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Dit jubile umnummer is tot sta nd gekomen met medewerking 

van de Heer Kees Borstlo p, journalist, en de Heer H. A. 

Carsten, oud-commodore K.P.M. Het fotomate riaal is gro-

tendee ls ofkoms tig ui t het K.P.M.-archief, aangevu ld me t 

een aantal opnamen van (cud) personeelsleden. 

De omslag en ochterzijde werden uitge voerd ncar een ant-

werp van de Hee r H. A. de Jong. 



TEN GELEIDE 

Op 4 september 1888 werd de acte van opricnting der Ko

ninklijke Poketvoort-Maatschappij gepasseerd; het recnt 

net praedicaat Koninklijke te voeren was hoar verleend bij 
Koninkl i jk 8esluit van 15 juli 1888. 

Op N ieuwjaorsmorgen 1891 te negen uur vertrokken de 
,Camphuys" en de ,de Carpent ier" van Tg. Prick, waar

mede de organisatie van de K.P.M . began te ,draaien". 

Op 1 januari 1966 za l do t 75 jaren geleden zijn . 

Er is nauwelijks een rederij te bedenken voor wie de bete
kenis van eb en vloed, in tweeerlei zin, zo groat is ge

weest als voor de Paketvaart. Hierbij denk ik enerzijds can 

de vele getij-havens in lndonesie en can het kalivaren met 
in lopend, resp. ui tlopend water, doch evenzeer con het 

politieke en economische getij. 

Gedachtig can de politieke eb van 1957 en de verstrekken

de gevalgen daarvan, heeft de Road van Bestuur gemeend 
het 75-ja ri g bestaan niet uitbundig te moeten vieren. 

Door het doen verschijnen von deze Jub:leumuitgove van 

, de Uitloat", wordt in de kring van onze rederij, met inbe
grip van hoar gepens:oneerden, voldoende relief gegeven 

aan de betekenis van deze gedenkdag. 

Het is geed ons op deze dog te realiseren, dot een blik op 

ons verleden ons nog siechts loot z:en, hoe het is geweest. 
Deze geschiedenis is er een, d ie ons lerecht, met t rots ver
vult. Doch zi j behoort tot een voorbij tijdperk en zii komi, 

in d :e vorm, nimmer terug. 

Om voort te kunnen goon en ons onze geschiedenis wear

dig te lonen, moelen w ij vooruit ki jken. W ij zullen de no
dige init1atieven dienen te ontplooien en met beleid en durf 

een nieuwe koers moeten voorliggen en daarbij, zeals 
vroeger, voorbereid zi jn op wisselend get ij. 

De vierde kwart-eeuw ligt v66r ons en ik hoop, dot zi j, die 

net eeuwfeest zullen beschrijven, zull en getuigen, dot door 
ons de juiste koers werd uitgezet. 

Jhr. M r. E. W . Roell 

Voorzilter van de Road van Bestuur 

J AARWISSELING 

Opnieuw spoedt een jaar l en einde en hel moment is weer 

aongebroken om acnterom le zien en de balons op te me

ken. 
Er was, vergeleken bij 1964, eigenli jk niet zovee l veranderd. 

Het K.P.M .-voorgebied werd in he! Afrika-rayon wet inge

krompen, doch daarlegenover stoat, dot een aantal , ui t de 

Combinatie terugonlvongen schepen, emplooi heeft gevon

den in de vaart op lndonesie. 
De N.T.P.M .-schepen hebben gelukkig gevaren en de 
H.V.M. heeft ten voile kunnen profiteren van de wet be

tere vracntenmarkt. 
Over hetgeen, in gezamenl ijke krochtsinspann ing, in 1965 

is bereikt, mogen wi j zeker niet ontevreden zi jn. 
Wet hierbi j ecnler het meest hortverwarmend naar voren 
treed!, is de pl ichtsopvatting en toewi jding van onze men

sen. Wij danken daarom allen, benorend lot ons Concern, 

varend en aon de wal, averzee en in N ederland, voor hun 

ui tstekende taakvervulling. 
Ook d it jaar zal hel voor velen niet mogelijk zijn het Kersl

feest en Oud en N ieuw met hun gezinnen te vieren en 
daarom zullen b i j de jaarovergang onze gedachten in hel 

bijzonder ncar hen uitgaan. 

Onze beste wensen vergezellen u allen en wij wensen u 

en uw gezinnen en onze gepensioneerden een gezegend 
Kerstfeest en een voorspoedig en gelukkig 1966. 

Jhr. S. G. van W'eede 
Directeur 
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75 JAAR PAKETVAART 
Met zevenmijls(zee)laarzen door een 
roemruchte geschiedenis 

DE EERSTE VIJFTIG JAAR 

Voorgongers 

Ui! noodzook geboren zou men de Koninklijke Poketvoort

Mootschoppij kunnen noemen. Ui t noodzook omdo! een 

goed georgoniseerd interinsuloir vervoer een eerste ver
eiste was om het besturen von meer don drieduizend 

zee-omspoelde stukken tropisch land, soms vele molen 
grater don het moederlond Nederland en dikwijls kleiner 

don de Woddenei londen, tezomen de gordel von smo
rogd vormend, mogelijk te moken en uit te breiden en de 

defensie te kunnen orgoniseren. 
Besturen von dit uitgebreide rijk overzee is von den be

ginne of een moeilijke zook geweest. Voor de onderlinge 

communicotie oongewezen op het zeilschip met zijn grate 

ofhonkelijkheid von weer en wind, of dot nu het Europese 

frega! was of de inheemse prouw, w as gezogshondhoving 

en -uitbreiding geen sinecure, om von goede hondelsver
bindingen nog moor niet te spreken. De intrede von de 

stoommochine ols voortstuwer von het schip opende ech

ter perspectieven en het was don ook reeds in 1825 dot 
he! toenmoli ge gouvernemenl von Nederlondsch lndie te 

Soeroboyo een stoomscheepje liet bouwen dot de rege

r ing in stoat stelde zijn bestuur efficienter uit te oefenen 

don voorheen het gevol was geweest. 
De ,Von der Capellen" heeft lussen de eilonden long en 

veel gevoren. Er kwomen meer gouvernementsstoomsche
pen en bi j he! invoeren von de stoomvoortstuwing op 

oorlogsschepen ken het interinsulo ire vervoer wederom 

toenemen. Wont de schepen-von-oorlog hadden er geen 

bezwoar tegen post en bestuursambtenaren te vervoeren 

en bij tijd en wijle ook porticul ieren als possogiers mee 

te nemen. Tach heeft de communicotie in die eerste helft 
von de 19e eeuw veel te wensen overgeloten. Porticuliere 
scheepvoort trof men in zeer geringe mate oon. De Ne

derlondsch lndische Stoomboot Maotschoppij (N.I.S.M.) voer 

met twee kleine stoomschepen longs de noordkust von 

Java en onderhie ld eens in de maond een verbinding 
met Mokossor. 

Het was gouverneur-generool Rochussen die in 1847 de 

aondacht von de regering vestigde op de onvoldoende 
communicotie tussen de eilonden en Java. Een gewezen 

marine-officier, W. Cores de Vries, kreeg opdrocht een 
onderzoek in te stellen naar de levensvotboorheid von 

een goed funcl ionerende stoompoke!dienst. Zijn advies 

luidde gunstig. Hij vond sleun bij de Rotterdomse reder 

Wi llem Ruys J. Dzn. en de scheepsbouwer Fob Smit. 
In 1850 werd een overeenkomst met de regering gesloten 
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welke resulteerde in de opri chting von een commond itaire 
vennootschap voor het uitoefenen von de stoompoket

voart in N ederlandsch lndie. Het joar doarna zag vier 
ijzeren schroefstoomschepen naor lndie komen, die twee 

diensten vonuit Batavia gingen voren: een naar verschil

lende havens op Sumatra en een longs Java's noordkust 

noar Mokossor en de Molukken. De onderneming genoot 
hiervoor een regeringssubsidi e van f 9,69 per bevaren 

mij l of f 160.000 's jaors. De bestoonde N.I.S.M. ver

zorgde een dienst op Singapore voor de mai l. 
He! begin was er en uitbreidingen werden opgezet en 

meer schepen oongetrokken. In 1859 ach!te de regering 

het noodzakelijk de poketvaartdienst ui t te besteden. 

Enige gegodigde was Cores de Vries· die echter zo hoge 

eisen stelde dot ernstig werd overwogen de dienst in 
eigen beheer te nemen. Zo ver kwom he! echler niet. De 

concessie von Cores de Vries werd met vij f jaar verlengd 

en de subsidie werd verhoogd tot I 18,21 per bevoren 

mijl of f 500.000. 
Klochten over de diens!verlening ontbroken echter niet. 

Er woren tegen de rederi j heel wat bezwaren in verband 

met slechte bediening en hoge vrochten. Dit brocht de 

regering ertoe reeds in 1862 een nieuwe uitbesteding uit 

te schrijven. Er waren twee gegodigden nl. de Brit H. 0. 
Robinson en de Amsterdomse industrielen Paul van Vlis

singen jr. en Dudek van Heel. Robinson v roeg een subsi

die van f 6,97 per bevaren mi jl ; de beide Amsterdammers 
vroegen een cent meer. Die ene cent meer subsidie welke 

de regering te beto len hod, betekende het luttele bedrog 

von 1 421.56. Do t bij het verlenen van de concessie oan 

Von Vlissingen en Dudek von Heel de revenuen in Ne
derlondse beurzen zouden komen om nog maar niet te 

spreken van de voordelen welke de Nederlondse scheeps
bouwindustrie zou hebben bij het bouwen von schepen 

voor oen N ederlondse poketvloot, bleek b ij de regering 

geen indruk te maken. Wat de geschiedenis in zou goon 
als 11de cent von Paul von Vlissingen" had, no heel wat 

gehorrewor, tot gevolg dot oon de Brit de concessie werd 

verleend to t 1875. De interinsuloire voort was doormee 
in buitenlandse honden. 

Robinson droeg de concessie direct over aan de N .I.S.M. 

Moor ook de vloot von Cores de Vries bleef voren. Teen 

hij in 1865 stierf, omvalte deze dertien schepen met een 

totaal tonnage van 2900. In 1868 werden deze schepen 

overgenomen door de N.I.S.M. 

Het meet gezegd worden dot het de nieuwe concessiona

ris goed ging. Er werd gunstig gevoren moor weinig bu i

ten het con tract. Klachten over will ekeur waren niet von 



de Iucht. Wet lostige verschepers werden gewoon uitge

sloten. De N.I.S.M. vervoerde hun goederen niet meer. 

In de joren tussen 1869 en 1883 bewogen de d ividenduit
keringen zich tussen 5 en 18 procen t. De schepen mach

ten don onder Nederlondse vlog voren en een Neder
londse gezogvoerder hebben, de winslen kwomen voor 

het overgrote deel in Engelse honden. In 1875 werd he! 

contract voor 15 jeer verlengd. De N .I.S.M. zot voorlopig 

weer geed in het zadel. 
In Nederland zot men ech ter niet stil om con deze zeer 

onbevred igende en ongezonde toestand een eind te me
ken. Bo:sscvoin, Ruys en Tegelberg die zich met de pa

ketvaartdienst wilden belasten zodra de tijd door was, 

gingen zich roeren. Regering, Road van lndie en Kamer 

van Koo j:5 hondel te Datavia, voor of tegen, schonken he! 
vroogstuk hun bemoeienis, dit olles resulterend in de wet 

van 19 maori 1888 welke de regering mochtigde lot ,het 
sluiten van een overeenkomst voor bed ien ing von de po

ketvoort in de Nederlandsch lnd ische orchipel ". Het drie

monschop sloot op 5 juli he! contract mel gouverneur
generool Van Rees. Op 4 september werd de ode von 
opr ichting gepassecrd von de rederi j, die Koninkl i jke 

Poketvoart-Moatschoppij zou helen. Eindeli jk ging Ne

derland weer deelnemen oan de interinsulaire voort. 

Deelnemen. Wont de N .I.S.M . dochl niet aon wijken. 

De KPM goat varen 

Met he! uitzicht op de concessie hadden de drie initiotief
nemers reeds eerder een onderzoek ncar de heersende 

toestanden bij de interinsulaire vaart van de N.I.S.M. 

Iaten instellen. De inspecteur von de Stoomvaart Mij. 

,Nederland", jhr. L. P. D. Op ten Noort hod de archipel 

bereisd en zijn bevindingen wezen er op, dot bij het or
ganiseren van een paketvaortd:cnst, heel wot ongewenste 
toestanden moesten worden weggewerkt. Te hoge vroch

len en passagierstorieven, w illekeur en gebrek aon goede 

dienstverlening trof hij bijna overal aon. Een man die deze 

ervoringen had opgedaan, was zonder twi jfel de aange

wezen persoon om de orgon isatie van de K.P.M. ter hand 
te nemen. In Amsterdam zetelde de Road van Bestuur, 

bestoande ui t representanten van handel , zeevaart en 
bankwezen. Voorzitter was mr. J. P. R. Tak van Poortvliet, 

bijgestaan door de leden J . T. Cremer, jhr. P. Hartsen 

en mr. Morten M ees. De drie voorlopige concessionaris
sen Boissevain, Ruys en Tegelberg vormden met Tak van 

Poortv liet als voorzitter het College von Gedelegeerden. 
Men kon beginnen en vroeg pri jsopgave voor in Neder

land te bouwen schepen : vier van 1200 ton, vijf van 900 

ton en drie van 500 ton. De prijs viel tegen. No lang

durige onderhandelingen gelukte het de zestien schepen 

van de N.I.S.M . over te nemen, wat Ievens belekende dot 
men van de zorgen, die deze ernstige concurrent voor 

de " Pakel" zou zijn, was bevri jd. Met 30 schepen werd 
op 1 ja nuari 1891 het bevaren van de lijnen begonnen. 

Op die Nieuwjaarsmorgen vertrokken als baanbrekers de 

"Comphuys" en de , de Carpentier" van Tg. Prick. 

De eerste jaren waren verre von gemakkelijk, ook al om

dot jhr. Op ten Noorl, d ie met de titel hoofdagent de 
rederij zo stevig op de benen had gezet, nag vaor het 

beeindigen van zijn contract ziek ncar Nederland moest 

terugkeren. Hij werd benoemd to t directeur van de 
· Stoomvoarl M i j. , Nederland", wat van den beginne of 

s.s. ,de Carpentier" 7205 BRT.- 1891-1924 

in het vaornemen had gelegen, maar bleef door zi jn lid

maatschap van de Road von Bestuur van de K.P.M. oan 

de jonge onderneming, waaraon hij zijn grate werkkrocht 
had gegeven, verbonden. Tot zijn opvolger werd de heer 
E. G. Taylor benoemd met wiens leiderskwol i teiten men 

reeds hod kunnen kennismoken teen hij werkzaom was 
voar Doendels. 

Gestadig breidde zich het pmticu liere passagiers- en 
vrachtvervoer uit en daarmee hield de vlootui tbreiding 
en -vernieuwing gelijke Ired. 

Gemakkelijk was, vooral in die eerste ti jd, de interin

su la ire vaart niet. De lndische wateren waren niet of heel 
summier in kaort gebracht. O p onbekende r iffen verloor 

de Poke t in d ie eerste jaren verscheidene schepen. M aar 

oak later toen de wateren van de orchipel hun geheimen 

aan de hydrografen hadden moeten prijsgeven, werd van 
de Paket-officier ap de brug a l zijn kennis en inzicht 

op navigatoir geb ied geeist. Kustwateren bezaaid met 

riffen, moeili jk bevaarbore rivieren die toegong goven 

tot factorijen in het bi nnenland stelden de navigator voor 
een zwore took, die door vele von zijn collego's die hun 

, g rate voort" op de wijde oceoon konden ui toefenen, 
niet ol tijd volledig werd begrepen en gewoordeerd. De 

K.P.M.-stuurman moest van goeden huize komen, wilde 

hij geschikt zijn voor deze micro-navigatie. Ook wet be

treft het laden en lassen werd van de stuurman grate 

proktische kennis en improvisatievermogen gevergd. Wont 
de havens wear men kon rekenen ap voor die tijd 

s.s. ,Bence" aon de kleine steiger te Pongkolan Soesoe 
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Laadbool copra le Tobelo (Halmaheira) 1932 

moderne load- en losinstallaties woren op de vingers von 
een hand te !ellen . Onder de meest primitieve omstondig
heden moest, meestol liggend in een booi of op een min 
of meer beschermde rede, lading worden gelost of inge
nomen in/uit prouwen of eigen lodingsloepen (loodboten) 
die de verbinding tussen wol en schip onderhielden en 
voor oon- of ofvoer zorgden. Er is, voorol in die eerste 
joren, ontzoglijk ha rd gewerkt, zowel oon de wal ols op 
de schepen. 
In 1898 had de K.P.M. reeds een zo gunstige ontwikkeling 
doorgemaokt, dot de regering - hoewel het contract eerst 
in 1905 afliep - verzocht de nag resterende joren met een 
verminderde subsidie genoegen te willen nemen. De K.P.M. 
had door geen bezwaar tegen. Het aontal schepen was 
toen tot 34 gestegen. 
In 1906 trod de heer Taylor als hoofdagent of. Hij gaf een 
blaeiend bedrijf en een vloot van 44 schepen over aan 
zijn opvolger, de heer l. J. Lambach, die reeds met jhr. 
Op ten Noort de eerste verkenningsreis had gemaakt. Hij 
zou zich als hoofdbgent, later als president-d irecteur, 
grate waardering verwerven niet aileen door zijn grate 
werkkracht en brede visie maar oak door de zorgen waar
mee hij de belangen van het personeel behartigde. 
Ten ti jde van d e heer Lambach trod de K.P.M. een geheel 
nieuwe bedrijfsperiode binnen toen door het openleggen 
van de buitengewesten de maalschappij zijn a andeel kreeg 
in de grate opleving van de handel. In d:e tijd werd een 
wekelijkse sneldienst ingesteld van Java-havens naar 
Belawan Deli en werd de Java - Australie Lijn geopend, 
een maandelijkse verbinding die door de stoomschepen 
, Lemaire" en ,,Van Spilbergen" werd onderhouden, !wee 
schepen die in 1913 door de speciaal voor deze dienst 
gebouwde ,Houtman" en ,Tasman", schepen van 5000 
ton, werden vervongen. Zij waren ingericht voor he! ver
voer van meel, bevroren vlees, zuivelprodukten en verse 
vruchten. 
In 1911 maakte de snelle groei van de rederi j het nood
zakelijk de Ieiding in handen van een meerhoofdige dirac
tie te leggen. De heer Lambach werd president-directeur 
en de administrateur van de rederij te Amsterdam werd 
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directeu r. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, 
telde de vloot reeds 95 schepen. Von deze werden wel
dra bijzondere diensten gevroagd die de vlag van de 
K.P.M. tot ver buiten het eigen vaargebied brachten. Zo 
werden diensten geopend op Hong Kong en de Chinese 
havens Swatow en Amoy en werden chorte rreizen uitge
voerd noar Mauritius, Suez, Bombay en zelfs San Fran
cisco. No de oorlog volgde even een korte opleving wel
ke echter direct werd gevold door een inzinking van het 
gehele bedrijfsleven. Verstrekkende bezuinigingen moes
ten in aile bedrijfstakken worden ingevoerd. 
De ommekeer kwam in 1925. De prijzen von de produk
ten verbeterden; vaor Deli began de gouden tijd in de 
rubbercultuur. Grater werd het ladingaonbod en de 
K.P.M. profiteerde door ols eersle van mee. In dot iaar 
werd oak het regeringscontroct wederom verlengd. Met 
grate voortvorendheid werd de vernieuwing von de vloot 
ter hand genomen. Vele oude schepen werden vervongen 
door .nieuwe. Tussen 1926 en 1930 werden niet minder don 
62 nieuwe schepen oon de vlaot taegevoegd, o.a. de 
motorschepen ,Cremer" en ,Von Heulz" voor de dienst 
op Chino en voor de Austral ie Lijn de ,Nieuw Holland" 
en de ,Nieuw Zeeland". 
In die periode, vlok voor de grate wereldcrisis, nom niet 
aileen het vrochlvervoer in omvong toe. Oak het toeris
me kwom in de Oost tot ontwikkeling. De K.P.M. vestig
de kantoren in New York en San Francisco die de grate 
Amerikoanse reisbureaus in lichtten over de reismogeli jk
heden in de lndische archipel. Bali was al door het bui
tenlandse toerisme ontdekt. Op dit eilond vestigde de 
K.P.M. een eigen nederzetting en in Den Posar ging zij 
zelf het Bal i Hotel exploiteren. Oak Sumatra werd in dit 
toerisme betrokken en voor de inwoners von Ned. lndie 
zelf ging de K.P.M., buiten de bestaande li jnen om, toe
ristenreizen orgoniseren naar de Molukken, de Philip
pijnen, Indo Chino en Japan. 
Bij het uitbreken von de grate crisis in 1930 werden deze 
extra reizen de eerste kinderen von de rekening. Intact 
bleef de nieuwste in 1928 ingestelde lijn, de zgn. Saigon
Ja va-Noumea ··Lijn die later nag werd uitgebreid door 
Nieuw-Zeelond er in op te nemen. Zuid Pacific Lijn zou 
deze verbinding van toen of helen. 

Bali-hotel 



Ondanks de inzettende slechte tijden, overtroffen de uit
komsten van deze nieuwe verbinding ver de verwachtin
gen. In 1931 breidde de K.P.M. zijn werkingssfeer weder
om uit door de installing van een verbinding van Ned. 
India met Zuid- en Oost-Afrika. In deze nieuwe liin wer
den ook China en de Philippijnen opgenomen. Niet min

der dan 139 schepen telde de vloot teen. De ontwikke
ling van het ladingvervoer nom op deze verbinding een 
zo grate vlucht dot telkens gratere schepen moesten wor
den ingelegd om can de vraag ncar scheepsruimte te 
kunnen voldoen. Hoewel de conjunctuur verre van gunstig 
was in die jaren werd besloten drie motorschepen van 
15.000 brt. in bestelling te g~ven, die in 1937 gingen varen 
in de Orient-Java-Afrika Lijn. Het waren de ,Boissevain", 
,Ruys" en ,Tegelberg". 

In 1936 began zich aarzelend een economische opleving 
of te tekenen. Dit jaar werden twee motorvrachtschepen 
besteld van 6500 brt. die een weliswaar beperkte maar 
uiterst moderne passagiersaccommodatie kregen. Zij wer

den in 1939 op de Orient-Java-Afrika Lijn ingezet. 
De op 3 september 1939 ontbrandende tweede wereld
oorlog verlamde o.a. het doorvoerverkeer tussen Zuid
Amerika en Zuid-Afrika. De K.P.M. was hier direct dili
gent. Reeds in december vertrok het eerste vrachtschip 
van Durban ncar Zu idamerikaanse havens en terug naar 

Een reclamedrukwerk anna 1913 (voor- en achterzijde). 

M .s. , Tege/berg" 

Durban via Kaapstad. De South Atlantic Line had zijn tn
trede gedaan. Tot de ,dog va n Pea rl Ha rbour" Ned. 
India direct met de oorlog confronteerde. De meest d ra
matische jaren in het bestaan van de 50 jaar oude rederij 
nomen een aanvang. 

Kees Borstlap 

KONINKLIJKE 

PAKETVAART # MAATS CHAPP I] 

Geregelde Mail•, Passagiers• en Vrachtgoederen·dienst, 
onder contract met het Gouvernement van Ned. Indie, tus• 
schen de havens van den N!!aerf. !tufiscnm Arcnipe/, in 
verbinding met Singapore, Penang en Austra/ie. Uitstekende 
passagiers-inrichtingen, voorzien van alfe moderne comfort. 

Wekclijksche sneldienst tusschen Java, SingapoN en Deli" 
met de van draadlooze telegralie voorziene dubbelschroef• 
stoomschepen ,Mefchior T reub" en , Rumphius" met 
aansluiting te Sit~gapore aan de voornaamste Mailstoomers 
van en naar Europa. 

Maandclijksd1e dienst van Java naar Bri.s6ane, S;yane;y 
en Mef6ournf! vice- versa, via Thursday Island en Port 
Moresby, met de nieuwe 5000•tons schepen ,Tasman" en 
,Houtman", voorzien van alfe mod erne inrichtingen, als: 
draadlooze telegraphic, vries· en koelkamers, enz. Dokter en 
hofmeesteres aan boord. 

In 1912 werden vervoerd: 679.8;0 passagiers, 1.700.630 
tonnen lading, terwijl door de schepen werden afgelegd 
2.424.544 zeemijlen, zijnde 112 maal den omtrek der aarde. 

Met ecn vloot van 82 schcpcn worden, door midde! van 
;o verschillende dicnsten, 270 over den geheden N eder{andsch 
Indischen Archipd verspreide havens, door geregelde aan
sluitingcn aan Mails naar Europa, Azic, Australie, Amerika 
en Afrika, in verbinding met de geheele wereld gebracht. 

Tarieven, dicnstregelingen, enz. zijn op aanvraag verkrijg• 
baar bij de Hoofdkantoren der Maatschappij te Amsterdam 
en te Batavia, bij den vertcgenwoordiger te Sydney en bij 
de verschilfendc Agenten. 
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DE KPM-VROUWEN IN 

75 JAAR ,PAKETV AART" 

In de maalstroom van het Ieven is vaor de mens 75 jaor een 

lange periode, waarin drie generaties hun bestemming kun

nen vinden. Een terugblik op een tijdperk dot voorbij is, is 
echter a ls een flits. Op bepaalde ogenbl ikken worden be

levenissen d ie in onze herinnering voortbestaan, in onze 

gedachten teruggebracht. 

Deze mogeli jkheid doorbreekt het patroon van de dagelijk
se sleur en doet ons even stilstoan bij het verleden waarop 

voor een groat gedeel te ons heden en toekomst zijn ge

grondvest. Di t is dan ook de diepere waarde van ,jubi

leum-vieringen", omdot terugschakelen op achier ons lig
gende ja ren ons al s he! ware ter lering en vermaak een 

spiegel vaorhoudt amtrent de betrekkelijkheid der dingen 
die slechts zi jdelings i nhoud en betekenis geven aan ons 

cards Ieven. 
Wanneer een bedrijf terugki jkt op 3 x 25 jaar bestaon kan 

in bepaald opzicht een vergel i jking worden gemaakt met 

een man of vrouw d ie ruimschoots de leeftijd van de ster
ken heeft bereik t. Jongeren verwachten van de ouderen 

Ieiding en w ijsheid. Ernstig is de terugslag als deze eigen

schappen niet aanwezig b li jken te zijn. In ieder geval ont
komt geen enkele jubi laris in de eigen kring en daarbuiten 

aan deze waardebepaling, wont opgedane ervaring moet 

in een of andere vorm noar voren komen. 

Zo blikken wij terug op vi j f en zeventig jaar wei en wee von 

van de K.P.M .. De oudere en jeugdige medewerkers hebben 
bij de momentopname, die deze herdenking is, een gezo

menli jke binding gevonden. 
Het middelpunl van a i le belevenissen bli jft echter het gezin, 

waarin de vrouw a ls centrale figuur in feite de louwt jes in 

handen houdt. 
Een terugblik von een onderneming of bedrijf kon pas ge

heel ob jectief zijn wonneer ook het aspect word! belicht 

von de wijze waorop de werkers van hoog tot laog thuis de 

basis legden om ieder op eigen wijze von de vruchten von 

de arbeid te profiteren. 

De took van de vrouw in dit verband is bijzonder belang

rijk en in het verleden is deze waardemeting dezelfde ge

weest a ls ! hans nog steeds het geval is. 

Onze trotse maritieme histo rie vend hoar oorsprong in de 
verrichtingen von de Compagnie van Verre. De Oos tindische 

Compagnie kwom in de lndische woteren in de 17e eeuw 

tot hoar machtsontwikkeling. Een scheepvaortmaats.chappij 
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ols de Paketvaart vormt op· 
nieuw een schakel in deze 

gong der geschiedenis. 
De prestaties werden ter zee 

en in de gevestigde facta· 
rijen door de mannen ver· 

rich!, maar ap de achier· 
grand stand weer de vrouw 

die slechts in gelatenheid 
maar loch oak door het 

brengen van grate offers de 

dagelijkse took en de op
voeding von de kinderen 
moest verzargen. 

Als een symbool van deze daodkrocht stoat in Amsterdam 

oan de wateren van het Y de ,Schreierstoren", oon wiens 

vaet de aanvang lag van een weg van zorg en verdriet als 

onze koopvoorders, nogewuifd door dikwijls min of meer 

ontredderde vrouwen, de Ionge reis ncar de lndien onder

nomen, waorvan niet meer don 40 a 50% de thuishaven zou 
terugzien. 

Deze zeemansvrouwen werkten, hoewel in feite onbewust, 
mede aan een traditie, d ie generaties lang de pioniersgeest 

zou wakker houden, en zij l ieten aon duizenden jonge vrou

wen a ls een erfenis de juiste geestelijke instell ing no om 

waar ook ter wereld zich onder aile omstandigheden te 

handhaven. 

De gordel van smaragd, d it machtige aan a ile zijden door 
de zee omsloten ri jk van zo vele eilanden neemt in onze 

geschiedenis van de laatste d riehonderd jaren een zeer be
langri jke pleats in. Voor de Nederlondse maatschappijen 

d ie hier hun arbeidsterrein vonden, was het , to be or not 

to be" doarmee direct verbonden. In de kleurrijke en in

teressante historie von de lndische Archipel hebben vanaf 

het begin van ons contact met de volken van zo'n g rate 

verscheidenheid in deze gebieden, de vrouwen van he! 

eigen land en zi j die uit Nederland kwamen, een bepaalde 

betekenis gehad. 

Van de V.O.C.-t ijd tot in de tweede helft van de negentien

de eeuw, woren de N ederlandse vrouwen in lndie hoofd
zokeli jk echtgenoten van de hogere ui tgezonden ambtena

ren, aangesproken met ,nonja besar" (de hoge mevrouw) 



en was de vaorname en stijlvolle meneer de uitgesproken 
,toean besar" in huis en daarbuiten. Zender directe opzet 
vormde zich in de kern von de bestuursvestiging ,.Jacatra" 
de Neder!ands-lndische e lite met weinig toegonkelijkheid 
voor de dames di e een goede honderd jaren later hun plaats 
zouden innemen ols de vrouwen van handel-, cultures- en 

scheepvaortemployes. 
Tegen deze achlergrond moest de Pokelvaartvrouw en voor 
een groat gedeelte ook de vrouw die in handel en cultures 
hoar plaats innom, in een meestol volslogen vreemde om
geving, de gezinskoers bepolen om don nog bovendien 

trochten de steun en taeverlaat te zijn voor de echtgenoot. 
Het overwinnen von vooroordeel is in het menselijk bestaan 
een van de moeilijkste zaken. Brengen we hiertoe de kracht 
op dan w..erkt dit als een ~olfslag in ons gemoed, waardaar 
vaak sterke karaktereigenschappen naar voren kunnen ko
men. 
In het uitgestrekte pakelvaartbedriif waren ook de echtge
noten van het wal- en varend personeel een eenheid in ver
scheidenheid. Voor velen had de wieg niet in Nederland 
maar in een van de vele plootsen van lnsulinde gestaan. 
Dit gof in bepaold opzicht voordelen. Bij de start von het 
huwelijk brocht de omgeving waarin moest worden geleefd 
geen verrassingen met zich mee en diende de K.P.M.-werk
nemer in een derge lijk geval slechts zorg te dragen dot zijn 
vrouw zich in de Poketvaart-omgeving ging thuis voelen. 
Deze Poketsfeer hod iels gehe.el eigens, vooral door het 
tempo waarin het doen en Iaten zich afspeelde. Hoewel ge
werkt werd in een volkomen tropisch klimoat, was de ln
dische commercie op efficientie en hard werken ingesteld. 
De K.P.M. stand in dit opzicht zeker in de voorhoede. 
Alles was beweging wot de klok sloeg en van hoog tot laag 
heeft de K.P.M.-vrouw in de loop van 75 jaar dit terdege 
ondervonden. Om een vaorstell ing te maken van het werk
terrein in het interinsulair verkeer van de K.P.M. beseffe 
men dot van Sabang tot Merauke de afstand ongeveer 4749 
km (Amsterdam-New York = 5000 km) bedraagt, met een 
tijdsverschi l van precies !wee uren . De hoofdeilanden Java, 
Sumatra, Celebes, Borneo en Nieuw Guinea behoren tot de 
grootste eilonden ter were ld. Er wo rden een groat aantal 
!olen en diolecten gesproken. De somenstelling van de ver
schillende rassen en bevolkingsgroepen is bijzonder interes
sont. Van d e grate wereldgodsdiensten d ie beleden worden, 
is de Islam er de voornaamsle, terwijl op het eiland Bali, als 
een flonkerende diomant, nog een vorm van de oude Hin
doecultuur bewaard is geb leven. 
Het christendom word! in bepaalde sfreken van Java, Bor
neo, Sumatra, Celebes, op de Kleine Soenda-eilanden en 
de Molukken beleden . Het Chinese volksdeel beliidt voor 
een groat gedeelte de leer van Confucius of het Taaisme. 
Door de omstandigheid dot in het Paketvaartbedrijf een ge
regelde doorstroming van het personeel voor een geed func
tioneren van het geheel noodzakeliik was, d iende het ge
zinsleven zich oak hieraon aon \e passen. Wederom woren 
het de Paketvoortvrouwen die steeds in stoat moesten zi jn 
te improviseren en doornoost bl ijk moesten geven van een 
meer don normool oonpossingsvermogen. In de verre ui t
hoeken van de archipel moest een leefbaar en gezellig 
,home" opgezet kunnen worden en zorggedragen, dot de 
eigen vitaliteit en die van man en kinderen op peil werd 
gehouden. 

De ene keer woonde men in een comfortabele omgeving 

van een stad of stadje, de andere maal oan de rand van de 
,bush-bush", mijlen verde kali op of aan een of onder stille 
baai, met uiteroard aile ongemokken von dien. In dergelijke 
gevo\len trokken een:taomheid en gebrek aan afleiding een 

zware wissel op het moreel van de vrouw des huizes. 
Tech heeft het merendeel van d e Paketvaartvrouwen de 
weg welen te vinden om trots aile omstondigheden, mede 
len voordele van een goede gang van zaken in het bedrijf, 
hun levensblijheid te behouden. Twee factoren woren hun 
daarbii behulpzaam. De eerste was de hulp en trouw van 
de lndonesische bedienden. Uiteraard verschilden zii van 
de westerling en diens levensritme, doch hoezeer hebben 
zii ons in vele opzichten het Ieven prettig gemaokt en hoe 
oprecht veel hielden zij van de kinderen. De onderlinge 
band die hierdoor ontslond kwam duidelijk tat uiting bij 
een overploatsing wanneer de bedienden niet mee konden 
goon en verdriet en tranen bij het afscheid de genegenheid 

over en weer toonden. 
De tweede omstandigheid die zorg droeg voor een prettige 
afwisseling was he! contact met de varende K.P.M.-mers, die 
met hun schepen de verschillende slandplaatsen volgens 
een perfect opgestelde dienstregeling, geregeld aanl iepen. 
In het biizonder waren het de ofgelegen plootsen die op
lee fden wanneer de kapol (schip)-K.P.M. b innenstoomde. 
Dergelijke gehuchten ondergingen ols het ware hierdoor 
een metamorfose. Von een rustige en min of meer beti jde 
gemeenschop kwom een ontwoken mel een ongebreidelde 
energie om de ligtiid van het schip op een of andere mon ier 
te benutten. De zakelijke besprekingen tussen kapitein en 
agent vonden enige kleur en fleur door de bezoekjes aan 
board von de echlgenote van laotstgenoemde, vaak in ge
zelschap van een of meer aanwezige K.P.M.-dames, of 
door de ,,acte de presence" van de gezagvoerder in gezel
schap van zijn hoofdwerktuigkundige aan de wa l. 
Op d eze wijze werden dikwijls hechte vriendschapsbanden 
gesloten en benaderden ,schip en wal" elkaar op een vaor 
de Nederlandse scheepvaart unieke wijze. In het Paket
vaartverband ontstond op deze basis een onderl inge waar
d ering, die er ongetwi jfeld toe heeft b ijgedragen de befaam
d e K.P.M.-teomgeest tot stand te brengen, die onder aile 
omstandigheden van het bedrijf in stoat b leek een bindend 
element te zijn e n te blijven.' 
De vrouwen van het varend personeel hodden in he! alge· 
meen hun thuis meer in de grotere steden van de archipel, 
maar daarnoast brocht het periodieke gemis van de man 
bepaald zorgen en grate veronlwoordeliikheden met :tkh 
me e. 

In driekwart eeuw heeft de K.P.M. aan een groat oantal ac
tiviteiten inhoud en vorm gegeven , die in veel apzichten 
von he\ personeel een bijzonclere oanpassing en omscha
keling hebben vereist. De spreiding van de belangensfeer, 
het creeren van de zgn. buitenlijnen, die zelfs in de derti
ger iaren van deze eeuw, naast de reeds bestaande Austra
lielijnen en Chinolijnen, zich gingen uitstrekken tot de kus
ten van Zuid- en Oost-Afrika, bood de vrouw de moge
liikheid zich in nieuwe woonoorden buiten het vertrouwcle 
lnd ie te vestigen. De ervaringen, in de kern von het K.P.M.
bedrijt in de lndische wateren o pgedaan, met als onder
grand het vleugje von romantiek en avontuur dot de zo 
typische K.P.M.-scheepvaortonderneming nu eenmaal ken
merkte, ste lden de Paketvaart-vrouwen in stoat praktisch 
elke hindernis te nemen. 
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Het was hier niet de ,call of the sea" maar de ,K.P.M.

call" waaraan in feite, oak wanneer men het door persoon

lijk wei eens niet mee eens was, geen weerstand kon wor
den gebaden. 

Het K.P.M.-Ieven in de Oost toonde vanzelfsprekend pretti

ge en minder aangename facetten. Doch oak in dit opzicht 
is de evolutie mede in het vlak van de menselijke verhou

ding niet stil blijven sloan. 

Hetgeen in de eerste 25 jaar in de onderlinge gezagsverhou

ding en omgang normaal werd genoemd, was op een later 

tijdstip een ouderwetse gang van zaken, en wie de vooruit
gang in deze, vooral no de 2e Wereldoorlog, beziet, zal 

zeer grate veranderingen constateren. In dit verband zijn 

oak de inzichlen van de vrouw doors laggevend geweest. 
De dagelijkse omgang met mensen uit een zeer verschillend 

milieu en Jevensopvatting, zoals die voorkomen in de ln

d ische samenleving, verdiepte en verrijkte de eigen gedach

tenwereld. 

Natuurlijk moe! e.e.a. oak worden gezien tegen de achier

grand van de vormen en normen van de t ijd waarin deze 
belevenissen werden doorgemaakt. Tach kon olgemeen wor

den geconcludeerd dot de K.P.M.-vrouwen de kunst hebben 

verstaan om op elke standplaa!s mee te werken aan de on

derlinge goede verstandhouding met de verschillende na

tionaliteiten in de naaste omgeving. Het maakte daarbij 
niet uit of het de echtgenoten waren van Nederlandse of 

lndonesische ambtenaren of de vrouwen van de vertegen

woordigers von Neder!andse of buitenlandse handelshui

zen. Velen hebben daarnaast in het sociaal verkeer hun b ij
drage gegeven can het activeren van het culturele Ieven en 

het verlenen van directe bijstand bij de vorming van naai

en borduur- en muzieklessen en het samenstel/en von to

neelgroepen. De innerlijke woorde van deze initiotieven 

moet niet worden onderschot. Ook niet het feit, dot onder 

de versch illende bevolkingsgroepen ten oonzien von de 

K.P.M.-vesliging ter plao tse, goodwill werd gekweekt en 

mees tal oak doadwerkelijk werd verkregen. 

Zo veroorzaak!en deze activiteiten naar buiten, in een goed 

samenspel tussen man en vrouw, een goede weerslag voor 
de K.P.M. als geheel. 

Hoe dikwijls hebben oak de missie en zending niet steun 

gehad van de in de buurt van de statie woonachtige K.P.M.

gezinnen, waorin het gezinshoofd en zijn echtgenote, zon
der acht te sloan op de eigen kerkelijke belijdenis, steeds 

klaar stonden met road en dead. 

Het zou een apart hoofdstuk vormen in de herdenking van 

75 jaar K.P.M. de hiervoren genoemde aspecten van Ieven 

en werken bij de Paketvoart volledig te omschrijven. In de 

geschreven blodzijden over dit onderwerp zou de Paket

vaortvrouw een geheel eigen en eervolle pleats innemen. 
De opvoeding van de kinderen, die in het alleszins prettige 

klimaat van de lndische archipel opgroeien, was niet altijd 

een eenvoudige zaak. Op de buitenposten was e.e.a. door 

het di kwijls alwezig zijn von Nederlandse Iegere scho len 
een probleem, dot in z'n voile zwaorte op de echtgenote 

neerkwam. Behalve moeder en huisvrouw moest zit boven
d ien a ls anderwijzeres fungeren en zo nu en dan oak als 

gastvrouw, want voor de goede gang van zaken diende 

het gezinshoofd zijn representatieve verplichtingen no le 

komen. Handel dri jven en de belangen van de firma behar

ligen was in menig opzicht gevoel en flair opbrengen om 

met de relaties om le goon of nieuwe rela ties oon te kno-
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pen. Hoe belangrijk het hierbij is geweest te kunnen reke

nen op een begrijpende, chormante, vlotte levenspartner, 
kan iedere K.P.M.-er, in welke periode hij oak in lndie 
heeft gewerkt, ten voile onderschrijven. 

Deze combinatie van verplichtingen was voor de Paket

vaartvrouw een zeer nuttige leefschool, hoar zelfstandig

heid werd er door ontwikkeld, omdat vaak door allerlei 

omstandigheden rechtstreeks en zonder ruggesproak met de 
man bes1'1ssingen moesten worden genomen. De briefwis

seling met fom ilie en studerende kinderen in het moeder

land werd ook in hoofdzaak door vrouwl ief verzorgd zon
der directe bemoeienis van vader, d ie het al druk genoeg 

had om de K.P.M.-belangen op rolletjes te doen lopen. 

Begrijpelijk dot met d it alles in het K.P.M.-gezin de boog 

niet steeds gespannen kon zijn en de jaorlijkse vakanties 

die vooral no de le wereldoorlog beter geregeld werden 

en meer betekenis kregen in het lndische arbeidsproces, 

steeds weer een vreugdevol/e gebeurtenis met zich mee 
brochten. Het bl ij en onbezorgd semen zijn in de heerlijke 

Vacantieverb/ijven te Tjipajoeng (baven) 

en te TnHes (onder) 



vakontie-oorden op Java, Sumatra, Bali en overige hoog

vlokten von het lnd ische eilandenrijk, liet steeds een on
vergetelijke herinnering no con de lndische bergenweelde 
en de moiesteitel ijke prach t von het landschap. De 

gehechtheid oon lndie ontstond voor een groat deel in de 
periode van ons ,reizen en trekken" tijdens de binnenland

se verloven. Het was dan of men opgenomen werd in de 

foscinerende sfeer van de tropen die een levenspotroon 
mogelijk maakte wear men nooit meer van kon los komen, 

en later in het moederland steeds weer ncar terug ver

langde. 
Dit mysterieuze van lndie heeft iedere vrouw of man die in 

dit land heeft gelee fd bewust en onbewust over zich heen 
moeten Iaten komen. Het bracht het vaordeel dot ondonks 

de ongemakken die de wormere streken nu eenmoal oak 

met zich brengen, lndie door het merendeel beschouwd 

werd als het tweede vaderland. Deze instell ing kwam de 

lndische bedrijven, waoronder de Paketvaort, zeer ten 

goede. Het brocht onder het personeel en hun gezinnen een 

basis tot tevredenheid, d ie grate voordelen meebracht voor 
een efficiente bedri jfsvoering en het tevens beter doen in
casseren von de nodelen die e.e.a . in het persoonlijk vlak 

met zich mee ken brengen. De mens die bij de gratie von 

het hem omringende klimoat leeft, ondervindt steeds de 
,ups and downs" die weer en w ind doen ontstaan. Indone

sia hetland van de moessons, ondergaot periodiek dit grate 

natuurverschi jnsel van oosten- en westenwinden met respec

t ievelijk droog en zonnig weer en bewolkte luchten met 
zwore regens. Het gehele K.P.M.-werkschema was oon deze 

klimatologische omstandigheden aangepost onder het mot

to : ,Het weer kunnen wij niet veranderen noch beinvloe

den maar wei te lijf goon met al ens kunnen en energie om 

onvervoard de werkzoomheden onder aile omstondigheden 

voortgong te doen vinden". 
De K.P.M.-werkers op de vleet en oon de wol wisten voora l 

in de west-moesson tot grate prestaties te komen. Deze in
tensieve inspanning moest zo of en toe worden o fgereo

geerd. Voor de gehuwden ken d it thuis bij maeder de vrouw. 

Moor oak de ongehuw de officieren en de jeugdige, neg on

gehuwde employes kregen vaak gelegenheid om steam of 

te blazen, w anneer hun gehuwde college's hen uitnodigden 

een avond in de huiselijke kring door te brengen. Wie her
inner! zich niet de gostvrijheid von de vrouw des huizes die 

hoar gasten en vri enden ontving op het onvalprezen , ln
dische plotie", wear onder gezellige kout onder het genot 

van een aongeklede barrel nieuwe krochten werden opge

daan om de volgende dog de arbeidslust weer in te stellen 

op ,valle kracht vooru it". 
Het was in veel opzichten wei een merkwaardige gemeen

schap, gegrondvest op de bonte schaker ing van de lndische 

samenleving. Hard werken naast het met valle teugen ge

nieten van het vele goede en plezieri ge dot in ons sociaal 
verkeer te beleven was, g ing als het wore hand in hand. De 

vrouw als moeder en echtgenote moest er daarbi j wei op 

toezien dot in dit verbond de gulden middenweg werd be

wandeld. W ant als de man van slag raokte was dit niet ai

leen ten nadele van het gezin, moor oak von de moa\ schop
pij woor hij het dogeli jks brood verdiende. 

In de verschillende episoden von de K.P.M.-organisatie is 

niemand von het personeel, in welke functie hij oak dien
de, ontkomen oon de loch en de Iraan in zijn carriere, om

dot nu eenmoal deze uitersten de afbakening zijn voor onze 

Een , lndisch platje" anna 1917. 

koers op de levenszee. Teleurstelling over ui tbl i jven von 
pos itieverbeteri ng of promotie, onderlinge spanning met 
chef of college's die zich in bepaalde gevollen voordeed, 

zijn zo echt menselijke aangelegenheden die steeds in elke 

werkgemeenschop voorkomen. Waor mensen werken wor
den fouten gemaakt met aile consequenties en narigheid 
von dien. Economische moeilijkheden, die het hele bedrijf 

t roffen zeals in de joren 1930-1935, woren in de totaliteit 

beter semen le drogen. 
De maatregelen die ncar aan leiding hiervon genomen dien

den te worden, waren algemeen en derhalve niet persoon
Jijk. Het was in die tijd tech wei moeilijk de wil op te bren

gen om hard en loyaol door te werken. Dot trots alles de 

werklust en de Poketvaartgeest toentertijd is bli jven b e

sloan is ongetwi jfeld mede te danken geweest can de 

K.P.M .-vrouwen, die met minder f inonciele middelen loch 
de touwt jes aan elkaar w isten te knopen, waardoor het ge

zinsscheepje veil ig door de obstakels van de ,depressie" 

ken worden geloodst. 
De K.P.M . heeft in verbond met het zich in de loop van de 

ti jd uitbreiden van het gezinsleven vele en omvangrijke 

voorzieningen moeten treffen, terzake van huisvesting, 

verlofregeling, gezinsverzorging, poliklinieken, terwijl zelfs 
een eigen ziekenhu is werd gebouwd. Met voortva rendheid 

is e.e.a. tot stand gebracht. Bovendien zorgde de afdel ing 
Civiele Dienst voor d istr ibutie van levensmiddelen en dran

ken naar plaatsen in de archipel, waarvoor dit door hun 

ligging noodzakelijk was. De komst van de gehuwde vrouw 
bracht derhalve voor het Paketvaartbedrijf vee( verande

ringen mee, d ie ten goede zijn gekomen con de steer en 

Jevenssti jl von het gehele personeel. 
In een t ijdsverloop von 75 jeer heeft het K.P.M.-bedrijf twee 

wereldoorlogen meegemaakt, die van 1914-1918 en die van 

1940-1945. De eerste brocht noch in Nederland noch over 

het voormalig N ederlands-lndie direct oorlogsgeweld. Eerst 

in 1940 zouden w ij er d irect bij worden betrokken. ,Bleed, 

zweet en t ranen" zouden vijf Ionge jaren een vreselijke 

stempel drukken op de K.P.M. en op het personeel in al zijn 
geledingen. Honderden doden en een ontstellend verlies 

can schepen, emplacementen en verdere bedrijfseigendam
men. Het merendeel der mannen moest de echtgeno ten en 

de kinderen achterlaten in handen van de vijand om elders 
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voor de oorlogvoering le worden ingezet; of zij werden ge
scheiden von het gezin en in kampen in en ver buiten Jove 
geinterneerd. De leegte random de geheel a ileen stoonde 

vrouwen, die niet w isten of zi j ooit hun mannen zouden 

terug~ien, is niet te beschrijven. 
No de eerste vertwijfeling en het min of tneer totole won

hoopsgevoel ging oak de Paketvrouw wederom zichzelf 
vinden om zo enige blijheid te brengen in het Ieven van 

de kinderen. No het beeindigen in 1945 van de verschrikke

lijke valkerenkrijg ter zee, te land en in de Iucht kan de 
K.P.M. de bolans opmaken von de geleden schrikbarende 

verliezen. Als een posthume hulde aon de gevallenen gal 
de Road van Bestuur opdracht de geschiedenis te schrijven 

over ,De Paketvaart in Oorlogstijd", een boekwerk dot een 
eresaluut inhoudt voor de door aile K.P.M.-ers, Nederlon

ders, moor niet minder lndonesiers en overige Azioten, be
toonde moed, beleid en trouw. Bij de herdenking van 

75 joor K.P.M. is het voorol voor de jongeren nuttig en leer

rijk oondocht te besteden con dit epos von dikwijls boven
menselijke inspanningen en opofferingen gebrocht voor het 
behoud von recht en vri jheid. 

Op de ochtergrond en derholve minder spectoculo ir hebben 
de Poketvoort-vrouwen gedurende die periode noom en 

foam van Nederland en von de K.P.M. hooggehouden. De 

Jopanse bezelter kon hen dwingen ols vorm van vernede
ring het haofd als groet te buigen, hun wilskrocht werd 

nooit gebroken en de vastbeslotenheid zich le hondhoven 

heeft een monument gebouwd von onverzeltelijkheid dot 

niet hoog genoeg ken worden aongeslogen en gerespec

teerd. 

Het groat aontal weduwen en wezen, dot een geheel nieuw 

bestoon moest beginnen, bracht, naast de opbouw van het 
K.P.M.-bedrijf, nieuwe en acute problemen met zich mee. 

De eenzaamheid en het persoonlijk leed konden echter door 

welke goed bedoelde tegemoetkomingen oak, niet worden 

weggenomen. De achtergeblevenen moesten zelf de kracht 
opbrengen om voort te goon en zich wederom in te schake

len in het bestoan von aile dog en voorts moesten zij in
houd blijven geven aan Ieven en opvoeding von de kinde

reo. Nu, ruim twintig jeer later, kan van deze indertijd zo 

zwaar getroffen K.P.M.-vrouwen worden gezegd, dot zij ten 

voile de hoogste woarden van plichtsbesef en trouw hebben 

weten op te brengen. De lase die voor het K.P.M.-bedri jf 

tijdens het herstel en de wederopbouw aonbrak demon
streerde een bepoald grootse aonpak. De toestonden en 

omstondigheden in lndie in 1945 brachten echter tegeliiker
tijd oak voor het gezinsleven ingri jpende wijzigingen mee. 

Weer woren het de echtgenoten von het vorend en wolper

soneel die zich door aan d ienden aon te possen, terwijl 

een niet onbelongri jk deel von de K.P.M.-ers geconfron
teerd werd met vrij langdurige gezinsscheiding. 

In 1957 werd de K.P.M.-leiding genoodzaakt door gebeur
tenissen waaraon zi j geen deel had, de meest pijnli jke en 

ingrijpende bedrijfsoperatie uit de historie van de moat

schappij uit te voeren, woardoor ondermeer de basis werd 

gelegd voor het creeren von de Paketvaort-nieuwe-stijl. 

Voor een groat aantol K.P.M.-medewerkers heeft dit teleur

stelling en ontgoocheling in hun gevestigde bestaan bete
kend. Het volt niet te ontkennen, dot degenen die door 

deze reorganisotie direct werden getroffen, moei l ijke tij
den hebben doorgemaakt. 
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Op de vrouwen, die als echtgenoten, vastberadenheid moes

ten opbrengen om zich te bezinnen op een toestand die 
een grondige omschakeling noodzakelijk maakle, werd we

derom een grate wissel getrokken. Zi j ondergingen, in het 

besef dot de Moolschappij alles in het werk stelde om de 

gevolgen zoveel mogel ijk voor het betrokken personeel te 
overbruggen, op bewonderenswaordige en loyale wijze de 

in hun Ieven gekomen ernstige veronderingen. 
Het jubileum dot op 1 januari 1966 wordt gevierd is een mijl

paol in het bestoan von de Kon inklijke Paketvaart-Maat

schoppij. In de laotste drie decennia heeft he! bedrijf op 

vele fronten strijd moelen leveren; de lidlekens zijn niet olle 

verdwenen, maar de doelstell ing bij het in Ieven roepen 
von de K·.P.M. ols scheepvaortmoatschoppi j, b leef onge

schonden en kon de basis bl iiven van waaruit in de loop 

der ti jden telkens opnieuw grate doden tot stand werden 
gebracht. Het waren de mannen uit het bedrijf d ie de bouw

stenen aanvoerden voor het scheppen van het K.P.M .-bouw

werk, doch daarnaast hebben generaties van Paketvaart

vrouwen voor de ,specie" zorg gedragen. Zij hebben daar

mee voorol binnen het bedrijf een hecht onderling semen

goon mogelijk gemoakt. 

Wanneer de huidige K.P.M .-vrouwen, evenols dot voorheen 

het gevol is geweest, het juiste gevoel en inzicht weten op 

te brengen bij het in goede onderlinge verhouding dienen 
van de gezins- en moo tschappijbelangen, dan zu llen zi j 

mede de koers helpen bepalen voor een gelukkige vaart 

voor de Paketvaart in de nieuwe periode van 25 jaar die 

nu is ingetreden. Met de jubilaris die !hans zo eervol de 
75 jaar van lrouwe dienstverlening heeft bereikt zol het 
dan ongetwijfeld oak in de toekomst bij voor- en tegen

spoed ,waarachtig wei goon". 

H. A. Carsten 



DE OORLOG 

aan allen bt€ ons zun ontvallen 

Ill OO(j€lt]k€ StRt)b, 

o~ om(iekomen bOOR ontseRmG 

m 't WRebe kamp b eR mteRnenmG 

teR naqebachtents Ci€WtJb. 

1940·1945 

Toen op 10 mei 1940 het Duilse Ieger Nederland binnenvie l 
en het binnen vier dagen volkomen overspoelde, betekende 
dit voor de K.P.M. een verbroken contact met he\ moeder
land en de noodzakelijkheid maotregelen te treffen vaar 
continurteit van de hogere Ieiding. Door stotutenwijziging 
werden de bevoegdheden van de in Nederland zetelende 
Road van Bestuur overgedragen aan de lndische Directie. 
Batavia werd nu de zetel van· de K.P.M.. De gebeur· 
teni ssen, zo ver van de lndische orchipel, hodden echte r 
een di recte invloed op het varen van de K.P.M.-vloot. De 
schepen moesten rekening houden me t vi jondelijke octies, 
want het was bekend, dot Dui tse raiders ver von hun basis 
opereerden en een ontmoeti ng in of rond het zo uitgebrei
de voargebied van de K.P.M. behoorde tot de mogelijkhe· 
den. Doorbij kwam, dol het varen in de orchipel er niet ge
makkelijker op werd. Vele vuurtorens en lichten werden ge

doofd. De oigemene mobilisatie sloeg een bres in de 
personeelsbezetting aan de wol en op de vloot. Het werk 
moest echter voortgang vinden en liefst op de wijze als 
voorheen. Er werd een zware wissel getrokken o p de werk· 
kracht en het uithoudingsvermogen van hen, die vrij bleven 
van de dienstplicht. Door kwam nog bij, dot de Britse re-

gering te kennen gaf enkele grate schepen voor troepen· 
transport nodig te hebben. De ,Nieuw Holland" en de 
,Nieuw Zeeland" werden aon het normole emplooi onttrok
ken en g ingen troepen vervoeren noar het Midden O osten. 
Ook in de Middellandse Zee zou de , Nieuw Zeeland" later 
nog van z ich doen spreken. 
Steeds meer kwomen de lijnen echter in de gevarenzone te 
liggen. Eerste slochtoffer was de ,Rantaupondjong", d ie 
o p reis van Durban ncar Sabang door het vestzokslogschip 
,Admiral Scheer" werd aangehouden en in de grand ge
boord. De opvarenden werden aon board genomen en kwa
men na heel wot omzwervingen lerecht in een gevongen
kamp bij Bremen. 
Er moesten diensten worden gewijzigd. De regering deed 
een beroep op de K.P.M. voor velerlei vervoer ten bate vo n 
voorraodvorming. En intussen werd de tool die Japan ging 
spreken steeds dreigender. Er werd een begin gemaakt met 
het bewapenen von K.P.M.-schepen, maar op de dog dot 
Japan Pearl Harbour aanviel, 8 december 1941, en de gou
verneur-generaal verklaarde , de Nederlandse regering 
aonvaordt deze uitdag ing en neemt tegen het Jo ponse kei
zerrijk de wapenen op", was men hiermee niet noemens
woord gevorderd. 
Enkele dagen lag de vaart volkomen stil, want naar de 
meegegeven instruclies liepen de schepen de dichtstbijzijnde 
geallieerde of neutrale haven binnen om nadere orders af 
te wachten. De meeste verbindingen kwamen echter 
spoedig weer op gang, behalve die noar de Molukken. Het 
werd voor varend en walpersoneel dog en nacht zwoegen 
om het ladingaanbod de baas te blijven. Er werden plan
nen ontworpen om de ,oorlogs"-l ijnen buiten de grate 
Soenda-eilonden om te voe ren. Maar met de dog stegen de 
kwade ka nsen, d ie de meestal onbeschermd en onbewapend 
varende K.P.M.-schepen liepen bij hun voort in een steeds 
beperkter wordend zeegebied als gevolg van de snelle op
mo rs van de Japanse slrijdkrachten. Verliezen konden niet 
uitblijven en zii zouden onnoemelijk zwoar worden, ncar
mote de oorlog vorderde. Zander overdrijving kan worden 
gezegd, dot de oorlogsgeschiedenis van de K.P.M. met 
tranen en bleed is geschreven. 
Schepen voeren uit en keerden nooit terug . Achier hun 
naam kwam dan de aantekening: vermoedelijk door een 
onderzeeboot lot zinken gebrocht. 
Het waren meestal de kleine schepen, die het slachtoffer 
van de zee -oorlog werden. De grate schepen zeals de , Te
gelberg", ,Ruys" en ,Boissevain", werden elders inge:zet 
woor zij von grater nut ten bote von de o lgehele oorlog
voering konden zi jn. De ,Nieuw Zeeland" en de ,Nieuw 
Holland" waren reeds aan het Britse gouvernement ter be
schikking gesteld voor troepenvervoer. Deze grate schepen 

zouden in de komende zwore jaren op vrijwel aile zeeen 
worden gezien, troepen, materiaal en krijgsgevangenen ver
voerend. De , Nieuw Zeeland' werd in december 1942 in de 
Middellandse Zee getorpedeerd. 
De 6000 tanner , Op ten Noort", door de Kon. Marine gevor
derd en tot hospitaa lschip ingericht, werd later door de 
Japanne rs in beslag genomen en is o p 10 september 1944, 
varend onder Jopanse vlag, op een· mijn gelopen en gezon
ken. 

Vele dromatische gebeurtenissen werden bekend, doordat 
er overlevenden waren. Wat degenen hebben meegemoakt, 
wier schip achter de horizon verdween, waarna er noait 
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meer iets von werd vernomen, zol altijd wei verborgen 
blijven. 
Dromotische gebeurtenissen ... de gezagvoerder von de 
, Makassor" die, aongehouden door een Jopanse onder
zeeer, zijn bemanning van board liet goon, de builenboord
kranen openzelle, hel schip in brand stak en er mee onder
ging ... De , Slee t von de Beele", die met 400 van Billiton 
terugtrekkende mi litairen aan board, door bommen tot zin
ken werd gebrocht, 200 doden ... de 4e wtk von de ,Von 
Cloon", die de torpedering overleefde, kart doorna de on
dergang door geschutvuur van de , Parigi" meemaakte, 
ernstig gewond enkele dagen op een vlot ronddreef, door 
het Australische oorlogsschip ,Yarra" werd opgepikt, en
kele uren later weer schipbreukeling werd toen de ,Yarra" 
onderging door een torpedoschot, dagen uitgeput op een 
vlot dreef en toen gered werd door de Nederlandse onder
zeeer K XI en le Colombo aan land werd gezet. Daarna 
weer gevoren op vele schepen tot het eind van de oorlog. 
Of die vierde stuurmon van de ,Mokossor" con wiens door
zeltingsvermogen het te danken is, dot hij met vele ande· 
ren in een sleep onder de ogen von de Jo ponners wist te 
ontkomen en Java's kust wist te bereiken om no twee we
ken , torpederingsverlof" weer uit te voren. 
Vrijwel zonder uitzondering hebben de K.P.M.-ers hun plicht 
gedaon en d ikwijls meer don hun plicht, zowel het Neder
landse als het Aziatische personeel. Hierbij gaven velen 
niet aileen blijk von een hoge opvalling van hun took in 
deze oorlog, maar meermalen oak van een grate zelfbe
heersing in kritieke omstondigheden. De verschillende 
londaorden deden voor elkoor niel onder. 
Naarmote de Joponners verder zuidwaarts oprukten, rich
ling Java en Sumatra, werd het vaorgebied van de K.P.M. 
verde r ingekrompen, tot de val van Java een eind aon aile 
in terinsuloir verkeer maakle. In het eilondenri jk hod de 
rederij geen took meer. De schepen nomen deel con het 
evacueren von zoveel mogelijk mensen, kwomen er op ge
lukkige wijze door of werden door de vijond onderschepl. 
Tj ilotjop, loolste bolwerk voor K.P.M.-activiteiten, waar
heen al eerder a.m. een deel van de technische werk
plaotsen was overgebracht, moest worden verlo ten. Koers 
werd gezet op Australia of Colombo, over een zee die door 
de vijond werd beheerst. Als ze veilig overkwamen, konden 
ze op andere fronten worden ingezet in de geallieerde oor
logvoering. En het varend en walpersoneel, dot tenslolle 
gelaten de komst van de vijand moest afwachten, 
zou met vrouwen en kinderen de hordheid van het 
kompleven moeten ervaren. De schepen, aonvon
kelijk niet of niet voldoende bewopend, hodden 
weinig kans tegen een oppermachtige vijand. Voar wat 
de te verwachten onderzeeboota onvallen betreft was de 
order gegeven ,weglopen of rammen". Tech hebben sche
pen, ten dele ols gevolg von een doortostend, maar niet
temin door geluk begunstigd optreden von de opvarenden, 
de vijond direct ofbreuk kunnen doen. Wat dot Joatste be
treft komi de kleine , Kamper" aan de top te sloan. Varend 
von Benkoe len ncar Singapore bij buiig weer, werd op 
een morgen midden in een bui, op 200 meter, een con de 
oppervlakte stilliggende onderzeeer ontdekt. 
Met de o rder ,weglopen of rommen" in de gedachte, liet 
de gezagvoerder direct vall e kracht lopen, recht op deze 
vijandelijke onderzeeer aan. Deze merkte de ,Kamper" op, 
doorzag de manoeuvre en maakte een crash-duik. Moor het 
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was te loot. Met een horde klap ramde hel schip de onder· 
zeeer die reeds onder de oppervlokte was verdwenen. Wat 
bovenkwam wees er meer dan valdoende op dot het ram
men was gelukt. 
Kart doarno, taen de invasievloot zich reeds op de Suma
traanse oostkust concentre.erde, wist de ,Kamper" ,onder 
de ogen van de vijand" nag een goed heenkomen te zoe
ken. Met levensmiddelen naa r Palembang onderweg, werd 
het schip reeds op de Moesi beschoten. Boven Pladjoe 
wapperden ol Jopanse vlaggen. Het schip werd direct terug
gestuurd naar Batavia. , Zorg dot je wegkomt, enders goat 
het niet meer". 
Longs in de grand geschoten schepen werd valle zee be
re ikt. Een mochtige, door torpedobootjogers en mijnenve
gers beschermde Jopanse invasievloot voer voor de man
ding van de Moesi op en neer, klaarblijkelijk met de be
doeling de volgende morgen de troepen oan land te zet
ten. Beschermd door een d ichte duisternis, sloop de ,Kam
per" naar buiten. Door het uilvallen van aile verlichting 
von de vaargeulen moesten kapitein en sluurman in den 
blinde novigeren: zoveel minu ten in d ie koers, dan veron
deren en zoveel minuten in die koers. Ze woren soms niel 
meer dan een mijl van de bui tenste bescherming von het 
konvooi verwijde rd, voeren er eens enkele mijlen mee op 
zonder ontdekt te wo rden. Opluchting kwam er eerst toen 
het konvooi op tegenkoers ging. Voor daglicht rand Suma 
tra 's Derde Punt zij n .. . dan waren ze door het ergste heen. 
Het Iukie. De ,Kampe r" kwom vei lig in Prick aan, kwom 
oak de hele oar log door. Beloning: koninklijke vermelding 
bij dagorder. 
Tot in 1945 he! eind kwa m aon de bloedige st rijd en het 
grate appel kon worden gehouden. Vier honderd zeven en 
zeven lig doden vroeg deze oorlog von he t zeevorend en 
wolpersoneel. De lijst was lo ng en somber. Zij vielen toen 
zij oongevollen werden in valle zee of bij bombardemen
ten van wolinstollaties. Zij stierven als gevolg van het 
torpederen van de schepen waormee zij als gevongenen 
werden weggevoerd ncar oorden buiten de orchipel, wear 
uitputtende slavenorbeid wochtte. Zij stie rven in kampen 
aan hongeroedeem en tropische ziekten of werden door de 
wrede bezelter geexecuteerd ... ge fusilleerd of onthoofd. 
Het stoat zo somber achier hun nomen, maar elk sterven 
was een mensel ijk drama. 



Men kent hun graf niet. Aantal daden 477, onder wie vele 

lndonesische en andere Aziatische leden van het personeel, 
die niet minder dan hun Nederlandse college's hun plicht 

hadden gedaan. Aan 110 leden van het K.P.M.-personeel, zo

wel zeevarend als aan de wal, werd no de oorlog een on

derscheiding toegekend. 
Met 133 schepen g ing de K.P.M. in 1941 de oorlog in. In v ier 

jaren van stri jd gingen 98 schepen onder of moesten door 

eigen bemanning tot zinken worden gebracht als geen uit

weg meer mogelijk was. 

Een zware tijd was doorworsteld, een tijd waarin oak de 

K.P.M.-ers die door de Kon. Marine in werkelijke dienst wa

ren opgeroepen, op uitstekende wijze op dit front hun bij

drage hebben geleverd tot de oorlogsinspanning, een bij

drage, die zij dikwi jls met het Ieven moesten be!alen. 

Een uiterst moeilijke periode stond echter voor de deur. Een 

sterk gedecimeerde vloot moest z.o sne\ mogelijk in oude 

glorie worden hersteld. En bemand. 

Kees Borstlap 

He! monument fer nagedachtenis can de in de oorlog ge

va//en personeelsleden in de hall van het Hoofdkantoor te 

Amsterdam. 
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OPDAT WIJ 
NIET VERGETEN 

Als Paketvaart-fami lie herdenken wij op de eerste dog van 

1966 een bijzondere gebeur!enis waaraan wij allen op een 
of andere manier een s!eentje hebben b ijgedragen. 

Vijfenzeventig lange jaren werd stop voor s\ap door K.P.M.

mers levend en werkend in verschi llende tijdvakken, een 

krachtig bedrijf opgebouwd, wear wij allen trots op kun
nen zijn. 

Het pianierswerk van de eerste 20 a 30 jaar gaf langzaam 

maar zeker een bundeling van krachten te ziem, d ie resul

teerde in het totstand brengen van een rederij met ve le in
teressante facetten, die bekendheid verwierf in de mor'l

tieme Ianden en daarbuiten. 

Deze gedachlen brengen ons er toe met grate erkentelijk

heid !erug te denken aan degenen, die in het verleden aan 

dit omvangri jke werk ,.de besle jaren van hun Ieven" heb

ben gegeven. 

He t getuigt van piiHeitsgevoel om op bepaalde momenten 

even sti l te staan bi j hen, d ie in velerlei opzicht het pad 

effenden, waarop w i j !hans nag kunnen voortgaan en die 
daardoor !evens de basis legden voor onze hedendaagse 
bestaonszekerhei d. 

Bij de aanvang in 1891 van het K.P.M.-bedri jf woren he t 

mensen zeals wij, mel hun vreugden en noden, die de spits 

hebben afgebeten. Zi j getroastten zich de inspanningen 
van het eerste uur. 

Hoe zouden zij over ens oordelen als hun stem nu weer 
kon worden gehoord? 

In he! land van de levenden ken men zich in de strijd von 
het bestaan met zulke overwegingen maar nauwelijks be

zighouden; het Ieven moe! verder bruisen en he! ,.memento 

mori" loot zi ch hier niet eenvoudig inpassen. Tach zal men 

bij ieder feestel ijk herdenken de gedach!e aan wat Ieven en 

dood verbindt niet zonder meer kunnen verdr ingen. Hierin 
schuilt geen enkele va l se sen timen!ali!eit, want als wij er 

uiterlijk niet van zouden willen doen b li jken, dan nag goon 

wi j er innerl ijk niet vrij van. Men kan nu eenmaal de reali

teit van d it Ieven niet omzeilen. 

De bl ijheid van het Ieven en in het werk, dot wij verrich

ten word! in geen enkel opzicht gedrukt of geremd als wij 

het juiste ogenblik weten te kiezen om in een korte terug

bl ik even stil te sloan bij de mannen en vrouwen uit onze 

directe omgeving, die niet meer tussen ons vertoeven. 
In aile religies wordt aan de .,niet-levenden" op een be-
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paalde wijze, in een of andere vorm van erediensl, aon
dacht besleed, omdat de kern van elk geloof met zich mee 

brengt de gedachte, dot het einde van het cards beslaan 

een glarieus begin zal inluiden. De geschiedenis van de 

mensheid heeft deze richtsnoer gevolgd om inhoud en be
tekenis te geven can het goon en komen van geslachten. 

De herinnering can het verleden is namelijk mede bepalend 
voor de prestaties in het heden en in de toekomst. 

Het vorenslaande geldt in wezen ook voor hetland, het ge
zin of de werkgroep waartoe wij behoren. Hoe kleiner wij 

de kring in deze sluiten hoe duidelijker wij de onderlinge, 

hechte band kunnen aanvoelen. 

Onze Maatschappij, die terug ken zien op een gezonde 

economische ontwikkeling, heeft voor deze groei en bloei 

ook grote persoonlijke offers zien brengen. De herinne
ringen hieraan zijn voor het nageslacht bewaard geble

ven op de kerkhoven tot in de versle uithoeken van de ln

dische archipel. 

Wij machten als jeugdig stuurman op een onzer K.P.M.

schepen, bijkans veerlig jaar geleden, door een gezag

voerder mel bijzondere interesse voor onze maritieme histo

rie gewezen worden op het beleven van een stuk levens

geschiedenis, dot sprak uit de graven uit een ver verleden. 

In zijn gezelschap wandelend op de vele door de natuur zo 

rijk gezegende eilanden in· de Gro te Oost en de Molukken, 

bezochten wij in de omgeving van oude voormolig Neder
landse forten de laatsle rustplaatsen van vader landers uit 

de VOC-tijd, die eens een schakel zijn geweest in onze han

del en scheepvaart in de bewogen jaren van de 17e eeuw. 
De opschriften, voor zover nog te ontci jferen, spraken van 

menselijke verwachtingen, die ter plaatse dikwijls abrupt 

werden afgebroken en het mensel ijk leed waarmee nabe

slaanden teen geconfronteerd zijn geworden. De· nomen 

spreken no eeuwen van sti l te in geen enkel opzicht meer 

can; het ruisen van de klapperbomen is gebleven en het 

onkruid heel! de 'grafstenen vri jwel geheel overwoekerd. 

Tijdens onze naspeur ingen bezochten w ij ook de kerkhoven 

die nog niet waren verlaten en stonden dan verschill ende 

malen aan een g raf met de aanduiding , in Ieven in dienst 

der K.P.M.". He! was steeds een ontroerend ogenblik, dot 

nog meer indruk maakte door de familiebanden van de 

overledenen, ncar voren komend in het ,rust zacht lieve 

16 

man en vader" of ,hier rust onze onvergetelijke zoon en 

broer". 
W ii hebben bij deze bezoeken steeds beseft hoe snel het 

Ieven voorbijgaat en dot de vergetelheid in de loop der 

jaren een werkeli jkheid is, waaraan geen mensenkind no 
he! passeren van de einds treep kon ontkomen. 

Op een later ti jdstip in onze K.P.M.-Ioopbaan maakten oak 
wij verschillende bedrijfsongevallen met ernstige afloop 

mee. Het werk bij laden en lessen onder aile weersomstan

digheden bracht voora l op de plaa lsen zonder beschutte 

rede en aanlegsteigers u iteraard ri sico 's ~et zich mee. De 

scheeps- en walorgan isatie, dan samenwerkend in hechl 
teamverband, lieten niet gauw ,afwelen" en toonden durf 

en doorzettingsvermogen die in een zeker opzicht verba

zingwekkend kunnen worden genoemd. Laadbotenwerk 
door het scheepspersoneel bi j zware branding en het uit

brengen van prauwen bij fl i nke deining en horde wind 

door de agent, hulpagent of helper ter plaatse werden spor

tief opgevat en de conseq uenties werden zonder meer aan-

I I 
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voord. Deze omstondigheden hebben hun tol geeist. Op 
de dodenokkers· van kleine hoventjes in de Molukken en op 
andere plaatsjes liggen dan ook K.P.M.-ers begroven, die 
tijdens de uiterste plichtsbetrachting het Ieven hebben ge
loten. 
Wij herinneren ons in dit verband het vreseliike ongeluk 
op de rede van Tjampalagion aan de Mandarkust (Cost
Celebes) toen tijdens de pogingen om trots het slechte weer 
met de los- en laadwerkzaamheden a an te vangen, een plot
seling invallende west-moesson-bui een van de laodboten 
deed oms\can, wccrbii cle 2e· sluurmcn, lcclingk\erk en een 
makossoarse badjo in de golven verdwenen en later op het 
strand aanspoelden. Zij werden als symboliek van onze 
Paketvaa rt-eenheid, naast elkaar ter aarde besteld. Zii ga
ven een opvotting von plicht te zien die op ieder, van hoog 
tot laag, toen diepe indruk heeft gemaakt. 
Enige tijd later verongelukte op de rede von Sanana een 
4e stuurman, die slechts enige moanden in dienst was van 
onze maotschappij. In ziin ieugdig enthousiasme om zijn 
ruim voor de werkzoamheden gereed te moken were! hij 
fataal getroffen door een losschietend laadbord. Zijn grof 
op het kleine kerkhof van dit rustige en vredige eilond heb
ben wij op onze reizen tweemaol bezocht. Tijdens ons laat
ste bezoek legden wij nomens de fomilie bloemen op het 
grof von hun dierbore overledene. 

Hoewel steeds door de Ieiding is getracht door veiligheids
en voorzorgsmaalregelen dergelijke bedrijfsongevollen zo
veel mogelijk le beperken, konden in een dynamisch bedrijf 
als dot van de Paketvoart, zu lke ongevallen heloos niet 
oltijd worden voorkomen, ook niet in die gevallen waarbij 
het betrokken personeel zeker niet roekeloos optrod. 

De Tweede Werelcloorlog brocht echter het grootste con
tal slachtoffe rs in het bestaan van onze Maa tschappij. Hon
derden Nederlandse, maar ook lndonesische en andere 
Aziatische !eden van wal- en varend personeel en ook tien
tollen van onze vrouwen en kinderen in de kampen kwamen 
om het Ieven. Een groat gedeelte van deze K.P.M.-ers vend 
een gezomenlijk grof in de diepte von de oceanen. 

Bij al dit feed, dot in de K.P.M.-gemeenschap mede de dage
lij kse ga ng van zaken afbakende, stonden wi j schouder aan 
schouder wanneer het ging om daadwerkelijke hulp te bie
den en meegevoel op te brengen. 

Wij waren in zulke ogenblikken sterk onderling gebonden 
als een groat K.P.M.-gezin, dot tezamen de tegenslagen 
moest verwerken met behoud van onze arbeidslust en geest
kracht. 

De herdenking van ons 75-iarig jubileum geeft ons de gele
genheid in gedachten even te verwijlen bij het grate zee
manskerkhof op de zeven zeeen, de begraafplaatsen in het 
vaderland, in lndones ie en op de kusten van andere Ianden 
waar K.P.M.-ers hun laatste rustplaats hebben gevonden. 
Als een stille hulde oon de Paketvaa rtmonnen en -vrouwen 
uit het verleden, die uit ons midden zijn heengegaon, ge
tuigen deze gevoelens von erkentelijkheid en dank, ,opdat 
wij niet vergeten". 

H. A. Carsten 

WEDEROPBOUW 

Toen no de oorlog de balans was opgemaakt bleek, dot 98 
van de 137 schepen verloren waren gegaan. Von de 324.118 
brt aan scheepsruimte lag 171.064 ton op de bodem van de 
zee. In de eerstvolgende maanden kwamen nog 14 schepen 
voor den dog, maar de aderlating was wei zo ernstig ge
weest, dot het weer op gang brengen van zowel het inter
insulair verkeer als de buitenlijnen geen eenvoudige zaak 
was en een gaede planning vereiste. Daarbij kwom, dot niet 
aileen het verlies aan scheepsruimte een snel herstel van 
het scheepvaartbedrijf bemoeilijkte. Er was aanvankelijk 
ook weinig personeel beschikbaor om de vloot te beman
nan en de walorgonisatie weer op de been te helpen. Ziekte 
of revolidatie van hen, die het oorlogsgeweld hadden over
leefd olsmede verloven, die na deze verschrikkelijke jaren 
moesten worden verleend, maakten, dot de personeelsbe
zetting vee! zorgen baarde. Daarbij moest worden rekening 
gehouden met de algemene politieke ontwikkelingen in 
Zuidoost Azie en meer speciaal met die in lndonesie, waar 
immers het verkrijgen van de souvereiniteit, zoals vastge
legd in de overeenkomst van Linggadjati, voorop stand. 
Een moeilijk overzienbore toekomst was voor de K.P.M. 
oanleiding zich te gaan richten op een hechte belangen
gemeenschap met de Java-China-Japan lijn, voornameli jk 
voor wat betreft het buitenlonds vervoer. Reeds een jaar 
later, in 1947, kwam de Java-China-Paketvaort Lijnen N.V. 
tot sland, die kort daarna het praedicaot "Koninklijke" ont
ving. De K.J.C.P. L. was een combinati e von de Java -China· 
Japan Lijn en de buitenlandse lijnen van de K.P.M. In het
zelfde jaar richtten he! Gouvernement en de K.P.M. de 
Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit op, die ten doel 
had de opbouw van de lnclonesische kuslvaart te bevorde
ren. Men zag in 1947 kons de K.P.M.-vloot met vier schepen 
uit te breiden. Ten aanzien van de toekomstige pasitie in de 
archipel van de K.P.M. was de stemming optimistisch. De 
K.P.M. vervulde immers een moeilijk door anderen te ver
vangen teak. 

De optimisten leken gelijk te krijgen. Het jaar 1948 lie! gun
stige resultaten zien. De K.P.M. was wederom de grate 
schakel in het interinsulair verkeer geworden. Niet minder 
dan 15 schepen konden aan de vloot worden toegevoegd. 
Er were! gevaren op 33 geregelde lijnen (125.509 mijl) tegen 

22 lijnen (75.506 mijl) in het jaar daarvoor. Men ging uit van 
de overweging, dot een efficiente vloot, geschikt voor de 
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orchipelvaart en met een brede ervaring van meer dan een 
halve eeuw, de K.P.M. zeker in stoat zou stellen hoar pleats 
in te nemen in het bestel van de te verwachten souvereine 
Verenigde Staten van lndonesie. 
In 1949 leidde de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag tot 
de e rkenning van de souvereiniteit von de Veren igde Sta
ten van lndonesie. Het K.P.M.-werk ging zander meer 
voort. Er kwamen 12 nieuwe schepen ui t en van het Gou
vernement werden 20 ,Sitsen"-coasters overgenomen, zo
dat de vloot per 1 jo nua ri 1950 weer uit 107 schepen be
stand met een brute tonnage van 175.180 ton. Alles functio
neerde weer uitstekend. De vloot was opnieuw voldoende 
bemand. In 1950 had de K.P.M. 116 schepen in de vaart. Het 
aantal geregelde lijnen was van 33 tot 40 toegenomen, 
maar de eerste donkere wolken begonnen zich reeds can 
de horizon of te tekenen. De Stichting Gemeenscha ppel ijk 3 
Schepenbezit werd ontbonden. Hoar took ging over op een 
lndonesisch lichaam, de Pepuska. 
De politieke ontwikkeling leidde ook tot de lndonesische 
wens een grater aandeel te verkrijgen in he! interinsulair 
verkeer en daarvoor een eigen rederij te stichten. Het door 
de K.P.M. voor de toekomst te voeren beleid werd door-
door natuurlijk in sterke mate beinvloed. 
In het jaar 1951 begonnen de moei lijkheden in velerlei o p· 
zicht, waaronder de meest op de voorg rond tredende de 
arbeidsmoeilijkheden waren, welke ook voor de volgende 
jaren zo kenmerkend zijn geweest en die remmend hebben 
gewerkt op een goede gang van zaken. 

2 
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Het jaar 1952 liet weer een uitbreiding van de vaart buiten 
lndonesie zien. De verhouding tot de K.J.C.P.L. ontwikkelde 
zich tot een nouwe somenwerking en de vlootuitbreiding 
werd, ondanks minder gaede vaoruitzichten, voortgezet. In 
1953 werden de motorschepen ,Schouten", , Roggeveen", 
,van Waerwijck" en , Hou tman" op stapel gezet. Vooruit
lopend op een Combina tie-overeenkomst met de K.J.C.P.L. 
werden twee K.P.M.-schepen voo r een nieuwe lijn tussen 
Japan en Oost Afrika beschikbaar gesteld. Steeds meer 
werd de Ieid ing von de K.P.M. geconfronteerd met de 
noodzook de bokens verde r te verzetten. Een van de eerste 
,verder verzetle bokens" was de oprichting in 1953 von 
de N.Y. Nederlondse Tank- en Paketvaart Maatschappij, 
waarin, naost een aontal door de V.N.S. te explaiteren 
schepen, twee tankers werden ingebracht. 
Voldoening had men van de samenwerking met de K.J.C.P.L. 
waarin gemiddeld 12 K.P.M.-schepen in Combina tieverba nd 
voeren. Daartegenover werden nevenbedri jven als de N.V. 
Steenkolenmaatschoppij Parapaltan, Bali Hole\ en verschi\
lende veembedrijven aon lndonesische belanghebbenden 
a fgestoten. 
Als gevolg van politiek-eco nomische o nlwikkelingen in ln
donesie werd in de laatste maand van het jaar 1957 een 
einde gemookt oon de zelfs tondige functie von het Poket-



voartbedrijf in de Arch ipel. Dot betekende in feite, dot de 
door de K.P.M. onderhouden verbind ingen in de lndone
sische wateren niet meer door hoar mochten worden voort
gezet. Van de 96 schepen lagen er vanaf begin december 
1957 40 op non-actief in lndonesische havens. Op dot mo
ment bestond het personeel uit 11.589 man van wie 1172 
Nederlanders en 8550 lndonesiers. 
Die veertig in lndonesische havens liggende non-actieve 
schepen zijn einde maart 1958 naar Singapore vertrokken, 
bemand met een klein aantal officieren en met wal
employes als roerganger en kok. Aileen de ,Both", die te 
Podang was gezonken, bleef achter evenals de ,Sungei 
Deli" te Rengat, welk laotste schip door de lndonesische 
regering werd overgenomen. 
Aan de K.P.M. was het grootste deel van hoar vaorgebied 
ontvallen en het loot zich zo goed begrijpen, dot het Quo 
Vadis in aile K.P.M.-harten leefde. 

Kees Borstlap 

1. m.s. ,Barumun" 

2. m.s. ,Waikelo" 

3. m.s. ,Van Spilbergen" (N.T.P.M.), later omgedoopt in 
,Senegalkust" 

4. m.s. ,Zuiderkerk" (N. T.P.M .) 

5. m.s. ,Sungei Deli" 

6. m.s. ,Landak" (Si tsen-coaster) 

7. m.s. ,Kasimbar" 

B. m.s. ,Van Neck" 
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Voor foto's van de andere tiidens de wederopbouw nieuw 
ontworpen scheepstypen (de zgn. Si's, Sa's, Reiniersz- en 

Houtman-type en de kleine schepen voor benzinevervoer) 
word/ verwezen naar de Artikelenserie onder de naam 
,What's in a nome" in de September, Oktober en Novem
ber uitgaven van ,de Uitlaat" van dit jaar. 

7 
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s.s. ,Munttoren" (N.T .P.M.) 

De gebeurtenissen can he! e ind van het jaar 1957 en in 
begin 1958 hadden tot gevolg, dot de K.P.M. met een 
vloot, geschikt om de geregelde interinsu laire vaart in 
de gehele lndonesische archipel te onderhoude n, nog 
slechts de diensten van Singapore op het toenmalige 
West- Nieuw Guinea en op Timor Dilly a ls ,eigen" vaar
gebied overhield. Het was dus zaak een nieuw werkter
rein op te bouwen met die schepen, d ie oak voor de 
vaart bui len Indonesia geschikt waren. Hiertoe werden 
diensten geopend van Singapore op India, Pa kistan, Bur
ma, Thailand , Cambodja en Hong Kong. Voorts werd een 
dienst begonnen in het gebied van de Perzische Golf, 
woaruit de huidige d ienst van Zuid-Afrika via Oostafri
kaanse- en Perzische Golfhavens ncar lrak en Iran is 
voortgekomen. 
Een aan tal schepen, die minder geschikt waren voar ex
ploitatie buiten de l ndonesis~:.he wateren, moest von de 
vloot worden afgevoerd. In de jaren 1958 en 1959 wer
den niet minder dan 54 schepen, metende 95.223 B.R.T., 
verkocht. 
In deze moeilijke jaren werd veel steun ondervonden van 
Directie en personeel van de Kon inklijke Java-China
Paketvaart Lijnen, hetgeen de juistheid deed beseffen van 
het gezegde: , a friend in need is a friend indeed". 
De reeds hech te banden met deze Maatschappij werden 
in 1958 nag verstevigd door toevaeging aan de Combine
tie van de nieuwe motorschepe n ,van der Hagen", ,van 
Heemskerck", ,Van Linschoten" en ,Van Spi lbergen", te
zamen metende 23.690 B.R.T., terwi jl in 1963 de ni euwe 
12.000-tons vrachtschepen , Stroot Franklin" en ,Stroot 
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m.s. , Stroot Frazer" (K.P.M.) 

DE NIEUV 

Frazer" door de K.P.M. con de Combinatie werden toe
gevoegd. 
Oak vonuit Nederland werd olles in het we rk gesteld om 
de K.P.M. een stevige, brede basis voor de toekomst le 
geven. Tezamen met de Holland-Ameriko Lijn werd een 
belong verkregen in de Oranje Lijn (Maotschappi j lee
transport) N.V. en daardoor een aandeel in de vaart op 
een voor de K.P.M. geheel nieuw vaargebied, dot zich 
uitstrekt van Europa tot de Oostkust van Canada en· de 
havens c on de Grote Meren. 

De vloot van de in 1953 opgerichte Nederlandse Tank
en Paketvaart Maatschappij, d ie reeds bestand uit d rie 
vrachtschepen en twee tankers, werd in 1961 uitgebreid 
met een 12.000-tons vrachtschip, het m.s. ,.Sioterkerk", 
waarmede het totale dwt-tonnage van de N.T.P.M.-vloot 
op 70.356 gebrocht werd. 
In 1961 begaf de K.P.M. zich wederom op een voor hoar 
ge heel nieuw terrein, de t ram pvaort. Hiertoe werd opge
richt de Hollandse Vrochtvaart Maotschappij, welke re
derij !hans de 14.000-tons vrachtschepen , Hollands Diep", 
, Hollands Duin" en , Hollands Dreef" exploiteert, als
mede de in 1965 in de vaart gekomen bulkcarrier ,Hol
lands Burch!'', metende 24.530 ton dwt. 
Ondonks het feit, dot zeer veel inspanning en energie 
werden besteed can het scheppen van een nieuwe basis 
voor het Paketvaart-bedrijf, heeft de mogelijkheid de 
vaart op Indonesia te hervatten steeds de valle oandacht 
behouden . De K.P.M. beschikte immers nag a ltijd over 
een aantal spJ ci fiek voor de orchipelvaort geschikte sche-



m.s. ,Hollands Burch!'' (H.V.M.) 

VE KOERS 

pen, die juist in die vaart zowel voor de afschepers als 
voor de K.P.M. het best tot hun recht zouden kunnen 
komen. 

Teen de betrekkingen tussen Nederland en Indonesia in 
1963 no he! oplossen von de kwestie Nieuw-Guinea ver
beterden, werd onmiddellijk contact gezocht met lndone
sische scheepvaort-reloties. A<ln het einde von dot joor 
werd de voort op Indonesia hervat en thons onderhoudt 
weer een aontol K.P.M.-schepen een beperkt aantal ge
regelde diensten vanuit Bangkok, Hong Kong en China, 
op havens op de Oostkust von Sumatra, Zuid- en Oost 
Borneo en Java. 

Uit dit alles blijkt, dot de K.P.M. ondonks het wegvollen 
in december 1957 von een belongrijk deel von hoar or
beidsterrein, zich val energie heeft toegelegd op het 
scheppen von een toekomst op een hechte basis in een 
ruim gespreid voorgebied. 

Oak de ontwikkeling von de somenstelling von de vloot 
weerspiegelt dit streven: bestond de vloot von K.P.M. 
en N.T.P.M. con het einde von 1957 uit 101 schepen met 
een deadweight tonnage von 263.503, per 1 januari 1966 
bedroagt het aontal aan de K.P.M. en hoar valle doch
ters toebehorende schepen 43 bij een deadweight-ton
nage van 271.534. Hieruit blijkt wei zeer duidelijk, dot het 
vlootbestond zich onlwikkelt in de r ichting von steeds 
grotere eenheden. Deze ontwikkeling stoat niet stil en 
op korte termijn is dan oak de aonbesteding te verwach-

ten von twee zeer moderne 12.000 tons v rochtschepen, 
bestemd voor de Combinotie met de K.J .C.P. L. 
De Koninklijke Paketvaart-Moo tschoppi j behoort nag oltijd 
tot de grate Nederlandse rederiien. Driekwart eeuw ge
leden oangevongen in een min of meer beperkt zeege
bied, wordt !hans de K.P.M.-vlag, mede in de Combine
tie met de Koninklijke Java-Chino-Paketvaort Lijnen, even
cis de vlog van de dochtermootschoppi jen, getoond op 
aile wereldzeeen. 

Wat de K.P.M. in 75 jaor heeft gep resteerd mag zonder 
overdrijving groat en boeiend worden genoemd. De bes
te Nederlondse moritieme trodities werden in deze ont
wikkeling gehandhaofd en voortgezet. In ai le opzichten 
heeft de K.P.M. zich het proedicoot ,Koninklijke" woordig 
getoond. 

Gezien de verrichtingen in het verleden, mag met groat 
vertrouwen het eeuwfeest tegemoet worden gezien. 
De rederij heeft dikwijls bi jno onoverkoombore hinder
nissen moeten nemen om hoa r positie economisch veilig 
te stellen. Nooit werd echter versoagd. Steeds weer kon 
een ,nieuwe koers" worden bepoald om het voortbe
stoon te verzekeren. 

Driekwort eeuw Poketvoort is nu historie geworden. Ter 
zee mage echter tot in een verre toekomst deze gees! 
der K.P.M., oak in het belong von zeevo ren d Nederla nd, 
blijven bestaon. 

Kees Borstlop 
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MENSELIJKE VERHOUDINGEN EN TRADITIE 
IN DE PAKETVAARTORGANISATIE 

De kern van een anderneming wordt gevarmd door de sa
menwerking ap zo breed mogelijke basis tussen werkgevers 
en werknemers. 
In de moderne bedrijfsvoering heeft dan oak de menselijke 
verhouding zaer bijzondere aandacht verkregen, terwijl 
daarnaast de planning voor de uitbouw en het efficient ver
delen van de verschillende arbeidstaken op wetenschappe
lijke en praktische basis client te geschieden. 
De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij heeft in hoar 75-
jarig bestaan, slechts gedeeltelijk van het vorenstaande ge
bruik kunnen maken. Het oplossen van deze problemen 
heeft op grand hiervan voor het merendeel op eigen wi jze 
pleats gevonden. In de westerse wereld is de evolutie in dit 
verband ge leidelijk gegaan, met versnellingsperioden direct 
no de le en 2e wereldoorlog. In de Paketvaartorganisa tie 
lag deze antwikkeling geheel enders, omdat de basis van 
deze westerse onderneming grotendeels geent moest wor
den op de oosterse maatschappij en samenleving. lnstede 
van ,West is West and East is East" moest de K.P.M. trach
ten in de werkmethoden , Oost en West" op de raakpunlen 
samen te bundelen en aan elkaar aan te passen om als 
vervoersmaalschappij het hoogste rendement te verkrijgen. 
Het zou ongetwijfeld een lijvig boekdeel vormen over dit 
belangrijke facet van het Paketvaarlbedrijf uitvoerige pu· 
blikaties semen te stellen. Wellicht dol de viering van 100 
jaar K.P.M. hi erloe een aanleiding zal zijn, omdat dan, 
over vier generaties, een hoogst interessant beeld kan wor
den gegeven over dit aspect van de menselijke verhoudin
gen en tradities in het bedrijf. Van de categarie K.P.M.'ers 
die !hans het 75-jorige jubileum von de Poketvoort mogen 
beleven, zijn het vooral de ouderen, die in de personeels
verhoudingen en de personeelssomenstelling vee) heb
ben zien wijzigen. Voor de jongeren is het interessant om
trent de personeelstaalkoort van zo'n 30 a 40 jaar terug, 
kenn is te nemen, en daarbij voorts indrukken op le doen 
over de orgonisatie von het geheel. 
Bij menselijke verhoudingen werken verschillende foctoren 
er toe mede om tot een goed onderling begrip te komen, 
waardoor een betere wederzijdse waordering kan ontstaan. 
Het milieu, de landoord, karokter en opvoeding, de gena
ten opleiding en levensbeschouwing maken nomelijk, dot 
ieder mens een levenskoers bepaolt noor eigen inzicht. Een 
overschokeling naar andere levensopvattingen is dan oak 
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niet steeds eenvoudig en het kost in hel a lgemeen zelf
beheersing om de nodige verdraagzaamheid op le brengen. 
De Paketvaart als scheepvaarlmaatschappij met een voar
gebied, dot primair in het Verre Costen is gelegen, heefl, 
zoals vele andere grate lndische bedrijven, een personeels
beleid moelen voeren, dot een levendige afspiegeling dien
de te zijn van de grate verscheidenheid von werknemers, 
waorvoor de verantwoordelijkheid werd gedragen. 
De vloot die steeds de speerpunt is geweest, woarop de 
K.P.M. hoar krochtinspanningen baseerde, heeft in de men
selijke verhouding en onderlinge omgong ,narmen en vor
men" te zien gegeven, d ie voor de Paketvoart-belongen
sfeer zeer waordevol zijn geweest. In de geschiedenis von 
he t vorensbedrijf heeft he t schip nog steeds de status be
houden van een apart wereldje. Reeds de oude Phoeni
ciers onderkenden dit. Zij verdeelden de mensheid in drie 
groepen, te we ten: de Ieven de mens, het rijk der doden, en 
de zeevarenden. 

Het K.P.M.-schip voldeed en voldoet nag steeds in een ze
ker opzicht aan deze a lgemene -regel, maar daornaosl is 
welhoast geen rederij te vinden, die in hoar beslaan 
schepen in de voart heeft gebracht met een za typische sa
menstelling van de bemanningsleden ols bij de Paketvaart; 
terwijl dan loch nag een leamgeest ncar voren kon komen 
woormee uitzonderliike preslaties werden geleverd. 
Een dergelijke personee lsformatie komi natuurlijk niet ai
leen tot stand door starre richtlijnen, doch de Paketvoart
leiding heeft een deel hiervan overgelaten aon de di recte 
oonpak en juiste improvisotie von het ogenblik. Het opvol
lendste resultaot van deze gang von zaken is wei het feit 
dot, menseli jke onvolkomenheden len spijt, de onderl inge 
verhoudingen in de K.P.M.-werksfeer bepaold gunsti g heb
ben gelegen. 
Uiteroard was het anderling niet a ltijd koek en ei, moor de 
vreugde bii het werk, d ie zo kenmerkend was bij de Paket
vaort spreekt in deze wei een duidelijke tool. Oud-K.P.M.· 
ers kunnen hierover frappante en koesterende verhalen ver
tellen; zij zullen de minder preltige aangelegenheden zeker 
niet verdoezelen, dach he t vele positieve dot in hun herin
nering is b lijven voortleven blijft tach de boventoon voe
ren. 
Op de K.P.M.-schepen werd de Nederlandse staf op voar
treffelijke wijze bijgestoan door een bemonning, die uit 



vele bevolkingsgroepen von de lndische Archipel was so
mengesteld, terwijl op onze Chinaboten de gehele be
manning uit Chinezen bestond evenols het keuken- en c.d.
personeel op de Austrolie-lijn en later op de Afriko-lijn. 

Voorts kende men op de zgn. musk ietenvloot te Singapore 
een bemanning von in hoofdzook Moleiers. Oppervlokkig 
bezien volt er op deze personeelsgrondslog moor weinig 
eenheid te bespeuren. De K.P.M.-gemeenschap bracht hierin 
echter verandering. Zander meer kon dan oak worden ge
zegd, dot al deze verschillende K.P.M.-groepen loyale 
en trouwe medewerkers zijn geweest. De innerlijke en uiter
lijke discipline, die zi j bij de uitvoering van gegeven op
drochten naar voren wisten te brengen waren dikwijls op
merkelijk; dit gaf Ievens blijk van een goede verstandhou
ding met hun directe chefs. Het , right or wrong, my Com
pany" was oak voor hen niet beperkt tot woorden, maar 
werd indien dit voor het K.P.M.-belang werd vereist, spon
taan in daden omgezet. 
De wijze waarop de recrutering van de scheepsbemanning 
bij de Paketvaart pleats vend heeft tot traditievorming ge

·leid. De ouderen kennen allen het grate aanwervingscentrum 
Gresik in Oost-Java, gelegen aan het westgat van Stroot Ma
dura, alwaar bijna 80% van het scheepspersoneel voordek
dienst, machinekamer en civiele diens_t werd gerecruteerd. 
Gresik, een van de grootste vissershavens in de wereld, 
werd doo r deze activiteiten !evens een bakermat von de 
Paketvaart. Ieclere visser in dot a rbeidzame dorp had wei 
een famil ielid dot diende bij of in dienst was geweest van 
de K.P.M. De aanneming van de betrokkenen geschiedde 
volgens beproefde regelen, zoveel magelijk aangepast aan 
hun landaard en levensgewoonten. Het waren in het alge
meen Javanen uit Oost- en Midden-Java en Madoerezen ; 
vooral de laatsten hadden de vaartradities in het bleed. 
Daarnaost werden oak nag via het agentschap Makassar 
Timorezen voor de schepen aangeworven, terwijl het te 
Singapore oan te nemen personeel door de afdeling Equi 
page aldaar geschiedde. 
De praktische opleiding had geheel can board p leats. De 
resultaten waren over het algemeen uitstekend en de vloot 
ken dan oak worden bemand met vakbekwaam dekdienst
machinekamer- en civiele dienst-personeel. Naast het vol
brengen van de eigenlijke took brachten deze bemannings
leden neg een belangrijk element met zich mee, namelijk 
hun zeden, gewoonten, klederdrachten en tradities (adat). 
Het geheel vormde een kleurrijke omlijsting van de routine 
van aile dog. De makassaarse badjo's, de scheepsbootwer
kers op de schepen die lijndiensten onderhielden random 
Celebes en in de Molukken, waren scheepsmakkers, die 
naast een temperamentvol karakter, een ongebreidelde 
werklust te allen tijde wisten op te brengen. In verband 
met de aonstekelijke humor en de grate aanhankelijkheid 
aan de scheepsofficieren nomen de badjo's aan board een 
geheel eigen pleats in. De voormannen van al deze 
scheepsgroeperingen, zeals de serang (boatsman), de eerste 
mandoer (hoofd van de stokers en olielieden), de eerste 
bottelier of eerste headboy (hoofd van de bedienden) en de 
eerste mandoer badjo, waren uiterst betrouwbare scha
kels tussen het scheepsgezag en de bemanningsleden. On
der het motto ,alles ken", wanneer d it door de scheeps
leiding werd gevraagd, werden de opgedragen werkzaam
heden enthousiast uitgevoerd. 
De admin istratieve taken aan board werden vervuld door 

de scheepsladingklerken, terwijl de stuurman-lokaalvaart 
dikwijls uit hun midden voortkwam. Daarnaast was de pro
viandklerk ook een funct ionaris met verantwoordelijkhe
den, die vertrouwen vereisten. De meesten van de lading
klerken waren afkomstig uit Ambon en Menado. Zij poo r
den admin istratieve nauwkeurigheid ;an onkreukbaarheid, 
ijver en zin voor orde. Geen pa rdon werd in hun kring ge
geven wonneer een college in dit opzicht beneden de moot 
bleef. 
Aan de wal zag men op de verschillende K.P.M.-agent
schappen ongeveer hetzelfde beeld ols op de schepen, met 
dien verstonde dot het oanvullend middelbaar en het daar
opvolgend overige personeel meestal ter plaatse werq oan
genomen. Oak op de Paketvaartkantoren werd hard en 
met veel elan gewerkt; evenals op de schepen wist een 
ieder op grand van zijn taokvervulling zijn pleats in te ne
men in een geed gericht gevoel voor de onderlinge ver
houdingen. 

Het kantoorpersoneel kende oak tradities b ij het bekle
den van bepaalde functies. Zo waren vrijwel aile kassiers 
van Chinese afkomst, terwijl vaak van vader op zoon het 
dienen bij de Paketvaart werd gecontinueerd. 
Het op allerlei geb ied treffen van regelingen en voorzie
ningen voor het wei en wee von he! Poketvaartpersoneel 
was mede op grand van de grate verscheidenheid van de 
medewerkers, voor de hogere Ieiding een bijzonder ge
compliceerde en z~er verantwoordelijke tack. Niet altijd 
konden dan oak de terzoke genomen maatregelen een 
, schot in de roes" zijn, tenslotte diende bij het vaststellen 
van de beleidskoers met verschillende factoren rekening te 
worden gehouden, wa~rdoor niet steeds voor aile preble
men direct de gewenste oploss ing kon worden gevonden. 
De sociale zorg voor het personeel, woaronder huisvesting, 
opleiding en ontspanning, had eveneens aile oondacht. 
In deze beschouwing mocht het zoeklicht von de publiciteit 
gericht worden op een aantol groepen verdienstelijke wer
kers uit de Paketvaartwereld. Een herinnering can een een
voud ige lndonesische K.P.M. facteur van de dertiger jaren, 
die bij de K.P.M.'ers bekend stand als ,Jon Speed", mage 
hiervan een illustratie zijn. 
Als bode/facteur geplaatst op het ogentschap Tg. Prick, 
brocht hij iedere dog onder aile weersomstandigheden, 
brieven, administotie-documenten, inclusief de 11spoed
mutoties" naar de aan de Priokkade liggende K.P.M.-sche
pen. Zijn bijnaam: ,Jan Speed" hield hiermee direct ver
band. Zijn blijmoedigheid, correctheid, wellevendheid in de 
omgang en ontwapenende vriendelijkheid stempe\den hem 
tot een Paketvaartman in de beste zin van het woord. No 
:::ijn ove rlijden werd hi j van hogerhand respectvol herdacl'tt 
door aan een van de K.P.M. communicatieboten zi jn naam 
te geven. ,Jan Speed" was toenterti jd een begrip geworden 
van niet aflatend pl ichtsbesef en trouwe d ienstvervulling. 
Het vorenstaande demonstreert wei duidelijk de waorde von 
de menselijke verhoudingen in de K.P.M., die geen nader 
commentaar behoeft. 
Ter gelegenheid van de op 1 januori 1966 voor de Paket
vaart bereikte mijlpaal zal het ongetwijfeld iedere recht
geaarde K.P.M.-er, die met dergelijke mensen heeft samen
gewerkt, deugd doen , enige ogenblikken met waardering 
aan hen terug te denken. 

H. A. Carsten 
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OUD EN JONG K.P.M. 

OUD EN JONG K.P.M. 
In het kader van het jub ileum van onze Maatschappij is 
een bezoek gebrach t aan de a udste gepensioneerde van 
onze Maatschappij, de heer P. H. van der Wijk, gepensio
neerd Chef Nautische Dienst, en aan de oudste in Neder
land woonachtige weduwe, mevrouw E. H. Wijnberg-Bruyne, 
weduwe van wi jlen hoofdwerktuigkundige L. W·ijnberg. 
Beide 'bezoeken hebben een diepe indruk op mij gemaakt, 
omdat daaruit zo duidelijk ncar voren is gekamen de niet 
aflatende belangstelling voor de K.P.M., die t ijdens de jong
ste tijd van hoar bestoan voor deze krasse oude men sen zo'n 
belangrijk e lement in hun Ieven is geweest. 
Van deze p leats wil ik beiden hartelijk danken voor ons 
prettig onderhoud. 

De 90-jarige heer Van der Wijk 
legde als oud Chef Nautische 
Dienst, speciaa l het accent op 
de veelomvottende to ok van 
het personee l in de eerste ja ren 
van het bestoan van de K.P.M. 

, Mi jn herinnering is dot er heel hard werd gewer kt, beter 
gezegd gejaagd, met b epaald weinig rust en dot was aileen 
mogelijk doordat het varend- en walpersonee l zo jong was 
en met plezier hoar took vervulde. En het geheel was een 
uitstekende leerschool, immers het was een gangbare me
ning do t iemand die de K.P.M. vij f jaren had gediend van 
aile markten thuis was". 

, 
De 92-iarige mevrouw Wijnberg 
vertelde: 

,Mijn man is van de eerste dog of in dienst van de 
K.P.M. geweest. Hij was in dienst van de K.N.S.M. , maar 
zijn vader raadde hem aan ncar , die nieuwe Maatschap
pij" te goon en door heeft hij nooit sp ijt van gehad . Op 15 
mei 1914 ging hi j me t pensioen. lkzelf heb aileen maar pret
tige herinneringen aan de K.P.M., be ha lve toen zijn schip 
in 1894 troepen voor de Lombok-expeditie moest vervoeren 
en hij steeds Su rabaja voorbijg ing; ik heb hem toen 6 
maanden lang niet gezien. 
Maar als ik nu nag zoons zou hebben die een be roep moes-
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ten kiezen, dan zou ik ze zeggen: joh, g o varen b ij de 
K.P.M.!" 

Van Oud nc a r Jong, zeals in de kop van dit artikel aange· 
geven, is een stop van zo'n slordig& 70 jaar- en d an komen 
we te gas! bij een van de jongste Paketvaa rt-vrouwen, me
vrouw M. M. Mackay-Kraon, echtgenote van de 5e we rk
tuigkundige R. Mackay, die op 29 oktober 1965 door hoar 
huweli jk in de grate Paketvaart-famil ie is opgeno men. 
Juffrouw Kroon, die als jong meisje vast bes loten was nooi t 

met een zee man of een pi loot te trouwen, heeft in hoar ver
lovingsti jd gedurende de eerste uitzendtermij n, hoar ver
loofde 2 jaar aan de K.P.M. moeten afstaan. In die 2 jaren 
heeft ze' begrepen wat het inhoudt een zeemonsvrouw te 
zijn. Toch heeft ze niet geaarzeld nu, t ijdens z ij n verlof, 
hoar ja-woord aan hoar zeeman te geven. 

De K.P.M. als zodanig ke nt zi j s lechts uit de brieven van 

hoar verloofde, moor dao rdoor weet ze oak dot hij met ple
z ier heeft gevaren en do t hij, no zij n verlof, met animo zijn 
werk zal he rvatte n. En omdot zijn werk hem voldoening 



geeft, zol zij zich op de doaraan verbonden consequenlles 
zo geed mogelijk instellen. 
Notuurlijk, het ofscheid zal stroks en doorno telkens weer, 
niet prettig zijn. Maar daartegenover stoat de thuiskomst 
met verlof, die voor hoar ol bi j voorboot de vreugde von de 
voorbereidingen doorop zal geven. 
Zo zo l dlk verlof een feest kunnen worden, in tegenstell ing 
met d e mogelijke sleur von een huwelijk met een londrot. 
De gerege lde briefwisseling over en weer speelt uiteroord 
een zeer belongrijke rol en onderhoud t de noodzokel ijke 
bond tussen huis en schip, hoewel de spo.nning von hel 
wochten op een brief wei eens longer duurt don verwacht 
werd en doordoor voak tevergeefs heel hard ncar huis 
wordt gefietst om te kijken of de post er al is. 
Of ze neg eens hoar man ncar het voorgebied zal volgen? 
Och dot is nu neg niet te bekijken, moor hoewel ze nog 
nooit long von huis is geweest, za\ ze, o\s de moge\ijkhe
den daortoe oanwez.ig z.ijn, de huiselijke sfeer waarin z.e is 
opgegroeid loslaten. Dot is nu eenmaol een von de conse
quenties van elk huwelijk. 

Uit dit gesprek met mevrouw Mackay, do~ volkomen on
voorbereid heeft pleats gevonden, spring! ols het ware hoar 
nuchler oordeel en de positieve inste ll ing ten opzichte von 
een verbintenis met een zeeman, noor voren, en wij wensen 
hoar, no d e voorspoedige tewaterlating van hoar can d e 
K.P.M. verbonden huwelijksbootje, met hoar echtgenoot een 
behouden en goede vaart toe. 

En z.o ofdolend van oud noor jong, komen we tenslotte 
bi j de jongste. 
Een oordeel over de K.P.M., een zeeman, diens vrouw of 
een schip heeft hij niet. Hoe ken 't oak enders, want hij is 
op de jubi leumdog van de K.P.M., de werkgever vo n zijn 
vader, 62 dagen oud. 

Maar hij is er, die jongste, U vindt hem hierboven (met zijn 
moed er). Ziin naom is Roeland Adriaan I'Herminez. 

H. A. de Jong 

s.s. , Van den Bosch". 
Biina 50 iaar trouwe dienst. 

EEN ZEEMANSHUWELIJK 

EEN JAS MET GOUDEN KNOPEN, 

EEN PET MET FLONK'REND EEN MARGRIET, 

EEN BRUID IN 'T WIT, 

EEN VREUGDETRAAN EN - MEN ZIET HET NIET -

EEN STIL VERDR IET .. . 

EEN AFSCHEID STAAT TE WACHTEN, EN EEN SCHIP. 

EEN ZEEMANSHUWELIJK VINDT MEN GRUWELIJK 

OM DAT AFSCHEID ... 

EEN AANKOMST, EEN VERTREK, EEN VREUGDE . .. 

EEN VERDRIET. 

EEN ZEEMANSHUWELIJ K VERSCHILT VAN 

lEDER ANDER EIG' LIJK NIET. 

E. Milatz 
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KIND PRETTY MEMORIES 
VAN EEN K.P.M.-STERTJE 

l 
·l~· .. : ·~ 

l k las zojuist de Oproep in 
de maart-Uitlaat. Bij , Kan

ker Pas Morgen" grinnikte 

ik. Het gebrek aan mede
werk ing maakte me een 

beetje boos - hebben o l 
die handerden zeel ieden 

dan heus niets am te vertel

len? Zien ze nag steeds ai
leen maar zee en Iucht en 
zijn aile havenplaatsen het

zelfde? De laatste regel 

sprong recht in mi jn har t. 
Kind Pretty Memories ... l k zonk achterover in mijn stoel en 

sloot de ogen en daar gleden ze vaorbij: de w itte ,Piancius" 

met hoar hoge schoarsteen, de ,Tidore", de ,Van Heutz". 
Eens, heel lang geleden, was ik een klein KPM-stertje ... 

lk weet niet hoe het nu is, maar in Tempo Doeloe was het 

Ieven van een KPM-kind boordevol met schepen. Als je je 

vader een zoen gaf rook je ze op zijn wang. Vader thu is 

was alti jd een feest. Hij vergat soms dot hij niet ap zee was 
en gooide een pisangschi l door het roam naar buiten. Als 

vader weg was droomde je van je volgende vakantie wan

near hij je weer mee zou nemen, of je hoople dot hij maar 

weer gauw overgeplaatst mocht worden - dan kon je hem 

lekker met moeder en aile barang achterna rei zen ! Varen 

s.s. ,Piancius", the grand old Lady. 
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was je lust en je Ieven en de zee trek al s een reusachtige 

magneet. Blijft trekken, je hele Ieven lang . . . 

Van mijn eerste KPM-reis je herinner ik me niets, ik was 

toen goed een jaar. Maar toen ik d rie was hielp ik de , Tas

man" uitbrengen. In de Golf van Biscaje spookte het zo ver

schri kkelijk dot mi jn moeder bang was dot we uit bed zou
den slingeren, en dus sliepen we op de grand. lk vond dot 

maar niets. ,Mom, ik wandel veel l iever in het Haagse 

Bas". 

In Palembang dirigeerde ik enke le jaren de hekwielers. 

We maakten een snoepreisje naa r Benkoelen en daar aan

gekomen konden we haas! nie t van boord. O p de woelige 

rede dansten de prauwen als wil demannen om het schip. 

Na een vakantie in Batavia stonden mi jn moeder en ik mis

moedig op de gloeiende kade van Priok en tuurden naar 

een rookpluimpje aan de horizon. ,We hebben hem gemist! 

Hoe meet dot nu? De volgende boot naar Palembang goa t 

pas over een week!" 

Na een wervelwind-verlof in Holland bracht ik in 1926 mijn 

tweede schip uit: de ,Van Heutz". Man, wat een schip was 

dot ! In de Golf van Bisca je, wederom een heksenketel, p ro

bearden mijn vader en ik in een p raktisch u itgesto rven eet

zaal vergeefs soep te eten. Het golfde over de tafel tussen 
vrolijk huppelende oppels en peertjes. Maar de b oerenkool 

stand als de Rots von Gibraltar op mi jn bard. En in mijn 

maag. Toen we door de storm heen waren werd het Ieven 
aan board in teressant. Een jongen kreeg het met een hof

meester aan de stok omdat hij met zijn tal putjes in het 

mooie nieuwe dek prikte. En een meisje nodigde me uit om 

in hoar hu t tandpasta te komen eten. Het schip had wit 

Hollands zeezand in ba llast. In de lndische Oceaan liet, 

o vreugde, de kapitein een van de luiken open maken. De 

rest van die reis groef ik. 

Tot zover is een en anaer een ti k je wazig, maar beelden 

uit de zes volgende Singapore-jaren zijn v li jm-scherp. Jaar

lijkse tochten naar Batavia met de , Plans", vrijdagmiddag 

weg en zondag ontbijt v66r Pri ck. Haast heerli jker neg wa

ren de reisjes met mijn vaders ,eigen" boot naar Pakan 

Baroe. De eerste keer was i k acht en verloor mijn har t aan 

de vierde stuur. De liefde was wederzi jds. Piet schreef in 



.. 
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miin poesie-olbum: ,lk lag in uw tuintie en sliep". Wreed 
gescheiden, schreven we elkaar briefies en Papa was postil
lion d'amour. 

Gebeurt er dan echt nooit iets op zo'n schip? En what 
about die cap von de hoofdwerktuigkundige dan, die een 
topie opal? De eerste stuurman stand erbij te kiiken met een 
grijns, het was loch de hoed von de meester maar - later 
ontdekte hii dot het de zijne was. Die aop had een fantos
tisch aanpossingsvermogen, hii was dol op een drupie bois. 
lk had het altiid druk aan board. Allereerst moest ik he! 
elen regelen. ,Pap, morgen willen ze nasi-goreng voor 
het ontbijt. En zullen we don 's ovonds moor weer croquet
jes elen ?" Die croquetjes waren buitengewoon lekker. De 
Chinese kok mookte ze dan ook op een heel speciale ma
nier. ,Mm, bijzonder goed, deze croquetten", zei een pas
sogier eens. ,Ja he?" riep ik verheugd. , Die draait de kok 
onder ... " ,Eel! I" zei mijn vader met een rood hoofd. 
De officieren hielden me bezig met berichlen overbrengen. 
,Go eens can G. vragen waarom hij een flaneHetje draogt". 
,Goat 'm geen klop ari. Vraag Jon moor waorom hii een 
snor draagt op z'n meisiesgezicht". 

De aanloophavens waren beslisl niet allemaal hetzelfde. 
In Bengkalis waren echt aud-Hollandse stroatsteentjes en 
een kerkhof met hoge bomen en graven uit de 18e eeuw. 
Dot kerkhof roerde me tot tranen en ik moest en :z:ou er 
iedere reis naartoe. In Sick kwam alti jd de Sultan aan 
board. Hij zei nooit wet, zo t sti l op een steel en drank een 
glaosie limonade. lk begluurde hem met diep ontzag. Hii 
hod een draoiorgel en een glazen ameublement. Van de 
Koningin gekregen . . . • 
Pokan Boroe vormde het hooglepunl van elke reis. Door 
stand de hele blonke bevolking op de steiger ens op te 
wachten, lien man sterl<. W e gingen de ,stad" in, reden 
door het oerwoud ncar een rubber-onderneming, soms 
longs de lange sloffige weg naor Bonkinan. Aon board was 
het don oltiid roezemoezig. Er werd geladen, gegeten en 
gebridged. Het schip amzwaoien was een pnk oire geschie
denis. Dot ken aileen bij haag water. Vanof de brug keek 
ik gespannen toe. Wet ols we met de ochtersteven in de 
Iokken kwamen vast te zitten? 

0 , die zolige uren op de brug I De rinkelende telegraaf, 
,Volle krocht vooruit". lk had er zo graog ool< eens aan 
willen trekken ... Het oerwoud gleed voorbij als een dichte 
donkere wal en's avonds blonken de sterren aan de heme!. 
Orion, leerde ik, het Zuiderkruis. 
Gebogen schimmen op een :z:wiepend steigerlje - sago la
den in de nacht. 
Een platgedrukte kokkerlak in miin hemd - ,Wet zeg je? 
Heb ie Coba doodgemaokt?" 

Herinneringen, herinneringen .. . lk word een beetje droef 
von binnen. lk was ol zeven ioar niet op een schip. Is dot 
even verschrikkelijk I 

(DOllY DE V.) 

VIJF EN ZEVENTIG PAKETVAART JAREN 

HEBT GU DE SCHEPEN I.ATEN VAREN 

MET IN DE GORDEL VAN SMARAGD 

UW GROOTSTE WERK IN STERKE KRACHT 

.' 

'T BEGIN WAS KLEIN MAAR GROEIDE GROOT 

HET WIERP DE VRUCHTEN IN UW SCHOOT 

DOOR NOESTE ARBEID DAG EN NACHT 

PAKETVAARTGEEST EENDRACHT MAAKT MACHT 

TWEE OORLOGEN WROETTEN AAN 'T BESTAAN 

MAAR ZONDER BREKEN BENT GIJ VOORT GEGAAN 

EN ONDANKS ZWARE CRISIS JAREN 

HET LIJNENSTELSEL BLIJVEN VAREN 

VAN OOST TOT WEST VAN ZUID TOT NOORD 

PLOEGDEN UW SCHEPEN STEEDS WEER VOORT 

DE RUIMEN VOL HET VEE AAN DEK 

ER WAS GEEN ONBEZETTE PLEK 

DE VARKENS MEEST BIJ VIJVEN HOOG 

ZIJ LIETEN NOOIT EEN PLEKJE DROOG 

EEN RADERWERK DA T LIEP GESMEERD 

NOOIT WERD EEN UUR TE LANG GEMEERD 

OOK GIJ MOEST BUIGEN VOOR GEWELD 

DOCH WERD DE KOERS OPNI EUW GESTELD 

DOOR VAST GELOOF IN EIGEN KUNNEN 

LIET GIJ DE NIEUWE LIJNEN RUNNEN 

MET HANDEN STERK INEEN GESLAGEN 

PAKETVAARTGEEST WEER UITGEDRAGEN 

OPNIEUW NAAR VERRE VREEMDE KUSTEN 

ZONDER RESPIJT ZONDER TE RUSTEN 

DOOR SAMEN GAAN VAN WAL EN VLOOT 

WEER NIEUWE VRUCHTEN IN UW SCHOOT 

EN NIMMER TOCH ZUl T GIJ VERSAGEN 

U VAN DE ZEE LATEN VERJAGEN 

HETGEEN OAT WERD TOT STAND GEBRACHT 

ALS ERFENIS VOOR 'T NAGESLACHT 

MET ,VOL VOORUIT" DOOR OP DE ZEE 

BEHOUDEN VAART NAAR IEDERE REE 

D.M. 
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WERELDOMROEP 

GROETENPROGRAMMA VOOR ZEEV ARENDEN 

Dit programma wordt in de wandeling nag steeds ,PCJ 
roept het schip van de week" genoemd. De letters PCJ wa
ren de roepletters van een der korte golfstations te Hoi

zen, het eerste station dot na de bevrijding van ens land 

weer voar gebruik van uitzendingen van de Wereldomroep 

gereed kwam. Doch v66r de oorlog waren deze letters al 

bekend, teen de PHOHI het Nederlandse wereldprogramma 
verzorgde: zij zijn dus min of meer symbolisch geworden. 

Gedurende 18 jaar staomt de Wereldomroep met onze 

schepen mee op en ,Het Schip van de Week" is dan oak, 
onder de pr ima Ieiding van de heer G . A. Kat en omroeper 

Guus Weitzel, afd. Groetendienst van de Wereldomroep, 

niet meer weg te denken. Het hoofddoel hiervan was en is 

nag steeds: een half uur ontspanning en stemmen van thuis 
geven aan onze mensen op zee. 

De heer Kal schrijft ens hierover a.m. nag als valgt: 

,Bij het 75-jarig bestaan van uw maatschappij hebben wij 
in de laatste 18 jaar de kans gehad vast te maken met sche

pen van de vloot en de fam ilies gelegenheid gegeven 
nieuws van thuis aan board te brengen. Bij het ronden van 

de boei-75 willen wij vanaf ens Vlaggenschip een geluk

wens zenden can de K.P.M. en de wens daarbij vaegen dot 
wij opvarenden en schepen een voorspoedige vaart taewen
sen. 

Het eerste groetenprogramma voor de K.P.M. werd uitge
zonden ap 14 mei 1947 en was bestemd voor het ms. ,Se

roei", varende bi j Badjowe, Makassar. De opvarenden wa

ren: kapt. Tj. Brouwer, l e strm. R. Beijsens, 2e strm. H. Sin!, 
marconist J. H. v. d. Burg, hfd. wtk. A. G . de Geus, 2e wtk. 
J . Krythe en 3e wtk. J. Weidner. 

Gezagv. Brouwer seinde na afloop: , Ontvangst zeer goed 

betuigen allen onze hartelijke dank voor deze zeer ge

waardeerde uitzending". 

Deze uitzendingen kwamen toen nag tot stand nodal gezag

voerders zich per telegram meldden om in aanmerking te 

komen voor een g roetenprogramma. Later werd - in over

leg met de K.N.R.V. - een schema opgesteld om de rede

rijen een aan\al beurten per jaar toe te wijzen. Elk iaar 

word!- in overleg me t de rederi j - een nieuw schema ge
maakt. 

28 

Dit programma is nu zo uitgegroeid dot er wekelijks gedu

rende een etmaal drie of v ier groetenprogramma's met 
viermaal de olgemene uitzending voor allen op zee ,het 

Vlaggenschip" ziin eind van d it jaar v ind t de 973e uitzen

ding pleats. 

Zo zijn in de afgelopen jaren vele uitzendingen voor de 

KPM-ers op zee verzorgd. Wij maakten met onze staf vele 

pretti ge contacten. Rand de koffie in Hotel Gooiland wor
den de nieuwtjes besproken, samen met de vertegenwoor

d igster van de maatschappij. Dit heel nultige en prettige 

contact was veelal de basis voor een succesvolle uitzending. 

De fami lies genoten van de al ti jd zo gezell ige dog. W ij p ro

beerden met zijn allen iets voor u op zee te doen en zien 

het ,Schip van de W·eek" - naast vele brieven of bandies 

van thu is - a ls een welkome afwisseling aan board op de 

lange reis. Doarom verflauwt de belangstell ing nooit 

want het is via de aether he! visite-kaartje van onze Koop

vaardi j. Het stelt ons in stoat om schip en thuis dichter bi j 

elkaar te brengen en zo de mij ltjes van contract tot con

tract voor velen te bekorten ." 

Gastvrouw Teddy Scholten en omroeper Guus Weitzel. 

foto A. Davelaar 



fata J. H. C. Vermeulen 

lomi/ie/eden ms. ,Stroot Frazer" 

en ms. ,Sibiga", met enkelen von eerstgenoemd 
schip. 

het schip van de week 
No deze waorden van de heer Kal komen wij nog 
even terug ap onze fami liegraeten, welke ddo. 14 oktober 
jl. bestemd waren voor de mss. ,Sibiga" en ,Stroot Frazer". 
De opkomst was bijzonder groat en met medewerking von 
gostvrouw Teddy Scholten en omroeper Guus Weitzel kwam 
e n gezeilig programma tot stand, hetwelk werd ofgewis
se ls met korte muzikale intermezzo's door Tam Erich en zijn 
orkest met zong van Eddy Christioni. 
De uitzending voor de ,Stroot Frazer" was prima, wont 
gezagvoerder v. d. Broek Humphrey se inde ons als volg! : 
,Aller dank voor de p rima ontvangen groeten." 
Voor de ,Sibiga" werd de uitzending teleurstellend; gezag
voe rder Faber schreef ons o.m.: ,Toen uw telegram met 
aonkondiging over het groetenprogramma werd ontvangen 
ging er bij de betreffende gelukkigen een hoera-tje op, 
want dit was een heerlijke onderbreking in een bijzander 
saaie periade ... Uiteraard werd de ochtend van de 15e 

oktober geheel benut om de diverse antennen op te poe t
sen, de lassen en verbindingen te controleren, e r werd gede
duceerd waor en bij wie er moest worden geluisterd ... 
De keuze vie l natuurlijk op de scheepsrodio, a ls zijnde de 
beste . Op de aangegeven tijd zat een ieder ,stand by" met 
een verwachtingsvol gezicht ... Groot was dan oak de te
leurstelling dot er geen woord is ontvangen .. . " 
No deze trieste mededeling werd vanzelfsprekend het 
bandje naar opvorenden van het ms. ,Sibiga" toegezonden. 
Wij varen we lgemoed verder en zien met spanning ui t naar 
de 1000ste uitzending in 1966. Misschien ziin wij wei net 
aan de beurt? 

Mochten er onder de verlofgangers stemmen opqaan 
om eens een opname van , Het schip van de Week" mede 
te maken, dan kunnen zij zich daarvoor te allen tijde in 
verbinding stellen met de afdeling Personeelszaken -
Amsterdam. 
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EEN REIS OM NOOIT TE VERGETEN. 0 0 0 

Gezagvoerder C. Tjebbes, oud Paketvaart-man en !hans 
varende bij de H.V.M., vertelde ons zijn ervaringen aan 
board van het s.s. ,,Swartenhondt" in 1954, op welk schip 
hij toen 1 e Stuurman was onder commando van Gezagvoer
der H. J. G. Sikkes. 

In Menado was met veel bedrijvigheid een 400-tal solda
ten geembarkeerd en een ongeveer evengroot oantal vrou
wen, waorvan de meesten, zoals dot wardt gezegd, in ge
zegende omstandigheden verkeerden waarbij al wei duide
lij k bleek dot bij velen de blijde gebeurtenis beslist niet lang 
op zich zou Iaten wachten. Ter apvulling van de hoekjes 

· en gaatjes aan board waren er dan nag een zelfde aantal 
kinderen. 
Wij vertrakken ondanks angstige voorgevoelens val goede 
moed naar Djakarta, maar reeds de clog no vertrek begon
nen de moeilijkheden. 
Een der kinderen overleed aan board en om de gevoelens 
van de ouders en overige possagier!""met te kwetsen, werd 
besloten Balikpapon aan te lopen teneinde ouders van het 
kind een begrafenis op zee te besparen. De begrofenis 
vond te Balikpopan p loots, waorno de reis noar Djokorto 
werd vervolgd. 
De ,,Swartenhondt" hod Bol ikpapon omper 24 uur varen 
achier zich, toen de eerste nieuwe wereldburger zich oan
meldde. Stuurmon Tjebbes - verloskundige - ,hoolde" 
Swortien tje olsof het zijn dogelijks werk was tussen 16.00 
en 17.00 uur. Hij began er net schik in te krijgen, toen we
reldbu rger nr. 2 liet weten dot hij op komst was. Welge
moed toog dokter Tjebbes noor de a.s. moeder om de 
schrik von zijn Ieven te ondergaon. Zo viol als Swortien
t je, zou het dit keer met Swortono niet goon. Zelfs voor 
een dokter is een stuitligging iets waor je bij moet opletten. 
Voor onze ,scheepsdokter" was dit don oak een geduchte 
tegenvoller en ten einde rood wendde hii :zich telegrafisch 
tot de Maatschappij-dokter te Djakarta, dr. Adomse. Edoch, 
het viel mee en v66r het medische odvies het schip bereikte, 
was doo r Swortano de totole sterkte aon board met 1 ver
meerderd. 
Oak Swortona's moeder averleefde de ,vokkundige" be
hondeling en Gezagvoerder Sikkes stand te huilen von 
vreugde - zoals de heer Tjebbes opmerkte: ,alsof hij de 
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s.s. ,Swartenhondt" 

vader van Swartientje en Swortona was". 
De improvisotie-arts stand het zweet echter op het hoofd 
en in de schoenen. Om bij te komen boad Gezogvoe rder 
Sikkes hem en de transportcommondont een diner in zijn 
hut oan en bracht daarbij een drank ui t op de 2 moeders en 
hun babies, die nie t aileen in Ieven maar naar amstondig
heden oak redelijk wei waren. 
Tach was de koek van deze reis nag niet op, want b ij aan
komst Djakarta op een he!e zaterdagmorgen, rende een sol
dotenvrouw de brug op met een bewusteloos kind in hoar 
armen. 
Het zol wel door de bevall ingen zijn gekomen, dot zij de 
stuurman Tjebbes voor een tovenaar aanzag en zich door
om met d it warm oangeklede en een ijsmuts op het hoofd 
drogende kindje in pan iek tot hem wendde. Zander blikken 
of blozen werd het kind von zijn broeiend hoofddeksel en 
aile kleren ontdoon, waarna de , tovenaar" het kind in zi jn 
hut met de mend voor een d rao iende fan hield. En zie, neg 
geen minuut later waren de levensgeesten teruggekeerd. 
Vooral dit wonder deed de soldo tenvro uwen de ,stuur" tot 
top-tovenaar promoveren ! 
Enfin, de reis was als een moeil ijke bevelli ng tot een 
goed einde gebracht. 
Sikkes blij, militairen blij, moeders en babies blij, stuur
man opgelucht. 



Herinneringen uit de 
dertiger jaren van 
oud-Gezagvoerder 
J.D.A. Janssen 

16 October 1936 
Gewone tijd overol en ,torn to" - en ... vele Chefs en 
Souschefs kwomen oon board met goede roodgevingen, 
door des nomiddogs de heer Everts zelve het schip zou 
komen inspecteren! Waren ten 1.30 uur n.m. met alles 
gereed en maakten het schip zeeklaar voor 't vertrek. 
Even voor drieen kwam de commissie van ontvangst aon 
board: Hr. Leurs, Chef C. D.; Hr. Deelder, souschef C. D.; 
Hr. Ruys, souschef N.D. en Hr. de lyon, agent Prick. 
Teen de auto von de President-Directeur tot vlok voor 
het schip voorreed, opende de heer de lyon de coupe
deur. 
Bij de commissie voegden zich nag de dokter von Prick, 
hr. de Priester, en de scheepsdokter, de 1e officier, de 
hofmeesler en onde rgetekende. 
De ,cavalcade" nom direct een oonvang . 
Behalve de te dure drankenprijzen in verband met de 
devoluatie van de gulden, de gebroken , deksel" von de 
inktpot in de 1 e klos salon, de doo rgerotte badkomer
kruk in de 2e klasse, de beschu itpan met een oor in de 
1e klasse kombuis benevens de lege "vogelenkooi" in 
een der linnenkasten en de rammelige hut der smid (die 
net die dog was overgeplaatst), stand oak het water niet 
op de douches en de wasta fels; de .,Barentsz" maakte 
dus ditmaol geen goede be urt, temeer door bij he! aan 

s.s. ,Barentsz" 

board komen een van de pas n1euw ontvangen gromo
foonploten werd opgezet, dewelke een Chinese muziek 
ten gehore gaf! 
De schrik sloeg de commissie om het hart, want was dit 
een door de C.D. gekochte plaat? Deze muziek werd 
onmiddellijk gestopt! ' 
Ten 4 uur n.m. werd ollerhartelijkst afscheid genomen, 
goede reis en behouden terugkomst gewenst; handen ge
schud met de diverse chefs en souschefs en 3 x gefloten 
- waarna het schip statig door 2 sleepboten van de 
N.I.S.H.M. van de kant werd getrokken. 
Onder de tonen van het Wilhelmus stand de gehele 
commissie strom! Hierna werd nag minzaam met hoed en 
en handen gezwaaid waarop ik zo beleefd mogelijk 
terugsolueerde! 
De ,Barentsz" stoomde de kom van Priok uit ... Gode 
zii dank! 
4.20 n.m. loads van board en waren ten 4.30 n.m. buiten 
de pieren. 
Andere grepen uit de reisverslagen: 
17 November 1936 
Hadden deze avond ,a good fight" tussen de 1 e kranie 
en de Proviandklerk. Deze ,fight" klonk als een klok. 
De vete van 3 moan den werd uitgevochten! 
Resultaat: 2 dichte ogen, 2 Ianden weg. Gekloofde lip, 
snee boven het oog en een hoop bloed! Aangezien je 
er als Europeaan tach niet achter komt wie of wot de 
oorzoak is, was dit de beste oplossing. 
Hierna waren de geinoederen bedaord. 
21 November 7936 
Hebben een passagier van Durban naar Shanghai. Deze 
loopt vanaf Durban in een en dezelfde broek Aan board 
wordt hij de "centraleverwarmingsbroek" genoemd. Oak 
is er een dome can board d ie can tafel zowel 's middags 
als 's avonds, tussen 2 gerechten door aan een groe ne 
wollen jumper breit. 
Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers! 
Van 22 tot en met 27 November fraai weder en zeer goede 
stoomgelegenheid. 
29 November 1936 
Aankomst te Sabang 5.49 v.m. en per 6.24 gemeerd met 
BB longs de kolenste iger. 
Bunkerden 700 ton kolen. 
Ontvingen hier veel ,prikkellectuur" van het Hoofdkan
toor wet ik des anderen daags direct beantwoordde. 
73 Maart 1937 
Verjaardag gevierd van de heer Vogel. Vier kruiken 
jenever en 6 flessen wijn. 
19 Maart 1937 
Verjaardag gevierd van Mevrouw Vogel, Ievens Captain's 
dinner. Dit was tot nu toe het aardigste Captain's dinner. 
25 April 7937 
4.37 tot 5.06 wolkbreuk. Sumatraan, dik van hare slagre
gen. Bliksem ingeslagen in de voortop. ,Zeng", olles gee l, 
groen en rood voor m'n ogen. 
27 April 1937 
Kwamen des ochtends ten 7 uur v.m. longs de kade. Er 
heerste een ongewone d rukte: Het O.J.A.L.-Bestuur of de 
Commissie van toezicht, die oplet dot het goed goat met 
de Afrikalijn, kwam .,en grand complet" aan board, dus 
moest er wot bijzonders wezen. En ja hoar, een transport 
Portugese negersoldaten: 190 man, 5 officieren, 7 onder-
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officieren, door zot nu de kneep! De Jigging, de voeding 

en het lotole oontol, enfin veel beslomm&ringen woarvan 

de helft zeker overbodig! Dot kwam in orde!!! 
Nu had het Portugese gouvernement l iever geen , bunks" 

voor de solda ten, maar veldbedden. Het Hong Kong

reglement schrijft voor bunks, en veldbedden verboden. 

Wet nu? Dan maar 200 bunks mee en 200 veldbedden. 
Simple comme bon jour. M oor wear haolt men die zo 

gauw vandaon? Doch door bij de M oolschappij olles mo

gelijk is, kwam oak dit voor elkander! 

C' est la guerre 
Het gebeurde in een grate hovenplaats in lndie, zo niet de 

grootste, dan tach op een no de grootste. 

Donderdags was er een groat sch ip van een grate scheep

vaartmaatschoppij uit Austral ie binnengekomcn en log oan 
de kade gemeerd. Een douone-ambtenaor kwom oon board 

en omdat reglementen nu eenmool reglementen zijn en 

het gauvernement nu eenmoal een gouvernement is do t 
vele ombtenoren heeft die de reglementen stipt navolgen. 

ken het gebeuren do t de possagiers aile fate- en filmtoe

stel len werden afgenomen. 

,Wont ziet u, meneer, er magen uit oagpunt von defensie 

geen fate's ap de kade of oan de wal warden gemaakt 

- c'esl Ia guerre- dot begrijpt u wei!" 

Dies werden ,all these things" verzameld en opgebargen in 
de douaneloods in een kosi van de ambtenaar. Het betrok

ken schip kreeg een recu waarop n.b. stand ,niet veronl

woordelijk voor enige schode of wegroken der toestellen". 
Sic!! (of dit nu de~ ambtenaors sindiri of des gouverne

ments was, loot ik in het midden). 

Zoterdogmiddag half 5. Het grate schip lag op vertrek. 

5 n.m., 5.15 n.m., 5.30 n.m. - woor was het wachten op? 

,C'est Ia guerre" zei de le stuurmon. 
,C'est Ia guerre" zei oak de odministrateur. 

Een gevlieg van fietsen longs de goedang - gezeur van 

,mas" oppas: ,wet is er eigenlijk laos?" 
· Sectie-chef der douane opgebeld - wist van niets, hod er 

niets mee te moken. De beombte van de douane die de 

wacht hod bij de poort, zei: , Oh mneerrrrr!! I ik weet niet, 
niet mijn werk !" 

Kleine bozen, grate bazen, kleine chefs, grate chefs von 
scheepvoartmootschoppij en douane opgebeld. Notuurlijk, 
,C'est Ia guerre". 

De possogiers w ilden hun toestel len terug, moor de betrok

ken ambtenoor was voor het weekend nocr ,boven" en 

hod de sleutel meegenomen! Tableau! 

Weer geren en gedroaf. Administro teur oan de telefaon ... 

oan de andere kant een of andere hoge douane-toean. 

,,Jo hel lo, jo, wot zegt u - Oh! Ja, jo, met scheep stimmer

mon de kosi open breken? Dus forceren? Jo, ja, dank u, c'est 

Ia guerre" . .. en oldus geschiedde. Het schip ken ten 6.25 
n.m. verlrekken! 
Vrienden, wegbrengers, kennissen en inwoners von de grate 

stod stonden op de kade d ruk toto's te maken, woorop een 

Australier opmerkte: ,Damn funny, look at that". 

,C'est lo guerre" maakte iemond de opmerking. 
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MIJMERINGEN 

't Vie l heus niet mee 

Zo lang op zee 
Met lege schuit 

De vaart er uit 

Geen plekje droog 

Een zee zo hoog 
No zware heal 

Veel glas kobaol 
Bight en Oceoan 

Op hun kop gestoan 

Hoge w itte kuiven 

In vetloods zure druiven 

Soms op een ocr 

Er onder door 
Of met een zucht 

Haag in de Iucht 
No stei le duik 

Plat op hoar buik 

En trilling in 't verband 
De kuil tot can de rand 

Gevuld met ~~ zil te nat 

Een ieder op zi jn got 
De kant haag in de air 

Afgebroken sani tair 

Passagiers vervelend 

Vragen morrend kwelend 
Houdt de storm nag longe r oan 

Kunnen niet op benen sloan 

Bedden zonder plank 
G een grepen voor de hand 

Soms no flinke zwaoi 

Op dek met veel lawaai 

En de g rate pech 

Stoe len glijden weg 
Of no grate sprang 

Vallen ai le om 
Doch in de Iucht 

In trotse vfucht 
Een strijdend res 

De Albotros 

Hi j zweeft zo schoon 

Zander vertoon 

Een spelend kind 

In deze w ind 

Het fascineer t 
En ingekeerd 

Komi heel dit Ieven 
Je ols een wonder tegen 

Het element dot woedt 

Moor God die ens behoedt 

De golven jagen aan 

Je weet niet wear vandaan 

Is er een eind of een begin 
Wet geeft di l Ieven zin 

God loot ens varen 

Op Je wijde woeste zee 
Geef ens stormen en gevaren 

En ... een meisjeszegen mee. D.M. 



VAN. • • • • • • • TOT 

Voor ons bedrijf, waarvan de praktische uilvoering groten

deels in handen ligt van de in onze dienst zijnde officie
ren, is van groat belong het onderwijs dot de adspirant 
stuurman of scheepswerktuigkundige voor deze functie op
leidt. 
In ons land zijn vele uitstekende scholen die voor dit zee
mansberoep een o pleiding geven. 
Door de bepe rkte ruimte die ter beschikking is, is het niet 
mogelijk een totaal overzicht van aile opleidingsinstituten 
te geven; wij zullen ons derhalve maeten beperken. Zander 
dot in een enkel opzicht enige afbreuk wordt gedaan aan 
de waarde von aile andere instituten wordt deze pagina 
verlucht met enige toto's van een 3-tal gerenommeerde op
leidingsscholen, t.w. de Kweekschool voor de Zeevaart te 
Amsterdam, de Noorderkweekschool voor de Zeevaarl 
,Abel Tasman" te Delfzijl, en de ,de Ruyterschaol" te Vlis
singen. Speciool de lootste school heeft een oparte pleats 
;n r!e Poketvoo rt-gemeenschop, doordat aldoar een lan!le 
reeks von jaren de opleiding van de scheepswerktu igkundi
gen was geconcentreerd. 

De bovenste foto loont ons de in 1785 opgerichte Kweek
school voor de Zeevaart te Amsterdam. De huidige school 
werd op 5 a ug ustus 1880 in dienst genomen. 
De fo to doaronder toont ons het oude marinevaartuig 
,Bonaire" dot in 1934 van de Marine werd oangekocht en 
tot internaa t werd verbouwd e n ui teraard werd herdoopt 
in ,Abel Tasman". De Noorderkweekschool werd overigens 
reeds in 1856 gesticht. 
De andere toto's geven een beeld van de ,de Ruylerschool" 
zeals bij velen van v66r de oorlog bekend en tevens een 
oanzicht van het no het bombardement herrezen nieuwe 
instituut. 
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Bedrijtsnieuws 

In de Boy of Bengal-South Chino Sea Service gaf hel ms. 
,Siberoet" de november-afvaart van Calcutta; het schip 
laadde voornomelijk vaor Bonkok en Phnom Penh, in wel
ke laatste haven werd geladen voor Singapore en Molacco. 
Het ms. ,Keerkring" werd aangewe:~:en voor de december
ofvaort von Calcutta in deze dienst. De moeili jkheden ius
sen de Chinese Volksrepubliek en lndonesie leidden tot een 
stop:~:etting von het hondelsverkeer tussen beide Ianden, als 
gevolg woorvan onze China-Indonesia Service tijdelijk 
moest worden opgeschort. Het ms. ,Keerkring" verving het 
ms. ,Silindoeng" in de Boy of Bengal dienst, terwijl het ms. 
,Schouten" no lediglossing te Tg. Priok naar Bangkok werd 
gedirigeerd voor een extra olvoart naar Calcutta (met jute). 
Op verzoek von de lndonesische regering werd een aanlal 
van onze schepen ingedeeld voor het vervoer van ri jsl uit 
Bankok naar verschillende bestemmingen in lndonesie. 

Gedu rende de maand november werd 10.700 ton riist met 
K.P.M.-schepen vervoerd. 

Het ms.,.Roggeveen" zal de 31e december 1965 te 24.00 uur 
door de K.J.C.P.L. uit de Combinatie oan ons worden te· 
ruggeleverd. Direct in aansluiting daarop zol de ,Rogge
veen" door de K.J.C.P.L. in een 6-maands timecharter op
genomen worden. 
Het 1-jaors timecharter van het ms. ,.van Woerwijck" dot 
de 31ste december a.s. afloopt, is in overeenslemming met 
de K.J.C.P.L. voor circa 5 maonden verlengd. 

S.S. "MUNTTOREN" 
In de Coribbeons (Coripito en Puerto Ia Cruz) nom het 
schip wederom een voile lading ruwe olie voor Rio Grande 
do Sui in. 

VERENIGING VAN OUD-EMPLOYE'S DER N.V. 
KONINKL/JKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ ,K.P.M." 
Op 6 november j.l. vond in hotel Krasnapolsky de jaar-
vergadering plaats. 
Op de no afloop gehouden bijeenkomst waren als gasten 
aanwazig de heren C. H. Pau lus, onderdirecteur, A. P. 
Krul, chef Administratie, Mr. F. H. von Meyenfeldt, chef 
Persaneelszaken met hun echigenote alsmede de heer A. 
J. J. de Feyler, chef Nautische Dienst. De redacteur van 
,de Uitlaat", de heer H. A. de Jang, kon wegcns ziektc 
niet aanwezig zijn. 

Het samenzijn no de vergadering was, zoals steeds, bij
zonder geanimeerd. 

Hieraan zal in het komende verslag van de jaarvergodering 
in het Jaarboekje 1966 ongetwijfeld nag de nadige aan-
dacht worden gegeven. 

Van de jubileumvieringen van Gezogvoerder W. A. Bree
baart (8 oktober 1965) en Eleclromonteur E. Ch. Abraha msz 
(8 Augustus 1965) ontvingen wij een tijdens deze gebeurte
nissen gemoakte foto's . 
Hoofdwerktuigkundige M. Berrevoets loon! voor de K.P.M.
vlog hel door hem uitgereikte horloge. Gezagvoerder 
R. E. J . van Dijk overhondigt op de onderste foto de ju
bi la ris zijn horloge. 

Scheepsposi ties 
N.T.P.M. 
m:;. ,Senegalkust" 
ms. ,Congokust" 
m~. ,.Zuiderkerk" 
ms. ,.Sioterkerk" 
ss. ,Westertoren" 
ss. ,Munttoren" 

H.V.M. 
ms. ,Hollands Oiep" 
ms. ,Hollands Duin" 
ms. ,Hollands Dreef" 
ms. ,Hollands Burcht" 

Amsterdam 
Lo bi to 
Mombasa 
Kaapstad 
Port Bukom 
Rio de Jane;ro 

Dakar 
U.S. North Pacific 
Kokh in 
Golf van Mexico 

7-12-65 
± 1-12-65 
± 22-12-65 
± 19-12-65 
± 1-12-65 
± 27-11-65 

± 26-12-65 
± 20-12-65 
± 15-12-65 
± 21-12-65 
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Personalia 

MUTATIES G EZAGVOERDERS 

K.P.M. 
H. P. Steggerdo ex RV/ Ned. ncar ms. , Von Spil-

bergen" 2-11-65 

D. Minnemo ex ms. ,von Spil bergen" met RV/Ned. 2-11-65 
B. H. Niessen ex RV/ Ned. ncar ms. , Von Heems-

kerck" 10-11 -65 

J. Ch. Beynon ex. ms . ,Von Heemskerck" mel RV/ 
Ned. 10-11-65 

J. A. Horingsmo ex RV/Ned. ncar ms. ,Keerkring" 11-11 -65 
R. E. J. von Dijk ex ms. ,Keerkring" met RV/Ned. 11 -11-65 

J. A. H. Faber ex Hosp./S'pore ncar ms. ,Von 

Neck" 22-11 -65 

H. L. von Dam ex ms. ,Von Neck" met RV/Ned. 22-11-65 

N.T.P.M. 
G . Kluen ex verlof ncar ms. ,Congokusl" 27-10-65 

J . J . v. d. Ri el Gezogv. K.P.M. ex ms ,Congokusl" 

e inde delochering/lerug ncar K.P.M. 

MUTATIES H OOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 
J. Schriemer ex RV/ Ned. ncar ms. ,Str. Frazer" 

J . R. Holman ex ms. , Sir. Frazer" mel RV/ Ned. 
N. Bartels ex RV/ Ned. ncar ms. , Sibiga" 

Th. von der Stacy (dd. Hfd. Wtk.) ex ms. , Sibiga" 
ncar ms. , Sambas" {2e Wtk. CMK) 

E. A. J. de Vries (2e Wtk. CMK) ex ms. , Sambas" 

met RV/Ned. 

5-11 -65 

5-11-65 

12-11-65 

12-11 -65 

12-11 -65 

Aile verlofgongers: een prettig veri of 
Aile herplootsten : goede voart 

3.6 

MET VERLOF GEGAAN 

24- 9-65 3e Wtk. l. von Polen 

6-1 0-65 5e Wtk. F. Knoot 
6-10·65 4e Wtk. D. J. Meyer 

13-10-65 5e Wtk. F. Ooslerhoff 
24-10-65 4e Wtk. l. H. Meyer 

24·10-65 4e Stm. A. F. Kuiper 

28-10-65 Gezogv. J. J. von de Riel 
28-10-65 Se Wtk. C. Th. J. M. Massar 

28-10-65 2e Wlk. J. R. Be em 
29-10-65 3e Stm. E. G. v. Tellingen 

29-10-65 4e Stm. J. Th. Mors 

29-10-65 4e Stm. C. J. M. von Vl iet 

uit Singapore RV/SV 

uit Hong Kong RV/SV 

uit Hong Kong RV/SV 

uit Durban RV/SV 

uit Singapore RV/SV 

uii Kuwait RV/SV 

ex N.T.P.M. RV 

uit Hong Kong RV 

uil Singapore RV 

uil Hong Kong RV 

uil Newcastle RV 

uit Mombasa RV 

uit Melbourne RV 

uit Singapore RV/SV 

1-11-65 1 e Stm. F. G. v. Amersfcorth 
1-11 -65 4e Stm. T. J. M. Bolwerk 

3-11-65 3e Stm. M. Vodegel ex A RO-Den Helder 

RV 
4-11-65 3e Wik . H. H. Smulders uit Hong Kong RV 

6-11 -65 4e W tk. E. P. D. R. de Graeff uit Bangkok RV/SV 
6-11 -65 2e Stm. V. Ch. v. d. Hoff uit Melbourne RV/SV 

A lie verlofgongers: een prettig ver/of 

NA VERLOF VERTROKKEN 

20-10-65 3e Strm. S. C. Konijn, Kuwait, ms. ,Von Riebeeck" 
21-10-65 5e Wtk. G. J. v. Tell ingen, Mogadiscio, 

ms. ,Houtman" 

21 -10-65 5e Wtk. A. J. Smits, Durban, ms. ,Von Linschoten" 
25-10-65 3e Wtk. K. Vos, Singapore, ms. ,Sibiga" 
25-10-65 3e W tk. A. A. A. v. Onno, Hong Kong, 

ms. ,Keerkring'' 

25-10-65 de Heer W . Peschor + gezin, Singapore 

26-10·65 3e Slrm. P. Leenheer, Sydney/ New Cast le, 
ms. , Stroot Madura" 

26-1 0-65 1e Strm. J. W. Swaving, Melbourne, 
ms . ,Von Noort" 



26-10-65 3e Strm. W. Wijgerse, Hong Kong, ms . .,Roggeveen" 
28-10-65 3e Strm. E. Bismeyer, Singapore, 

ms. ,Van Waerwijck'' 
1-11-65 Se Wtk. D. v. d. Ward!, Mombasa, 

ms . ,Van Spilbergen" 
2-11 -65 3e Wtk. L. W. Nagel, Singapore, ms . .,Str. Lombok" 
3-11-65 4e Wtk. H. R. Boddendijk, Bangkok, 

ms . .,Van Cloon" 
8-11-65 De heer J. G. de Horde, Singapore 
8-ll-65 De heer H. J. J. Nietzman + gezin, Singapore 
8-11-65 Se Wtk. J. G. Hoopman, Mauri tius, 

ms. ,Van Sp;!bergen" 

Goede wacht en behouden vaart 

NA \fERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 
27-10-65 1e Strm. W. Benink ms. ,Congokust" 
29-10-65 3e Wtk. F. G. Veenstra ms. ,Congokusl" 

K.P.M.- er's TIJDELIJK BIJ N.T.P.M. GEDETACHEERD 

4e Strm. R. J. Edelenbosch ms. ,Zuiderkerk" 
1 e Strm. J. P. Goossens ms. ,Sioterkerk" 

18-10-65 
3-11-65 

Goede wacht en behouden vaart 

GESLAAGD VOOR HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 
5e Wtk. V. Th. Los 
5e Wtk. J. Bergsma 
Se Wtk. C. P. Herrebout 
5e W tk. K. J. A. Bouma 
5e Wtk. A. M. L. van Hooff 
Se Wtk. W. A. Kok 
2e Stm. W. J. Jongenotter 
4e Stm. N. P. Steenbergen 
3e Stm. E. Bismeyer 
4e Stm. L. Ch. J. L. van Oyen 
3e Wtk. K. Vos 
4e Stm. A. G. Yroon 
3e Stm. C. Jolmers 

N.T.P.M. 
3e Wtk. A. de Groote 

30- 8-65 YO 
31- 8-65 AS 
3- 9-65 AS 

13- 9-65 AS 
24- 9-65 AS 
25- 9-65 AS 
13-1 0-65 S. I 
15-10-65 verkl. S. Ill 
18-10-65 S. II 
20-10-65 verkl. S. Ill 
21-10-65 B 
21-10-65 verkl. S. Ill 
11-11-65 S. II 

26-10-65 B 

Onze ge/ukwensen met het behaalde succes 

Jubilaris 

F. J. Patty 
Ladingmeester 1e k/asse 

25 iaar - 25 december 1965 

De redactie biedt U hoar harteliike gelukwensen a an 

HUWELIJKEN 

K.P.M. 
3e Stuurman J. C. van 't Veer en Mej. G. H. C. Hoeke, ddo. 
5-11 -65 te AI mkerk. 

Proficiat en .,behouden vaort" 

NIEUWE N.T.P.M.-MERTJES 

Heemstede, 20-10-65: Madeleine Georgette, dochte r van 1e 
Stuurman G. E. i(aersenhout en Mevrouw M. G. Kaersen
hout-de Fuyk. 
Vlissingen, 31-10-65: Roeland Ad ri aan, zoon van 2e Werk
tu igkundige A. M. I'Herminez en Mevrouw N. M. I'Hermi
nez-Macore. 

Welko m in de .,familie" 

IN MEMORIAM 

Gepensioneerd HoofdkiHke I Mej. F. Hop overleed ddo. 
22-10-65 te Groenlo, in de leefti jd van 71 jaor. 

Gepensioneerd Hoofdwerktuig kund ige J . Meyer overleed 
ddo. 26-10-65 te Den Haag, in de leeftijd von 72 jaar. 

Gepensioneerd Employe C. P. Sibbold ove rl eed ddo. 1-11-65 
te Amsterdam, in de leeftijd van 52 jaar. 

Zii rusten in vrede. 
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Bii de foto's: 

links boven: boomstommen laden 

links midden: riistladen 

links onder: rotan laden. 

boven: m.s. ,Sanana" liggende naast (onder} steiger 
te Phnom Penh bii laag water 

onder: m.s. ,Hollands Diep", groan lossend 





·' ORUK , T ~-<OGGESCIUf 
AMSTERDAM 
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