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Noors schip overgencmen. Twee nieuwe sche pen besteld 
"" ,,. 
I 

Het is betrekkelijk lange tijd geleden, dat wij in de kolommen 
. v~n Jit personeelsorgaan melding hebben kunnen rna ken van een 
uitbreiding van onze vloot. Natuurlijk dient hierbij in het oog te worden 
gehoud~n, da t nieuwe schepen -vooral bij de huidige sterk gestegen 
bouwptijzen, die op aile werven ter wereld worden genoteerd
beplloi<:i geen dingen ziin) die men aan de lopende band bestelt. Met 
dat a l is het zo langzamerhand anderhalf jaar geleden, sedert voor 
het laatst sprake was van een aanvullend nieu~bouwprogramma. 

Twee nieuwe schepen 

Het stemt tot niet gcringe verheu
genis, dat wij in de ge1egcnh eid zijn 
om melding te makcn van een nieuwe 
opdracht voor twee sch epen, welke de 
K.P.M. bij Nederlandse wervcn h eeft 
geplaa tst. 

De twee thans bestelde schepen 
zijn 5.200 tons m otor-vrachtschepen 
van het z.g. ,Cimavi" -type. De Rot
terdamse Droogdok-Maatschappij te 
Rotterdam en de Werf Van der 
Giessen te Krimpen aan de IJssel, 
die beide al vcle schepen voor onze 
maatschappij hebben gebouwd, zul
len deze twee nieuwe schepen bou
wen, die straks onder de namen 
V a n L i n s c h o t e n en V a n 
S pi 1 b erg en in de vaart 7ml
len komen . 

De voornaamste afmetingen van deze 
schepen zijn: 

lengte·over-a1les 112,7 meter, 
diepgang, beladen tot T.-merk : 
21'3", 
draagvermogen bij T.-merk : 5.280 
Ned. tonnen. 

De schepcn zullen een snelheid krij
gen van 12¥2 tot 13 mijlen per uur. 

Oplevering 

De opl evering van h et eerste sclup 
kan tegen einde 1952 worden verwacht, 
terwijl mag worden gehoopt, dat het 
tweede schip tegen einde Februari 1953 
gereed zal komen. Op h et ogenblik, 
dat wij dit schrijven, was nog geen voor 
reproductie geschikte afbeelcling van 
de schepen voorhanden, doch wij hopen 
zo spoedig mogelijk een pl aatje te kun
nen afdrukken. Het aanzicht van de 

Leide nieuwe schepen wijkt in verschil
lende opzichten van de meer bekende 
typen K.P.M.-sd1epen a£. 

Wij mogen er aan h erinneren, dat 
de K.P.M.-vloot in vroeger dagen al eens 
schepen h eeft geh ad, d ie de namen Van 
Linschoten en Van Spilbergcn h ebben 
gedragen . 

De ,Norvest" 

Het verheugt ons voorts er bij deze 
gelegenheid melding van te kunnen 
maken, dat onze K .P.M.-vloot op 
9 Mei j.l. een verdere uitbreiding 
mochlt ondergaan door de overdracht 
aan onze maatschappij van bet on
der Noorse vlag varende, in Finland 
gebouwde m.s. N o r v e s t. 

Dit schip heeft, naar hekend mag 
worden geacht, reeds ~nkelc maanden 
in ch arter voor onze ma-atschappij geva
ren, voor het door de K.P .M. werd 
aangekooh t. 

Het schip is intussen omgedoopt 
tot L e Maire. De K.P.M.-vlag is 
op de dag van overdracht met enig 
ceremonieel aan boord gehesen. 

Een meer volledig verslag hiervan, 
alsmede de interessante geschiedenis van 
een schip van diezelfde naam, dat 
vroeger tot de K.P.M.-vloot h eeft be
h oord, vindt 1Ilen op de paginas 10 en 
ll van dit nnmmer, waar m en tevens 
een foto van de overdrachts-plechtig
heid zal aantreffen. 

Ofschoon bladen en nieuwsherichten 
enkele bijzonderheden over het m .s. 
Norvest reeds ·h ebben gemeld, willen 
wij volledigheidsh alve b ier nog aan 
toevoegen, dat dit schip in 1944 in 
Fin land werd ~ehouwd en in J 949 door 

de , Bergens Kulkompani A.S." werd 
omgebouwd. Sedert September van het 
vorige j aar voer het in charter voor 
onze maa tsch appij. De voornaamstc 
afmetingcn zijn: 

lengte-ovcr-all es 96.55 m., 
diepgang op T.-merk: 5.66 rn., 
draagvermogen hij T .-merk: 3.753 
Eng. tonncn, 
Snclhcirl: 11 mijl per uur. 

U it bovenvermelde aanvulling en 
uitbreiding van onze K.P.M.-vloot 
rnoge blijken, dat de bedrijfsleiding 
de toekomsrt van de K.P.M. met 
vertrOIUwen tegenmoet ziet. 

Schoolgelden 1n 

Nec;lerland. 
Op basis V3 rupiah-inkomen. 

In verband met de in Maart 1950 
in Indonesie genomen deviezenmaat
regelen, hee£t de Nederlandse minister 
van financien bepaald, dat -voor 
zover het Rijksscholen in Nederland 
betreft- de schoolgelden voor leer
lingen, wier kostwinners bij de aanv;mg 
van de schoolgeldplichtigheid voor de 
curst'.lS·jaren 1949/ 1950 en 1950/ 1951 
in Indonesie verblijf hielden, zullen 
worden berekend op basis van een 
derde van bet inkomen in ru piahs. 

De nieuwc regeling geldt voorlopig 
voor de cursus-jarcn 1949/ 1950 en 
1950/ 1951. 

Ten aanzien van herbcrekening van 
de n a 13 .M a art 1950 over te 
maken schoolgelden over de cm-sus
jarcn 1948/ 1949 e n v r o e g e r, 
kan worden medcgedeeld, dat onthef
fing zal wor~en verleend ter grootte 
van 2/ 3 van dit schoolgeld. Deze ont
hetfing zal echter uitsluitend worden 
verleend, indien de betrokken kost
winners redelijkerwijze niet in staat 
mO"eten worden geacht om de gelden 
uit andere dan Indonesische middelen 
te voldoen. Van schoolgeldcn over deze 
per;oden, welke reeds !Zijn voldaan, 
kan gedeeltelijke 'restitwtie worden 
verlecnd, indien bctaling na 13 Maart 
1950 (de datum van de in werking 
treding van de Indonesische deviezen
maatrcgelen) heeft plaatsgehad. 



INDIA'S SCHEEPVAART. 
Vestiging koopv•aardij o.ndervindt moeili,jkheden. 

IIet is otidenkbaar, dat de massa der Indiase bevolking de ecrstkomende 
jaren een grote belangstelling zal gaan koesteren voor de scheepvaart, want 
het grootste deel der bevolking concentreert haar aandacht op de Iandbouw. 
De grotcre zakenlieden ecbter, alsmede de bevolking van de kuststreken (en 
India beeft een lange kustlijn, naar men weet. Reel. Uitlaat) vertonen een 
toenemende belangstelling voor de scbcepvaart, die een gevolg is va n een 

·zorgvuldigc propaganda gecombineerd met een campagne tegen buitenlandse 
scbeepvaartondernemingen. Wat de toekomst voor de Indiase scheepvaart zal 
brengen, Iaat zicb niet voorspellen. Men is in India reeds tot de conclusie 
gekomen - ,,big business", zowel als de r egering- dat bet financieren van plannen 
om te komcn tot een eigen nationale scbeepvaart op grote moeilijkbeden zal 
stuiten. 

In de pmpa~anda tot opvoering van 
het en thou iasme voor de sch eepvaart, 
wordt uiteraarrl een ruim gebruik ge
maakt van de nautische geschie de'llis 
van h et land. Een datum of jaar van 
begi n van de Indiase zecvaart is nie t 
bekend, ofschoon de Indiers tot de 
oudste handelaren le r wereld b ehorcn. 
Men neeml echter aan, dat zi,i, ~elijk 
de Egyptf'narcn en rle Joden {die ook 
met de gehclc wereld handel dreven ) , 
het vervoe r van hun gocdcren groten
deels aan andere zeevaartnaties hch
ben overg:elatcn. 

In de dagcn van Alexa nder de Grote 
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was c t· m W. India nic t vecl meer dan 
een weinig goorganiseer de riv:iervaart. 
In het Oosten van het land was 
de ku~tvaart bete r gcorganisecrd en 
m eer vcr preid. B ij h e t heg:in van de 
Christelijkc jaarteling s tonden Indiers 
hckentl als g:oede schccpsbouwe rs. De 
Portu~ezen, die aan het einde van de 
l5e eeuw in India al'J'iveerd~,n , von
den daat· nict aileen ecn krachtig pi
ratcndom, maar ook een stevige han
del met schcpen, mcrendeels b emand 
met mensen van At·abische afkomst. De 
Britse , East India Company" (de En
;relse t egenhan g:er va'll d~ V.O.C.) 
maakte voor zijn h andel een ruim ge· 
hruik van de Indiasc knstvaart. 

De Parsecs {P erziers) waren enkcle 
eeuwen voor de Portugezen in W. India 
aangekomen en hadden zich genesteld 
in de lndiase sch eepvaart en sch eeps
lwuw, een positie, waaruit zij tot op 
de huidige dagen (waarin de · Parsees 
Pen van de gevestigde 1 ndia.se rassen 
zijn Red. Uitlaat) niet zijn verdron
g:en. Zij houwden, n a de komst van de 
Bri tse ,East India Company", che~ 
pen naar Engels m odel en gebmikten 
Eng else- en ook N e d .e r 1 a n d s e 
officieren op hun sch epen. 

Scheepsbouw 
In de 18e eeuw nam de Indiase 

scheepvaart flink toe. De scbepen 
waren dikwijls even groot a ls de 
Inclie.vaarders der Europese Ian
den. Aan bet einde van die eeuw 
bouwden Indiase werven behoorlijke 
schepen en aileen de ,Acte van Na
vigatie" (waarom Nederland nog eens 
een keertje met Engeland ten oorlog 
trok. Reel. Uitlaat) verhinderde, dat 
Engelse r eders bestellingen op Indiase 
werven plaatsten. Later bouwden de 
Indiase werven (waarvan de Parsecs 
eigenaars waren) zelfs scbepen voor 
de Britse vloot. Daarvan bestaat zelfs 
bet fregat ,Foudroyant., nu nog. 
Dit werd in 1817 in India gebouwd. 

Bij de onthinding van de ,East India 
Company" kwamen rijke Indiers in het 
hezit van een deel der sch epen van de 
maatschappij. Zo ontstonden redersfami
lies a]s de W adia, de Lascaris en de 
Patels en niet te vergeten de b eroemde 
Sir J amjetsee J eejeebhoy. Vele Indiers 
gingen gemeenschappelijke rederij e~ 
be"innen met Engelseu, b.v. Hadp 
Ht:'ssein , die in 1860 de ,Bombay Navi· 
.,.ation Co.'' stichtte, tezameu met de 
E nge]se kapitein Shepherd. Indiase re· 
ders kochteu oude passagiersschepen 
van de P.&.O. voor h e t vervoet· van pel· 
"rims. De «rootste moeilijkheden lagen 
r, 0 . . 

op hct tenein der personeelsv~o.rziemng. 
Het wa moeilijk om officicren te 
vinden. 

Opleiding personeel 

Pas in 1927 begon men in India met 
de opleiding van nautiscb- en tech
nisch personeel. De opleiding was 
goed, maar de nieuwbakken officieren 
verdwenen of naar de Britse marine 
of gingen in de handel. Slechts een 
klein deel ging over naar de Indiase 
koopvaardij, die intussen was blijven 
groeien. 

Op het ogenhlik van India's ona£
hankeHjkheid m aak te de Indiase koop· 
vaardij nog goede vorderingen. Zij 
kocht een groot aantal verouderde 
Europese schepen tegen hoge oor· 
logsprijzen. Spoedig diende zich der· 
halve het probleem doer ouderwetse 
vloot aan. Minstens 407o van de lndiase. 
koopvaardijvloot bestaat uit m eer dan 
25 jaar oude schepen. Mensen zonder 
practische ervaring gingen in het reders
vak. Zij boften, want m et alles, wat maar 
dreef, kon geld worden verdi end. De 
Indiase regering kwam tussenbeide en 
stel de voor de vorruing van drie grote 
rederijcn, waarin zij zelf 51% van de 
aandelen zou hezitten. De ervaren In
diase reders zouden dit bedrijf , mnnen ". 
Het was een prachtig plan, doc~ tot 
dusverre is nog maar een van die drie 
rederijen gesticht. Zij h eeft nog sl echts 
2 sch epen gekocht. 

Ook de Indiase r egering is verlan
gend een koopvaardij te vestigen. Zij 
cloet het echter kalmpjes aan en laat 
zicb niet van stuk brengen door de 
Indiers, die aandringen op een lf_oop
vaardijvloot van 2 millioen ton. De 
gemaakte vorderingen zij n tot dus
verre bevredigend, maar de materieel
en personeelsmoeilijkbeden zijn groot. 
Bet opbouwen van een nationale 
Indiase koopvaardij zal op nog vele 
moeilijkbeden stuiten. 

Frank Bowen. 
in ,Nautical Magazine". 



Zeven jaar geleden : 

BOMBAY-ONTPLO FFING (II) 
Rampzalige gevolgen van stuwage-fout 

Wij vervolgen (en besluiten ) biermede bet relaas van de oud-K.P.l\f.
gezagvoerder Ben Poeder over de ontploffing in bet ,,Victoria Dock"' te Bombay 
op 14 April 1944. Het eersle deel werd gepubliceerd in bet 9e nummer van 
deze jaargang van ,.de Uitlaat". Wij verlieten oud-gezagvoerder Poeder toen 
op de , Van Goens", vlak na de tweede ontploffing op bet Engelse schip 
,Fort Stikine". 

Verschrikkeli jke toestand 

,,De toestand in h et dok was ver· 
schrikkelijk. Er waren honderden doden 
en gewonden. O ngeveer twintig schepen 
lagen te branden, waarvan er zeventien 
totaal vecloren gingen. Hieronder be
vonden zich het m .s. Tinom.bo, en de 
stoomschepen Generaal Vander H eyden 
en Gencraal Van Swieten van de K.P.M. 
De h oofdempl oye W. van Wijngaarden 
de 2e wtk. J. G. v. d Woldt, de 3e wtk. 
E. Ripa sa en de 4e stm. F. W. Korman, 
benevens ceo twintigtal Indone isch e 
opvarenden lie ten daarbij he t Ieven. 

Eeo voor de Fort Stikine liggend 
Bri ts-lnd isch schip van 6.000 ton werd 
uit he t water gelicht, loeg finaal over 
een goedang en een bredc autoweg h een 
en kwam aan de overzijde gcdeeltelijk 
op een pakhui en gedeeh elijk in bet 
water te recht. Een tonnen-zwaar anker 
met 10 vadem ketting vun h et munitie
schip, de Fort tikine, werd over he t 
gehele , Prince' Dock" hcen geslagen 
en bleef h aken aan de top van de mast 
van een prijsgemaakt Duits chip, dat 
in he t , Merryweather Dock " in repara
tie lag. De top van de mast knapte af, 
maar he t a nkcr en de ketting bleven in 
de zaling haugen en het was nie t een
Youdig zc cr uit te h aleo . Een laadrecp 

van de Fort tikine met haak en ijzeren 
hal werd teruggcvonden in de tuin van 
he t t. George's Hospital, ceo paar mijl 
van de plaal<> van de ontploffiog verwij
derd. 

De boofdmachlnist van bet muni
tiescbip, clie bij de dynamiet-ontplof
fing naast bet schip op de kade stood, 
zag aUes over zlch beenga.an, doch 
bleef ongedeerd, maar midden in de 
stad Bombay werden au tobussen om
geblazen en talloze meosen gedood 
door rondvUegende buidplaten en 
s tukken ijzer. 

Een P arsec, die rustig op z' n voorga
lerij thee zat te drinken, werd verblijd 
met een staai goud, die door z'n dak 
neerdaalde. In de m ailkamer van de 
Fort tikine war en 125 stavcn goud 
o pgeborgen, waarvan er negentig verlo.· 
ren giogen. De overigc 35 werden later 
op de vreemd oortigs te p laatsen terug 
gevondcn, zoals op de m arkt in Madras 
( u:aar het goud vermocdelijk niet door 
de ontplo/fing heen werd geblazett· R ed. 
Uitl4at) en in de pofbroek van cen 
soldaat. 

Toen wij ons a an boord van de Van 
Goens er van h a dden overtuigd, dat er 
nicts m eer brandde, vertrok ecr st ooze 
eigen m o torboot onder Ieiding van tm. 

tok om naar overlevenden te zoekcn. 

H et hospitaalsclrip .,Tf'angartella" 

0 1:' boot verJ wecn bijna onmiJtlellijk. 
na vertrek in ecn zw artc rook. Uit de 
richtiog van het ,Victoria Dock " klon
ken nog voortdurend explo ies. De 
stuurmao keerde ni et voor acht uur des 
a \•ond tem g, toen de Van Goens inmid
tlel · naar ceo veil igcr oord was ver-
8toomd. 

Ook de he chadigde motorboot va n 
h et .s. Generaal Van Swieterl ging op 
onderzoek uit. Zij vi te de bemanniogen 
van de brandende zeilvaartuigcn en ver
scbeidene andere personen --onder wie 
gewondeo- uit het water op en bracht 
hen naar de Van Goens. Hfd-wtk. Kui
tert en de hofmeestcr verleenden daar 
de eers te hulp· 

Toen we h et water bijna aan de kook 
ha dden, werd ons leepboothulp aa oge
boden, die ik -om becgloon-moeilijk
heden t e voorkomen- niet aanvaardde. 

tm. tok had inmiddels ver cheidcne 
gewonden, onder wie loodscommis aris 
Wil on, de gczagvoerder, wcrktu igkun
digen, l e tm . en andere overlevenden 
van het m.s. Tinombo opgepikt en recht
streeks naar het op de buitenredc ver
a nkcrde ieuw-Zeclandse hospitaal
schip Wanganella gebracht. Zodra 
tm. Stok a an hoord van de Van Goens 

terug wa , gaf ik hem de Ieiding over, 
lie t de zwaarst-gewonden in de motor
boo t brcngen en hega£ m ij naar de Wan
ganeUa, waar ik mij op de hoogte stelde 
van de toe taod van onzc K.P.l\1.-men
sen. De gezagvoerder van de W auganella 
vc rzocht mij, mede n amens de dokter, 
om zoveel mogeUjk gcwonden bij h em 
aan boord te brengcn. Van dit sympa
thieke aanbod hehhen wij de volgendc 
dag da nk baar gebruik gemaakt. Van de 
Tr'angane/La ging ik naar de wal om aan 
de dirccti e ver"lag ui t te hrengen en om 
verderc in tructics te vragen . 

In bet voorbijgaan bezocht ik even 
m 'n huis, waar ik m 'n vrouw in de 
grootste ongerustheid aantrof. Den agent 
verzocht ik om mevr. Stok op de hoogtc 
te stellen. Met de chef van de nauti· 
schc- en de lechnische uiensten kwam 
ik om ticn uur des avonds weer aan 
hooru. 

De rook in de haven was inmiddl!ls 
wat opgetrokken. Het hele , Victoria 
Dock" en een gedeelte van bet 
,Prince's Dock" waren een vuurzee. 
Ook in de s ta d woedden verscheidene 
branden. Nog steeds hadden er explo
sies plaats. Zodra bet begon te dagen, 
bracht ik de Va n Goen s naar zljn 
oorspronkelijke a nkerplaats en giogen 
wij op onderzoek uit. Aan wal heerste 
een verschrikkelijke toestand. Tussen 
nog brandende en smeulende goe
dang-resten en balen katoen lagen 
overal zwaar-vermlnkte, verkoolde 
lijken en ook enkele stervenden. Er 
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Menirig van een psycholoog: 

OVERWERKT?. KAN NIET! 
ledereen maakt bet dagelijks mee : de na-oorlogse tijd stelt bijzondere eisen 

aan de mensen. De uiterste prestaties worden gevergd om zichzelf en zijn gezin 
staande te kunnen houden. Bet kost aile inspanning de levensstandaard enigs
zins op peil te doen blijven. De zakenman ervaart bet: meer jagen, meer drukte. 
~e zegeningcn der t echniek in de vorm van bet Iuchtverkeer doen hem zich 
verbijsterend snel verplaatsen. Gevolg: hogere eisen aan de aanpassing, hogere 
eisen aan bet lichaam. Wij zien hem op kantoor; drukte, telefoons, conferenties, 
verantwoordelijkheid. Wij zien hem thuis, niet in staat zijn spanning los te 
Iaten. Bij voelt zich geprikkeld, hij is onredelijk tegen de huisgenoten, stuift 
op bij bet minste geruis. Bij k im niet meer, hij is overwerkt. 

ledereen ontvankelijk 

Allerwege grijnst ons h et spook van 
de overwerktheid tegemoet. Hiervoor 
behoeft m en waarlijk niet aileen bij de 
grotc zakenman te zijn. H etzelfde geldt 
voor de kleine kantoorman, voor de 
s teno-typiste, voor de jongste hedienden, 
die onverdiende uitvallen van de chef 
moeten opvangen en dagelijks strijd 
moeten voeren tegen toenemende gevoe
Jens van m inderwaardigheid. Ook zij 
kunnen e r niet m eer tegen op, ook zij 
raken ,overwerkt''. En dan de winke
lier, die de gehele dag door zijn klanten 
moet tenedcn s tellen en de klaehten 
over h ct dure Ieven van vandaag-de
dag moet weten op te vangen ; de arbei-
det·, ja, wie al niet .. .. .. . .. 

Laat ons dit hij uitstek actuele pro
blccm verder onder de loupe nemen . 
In de eerste plan ts moeten wij ons h e
zinncn op de hetek enis van bet 
begrip , overwerkt-zijn". Menig student, 
die voor zijn examen hard h eeft 
zitten bl okken en wiens moeite deson
danks nie t met de toekenning van he t 
diploma bekroond is geworden, he
schouwt zich ook als ,overwerkt". En de 
mcnscn, wier zenuwgestel geschokt is 
en een tijd je in een sanatorium moeten 
rloorhrengen, worden evenzeer -ver
gocl ijkend- ,overwerkt'' genoemd. 

De psycholoog 
En wat heeft de psycholoog op dit 

alles te zeggen? Nu, Iaat hem maar 
me teen met de deur in huis vallen: 
overwerkt-zijn als zodanig bestaat 
niet! Een geestesgezond mens raakt 
niet overwerkt in de zin van ,over
spannen''. 

Jarcn geleden deed in de geneeskun
digc wetcnschap h et begrip ,surm enage 
intell ectuel " opgeld . ,Intellectuele over· 
belasting''. Maar dat deze ,surmenage" 
indcrdaad · to t zenuwstoornissen zou 
lei den, daar wil m en t egenwoordig niet 
meer aan. Dit tot tmost voor een ieder, 
die het erg druk h eeft! 
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Zeker: een mens, die heel h ard 
werkt, zich geen rust gunt en onvol
doende slaapt, kan tijdelijk in een 
toestand van overprikkeldheid ge
raken, van doffe moeheid, van suf
heid met het gevoel , of er een knellende 
ijzeren hand om h et hoofd zit. Tijdelijk 
kan m en dan moeilijk ie ts in zich op
nemen , t ernau wernood zijn aandacht 
ergen s bij hepalen en het gevol g is: 
kwade bui, ontstemdheid, onredelijk
heid en wat dies meer zij. Maar ecn 
werkelijke geestess toornis, als gevolg 
van h et harde werken, dit k omt nooit 
voor. Nog nimmer is ieman d ooit van 
h ard werken ziek geworden. Dit h oude 
iedere lnianrd zich voor gezegd! 

De mens in nood 
Een volgende vraag is: waar komt 

de geprikkelde stemming dan van
daan? Men zou de tijdelijk optredende 
verschijnselen van moeh eid en mat
heid, bet gevoel van er niet-meer-te
gen-op-te-kunnen-roeien en er zo 
aanstonds bet loodje bij te zullen Ieg
gen bet beste kunnen betitelen met 
een , voorbijgaande Iichte neurasthe
nische reactie". Tot bet krijg·en van 
een dergelijke reactie is in wezen ied~r 
normaal m ens gedisponeerd. 

De tijd, dat m en een scherp verschil 
mankte tussen geestesgezond en geestes
ziek is voorbij. W aamemingen tijdens 
de eerste- en vooral de tweede Wereld· 
oorlog hebben geleerd, dat m ensen, die 
tot dusver zich niet van normalen 
onpersch eidden, abnormaal kunnen 
reageren, wanneer h et Ieven h en voor ' 
een ,grenssitua tie'' plaatst. Aldus is de 
toestand genoemd, waarin de m ens zich 
aan de grens van zijn geestelijk-kunnen 
gevoelt. Dan is h et individu niet m eer 
in staat de problem atiek waarvoor h et 
Ieven h em stelt, op een voor h em ge
schikte en passende wijze op te lossen. 
Het gevolg is: de mens in nood gaat 
abnormaal reageren. Hij reageert , neu
rotisch". En zo ook kan de m ens, aan 
wie h et leven op een b epaald moment 
te hoge eisen stelt - althans hogere dan 

waaraan hij kan voldoen- zich op ,neu· 
rotische" wijze gedragen. Hij doet als 
een kat, die in bet nauw zit. Hij maakt 
dolle sprongen. Die dolle sprongen 
van een poes, die als een rat in de val 
zit, zijn ook de moeite waard om na
der onder de Ioupe le n emen. 

Ogenschijnlijk zijn die sprongen on
doelmatig, maar in werkelijkheid h eb· 
b en zij ecn bepaald doel : bet dier wil 
zich aldus uit de impasse bevrijden . In 
zijn panische angsttoestand reageei·t bet 
dier zeer primitief. H ct maakt gebruik 
van een primitievc intelligentie : zijn 
instinct, dat wellicht via deze onge
rich te sprongen ,toevalli g" b et dier 
uit de val zal doen geraken . Met andere 
woordcn: een ogcnschijnlijk ondoelma· 
tige reaetie, die -diepgaander be· 
schouwd- toch ie ts doelmatigs heeft. 

Stop! 
En zo nu is hct m zekere zin ook 

met de reactie van de overYermoeide 
mens : lich aam en geest hebben dan rust 
nodig. Verstandig overleg zou h et indi
vidu er toe moeten brengen met het 
moeizame werken te stoppen. Maar dit 
blijkt in de practijk van de hedendaagse 
maalstroom , die h et Ieven voor velen 
is, ten enenmale onuitvoerbaar. De h ek
senketel voert de m ens immers in steeds 
sncllcre draaikolken mee. Hij vermag 
gecn wccrstand te hieden aan de eisen, 
die het hestaan h em stelt. En nu r ebel
leert er, diep in de mens, iets. ffij komt 
innerlijk in vet·zet. Zijn instinct brenl!t 
h em tot een ongewon e reactie. Hij 
reageert tijdelijk neur asthenisch . Een 
waarschuwing : er dreigt gevaar: Stop! 

In b et Iicht van deze beschouwing 
blijkt dus oolt deze ondoelmat ige 
reactie achteraf doelgericht te zijn. 
De zich overwerkt voelende mens 
m oet in zijn enerzijds zo ongewenste 
verschijnselen een heilzame reactie 
zien. Bet is de allerhoogste tijd: ik 
moet er mee uitscheiden. 

,Roofbouw" 
Ten slo tte rijst de vraag : wat nu? 

Hoe moet iemand, die zich overwerkt 
g.evoelt, zich gedragen? Laat hij begin
nco met de juiste gevolgtrekking te 
maken en te b eseffen , dat hij , roo£
bouw'' pleegt ten opzicbte van liehaam 
en geest door zo verder te gaan. En 
verder : k alm aan! maar ...... still going 
on! Voor h et individu, dat gewend is 
h ard te werken, · is plotseling niets
doen de gr·ootste straf. Dus rustig door
werken en alles vermijden, wat op 
krampaehtigh eid en over-inspanning 
lijkt. 

Slot: zie onderaan l e 
lw lom pag. hiernaast. 



K.P.M.-ers hoorden 
koopvaa rd ij-prog ram rna 

Op 6 April j.l. heeft , Radio Neder
land" een koopvaardij -programma 
uitgezonden, dat was bestemd voor de 
schepen B o n t e k o e, K a s i m b a r 
en S e r o e i van onze maatschappij. 

Hoofdwerktuigkundige Den Blanken 
van de Bontekoe schreef hierovcr aan 
, Radio Nederland" -zo lezen wij in 
het P.C.J.-Nieuws- het volgende: 

* ,~Namens alle betrokken werktuig-
kundigen van het s.s. Bontekoc harte
lijk dank voor de uitzending van de 
familiegroeten, welke goed zijn doorge
komen. H et s.s. Bontekoe lag in de 
haven van Tandjong Priok". 

•!··· 
Van de Quders van 4e stuurman 

H. de Vries van de Bon.tekoe ontving 
, Radio Nederland'' het volgende 
schrijven : 

* ,Zo juist ontvingen wij van onze zoon 
bericht, dat hij de uitzending van de 
z.g. familiedag prima heeft kunne11 
ontvangen. Zijn eigen woorden waren : 
'De ontvnngst was goed. Ik heb jullie 
heel goed verstaan. Ik vond het inder
daad een rcuze ervarirrg zomaar de 
stemmen van vader en moeder te horen. 
lk kon de stemmen direct herkennen 
en moeder heeft een goede microfqon
stem. lk vond het renze fijn jullie zo 
te horen praten'. 

Is h.et een wonder, dat wij beh.oefte 
hebben de K.P.M. en U danTe te zeg
gen voor de ons geboden gelegenh.eid 
om een groet aa.n onze jongen te kun
nen zenden?". 

Op VriJclag ]7 Mei j.l. kwamen 
inmiddels aan de heurt het s.s. Van 
der Hagen en m .s. Van Riebeeck. 

De wijsgeer 

Een verstandige leefwijze is dan O'e
boden. Het oude voorschrift, dat de 
grote wijsgeer Kant in een minder be-

. kend geschrift heeft gelanceerd', doet 
nog steeds opgeld: acht uur werken 
acht uur ontspanning, acht uur slapen: 
Dus op tijd naar bed, 's avonds met 
moeder de vrouw eens naar een cafe 
of hios.ooop Q{ schouwburg. En bovenal, 
v~cantte nemen als de tijd daar is. 
Z1edaar dus enige psychohygienische 
wenken, waarvan de uitvoerin" welis
waar moeilijk, cloch dringend no

0

odzake
l~jk is om het , mens sana in corpore 
sano" (een gezonde geest in een rrezond 
l ich aam) te verwerkelijken. 

0 

'Uit: , De Telegraaf'. 

STEEDS MEER SCHEPEN 
"Lioyd's"-cijfers voor 1 e kwartaal '51. 

Nederland thans op 6e plaats. 

Blijkens bet verslag van ,,Lloyd's Register" over bet kwartaal, dat op 
31 Maart j.l. is getHndigd, neemt bet aantal koopvaardijschepen, dat op de 
werven in de gehele wereld in aanbouw is, nog steeds toe. Op de werven in 
Groot.Britannie en Noord-Ierland stonden op genoemde datum 337 schepen tot 
f'en gezamelijke tonnage van 2.072.723 b.r.t. op stapel. Dit was 28.035 b.r.t. meer 
clan aan bet einde van December 1950. Op de werven in de rest van de wereld 
stonden niet minder dan 880 schepen op stapel tot een gezamelijke tonnage 
van 3.024.361 b.r.t., of wel 250.296 ton meer dan op 31 December 1950. (Deze 
cijfers zijn exclusief China, Polen en Rusland, waaromtrent geen scheepsbouw
activiteit bekend is) . 

Over de. geh ele wereld waren Qp 31 
Maart j .l. derhalve 1.217 schepen in 
aanbouw tot een gezamelijke tonnage 
van 5.097.084 ton, een toen ame van 
278.331 ton vergel eken bij 31 December 
1950. Hiervan waren er 101 van tus
sen de 6.000 en 8.000 ton, 66 van tussen 
de 8.000 en 10.000 ton, 139 van tussen 
de 10.000 en 15.000 ton, 41 van tussen 
de 15.000 en 20.000 ton, 13 van tussen 
de 20.000 en 30.000 ton en een van meer 
dan 30.000 ton. V ;m dit totaal aantai 
sch epen waren 181 tanksch epen . 

Engeland nam op 31 Maart j.l. nog
steeds de eerste pl aats in onder de 
sch eepsbouwende naties ter wereld en 
f!:ing met zijn 2.072.723 ton onbedreigd 
a an de kop. V er daarachter kwam 
Frankrijk met 485.888 tons (mim 28.000 
ton meer dan aan het einde van 1950) . 

Japan 3e 

Japan heeft zich thans kraehtig op 
de 3e plaats genesteld en stak op 31 
Maart j .l. met zijn 479.610 tons 
Frankrijk naar de kroon. Bet zal 
niemand verbazen in bet volgende 
, Lloyd's"-verslag J apan op de 2e 
plaats onder de scbeepsbouwende 
naties te vinden. 

ltalie kwam met 322.358 tons op de 
4e plaa ts, op de voet gevolgd door het 
tanksch epen-bouwende Zweden met 
302.035 tons. 

Nederland afgezakt 

N e d e r 1 a n d was op 31 Maar t 
j .l. afgezakt naar de 6e plaats met 
295.790 tons (ruim 11.000 tons minder 
dan op 31 December 1950). Inmiddels 
zijn, naar men weet, in Nederland 
enkele grote sc~eepsbouw-orders ge
plaatst en de hoop mag dus levendig 
worden gehouden, dat ons land straks 
weer enkele trapjes zal stijgen op 
de ladder. 

Op de volgende plaatsen stonden 
Amerika (met 270.284 tons), Duitsland 
(met 261.285 tons en fel ,in the run

. ning"), Noorwegen (met 142.800 tons), 
Denemarken (met 122.262 tons) en 
Spanje (met 102.982 tons) . 

De landen, die per 31 Maart j .l. 
scheepsruimte ,importeerden" -d.w.z. 
sch epen elders dan in h et eigen land 
deden bouwen- waren Noorwe,.en 
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(535.810 tons), Argentinie (127.892 
tons) en Frankrijk (ll5.856). De Ian
den, die hun eigen vloten het h~rdst 
m et nieuwe schepen aanvulden waren 
Engeland en Noord-Ierland (1.332.657 
tons), Noorwegen (678.610 tons) en 
Frankrijk (597.024 tons) . 

IR. STRUYK JUBILEERDE 
Op 1 Mei j.l. herdacht ir. E . Struyk 

bet feit, d.at hij 25 jaar geleden in 
dienst van de K.P.M. was getreden. 
Nadat door onze directeur in Neder
land, Jhr. Backer, in de directiekamer 
de loopbaan van de beer Struyk, die 
van zijn echtgenote was vergezeld, 
werd gememoreerd, werd hem namens 
de Raad van Bestuur bet gouden 
polshorloge met de gebruikelijke 
gratificatie overhandigd. 

Hierna werd de beer Stmyk in de 
vergaderzaal, alwaar het geh ele perso
neel van het Amsterdam-kantoor zich 
intussen verzameld h ad, door de sons
chef T.D., L.J. van der Klis, toege· 
sproken. 

Aan de jubilaris werd door het per· 
soneel van het Amsterdam-kantoor 
als aandenken een hoekenkast aan· 
geboden. 

. · Qok van de zijde van de K.J.C.P.L. 
ondervond de heer Struyk vele blijkcn 
van belangstelling voor zijn jubileu~, 
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Repatierenden kochten huis op een afstand! 
Voor fl. 30.500,- abominabel bouwsel. 

Ernstige waarschuwing. 

WAARSCHUWING. 

Repatrierenden en andere woningzoekenden! Zie artikel architect 
A. INGWERSEN, Elsevier's Weekblad 14 April, pag. 3. 

Adressen en inlichtingen van beedigde makelaars. Vakgroep Tussen
personen in Onroerende Goederen, De Ruyterstraat 65, Den Haag, 
Tel. K 1700- 18.07.93. 

Deze advertentie verscheen niet zo lang geleden in bet veel-gelezen Neder. 
landse wcekblad ,Elsevier''. Zij werd ons opgezonden door de gepensionneerde 
C.D.-er A. Schulze (en late.r nog door verschillende andere oud.K.P.M.-ers. 
Red. Uitlaat) tezamen met bet knipsel van een artikel in , Elsevier" van 
de hand van A. Ingwersen, een -als wij ons niet vergi~sen- bekende architect 
die jarenlang in lndonesie werkzaam is geweest. De beer Schulze meende niet 
ten onrechte, dat bet zijn nut zou kunnen bebben dit artlkel -gedeeltelijk
in , de Uitlaat" over te nemen als waarscbuwing aan die adspirant-gepension
neerden in ons bedrijf, die misschien bet voornemen bebben om van hun zuur
verdiende en met pijn naar Nederland getransfereerde guldens een buis te 
Iaten bouwen in bet Moederland. De inzender knoopt hieraan de waarscbuwing 
vast om toch vooral niet van lndonesie uit een bouwopdracht te geven, waarvan 
de uitvoering op zo'n afstand niet valt te controleren. 

,Ga liever voorlopig en pension", zo schreef bij. , Ret is wei niet goedkoop. 
En als men besluit in Nederland te gaan bouwen, zet dan beloften en voorspie
gelingen van bouwers opzij, zoek naar een te goeder naam en faam bekend staande 
adviseur-deskundige en betaal iets meer voor vakkundig toezicbt. Ret regent in 
Nederland klachten van K.P .M.-gerepatrieerden". 

Onderzoek 

,Op dringend verzoek van een twin
tigtal gerepatrieerde gezinshoofden heh 
ik een onderzoek ingesteld naar een 
complex woningen aan de Kraayenlaan 
in Den Haag'' aldus schreef de h eer 
Ingwersen in zijn artikel. , De huizen 
werden gekoeht door mensen uit lndo
nesie, die zodoende in Nederland een 
woning h oopten te krijgen. Dit artikel 
moet m en beseh ouwen als een waar
sehuwing aan allen, die nog een l1t1is 
willen kopen of reeds bezig zijn om 
dit te doen. 

D eze llllizen in Den Haag waren ge
koeht -zoals dit heet- ,<Op tekening", 
waarbij een besehrijving was gevoegd, 
hoe ralles zou worden uitgevoerd. 

Er zijn in Nederland vele betrouw
bare bouwers, maar die kent men daar 
in lndonesie niet. Daarom is het altijd 
plieht om een goede raadsman te kie
zen, die kan advi c ren . 

De fout der leken 

D e kopers waren allen leken en dus 
niet in staat om te beoordelen, of he t
geen m en hun aanhood ook hecht, sterk 
en wei doortimmerd zou zijn. Nu moe
ten zij h elaas aan den lijve ondervinden, 
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hoe groot hun !out is geweest. Want 
hun ellende en narigheid zijn groot. 
Ik zag h eel veel dat niet in orde was, 
noeh in overeenstemming met hetgeen 
er in de besehrijving van h et werk 
stond. Dat ik alles hier beseh rijf, i s om 
de ogen te openen van gerepatrieerden 
en anderen , opdat ook zij z ieh niet in 
zulk een hach elijk avontuur storten, 
al deze mensen h ebhen gedaan. 

Hoe het moest en hoe het was 

In de besehrijving stood: , De voor
deur zal worden gemaakt van teakhout, 
dik 4'12 em, vool"Zien van spiegelglas". 
Gemaakt is: een deur van eikenhout, 
dik 3.9 em m et gewoon glas er in. 
,Voordeurkozijn zou zwaar worden, 10 
hij 12 em". Is geworden!' 9 hij 6 em. 
,Vensterhanktegels zouden worden ge
leverd dik 6 em". Ze werden dik 2 '12 
em. Daarhij zijn aile nog versehillend 
van dikte en slordig aangehracht. ,Er 
zouderi aanreehthladen komen dik 5 
ern". Die e r liggen zijn maar 2'12 em. 
,Stofdorpels moesten 3 em dik zijn", 
ze h ebben sleehts een djkte van 2% em. 
,Er zouden trapleuningen aangebraeht 
worden van goede kwaliteit bout, dik 
5 em". Het werden leuningcu van sleeht 
hout, dik 4 em. 

Als ge de (eleetriseh e) liehtpunten 
ziet, staat ge voor een raadsel, want hoe 
was he t mogelijk om die zo , uit h et 
midden'' te krijgen? H et meest erger· 
lijke is nog, dat de sehakelaars van het 
lieht op de slaapkamers in de gangen 
zijn aangebraeht. Wil een ibewoner dus 
op zijn slaapkamer he t 1icht aan- of 
uitdraaien dan moet hij naar de gang 
lopen om dat te kunnen doen. Is er 
in de bovenliehten, zoals toeh besehre
ven staat , figuurglas aangebraeht? 

een, het is heel gewoon duhbeldik 
glas. Wcl staat besehreven dat in ·alle 
voorkamers gasaansluiting zal worden 
gemaakt, maar die ontbreekt. In de 
separaties zouden sehuifdeuren komen; 
men heeft er enkele aangebraeht maar 
i s er toen mee opgehouden en h et wer· 
den draaideuren. 

Grove fouten 
Bij bet plaatsen der ijzeren ramen 

zijn zulke ontstellende fouten ge
maakt, dat ik er perplex van stood, 
toen ik ze zag. Die ramen zijn te smal 
en de naden, die hierdoor tussen raam 
en metselwerk ontstonden, beeft men 
maar gewoonweg met cement dicbt
gesmeerd; iets dat niet aileen smerig 
staat, maar tevens zo gevaarlijk is dat 
in de toekomst ernstige lekkage niet 
kan worden voorkomen. 

H et zink der goten ZO!l no. 16 zijn, 
maar het is veel lichter. En moesten 
de afvoerpijpen 10 em w ijd zijn, ze zijn 
maar 8 em. De pandekking is te wijd 
terwijl de pannen veel bakseh euren 
vertonen . Men zou aan de aehtergevel 
balkonhekken krijgen, men kreeg een 
dicl.ltj!emetseld muurtje, .terwijl de 
smeedijzeren raampjes aan de zijgevels 
ucheel ontbreken . B alkonvloeren lig· 
0 f . gen niet, zoals he t lwort, op a watermg 
naar buiten maar naar binnen . In no. 
71a h eeft men het halkon aan de voor· 
gevel verkeerd gelegd, zodat de vl oer 
van de kamer nu ook seh eef ligt. D e 
muren onder no. 63 zouden met l1et 
oog op de aan te hrengen kelder 33 em 
dik worden, ze zijn maar 22 em. 

Slordig en scheef 

D e to tale a£ Werking is in een woord 
abominahel. Slordig aangehraehte dek· 
stukken op de sehoorsteenmantels, de 
beton·emaille in de vestibules, versehil
lend van kleur en nie t overal even hoog. 
Vele h outen vloeren niet waterpas, m aar 
seh eef. Binnenwanden staan nie t haaks 
of nie t te lood. Sommige raampjes staan 
geheel sehee£. Wat h et schilderwerk 
betrefl, is op vel e plaatsen in he t hout 
de maehineslag nog te zien. 
Slot: zie ondPraan 1 e kolom Ttienwast. 



NIEUWS VOOR ONZE 
Voor de vroegere leden van ons per

soneel , die Indone ie definilief h ebben 
verlatt>n, volgt hierondcr een re urne van 
enkele bekendmakingen van h et L. A. 
A. P. L. . (het vrocgere D.l .1.) . 

Zoals U bekem] zal zijn , d.ient Uw te
~ocd in lndoncsie - wil dit voor tran, 
fer naar het buitt>n land in aanmerking 
komen- bij een der in Indone ie geves
ti ~de IJanken op een z.g. , Rurni-reke
niug" (RUpiah-Rekening r ie t-Ingezete
nen ) te worden gestort. 

Dezc rurni-rekening i m et in gang van 
1 J anuari 1951 gesplitst in: 

K api taalsrekening (M-rekening) 
Inkomstenrekeoing (P- , ) 

Deze rekeningen mogen slccht bij 
een bank worden gehouden. 

Op de M-rekening mogen - na ver
kt-egen toestemming van bet D-I.V.I.
de opbrengsten va n gelikwideerde ver
mogensbestanddclen (opbrcng t du van 
verkoehte huizeu, geinde vorderingen 
e. d.) worden ge tort. Op de P-rekeniog 
dienen de inkom ten der vermogensbe-
tanddelen (huu r, rente e.J .) te \\ Orden 

ge to rt. 
De hierboven bedoelde inkom len uit 

vermogeu mogen van 1 Augu lus 1916 

Heel kle inc vierkante <>pcnin~t>n naa~t 
de voordeuren zijn de Lricvenbut>Sen. 
Dat wi l ze:r:ren, dat aa n de binnenkant 
zo'n bus uitko rnt in de WC. D rukt de 
pot een krant of tij dschr ift \\at hanl 
naa r binnen, omdat de opening zo klein 
is, dan torten kranl en tijd chrift in 
hr t clo e t. ....... . 

Z ie hier een bceld ,·an de toes tand, 
waarin dcze hui zen zieh hevinden. 

laa r meen ni et, dat hct vollcd ig i!l. 
1u mijn vrnag: hoe kwamcn dezr 

repa tricreoden ann zo 'n houwcr? \Vie 
r ef!elde de fin aneien voor hen en waar
~eh uwde niet? l s er wel ooi t toezich t 
:rewN'!Il , o f hreft rn('n d it complex, om
da t ltc t no:ra l uit het centt·11m l i:rt, ra
dicaal veq:reten te contro lt> ren ? H oe 
dor:ot men de rcpatriercnden voor t>lk 
\'an d rze houw c), (1 e r t i I! ll u i
zt' nd v ijfhond e rrl f! Hld e n 
l<' Ia te n hctalcn ? E n da t zond t> r de 
grond (!'r fpnch t)! 

Deze ko per, zitten in de t'llentle en 
het zal de taak van Pen hekwannt juri~t 
lll O<'Ien worden om h en (' r cnif!,zins uit 
te hl'lpen. Daarom dw in:z t lll<'dclijden 
om nnrler<'tl tc waarschuwen. Val ni t' t 
in dezelJdc foul, als waarin zij g<'vallen 
zij n, o rn zond r :roedc rnad;,mao zomaar 
op eeo tckeoing en besehrij' in ::r hu izen 
te kope n en te bctalen. Er zij n in om 
land l!enoeg go<'dc arehit t'C l<' n, bouwn .. 
en makclaar8. Zoiets behoeft n niet If' 

overkomen. Laat dit geval C<'ll haken in 
Z('e zijn. \Vee~t gewaar chuwd !'' 

GEPENSIONNEERDEN 
a f worden getransfereerd, doch daa r het 
ondoen]ijk i om dit alles uil te zoeken, 
mogen de banken, zonder n ader onder
zoek, maximaaJ Rv 5000,- van de M
rekening OJI de P-rekening O\ erhoel..en, 
wclk bedrag --onder aflrek der koslen 
voor de deviezcncerlificatcn- naar het 
huitenlaud mag worden ovcrgemaakt. 
1Bij remise n aar ::'{eder1and komt dit 
du11 neer op [ 1666,67) . 

Alle na 1 J anuari 1951 op de P-rekc
ning gestorl<' inkomslen mogrn uaar het 
huiten land worden overgt'mua kt, ech ter 

tot een maximum van Rp 5000 per jaar 
exelu ief de eertificaalko ten. aar e
der land mag du~ maxi maal f 5000,- per 
juar ten laslc van de P-rekeniog worden 
O\'Crgcmaakt) . 

H eeft in een jaar een kapitaal rem i e 
ten la te 'an de M-rekening plaatsge
had- waarvoor steeds de toestemmio g 
'au het D.I.V.I. is vereist- dan mag in 
tlatzelfde jnar geen inkom tenremi e teo 
J a~te der P-rekening worden overgc
maal..t. 

Yoor . ' r nkrc hijzonderh <' dcn kunt 
zich in ,·crhind ing »lellen met Uw bank 
111 • edt'rlan d. 

f> 11 bt•t It! t"a/1 dt• !w t•en va11 D jambi 

Opslag buitt•n cle ~udcmgs is blijkbcwr ooh 111 D jambi 11iet ongt•wootL . .... . .... . 
Fo~o·a Kap~. Schake! 
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PENSIONS EN PENSIONPRIJZEN persoon per maand ter plaatse ge
bruikel ijk was. 

R e g e I i n g i n N e d e r I a n d. 
4. eerste klasse-pension: indien en 

VQOrzover enz. enz. aan een persoon van 
een prive-kamer met een oppervlakte 
van 15 M2 of meer, doch minder dan 
25 M2 een prijs van f 70.- of meer, 
doch minder dan f 100.- per persoon 
per maand ter pl aa tse gebruikelijk was. 

, 
Op verzoek van een aantal I eden van ons personeel, dat in de nabije toekomst 

met verlof naar Nederland zal gaan (dan wel met pensioen of ontslag voorgoed 
zal r epatrieren) bebben wij enkele naspeuringen verricbt op b et stuk van 
_pensions in Nederland en de prijzen, die men daar moet betalen, indien men 
door gcbrek aan accomodatie gedwongen is er (voorlopig) zijn intrek in te nemen. 
Wij zijn bier!n bijzonder gebolpen door een recent nummer van het N.I .B.E.G.
Orgaan, waarin eigenlijk alles stond, wat we op dit g·ebied voor onze lezers te 
weten wilden komen. Het onderwerp is te acuter, aangezien nog niet zolang 
geleden de pension-prijzen in Nederland aan de stijgende kosten van bet 
levensonderboud werden aangepast en bet prijsbesluit dienovereenkomstig werd 

5. luxe-pension: indien en voorwver 
enz. enz. aan een persoon van een prive
kamer met een oppervlakte van 15 M2 

of meer , doch m inder dan 25 M2 een 
prijs van R 100.- of meer per persoon 
per maand ter plaatse gebruikelijk was . . gewijzigd, zodat b ogere maximumprijzen door de Nederlandse overbeid werden 

toegelaten. Wij Iaten terzake van bet onderwerp ,Pensions en pensionprijzen" 
tbans bet N.I.B.E.G.-Orgaan aan bet woord. 

Wat is pensionverlening ? 
Art. 1 van de prijzenbeschikking 

geeft de vol gende omschrijving: , het 
verstrekken van voedsel en inwoning, 
waarbij. tenminste een overeenkomstig 
de bestemming deugdelijk gemeubelde 
en gestoffeerde prive-kamer ter beschik
king wordt gesteld , alsmede van de 
dienstverlening, welke kan worden ge
acht bij deze verstrekkingen te behoren, 
een en ander beoordeeld naar de op 
9 Mei 1940 gebruikelijke maatstaven". 

Wat is een pension? 
Het ant~voord op deze vraag, ook in 

art: 1 te vinden, ligt voor de hand. 
:,Elke inrichting, indien en voorzover 
daarin pensionverlening plaats vindt''. 

Soorten van pensions 
Voor de toepassing van de prijze_n

.beschikking worden verschillende soor· 
ten van pensions onderscheiden , als in 
art. 2 nader omschreven. 

Een pension of een gedeelte daarvan 
wordt geacht te zijn: 

1. volkskosthuis: indien en voorzo
ver een zodanige pensionve.rlening 
plaats vindt, waarvoor op ' 9 Mei 1940, 
bij ter besch ikbaarstelling aan een per
soon van een prive-kamer met een op
pervlakte van 15 M 2 · of meer, doch 
minder dan 25M2, een prijs van minder 
dan f 40,- p er persoon per m aand ter 
plaatse gebruikelijk was. 
. 2. burgerpension: indien en voorzo
ver een zodanige pensionverlening 
plaats vindt, waarvoor op 9 Mei 1940, 
bij ter beschikbaarstelling aan een per
soon van een prive-kamer met een op
pervlakte van 15 M2 of meer , doch 
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De tarieven 

m inder dan 25M2 , een prij s-van f 40.
o£ meer, doch minder dan f 60.- per 
persoon per maand ter ,plaatse ge
bruikelijk was. 

3. middenstandpension : indien en 
voorzover enz. enz. (als hoven) aan een 
per&oon van een prive-kamer met een 
oppervlakte van 15 M 2 of meer, doch 
minder dan 25 M2 een prijs van f 60.
of meer, doch minder dan f 70.- per 

Artikel 3 (1) regelt de prijs, welke 
ten hoogste voor pensionverlening mag 
worden bedongen of aanvaard, per 
maand. Hiervoor is de volgende tarief
tabel opgesteld. 

(2) In deze prijzen is geen vergoe
ding voor de verstrekking van brand
stoffen voor verwarmingsdoeleinden 
begrepen. 

a . indien beschikbaar wordt gesteld : 

volks- burger- midden eerste luxe 

kosthuis pension stands- klasse pension 
pension pension 

f f f f f 
een zolderkamer beneden 10 m z oppervlakte 10,- 12,50 15,75 15,75 21,-
een zolderkamer van 10 m2 of m eer, doch 

beneden 15 m2 oppervlakte ... ....... .. ..... . 12,50 ' 15,- 18,25 21,- 26,-
een zolderkamer van 15 m2 of meer, doch 

beneden 25 m 2 oppervlakte ············ ······ 15,- 17,50 21,- 26,25 36,75 
een zolderkamer van 25 m2 of meer opper-

vlakte .. .. ........ ........ ... ..... .... .... . .............. 17,50 20,- 28,75 31,50 47,-
een kamer beneden 10 m z opper vlakte ...... 22,50 25,- 28,75 31,50 47,-
een kamer van 10 m2 of meer, doch beneden 

15 m z oppervlakte ··················· ··········· 27,50 30,- 36,75 47,25 68,-
een kamer van 15 m2 oppervlakte, doch be-

neden 25 m2 oppervlakte ..................... 32,50 35,- 47,25 57,50 88,-
een kamer van 25 m2 of meer oppefvlakte 37,50 40,- 57,50 68,25 113,-
vermeerderd met: 

per persoon , d ie de beschikking krijgt 
over de betrokken prive-kamer (s) in een 

volks- burger- midden eerste luxe 
kosthuis pension stands- klasse pension 

pension pension 

f 
indien deze persoon 9 jaar of ouder is ..... . 47,50 
indien deze persoon nog geen 9 jaar is ... 33,25 

f 
53,-
38,75 

f 
61,-
44,75 

f 
76,50 
56,25 

f 
85,-
62,-



Brandstoffen voor ve~warming 

Hiervoor mag het werkelijk hetaalde 
hedrag, voor zover wettelijk geoorloofd., 
in rekening worden gehracht, mits niet 
hoger dan f 72,- per afzonderlijk ver
warmde kamer per stookseizoen, indien 
de verwarming geschiedt door middel 
van centrale verwarming en f 51,
per afzonderlijk verwarmde kamer per 
s tooksei:wen in alle overige gevallen. 

Art. 4 hepaalt dan uog, dat in afwij
king van h et voorgaande in die geval
len, waarin h et a antal personen van 9 
jaar of onder een minder is dan het 
aantal aan hen ter h eschikking gestelde 
prive-kamers, de nit art. 3 voortvloeien
de prijs vermeerderd mag worden met 
ten hoogste f 5,- per maand per per
soon van 9 jaar of onder. 

Vermindering van prijs 

lndien een ter b eschikking gestelde 
prive-kamer niet of n iet geheel overeen· 
komstig de bestemming deugdelijk is 
gemeubileerd of ges toffeerd, mag ten 
hoogste een prijs worden hedongen of 
aanvaard, welke voor pcn sionverlening 
voorvloeit uit de voorafgaande artikelen, 
verminderd m et ten minste het des
betreffende h ierna onder II vermelde 
bedrag: 

indien voor de prive
kamer in artikel 3 I II 
lid 1, onder a is 

vermeld: f 27,50 f 8,75 

f 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

I II 28,75 
" 

9,-
30,-

" 
9,25 

" 
31,50 

" 
9,50 

10,- f 5,-
" 

32,-
" 

9,75 
12,50 

" 
5,50 35,-

" 
10,-

15,-
" 

6'-
" 

36,75 
" 

10,25 
15,75 

" 
6,25 

" 
37,50 

" 
10,50 

17,50 
" 

6,50 40.-
" 

12,-
18,25 

" 
6,75 47,-

" 
13,50 

20,-
" 

7,- 47,25 
" 

14,-
21,- 7,25 57,50 16,-
22,50 

" 
7,50 68,-

" 
19,50 

25,-
" 

8,- 68,25 
" 

20,-
26,-

" 
8,25 88,-

" 
22,50 

26,25 8,50 113,- 25,-

Gebruik van eigen meubilair 

lndien de pensiongast zijn eigen 
meubilair wenst te gebruiken ter ge. 
hele of gedeeltelijke vervanging van 
het door de pensionhouder ·ter be
schikking gestelde, behoeft de krach
tens deze beschikking geoorloofde 
pensionprijs n iet te worden verlaagd. 

Voedselverstrekking en dienstver
lening 

Art. 7 bepaalt hieromtrent : 
l. Indien minder voedsel wordt 

verstrekt dan waarop de aim de pen
sionhouder ingeleverde distributiehon
nen recht geven en/ of a an distrihntie
vrij voedsel minder wordt verstrekt dan 
zulks naar de op 9 Mei 1940 yoor h e
trokken pensionverlening gebruikelijke 
maatstaven behoort te geschieden, dan 
wei een geringere dan de in art. 1 ver
melue dienstverlening wordt geleverd: 

mag ten hoogste een prijs worden 
bedongen of aanv_aard, welke ten op· 
zichte van de uit de artt. 3, 4, 5 en 6 
voortvloeiende prijs in evenredigheid is 
verlaagd. 

2. De nit de artt. 3, 4, 5 en 6 v·oort· 
vloeiende prij s client per persoon te 
worden verlaagd met 1/ 40 van h et des
betreffende in art. 3, lid 1 onder h. 
vermelde bedrag voor elke dag, dat deze 
persoon geen voedsel wordt verstrekt. 
Indien slechts gedeel telijk voedsel wordt 
verstrekt, moet een korting worden toe
gepast , die tot het gen oemde 1/40 ge
deelte in evenredige verhonding st aat. 

H et bepaalde in dit l id is slechts van 
toepassing, indien en voorzover h et 
rreh eel of ten dele niet verstrekken van 
0 

voedsel h et gevolg is van een te dezer 
zake door de pensiongast bijtijds geuite 
wens. 

Seizoenbedrijven 

In art. 8 is nadrukkelijk bepaald, dat 
deze b eschikking niet van toepassing 
is op pen sionverlening verstrekt ann 
een persoon, die in het hetrokken pen
sion zijn hoofdverblijf niet heeft. 

, }e moet naar de cursus. We krijgen 
een radar-baken". 

Onze Philatelisten 
De Postzegel Verdeel Commissie 

(P.V.C.) heeft op 7 Mei j.l. de op
brengst van de laatste postzegel-dis
tribu tie - in totaal Rp. 222.50- aan 
het Hoofdbestuur van de Stichting 
Centrale Vereniging tot Bestrijding 
der Tuberculose in Indonesie afge
dragen. 

Namens de S.C. V. T. hetui gen "Wij 
onze postzegelverzamelaars hartelijk 
dank voor hun spontane h~idrage en 
willen wij hier gaarne dat gedeelte van 
de door ons ontvangen brief aanhalen, 
.dat Uw aller belangstelling zeker zal 
hehhen. 

, Zoals U weet, hebben wij sinds 
,enige tijd een screen-picture-af
,deling geopend. Deze voorziet in 
,een grote 

1 
behoefte, doch moet als

,nog uitgebreid worden met een 
,consultatie-bureau, waarvoor een 
,aanzienlijk bedrag nodig is. Hier
,voor zullen wij Uw gift gebruiken. 
,U nogmaals dankend voor Uw steun 
,verblijven wij, " etc. 

(w.g. S.C.V.T.) 

Tot onze spijt hebben wij deze keer 
niet aile postzegelliefhehbers aan een 
couvert kunnen helpen, omdat de v1·aag 
groter was dan h et aanhod. Er zijn ech
ter weer nieuwe enveloppen in de maak 
en straks is er voor U dus weer een 
nieuwe kans. 

J<:en postwissel ad Rp. 7 .50 aan de 
P.V.C., p/ a Afd. Archief-H.K. brengt 
U op de lijst, waarna U t .g.t. een cou
vert aangetekend krijgt toegezonden. 

H et hedrag van Rp. 7.50 is de mini
mum-prij s van een enveloppe, doch wij 
behoeven U uiteraard niet te vertellen, 
dat rrezien h et doel waarvoor de op· 
bren~s t b estemd is, de ,sky the limit" 
l B. 

GENEESKUNDIGE BEHANDELING 
' DOOR SPECIALISTEN. 

Onze maatschappij is deelnemer 
geworden in de ,Stichting voor Me
dische Voorzieningen" te Djakarta. 

Deze stichting stelt zich ten doel 
aan personeel van bij h aar aangeslo
ten bedrijven, verenigingen en instan
ties specialistische geneeskundige. 
hulp te verstrekken te Djakarta tegen 
een sterk :verlaagd tar ief. 

B ehandeling van ons personeel door 
bij hovengenoemde Stichting aange
sloten specialisten geschiedt uitslui tend 
op advies van een K.P.M.-gen eesh eer , 
die de betrokkene een geleidebriefje 
zal medegeven, 



.. 
De overname van de , Norvest" 

De geschiedenis van 
Gelijk wij op de voorpagina van 

deze ,Uitlaat" reeds schreven, is op 
9 Mei j .l. in de haven van Tandjong 
Priok met enig ceremonieel de K.P.M.
vlag gebesen aan boord van bet 
m .s. L e M a i r e. Tot dat ogen
blik heette dit schip N o r v e s t. 
Bet is door ooze m aatscbappij aan
gekocht, nadat bet sedert 16 October 
van b et vorlge jaar in charter van 
de K.P.l\1. had gevaren. 

De O\'Crrlrach t van hc t ' oorse chip 
ha d plants in aaowezighcid van de 
voltaUige in lndonc ie aanwczige di
r ectic, te wc tcn pre ident-directeur 
mr. Hen en de Jirecteuren I ken en 
H arinck, di e zich tcgen J e middag ann 
boord van de 'orvest begaven en 
aldaar door de 1\oor,e gezagvoerdcr 
werdcn ontvangen . Ook vertegenwoor
diger van versch i lien de af uel ingen van 
de Djakarta- en Priok-kanto rcn van de 
m natschappij waron hij de p lech tigheid 
aanwezig. 

Overgenomen door m r. Hens 

Nadat de vlag van de maatschappij , 
tot welks vloot de N o r v e s t (bet
geen , Noorse vlag" betekent) was 
gestrekcn, droeg de gezagvoerder 

de oude , le Maire" 
zij n schip met een passend woord 
aan de K.P.l\1. ove&:, n amens welke 
onze president-directeur, mr. Hens, 
bet in ontvangst nam. 1\tr. Hens 
dankte de gezagvoerder voor zijn 
goede zorgen voor bet scbip en de 
door hem bij de overdracbt gespro
ken woorden ten aanzien van de 
gelukklge vaart m et deze nieuwe 
K.P.l\1.-aa nwinst. Daarna bad bet 
verwissclen van de natie-vlag plaats, 
waarbij de aftredende- en optredende 
gezagvoerders (voor de K.P.1\I. kapt. 
Scherrer) de bonneurs waarnamen . 

Ilierna v rzam elden alJe aanwezigen 
zi r h bij luik - III en weed de K .P.l\1.
vlag onder t'Cn driewcrf h oera op de 
nieuwe Le Maire uitgebracht, gchesen. 

Onder hc t geno t van de bij derge
l ijk gclegcnhcd'e n trac.itione le drank 
- r hampagnc- hlccf men nog enigc 
tijd in de sa lon van hct schip , waar 
mr. Ilen ~o de :'\oor:>e gczagvoerder voort;. 
nog hcda nktc ,·oor de prettige amen
wcrking tu!' en Item. zijn bemanning 
- die inmicldc l-. per diegtuig naar haar 
mocdcrland i ~ tcruggek.ecrd- en dt> 

Boven: De oude ,.Le 1/aire'' . 
R echt.s: Tijdens de Ot'ername ca11 de .,Norvest' '. 
Van linlcs naar reclll de aftredende Noor e ge
zagvoerder, directeur D. !ken, prPsident-directeur 
mr. W. M. Hen en di recteur H. Harinck. 
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K.P.l\1. gedu rende de periode, waarin 
he t chip in charter voor ooze mnat
srhappij heeft gevaren. 

Veranderingen 

De L e l\1 a i r e is een typiscb 
schlp voor Europeese wateren en zal 
in enkele opzichten moeten worden 
omgebouwd, t erwijl bet scb,jp een uit
breiding zal krijgen voor de aecomo. 
datie van bet Indonesische varende 
personccl. Daartoe Hgt. de L e M a i
r e tbans in de Kali Mati. 

De Lf' Maire i , naar scheepvaarl
bcp;rippen, cen m euw sehip, want 
he t weed een. t in 194-4 gebouwd. 
De deadweight 1s 3.630 ton. Zijo 
~nclhcid i 11 knopen. R et chip hceft 
,·in luikcn en 8 laadbomen (6 van 5 
ton, l 'an 10 ton en l van 15 ton) . De 
L(• Mairl' i ~ no hijna 7 maanden 
charter-' aart voo r de K.P.l\1. in de In· 
done iachc wateren uiteraard geen 
onhekcndc m ee r. Toch zal he t de 
K.P.M.-er"' in de gehele a rehipel goed 
doen d it moo ie chip than onder 
K .P. i\1.-vla p; 011 m et ecn uit de K.P.l\f.
p;cschicdcnis hckcndc naa m te zien 
va rcn. 

De maat~ch appij hecft vroeger al ceo 
f- f' Maire gckend . He t i ~ inter e sant 
daarva n naa!lt de folo, we lkc wij 
ondcraan d!'z{' pagi na afdrukken
rvcn de p;t> -.c hi{'deni~ op te halen. 

Yen o lg: :zie hienwa t. 



De eerste Le Maire werd in 1908 op 
de werf van Feyenoord te R otterdam 
voor de K .P.M. gebou wd. H et schip 
werd genoemd naar J acques Lc Maire, 
die in de geschiedenis van deze eilan· 
den een bek ende klank h ad. Le Maire 
werd in 1585 te Amstercl~tm geborcn, 
als zoon van een we1geste1de k oopman, 
die zich ontpopte als een fel tegenstan· 
der van de V.O.C., wegens deszelfs 
monopoli tische k arakter . Hij b ond 
met de ,Compagnie" de strijd aan, 
welke h em op een roemloos einde, h et 
verlies van zijn gehele vermogen en de 
dood (op 30-jari ge leeftijd ) van zijn 
zoon kwam te staan, n.1. door de op
richting van een con currerende com
pagnie, de ,Austraal-Compagnie'~ In 
1615 ging Jacques Le Maire met een 
expeditie op slap om een doorgang ten 
Zuiden van Zuid-Amer ik a lte vinden , 
een niet tot h et monopolie van de 
V.O.C. h ehorend pad naar , Indie". Le 
Maire b ereikte inderdaad de. Oost en 
werd de pionier in de Australische 
wateren. Straat Lemaire b eet naar h em. 
Ook ,Staten Eiland'' en , Kaap Hoorn" 
zijn narnen, die aan zijn expeditie zijn 
ve rbonden. 

,Molukkenschip" 

In de gesehiedenis van de K.P.M. is 
de naam Le Maire verbonden met 
Australie. Deze gesch eidenis vangt 
aan op h et tijdstip, dat, gedurende h et 
interregnum van de grote K.P.M.-reor· 
ganisator -Lambach- de overtuiging 
inuan" vond, dat vooral voor h et toe· 

" " nemende Molukken-vervoer niet zozeer 
luxe p assagierssehepen als wei grote 
en goedkope laadbakken nodig waren. 
Men verlangde - naar h et voorbeeld 
van h et aanvankelijk zo misk ende s.s. 
Van der Lijn, dat zich juist in deze 
,trade" h ad doen kennen als een di
vidend-maker van de eers te orde
naar h oog opgebouwde sch epen m et 
doorlopende tussendekken om dekpas· 
sagiers en eventueel vee (men vergeve 
ons de toevallige combinatie) plants te 
kunnen biedcn, terwijl een kleine 2e 
klasse accomoda tie op een verhoogd 
dek rondom de machinek amer voor h et 
hut-passagiersvervoer m eer dan vol
doende werd geach t. Zeer geimponeerd 
door h e t divi dend-su cces van het s.s. 
Van der Lijn gaf de R aad van Bestuur 
in Nederland zonder m eer h aar toe· 
stemming ann de nieu wbouw-suggestie 
en opdracht tot bouw van 4 serie-sch e· 
pen in deze trant, welke in de vaart 
kwamen al s de s.s. Le Maire, V an Spil
bergen, 's Jacob en Van Neck. In 1908 
werden de Le Maire en de V an Spil
bergett opgeleverd eiL vertrok ken da t· 

zelide jaar naar h et voormalige Necler 
lands-Indie. Bij hnn aankomst liep de 
h ele P aketvaart-familie u i t om deze 
,vrachten-vrcters" met Inm inhou d 
van ruim 3.200 b .r.t., een gemiddelde 
vaart van 9.22 zeemijlen en accomoda
tie voor 1245 dek- en 15 hutpassagiers 
te knnnen aan schouwen. E nthousiaste 
ijl-berich ten werden n aar Amsterdam 
gezonden en in allerijl werden toeb e
reidselen getroffen voor hun emplooi, 
dat h elaas anders uitviel dan men had 
gedacht. 

Op Australielijn 

Bet jaar 1908 kenmerkte zich 
voor ons bedrijf n.l. ook nog door b et 
verzoek van de toenmalige Overbeid 
om de vaart op AustralHi te beginnen 
en hiervoor werden de nieuwe aan
winsten L e M a i r e en V a n 
S p i l b e r g e n aangewezen. Na 
eerst nog van een koelinricbting te 
zijn voorzien, was de witte L e 
M a i r e onder gezagvoerder B.G. 
Potjewijd bet eerste K.P.M.-schip, 
dat in de Australiscbe wateren ver
scbeen en aldaar enorme furore 
maakte. 

Twee. jaren later , in 1910, namen de 
Van Linschoten en de Van W aerwijck, 
die men voor dit emplooi had ontwik.
keld, deze lijndienst echter over en 
werden de L e Maire en Van Spilber
gen t en laalste tingezet in de inter
insulaire v.aart, waarvoor zij waren 
gesch ap en. 

Verdwenen 

Op 1 Maart 1942 werd de L e 
Maire van Tjilatjap uit weer naar 
Australie gezonden. Na deze datum is 
nimmer meer van bet scbip iets ver
nomen. Bet leeft nog in de herinne
ring van vele K.P.M.-ers voort. 

, Le Maire est mort, vive Le Maire". 
In 1944 werd in F inland een nieuw 

schip gebouwd. In 1949 kwam dat on
der Noorse vlag en uiteindelij k in 
chuter van de K.P.M., als Norvest, in 
de lndonesische wateren. Nu in 1951 
h ebhen wij weer een Le Mnire, waarin 
de Norvest na aankoop door onze m aat
scl!appij werd omgedoopt. Moge dit 
schip de K .P.M. en deze archipel even 
fier en trouw dienen als zijn n aamge
n oot dit h eeft gedaan en de vlag, die 
be t voert, even trots dragen als de man 
em b et schip, die daarvoor heide in 
h et verleden h et q,oogstc offer h ebben 
gebracht. 

Bewapening koopvaar
dij half gereed in '51. 

In internationaal overleg is een 
sehaal van bewapening voor koop
vaardijschepen opgesteld. 

Op basis daarvan zullen einde 1951 
wapens aanwezig zijn voor bewape. 
ning van onderstaande percentages 
der Nederlandse koopvaardijvloot. 
Scbepen van meer dan 3000 brt 30%, 
scbepen van 1200- 3000 brt 24%, 
schepen van 300- 1200 brt 17%, be
neden 300 brt 20%. 

De -yerwaehting is, dat einde 1952 
voor aHe klassen bet percentage van 
50% zal zijn bereikt. 

De opleiding van het k oopvaardijper· 
neel voor zijn oorlogstaak h eeft gelei
deHjk p]aa ts en is voor de toekomst er 
op gericht dat zij lichtingsgewijs 
geschiedt. 

Zeevaartpropaganda 

in Belgie 
In Belgie is een nationaa.l comite 

voor Zeevaart Propaganda opgericht, 
waarvan onder andere deelnemen de 
Belgische Redersvereniging, bet Ver
bond der Belgische Nijverheid, Het 
Vlaams-Economiscb Verbond- en de 
Belgisehe Zeevaart Bond. 

Men wil door propaganda, publiciteit 
en d.ocumentatie belan gstelling wekken 
voor de zeevaart en daardoor de ont· 
wikkeling van de Belgisch e koopvaardij· 
vloot en zeehavens bevorderen. 

Naar de mening van , Radio Neder · 
land", die dit bericht omriep, zou ook 
Nederland aan dit onderwerp wei wat 
meer aandacht kunnen sch enken doOI 
de propaganda verder uit te strekken 
dan de kringen van handel en industrie, 
die rech tstreeks bij de koopvaardij zijn 
bctrok.ken. Wan t het is in Nederland 
- dat toch h et vijfde koopvaardijland 
ter wereld is- nog altij d zo, dat h et 
volk in zijn geh eel niet zeebewust is. 
Te weinig beseft men, dat ooze koop· 
vaardij een van de belan grijkste devie· 
zenbronnen van ons l and is. 

Ook in Zweden blijkt men terdege 
h et b el ang van een goede voorlichting 
op het gebied van de scheepvaart in t e 
zien. De Zweedse R edersvereniging 
heeft n.l. tienduizend k ronen b eschik· 
baar gesteld in de vorm van stndiebeur· 
zen voor zeereizen door Zweedse jour
nalistcn, die zich special.iseren in de 
!'ch eepvaart. 
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() V ele der moeilijkheden, 
welke de Indonesische pos· 
terijen ondervinden, houden 
verband met onjuiste en on· 
volledige adressering van 
poststukken. Ook voor onze 
maats~happij bestemde post 
ondervindt hier"door onno
dige en ongewenste vertra
ging. Het kan zijn nut heb
hen ook in deze kolommen 
er .op te wijzen, dat poststu.k· 
ken voor ons hoofdkantoor 
als volgt dienen te worden 
geadresseerd : N.V. Konin· 
klijke Paketvaart Maatschap· 
pij (K.P.M.), T eromolpos 
15/Dkt., Djakarta. Men 
wordt verzocht alle verdere 
aanduidingen achterwege te 
laten. 

() Twee nieuwe stuurlie
den en een nieuwe werktuig· 
kundige zijn uit Nederland 
in Indonesie aangekomen 
met h et m.s. , Mataram", dat 
op 21 April j -1. te Tandjong 
Priok arriveerde. Zij waren 
de 4e stl. J. Leser (die te 
Belawan deharkeerde) en 
J. W. Geersen en de Se wtk. 
M. Mac. Kee. Laatstgenoem
de twee heren zijn van de 
K.P.M--opleiding afkomstig. 
Wij roepen hun een harte· 
lijk welkom in de maat· 
schappij toe. 

() Aan boord van het m.s. 
Oranje, dat op 3 Mei a.s. 
uit Nederland te Priok 
arri7ee~de, ]Jevonden zich 
hfdempl. D. Kal en echtge· 
note met 2 kinderen (terug 
van E .V.); empl. L . F. von 
Stein; de nieuwe l{mploye's 
N. J. Akkerman en J. F . 
Roelink ; de n ieuwe 4e stm. 
P. H oogland (afkomstig van 
de opleiding), de nieuwe 
lee.rlingwtkn Th. B. F. Ley· 
dekkers en W . H. v. d. Poel. 
Ook deze nieuwelingen voor 
de vloot en de wal heten wij 
van harte welkom in Indo
nesie en bij h et hedrijf. Wij 
spreken de hoop uit, dat zij 
prettig zullen werken. 

V oorts hevon den zich a an 
hoord mevr. J . v. Doggenaar· 
Engels (de echtgenote van 
onze agent te Medan), mevr. 
G. J. C. V· E ck-Mey (echtge· 
note van empl. v. Eck, wier 
eindbest emming Pontianak 
was), mevr. L. Ferroi-Gulje 
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K. P. M . .; J 0 U R N A A L 
met twee kinderen (het 
gezin van ho·ofdopzichter 
Ferrol) en mevr. A. D. 
Schellart-V eenendaal { echt
genote van le stm. Schel
lart). 

Bovenstaande }ournaal-kopij 
is door een misverstand 

uit no. 9 van ,de Uitlaat" 
weggelaten. 

() Na een voorspoedige 
maiden-reis is het m.s. 
Minjak, dat op 17 Maart 
j.l. uit Amsterdam was ver· 
trokken, op 3 Mei j .l. te 
Tandjong Priok aan de 
kade gekomen. De reis van 
Nederland naar Indonesie 
had derhalve bijna twee 
maanden geduurd. H et schip 
stond onder commando van 
gezagvoerder S.N. Schel
tema, die hiermede, na zijn 
gezinsscheidingsverlof in Ne
derland te h ebben doorge· 
·bracht, zijn dienst bij de 
maatschappij hervatte. 1 

De etat-major van de 
Minjak b estond uit de le 
stuurlieden F.J. Damen en 
B.A. Wilbrink, die respec· 
tievelijk van gezinsschei
dingsverlof en E.V. naar In
donesie terugkeerden. De 
tijdelijk 3e stuurman N. 
Dijns en de 4e stuurlieden 
A. de Pauly en J . Raatgever 
zijn nieuwelingen bij de Ko
ninklijke Paketvaart Maat· 
schappij , die ZOJUISt in 
diel1St zijn getreden en die 
wij bij deze hartelijk in 
h et bedr~jf welkom h eten, 
Hoofdwerktuigkundige was 
E.W. de Haas, die van E.V. 
naar Indonesie terugkeerde. 
Ook de 2e en 3e werktuig· 
kundigen J. Ph. Muller en 
H . W eevers waren terugke
rende verlofgangers, terwijl 
de Se werktuigkundigen S.L. 
Schot en M.J. Pijl, alsmede 
de leerling-werktuigkundi ge 
F.L.M. Spit nieuwelingen in 
het b edrijf zijn, die allen van 
de opleiding afkomstig zijn. 
Ook hen heten wij van harte 
in de K .P .M. welkom en 
wij spreken de hoop uit, dat 
zij een prettige werkkring in 

. Indonesie zullen vinden . 

Bemanning en schip wen· 
sen wij geluk met de behou· 
den aankomst in Indonesie. 

() De h eer J.W.A. Boerma 
is met ingang vim 12 Mei j.I. 
te Indrapura als agent aan· 
gesteld, ter vervanging van 
de hulpagent Masarudin. 

() 3e stuurman G.J .v. Gel
deren is op ~~6 April j.l. on· 
eervol uit de dienst der 
K.P.M. ontslagen. 

() Met ingang van 21 
April j .l. is de haven van 
Samarinda door het g·ou· 
vernement van Singapore 
besmet verklaard wegens 
pokken. 

() Destijds is aan gezag
voerders. van~ K.P.M.· sche· 
pen en aan K.P.M.-agenten 
per circulaire verzocht om 
het oude touwwerk te ver· 
zamelen en te zenden naar 
de Mag. Dienst te Tg. 
Priok. Sindsdien daalden de 
prijzen voor dit product in 
Nederland dusdanig, dat het 
niet meer lonend was om 
h et oude touw te versch epen. 

Thans evenwel liggen de 
prijzen weer dermate hoog, 
dat het financieel weer 
veran twoord is tot ver· 

, zending over te gaan en op· 
nieuw wordt dus verzocht er 
op te willen toezien , dat al 
het daarvoor in aanmerking 
komende touwwerk in droge 
toestand wordt opgestuurd. 

() Op 29 April j.l. is le 
stuurman J .B.v.d. Blink aan 
boord van de K.L.M.-, Con
stellation'' gestapt om in Ne
derland zijn gezinssch ei
dingsverlof te gaan door
hrengen. 

() Met h et vliegtuig, dat 
op 30 April uit Nederland 
op h et vliegveld Kemajoran 
arriveerde, arriveerden drie 
nieuwe 4e stuurlieden in 
Indonesie, die in dienst van 
ooze m.aatschappij zijn ge
treden. H et zijn de her~m 
J . Kuiper, E . van Luyk en 
E'. M. van E ekhout . 

() Mevr. K.C. Haes:k-Ju
melet zond de redactie door 
bemiddeling van de heer 
W.L. Zinsmeester van de 
Surveydienst de volgende 
brief met verzoek om plaat
sing in ,de Uitlaat": 

. ,Bij mijn zo plotselinge 
en droevige vertrek uit In
donesie gevoel ik mij ge
drongen om langs deze weg 
U allen een woord van af
schei d en dank te zen den. 
Dank aan de directie en aan 
allen, die hun uiterste best 
hebhen gedaan om alles zo 
goed voor me te regelen, 
.dat ik reeds spoedi g met de 
kinderen naar Nederland 
kon vertrekken , daar mijn 
taak in lnd-onesie nu is 
heeindigd. Tevens m~jn dank 
aan allen, die met mijn man 
hehhen samengewerkt, zowel 
wal- als vlootpersoneel, 
voor alles, wat zij voor mijn 
man zijn geweest. In de .ia· 
ren, dat mijn man in Indo
nesle werkzaam is geweest, 
heeft hij vele goede vrien· 
den onder U gevonden. 
Daardoor was het land ons 
lief en ons Ieven daar zo 
mooi. Ik wens U allen eoo 
goed verhlijf". 

Het adres van mevr. Haeck 
in Nederland is Noordwijk 
45, Bruinisse (Zeeland). 

() Op 21 April j.l. is we
derom een drietal nieuwe 
4e s tuurlieden in dienst van 
onze maatschappij getreden, 
te weten de heren A. Bikker, 
H.C. Meyer en J .H. Barkey. 
Zij waren van de opleiding 
afkomstig. Wij heten hen 
van harte bij de K.P.M. wel
kom en spreken de hoop uit, 
dat zij prettig in Indonesie 
zullen werken. 

Via bet A.msterdam
kantoor bebben wij 

bericbt ontvangen, dat 
• op 15 April j.l. n a een 

Iangdurige ziekte te 
Amsterdam is overleden 
de beer 

S. P. MULDER, 

oud leraar Z. T. S. 



0 Met ingang van 9 Mei 
j .l. zij n he t Logeergebouw 
ann de D j . Gadjah Mad a 
(l\Iolenvlie t) en de bungalow 
op Tjipajung geplaa tst on· 
der de supervisie van de afd. 
c;,,iclc Dicni t. 

Aile aangclegenheden be· 
trcffendc hehecr, onder· 
houd, he r teliingen, invcn· 
taris en techoi che voorzic· 
ningcn di<'nen te worden 
gelci d via de chef C.D. 

De a fd . P.Z. hlijft op de 
gel)ruikclijkc wijze de inde· 
ling dcr maandkamers, rege· 
len n bcpalcn, wie toegaog 
hebben tot de inrichtiogen . 
Zij tell voorts de tarievcn . . 
~a t. 

Controle op de ka stok.ken 
bern t bij de afd. C. if. 

30 JAAR! 

Draaier Lie Tjoen Wai 
( boven ) en bnnhwerher Wai 
Tjoei Tek (beneden), die op 
15 M ei j.T. 30 jar en in 
diertSt van onze maatschap· 

pij waren. 

0 Op de Algemeoe Be· 
graafplaats te VIi ingeo is 
he t toffelijk overschot van 
de heer H . chaap, in }even 
leraar nan de practijkafde· 
ling van de De Ruyter,;chool, 
teraardebe teld. Bij de Zee· 
vaartschool schaarden zich 
vele lecrlingcn achter de 
lijkkoets. 

Kadat de zeevaar tscltOiie· 
ren op de begraafplaats een 
erewacht haddeo gevormd, 
werd nan de groeve het 
woord gcvoerd door de h eer 
P. Vijn, directeur van de 
De Ruyter chool. Hij prees 
de ovcrledene al ceo kundi g 
docent eo ceo geacht col· 
lega. l'lamens de d irectie 
nn de K oninklijke Paket· 
vaart Maat ehappij eo de 
K.J .C.P.L. sprak de heer 
E. T. Coroelis woordeu van 
troo t tot de echtgeoote en 
zoon van de overledene. 
Hij wee cr op, dat de naam 
van de heer chaap zeker 
in de barten van de zeevaart· 
eholieren zou voortleveo. 

0 Voor de machinisten · 
examen die in Maart en 

pril j.l. te Djakarta zijo 
gehouden, zijn van ons per· 
onecl 20 men en ge laagd, 

n.l . voor het Voorlopige 
Diploma de l eerling-wtkn. 
l:LF. IiddJ eton, E. I.C. 
Anthonij z, G.II.K. W erteo
broek, II.R. Bou t, H .F. 
Kalaogie, J .H. Kimmel en 
J .H. mith. 

Voor bet Diploma A 
sl aagden de 4e wtkn. R.A. 
de Putter, J.A. f culenkamp, 
A.C. Koning, J .H. J entink, 
L.]. Warbroek, } . Moorman, 
J. v. d. KJok, C. tam, L. J. 
Pool eo J .H. Beumer. 

Voor bet Diploma B-/1 
(oud) slaagden de 2e wtkn. 
A.C. Boelaars en C. lijkhui . 

Voor het Diploma C-1 
( oud) laagdc 2e werkt. 
R.J. de Vries. 

Wij weosen al deze exami· 
nandi vno harte geluk met 
de door hen be.hnalde re ul
taten. De ll. wtkn. die het 
Voorlopige diploma behaal· 
den zijo inrnidd 1 annge· 
steld tot Se werktuigkundi· 
gcn, terwijl degenen, die 
voor bet Dipl. A sl aagden 

a1 nog van 4e tot 3e werk· 
tuigkundigen zijn bevordcrd. 

ok hiermedc wen en wij 
hen geluk. 

0 Mevr. E. E. Mann· 
Grubb, echtgeoote van 2e 
stuurm an Maan, i op 16 
.Mei j .l. met het m .. Maet· 
suycker vergezeld van haar 
zoon naar Awtralie ver· 
trokken. 

0 Boofdwtk. J . A. Wal
rave, die met ve rvroegd 
pen iocn is gegaan , i op 24 
l ei j.l. te ' ingapore gecm· 

barkecrd op het rn.s. Ra ki 
van de . .M. N., op weg 
naar ~eder]and. 

0 l e tuurman J . W. G. 
van Hnaren, vergezeld van 
zijn echtgeoote n zoon, zijn 
op 19 Mei j.J. mel het m .s. 
Tabinta van de . M. . met 
verlof naar • ederland ver· 
trokkeo. Wij wen en het ge· 
zin Van Haareo een plezie· 
rig v rblij£ in edcrland toe. 

0 2c wtk. G. H oogendoorn 
is op 15 April j.l. van inga· 
pore uil per vliegtuig naa r 
1 ederland vertrokkcn voor 
he t doorbrengen van zijn ge
zin cheidiog verlof. Op 18 
April cl.a.v. vertrok 3e wtk. 
~ .J . van Dij k van Djakarta 
per vliegtuig naar Neder· 
land me t gezin sschcidings· 
ve rlo£, t rwijl op 26 April 
de 2e wtk. W. Lorijn o van 
zijn in 'ederlancl doorgc· 
brach l gezinsschei dingsver· 
)of in lnclooe ie terugk rdc 
en het werk heeft hen ·at. 

0 Jn de eornpetitic van 
de kantoor voetbalbonJ 
speelde het K.P.M.-elftal 
tweemaal gelijk, n.l. tegen 
de ploeg van de } ava che 
Bank en legen d ie van de 
Nat. H andel bank. In heide 
gevallen was de uitslag 3-3. 

0 Met hct m. . Oranje 
zijn op 10 pril de h oofd· 
werktu igkuodigen F. A. 
1\Iccrtcns, eo J. H. W ol· 
dringh, de 2e wtk. K. 
Ecka rdt en de .3c wtk. 

. Dam, aUen vergezeld van 
hun gezi nncn, 11aar eder· 
land vertrokken om er hun 
wclverdientl Europees ver· 
lof le gann doorbreogen . Met 

hetzelf de chip vertrok 
ltfdwtk. J. Jlagc mel gezin · 
Fcheiding verlof. Wij wen· 
en ook deze verlofg:mger~ 

een plezierige tijd in ·e· 
derland toe. 

0 IIoofdwtk. A.F.J. J ans
l'en i op 9 Mci j.l. per vlic~r· 
tuig met ~rzin, ~clt ei diogs· 
verlof naar ~ederl and 
gcgaan. 

0 1c stuu rman G. W. de 
Bruyn is op 8 Mci j.l. per 
vlicgtui~ nnar Nederland 
vcrtrokk<'n om aldaar zij n 
welverdienclc gezinqEchei
diog: verlo£ te gaan door· 
hrengen. 

0 Op 10 Mt>i j.l. i" gezag
''Ocrd<'r A. Dijkhuizcn me t 
hrt mailsdli p Omnje van 
Tandjong Priok n na r e· 
dcrlanJ vcrlrokkt>n om er 
zijn Europrt" vrrlof te gaan 
doorbreng:cn. Wij wen en 
hem a!Qnog: ccn plezie ri gt> 
t ijd tot'. Yan hct nauti ch e 
varen<lc pcr~onccl bcvonden 
zic-h op die Oranje ook nog 
l c stuurman II. C. Ver eput. 
2e tuu rman l. Jlag:e eo 2c 
stu urman K . A. Cz<'ch, dir 
heiden c,·encen~ hun E. V. 
in Xc<lcrland gin!!cn door
hreog:cn en wic onzc goede 
W<>ruen 
zr l1en. 

verge· 

Op 5 ~fei j.l. i~ in hct 
Ziekenhuis Petamburan 
overleden de hecr 

U. LOMBACU 

in }even heambte van 
ooze maat.-chappij op hct 
Agentschap te Bandjar· 
masin. Wijlen beambtc 
Lomhach bercil.te de 
leef tijd van bijna 50 jaar. 
Hij wa 29 jaar in dien t 
,·an de K.P.M. 

Hij laat Yrouw co 4 
kinderen achter. 

N amen bet person eel 

I van de maatschappij be
tuig n wij onze inoige 

I 
deelncming met djt ver- ~ 
sch eiden. 

• lot : pg. 15. 
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uorKonaen aan nage1aren oerreKKingen - ...- - ~- ..... ~···~ ·-·J·~ ~ ......... ~ . ....... . ..... '" . ...... .. .. 
van hct (\•oonnalige) Koninklijk e
uorland.;ch-ltl~~chc ( lndoncsi ~ch ) Lt. 
ger, die het Ieven l•ebben verloren au 
gevolg van ecn militaire actie in Iodo
nesi\5 in hct tijdva k 3 ep tember 1915 
to t en me t 26 December 1949, · ter\\-;jl 
zij tij dens die actie in werkelij ke dien t 
wareo. 

Opgaven . verzocht door Nederlandse ministeries van Oorlog 
Overzeese Rijksdelen 

en 

Door de ministers van Marine, van 
Oorlog en voor Uniezaken en Over 
zeese Rijksdelen is bepaald, dat een 
oorkonde zal worden verstrekt aan 
de nagelaten naas te belrekkingen 
van bepaalde categorieen van perso
nen, die tussen 10 Mei 1940 en 
26 December 19-19 onder bepaalde 
omstandigheden bet Ieven hebben 
verloren. 

Aangezien bij de mini ter ies van Oor
log en voor niezaken en verzcel'e 
Rijksdelen oi et van al deze per ooen 
de nngelatcn n aa te hetrckkingen be· 
kend zijn, zijo deze hetrekkiogen uit
geoodigd zich met een vcrzock om ver
strek.king van zulk ecn oorkonde te 
richten tot 

a. het mlnlsterle van Oorlog, a!d. 
Mllitair Personeel, Plein 4 t.e 
's-Ora venhage; 

b. het minlsterle ·voor Un1ezaken en 
Overzeese Rljksdelen, hoo!d afd. 
Mllitaire Zaken, Plein 1 te 's
Oravenhage; 

voor zover h et betrcft de nagc la tcn 
naa tc be trek.kingen van pcrl>on en, die 
gere orteerd hebben onder de minis
tcries van orlog en (de vroegcre) 
kolonieen. 

Bij ecn dcrgelij k ,·erzoek bchoort op
gave le word en gedaan van de nanm 
en voornnum (voorn amen) l'n fu nc·tie 
en - zo mogel ijk- gehoortedatum en 
plaats van de overledcn per oon en 
en -zo mogelijk- gcboortedatum en 
he l tijd tip waarop en de om tandig
hedc n wan ronder de hetrokken per-
oon i overlcclen, al mede de nan m eo 

voornaam (voornamen) van de verzoe
ke r (ve rzoeks ter ) en de anrd van de 
fami liere latie, waarin hij (z ij ) to t de 
overlcden per ooo stond . 

De ca te!!:orieen van per~onen als 
bedoeld zijn: 

Aile rnilitairen der K onin klijkc ~1a

rine, der Kon inklijke Landmacht en 
van het (voorrnal igc) Koninklijk 'edC'r· 
l andscb-Indi che Leger , die het !even 
h ebbcn ver loren als gcvolg van een 
actie van of tegcn de vijantl , welke 
plaa tsvontl in het tijd,·ak ,·an 10 ~1e i 
1940 tot en met 2 'eptemher ]9<1 5 
(capi tulatie van J apa n ), lt'rwijl z ij tij
de.n die ac tie in w erkelijkc diemt 
wnren, zich ni et in krijgsgevaogen chap 
bevon dcn, noch geloterneenl wareo 
in n cutraal gebicd ; 

alJc militairen der K()ninklijke Ma· 
rine, der K ouinkJijke Lno dmach t en 
van het (voormalige) K oninklijk e• 
derlandsch-Indi ch e Leger en nlle 

1.( 

niet-milita iren na 4 cptember 1944 
bchorendc t.ot de .s. , Binneoland,e 

trijdkracht cn", di e het Ieven h ebbeo 
vcrloren als gevolg van ac tieve deel nc· 
ming a an het verze t tcgen de vijand; 

aile mi lita iren de'!' Konioklijke Ma
rine, der Koninklijke Landmacht en 
van het (l-oor·ma lige) K<m inldijk ·e
derlnn d ch-lndische Leger en alle niet
militairen \'Oor 5 eptcmber 1944 tot 
ecn on dergrond . e verzetsorgao is a tie 
of vcrzet groep bchorende, die het 
Ieven hebhen vcrloren al gevolg van 
actieve deelneming ann bet \'Crzet tegen 
de vijand; 

aile militairen der Koninklijke .Ma-

Ile t mini teric van n iezakcn en 
Overzecse Rijksdelen heeft ons verzocbt 
ann he t bovenstaande een zo ruim mo
gelijke publ icatie tc gevcn. Wij mceo
d l." n c r het bes te ann tc doen het in 
,de itlaat" op tc nemcn. De in Ne
derland en het bui tcnland (behalve 
Indone,ie ) vertoevende nabcstaanden 
va n het overleden K .P.M.-pcr oneel is 
door ons Am8terdam-kantoor inmiddels 
van dcze <·irculuire op de h oogte 
~e teld. 

Terwijl het m.s. WiUem Ruys van de Kon. Rol t. Lloyd onderweg was van 
Indones.ie naar Nederland, werd op 27 April j .l. aa n boord van dat schlp met 
grot.e opgewektheld het 25-jarige dienstjubileum van gezagvoerder A.J . Bakker 
gevierd. 

Er waren heel wat repatrierende- en met verlof gaande K .P.M.-ers aan boord, 
die zich -volgens het verslagje, dat wij hlerover van gezagvoerder W. Verbeek 
ontvlngen- om elf uur des morgens in de le-klasse bibllotheek verzamelden 
Daar werd de jubilerende gezagvoerder toegesproken door dlrecteur mr. De Koe 
(zel! met zijn gezin voor verlof onderweg naar Europa> Mr. de Koe schetste 
de verdienslen van gezagvoerder Bakker als collega-K.P .M.-er en als kaplteln. 
Het was van de direct.le ongetwlj reid een aardige gedachte geweest om het 
voor kapt. Bakker bestemde gouden horloge aan mr. De Koe mede te geven, 
opdat deze het hem op z!jn jublleumsdag kon overhandlgenj. Dit was voor 
kapt. Bakker wei een bljzonder grote verrasslng. 

Aan ceremonieel werd nlet vcel gedaan. Het feest werd in intieme K.P.M.
kring geru1me t!jd voortgezet. Ook de gezagvoerder van de .. Wlllem Ruys", de 
heer Visser, gat blljk van zijn belangst.elllng en overha.ndlgde kapt. Bakker 
een traale brlefopener. Hlj zel, dat hiJ niet zo dikwljls de gelegenheld had om 
een jubUeum van een collega mee te maken. 



K.P .M.-ers zeilers : 

Goed begin van zei-lseizoen. '51 
Op 1 April j.l. opende de Koninklijke Zeilvereniging Tandjong Priok bet 

zeilseizoen 1951 met de eerste van de acht periodieke wedstrijden. Evenals bet 
vorige jaar was ook ditmaal de ~.P.M.-zeilvereniging weer present met haar 
drie boten D e i n i n g, W i n d en Z e e. 

Eerlijk gezegd, ging de vereniging 
de eerste wedstrijd m et pessimistisch e 
gevoelens tegemoet, aangezien zij haar 
, cracks'' in het wedstrijdzeilen misten. 
Wij mogen dan in de eerste plaats 
noem en R adius, die zich in Palemhan g 
zit af te vragen , of wij nog ie ts van 
zijn . instructies h ehhen . onthouden. 
Verder nog Monne, die intussen naar 
Holland is teruggekeerd en niet te ver
geten Van Trikt, de geroutineerde 
wedstrijdzeiler , die m et zijn oude 
Ophir nog menige prijs in de wacht 
wist te slepen. 

.Dit jaar is gestart met een nieuwe 
hemanning, die afwisselend als stuur
man en als fokkenist fungeerde. 

In de Deining zagen wij W akka en 
Van Eijk, voorts in de Wind De Lathou
der en Dootjes en in de Zee h et en
thousiaste duo Ostreig/ Stil. 

De eerste we dstrijd werd gcstart met 
een zeer sterke wind, welke in de mid
dag tot windkracht 6 (de B eaufort) 
aanwakkerde. 

' 
· De Wind moest h elaas de wedstrijd 
reeds voor de aanvang opgeven: wegen s 
een gehrok en roer . De Zee en de 
Deining m aakten een vlotte start 
en W akka zag kans om de Deining door 
handig m an oeuvreren al gauw van cte 
hoofdgroep los te maken en zelfs de 
Ieiding te n em en. 

,Deining" wint 
Als eerste rondde de D e i n i n g 

boei-4 en ging met een enorme vaart 
voor de wind op -de finish af, welke 
met een voorsprong van circa 150 
meter werd gepasseerd. 

De Zee m et Ostreig aan b et roer h ad 
het ongeluk door een overslaande golf 
het hoosblik te verliezen. Het was voor 
fokkenist Stil een . h ele opgave om m et 
een slof de hoot bpven water te 
houden. 

,lee" tweede 
Niettemin zag Ostreig kans om de 

Z e e tweede te plaatsen, waarmede 
deze eerste wedstrijd welke van de 
bemanning van de boten bet uiterste 
vergde, voor de K.P.M.-zeilvereniging 
een groot succes is geworden. 

De tweede wedstrijd had plaats met 
weinig en in de aanvang zeer wissel en
de wind. De Zee en de Wind hadden 
heide een goede start, de Deining, deze 
keer m et Van Eijk als stuurman, kwam 
eerst als No. 12 de startlijn overdrijven, 
m aar zag toch kans om zich reeds voor 
boei 6 tot de achtste plaa ts op te 
werken en lag halverwege boei 4 
als no. 4. 

, lee' voor 

De Z e e, nu met Stil aan bet roer, 
wist, dank zij bet uitstekend benutten 
van elk zuchtje wind, reeds voor boei 
4 een grote voorsprong te nemen en 
liep daarna zo regelmatig op de kop
groep uit, dat zij met straatlengten 
won. 

,Wind'' vierde 

De Wind, m et d·e La thou der aan h et 
roer en de Deining vochten gedurende 
het geh ele tweede gedeelte van de 
we dstrijd om de 4e plaats, welk gevecht 
vlak voor de finish resulteer de in een 
spannende loefmatch, die uiteindelijk 
door De Lathouder m et de Wind werd 
gewonnen. 

V ecnler werd op 20 Mei de eerste 
lange afstandswedstrijd gehouden, even
wei onder zeer ongunstige omstandig
heden. De wind, die bij d~ .start reeds 
flauw was, n am helaas in de middag 
niet in· kracht toe, zodat b et traject 
naar de gasboei bij Edam een eindeloze 
drijfpartij werd, waar hij de stroom 

' eveneens een ongunstig woordje mee 
sprak. 

Niettemin zagen bij de N.N.-ers twee 
j acilten k ans, dank zij h et handig ge
hruikmaken van de telken s wisselende 
windrichting, zich van het grote veld 
los te maken, waarhij de Zee met 
Stuurman Ostreig als eerste de gashoei 
passeerde. Op het voor-de-windse
tr aject verloor hij deze voorsprong 
en eindigde als nummer 2 om -+- 18.15 . . 

De ander e jachten kwamen daarna 
m et grotel tijdsverochillen .binnen 
dobberen. 

Vervolg: K.P.M .• Journaat 

<> Met het m .s. Sinabang werd reeds 
geruime tijd de z.g. , Atjehdien st" 
onderhouden, van Singapore en P en ang 
uit op h aven s aan de 'Noord- en W est
kust van Atj eh en voorts op Sibolga, 
Sinab ang, de Nias-havens en Pulu T ello. 
Hierbij werd gestreefd n aar een zo 
regelm atig m ogelijke bediening van 
deze havens, ter voorbereiding van een 
lijndienst. R et ladingvervoer is thans 
zodanig, d at de ruimte in het m .s. 
Sinabang ontoereikend is en m eerdere 
scheepsruimte in da t gebied m oet 
worden gesteld. Hierbij gevoegd de 
wenselijkiheid om een ruimere afscheep· 
gelegenheid te creeeren van J ava n aar 
de Atj ehhavens, is het gehele lijnen· 
complex ter Sumatra's W estkust in 
heschouwing genomen . Meulaboh en 
P enang zullen voortaan als dienstrege
lingh avens worden aangelopen. 

Voor Atjeh is hiermede bereikt een 
2-wekelijkse r ech tstreek se afscheepge
legeuheid n aar P enang en Singapore 
en een rech ts treek se aanvoer vanuit 
Java en Malakka. 

<> 1e stuurman J .M.A. Plante F ebure 
de Villeneu""ve is op 22 Mei j.l. per 
vliegtuig m et gezinssch eidingsverlof 
naar Nederland ver trokken. ' 

<> 3e stuurman W.P. Heye is op 24 
Mei oneervol u i t de dienst der maat
schappij ontslagen . 

<> De 4e stuurlieden H . Vegter , J .A. 
Hannsen, A.L.C. Vis en de 5e wtk. 
P . van Os zijn op 27 Mei j.l. m et h et 
m.s. R adja nit Amsterdam aan gekomen 
en in dienst getreden van onze m aat· 
sch appij waar wij h en van h arte 
welkom heten. 

<> 2e stuurman W. Esselman is op 
15 Mei j.l. met h et m.s. Van Heutsz in 
Djak arta t eruggekeerd van zijn gezins
sch eidingsverlof, dat hij in Australie 
h a d d-oorgehrach t. Hij werd vergezeld 
van zijn echtgenote. 

<> 2e stuurman H.A. van der R eijden 
is op 15 Mei j .l. nit Djakarta naar 
Australie vertrokken. H em is eervol 
on tslag verleend nit de dienst der 
m aatschappij. 

<> In bet begin van de afgelopen maand 
is door de directie bekend gemaakt, 
dat in verband met de gestegen kosten 
voor levensonderboud in Indonesie, een 
extra-duurtetoeslag is ingesteld voor 
bet walpersoneel. 

Het ligt eveneens in de bedoeling van 
de Directie om een inkomstenverbete
ring in te voeren voor bet varende per
soneel. Hierover zijn nog besprekingen 
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Slot: Bombay ontploffing. 

tussen door ontplofte steeds weer 
gloeiende munitie. 

0 p de Generaal Van Swieten troffen 
wij op het achter~chip nog twec overle· 
venden aan. Timin, de oude kok, had 
volkomen ongedeerd op het brandende 
sch.ip de gehele nacht wacht gehouden 
bij de zwaargewonde breeuwer oengo· 
kario. Ook kwamen on kwispelend de 
schecp hondcn ,Teddy" en ,,Kantjil" 
tcgemoct. De ene motorboot ging met 
de gcwonden naar de Wanganella, de 
andere brach t Timin, de honden en bet 
lijk val! de heer Van ~ ijngaarden - dat 
wij, uitwend.ig ongeschonden , naast bet 
wrak van de Ceneraal Vander Heyden 
hadden gevonden- naar de Van Goens. 

De oude Timin kwam aan boord van 
de Van Goens, stak daar kalm een hem 
aangeboden igarct op, vertelde dat al· 
leen z'n ogen een beetje pijn deden van 
de rook - hij was trouwens ook aan de 
h'ril toe-- en begaf zich naar de kenken. 
Twee j aren l ater is hij met de Van 
Goens naar J ava teruggekecrd. Soengo· 
kario tier£ op de W angaru!lla. 

Volgens de officiele rapporten ver
Ioren '756 mensen bij deze ramp bet 
Ieven. In werkelijkheid waren bet er 
zeker meer. De brandweer had zoveel 
mensen en materieel verloren, dat 
aan blussen niet te denken viel. Bet 
duurde nog tien dagen, eer de bran-

den in de dokken waren uitgewoed. 
Bet ,Victoria Dock" werd afgedamd 
en leeggepompt. De gezonken wrakken 
werden z;-edicbt, zodat men ze -toen 
men bet dok weer liet oplopen- kon 
verslepen. De K .P.M .• wrakken werden 
bij Suri op bet strand gezet, waar 
ik ze bij m'n laatste bezoek aan Bom
bay in Mei 1949 nog zag Uggen. 

Enige m aanden na de ramp, toen de 
Vart Goens repareerde, h ield ik toezicht 
op het sleepklaar maken van de K.P.M.· 
schepen. R et gehele omvangrijke werk 
stood onder leid.ing van een chotse 
waterbouwkund.ige, de reserve-luit. ko
lonel Tydeman. lk merkte eens op, dat 
de naam ,Tydem:m" ook in ederland 
voorkwam en dar de gou vernements
marine zelfs een schip van die naam had. 
Hij bleek d.it te weten en vertelde, dat 
in 1643 zijn tamvader uit ederland 
naar Scbotland was gekomen om daar 
een haven nan te leggen. Sindsd.ien was 
de familie ,ver·sehotst", doeh steeds in 
het bedrij£ gebl even . 

Dit is dan de gesehiedenis van de 
, Bombay Dock Explo ion". Wie er meer 
van wil weten, r aadplege het hoek ,Va
ren in Oorlogstij d" door S. J . Graai van 
Lim burg tierum . ok in ons eigen 
K.P.M.-oorlog gedenkboek van ir. Bak
ker taat eco verhaa1 van deze ramp. 

Ben Poeder. 

Het m.s. , Tinombo'' te elat Pandjang. 
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Slot: K .P .M.-journaal. 
gaaode t ussen de .directie en de C.K.O., 
alsmede de S.P.S.I. Ook nan de io
komstenverbetering voor bet varend 
pcrsoneel zal teruz;-werkende kracbt 
worden verleend, zodat zij op dezelfde 
datn;n als de inkomstenverbetcrinr 
van bet walpersoneel zal ingaan. 

0 Gezagvoerder J .A. van den Brock 
Humphrey is op 16 M~i j.J. per K.L.'M.· 
vli egtuig nit Djakarta naar ederlaod 
vertrokken om daar zijn gezins cbei
dingsverlo£ te gaao doorbrengen. De 
volgcnde dag vertrok op dezelfde wijze 
en om dezclfde redenen 1e stuurman 
A.A. Dekker naar het moederland. 
0 Op 26 Mei j.l. vertrok h et m.s. 
}ohan v atl Oldenbarnevelt van Tan
djoog Priok n aar ederland. Van onze 
mnatsehappij bevonden zich ann boord 
de volgende leden va n het persooeel: 
geza..,n·-voerder W. Bakker (die met Yer· 
vrocgd pen ioen is gegaan) , l e stuur· 
man G. Muller (wiens Europee verlo£ 
zal worden gevolgd door vervroegd 
pcnsioen) , 2e tuurman J .IT. Slok-Soede 
(die me t eervol ontslag is gegaan) , 2e 
werklu igkundige A.C. Boelaar met zija 
vTonw en vier kinderen (die net tegen 
de zomer in 1 ederland aankomen en 
daa r hun verlof gaan doorbrengen) , 
employe H.J. Smeet en zijn eeh tgenote 
(ernpl. meets heeft de dienst \'an de 
K.P.M. verlaten) en t.enslotte meVT. 
F.C. van de r l\1eulen-Van der H eyden 
met drie kinderen, het gezin van 2c 
wtk. Van der Meulen, dat in Surahaja 
aan boord van het mailsehip kwam. 

Nede rland 

WERKLOOSHEID WEER MET 10% 
GEDAALD 

Gedurende de maand April j.L 
daalde bet aantal mannelijke werk
Iozen van 86.209 tot 7'7.255. 

Eind April van b et. vorigc jaar wa
ren er 86.143 mannen werkloos, zodat 
bet aantal thans 8888 minder 
bedraa.gt. 

De dalin:; van de werkloosheid kwam 
algemeen tot uiting, maar wel bet 
tcrk t in de bouwnijvcrheid en de 

Ja ndhouw. 
ITct aantal bij de arbeidsb ureaux 

ingeschreven gedemobiliseerden danl de 
van 1628 tot 1420. 

De re]atieve werkloosheid was bet 
hoogst in Dreote met 60, Gronin gen met 
51 en Frie land met 36, he t laagst in 
Overij c ) me t 10 en in Limburg met 
14 werklozen per 1000 mannelijke be
roep b eoefenaren. R et aantal werkloze 
vrouwen daalde van 4762 tot 4368. De 
vraag naar vrouwelijk per oneel teeg 
van 17.882 to t 18.070. 
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