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St. Nicolaas in het 
Logee••gebouw 11Camphuys11 in aanvaring 

uKaloekoe11 

met 

Botsing voor Ambon•§teiger 

Op Zaterdag 25 October j.l. werden des m01•gens om half 'negen op bet 
hoofdkantoor 2 telegrammen ontvangen, afk<rmstig van de gezagvoerders· va11 
de ,Camphuys" en van de ;,Kaloekoe". De inhoud sprak vnor zichzelf. 

Het eerste telegram luidde : 
,aanvaring met kaloekoe welke voor steiger liggend ambon·- kaloekoe 
vier meter water in ruim twee - niet verder zhtkende - eigen schade 
practisch nihil - nader bericht volgt" 

gezagv. ,Camphuys" . 

eri bet tweede : 

Wie tie .koek krijgt •••• 

,kaloekoe aan steiger midscheeps aangevaren door camph11ys - ver
stoomd nabij ondiep water - luik twee gehee) vol stop verder niets -
wachten af of schip verder zinkt stop zetten dan droog - nader bericht 

St. Nicolaas · heeft de afd. P.Z. 
telegrafisch medegedeeld, dat hij 
-vergezeld van Zwarte Piet- op 
Vrijdag 5 December a.s. de K.P.M.· 
kinderen in het Logeergebouw een 
bezcek zal brengen. 

Ook ditmaal zal het voor de Sint 
niet mogeliik zijn om individuele 
bezoeken af te leggen, terwijl het 
oo.k niet in de bedoeling ligt ge-

volgt" · 

-neze ongelukstijding kwam op ·die 
rustige Zaterdagmorgen als een donder· 
slag bij heldere hemel. Door de directie 
werden onmiddellijk . de nodige maat• 
regelep getroffen en - ;n overleg met ? e 
chefs· N.D., T.D. en V.R.V.,- aan de 
betreffende gezagvoerders de · nodige 
telegrafische instnicties verzonden. · 

Om baH 11 kwam een tweede tele-
gram binnen, waarin werd medege-

schenken in te ienden om die door deeld, dat de Kaloekoe bleef drijven, 
de Goed Heiligman te doen uit· de machinekamer intact was en dat er 
reiken. aan stuurboordzijde een gat van 2 m.eter 

Het bezoek van Cle Sint en diep was geslagen, dat liep van de boven
Zwarte Piet aan het Log. eerl!lebouw kant van de dubbele bodem tot en met 

_, het sloependek. Tevens riep ·de gezagv. 
is vastgesteld van 5 tot 7 uur: D'it van de KaloekoE. de hulp in . van . een 
kinderfestijn zal ook nu weer uitslui- expert. 

tend kunnen worden bijgewoond De maatregelen 
door kinderen van 4 tot 9 jaar, ver· De volgende ochtend vertrokken met 
gezeld van ouders of begeleiders. het lijntoestel van de G.I.A. de heer 

-Sint Nicoloas is wei van plan om Jungschlager, chef N.D. en de beer 
-zoals· hij dit ook' bij zijn vorige Behrens van de. T.D. naar Makassar op 
bezoeken deed- zich persoonlijk weg naar Ambon. In Surabaia voegde 
met enkele kinderen te onder· de chef T.D. aldaar, de heer Oudsteyn, 

zich nog bij dit gezelschap. Direct na 
houden, van wie hij heeft gehoord aankomst te Makassar werd een be-
dat ze het afgelopen jaar nu niet spteking , gev~erd ten huize van onze 
bepaald erg lief zijn g~weest. ·_ ~ ' 'agent. In verband met noodzakelijk te 

Als deze ,Uitiaat" verschijnt, zc;rl vervullen formaliteiten, welke nu een· 
· · maal aau een bezoek aan Ambon zijn 

de Sint intus£en te Djakatta %iin . b d . · k 1 t 1 h t 
_! I . · ·,: ·ver · on en, on 1e geze sc ap eers op 

aangekomen. Vanaf ·~ez~ P aatS' .: ·ninsdag 28 October de reis voortzetten. 
roepen wij hem en Plel":'reeels"''ee~l~: ~·.:.:_-· ·on:dertu8seri 'Werden mer de regelma'at 
~ - ortelijk welkom toe. van de klok instrncties uitgeseind aan de 
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gezagv. ,Kaloekoe'' 

verschillende gezagvoerders, verslagen 
getelegrafeerd om de di1;ectie te Dja
karta van de juiste gang van zaken op 
de hoogte te houden, terwijl er tevens 
voor moest worden gezorgd, dat bet no
dige hergingsmateriaal (cement, zand, 
klei enz.) naar Ambon kon worden ge· 
dirigeerd. Ons Makassar-agentschap ver. 
leende daarl:iij de meest denkbare mede· 
werking. V ooral de chef T.D. aldnar 
maakte zich bijzonder verdienstelijk 
om er voor te zorgen, dat aile gevraag· 
de materialen konden worden geleverd, 
zodat deze niet meer van Java hoefden 
te komen. Hierdoor kon dus veel tijd 
worden gewonnen. Zo moest bet vertrek 
van de Van Ricmsdijk, te Makaeear 
liggende, worden uitgesteld en alle ver
zamelde materialen in dit schip worden 
geladen, met de opdracht e.e.n. zo 
spoedig mogelijk naar .Ambon te , ver
voeren. Het gezelschap van de heer 
Jungschlager arriveerde Dirisdagmiddag 
op Ambon. · 

De gebeurtenissen 
Door een gelukkige samenloop 

van omstandigh-:.!den hadden zich blj 
de aanvaring geen persoonlijke·onge;. 
lukken voorgedaan. Op die Zater~ 
da~morgen bevond.en d~ gezagvoer
der en h oofdwerktuigkundige van de 
,Kalookoe" zich op de brug en zagea 
tot hun grote ·schrik de ,Camp .. 
buys" vlak ~ij recht op zich afko:· 

(vervolp: 1:11 p11g. I): 
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De - beschadigde ·,Kaloekoe" 

men. Zij hadden de tegenwoordig
heid van geest om naar heneden te 
snelle~, teneinde _de hutpassagiers 
aan stuurboordzijde te waarscbu
wen, in welke poging zij volkomeri 
slaagden. De le stm. deed hetzelfde 
in de stuurboord-dienstgang. On
middellijk na de aanvaring gingen 
alle passagiers en verschillende )e
den van de bemanning van boord 
en werden de trossen losgegooid om 
zodoende te trachten een eventueel 
zinken v66r de steiger te voorkomen 
en het schip zo nodig in ondiep water 
aan de grond te zetten. Zover is het 
gelukkig niet gekomen, alhoewel het 
niet veel heeft gescheeld. 
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Op de schouder8 van de heer Jung• 
!>chlliger c.s. rustte geen gemakkelijke 

· taak. Direct werd handelend opgetre
den. Een gedeelte van de geloste ladin ~? 
van de Kaloekoe werd, om de stahiliteit 
van het schip te waarborgen, weer aan . 
boord teruggeladen, gaten in de buiten
lmid van het hoofddek gedicht. ver
schansingsdeuren gesloten en dichtge· 
hreeu'wd, naden met cement bestreken 
enz. enz . . 

Op 30 October arriveerde de Van 
R.iemsdijk te Ambon met de te Makas· 
sar geladen materialen. Men wilde 
trachten het gat, dat in de Kaloekoe 
was geslagen, eerst af te dekken met 
een z.g. bergingsmat (bestaande uit 
bout, zeildoek en leer) om het daarna 
geheel a£.doende te dichten met een 
grote bekisting (van 25 m3), waarin 
cemeut zou worden gestort. Mocht dit 
lukken, dan wilde men de op deze wijze 
gerepareerde Kaloekoe op eigen kracht 
n aar Surabaia laten gaan om het daar 
in dok helemaal te doen herstellen. 

Het zou ons te ver voeren in deze 
kolommen aile moeilijkheden op te 
sommen, die 'moesten worden (en inder
.daad werden) overwonnen om deze 
plannen te doen slagen. In de vroege 
ochtend van de 6e November was men 
met het aanbrengen van de versterkin
gen en bet daarmede gepaard gaande 
laswerk reeds zover gevorderd, dat met 
goed gevolg de eerste manoevreer- en 
vaarproeven konden worden gehouden, 
teneinde de noodreparaties en de aan
gebrachte cementkist onder verschillen· 
de omstandigheden te kunnen contro· 
l eren. Alles werd in goede orde bevon
den, z.o zelfs, dat het classificatiecertifi· 
caat en bet certificaat van deugdelijk
heid door de daarvoor aangewezen 
autoriteiten zonder meer werden afge· 
tekend! 

(Slot: pag. 3) 

.De ,,Kaloekoe,. na aan
i£ornst te Surabaia. 



·K.P.M. • tenn1st tegen lnternatio 

Op verliehte haan in Logeergehoow. 

Op Woensdagavond, 5 November, ZIJD de avond
wedstrijden op de verlichte banen in het Logeerge
bouw officieel ingeluid. In pool-verband zal tegen 
lnternatio een aantal wedstrijden worden gespeeld. 

Voor op die 5de Novemher-avond met 
spelen kon worden begonnen, dreigde 
het even _ mis te zullen gaan : regen 
trachtte de tennisvreugde te verstoren, 
terwijl het. licht-aggregaat, dat voor de 
haanverlichting moest zorgen, ook al 
niet wilde medewerken. Gelukkig was 
deze handicap slechts van zeer korte 
duur, zodat er precies op tijd kon wor· 
den begonnen. 

Alvorens met spelen een aanvang 
werd gemaakt verzamelde de heer Hart, 
voorzitter van onze tenniscluh, spelers 
en toeschouwers om zich heen en me
moreerde in een vlotte toespraak, dat 
dank zij de medewerking van de direc
ties der K.P.M. en lnternatio het nu 
mogelijk was 's avonds te spelen. 
Men besch:kte nu over een goed 
verlichte en in prima conditie verkeren· 
de baan. 

Het was . ongetwijfeld een aardige ge-

OP §!LIEEPT®UW 

,Paloh dankt ,Valentijn11 

le stm. B. Broekhuizen, die het com· 
man do voerde op het m.s. ,Paloh ", 
schrijft ons h et volgende: 

Op 4 October j.l. lag de ,Paloh" 
~edurende drie dagen 15 mijl ten Oosten 
van de ,Gebroeders" (eilandengroep 20 
mijl ten Zuiden van Pulit Laoet- Red.) 
met motorstoring ten anker. 

Des avonds om half 8 kwam het s.s. 
,Valentijn" in zicht, dat opdrrrcht had 
ons verder te slepen naar Balikpapan. 
Helaas konden wij met de ons ten dien
ste staande hulpmiddelen met de ,Va
lentijn" geen verbinding maken, waar
hij nog kwam, dat er een behoorlijke 
zeegang stond. 

Gezagvoerder Korving besloot toen' 
zelf het heft in handen te nemen. Een 
Jijn van 350 meter lengte werd achter 
de ;,Valentijn" gesleept, waaraan een 
reddingboei (met branuend Holmes
licht) en een rottan dekstoe1 waren ver
bonden. Langzaam om ons heen draaien
de werden we gestrikt en konden zo
doende de lijn over onze ankerketting 
te pakken krijgen. 

Hulde aan de etat-major van de ,Va· 
lentijn" voor zijn sportieve hulp en ge

. :nde zeemanschap." 

dachte _dit tournooi te doen openen met 
een mrxed-douhle, waarin de di t·: :: l:e 
van de K.P.M. en de agent van lnter
natio waren vertegenwoordigd. 

1 e mixed-double. 
Deze cerste mixed bestond van 

K.P.M.-zijde uit mevrouw van Altena en 
directeur mr. de Koe, terwijl de Inter
natio-kleuren werden verdedio-d door 
mej. Ba?nay en de heer Boer. E~n goed
en rustrg gespeclde wedstrijd, welke 
door lnternatio werd · gewonnen met 
4-3. 

1 e herendoub!e. 
· Een van de beste partijen van de 
avon d. Hierin sr-eclde voor de K.P .M. 
Moerman (DV) en Gerungan (Exp./ 
HK). Van heide kanten werd zeer sterk 
gespeeld. Een werkelij!.: fraaie wedstrijd, 
welke door Internatio (van Leeuwen/ 
Borgers) met 4--3 werd gewonneu. 

2de herendouble. 
Voor deze partij hadden Dam (CM3) 

en Van Santen (CMl) zich verenigd. AI
hoewel het er in het begin naar uitzag, 
dat de K.P.M. thans meer geluk zou 
hehhen, kwam ook Jrier Internatio als 
winnaar uit de strijd. Het team Quast/ 
Khoe won met 5-2. 

2de mixed-double. 
Mevrouw Noordhoek Hegt en de heer 

Hart (seer.) toonden zich hier overtui
gend de meexderen. Deze K.P.M.-com
binatie was goed op dree£ en zorgde dan 
ook voor de eerste overwinning op In· 
ternatio. (mevr. Ros/hr. Kortman) Ge
wonnen werd met 6-l. 

3de herendouble. 
Schramm (Cl\12) en Veenstra (VZ/ 

HK) speelden hier tegen Lommen/ 
Heimerikx. Een aardige partij waar 
h ard werd gewerkt. Ook deze double 
was voor de lnternatio-mensen met 5-2. 

4de herendouble. 
Van Dam (CM3) · met Fels (mag. v. 

gedr.) traden nu in het strijdperk tegen 
Lie Eng Po en Jacobs. Jammer, dat het 
aan K.P.M.-zijde niet erg wilde, zodat 
lnternatio wist tc winnen met 7- 0. 

5de herendouble. 
Het lnternatio-duo Van Wer_en/ 
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Schenk moest hier in· een zeer-goed· ge
speelde ~edstrijd het ondenpit delven 
tegen de K.P.M.-mers Jiich (CM3) .en 
Jansen (pass.) Met 4-3 bewees onze 
double haar .. superioriteit. 

6de herendouble. 
Een fraaie partij van dr. Gentis (Gen. 

D.) en Hamel Jr. tegen Van 't Hooft en 
Lupulissen. Onze inensen toonden . met 
4-3 hUn meerdcrheid. · 

. Van de acht gespeelde partijeli wist 
de K.P.M. er dus 3 te winnen. Na afloop 
van de wedstrijd dankte de agent van 
lnternatio, de heer Boer, met een kort 
woord voor de gastvrije ontvangst en de 
aangename en sportieve verstandho~· 
ding. 

W at ons nog opviel was, dat onder 
het oranje-schijnsel der natriumverlich
ting spelers en bezoekers er bepaald 
,slecht" uitzagen. Maar dat mocht niet. 
hinderen. Er is die Sde Noveml)er fraai 
en sportie£ gespeeld en daar ging het 
toch maar om. 

,Aiam hampir mati ! . . . II 

Ongetwijfeld weet iedereen wat. 
copra is. Wat velen echter niet 
weten, is dat natgeworden copra 
broeiing kan doen ontstaan en 
daardoor gifgassen kunnen optre• · 
den. Om nu te constateren of er 
zich in het ruim va~ een schip 
gifgassen hebben ontwikkeld, past 
men vaak het eenvoudige _ en 
radicale middel toe om een {le
vende) kip, aan beide· poten 
vakkundig vastgebonden, in het 
ruim waar zich .de copra hevindt 
te laten zakken. Blijft het beestje 
in !even dan kan men in dat ruim 
zonder levensgevaar rustig afda._ 
len. Gaat de kip dood, dan staat 
het ,sein" op onveilig ! 

Aan boord van een onzer sche~ 
pen moest nu kortgeleden deze 
,kippenproef" worden genomen. 
De ,ajam" werd vastgebo:riden 
en 1angzaam maar zeker liet me.n 
dit proefbeest in de diepte afglij
den. Men wist op dat moment 
niet, dat een havenwerk~r de kip 
al voor was geweest en- bene den . 
rustig de komst van het neer~ 
dalende pluimvee zat af te wach~ 
ten. 

Wie kan de sch rik van de man 
beschrijven, die hoven · aan het 
ruim met de vierende kippenlijn 
in zijn . han den uit de gapende 
diepte plotseling een stem hoorde 
roepen : ,Stop! ! Ajam sudah 
hampir mati !" · 

(HfstortSch.) 



Scheepsnumen bij de K.P.M. 

De meer recente qeschnedernas 
In ,de Uitlaat" van November plaatsten wij bet eerste gedeelte van het 

artikel , Scheepsnamen bij de K.P.M." van de han.d van de beer H. Klein. 
Wij brengen onze lezers in dit nummer thans het vervolg en slot van 

deze interessante uiteenzetting. 

In· Sept. 1906 worden 4 vrachtschepen, 
met zeer beperkte passagiers·inrichting, 
in aanbouw gegeven hij Fijenoord. In 
de vergader ing van 24 Sept. 1906 zegt 
de administrateur, dat Gedelegeerden 
voorstellen de sch epen te noemen naar 
bekende zeevaarders. Dat is dus geheel 
in de lijn die is uitgestippeld. Zij bad
den namen b edacht, maar vernamen 
dat de Regeringscommissaris hiervan 
een speciale studie had gemaakt en 
namen in overweging zou geven. In de 
vergadering van 24 Dec. 1906 werd toen 
hesloten, op advies van de R C. de 
Beer Kielstra, de 4 vrachtboten te 
uoemen : ,van Nek", ,Le Maire", ,Van 
Spilhergen" en ,s'Jaco.b". Hier zien wij 
dus ook de naam van een gewezen 
G. G. aan een vrachtboot gegeven, zij 
het dan een schip met beperkte passa· 
giers-accommodatie. In de notulen staat 
niets van . be.sprekingen bierover, maar 
bet is duidelijk dat men officieel over
stag gaat met bet geven van namen. Het 
was niet meer genoeg, dat men de 
namen van gewezen G. G. 's voor de 
passagiersschepen reserveerde. Met de 
grote vlootuitbreiding had men eenvou
dig geen G. G.'s genoeg. 
~In zijn · werkje , De Gouv. Generaal 

van · Nederl. Indie" geeft Dr. F. W. 
Stapel in chvonologische volgorde 60 
G. G. 's ; met de naamgeving is de 
K. P.M. gevorderd tot G. G. van Heutsz, 
no. 55 van de lijst. Een vijftal namen 
kwam om de een of andere reden niet 
in aanmerking en zo bleven er 50 namen 
over, alhoewel er veel meer passagiers· 
scbepen waren. Het is dus verklaarbaar, 
dat men het plan om vrachtschepen de 
namen van ontdekkingsreizigers te ge· 
ven 1osliet. Zo kregen wij de ,Rum
pbius", , Melchior Treub", ,Plancius", 
,op ten Noort" , ,van Heemskerk'', ,van 
der Hagen", ,van Linscboten" enz., 
allemaal passagiersschepen. Maar even
goed zien wij de G. G. 's ,de Haan", 
,van Hoorn", ,.Reyniersz" hun entree 
maken. De serie ontdekkingsreizigers 
wordt Wer voortgezet met de ,,Schou
ten", ,rfe Weert", , B arentz" en ,,Ra~
geveen", maar de oud G. G. 's komen 
eveneens aan bod: ,,van Imhoff", 
,Pijnacker Hordijk", ,Sloet van de 
Beele" enz. De v1oot van passagiers
schepen was zo uitgehreid geworden, 
-l at men van 1906/ 1907 af, hen door 

~ar ~amen gaf van oud G. G. · 's, 

,mannen die zich voor Nederl. Jn dii.; 
verdienstelijk hadde:a gemaakt op ver- . 
schillend gebied" en bekende zecvaar
ders. 

Werden sch eepsnamen tot dnsver op 
voorstel van de administl·at~ur v:.stgc-· 
steld (al dan niet met med<!werking van 
gedelegeerden) in 1907 zien wij dat de 
boofdagent, zulks op verzoek van Am
sterdam, een paar namen voorstelt. Dat 
is dan tevens het b egin van de tijd, dat 
Batavia de n amen van vrachtschepen 
voorstelt. H et b etl,of hier 2 schepen, 
die men eigenlijk geen sch cpen durfde 
te noemen, maar stoomlichters. Die 
scheepjes waren door Indie aangevraagd 
v·oor het vervoer van proi: r;:ctc.n vc:. r de 
B.P.M. naar en van Pangkalan Brandau, 
en voor de vaart Singapore-Djamhi. De 
H.A. stelde voor hen de namen 
,Brandan" en ,Djamhi" te geven. Zij 
werden later gevolgd door de ,Benoa", 
,Kalmoa", ,Menggala'' en , Donggala". 
Hier mei·ken wij reeds een klan~.:v.:!rwant
schap in. de naamsuitgang waar het zus· 
terschepen betreft. De tonnage was circa 
300 ton maar in de opeenvolgende 
scheepjes werden steeds verheteringen 
aangehracht. Nu, dat mocht ook wel, 
want de accommodatie voor de opvaren
den was wei het minimum waarmede 
vols taan kon worden. De eerste scheepjes 
badden geen electrisch Iicht. Zij bezaten 
ook geen ankerspil: het anker wenl 
doo1· middel van een kabelaring, die 
over de winch van luik I werd geleid, 
thuis gehieuwd, wat met een oorverdo
vend spectakel gepaard gin g. V erder 
waren de hutteil voor de officieren zo 
laag gele~en, da t men bijv. aan de stciger 
te Belawan liggend vrij uitzicht onder de 
steiger had. 

Maar zoals gczegd, er werden geleide
lijk verheteringen aangebracht en de 
naam ,stoomlichters" geraakte in on
bruik. Nog volgden de ,,Koemai", de 
,Sampit'' (voor de dienst op de zuidkust 
van Borneo gebouwd}, ,.Indragiri" en 
,Sembilan" en dan is het ladingvervoer 
blijkbaar al zo toegenomen, dat een gro
ter type gewenst is. De ,Singkawang" 
en ,Singapore'' maken hun entree in 
1912, weldra gevolgd door nog een vier
tal van dat type, allen rond 600 ton. De 
namen beginnen allemaal met Sing : 
,Singaradja", ,Singkcp" enz. De namcn 
van deze schepen worden ·voorgesteld 
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door de H .A. en wij zien, dat zij meest al 
h etrekking h ehben op de vaart waarvoor 
zij zijn besteld, maa:- waar zij lang niet 
altij,] terecbt komen. H et bedrijf is in 
voJl.e ontwikkeling en de immer te kleine 
·:l oot moet worden ingezet daar, waar 
het op een gegeven ogenblik nodig is. 
Het waren echter altij d namen van J.ndi
sch e plaatsen waarnaar zij genoemd wer
den, met een enkele uitzonderiog van 
een eiland (Sembilan) en een rivier (In
dragiri) . In 1914 worden 2 schepen van 
een vergroot Sing-type besteld; het zij n 
motorschepen- zij krijgen de namen 
,Bengkalis" en ,Boelengan" en me•cn 
1053 ton. Zij komen resp. in December 
1915 en lVIaart 1916 in de vaart en er 
wordt duchtig mede geexperimenteerd. 
Zij h ehhen te weinig snelbeid en wan
neer men in 1920 nog 2 schepen van dit 
type bestelt, worden het stoomsch epen. 
De motor h ad het pleit toen nog niet 
gewonnen. De nieuwe schepen kwamen 
in Dec. 1921 en Mei 1922 in de vaart 
onder de namen , Benkoelen" en , Bin
tot han" . Het B-type was geboren. \ / an
neer de , Benkoelen" c.s. al weer te klein 
worden, wordt een groter type op te· 
kening gehracht, waarvan er maar lief.:t 
5 tegelijk worden besteld. Het zijn de 
,Palehleh", ,Palima", , P.,.!::: :>", , .. :
rigi" en ,Pasir" die in de lo.op vau 
1922 (de ,Palima" in J an. '23) in m~: . 
aankomen. Het zijn schepen van ca. 
1200 ton : het Pa-tvpe. 

Wij zijn met de. beschrijving van de 
ontwikkeling van het type , Koemai"'· 
,Singkep " -,Bengkalis" -, P dim a" ev;!n 
door gegaan en keren nu ecrst weer 
terug. 

De kolenvaart moge t egenwoordig een 
fl·nctie zijn van het:.:een zij is ; : ·:: 
in de jaren tot 1930 was zij voor de 
K.P.M. van wezenlijk belan~. De eerste 
'.:olenboten ,Houtman" en ,Tasman" 
wemden wij r eeds. De , de Greve" met 

naar 5100 tons laadvermogen was jaren
lang bet grootste schip van de Mij. Maar 
in Maart 1915 besloot de R.v.B. tot aan· 
l>ouw van het zelftrimmende kolenschip, 
dat niet minder dan 8100 ton laadver
mogen h ad. H et kreeg de naam ,Ombi
lin" en kwam in Augustus 1916 in de 
vaart. In 1919 werd een klein vracht
schip voor kolenvervoer aangekocht 
(756 hr t) dat de naam ,,Berouw" 
ontving. T en slotte werd in de jaren 
1920/'23 een aantal 4000 tonners aan 
de vloot toegevoegd onder de namen 
, Lematang", ,Stagen", ,Sawahloento" 
en ,Rantaupandjang". Deze vrachtsche
pen waren zowel voor kolenvervoer als 
voor bet vervoer van andere bulkla
dingen icschikt, terwijl men ze zo nu en 
dan zelfs voor stukgoed benutte. Ze 
droegen allemaal namen v::m kolenlaad. 
plaatsen en kolenvelden. 

Nu nog even de Si-typen. Toe~ men 



in 1912 namen voor de nieuweAmt1·alie· 
boten zocb.t (zij moesten kart zi.j n en 
ook de Australicr iets ze~gen), vi2l d~ 
keuze op ,Houtmar." en ,,'"i'r.sman". Hct 
werd aan de H. A. overgelaten <le 
b eide vrachtschepen, d ie clez::l n c:::!en 
droegen, om te dopen. D:! , Hout;nan" 
hevoer de zo juis t geopende J avu-Siam· 
Lijn en hct lag dus voor de h :md h et 
schip te h el·dopen in ,Siam" en de 
,Tasm an" in ,Siak", een naam die 
vroeger al gedragen was door een del· 
(overgenomen) schepen de1· Mij. H ier· 
mede was h et Si-type geborcn, 2000 
tons-scheoen, waarvan er Inter zo vele 
aan de vl~t zouden worden toegevoegd. 
Nog moeten wij de ,Generaal''-schepen 
noemen, 4· schepen van h etzelfde type, 
feitelijk QOK genoemd naar .,mannen 
die zich voor Ned. Ind:ie verdienstelijk 
hebben ge,maakt". De ,Rokan", ,Kam· 
par", en de ,Reteh" vormen weer een 
nitzo~ dering, doordat zij naar rivieren 
zijn genoemd, evenals de benzine
scheepjes ,Moesi" en ,Minjak'' en de in 
Indie gehouwde ,Batak", ,Alfoer'' en 
,Dajak". De omstreeks 1926 uitgezon· 
den vlo-ot van kleine sch ep en zijn alle
maal ·weer naar lndische plaatsen ge· 
noemd. Het waren de , To" en , Ti"• 
typen en de , Ma"-hootjes. 

Enkele lie pen als p assagiers-vrach t· 
schepen te hoek en de overigen als 
vrachtschip, maar waar het allemaal 
kleine sch epen betrof, was eenheid in 
de namen, in casu als vrachtschep en, 
gehoden . Dat m en sommige sch epen, die 
van andere m aatschappijen werden 
overgenomen om de een of andel·e r e
den rustig in het hezit van hun namen 
liet : ,Palnh" e.a., is b egrijpelijk, omdat 
ze hestemd waren slechts kort deel nit te 
maken van de vloot (de , P aloh" vonnt 
hierop een uitzon dering). 

In de 2e wereldGorlog g ing ongeveer 
de helft van ons a?.ntal schepen verloren 
en een grGots programma van nieuw· 
bouw we1·d opgesteld. Voor scbepen, 
d ie voor de oorlog reeds in aanbouw 
waren gegeven en nu opnieuw gehouwd 
dan wei afgehouwd werden was de 
vraag welke namen m en ze zou geven 
niet moeilijk. Zij behielden de. eenmaal 
vastgcstclde namen . Maar men hesloot 
t~vens, dat on der h et nieuwe bestel niet 
Iange r namen van ex G.G.'s gehruikt 
zouden worden. Veel tUd tot het doen 
Yan nasporingen op h et gebied van 
naam geving bestond er niet en daarom 
werd~n aan de 8 verbeterde ,;van de 
Cap:Jllen"-typen ,die in aanhouw wer· 
den gegeven, de namen gegeven van 
, Kalahahi'', , K aloekoe", enz. kortom 
de ,Ka"-schepen. (Men lette op de 
klanl~associatie , KAl ahah i" en ,van 
der CApellen", om aan te geven, dat zij 
tot het type , van der Capellen" be· 
l,oordcn) , De 8 andere schepen, die 

:rdon gobouwd behoorden tot de B· 

kiasse,waarvan wij voo;: de oorlog reeds 
verscheidene schepen in de vaart h ad
den. V crder nog de . 4 zg. vce-hoteu: 
, W aiwerang", ,,Waikelo ", , W aibalong" 
en ,Waingapoe", naar Indonesische 
plaat<cn gehetcn, m eer sp eciaal af
sch ecpplaatsen van karbouwen en paar
den. De overgenomen ,Sitscn "·coasters 
zijn hernoemd naar plaatsen in lndone
sie en passen dus in het k ader. De serie 
kleine schepen, die werdcn uitgezonden, 
kregen eveneens namen van plaatsen in 
Indonesie : ,Betana" en ,Taliwang" 
enz. De ,Sungei"-scheepjes dragen na
men van rivieren , wat verband hield 
m et hun emplooi ; bovendien hadden 
wij al meer schepen gehad met rivier
namen. T enslotte zijn daar nog de 
, Buna Baai", ,Milne Baai" en ,Oro 
B aai" die bestemd zijn om nit de vloot 
te verdwijnen en die men deze namen 
g·af, omdat zij naam hadden gemaakt in 
de Pacific-oorlog onder de namen , Fort 

P. "V .C.•nieuws : 

Wilhelmus", ,Fort.Rensselaer" en , Fort 
Anl&terdam". · 

De heden in aanbouw zijndc schepen 
, van Linschoten", ,van Spilhergen" 
enz. zijit allen genoemd naar zeevaar
ders en ontdekkingsreizigers en daar
mede zijn wij dus aangeland hij h · 
eerste voorstel van de h eer Op ten 
Noort, waar hij in de vergadering van 
Gedelegeerden van I Mei I889 mede
deelt, dat , hij namen voor de nieuwe 
schepen heeft verzameld, nl. 

l e ontdekkings·reizigers ; 
2e sterrenbeelden en sterren ; 
3e goden en godinnen. 

Nu, aan namen van ontdekkings· 
reizigers (~n zeevaarders) is er voor
lopig ·~een gebrek. 

H. Klein 
(gepens. ~hej v. dienst). 

Er zijn weer postzegels! 
De P. V. C. heeft weer een aantal 

zegels ter verdeling klaar liggen. 
Ook thans zijn deze verpakt in con
verts, die ad Rp. 5.- ter beschik
king van · onze verzamelaars kun· 
nen worden gesteld. D e inho,ud van 
deze couverts bestaat grotendeels 
u it de h ogere waarden Nederland 
en Indonesie, wat serie-goed en een 
aardige , mixture" buitenland. 

Zoals gewoonlijk zal ook de op~ 
brengst van deze postzegel-verde
ling geheel ten bate komen van een 
liefdadig doel. 

Als bijzon dere attractie is aan de 
huid ige distrihutie de verloting ver· 
honden van een tiental ,vliegzegels 
f l. 15.- Nederland", waaraan iedere 
inschrijver op een couvert ad. Rp. 5-
automatisch deelneemt. 

Mede op gr01td hiervan kan deze 
keer NIET worden ingegaan op ver· 
z.oeken 0111 meer dan een couvert per 
persoon . Degenen onder ons personeel, 
die aan deze postzegel-verdeling en ver
loting willen deelnem en, w.orden h icr· 
m ecle verzocht zo spoedig mogelijk in te 
schr~jven onder duidelijke vermeldittf! 
van naam, voorletters en ad res ( o pvaren· 
den ook hun rang) en insluiting van 
Rp. 5.-

Indien h et aantal inschrijvingen 
groter is dan het heschikbaar aantal 
couverts, zal de volgorde van. ontvangst 
der inschrijving mnatgevend zijn. Daar 
toegezonden gelden niet kunnen wor· 

5 

den aangel1ouden voor eventueel vol
gende verdelingen zullen deze aan de 
te late inschrijvers worden geretour· 
neerd. 

De insch,;ijviJng sluit uiterlijk u!t~mo 
]anuari a.s., zodat de uitsla!!" van de 
verloting nog in ,De Uitlaa,t'' van I 
Febn1ari za1 kunnen worden gepu-
1>liceerd. 

De ,Postzegel V erdeel Commissie.., 
K.P.M. - Hoofdkanto.or 

Djakarta. 

"Zouden w{j t.:r:.t. ook In aanmerking komen 
11oor een nieuwe ,jfa•'' op Kebajoran? ?" 



VAN DE AFDELING PERSONELE ZA"EN 

De volgend~ mutaties in ons bedrijf von den in de maand Novem her plaafs : (afgesloten op 20 Nov~:tmber i.l.) _ 

Aangekomen : 
J. L. Jonker gezagv, 
F. W. Bonsen empl. 
L. F. Egeter gezngv. 
W. J. Bos 2e stm. 
B. G. Bloemers gezagv. 

.Mevr. A. J. von 
Pesch empl. 

A. Hos · gezagv. 
D. Snip 2e wtk. 
J . F. W. Benz empl. 
J . J . S. van Alphen gezagv. 
A. Anker hfd. wtk. 
A. de Vries 2e wtk. 
J . Meijlink l e stm. 
F. Nak hfd. wtk. 

.13. Gatersleben 
H . P. Valk 
W. J . Pottinga 
M. Sonnenberg en 

echtgen. 
G. A. Steketee en 

-2e stm. 
l e stm. _ 
l e stm. 

adj. chef 

ecbtgen. hfd. empl. 
H. 0. J. Bak~er empl 
F. J . den Ouden empl. 
H. J. Stok le stm. 
C. Tjebbes l e stm. 
C. W. van Mnanen 2e stm. 
J. Balje 2e wtk . . 
L. W. Bense 2e wtk. 
A. den Hartog 2e wtk. 
Mevr. J . P . Nooy· 

Blomhert echtg. hfd. 
em pl. 

Mevr. M. F. v.d. 
Tempel-Hage echtg. em pl. 

Mevr. A. A. Pant· echtg. 
Senstius gezagv. 

Mevr. M. H. Dam- echtg. 
Harmans 2e wtk. 

Mevr. M. G; Bak- echtg. 
ker-Esselman 2e wtk. 

Mevr. M. C. Blok:· echtg. 
Looyinga 3e wtk. 

Mevr. C. Bare~an· ecbtg. 
de ·Maaker . . . 4e s-tni. 

Mevr. G. J . M. echtg. 
Tonino·Zaat 4e stm. 

21[10 per vliegtuig 
21/ 10 " , 
23/10 , 
26/10 " 
27/10 , 

27/ 10 
30/10 
30/10 " 
30/ 10 " 
2/ 11 " 
2/ 11 

.. 
" 
, 
" 

" 
2/ 11 .. 
6/ 11 
6/ 11 , s.s. , Nieuw 

Holland" 
,, vliegtuig 8/ 11 

15/11 
18/ 11 " 

., 
, 

L. van Koolwijk 
J. R. Hiskes 
Mevr. A. van Pelt-ex R.V. 

ex V.G.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 

Heystek ecbtg. em pl. 
Mej. L. Jacometti b eambte 
Mej. M. C. A. C . 

Holman · 

ex E.V. J. Roos 
ex R.V. J . P. Hnaze 

· ex R.V. H. Buth 
ex V.G.V H. Niermans 
ex R.V. Ch. F. Schluter 
ex R.V. J. N. van Santen 
ex R.V. R L b • . S V / R V . a ru-yere _ 
ex · · · · J . van der Klok 

ex R.V. 
ex S.V./R.V . 
ex R.V. 
ex R.V. 

L. J . Warbroek 
C. D. de J ong 
B. Bronsvoort 

beambte/ 
verpl. 

empl. S.M.P. 
I e stm. 
2e stm. 
2e stm. 
2e stm. 
2e stm. 
2e stm. 
3e wtk. 
3e wtk. 
3e wtk. 
3e wtk. 

2.6/ 11 per m.s. ,Oranje" E.V. 
26/ 11 , , , ontslag 

26! 11 
26/ 11 

26/ 11 
26/11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ 11 
26/ ll 
26/ 11 
26/ 11 

" .. 
, " 

.. .. 
, " 
" " 
" " 
.. , 
" " 

" " 

" , 

·" 

, 

.. 

pensioen 

V.G.V. 
E.V./ O.P. 
n.v.;s.v. 
R.V.;S.V. 
R.V./S.V. 
R.V.;S.V. 
R.V./ S.V. 
ontslag 
R.V. 
R.V. 
R.V. 
R.V. 

19/ 11 , m.s. ,Oranje" ex E.V. 

De verlofgangers wensen wij een aangename tijd toe. Zij, 
die de maatschappij rriet pensioen gaan verlaten, we-nsen wij, 
dat zi! nog lang van hun we1verdiende rust zullen mogen 
genieten. 19/11 , 

" 19/ 11 , 
" 19/11 .. " 19/ 11 

" .. 
19/11 , .. 
19/ 11 .. " 19/11 
19/ 11 , .. 

, 
, 

, 
" 

19/ 11 , 
" 

19/ 11 .. .. .. 
19/11 .. " " 
19/11 .. .. .. 
19/ 11 .. " .. 
19/ 11 

" " .. 
19/11 

" 
, 

" 
19/ 11 .. .. .. 
19/ 11 .. .. .. 

ex E.V. 
ex V.G.V. 
ex E.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V. 
ex R.V; 
ex R.V. 

Nieuw aangenomen : 
Th. J . P. Verberne empl. 
J .P. C. D. L. 

Bamkens 
J . Appeldoorn 
N. Dekker 

loc. empl. 
Se wtk. 
II. wtk. 

14/10 per vliegtuig 

l /11 
19/ 11 
19/ 11 

, m.s. ,Oranje" 
, ,. .. 

Welkom bij onze maatschappijl 

Mutaties: 
W. van der Meer hfd. em,pl. 
W.E. Burgemeestre empl. 
A. J . J anssen empl. 
J. R. Hiskes empl. 
J. W. van der Stadt adj. chef 
H. A. Teeuw empl. 
W. Bol empl. 
W. Bakker empl. 
Mr. L. ter Braake chef v. 

dienst 

15/ 10 naar werkpl . Tdj. Prlok 
19/ 10 naar ag. Asahan als agent 
27/ 10 naar afd. Vrachtz./H.K. 
31/10 naar afd. Claims/ H.K, 

3/ 11 naar ag. Tdj. Priok 
3/ 11 naar ag. Tdj. P riok 
7111 naar afd. Claims/ H.K. 

11/ 11 naar afd. Claims/H.K. 

14/ 11 naar ag. Medan als agent. 

Hartelijk welkom in lndonesii:H 

ve~trokk.en : 
K. Koenea 4e wtk. 

S. A. Witte empl. 
W. Lori;jnen 2e wtk. 
S. H. Gerritsen 1e stm. 
P. J . M. v.d. Berg hfd. wtk. 

G. H. den Hoed 

J. v.d. Vuurst de 
Vries 

A. v.d. P alm 

· J . den Hartog 
J. M. Versteegb 
J. Alt 
W. Schneider 
M. Egmond 
~ .. E, l'liie 
" J. Eek~~ut, 

le stm. 

le stm. 
gezagv. 

gezagv. 
gezagv. 
hfd. wtk. 
hfd. wtk. 
hfd. empl. 
hfd •. empl . .. 
hfd • . emil~· -· 

27/10 per m.s. , Srraat 
Makassar" 

31/10 , vliegtuig 
2/ 11 ,, 
4!11 

15/ 11 

15/11 

,, " 
, m.s. ,,Indra· 

pura" 
, vtiegtuig 

(Australie) 

R.V. 
V.G.V. 
R.V. 
R.V. 
R.V. 

R.V. 

20/ 11 ,. vliegtuig R.V. 
20/11 , naar Singa· 

pore R.V. 
28/ 11 per m.s. ,Oranje" R.V. 
28/ 11 , _ , einde K.V. 
Z6/11 ,· _ ;, ,, O.P. 
26/ 11 , " , V.P. 
26/ 11 ., , E.V. 

·26/11 , , " E.V. 
26~11 .. - ,. _ . ,. E.V. 

---6 

On%e 

.Ju~il!arissen in December 1952. 

1 Dec. 1952. 
Tola I 

9 Dec. 1952. 

·25 jaar 

mandur 

J. L. Vcnendaal adj. chef 

22 Dec. 1952. 
S. K. Sie macb./motordr. 

-Makassar 

agent Makassnr 

P.Z./T.D. 

p NZE H ARTELIJKSTE GELUKWENSEN!! 



lt.P.M. _ flatgebouw Kebaioran· 

Betonstorting door mevr. De Koe 

Op Dinsdag 18 November j.I. vond des morgens om 
H uur de ,eerste steenlegging" plaats van het nieuwe 
K.P.M.-flatgehouw op Kehajoran. In aanwezigheid van 
president-dirreteur lk.en, de directeuren Harinck en De 
Geus (directeur mr. De Koe was op dienstreis), aile 

. b'oofden van dienst en verschillende genodigden, schepte 
mevr. · De Koe de eerste heton in de aangelegde fun-

1 dering-ruimten. Onmiddellijk na deze sobere plechtig· 
heid namen de aanwezige bouwarbeiders de schop over 
en hegonnen de funderingen vol te storten. Deze werk· 
zaamheden -waren slechts van korte duur, want even 
later werden aile arbeiders om de aanwezige pen~hulu 
verzameld, die de bif een dergelijke plechtigheid gebrui· 
kelijke gebeden uitsprllL -, 

Ret moment waarop Mevr. E. C. W. de Koe·d' Arnoud het eerste 
beton 1tort. 

Hierop werden de traditionele offeranden, w.o. twee 
geitenkoppen, in tegenwoordigheid van de heer !ken 
op de daarvoor aangewezen plaatsen begraven. 

Het officiele gedeelte was daarmee afgelopen, zij het 
dan dat aile gasten zich hierna om een keurig vcrzorgde 
tafel schaarden om op de voorspoedige bouw een lroel~ 

dronk te nuttigen, terwijl de Indonesische arbeiders de 
aangerichte selamatan aile eer aandeden. 

De plek, waar de nieuwe flats worden gebouwd (aan 
het eerste plein zodra men Kebajoran hinnenkomt)" is 
wei zeer goed gekozen. Overal een ruim uitzicht, zodat 
men straks van overburen geen last zal hehben. De ten
toongestelde tekening (onze TD/ BA maakte het voor
ontwerp dat, op enkele kleine wijzigingen na, zal worden . 
u:tgevoerd) gaf van h et geheel een juist en fraai' beeld : 
30 ,flats" met I en 2 slaapkamers zullen door de uitvoer
der, het A.I.A.-bureau, tegen 1 J anuari 1954 worden 
afgeleverd. 

We kunr.en ons zo voorstellen dat, hoe verder men 
met bouwen vordert, de belangstelling voor een nieuwe. 
flat van de zijde van de K.P.M.·gez2nnen wei heel erg 
gro-ot zal zijn. Wij zijn tenminste zo verstandig geweest 
om nu reeds ooze naam op te geven : je knnt immers 
niet weten ? ! 

E •. T. Corne lis 

Uit Amsterdam ontvingen wij vlak voor het fer , 
perse gaan het treurige bericht, dat op 3 November 
j.l. plotseling te Bussum op 61-jarige leeftijd is over~ 
!eden de sous-chef van ons Amsterdam-kantoor de 
heer E. T. Cornelis. 

Alhoewel op 1 Januari 1952 reeds het tijdstip voor 
de heer Cornelis was aangebroken, waarop normali
ter afscheid van de actieve diensttijd wordt geno
men, was zijn langjarige ervaring op het terrein van 
personeelszaken en ziin werklust aanleiding dat hij 
nog een jaar zijn gewaardeerde krachten aan onze 
maatschappij zou blijven geven. 

In Juli j.l. werd te Vlissingen bij de diploma-uitrei
king aan de leerlingen der ,de Ruyterschool" aldaar 
afscheid van de heer Cornelis genomen. Uit de ge
houden toespraken bleek, dat de wijze, waarop hij 
ook de:z:e taak had uitgeoefend, allerwege was ge- · 
waardeerd en zijn heengaan met leedwezen werd 
aanvaard. Niet kon worden bevroed, dat zo kort 
daarna afscheid aan zijn groeve zou worden geno
men . 

In de afgelopen maanden sloopte echter een on
geneeslijke ziekte zijn krachten en' het is hem niet 
gegeven van zijn welverdiende rust te gaan ge
nieten. 

In :z:ijn 44-jarige loopbaan bij de K.P.M., .laatstelijk 
als lnspecteur Opleidingen, hebben zeer velen, 
ouderen zowel als jongeren, de heer Cornelis leren 
kennen en zij zulle n ongetwijfeld door zijn heengaan 
worden getroffen. 

De begrafenis had op 5 November j.l. onder grote 
belangstelling op de Nieuwe Algemene Begraaf· 
plaats te Naarden plaats. Vele oudere !,eden van ons 
Amsterdam--kantoor brachten mede de laatste eer. 
Namens de K.P.M. sprak de heer Backer woorden 
van afscheid. 

flet uitspreken van de gebeden door de penghulu. Op de 1190T· 
grond de o//eronden 

Hij ruste in v.redel 

1 



Einde van het zeilseizosn 1952 
12-jarige sivr. Derry Hendriks 2e in 

'jaarklassemen.t 

Op 2 Novem
ber j.I. werd het 
zeilse:zoen 1952 
van de Jachtclub 
Tandjong Priolt 
op genoeg!ijke 

• · &...- wijze bes1oten 
met bet verzei'en 
van ecn estafct
te-race. Hieraan 
namen vijf ploe
gen van 6 boten 
deel ( elke ploeg 
bestond uit 2 
Drakcn, 2 -16 m2 

N.N. -ers, 1 vrij
hei-dsklasser en 1 B.M.). Na een zeer 
geanimeerd verloop, waaxin de kan
sen voor elke ploeg na iedere ronde 
weer veranderde, doord:tt hetgeen 
de ene boot goedmaakite de vo1gende 
weer bedierf en andersom, eindigde 
tenslotte de grcep met de blaiUwe 
wimpel (hoe kan bet ook anclers) 
met m~nimaal verschil am eerste. 
Onze N .N. -er ,Wind" (stm. Bras
sem) heeft tot deze overwinning 
ook zijn steentje bijgedragen. 

Op Zaterdag 8 November vond in 
de feeetelijk gepavoisseerde bovenzaal 
van d~ Jachtclub de uitreiking van de 
jnarpt'ijzen plants, In de ltlasee, waarin 
onze K.P.M. -bot en mcczeilen, bleek de 
•• Zec"• (stm, van Santen) van onze 3 
boten uiteindeHjk de hoetc re11ultaten 

NtHltu:: l Eigenaar: I Stuurman: 

l. ~~h. a b. Javahaut Bl'a'fttlsma 
bejal~ 

~. Zee J{.P.M, vau Bautefl 
a. Wind K.P.M, Brassem 

---·-------- ---- -

te hebben hereikt. Zowel in de pt>>·io· 
dieke , lange afstand" - als 

1 
Zaterda!!· 

midclagwedstrjjden bereiktc hij de 2cle 
plaats .in h et jaarklassement, achter de 
,Schob})ejak" van Javahont, die aile l e 
prijzen in tie wacht sleepte. Hij rnocht 
hiervoor dan ook cnige zeer fraaie 
bekers in ontvangst nemen. De .,Wind'' 
(met stm. Brasser.1) bezctte in aile wed
strijden een goede 3de. plaats. De eind· 
·stand van de eerste 3 boten in de 16 
m 2 klasse was als volgt : "" 

Een schitterende prestatie leverde 
last but not least de dochter van wtk. 
Hendriks (het bloed kruipt ......... !), 
die de ongelovel ijke prestatie leverde 
om (op 12-jnrige leefti.id tcrwij l zij het 
vorige jaar eerst leerde zeilen ) in bet 
jaarklassement als tweede te eindigen 
en 14 geroutineerde stuurvrouwen baar 
,spiegel te laten zien" ! Dit was het 
;resultaat om in 3 wedstrijden resp. de 
3de, Sde en 2de plaats te bezetten. Zij 
ontving van de voorzitter van de J acht
club met enige toepasselijke woorden 
een mooi zilveren v.aasje. 

Na de prijsuitreiking werd dit zeil· 
seizoen m et een feestavond besloten, 
,, aar bleek dat op de rhythmische 
touen van de ,Yacht Club Swing Cats" 
de zeilers (sters) ook op cle ghd rle d~ns· 

•.rl oer goed , uit de voetcn" konden. 
Voor bet schuimen van het gerstenat 
wer d op daze avond minder ontzag 
gel:oi:Jn d dan ¥oor het echuimende zilte 
nat tijdens de wedetrijden ! 

6 period. 13 -lanl!eafet. \ 6 Zaterdag 
w~d11tr, wedl!tr. wedetr. 

101 ptfl. I 41 ptn. 86 ptn. 
I 

'74 ptn, 

I 
31 ptlt, 74 ptn. 

M pln. 24 ptn, ss ptn. 

Van ans h.eafrlkantear te Antstet•· 
dam e:Hiviugan wij h e1•leht, tint 
ep 6 <Jer·abeF j.L le Rijsw}jlf Is 
evadedea da h ae1• fi. ll, J, Staa· 
marc, iii la;.o:; :i gail8nsienficai•d 
h a s fdwed;:: ;; ' ''di1.i; 5 a van ansa 

l.i...uQiot!hO.pr1J· 
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S~o~ : ,Camphuys'.' • ,Kaloekoe" 

Nog cen / oto van onze beschadigdc , ICaloekoe" 
DuiclcliJl' ziet men hier de aangerichte ravage. 

Op de 7de November kon met de 
reis naar Surabaia een aanvang wor
den gemaakt. Tevoren was met de 
gezagvoerder van de ,Kaloekoe" af
gesproken, d~ hij het aantal omwen
telingen van de motor zodanig zou 
r egelen, dat het schip hierdoor het 
minst zou trillen. Ook moest men van 
geed weer verzekerd zijn alvorens 
de grote oversteek (altijd nog 1000 
mijl!) naar Surabaia aan te durven. 
Door de voorbeelclige medewerking 
van bet hoofd van de , Djawatan Me
teorologic dan Geofisik" en van de 
Meteorologiscbe clienst van bet vlieg
veld Kemajoran was bet mogelijk 
om 24 uur voor vertrek illit Ambon 
(en verder iedere middag om 12 
uur) de ,Kaloekoe" van uitgebreide 
weersvoorspellingen te voorzien. 

Op .11 November arriveerd~ het scbip 
veilig en wel te Surabaia, waar men 
direct met uitgebreide herstelwerkzaam
heden is begonnen. 

Hulde aan gezagv. A.C. v.d. Kieboom 
en officieren van de , Kaloekoe" als· 
mcde ann de vele anderen, die, onder 
de onvermoeide Ieiding van de chef 
N.D., crin zijn geslaagd een K.P.M.· 
schip vo-or onze vloot te behouden. @ 

TELEGRAFISCHE GELUKWENSEN 
VAN RAAD VAN BESTUUR. 

Op 16 November j.l. on tving d~ 
K.P.M..-dh·eetle van de Raad van Be~ 
gtum· te Amstei'Clanl een telegram 1not 
de vu!Pc:.:Je tnhoud: 

,meJe ue.mcn!l r aad gelultgewenst 
' l " hch :;1U.den ennlwm§t nlmloe we en 
r eetlect v :>ai· prftchtlg \\'ei'k 6p ambon 
tlacu ·, ,oo1· 'lrcl'r :.:ht", 



K.P .M.-hoekey : 

Voorronde competitie: 

Sportelub I verslagen! 

Het hookcy-aeboen is op 1 November 
j,). geopend met de ,voorronde" op de 
konumde competitie, de traditionele 
,hockey·d:~g". De K.P.M. nam hie1·aan 
slechts m e t een elftal deel, hoewel wij 
fl l' in de a.s. competitie met twee - een 
in c1o le en een in de 2de klasse
zullen uitkomen: 

In ons elftal dehuteerden een aantal 
spelo1·s, die na een lange rustperiode 
- men had sedert het verlaten ·der 
schoolbanken veelal goen stick meer 
in handen gehad- thans hun O'l.lde 
fltick--vastheid en ··techniek weer eens 
konden tonen. 

De eerste wedstrijd, · gespeeld tegen 
onze geducht~ rivalen uit de competitie 
van het vorige jaar, de ,Sportclub-vete· 
nmen", werd met een 2 - I over
winning hekroond. Vooral dehutant 
De Mol, die voor het eerst van zijn 
!even een stick omklemde, heeft een 
uitstekende partij gespeeld. Hij als 
1·echtshinnen en Teeuw als linkshuiten 
waren in deze wedstrijd de ,goal
getters". 

Deze overwinning plaatste de K.P.M. 
tegen U.V.S., de sympathicke siUlbn· 
tencluh, winnaar van de Hockey-dag 
1951. Een uitgesproken teveel aan pech, 
dat o.a. linksbinnen Boom een opgelegde 
kans met een hard schot op de paal 
om zeep hielp brengen en keeper Dek
lwr een hal vlak voor de voeten niet 
deed wegwerken, hezegclde, in een ove
rigens gelijk opgaande strij d, met een 
2 - 0 nederlaag het lot van ons elital · 
voor wat hetreft deze hockey-dag. 

Ret ontbreken van spil, aanvoerder en 
trainer Bob Dootjes, die naar · Muntok 
is overgeplaatst, deed zich geducht 
voelen. Het zal hem echter genoegen 
doen te vernemen, dat de animo voor 
de hockey-sport bij de K.J;>.M.-et·s te 
Djakarta van dag tot dag toeneemt. 

De eerste competitie-wedstrijd werd o.p 
Zaterdag 8 November gespeeld tegen 
B.V.C. 2, onze geduchte concurrent van 
vorig jaar, die, , dank zij" een gewijzig
de competitie·indeling, thans toch in de 
le klasse m eespeelt. R et is- in tegenstel
ling tot vele vorig:e - een prettige en 
fairgespeelde wedstrijd geworden, welkc 
door K.P.M. I met 5 - 1 werd gewon· 

' n. 'Van de scores · nam midvoor Rey-

neker er twee en rechtshuiten ]uch, 
rechtshinnen Ahkerman en linksbinnen 
Boom er ieder een voor hun rekenir.g. 
De onvermoeibare Creutzberg h~.cft 
zich (ook als spil) als een spelet· vau 
formaat doen keonen. 

Zondag 16 November gaf K.P.M. I 
partij aan Combiuatie I, cen der sterk
ste elftallen van Djakarta, op een wijze 
die zeker wat lof verdient. Getuig:! de 
uitlatingen van het veelhoofdig pui.Jliek 
was het een fraaie en ze~r spannende 

wedstrij d met wisselende kanscn. 1 am· 
mer, dat het duidelijke K.P.M. -over· 
wicht van het eerste kwartier niet in 
een doelpunt tot uiting is gekomen. 
Ev.en voor de rust maakte Combinatie 
haar eerste goal, vrijwcl omniddc11ijk 
gevolgd door cen tweede. Na de ruGt 
moest - ondanks de vasthoudea de en 
vaak zeer goed stuwende verdediging -
or~ze keeper nog tweemaal worden ge· 
passeerd voor de oude ,geest'' weer OV!<r 
onze worhoede vaard!g werd. In de laat· 
ste 7 minuten snoeide rechtsbuiten ]iich 
een straf-corner onhoudbaar luu·d in en 
omspeelde linksbinnen Boom in een 
laatste run spil, h aifspcler, bac~:;s en 
keeper om daarna, de stick nog steeds 
aan de hal, deze laatslc heel kalm in 
een hoek van de goal te ,dra ;: e;· ~:: . :: 

eindstand hracht een 4- 2 -overwinning 
voor Combinatie I. Hun aaovoerdcr en 
back Maurenbrecher sprak zijn bewou· 
dering uit voor h et opmerkelijke snelle 
spel van de K.P.M.-voorhoede. Doch we 
hopen, dat ui t zijn opmerking over on
voldoende schotvaardigheid en bet na 
de rust vooral zo sterk ontplooide te 
individuele spel een les zal worden ge· 
trokken voor de Zaterdag 22 November 
te spelen wedstrijd tegc:1 de kampioen 
van het vorige jaar en winnnar van de 
Hockey-dag 1952 : . Sportclub I. 

Op 29 November voert K.P.M. 2 haar 
eerste strijd in deze competitie tegen 
de ALRI. 

Wij hopen in ons volgend nummer 
op deze ootmoetingen terug te komen. 

Het ongelofelijke is gebeurd!!! 
Op 22 November j.I. wist ons hockey

team met 1- 0 te winnen van Sport
club I. 

Bravo K.P.M.-hockeyen 1 
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Kerstmis op de 
we•·eldkaart' 

Uok dit jaar zuUen er in Amerika 
weer talloze kinderen zijn; die hun 
Kerstgroeten of Kerstgeschenk2n 
rechtstreeks van het Kerstmannet je 
krijgen. Met eigen ogen zullen zij kun
nen zien, dat op hun brieven of pakjes 
de woorden ,Santa Claus" (Kerstman
netje) staan. Duizenden Amerikaanse 
ouders sturen namelijk tegen de Kerst
tijd de c2deautjes voor hun klnderen 
naar het gchucht in r~~ Veren'.;..Je Sta
ten, dat S:mta Cla,us h zet. D:-. ~'r wcrde:t 
de pakjcs opn:euw vcrzor d: n. 

Bet dm11j2 s~mta C!aus is over'~ens 
reet de en'ge p~aats, waarv::n c!e na::m 
nauw fs ver;,cmb;1 met het K2rJtfcest. 
De om1ernemetide En~e•sz zeeva~rcler 
Cook ontdekte name!?k tijdens een van 
zijn tnch!cn dc-r de S H!le Zu' dzee op 
het e~nde van het j 'lar 1777 een k!ein 
eilaml. Gedt~ rende dz he: de Ker-: 'd~gen 
pro~~ecrde h5j c:r- d:t e~hn-r~ 'e ·~n ·' zn. 

Twee dagen b~er z:~tb ! ·'j v"et aan 
hmcl van he~ eilandje, dat h ij C1r~s'm'-ls 
Isbnd of l{er~~e:·! r.nd no:::::n:l ~. omd:l~ 
hij bet Gp 25 D:.:em~er vaor l:et earst 
had e-ez.:en. 

Ook de Zuid-Afri!:a:mse prav:nc:e 
N:!tal (v~n n atale of gehoorte) werd op 
Kerstmfs ontd 2Is:t, e!l we' do!!r de be
l~ende Portu~ese ontde!lliingsreiziger 
Vase~ da Gama. 

In alle u :thoeken van c~e virereld, zo
wel in de tnpen a!s in de Poolgebieden, 
liggen de plaatsen en de landen, waar
van d2 naam aan het K ':lrstfeest isont
leend. 

Ten Zuid-Westen van J P.va ligt een 
and2r Kersteiland dat Coo~t ontd~kte. 

. !n het En~e'se !"T:lafsch:!!l .Oxbrd<:hire 
ligt het dorpje Christmas Comm<Jn en 
in Brits-Guyana de scMtterende Kerst
mis-waterval!en. Bij K aa!l Room vindt 
Ill tussen twee ei!anden . de Kerstmis
.straat en in de warme wateren van de 
Stille Zu!dzee Yule-Island- of Kersttijd
eiland. Ret verwond-erlijkste is mis
schien, dat een van de havens in de 
bijna onbewoonde Kerguelen-archipel 
in het Zuiden van. de Indische Oceaan 
Christmas Harbour of Kersthaven iS 
genoemd. Want bet gehele jaar door 
wordt dit plaatsje hedreigd door de 
verschrikkelijkste stormen en het ge
we!d van enorme ijsschotsen. 

Maar is het niet heel begrijpelijk, dat 
de mensen, die zich in deze barre streek 
het eerst vestigden, bij het zoeken van 
een naam voor hun woonulaats hebben 
teruegegrepen op het feest, dat ·de 
eeuwen door het symhool is geweest 
van de Vrede te midden van de stor· 
men van de tijd? 

(uit .,Wereld.'') 



Jubile..um a g. 

Men achrij£t ons : 
,.Op 6 November j.I. herdacht de heer 

]. W. v.d. Stadt, agent te Bandjermasin. 
.tijn 25-jarige dienst•juhileum, ter gele~ 
genheid waarvan in de door het agent
schapspersoneel feestelijk versierde wo· 
ning van 9e juhilaris vele autoriteiten 
en vriena«f hijeen kwamen. Onder de 
aanwezigen merkten wij o.a. op de Com
missaris der Nederlanden, !eden van 
het Binnenlandse Bestuur, de hurge
meester van Bandjermasin alsmede vele. 
vertegenwoordigers uit de handel. 

Namens de K.P.M. overhandigde 
gezagv. DeJong de juhilaris bet aebrui-
kelijke geschenk. to 

Hoe populair de beer en mevrouw 
Van der Stadt wei zijn, hleek niet alleen 
nit de vele sympathieke woorden, welke 
werden gesproken, doch ook nit de vele 
fraaie aangehoden ge8c}lenken. Als 

Voor wie is deze 
brief?? 

Op het hoofdkantoor is op 11 
.November j .l. een brief ontvangen, 
gericht aan de K.P.M., doch ken
nelijk hestemd voor een der op· 
varenden van onze vloot. De af
zender is: 

B. JONKER 
Dophoeveweg 8 
Epe 

Degene, voor wie deze brief is 
hestemd, gelieve zich te wenden 
tot de afd. Archie£ (Hoofdkan· 
toor). 

Van der Stadt 

laatste spreker trad de heer Arnold naar 
voren, die· in een geestige toespraak na- · 
mens bet agentschapspersonecl enkele 
schitterende cadeaux aanbood. 

Na dit officiele gedeelte hleef meri, 
onder het genot van een koele dr.onk, nog 
geruime tijd hijeen. Tot besluit van 
deze, voor het echtpaar Van der Stadt 
zo onvergetelijke dag, vond des avonds 
een geanimeerd feest. plaats. Ongetwij
feld znllen de vele K.P .M.-ers van de 
vloot, die bij deze viering tegenwoor
dig waren, nog vaak aan deze genoeg
lijke dag terugdenken. 

Die Lijn E is nog zo gek niet ... .. ... .'' 

Lij.n E-er. 

( Noot van de redactie: Jammer voor 
onze lijn E-ers, dat de heer v.d. Stadt 
inmiddels ruror Semarang is overge· 
plaatst). 

]ubilaris Van der Stadt te. 
midden van personeel, 
en relaties. 

De dlrectle-secretaresse van de 
Rotterdamse rederij ,.Vrachtvaart", 
welk bedrlj! ultslultend zeebewu.st 
personeel Ill dienst wenst te hebben 

(De ,Bl4uwe Wfmpel") 
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Weersvoorspelllng voor de 
seheepvaart 

In Juli van dit jaar is in Londen een 
bijeenkomst gehouden van zeelieden, 
meteorologen en oceanografen, waarop 
men heeft besproken, op welke manier 
de internationale samenwerking op het 
gebied van de maritieme meteorologic 
zou kwmen worden verbeterd. Er is 
toen vooral ook gesproken over inter
nationale toepa8sing van weerkntndige 
gegevens bij het opslaan en stuwen van 
goederen, in het bijzonder van Ievens
middelen in verschillende klimaten. 
Verder wil men het werk van weer
schepen en observatieposten op aile 
oceanen zoveel mogelijk coord.ineren. 

Ondanks allerlei moderne nitvindin· 
gen, z.oals radio en radar, vrijwel 
feilloze reddingsmiddelen en een aan 
het volmaakte grenzende zeewaardig· 
heid van de tegenwoordige schepen, 
blijft het weer een machtige factor in 
het werk van de zeeman. 2300 schepen 
doen op het ogenblik vrijwillige waar· 
nemingen, die van het grootste helang 
zijn voor de weersvoorspelling, maar 
dit aantal moet veel groter worden. 
Want nog altijd zitten er grote hiaten 
in het net van waarnemingsposten. Wij 
kunnen dit met enkele cijfers illustre
ren. 

Van de genoemde 2300 schepen 
sturen 175 Nederlandse schepen hun 
weerrapporten uit de hele wereld aan 
bet K.N.M.I. in De Bilt. Maar aileen 
in Nederland zijn ruim 350 waarne· 
1j1ingsposten gevestigd, dus het dubhele 
aantal van de schepen. Ons land beslaat 
ongeveer ·de oppervlakte van een drie
graadsvak en er worden per jaar 
1.200.000 waarnemingen geregistreerd. 
Voor de samenstelling van de nieuwe 
meteorologische atlas van de Indische 
Oceaan waren gemiddeld per vijfgraads
vak 741 waarnemingen per jaar be· 
schikbaar. Het is dus wei duidelijk, dat 
een en an<\er nog voor uitbreiding vat
baar is. 

Wij hebben deze cijfers ontleend aan 
de zeer interessante redevoering van 
lr. Warners, hoofddirecteur van het 
K.N.M.I. (oud-directeur dept. V. en W. 
in lndonesie), ter gelegenheid van de 
uitreiking van Koninklijke Onderschei
dingen aan gezagvoerders en stuurlie
den, wegens het verzorgen van ver· 
dienstelijke radiografisc4e scheepsweer-
rapporten. " 



Nieuw koopvaardii-monument I 

In ,de Uitlaat" van 1 October j.I. 
schreven wij reeds, dat er ernstige 
bezwaren waren gemaakt tegen het 
gekozen ontwerp voor hef nationale 
koopvaardij-monument. In een 
schrijven aan de ,Stichting Natio
naal Monument voor de Koop
vaardij" zette de , V ereniging van 
Nederlandse Koopvaardijkapirteins 
1943" haar misnoegen met het ,rug
gegraat" -ontwerp van beeldhouwer 
ReyeJ;S reeds ·uiteen. Ook wij staken 
·foen onze meningniet onder stoelen 
of banken. 

Het doet ons daarom genoegen in 
het ,Aigemeen Handelsblad" onder· 
staand artikel aan te treffen, waarin 
wordt medegedeeld, dat nu een 
nieuw ontwerp is gekozen. Het is nu 
maar te hopen dat de heer Carasso 

· met zijn ,boeg" -ontwerp op waardi
ger wijze de verdiensten van onze 
koopvaardijmannen nit de oorlogs
jaren heeft weten nit te ~ee~~en. 

PRINSES. MAR.GRilET 
FONDS 

Het is alweer meer dan tien jaar gele
den, dat in Louden werd opgericht de 
,Stichting voor Oorlogsslachtoffers der 

. Nederlandse Handelsvloot en hun .nage
laten Betrekkingen", later omged·oopt 
tot ,Prinses Margriet Fonds". Tien jaar 
werk voor oorlogsslachtoffers van de Ne
derlandse Koopvaardij. 

Er staan op het ogenblik bij het fonds 
ingeschreven 1200 gezinnen, · waarvan 
de man omkwam; 600 ouders, die hun 
zoon verloren en 400 invaliden. Niet 
allen hebben geregeld hulp nodig, want 
er is de · Wet Buitengewoon Pensi-oen, 
maar er kunnen zich bijzondere omstan
digheden voordoen. Bovendie~ zijn er 
een aantal mensen, die niet onder deze 
wet vallen. · 

Zo konden verleden jaar b.v. 100 
kinderen hulp bij hun studie krijgen, 
er konden vier kampen voor moeders 
worden georganiseerd en 600 moeders, 
ouders, kinderen en invaliden een on· 
hezorgde vacantie genieten in de Witte 
Hull, het vacantiehuis van de Stichting 
,De Zeemanspot" te Zeist. 

Het ,Prinses Margriet Fonds" is niet 
noodlijdend, maar dit _ wil nog niet zeg
gen, dat giften niet welkom zouden zijn, 
zodat waar nodig nog heter en op rUI· 
·~1er schaal ka:1 worden geholpen. 

: ·M:e(bel~mgstelting zien we uit naar 
'- een . afbeeldiitg van deze nieuwe 

keuze v~n lie jury. 

Het ,A. H." schreef het volgende : 
Da~r. het comite van de stichting 

Nationaal Monument voor de Koop• 
vaardij heeft gemeend te moeten af

'wijken van het advies van de prijsvraag
jury, is ovetleg tussen comite en jury 
gepleegd. Na dit overleg heeft het 
'comite z~ch nogmaals beraden waarbij 
de keuze nu is gevallen op het ontwerp, 
·dat onder het motto ,Boeg" was inge· 
'zonden en dat vervaardigd is door de 
·beeldhouwer F. Carasso te Amsterdam. 

Ter verklaring van deze keuze ·her
innert het comite er allereerst aan, dat 
het prijsvraagprogramma wei een zeer 
moeilijke opdracht op de schouders van 
·de deeln~mers leg de. Zij moesten im
'mers een monument ontwerpen dat niet 
;tlleen aan vele begTippen als offervaar

. digheid, plichtsbetrachting, moed in de 
·strijd en vreugde na de bevrijding uit· 
drukking moest gevcn, doch dat daar· 
enboven voor brede lagen ·van de he

·volking hegrijpelijk moest zijn. Het 
com'ite voelt heel wei, dat de prijsvraag· 
inzenders hier nauwelijks volledig kon
'den zijn en dat zij, al naar hun persoon· 
'lijke aard; op een van deze verschillende 
'aspect~n de nadruk hehben doen vallen. 
Aan de andere kant heeft men ook de 

· taak van de jury allerminst vereenvou· 
· digd omdat de inzendingen nu onder ling 
zeer moeilijk vergelijkbaar werden. Dat 
de_jt1ry ~ij haar beoordeling allereerst 
d~ aesthetische betekenis en daama pas 
de algemene begrijpelijkheid van de ont
werpen in beschouwing nam, kan het 
comite volkomen hillijken. 

:Het c;mmite zelf heeft de eis van alge
mbne verstaanhaarheid zwaar doen 
wegen en meent, dat het ontwerp onder 
het motto .,Boeg" daaraan voldoet, zulks 
iri tegenstelling tot het ontwerp, d~t de 
jury voor uitvoering heeft aanhevolen. 
De hesprekingeri met de heer · Carasso 
over het . uitvoeringsontwerp zullen 
thans worden geopend. · 

Lezers spreken 

' In deze ruhri~k' lazen wij in Elseviers 
weekhlad van 30 Aug. j.l. nog een 
niening vaJ;t een zeeman over . het 
,ruggegraat"·ontwerp van heeldhouwer 
:a: eyers: ·, . · · 

Sche:veningen, Aug. 
'foen ik va:a _de week hij de dokter 

zat te . wachten en ik Elsevier van de 
.. vorige w,ee,~ inke_ek b_en ik _eyentjes !)C• 
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11chrokken. Want daar zag. ik zo iets 
vreemds en dat was nota bene een 
monument voor ons zeelui! lk heb 
lang zitten kijken of ik het wei goed 
zag maar ja hoor het was een monument 
voor de zeelui, ten minste als ze het 
gaan afmaken. 

Ik vraag u · of u dat nu ielf ook niet 
een beetje te gortig vindt. U schl'ijft 
dat er wei een h oop . deining over zal 
komen. Nou gelooft u dat maar! Zo 
een ding is een klap in het gezicht van 
de zeelui en een harde klap ook. Die 
man moet heslist zeezie1c zijn gewcest 
toen. hij dat ding in mekaar prutste of 
heeft hij iets tc~cn ons, zeelui? Ik durf 
te zeggen dat zeemeeuwen er niet eens 
op durven gaan zittcn. Het lijkt nergens 
op. Niet eens op ec::t 'aan mootjes ge
sncden :mijboon. W::t betekent dat 
mottenballctje dat er uan lnmgelt? Dat 
mogen ze wcl stcvig v::stbinden, anders 
heb je kans dat je dut d!ng op je hoofd 
krijgt. Niet op mijn hoofd, want ik zal 
daar niet naar pan kijken. Dat is . 
geen monument, maar een mislukt 
droogrekje. Ze moeten het maar· dicht 
aan de wate.rkant zetten, dan zorgeu 
Je zeelui er wel voor dat het op een 
kecr verdwijnt. 

A. Deka. 

NISOOMAARSOO 

Assikopme ouwedagnog 
Andie spelling wennemoet 
Zeggik, asjevereenfoudigt 
Doetdanook ineenegoed 
lkfinhallufwcrruk jammer 
Entis soitdefandetijd 
We gaan loopen met 1-ootje 
En raken een uitgang kwijt 
Kwoudat mennum soogemaakt had 
Deze nieuwe spellingwet 
Daddikniet al wattik goedset 
Feitelijk hep fout geset 
Assik sgrijf hoe iemand lachtte 
Settik foortaan: h h h 
X-pel foortaan met 8 letters 
Doodleuk twoord harmoni-K 
X-grijf, wantattis eenvoudig 
Ookal staatut eerst wat raar, 
As 2 fammekander houwen 
Die 2 houwen van L-kaar. 
Heverwijk zal B-verwijk zijn 
Dattis heus geen gek 1-D 
'n Amsterdammer diede seesiet 
Sgrijft gewoon X-iede-C 
Passop seg daar staatun M·mer 
'k Hou van R-tensoep en V? 
X-Z-T segt tante K-tje 
En de haan segt Q-kle-Q. 

(Overgenvmen uit Societet t sk r abbel.! 
van de On tspcm n ingsvereniging van 
de ;Iolland.sche Soctetei t.) 
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Spannende strijd om ,Brantas"·beker 

Op Zondag 19 Octobe1• j.l. organi~ 
seerde de watersportvereniging 
,Brantas" te Surabaia de jaarlijkse 
wedstrijd voor scheepssloepen, waar~ 
voor de ,Brantas" -wisselbeker be
schikbaar was gesteld. Het. vorige 
jaar wist de afdeling Zeemacht van 
de Nederlandse Militaire Missie op 
deze beker ,beslag te leggen. 

Deze maal had van, onze. maats~hap
pij de Karossa zich laten inschrijven. 
De commandant van de Karossa-sloep, 
le stm. W. A. Breehaart schreef ons 
o~er het verloop van de wedstrijd het 
volgendc: 

,Onder grote helangstelling versche
nen dit jaar zeven sloepen aan de start. 
De Nederlandse Marine · kwam .met 2 
s1;epe.n uit. Een hemand met officieren, 
de tweede met onderofficieren. Ook de 
Alri nam ~et een boot aan de wedstrijd 
deel. Van de hinnenliggende schepen 
hadden nog ingeschreven de "Tjikam· 
pek (K.J.C.P.L.), de Ternate (K,R~L.l 
en de Karossa (K.P.M.). De water
sportvereniging ,,Brantas" liet zich 
ook door een sloep vertegenwoordigen, 
wclke huiten mededinging zou deel· 
nemen. 

Om . 10.30 .uur viel het startschot. 

~--....,~ ----~-------~- - -~ 

Eerst moest met g,estr~ken tuig een stuk 
wo'rden geroeid .(tot aan het einde van 
de Hollandpier), dan zeilen bij en ver· 
der maar zeilen en meeroeien. De baan 
liep van de w.v. ,Brantas" tot een boei 
o.nder de, Ma:lurakust en terug, een 
afstand van ongeveer 3¥2 mijl. . 

Onmiddellijk na het startsignaal wist 
de Tjikampek een flinke voorsprong te 
hehalen en stood deze ook niet meer a£. 
De Karossa liet zich ook niet onhetui!!d 
en hez~ttt~ gedurende lange tijd (ca. 50 
meter achter de Tjikampek) de tweede 
plaats. Op de terugweg werd zij helaas 
gepasseerd door de scherper-zeilende 
boot van de Alri' en de officietssloep 
van de Ned. Marine. 

De Tjikampekkers o_.l. v. stm. Schef
fer. gingen na 49 minuten ale eersten 
door de finish, gevolgd door de sloep 
van de Alri, die een mooie tweede plaats 
wist te veroveren, Derde werd de of
ficierssloep van de . Ned. Marine en 
vierde de Karossa. De ,Brantas" wist 
met vier roeiers de vijfde plaats te 
bezetten, terwijl de Ternate met een 
onderhemande boot .zesde werd .. Van 
de boot met onderofficieren van de 
Ned. Marine werd verder niets meer 
gezien of gehoord. Zij was dus blijkbaar 
uitgevallen. 

--~-- --

. . ..... 

Linlu: Stm. Breebaart, edt. van de ,,Karossa" · 
sloep. 

Na afloop van de wedstrijd werd 
onder het genot van een welverdiend 
koud biertje, door de voorzitier van 
de W.V. ,Brantas" voor dit jaar de 

wisselbeker uitgereikt aan de beman• 
ning van de Tjikampek-sloep, terwijl de 
andere deelnemers als aandenken aan 
deze spannende race een keurig gedrukt 
,bewijs van deelname" ontvingen". 

DIRECTEUREN OP 

DIENSTREIS. 

Met bet m.s. ,Van Riebeeck'': 
vertrok op 22 October j.l. ooze 
president-direeteur -de ·beer lken 
op dienstreis riaar Singapore, 
Saigon en Hongkong. ·Via Singa
pore keerde de heer Iken op 12 
November in Djakarta terug. 

De .bemart'ning van de .. Karossa"-sloep, bestaan·ae· uit: W. ·A. Breebaart (s~uurman) lste stm.; 
C. Bak%er 2de stm. ; E. A. Munster 3de stm.; A. ·v. Deunk 5de wtk.; I , 'Latupoeti ltldingkl. 
' · Foulhtlber ll. kdingkl ... G. Lens Jl. mo!ortlr. : ·J. -,.4. Coem 11. ·proviandJtl. 

Directeur mr. De Koe bracht 
intussen een bezoek aan Singa· 
pore, Penang, Medan en Palem· 
bang.. ' 
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