ontvangers met tw~e 
of drie radiobuizen werden vervangen 
door ,de mee1· ingewikkelde superhe
terodyne ontvangers, kortom het onder· 
wijs in de techni•sche vakken volgde de 
teclmische ontwikkeling op de voet. De 
regels van het radioverkeer waren 
herzien door het Internationale Ver
drag }Jetreffende de Verreherichtgeving, 
in 1917 te Atlantic City gesloten. Aan 
de Schepenwet werd in 1952 een 
Scheper.besluit toegevoegd, dat onder 
m cer bepaalde, aan welke eisen de 
scheepsradio-inrichting moest voldoen. 
De radiotelegrafist moet van al deze 
za:ken gro<ndig op de boogte zijn, zodat 
op de scholen het leervak ,Voor.schrif· 
ten" meer tijd ging vragen. 

Behalve in de va'k:ken, welke tot het 
programma van het rijlm-radio-examen 
hehoretn, wordt aan de Radio Holland
scholen ook ondenv~js gegeven in 
enkele andere vakken. Hiertoe hehoren: 
Algemene Scheepskennis en E.H.B .O. 
Bovendien krijgen de leerlingen, d1e dit 
nodig hehben, aanvullende lessen in 
wiskunde en mechanica; De Zwemsport 
wordt in klasseverhand beoefend, ter
wijl de geestelijke verzorging af wisse
Iend in hanclen is van een vlootpre
dikant en koopvaardij-aalmoezenier. De 
band tussem de leerlir.gen onderling 
wordt mede bevorderd d·oor de school
en sportvereniging. Het blad ,Peiling''. 
uitge~even door de leerlin!!en van de 
Amsterdamse sch-ool draagt in niet ge
ri':lge mate hiertoe hij. 

Intussen kwam bet nieuwe R.H.
gebouw in Rotterdam-Zuid gereed, waar 
de school een onderdak vond in twee 
lokalen en een deel va-n de grote 
cantihe. In een der lokalen werden 
verscllillende radioapparaten gemo'll
teerd voor studio-doelcinden en demon
stratie. Dit was vooral voor de prak
tijk-cursisten van groot nut, die na bet 
behalen va•n hun rijkscertificaat nog 
gedurende 8 a 10 weken i'll de geheimen 
van de R.H.-toestellen en R.H.-dienst• 
voorschriftem wor!len ingewijd. 

(vervolg zle pag. 15) 
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Tien 
kleine negertjes 

Het bekende versje van de tien kleine 
negertjes, die alledei avonturen beleven 
en waarvan er tenslotte geeneen over· 
bHjft, inspireerde Agatha Christie tot 
het schrijven van een thriller, waarvan 
zij later een toneelhewerking maakte. 
Dit stuk werd ons op 27 Februari en 
l Maart j.l. gehracht door onze toneel
groep ,Die Rijcke Reeders". 

Tien mensen zien zich op een avond 
in Augustus verzameld in een villa op 
een eHand voor de kust van Devon en 
worden daar door een geheimzinnige 
stem opeens herinnerd aan een gebeur· 
tenis in hun Ieven, waarbij andere 
mensen tenonder zijn gegaan doot· 

- « ., 4~""'":!"---- ~ 

hun, weliswaar .gerechtelijk onbewezen, 
schuld. 

Zij zullen hun straf niet ontlopen eu 
wor.den gewaar, dat het versje over de 
tien kleine negertjes voor hen een zeer 
speciale en hepaald sinistere hetekenis 
heeft. 

En dan gaan ze eraan, die tien daar 
op dat eiland, de een na .de ander en 
de zaal krijgt met de overgeblevenen 
steeds weer de onzekerheid, de achter
docht en de angst voor het noodlot, dat 
zich over hen voltrekt, te doorleven. 

Geen eenvoudige taak was het voor 
de spelers om dit alles natuurgetr{)UW 
voor het voetlicht te brengen, doch zij 
hehhen zich van deze taak uitstckend 
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gekweten. Bep Dinkelman en Gerrit van 
V oorthuizen verdienen aHeen al voor 
hun sterke eindspel veel lof. 

Uitstekend was ook de wijze waarop 
Clara van V oorthuizen de rol van de 
o-zo-principiele en o-zo-zure Miss Emily 
Brent vertolkte. 

Hans Ligthelm had een dankbare rol 
aan die van Philip Lombard. en speelde 
hem met veel elan. Minder eenvoudig 
had Piet van der Molen het met de rol 
van de detective van duhieus gehalte 
William Blore, maar hij wist ook deze 
keer de zaal met zijn spel ten voile te 
boeien. Maarten Stigter liet ons op 
gedegen :wijze zien, hoe de o.mstandig
heden de zenuwspecialist dr. Armstrong 
geleidelijk aan de baas werden en 
deze zenuwspecialist daard{)or welhaast 
zenuwpatient kon worden. 



(verJOlg van pag, 8) 

Minder spectaculair maar zeker niet 
minder qua vertolking waren de rollen 
van Katja KI~jn als de huishoudster 
Ethel Rogers, van Henk Hazebroek als 
de huhknecht Thomas Rogers, van Jan 
van Scheyen als de gepension((erde 
Generaal Mackenzie en van Kees J ero
nimus als de ,dashing- young - man" 
Anthony Marston. 

Achter het geheel was ook dit keer de 
stra:kke Ieiding van Cris Broekhuyzen 
duidelijk mel'khaar. Behalve de regie 
was ook de gehele aankleding bij hem 
in uitstekende handen. 

Hulde ook aan de inspecienten Arie 
van Pelt en Kees Metz, die met al die 
geluid- en licht-effecten ongetwijfeld de 
handen vol gehad zuUen hehhen. 

Het was jammer, dat de eerste voor
stelling werd verstoord door een hinder
lijk jankende hond in de zaal en dat 
tijdens de tweede voorstelling de pisto
len dienst weigerden, doch het pleit 
voor de spelers, dat zij zich hierdoor 
niet van de wijs hebben laten brengen. 

AI met d kunnen we terugzien op 
een paar zeer geslaagde avonden, waar
voor wij ,die Rijcke Reeders" hartelijk 
clank zeggen. Wij zien met spanning het 
volgend optreden van onze toneelgroep 
tegemoet. 

. - .:~ . D . 

SPORT 

TENNIS. 

Met ingalllg van Maart j.l. is de ,Sport
vereniging Paketvaart", na lange tijd 
van afwezigheid, weer toegetreden als 
lid van de algemene terunishond van 
Djakarta, de ,Per.satuan Tennis IndOOle
sia Djakar.ta". 

Voorl'opig werd slechts op hescheiden 
schaal met een team ingeschreven. voor 
de co.mpetitie en wei in de 2e klasse. 

Wij hopen echter, dat de hela<ngstel
ling van de tennissende K.P .M.-ers 
zodmig zal toenemen, dat wij binneon
kort in staat tzullen zijn met meerdere 
teams aan de competitie deel te nemen. 

1ntussen startte ons ingeschreven 
team, bestarunde uit de heren Sunjoto 
(le single), E. F. H. van Santen (2e 
si<ngle) en D. F. Gerungan met E. F. 
Jiich (heroodouhle) op 16 Maart j.l., 
voor de eerste wedstrijd in deze com· 
petitie, tegen de toonisclub ,Sunrise". 

Deze wedstrijd, welke op onze (inge
huurde) baan te Kehajoran pl"aats 
vond, had liet volgende verloop: 

le Herensingle. 

H et hleek al dadelijk, dat onze 
Swnjoto aan deze partij een zware kluif 
zou krijgen. 

Met keiharde services en smashes uit 
nog niet helemaal goed geplaatste 
lohballen van onze single-aar, wist zijn 
tegenstrunder Zwiers in de eerste set al 
direct een 3- 0 voorsprong te nemen, 
welke voorspr.ong .deze speler niet .meer 
afst<md. Met 3-6 ging deze le set dan 
ook verloren. 

De ,,BaJavia" in de haven van Tg. Priok. 
(foto : J . C . van nun) 

lin de tweede set was het krachtsver
schil, doordat Sunjoto zich inmiddels 
beter aan het spel van zijn tegenstander 
1wd 11angepast1 echter geheel verdwe
•nen. De wedstrijd gilllg in deze set 
volkomen gelijk op en zowaar :vri~t de 
K.P .M.-er, nadat zijn aauvan'kelijke 
voorsprong in een klei.lne achterstand 
was ver.a'll.derd, door beheerst spel deze 
tweede set toch nog met 7-5 op zijn 
naam te hrengen. 

Het was jammer, dat hij hierna, door 
kramp gedwongoo, van het. spelen van 
de fi.nal-set .moest afzien en de partij ge
wonnen moest geven. 

2e Herensingle. 

In deze partij wist oroze singlespeler al 
direct een 3 - 0 voorsprong te lllemen, 
waavuoor zijn tegenstander min of meer 
werd verr.ast. Deze zag echter geen kans 
zjjn achterstand nog in te lopen, zodat 
de le set .met 6 - 3 in K.P.M.-handen 
kwam. 

Door in de tweede set alles op alles te 
zetten en mede doordat valll Santen zijn 
tegenstander hierbij wellicht iets te veel 
onderschatte, zag de ,Sunrise",.;peler 
Djafar kans met. dezelfde cijfers (6- 3) 
reva~nche te nemen voor zijn nederlaag 
in dele set. 

In de final-set hleek echter, dat de 
tegenpartaij gedurende de voorgaande 
set. iets teveel van ziju krachten had 
gever!!d en werd hlj met 6 - 2 een 
gemakkelijke prooi voor onze K.P.M.
er, die hiermede hlijk gaf over de 
langste adem t e heschikken. 

Herendouble. 

Het .W'as jammer, dat onze double 
(Jiich- Gerungan) in deze allereer.ste 
competitie-wedstrijd niet in de gelegem· 
heid wa·s om te demonstreren, wat zij 
waard was, daar de tegenstanders deze 
partij, zonder te spelen, gcwonnen 
gaven. 

Eoo weimg bevredigende ,walk-over" 
( 6·- 0 ; 6-0) dus. 

Hopenlijk zullen onze spelers in de 
returnwedstrijd 'kunnen bewijzen, dat 
deze punten hUUI niet ten -onr.echte zijn 
cadeau gedaan. 

Alhoewel het K.P.M.-team in deze 
competitie derhalve startte met 2 - 1 
overwinning, was het jammer, dat het 
zoet der overwi<n!ning in dit geval een 
bijsmaakje had. 

Wij zullen echter hopen, dat onze 
1Spelers in de komende wedstrijden 
t egen B asis I ( C.P .M,) op 24 Maart 
en tegen Sekatan I op 31 Maart door 
regelmatige overwilllilingen hun in· 
deling in deze klasse zullen recht
vaardigen. 
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De volgende mutaties vonden de afgelopen maand plaats. 

AANGEKOMEN 

Per vliegtuig : 

L. Dijkslag 
H. Bosch 
J. A. v. d. Broek 

Humphrey 
J; Leenheer 

F. FlPischer 
J. Wiss 
G. W. II. Lug:ten 
J. Hoogerhruge 
Th. H Ra.ppard 
J. A. G. Joha 
C. van Huizen 
A. Dijkstra 
Ch. R. A. Christiani 

D. D Minnema 
Mr. L. ter Braake 

H. A. Corsten 
F. W. Muller 
H. Boorsma 

3e wtk. 
g·ezagv. 
gezagv. 

hoofdhaa·S 

gezagv. 
em.pl. 
hfd. empl. 
em pl. 
le stm. 
3e wtk. 
hfdwtk. 
hfdwtk. 
kv. 3ewtk. 

.gezagv. 
d ienst-chef 

geza.gv. 
hfdwtk. 
.gewgv. 

19/2 ex RV /SV 
19/ 2 ex RV 
20/ 2 te Sydney ex RV 

21/ 2 

23/ 2 
27/ 2 
2/ 3 
3 3 
6/ 3 

12 / 3 
16/ 3 
19/ 3 
19/ 3 

19 13 
20/3 

25/3 
25 / 3 
25/ 3 

ex EV (nanr Werkpl.Tg. 
Priok) 

te Singapore ex RV 
ex EV naar Singapore 
ex EV naar Eq. Surabaia 
ex EV n11ar Ag. Hollaudia 
ex RV / SV 
ex RV / SV 
ex RV 
ex RV 
nieuw uitgezol1lden 

(te Singapore) 
.ex RV (te s :'llga·pO·re) 
ex EV (hen'Oemd tot 

Directeur) 
ex RV 
ex RV 
ex RV 

Per rns ,Oranje" ddo. 28/ 3 

Mevr. A E. Sonnen- echtg. 
berg-von Felde en adjunct-chef gezinsheren!igin.g 
2 kind. 

J. F . H. W. Israel en hfd, empl. ex EV 
·echtg. 

VERTROKKEN 

Per vliegtuig : 

J, K. Min-derhoud 
Ch- G. Antoni5seu 
J. H. Hut 
H J. Troost 
G. Arends 

R. Koopmans 
G. H. de Beer 
J . E . Schipper 
J. A. Dijksma 
lrzan 
J. Pronk 
Dr. A. F. van Heerde 

J. Schuurman 
D. Bobeldijk 
A. v. Gorkum 
M. Langeweg 
J. M. A- Pla·n•te Febure 

de ViUeneuve 
S. Sies 
J. J. Hettinga 
J. Punt 
D . J. Uitenhroek 
I:. R. Beeokhuijsen 
D. Hendriks 
H. J. Krijns 
F. w. Kaptijn 
F. W. Bismeyer 
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Welkorn! 

gezrugv. 17/ 2 
hfd. empl. 17 / 2 
hfd. empl. 18/2 
lbaas A 20/ 2 
kv 2e wllk. 20/2 

adjunct chef 22/2 
3e stm. 25 / 2 
4e wtk. , 25 / 2 
.kv. 2e wtk. 27/ 2 
2e wtk. 27/ 2 
2e wtk. 28/2 
~ien~t-chef 28/ 2 

3e stm. 4/ 3 
3e stm. 4 / 3 
3e stm, 4/3 
empl. 6/ 3 
gezagv. 7/3 

4e wtk. 7/ 3 
kv. 3e wtk. 7/ 3 
geza·gv. 10/3 
le stm. 11/3 
le stm. 11/ 3 
hfdwtk. 11 / 3 
kv. 3e wtk. 11/ 3 
2e stm. 11 / 3 
gezagv. 13/ 3 

RV/VP 
EV (ex Ag. B:~rndjarmas'in) 
EV / OP (ex Ag. Holland•ia) 
EV (ex Werkpl. Tg, Priok) 
heein•diging dien.st· 

vel'ha.Did) 
EV (ex CM 2/HK) 
RV/ SV 
RV 
beeind'iging dienstverband 
studii'everlof 
RV 
EV (ex Med. Dienst 

Petallllburan) 
eervol ontslag 
RV / SV 
RV/SV 
EV (ex Ag. Singapoa"e) 
RV 

RV/ SV 
einrde diel1Jstverbanli. 
zi"ek.teverlof 
RV 
RV 
RV 
einde .dienstverband 
RV / SV 
RV 

J. A. H . Faber 
A.M. Frigge 
A. Niel 
J. J, Dogger 
F. R. van Duijne 
]. S. Clee 
H. H. Mersen Senn 

van Ba>sel 
S. van ·der Mey 

2e stm. 
2e ·stm. 
hfdwtk. 
gezagv. 
4e wtk. 
4e wtk. 
hfd-empl. 

empl. 

Per ,Ruys" ddo. 2/3 

A. L. van ·den Bosch •d'i"enst-chef 

Per ,Bengalen" ddo. 9/3 

A. Roos l1fd. emp1. 

13/ 3 RV/SV 
14/ 3 RV/ SV 
14/ 3 RV/VP 
17/ 3 RV 
18/3 RV 
18/ 3 RV/ SV 
20/ 3 EV (ex Ag. Singapore) 

20/ 3 EV (ex Ag. Singapore) 

EV (ex Agt. Surnbaia) 

EV f OP (ex A g. Tjirebon) 

Goede reis en behouden aankom'it! 

MUTATIES 

Ch. D. van Ginkel hfd. em pl. 28/ 1 van Vervoer Hk naar 
CM 2/HK 

D.P. Zacha-rias loc- em pl. 12/ 2 Vlllll Vervoer HK naar A g. 
Tg. Priok 

P. J, de Kruyif hfd. empl. 22/ 2 van Ag. Meda·n naar 
CM 3/ HK 

J. F. Bicker em pl. 23/2 vaiJl Ag· Penan.g naar A g. 
Singapore 

J . W. van West em pl. 25/ 2 van D~orvoer H .K . naar 
Vervoer H.K. 

B. W. Jonikmans lrfd. empl. 26/2 van V ervoer HK 
Tjirebon 

narur Ag. 

W. R. Bras5em empl. 1/ 3 van Werkpl. Tg. Priok naar 
CM 2/ HK 

M.ej, Mr. Tan Liep Nio loc- empl. 1/3 op verzoek ontslagen (ex 

Rd. Sis Mrurtokoesoemo loc. hfdempl. 4/3 van 
Secretarie HK) 
PZIAZ. H. K. naar 

Claims H.K. 
E. van Y sseld'ijk empl. 7/3 van Vervoer H .K. 

Doorvoer H.K. 
naar 

1
>+~0+*+~~:::::·-~, 

~ .. 
Met ingang van l April is de Adjunct-Chef f t C. H. Poulus, Agent te Surahaia, hevorderd tot £ 

Chef van Dienst. ~ 
t ~ 
~ Eveneens werd met ingang van 1 April, de heer. f 
~ E. J. B. Wahr, Sub-A!!ent van het A!!eotschar· ~ 
~ Makasser, hevorder.d tot ~Adjwnct-Chef. ~ , i 
& Onze gelukwensen! f 
~ ~ 
~ f 
rt-%~~0+>\'<Y~fl-%~%~0+*->-0+*<-->-0+~'(,-->-0+%-->-0+%~+%--r~ 



Saudara Ardjo Mn Amdjnh adalah seorang 
Penganu•r-Surat jang terkenal di Rumah-Sakit 
K.P.M. P etamburan. 

Ardjo b in Amdjah 
Pengantar- Sura¢ 

(Loper) 
35 Tahun 

15 Mei 1957 

Apabila pa·d·a djam
djarn kerdjn kita sing
gah sebf'ntar di Ru
ma:h -Sakit l;.ni, makn 
tida,k mungkin sekaH 
k:ta akan 3apat ber
temu dengan dia. 

Sehari-hari ia me
njelenggara•kan •pulu-
1Jan surat-menjurnt 
dari Dinas-Keseh.~dan 

kami untuk lingkung
an kota Djnkarrta .. 

Sanilnra Ardjo bin 
Amtljah dHahi11kan {lj 

K abupaten Bogor, ja
ittl di Desn Parnng 
dalam lahun 1901. 

Pa.da tanggal 15 Mei 1922 sebagai• seora.ng 
Pemuda Jang bel'Usia 21 1ahun ia mulai masuk 
bekerdJa padia N.V. K.P.M. 

Pada wa•ktu memperingati haiTi ulang-tahun 
•dinasnja jang ke-35 ini ~ka bersama iru pu
lalah 'ka'llli menjampa·ikan salam dan babagia 
kepa.da Slllll-dara Ardtio bin Amdjnb ibeserta 
:kelnarga·nja, 

Moga-moga .dengan penu.h <kebaha.giaan sau
dara Ardjo jang kam'i pertjajai, n'kan sanggup 
berta,hun-tahnn lagi hendaknja menernskan 
pekel'djnannja di Pe:rusahaan kami. 

* 
Edual'd Ca-rl He~scholdt werd< op 10 December 
19Il te Serang gcb-oren 

Na in Mei 1931 d.e Cul- ~ 
tuurschool te Suka- . 
bumi doorlopen te 
bebben, trad h ij op i 
24 Mei 1932 hij onze 
Maatscba'J)pij in .diens~ 
en werd als klerk 
tewerkgesteld op de 
afdeling V.R.V. va•n 
bet Hoofdkantoor. Op 
1 Januari 1951 v~>lgde 
zijn hevord·ering tot 
Beambte en preciea 
4 jaar l ater werd hij 
benoem-d tot loc. 
employe. 

E. C. Hetzscholdt 
Loc. Empl. V.R.V. 

25 jaar 
24 Me' 1957 

Geboren te Mr. 

Cornelis ·'()P 17 Sep

tember 1900 tr.:td 

M. Amnt op 29 Mci 
1922 als kler:k in 

K .P.M.-dienst , en 

wmxJI geplaatst op de 

af{leJing Ink & Mag. 

Dioo~. 

1 J anuari 1949 werd 

h ij bevorderd tot' l e 

klerk en C)p 1 J annllll'i 

1953 werd hij to'l HK 

II henoemd. 

* 

D . E. !Jeckker 
Onderbaas JJjlJeambte 

35 taar 
30 Met 1957 

Een hij zeer vele ver
lofgangers ·hekende 
en gezien e figuur is 
de beer WH1em 
Leonhar·d' Keyser, die 
op 16 A-pri·l 195 7 zijn 
veertill\iarig jUJbileu.m 
op het Amst6l'ldam
kanto(lr herdenkt. Ge
boren op 20 Augustus 
1902 is hij, na· ee11 
achtjarige werktijd 
:bij bet arcbi'ef, in 1925 
~vergegaan naar de 
Kas, ~tlwaar hij sede1'\t 
1944 -de functie van 
knssier vervult. De 
oorlogsjaren en i.n hct 
bijzonrder ·het 1aatste, 

* 

M . Amat 
IiK II 

11tk. & Mag. Dienst 
35 iaar 

29 Met 1957 

Dolf Edwa'lle Beck.
ker wer~ ~P 18 De
cember 1906 te Bata
via geboren.. 

Hij trad als 2e 
klerk bij onze Maat
schap pij in dienst en 
wel'd! geplaatst als 
Bnnkwerker C)'!J <l'e 
Werkplaoatsen lte T g, 
Pri~>k (Atelier) . 

1 J anuari 1946 wel'd 
bij bevordmd· tot le 
klerk en op 30 Mei 
1947 tot Onderbnas 
B / s.r. Bea:mbte. 

W . L. Keyser 
Amsterdam 

16 April 1957 
40 jaar 

110ar·en ~1iet gemakkelijk voor de jubill1'1'h terwijl 
het werk in de IIQ-C)I>rlC)gsjaren met zijn sterk 
toegen~men omvang, oo·k het nodige van hem 
vroeg. Wij weli'Sen den jubi-laris nog vele jaren 
van vruchthare arbeid toe. 

+~~~~~~+*~l!:4~l!:--).~;;: 
~ ~ 

~ ~ T Het is ons een bijzondere eer te 0 
~ kunnen mededelen, dat het Hare ? 
t.,~ 1 " MaJ· esteit Kor.ingin Juliana der v 
~ Nederlanden heeft behaagd om ~ 
Z. onze zo juist afgetr.eden Pre· t 
~ eidemt-directeur Mr. D. F. de Koe ~ 
~ tot Ridder in de Orde van de ~ i Nederlandse Leeuw te benoemen. ~ 

~ De redactie van ,de Uitlaat" ~ 
-~f.< weet te spreken namens het gchele I. 

personeel wrunneer zij hierhij de -} 
t. heer De Koe de meest hartelijke * 
~ gelukwensen aanbiedt. i 
0+>~-{-0-<-;~Y0+*~:~-<-*Y0+>k:Y0+>.1;-{-0-<-
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Te koop t.e.a.b. 

Sla je krantje maar eens open, 
Ook je week- en maandhlad dan, 
Ze staan vol met advertffilties, 
Alles brengt m en aan de man. 
Ook als ik een film ga kijk~ID, 
W aar ik hloedig voor betaal. 
Komen de reclameplaatjes: 
'k Ga er haast voor aan de haal! 

Firma's, namoo, ,duizend dingen , 
Waar ik geen belang m stel, 
Toch moet ik er maar naar kijken, 
Film is hijzaa'k - komt nog wei. 
Weet u wat ik toch welleuk vind, 
Wat ik altijd lezen moet? 
't Zij:n de advertentietekstffil 
'k Vind ze meestal r euze goed. 

' ; 
i 
( 

' i ; 
i 
1 
( 
I 
; 
i 
; 
i 
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~ 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
( 

' ~ 
I 

Alles wat m en u te koop biedt, ~ 
Auto, radio, huis en hof, i 
' t Verkeert altijd in pracht ~ 

c01nditie, 1 
Ook al is het nog zo'n sof. ' 
Leest u wei eens een annonce ~ 
Waar men a lles eerlijk biecht? i 
W aar u ronduit uit kunt lezen, ~ 

.l Dat metll helemaal niet liegt? i 

~ ~ ? M'n motorfiets h eeft i 
~ mankementen ; 1 
? M'n l essen zijn besi.ist niet goed ; ~ 
1 M'111 platenspeler is beroerd boor: ; 
~ M':n koelkast vriest niet zoals 't ~ 
~ moet. 1 
{ i f .. ........... .. .................... .. .. . . ... ... i 
~ Apropos, i'k wou u iets vragen: i 
? 'k Heh thuis nog een mooie ~ 
1 fiet.s . . . i 
~ Hij is te koop hoor. .. . bel me even, ~ 
1 In prima staat - mankeert echt i 
~ niets ! ! ~ 

~ OreM ~ 
i ( 
L I _ . ._ ..... ............... ~·-·-· ................................... -........ -............................................ _ ........ 
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De IIStraat Madurall te 
Onder commando von Gezagvoerder C. van den Berg is het nieuwe ms. 

De aankomst van het nieuwe m s, "Straat Madura" te T g. Priok. 

Wij en het werk 
In de tijd, dat er 12- 16 uur per dag 

werd gewerkt door marnnen, vrouwen 
en kinderen, kon men niet verwachten, 
dat h et verrichten van arbeid als eoo 
zegen werd ·beschouwd. Men zag het 
toen t e1·echt als een straf. De storm
achtige ontwikk eling van de i'lldustr ie, 
die volgde op de v~rhetering van de 
stoommachine door J ames Watt, had 
het karakter van een omwentelimg, een 
r evolutie, waarbij aile aandacht was 
gericht op het apparaat, terwijl voor 
de mens geen belangstelling overbleef. 

R et is h aast onhegrijpelijk, dat deze 
tijd mauwelijks een eeuw achter ons ligt · 
indien m en ziet welk een verander ing 
er sindsdien in ieder opzicht is opge
trede<n. We staan nu a an het begin van 
weer. een belangrijke fase in de indus
triele ontwikkelingsgang, die mogelijk 
is gemaakt door de toepassing van de 
elektromenbuis. Dank zij de betek enis 
die op dit ogenhlik wordt gehecht aan 
de positie van de mens in de industrie 

12 

hoeven we niet te vre2:en voor ee<n 
tweede industriele r evolutie, m aar zal 
er eer sprake zijn van een evolutie, een 
geleidelijke groei, waarvan de S'llel heid 
in de h and kan worden gehouden. Ter
wijl de stoommachine de men.selijke 
spierkracht voor een belamgrijk dee] 
verving, neemt de elektronen:huis een 
deel van h et menselijk denken orver. 

Zij maa.kt het mogelijk produktie
processen t e mechaniseren en tegelijker
tij.d te controleren. Bet werk O'll.tstaat 
dan niet aileen niet m eer· direkt door 
oll'Ze handen, h et O'llttrekt zich ook aan 
ons direkte denken. Daardoor tr.eedt 
een verschuiving van werkzaamhedoo 
op. Auto's zullen door machines worden 
gemaakt, m aar er zullen nieuwe pro
dukten kome<n, waarvan de series niet 
groot gen oeg zijn om ze langs de zo
gen aamde automatische weg te m aken 
en bovendien moetoo de machines wor
den gemaa:kt, die bij de aut·omatisering 
worden gebruikt. W el staat het vast, 
dat er. onder invloed van deze O'lltwik
keling een grotere hehoefte zal ontstaan 
aan vaklieden, meer tnog dan nu al h et 

(toto's: W. van Boggelen) 

geval is. In de verhouding van de mens 
tot zijn werk speelt de vreugde en de 
voldoen :n g, die hij aan zijn arbeid be
leeft twn belangrijke rol. Deze wijze 
van gel ukkig zijn in het werk kan aileen 
optredea indien de mens werk verricht, 
dat O\'t':eenkomt met zijn _lichamelijke 
en gee·stelijke bekwaamheden. Voor 
hem i,, het werk een levensvervulling, 
die hij niet kan missen. Hij zal , net 
al s iedcr ander, blij zijn al s het zater
dagmi dllag is en verlangen d uitzien 
naar de vakantie, maar als hij, bijv. -
door ~i,ik.te, lange tijd zijn werk niet 
k an dur.n gaat hij ernaar verlangen om
dat h et een onmisbaar deel van zijn 
}even is. Dat geldt zowel voor geschool
de als \'l)or uiet geschooMe werkers. H et 
geldt niet voor geschoolden, die t en 
onrech tt! een vakopleiding hebben 
gehad en ook nie t voor ongeschoolden, 
die eigenlijk een vak h adden moeten 
leren. We zijn zo geneigd te denken, dat 
iemant1 aileen maar over zijn toeren 
ikan raken als hij werk doet dat hoven 
zijn k rachten gaat. Maar h et is even 
goed mogelijk, dat er een stoornis in 



Tg. Priok aangekomen 
,Straat Madura11 op Vriidagmorgen 15 Maart te Tg. Priok binnengelopen. 

In de hut vart de gezngv.0>2rder. Van links naor rechts de heer Kamerling (Vertegenwoordiger K.]:C .P.L. ), Gezagvoerder C. van den Berg, 
de heer de K()e, de heer de Geus. de heer' Brand en..dJe, heer de Jager. De heer Prank van Hoogeveen was n et niet op de foto te zien. 

de verhoudi'llg tot zijn werk optreedt 
doordat hij werk doet, dat heneden 
zijn bekwaamheid ligt. Daarom is het 
van zo grote betekenis, dat we voor onze 
kinderen zoeken '.Ilaar die opleiding, die 
overeenkomt met 'hun geaardheid en 
hekwnamheid. Als ze de hekwaamheid 
hebbt::n om een vak. t.e leren moeten ze 
daartoe, als bet enigs-zins kan, in staat 
wor<Icn gesteld. Dat is daarOiln. zo 
helan:grijk omdat in de toekomst een 
grote hehoefte -zal bestaan aan vak
lieden. 

H et hetekent niet, dat iedereen naar 
een onijverheidsschool, een M.T.S., een 
hogeschool of een universiteit moet 
worden gestuurd, want daarvoor heeft 
nu eenmaal niet iedereen de he
kwaamheid. 
paalde opleiding niet of nauwelijks zal 
kunnen volgen doen we daarmee geen 

!'lltegendeel, een ,iongen, die ecn he· 
dienst. Er is niets erger dq•n steeds iets 
te moeten doen, dat net hoven de eigen 
krachte.n gaat. Dat leid vroeg of laat 
vrijwel altijd tot moeilijkheden. Zomin 
als iemand: O'llgestraft steeds op zijn 

tenen kan lopen, zo min 'kan hij voort
durend werk verrichten, waarbij bij 
steeds iets te hoog moet r.eiken. 

Door een dergelijke te zware oplei
dimg openen we niet de mogelijkheid 
tot cen goede loopbaan en een prettig 
leven. We Ieggen daardoor de basis voor 
ee'll reeks teleurstellingen, -die het leven 
tot een straf maken en die niet zelden 
de gezondheid in ernstige mate aan
tasten. Er is ook werk v.oor ongeschool
den, nu en in .J e toekomst, want een 
totale automatisering van de arbeid zal 
nimmer. mogelijk zijn. 

Men ziet regelmatig mensen, die hun 
plaats niet hehhen gevonden. Ze hehben 
of steeds te hoog willen reiken door 
een onvoldoende inzicht in hun eigen 
hekwaamheden, of er js, door omstan
dighede'll, niet voldoende gehruik ge
maakt van hun· bekwaamheden. Boven
dien komt het niet zelden voor, dat een 
bepaalde geaardheid, bepaalde 'karak
tertrek iemand in de weg staan bij het 
verwerve'll van een goede aanpassing 
aan zijn werk. 

Het is dus zaak te hevorderen, dat 

een ieder die plaats kdjgt in bet bedrijf, 
die zoveel mogelijk overeenkomt met 
zijn mogelijk heden als mens en als 
werkkracht. Dat is niet zeldeon een 
moeilijke opgave omdat de mens nu 
eenmaal geneigd is de plooitjes die hij 
in <Ie spiegel ziet aan de spiegel te 
wijten. En toc<h is bet haast voor iedere 
oplossing voorwaarde, dat hij bereid is 
de ·hand i111 eigen boezem te steken om 
zich af te vragen waar de eigen tekort
komingen liggen. Bovendien is het goed 
te bedenken, dat wat de mens i'll he t 
!even doet minder h elangrijk is dan hoe 
hij het doet en welke hevredigi'llg hij 
vindt in het doen. Een bedrijf kan wor
den vergeleken met een orkest. De 
diriger..t s taat op een voetstuk e'll de 
concertmeesters zitten vooraan, maar z~j 
zouden niets kunnen uitrichten zQinder 
d e rest van h et orkest. Een goede uit
voering wordt evenzeer hcpaald door 
bet entbousia.sme, de toewijdi•ng en de 
vreugde . van elk orkestlid, op welke 
plaats hij ook zit of staat. 

G. C. Soeters, Arts . 

13 



Het ss. ,Blinjoe'' aan 
groot gevaar ontsnapt 

Het ss. ,Blinjoe" lag op 21 Februari 
j.l. ge.meerd aan de zgn. vlottensteiger 
te Djamhi, het was juist ,,een half uur" 
geweest. 

Dit betekent, dat het schip gereed 
gemaakt wordt voor vertrek. Ruimen 
en tenten worden dichtgelegrl, de post 
wordt geembarkeer-d, passagiers en we~
hrcngers lopen af en aan, kortom het is 
een en al bedrijvigheid wat er heerst. 
In de machir.ekamer warmt men de 
machine voor en de ketels worden 
opgestookt. 

Om 12.30 uur hoorde men een doffe 
knal. Al spoedig bleek dat een boven
strooms van het schip ten anker liggen
de motor-tonkang, welke zoals later 
hleek beladen was met drums benzine 
en olie, in brand was ger.aakt. Fel sloe
gen de vlammen uit, gepaard gaande 
met een zware rookontwikkeling. De. 
bemanning kon zich slechts het vege 
lijf red.den door over boord te springen. 

Inmiddels was er aan hoord groot 
alarm gemaakt, want reeds spoedig 
bleck dat bet ankertouw van de tong
kang was doorgehrand en deze onder 
invloed van str.oom en wind recht op 
het schip afdreef. 

Passagiers en wegbrengers spoedden 
zich van hoord, het ergste voor het 
schip vrezend. 

Aan boord was men paraat. De 
brandhluspompen werkten op voile 
kracht, de slangen lag en gereed. W at 
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verwacht werd gebeurde. De tongkang 
dreef tegen SB's voorschip (schip lag 
BB gemeerd). De vlammcn laaiden 
hoog tegen het voorschip op daarbij de 
tent op de hak in vlammen zetten d en 
de huid verschroeiend. 

Inmiddels werd getracht het schip 
van de kant te doen vertrekken. De 
motorboat welke hierhij altijd assisteert 
was hezig de drenkelingen van ·de tong· 
ka:ng op te pikken en kon zodoendr 
bet schip niet helpen zo vlug mogelijk 
uit z'n henarde positie weg te ko.men. 

De tongkang dreef vervolgens rond 
het voorschip naar BB, ook hier het 
.schip :iJn brand zettend. Door de ge
opemle patrijspoorten in het matrozen-

verblijf sloegen de vlammen naar 
binnen; de stuurman zag echter kans 
deze nog op tijd te sluiten, waardoor 
erger werd voorkomen. 

Inmiddels waren de trossen van de 
wal loogegooid en zag de Gezagvoerder 
kar,s, ondanks de op de wal staande 
wind, bet schip naar. het miJdcn van 
de rivier vrij van de brandeJllfle tong
kang te brengen. Hier ging bet ten 
anker en kon de schade opgenomen 
worden. De bakstent was goeddeels vcr
brand en de verf van het V{)Orscbip 
zwaar gehlakerd, doch dank zij de 
paraatheid van officieren en be
mannimg hleef het schip hehouden. Een 
g:root gevaar was hiermede aan het 
ss. ,Blinjoe" voorhijgegaan. 

\Vie met minuten wect te woekeren, 
vindt voor alles tijd. 

Wie met zijn voorbeeld preekt, preekt 
' t best. 

Wie zijn fouten erkent, geeft geen 
bewijs van zwakheid, maar van kracht. 

Tracht te wcdijveren met h en, die 
hoven u staan in wijsheid en goedheid. 

Men overwi'llt een kwade gewoor,te 
gemakkelijker heden dan morgen. 

Hij, die gelooft iedereen te kunnen 
missen, hedriegt zich ; maar die gelooft, 
dat men hem niet missen kan, bedriegt 
zich nog meer. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·--~ 



(foto: J . H. C . Vermeulen ) Copname in Hot el Gooilan d) 

In het "Schi p-van-de-week:'' ·programma op 14 Februari j.l. verschenen voor de PCJ
microfoon de familieleden van de opvarenclen der motorschepen ' 'llanggaai'', ''Sibero•et" en 

"Minjak " . . 

(\·erv olg van pag. 7) 

In 1954 k wam op h et maatschappij
terrein te Rotterdam een nieuw school·· 
gebouw met twee k l assen voor de cer
tificaat-opleiding gereed. De praktijk
cursus kreeg de heschikking over een 
groot leslokaal, waar de nieuwe zenders 
der S.M.Z.-serie, ontva'llgers, echolood, 
auto-alarm, radiopeiltoestel en diverse 
andere toestellen werden geplaatst. Ook 
de apparatuur van de Amsterdamse 
school werd uitgebreid en opgesteld in 
de grote demonstratie-zaal. 

H oewel de R.H.-scholen nooit voor 
minder dan 80o/o bezet waren , bleek in 
1954, dat er in ons gehele land t e wein1g 
jongelui in opleiding waren om de 
toekomstige behoeften van de Neder
landse koopvaardijvloot aa!il radiotele
grafis ten te dekken. Daarom besloot de 
commissie voor de rijksradio-examens, 
dat in 1955 ook candidaten met een 
Mulo-A diploma of gelijkwaardige 
vooropleiding tot de radio-examens 
kondtm worden toegelaten. Bovendien 
zou in bijzondere gevallen dispensatie 
kunnen worden verleend. 

Dit stimuleerde de aanmeldi'llgen 
voor de scholen. Dit j aar was h et aantal 
gegailigden voor de R.H.-<Scholen groter 
dan ooit te voren. Om de vele geg:adig
den n iet teleur te stellen werd ruimte 

gevonde'n om zowel te Amsterdam als 
Rotterdam met twee eerstejaars-klassen 
te heginnen . In Amsterdam werd voor 
dit doel een flir.k heneden lokaal, waar 
vroeger montagelesse'n werden gegeven , 
geheel gemoderniseerd, zodat het plants 
biedt aan ruim 30 le~rlingen. In Rotter
dam werd het praktijkldka'al geschikt 
gema::>.kt voor eenzelfde aantal leer
lingen. Op dit ogenblik h edraagt het 
aUJntal studerenden aan beide scholen 
tezamen circa 200. Bovendien maken 
velf~ telegrafisten van de onderwijs
mogelijkhedeu der. maatschappij ge
hruik om zich te bekwamen voor h et 
r~jkscertificaat der eerste klasse en voor 
h et Radio-Holland eerste klasse examen. 

De scholen h ebben in de afgelopcn 
10 j aten niet alleen homlerden radio
telegrafistea voor Radio-Holla'lld en de 
Ncderlandse grote handelsvaart op~te

l eill, maar ook honder.den radiotele
fonisten voor de kleine handelsvaart, 
waar de radiotelefonie zich een hlij
ve:tde plaats veroverd heeft. 

Zo dragen de RaJio-Holland-scholen 
het hunne ertoe bij, dat de reputatie 
van de Nederlandse radiotelegrafis t als 
ui ters L hek waam vakman geh andhaafd 
1lijft. 

(Ui t: , ,P.D.R.H.") 

Werk genoeg tot 1964 ... . .. 

De Nederlandse Dok- en Scheeps
houwmaatschappij te Amsterdam hecft 
orders van in totaal vele honderden 
miJjoenen ontva•ngen en heeft daardoor 
werk tot medio 1964. De Petroleum 
Maatschappij , La Cor.ona" te Den 
Haag - een tankvaartmaatschappij van 
-de Kon:inklijke Shell-groep - he eft drie 
super-turhinetankschepen besteld met 
elk een draagvennogen van ca. 65.000 
t·OfJl, grotel' dan ooit in Nederland 
gehouwd. De ESSO-Petroleum Co. Ltd. 
te Louden hceft orders geplaatst voor 
twee super-turbineta'llkschepen van elk 
45.000 en een Noorse r.ederscombinatie 
lweft een 19.500 tolllS motor.t.::mker 
besteld. 

In memoriam 

Uit Nederland ontvingen wij 
hericht dat op 19 F ebruari j .l. 
in -de leeftijd van 53 jaar te 
Apeldoorn is overleden de heer 

W. J. J o:agens 

in leven gepensionneerd hoofd
employe van onze maatschappij. 

* 
Op 47-jarige leeftijd overleed 

op 10 Maart j.l. te Schevenimgen 
de h eer 

D. L. Tol 

in 1even gezagvoerder van onze 
Maatschappij. 

* 
T e Zwanenburg/ Halfweg over

leed op 12 Maart j.l. in de leeft~jd 
van 54 jaar. de h eer 

R. D. Wastervai 

in leveta oud-Commodore oll'Zer 
Maatsch appij. 

Zij rusten in vre:le 
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Op 9 Februari i·l. werd door het Malu1-kam Barito V eem in het Agentschapkantoor te 
Balikpapan. ten afsc1~eid van de aftreden.de agent en ter venvelkoming van de huidige 
agent een etentje aangeboden. Enkele havenautoriteiten en enkele belangrijke a/schepers 
waren eveneens uitgenodigd. Van deze gelegen heW werd tevens ~ebruik gemaakO. om 

bovenstaande gezelschapsfoto te maken· 

Brand Alarm 
(foto: Jim Fong, Balikpapan). 

Tja, wat kan je anders zeggen. Als ze 
'm nou maar hijtij<ls afgezet hehhen, 
bedacht ik, terwijl ik m 'n sokken 
aa<ntrok. 

Toen viel ik m'u bed uit (de kooi 
was twee laden hoger dan die op m'n 
vorige schip), schoot op de deur. af, 
rukte hem open. 

,Hehben ze 'm afgezet?'' brulde ik 
hem achterna want hij was nog hal
venvege de trap gelukkig. 

Zijn hevestigend antwoord klonk 
evenwel niet erg overtuigend, zoiets 
vwn ja ik geloof het wei, en met een 
hootd vol radarwrgen kee:t'lde ik naar 
m'n hut terug. 

Non is zo'n bericht VauJ. ,hij doet 't 
niet en d'r komt rook uit en hij stinkt" 
op je nuchtere maag, op de eerste dag, 
op een vreemd schip met een vreemde 
radar niet hepaald om te gillen van 
etnthousiasme, Ik hou helemaal niet van 
apparaten waar rook uitk.omt als er. geen 
rook uit hoort te komen, of het nu 
omv01·mers zijn of xadarappar.aten. Hct 
hoeft maar net even iets te lang te 
roken en zo'lll ding geeft definitief de 
geest en dan zit je gewoonlijk met een 
paar fliuk doorgehakken peren. Het 
was dan ook met een zwaar hart, dat 
ik me iln m 'n hroek hees, schoenen, 
hemd en das aantrok en op zoek ging 
naar de nodige instrumenten. Een 
schroevedraaier. en een tang, daar kom 
je meestal al een heel eind mee en aldus 
uitgerust daalde ik de trap af, liep de 
gang door, het dek over, drie trappen 
weer op en helandde toen in de kaarten
kamer waar de typisch penetrante geur 
van een electrisch brandje, henevens 
een uiterlijke kalme gezagvoer.der me 
tegemoet kwamen. 

Ret zal om e«m uur of zes 's morgens 
geweest zijn, toen de deur van mijn 
slaapbut openging. Dat wil zeggen 
opengaan hoorde ik hem niet, want ik 
wa£ nog verre van bij kennis. Na zo'n 
vertrekdag met de daarhij hehorende 
vermoeienissen als treinen, trammen, 
bussen, !open, trap-op, trap-a£, straat-in, 
straat-uit, sch,ip-op, schip-af, met de 
nodige min of meer looiige koffers, nou, 
dan wil je wel slapen. En dus hoorde 
ik de deur niet opengaan. 

Deze (nagekomen) foto van de .,Munttoren" toont u het moment van ,.overname", waarop 
Je werfvlag wordt neergehaflld en de Maatschappijvlag wordt gehesen. 

\Ik werd pas wakker, toen ik iemand 
,,.brand" hoorde zeggen. 

En gezien zo goed als iedereen daar 
direct op reageert, zat ik ook meteen 
stijf overend in bed en staarde in het 

I 
kalme, doch vastberaden gelaat vwn een 
mij onhekende vierde stuurm.an. 

,Waar is de hra<nd", riep ik snuivend 
en meende al Ia.waai en gekinetter te 
horen. Maar i:k rook niks met al m'n 
ncusgaten wijd open en het gekinetter 
hleek slechts geknetter uit de ko.mbuis 
heueden van de kok, die al met z'n 
pannen bezig was. 

,,D'r is ner.gens brand," zei de vier
de stuurma<n, ,de radar is aileen kapot, 
d'r komt rook uit en hij stinkt en hij 
doet 't niet en nou vraagt de ouwe of 
U effe wil komen kijken". 

,0," zei ik, ,nou uit de brand zijn 
we". 

Ik krahde me op m'<n kop en zei toen 
tegen de man-mct-de-gezellige-hood
schap, dat ik eraan zou komen. De 
man verdween. 
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,Morge, sparks, d'r is wat lo~.,~ met 
de radar, kijk je er even n:wr'', zei 
tle gezagvoerder, of het een fie I'! was 
met cen afgelopen ketting. 

Ik zei ,Morge, kapitein, we Y.ullen 
eens zien wat we eraan .doen kmmen". 

Dat zeg je .dan of je je !even lang 
niiks anders gedaa!ll heht dan radar
apparaten r.epareren, of je je haml niet 
voor zo'n akkevietje omdraait. Mnar je 
denkt: wie helpt me de brug over. 

Nu is het prettige van een dingnose 
waar ,rook en hrandlucht" ill voor
komen, dat je vrij gauw de plaats moet 
kurnncn vinden waar het defect is ont
staan. Het enige wat je te d<Oen heht is 
het geval nog eens bijzetten en waar 
dan de rook uitkomt, daar is waanl~hijn
lijk iets niet helemaal in or.de. Als ie 
tetnminste bijtijds is afgezet. A<tn de 
andere kant zit er ook een aauzienlijk 
risico aan vast, Wa'llt dan kan het net 
iets teveel voor hem worden en dan 
knapt ie af waar je met je snuffen bij
staat. J e hesluit dan .dit risico uiet te 
nemen alvorens de ha•ndleiding to heh
hen geraadpleegd. J e drukt de heren 
op het hart de radar vooral ni(:t hij te 
zetten, daalt de dz:ie trappen ."l1"eer af, 
gaat het de'k over, de gang door~ de 
trap op en iJn je radiohut gekomen pak 
je het hoek uit de kast en zoekt naar·· 
stig naar de afdeling ,fouten en hoe ze 
te verhelpen" . En hij de afdeling 2C 
vind je da111 tot je opluchting een he
hoorlijk lijstje van aile mogelijke de
fecten. Niets echter over :rook en brand
lucht. 

En dan besluit je toch maa:r tot de 
proefondervindelijke methode en j e 
·keert met hoek terug naar. de plaats 
des onheils. 

,,Nou sparks, hoe is het met de radar'' 
vraagt de kapitein, die net on Lheten 
heeft. 

Ret ligt je op je tong om te zeggen 
:,Best kapitein, hoe gaat het met U", 
maar je houdt het voor de goedr. gang 
van zak.en maar hi.nru.en. 

,We zullen eens kijken, kaptdu" zeg 
je maar en drukt dan moedig op het 
groene knopje Vaat ode displayuuit in 
het stuurhuis. Tot .je verademillg loopt 
de generator aan en je rent nnar de 
kaar.tenkamer met je neUB wijd open. 
In de hoek kijk je van de startbox. naar 
de ozender en van ode zender ;aaar de 
startbox tot het weer hegint te stinken. 
Je neus hrengt je ()ll]Jlliddellijk hij de 
startbox, waar je tevens ziet dat de 
meter maar 170 Volt aanwijst in plaats 
van 180. Dan race je als een hnas naar 
het stuurhuis en zet de radar a£. 

Zo, dat is dat, denk je dau.. Nou 
weten we tenminste wat. HU tlr.aait 
tenmin.ste nog en je krijg weer 1wop. 

,Nou sparks, heh je het al gevon
den?" boor je de kapitein zegg•~n, die 
weer achter je staat. 

Onze maandelijkse :foto-prijsvraag 

Dit is -de oplossing va-n de foto
prij.svrnag, VQorkomendP. i.n het 
FebrWlri• - l!lUJlWler v.a<n .,·d'e 

U.i•tlarut": ecn gedeelte v11~1 ccn 
perkamenle tr lampeka;p. Wij 
mochten zeer vele oplossi:ngen 
ontvangen; de ui-tgeloc()fde prij> 

van Rp. 15,- vie1 ten deel aan: 
Ad. de Best, Gez:~gvocrder J.er 
K.P.M. 

* 
Wij geloven niet ·dnt u erg ve.el 
hst zult hehben met de opgave 
die hierniHI!Sl slaaJt afgebeeld. Als 
U er ecnaru~al oacluer oben l, zendt 
doa-n uw opl-ossing aan: de Re
dacl!ie v.a:n "ode Uitlaa.t" - p f a 
n-v. K.P.M. - Medan Merdeka 
Timur 5 - DJa·karta. 
Zet in d:e Jiiniker-bovenhoek van 
de envelop: foto-prijsvraa.g en 
contr.oteer oeven of uw j.uiste na.'lllD 
en. adres op u.w mending sl.aao.J 

vetmeld. 
De -uiterste ·datum van inzendi.ng 
i"s: 20 Mei a.s. 

\_ ___________ _) 
Gezellig is dat, maar je zegt: 
,Ja, 'kapitein, we schieten al aardig 

op" en ,'t Valt misschien wei mee" 
en je proheert er jezelf ook van te 
overtuigen. 

En waarachtig, met aa<nmerkelijk 
meer moed pak je je schroevendraaier 
en schr oeft de startbox open. Niks te 
zien natuurlijk, aileen riekt het er nog 
akelig branderig. Je tuurt naar aile 
mogeJijke ·draadjes, rolletjes, kastjes C'Il 

doosjes en met een flashlight zoek je 
naar de brandplek, die je zo graag zou 
willen vinden maar, die j e nergens ziet. 
Alles ziet er degelijk en soli de en vooral 
ingewi:k'keld uit. En zo onschuldig ook 
also£ het .ding van de prins geen kwaad 
.weet. 

En toch zit er hier ergens wat rottigs, 
pieket• je, maar waar? 

Hoofdschakelaar af en starter eens 
z6 proheren. Voorzichtig druk je op 
een hefboompje en een geratel, ein
digend in een klik overtuigt je dat dat 
dik in orde is. · 

En da•n gaat je een Iicht op. Dat heb 
je w wel eens en daar moet je het 
eigenlijk van hehhen. Zo'n klein con
tactje in je hersens dat ergoos sluit, zo 
maar ineens. Die contacten van die 
starter~ siuiten die wel allemaal. En 
helemaal? Zou ik het gevonden heh
hen? 

Nieuwe hoop, nieuwe moed. 

Radar nog eens bij. Vlug naar de box 
terug en jawel hoor, bingo! 

Tussen twee schijnhaar gcsloten CO!ll

tacten spelen kleine felle blauwe vonk
jes. Met een geisoleerde sch.roeven
draaier druk je het contact wat aan en 
daar komt de generator op volle toeren, 
de meter gaat naar 180 Volt. En de 
stank hlijft weg. 

Dat was , het dus, kan niet missen. 
Het hijschuren en polijsten van de 
ingepitte contacten is een p aar minuten 
werk en je voelt je een hele Piet als 
alles weer jofel draait en je het prach
tige plaatje ziet op het scherm. 

J e loopt naar de ouwe en je zegt : 
,,Kapitein, hij doet 't weer." en de ouwe 
zegt ,,Ouwe jongen sparks, kom straks 
maar een biertje halen". 

En met je hoek oo je schroeven
.draaiu en je tang ga je in eem. aan
merkelijk prettiger stemming de drie 
trappen weer af, het dek over waar 
bet zonnetje nu lekker. schijnt, de ga!llg 
door en de trap weer op, en je drinkt 
je koffie op die inmiddels koud is ge
worden met de gedachte van zo, dat 
hehhen we weer gehad en het had erger 
kunnen zijn. 

En als dat weer eens geheurt, dan 
weet ik nou waar ik het zoeken moet. 

Sparks. 

(u'it: P .D.R:H;) 
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De juiste oplossing vrun ·de ,Fijn
vlech twerk-puzzle", voorkomende in het 
Fehruari-nummer van de Uit]aat" 
l 'd l " ' UI t a s volgt: 
1- 6 hal; .1-8 heker; 2- 11 bekeren · 
2- 9 braak ; 3-8 klaar; 3- 10 kroot; 
4- 9 brenk; 4---14 bedaard; 5-10 
omdat ; 5-7 ook; 6- 12 Laren; 7-13 
klant~ 11- 16 nobel; 12- 15 Nabol1· 
13- 18 tegen; 14---17 degem; 15- 20 
besef; 16-19 lasso; 17-22 naakt· 
1~21 naast; 19-29 opstand; 20- 26 
fw;Ie; 21- 27 Turijn; 22-31 tornado· 
23-28 takel; 23- 30 kreet; 24---29 
h:eed; 24---31 hruto; 25-30 stunt ; 
20--32 staat; 26-28 een; 27-32 net. 

De middelste figuur: l patent; 
2 tieren ; 3 eerlijk; 4 trunken. 

De nameu der drie prijswinnaars zijn: 

1 . Mej. S. E. Gaheler 
klerke afd. Equipage Sul'ahaia. 

(Rp. 25,-) 

2. Soeltardi 
HK I. Surveydienst Tg. Priok 

(Rp. 15,-) 

3. L. Boonstra 
afd. CM 3/HK. (Rp. 10,- ·) 

V oor deze maand weer eens een kruis
woordraadsel. Uw oplossing moet onze 
Redactie uiterlijk 20 MEl a .. s. hebhem 
hereikt. 

Kruis woordraadsel 

(copyright ,Denksport!' 

Op nevenstaande pagitl{l: 

l~>et Antjol kanaal 

(toto: W. van Boggelen) 

Voor inzenders gelden de volgende voorwaarden: 

l. fnzendingen·, Welke duidelijk van naam en adres 
zijn voorzien, te richten aan: 

de Redactie van ,de Uitlaat" 
p/a n.v. K.P.M. 

Medan Merdeka Timur 5 - Djakarta. 

2. Onduidelijk geschreven oplossingen worden zen· 
der meer ter zijde gelegd. 

3. Veer juiste inzendingen zijn 3 geldprijzen beschik
baar gesteld: 

1 prijs van Rp. 25,-
1 , Rp. 15,-
1 , , Rp. 10,-

-4 . Over oplossingen en/of toekenning der prijzen 
kan NIET worden gecorrespondeerd. 

* 

VAN LINKS NAAR RECHTS: 

2 opgewekt; 8 vorst; 14 v. h. lo·pende jaar; 16 
flink ; 17 insekt; 19 hond·; 20 vreemde munt; 
21 verni·s; 23 soort onderwljs; 24 tafelfles ; 26 
maartje; 27 halsbont; 28 godheid; 30 roede; 32 
Oostzeehaven; 34 losse naa·d; 35 gedeelte; 37 
bert; 38 Eng. ·dcr:ank; 39 vleugel; 40 vaa>rtuig : 
41 gereed·schap ; . 43 .. d'eel . van het leger; 45 
Europeaa.n; 46 ron.clhout; 4 7 go din; 48 maat; 
50 eer; 52 zijde van een· schi;p; 53 deel va·n oon 
deur; 55 deugniet; 57 vrij; 58 spiT; 59 vader; 60 
paard; 62 m 't ko·rt; 67 !l'eiski,&t; 72 rivier in 
Aiie; 14 verbin'di·ng; 75 nwd<Sei'Il; 77 gemalen 
graan; 78 pers. vnw.; 79 bandvatsel ; 81 (hude
lijk; 83 welriekende hars; 85 vr. munt; ~6 water 
blj M.eppel; 88 grondsoort; 89 honingd.rank; 
90 -sober; 92 50.ort s.tof; 93 ten jare; 94 boom; 
96 rivier in: Azie; 97 trek; 98 titel; 99 ras; 
101 laa·g \\Tiater; 103 geneesmiddel; 104 voeg
woord;.105 zeepost; 107 rund'; 108 regen drup; 
ilo pers. vnw.; 111 genotmid:del; 112 kleine 
dolk. 

VAN BOVEN NAAR BENEDEN: 

1 woestijn in Afrika; 3 voegwo·ord; 4 troef
kaart ; 5 voer.bak; 6 eminentie; 7 deel van 
een dag; 9 klein kind; 10 godirn; 11 ogenblik; 
12 verlaagd'e toon; 13 Europ. lmnd; 15 foto
toestel; 17 wijusoort; 18 a-Ut()Stalling; 20 pit; 22 
(]eel varn een sluis; 24 Ind. zon<nescherm; 25 rij: 
27 haken; 29 Frankrijk; 31 gering bezit; 33 soort; 
34 ten lootste; 36 pl; in Zwitserla-nd; 39 h~chelijk t 
42 plaats i111 Overijsel; 44 deel va·n een molecule; 
47 aanvoerder der Argonauten; 49 godsdienst ; 
51 vogel; 53 puitstje; 54 jong dier; 55 herg
-ruimte; 56 prul; 61 groot water bij ons land ; 
63 ·dee! v.e. bijenkorf; 64 krann; 65 muziek
tempel; 66 rivier in Italie; . 68 kaartspel; 69 
tovergo-din; 70 krachtig; 71 deel van Voor
Indie; 73 plaltelanra'livrouw; 75 reep; 76 zijrivier 
van-d'e Maas ; 78 kleine hoevoelheid ; 80 zindelijk 
82 lichtelijk zuur; 84 streep bij een &Pel; 85 dans; 
87 te zijner plaatse; 91 -reeds; 93 lied; 95 
lhoofdd.eksel; 98 ·deel vam. een etmaal; 100 
fumilielia; 102 danspartij; 105 noot; 106 noot; 
10(; heilige; 109 voorzetsel . 
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