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jaar, nieuwe staat, nieuw tijdsbestel"

*

~
~

I

~

I~
Ia

,Aan het begin van een nieuw j aar, in een nieuwe slaat, in een
nieuw tijdsbestel, wen sen wij U, led en van h et persone-el met Uwe ge- ~
zinnen, veel geluk en voorspoed.
f'!
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Naar gelang van ras of nationaliteit, van religie of van politiek e
geaarJheid zult ge h et jaar 1950 met uiteenlopende gevoelens binnen- ~
(jf tt·cden.
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Maar als wer k ers in het Paketvaart-bedrijf h ebt gij allen dit ge- ~
~ mcen, dat Uw arbeid zich openhaart op het economische terrein.
f(
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EXTRA BONUS
over 1949

*
Vlak voor het ter perse
gaan, ontvingen wij de volgende mededeling:
De Raad van Bestuur onzer
maatschappij heeft in zijn vergadering van 2 Januari j.l.
zijn goedkeuring gehecht aan
de
toekenning van een
ext r a-b on us aan het op 31
December 1949 in dienst van
het bec;lrijf in Indonesie (in·
clusief Singapore en Penang)
zijnde varende personeel (E.
V.P., onderofficicren A & B,
L.V.P., Chinees- en Maleis
V.P.) en walpersoncel (ingedeeld personeel, maandgeldcrs
en de in vaste dienst zijnde
daggelde~).

En op di't gebied gold, geldt nog en zal steed s blijven gelden , dat hij ~
~
~ zich kan handhaven, die de gemeenschap goede dien sten b ewijst.
f(

Wanneer wij ons dan ook gezamenlijk inspannen om d e dien sten ,
~ welke d e Paketvaart - krachten s hare doelst elling- zich verplicht te ~
~ vervullen, op de best mogelijke wijze te verrichten , dan kunnen wij allen •
~ het nieuwe jaar vol goede hoop tegemoet gaan."
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D eze bonus is b edoeld als
een extra-tegemoet.koming in
d e nog steeds hoge kosten van
h et l even sonderhoud in lndon esie.
Deze bonus b edraagt voor
h et varende p erson eel een
maand basis- plus eventueele
ranggage per 31 D ecember
1949 en voor het walpersoneel
een maand basissalaris, waarbij
voor de daggelders h et maandloon wordt gebaseerd op 25 X
h et dagloon, even een s per 31
December 1949, in b eide gevallen zond er inbegrip van toeslagen, toel agen , premies en dergelijken en verminderd m et de
verschuldigde b elastiug.

Waibalong brengt kolonisten
naar Nieuw-Guinea
Het m.s. W aibalon.g heeft in de laats te tijd enige ongewone emploois
gehad: onlangs bet lcggen van een meerboei in de Tjiloekan Bawan baai en
op 24 December j.l. bet transporf van kolonisten naar Nieuw-Guinea.
V 66r bet schip vertrok, heeft ,de Uitlaat" nog een kijkje genomen a an
boord van de TPaibalong, waarvan hierbij bet verslag.
De drukte aan de kop van de eerste
haven - waar de Waibalong op de
24ste December j.l. lag- was tegen het
uur van vertrek wei huitengewoon g1·oot.
Op de kade h evond zich een groot aantal ,afduwers", aan boord een nog groter aantal reiziger s, die als dekpassagiers
de reis naar ieuw-Guiuca gingen rnak en.
Op het eerste gezi cht hleek het geh eel nogal onoverzichtclijk, maar langzamcrhand kwam er orde. De kolonisten
r eisden in groepeu, die iezamen, wanneer zij eeruuaal in Nieuw-Guinea zoud en zijn aangekomen, bedrijven zouden
o~zetten. Dat hicrvoor niet aileen goede
Wll en veel energie nodig zouden zijn,
r ealiseerden velen zich en zo had men
dan ook practisch van alles meegenom en.

Arke Noachs
, Practisch van alles" is inderdaad
de enige uitdrukking, want op het
Dit is no. 1 -
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Overname uit de inhoud van dit
hlad is slecht.cl geoorloofd met
bronvermelding.
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Aile stukken, ..D e Uitlaat" betreffende, te adresseren:
Aan de Redactie van
,.De Uitlaat", p /a K.P.M.,
BATAVIA-C.
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Hoe werk te vermijden .. .. ..
Uit ceo oude doos
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Zeesleepvaart

gebied van veestapel alleen al
waren alJe dieren in aile kleUI·en
en ...... geuren te vinden op de dekken van de Wc,ibalong: een veertigtal paarden, (Australisch- zowel als
bet kleinere soort uit Soembawa);
een stuk of twintig raskoeien die
met hun zwart-witte kleur ietwat
vreemd aandeden in deze omgeving;
daarnaast een dertig stuks stam boekvarkens en gewone babi's; een
ontelbaar aantal geiten en scbapen,
terwijl ook bet pluimvee was vertegewoordigd door aile mogelijke
soorten kippen, eenden, ganzen en
duiven.
Als dit gedeelte van het dck ietwat
deed denken aan een dierentuin dan
leek bet ach terste gedeelte b eslist wel
op een plantcntuin: pisanghomen, bamboe-bosj es-in-miniatuur, jonge sla en
andere groenten gaven bier een vrolijke
groene noot aan b et geh cel.
Op het hoofddek vonden we enkele
tl:ucks-met-trailers, auto's kisten en de
p ersoonlijke inboedel van de r eizige'r s.
En tussen dit alles in: de kolonisten,
ongeveer driehonderd Indo-Europcanen,
die, .;.o goed en zo k'~aad bet ging, het
zich gerieflijk probeerden te maken op
de dekken. Enkele vrouwen en kleine
kil)dcren waren in de hutten ondergebracht, terwijl de r est op matl:assen en
tikars onder de tentzeiJen was gelegerd.
Van jonge baby's tot oude grijzaards
ontmoetten wij daar.
Nleuw Ieven
Een van de oudste reizigers w.-:s
·de 66- jarige Ier O'Brien, een legendarische figuur, die op weg was naar
.:._zoals hij bet noemde zijn ,derde

vaderland". In zijn jeugd had bij in
de Boerenoorlog meegevochten, was
n a afloop uit Zuid-Afrika gezet en
ha d zich op Java gevestigd, dat hij
nu weer verliet met de levende
have van zijn boerderijtje om een
nieuw Ieven te beginnen in de omg eving van Manokwari.
Anderen hadden nooit de omgeving
van Batavia verlaten en wacbtten met
spanning deze eerste zeer eis a£.
De hoeveelbeid bagage, die werd meegenomen, w as enorm. De passagiers
hadden geboekt voor 650 knbiekc meter
maar toen de kolonisten aan boord gingen, bleek er m eer dan 1000 kubiek
klaat te 1iggen om te worden ingesch eept. Er werd dus druk gcsjouwd.
D e jongere mannen hielpen in de mimcn mee de lading te stuwen, maar bet
mocht niet haten: h et ship was vol, en
zo moest eeu deel van de goederen per
volgcnde gelegenheid achterna wol'den
gestuurd.
In Nieuw-Guinea zullen de kolonisten
allcreerst worden onder gebracht in tent enkampen , maar aangezien er zich ond er de passagiers een aantal bouwkundigen -en t evens bouwmateriaal voor
d e aanbouw van huizen- hevond, zullen in de omgeving van de ned erzettingen spoedig woningen van solidez·e aard
verrij zen. Onder de passagiers h evond
zich ook de }eider van de ieuw-Guinea
kolouisatie-bcweging, Ir . K erckhoven,
die deze reis m eemaakt om zich op de
hoogte te stellen van de tocstanden,
waarmee de kolonisten te maken zouden
krij gen. Op de eerste K erstdag deed de
Wa.ibalong Semarang aan, om aldaar
nog honderdvijftig kolonisten aan boord
t e nemen en op de tweede Kerstdag
Soerabaia waar eenzelfde aantal aan
boord zou komen. Daarna ging de reis
rechtstieeks naar Manokwari en Hollandia.
Slechts een half uur later dan h et vastgestelde tijdstip, om 12 uur, vcrtrok de
W aibalong van Tandjong Priok, met
een wuivende mensenmassa aan de railing, naar een land, voor velen van hen
onbekend.
F. W . ..

Both redt M itch ell-hem :tnning
Ooze B o t h heeft op 23 Decemde piloot tenslotte gedwongen was om
her j.l. assistentie verleend bij het
een noodlanding te maken. Rij koos
redden van de bemanning van een daarvoor om begrijpeljjke r eden en de
,Mitchell"- bommenwerper van zee uit, waar hij in ieder geval minder
de Militaire Luchtvaart.
obstakels zou tegenkomen dan wanneer
Volgens persberichten nit Makassar
hij zou proberen om toch op Mandai
kon de bommenwerper vanwegc het een landing te forcer en. De ,Mitchell"
slechte zicht niet landen op het vlieg- kwam vlak in de buurt van onze Both
veld Mandai. R et toestel bleef rondcirterecht. De ,Mitchell" zonk vrijwel onkelen en onderhield geregeld contact middellijk, maar de nit 5 man bestaande
met de verkeerstoren op Mandai. Intus- bemanning wist bet toestel tijdig te veesen raakte litertje voor litertje de ben- Iaten en kwam ongedeerd aan boord
zine-voorraad van bet vliegtuig op, zodat van de Both. a

UIT EEN ZEER OUDE DOOS

We hebben de feest- en gedenkdagen in de laatste twee weken
van het jaar, dat thans alweer achter ons ligt, besteed om nog eens
gronclig te bladeren in het met de
hand geschreven dagboek van ka·
uitein Engelsman. Het is ons daarbij wei gebleken, dat hij een van
de een;te scheepsofficieren in
dienst van onze maatschappij moet
zijn geweest. Hij sprak n.l. over de
tijd van de Nederlands-Indische
Stoomvaal"t Maatschappij'', die later door de K.P.M. uit deze archi- ·
pel werd verdrongen, mede door
opkoop van de N.I.S.M.-vl'Oot, welke
als .conditie werd gesteld voor terugtrekking uit de lndonesische
wateren.
Kapt. Engelsman was aanvankelijk in
dienst van de N .I.S.M. en voer r eeds in
deze wateren, toen de meesten onzer
nog moeste n worden geboren. Na met
de G.G. 's Jacob in lndonesie te zijn
aangekomen, werd de beer Engelsman
overgeplaatst naar d e Ophir, een naam,
die later door een K.P.M.·scbip werd
overgenomen en nog wei b et vlaggeschip
vim onze maatscltappij. Met deze Ophir,
maakte de beer Engelsman begin 1884
een reis naar Telokbetong, in de Lam·
pong-Baai , om voedsel naar de bevolking te brengen. R e t gebied was n.l.
zwaar geteisterd door de vloedgolf van
30 met.er ( !) hoogte. die in Augustus
1883 was opgeworpen tijdens de uitbarsting van de Krakatau. In de buurt van
Telokbetong was geen boom blijven
staan. ALI~s lag door elkaar en over el·
kaar. Het kostte moeite te T el okbe·
tong voor anke r t e komen, maar het
lukte en de lading kwam nog goed aan
land ook. .

Vier mijl land in
De heer Engelsman vertelt dan
in zijn dagboek nog als merkwaardig·heid dat een gouvernementsstomer, die tijdens de vloedgotf
voor Telokbetong ten anker lag.
door de golf werd opgenomen en
ongeveer
vier Engelse mijlen
bet l and in werd ~eworn"n en
daar is blijven ,,zitten''. Dit ge-

beurde via de kali ...... .. ... .
Later kwam de b eer Engel sman :>p de
G. G. Mey er en h eeft op zij n reizen naar
Tjilatjap nog dikwijls moe ten st oppen
om de cond :m sors te ontdoen van de
puimsteen, die ook verhand hield me t
de uitbarsting van de Krakatau. Dit
pnimsteen is later zelfs op de N oorclkust
van~ Nienw-Gninea
aangetroffen, zo
~chrijft de heer Engelsman.

Nu bleef het, merkw.aa.rdlg genoeg',
bij een gebroken been. . . . Een
paar maanden was hij in het hospitaal.
Dekpassagiers

Na een paar jaren dienst in deze ar·
chipe l, kwam de heer Engelsman als
tweede officier op de Comonha, waarm ee toen de geregelde dienst op China
werd geopend. Hij bracht er de eerste
lading Indonesische sniker mee naar
Hongkong. V oorts bestond de lading nit
oud-roest, krandjangs en gebroken glas.
Men kan zich - met de heer Engels·
man- afvragen, wie deze rommel ooit
zou kopen, 'of de vracht kon opbrengen.
Op de t erugreis van Hongkong werdeu
Chineese dekpassagiers vervoerd naar
Saigon, Billitou en Deli. Omdat de Chinezen nit Hongkon g en die nit Sw11tow
slecht met elkaar konden opscbieten,
hadden er nog wei eens opstootj es aan
boord plaats. Ook op een morgen toen
de beer E n gelsman de dagwacht h ad,
<lie daarop b e t lumineuze idee kreeg
om er de straalpijp op te zetten. R e t
scbip had Scbotse machinisten aan
boord en die vonden het wel een leuK
idee. Ze zeiden: ,Zegt U maar of U
koud water wenst, want we bebben heet
water ook". Ook met h et koude water
was de rei spoedig geblust . .... . .. ... .

Typhoon
Twee · jaar had de heer Engelsman
'op d e Chinalijn gevaren, toen bij onder·
weg van Saigon naar Hongk on g de buitenrand van een typhoon tegenkwam.
Er was toen nog al wat speling in Je
stuurkett~ng en m et de k apitein zelf op
de hrt1g ging de beer Engelsman m t t
enige !eden van de equipage pro!Jercn
die speling e1· uit te n em en . Da t lukte
gelu kkig en toen de typhoon eenmaal
kwam rolde het schip er goed doorheeo.
Het bleef bij een , flinke storm". H ~t
sclup kwam zonder ave rlj Rongkong
binnen.

Aanvaring
Daa rna kwam de h ee'r Engelsman in
aanvaring met een a nder schip. Dat ge·
beurde voor Hongkong en omdat er
toen naar Engeh e gewoonte werd gepro·
ceoeerd kwam ~de Comonha aan d e ket·
ting te liggen. Dnt duu1· o 6 m n<mrlen.
Eennual in B:tta v; ,l t"rug kwam de h eeY
En o-cl..m a n ah J e s tuurm a n op de
Br; mo. rli" •) P rl<- 'II l11 1<kenlij n voe r.
Vo~h <L a ~-l, ..4.>l., 1an zljn tweede
reis. :;:reeg tb beer •,nr:;~l ·r:1an een
ongcluk n.l. een zak rijst op z' n
hoof d. Gelul•kig had hij zo'n leurken zonnehelm op, die de val brali
en voorl{wam dat de heer EngelBman met z'n noofd de zak in schoot
en z'n nek zou hebben gebroken.

De Bromo liep diezelfde reis in de
Spermon-archipel op een rif. Het schip
beeft daar jarenlang als een baken in
zee gezeten, met h et voorschip schuin
omboog.

Verlof
De heer Engel sman zou voor herstel
naar Sindanglaja gaan, doch kreeg h et
zover, dat bij op kosten van de N .I.S.M.
naar H olland mocht (2e klasse), met
een schrijven van inspecteur B. C. de
Jong, dat hij bij terugkomst in Indon.:·
sie zou worden berplaatst. Hij moest
zich te Londen vervoegen - waar het
hoofdkantoor van de maatschappiJ
was- om zijn retourpassage te rege len.
Toen hij er kwam, werd h em meege·
deeld, dat binnenkort h et schip Lady
Wells · naar lndonesie zou vertrekkeu,'
maar onder Engelse vl ag. Aangezien de
heer Engelsman geen Engel s certificaat
bezat, kon van plaatsing op dit schip
nie ts komen. Gelukkig moest er toen ne t
een gonvernementsstomer, de R eiger,
uitgebracht worden. A ls 2e officier ging
hij daarmee naar lndonesie terug.
Over de verdere belevenissen van
de beer Engelsman willen wij in een
volgend nummer nog iets schrijven.
Het gebeurt n.l. niet zo heel diku -ijls, dat wij zo'n gedocumenteerd
verhaal uit de oude doos in handen
krijgen. Bovendien heeft de heer
Engelsman ons nog heel wat te vert ellen uit zijn jare n bij de K.P.M.,
die k ort daarop volgden.
]. B. B.
·~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~**~~
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Nieuw j uorsrec~ ptie
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Op Zondag, 1 Januari
- Nieuwjaarsdag- hebben de
~
beer D. Iken, de heer en
{I
mevrouw D e Koe en de heer
{<
en m evrouw H arinck in bet
Logeergebouw-M:olenvliet aan
bet personeel de gelegenheid
~
geboden zijn gelukwensen in
verband met d e intrede v an
{I
het jaar 1950 -de tweede
belft
van
de
Twintigste
~
Eeuw- aan te bieden. Van
{I
deze gelegenhe!d h ebben zeer
velen gebruik gemaakt.
:g
D e hee r en m e vrouw Hens
vertoefden nog in N ed erhnd.
{I
{I
De receptie b egon om half eIf
f des morgen s, doch reeds geruime
tijd tevoren kwa men uit alle wind·
streken der stad de leden van het
personeel me t hun dames - en
{I
som miaen ook met hun ki nderen{I
~
{t
naar h et
Logeergebouw, waar spoe·
dig een gezellige Nieuwjaarsdru.k·
te h eer ste.
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Hoe ,,-werk'' le ver111ij en .....
,Is Uw ·betrekking, werk of plezier? Als zij aJleen m aar werk is, moet U
v66r de maand om is maar ontslag nemen, want werk is iets, w a t m en doet
zonder dat men er plezier in heeft. 'n K a1·wei, zo U wilt. En Uw Ieven is
veel te kort en te kostbaar om het te verdoen in een baant je, dat U verveelt,
of dat U dwingt om voortdurend samen te :iijn met mensen, die U niet mag,
of dat van U speciale capaciteiten vereist, die U niet bezit."

4

Dat is -in bet kort- de raad, die
William J. Reilly, doctor in de philosofie en deskundige op h et gebied van
beroepskeuze in ,The American Magazine" eens heeft gegeven aan Amerikanen. Op grond van een studie, die hij
van h et onderwerp had gemaakt, was
hij tot de conclusie gekomen, dat de
meerderheid der Amerikaanse werknemers ontevreden is over hun betrekking
en liever wat anders zouden willen doen.
R.ij was opgelopen tegen accountants,
· die liever schoolmeester of poolonderzoekel· zouden zijn geworden en handelsreizigers, die liever in een timmerwinkel zouden staan. Hij had een zoon
van een nogal bemiddelde advocaat gesproken, die grimmig zijn rechtenstudies voortzette en die h em vertelde, da t
hij er op de een of andere manier wel
doorheeq. zou bijten, ofschoon hij in
z'n hart liever geoloog zou zijn geworden .
Iemand, die werkzaam is in een hetrekking, waarin ·hij geen plezier heeft,
wordt naargeestig en zenuwachtig. Hij
wordt gemakkelijk vermoeid en gaat
tenslotte lijden aan indigestie en slapeloosh eid. Hij wordt opstandig e n vindt
de hele wereld een grote b ende.
Een jonge man, die wat kan schrij ven, •
is nog geen journalist. Het kan b est zijn,
dat bij het tempo van een kraut nie t
kan bijhouden. Als hij dan toch in de
journalistiek gaat, gaat, hij b et werk hat en. Maar als hij voor Jeraar gaat studeren , overdag voor de klas gaat staan
en in zijn vrij e t ijd gaa t schrijven en
publiceren, wordt hij ruisschien volkomen gelukkig.
V erandering
D ikwijls is het noodzakelijk, dat
men volkomen van werk verandert.
Zo zijn er talloze gevallen · bekend
van mensen, die op kantoren werken en daar iets doen, waar ze eigenlijk in het geheel geen pleizier in
hebben. Er zitten mensen m et state n
te zwoegen, die zich misschien veel
liever met iets anders zouden bezighouden. Er zijn employes, die zich
met ,dingen" m oeten bemoeien,
terwijl zij eigenlijk veel liever met
,mensen" zouden omgaan. In een
hedrijf als h e t onze, met zijn talloze
afde lingen en de gevolgde practijk
om - althans in den beginne- jong-

ere employes op verschillende van
die afdelingen geruime tijd te Iaten
meelopen, teneinde te kijken, waar
hij zich het beste thuisvoelt of waar
de maatschappij h e m het beste op
zijn plaats acht op grond van zijn capaciteit, is veel variatie mogelijk
D ikwijls zijn m e t verandering van
afdeling door bedrijf en p ersoon
gunstige resulta ten ber e ikt, in het
belang van beide b etrokkenen.
Natuurlijk i s l ang niet i n aile gevallen
een verandering gewenst, althans niet
plotseling. Maar h et is wel altijd mogelijk -en ook gewen st- dat een jongere
employe in zijn vrij e tijd tracht wat op
te steken van h e t werk van andere afdelingen dan die, waarop h ij zelf te
werk is gesteld. H et i s dikwijls voorgekomen, dat dit de belangstelling in een
andere richting heeft gezwaaid en tot
overplaatsing naar een ande re tak van
h e t b e dl'ijf h eeft geleid. H et is d uidelijk,
dat in dit opzi cht b epaald veel initiatief van de empl oye zelf zal moeten
uitgaan. lndien hij op een bepaal de afdeli:ng werk venich t, w aar-ie niet me t
z'n gehele hart bij is en hij doet er verder niets aan, b lijft hij waar hij is. En
als hij al een verzoek tot oveTpl aatsing
na ar een andere afdeling doet , zal h ij
toch moe te n bewijzen , althans re delijk
overtuigend aantonen , d at hij werke nd
op di.e andere afdeling voor de maatschappij meer waard zal zijn en zichzelf bovendien geluk kiger zal gevoel en.
Zonder m eer kan de maa tsch appij zeker
niet op ieder verzoek om overpl aatsing
ingaan .
Drie factor.en
Er zijn -over het algemeen gesproken- drie bela ngrijke factoren,
d a t iemand's succes in zijn werk bepalen. Daar is in d e eerste plaats de
capaciteit om het ~erk te doen.
Hiermee hangt n auw samen de bekwaamheid om· prettig om te gaan
m e t de mensen, met wie men werk t,
of zij nu h ogeren d an wei minderen
zijn. In de d er d e p!aats is er iemand's liefde voor het werk.
D eze vol gorde is willekeurig opgestel d, want capaei teit om een bepaald
we rk t e verrichten is h eel dik wijls niet
eens de b elangr ijkste facto r. Vecl b elangrijker is de lidde voor het werk,

het vcr1an gcn om het werk goed te cloen,
nie t aileen ten bate van he t bed!·ijf,
maar oo!c len bale va n zichzeli.
De bek cnde ontde kker, Thomas Alva
Edison, had een plan om ook de bebelangstelling van nieuwe employe's t e
ontdekken. Zijn plan was een saort van
de moderne psychotechni ek, altbans een
onderdeel daaJ:van. Edison liet beginn elingen rondneu zen in zijn l aboratoria en
werkpl aatsen. E lke dag moest en zij rapporten indienen, met sugges;ties en critiek. Een van zijn ni euwe employe's was
een jonge m an, die sch eikunde had gestudeerd en die had gesolliciteerd na ar
een b etreklcing als ch emiker. Uit zijn
ra pporten hleek ech ter op geen enkel e
manier, .dat hij op dat gebied con structieve ideeen h ad. Daa rentegen scheen
hij vol enthousiasme te zijn voor de feit elijke productie van Edison's appal·a t en voo:r de rec1ame daarvoor. Die :taken lagen h em blijkbaar nader aan h e t
ha rt en hij kt-ceg geen baan in de sch eikundige afde ling van Edison's fahriek en, maar in de pr oductieleiding.
Er zijn h eel wat h edrijve n op de we reid, die nieu we empl oye's een paar
wek en lang een grote versch eidenheid
van haan t jes laten opknappen en h e n
dan nagen·, welke zij h et prettigst vonden . Dit lij kt een alleszins bevredigende
m ethode, ofsch oon er zeker niet kan
worden gezegd, dat b e drijven in h et algemeen zich van deze m ethode bedien en om n a te gaan, waar zij nieuwe employe's wellicht b eter zouden kunnen
gehxuiken dan op de plaa ts, waarvoor
zij h e bben gesolliciteerd. W at dit b etreft, heeh onder getekende zelf een
m erkwaardige ervaring geh a d . lHj sollicitee rde eind 1936 naar een baan op de
t elex-afdeling van een Amerikaans persbureau in Amsterdam, op grond van een
diep e h elangst elling voor deze wondel·baarlijke m achine, waaTVan er een stond
op een klein redactie -bureautje in een
Nederlands provinciepl aatsje. De solllcitatieb rief, die hij naar Amst erdam
schr eef, was een zeer lange en op de
een of andere manie r , an ders dan anders". De directeur van h et betreffende
Amsterdamse kantoor van h et Amerik aanse p ersbureau schreef te rug, dat de
sollici tant vast niet aan een telex-machin e moest gaan zitten om naar alle windstreken door te typen, wat anderen hadden geschreven , m aar dat ondergetekende betel· zelf in de j ournalistiek kon
gaan en of hij maar eens in Amsterdam
wilde komen pratcn. Dat is h et b egin
ge weest van zijn journalistieke werkzaamhetlen. E n de directeur van het
Amst erdamse p ershureau h eeft daarmee
de best e raad gegeven, die onder getekende ooit van iemand heeft gehad.
Slot: ::.ie hiernaast.
•

Verhoudi ng t ot medewerkeN
MiUioen e n em ployes ove r de hele
w er eld, in tienduizenden bedrij ve n
worden ve r der geremd door hun
v erhoudingen met b rut medew e rk e r s. Wanneer me n voortdur e nd
met die mede w e r ker s, m e t de a ndere employes, overhoop ligt, wordt
b e t dagelijkse werk een k arwei v an
de ergste soort. • Wanneer men
daare ntegen goed m et zijn med ewerke rs kan opschieten, m aakt dat
aileen het werk al vcel prettige r .
Ook kan iede r werk interessanter
worden gemaakt, wanneer men voortdurend zoekt n aar mi d del en .o m b eter
te doen. E r is altijd wel iets, da t ander s
~ be te r k an word en gedaa n.
R e t wa t·e gelu k in h et werk ligt echter in de baan, die men doet me t aile
b ekwaarn heid e n enthousiasme, die m en
hezit. In zulk een baa n, in zo'n carrie re,
zit een doel en is steeds h et gevoel iets
te hebbe n be reikt. Zij is niet aileen
maa r werk, da t me n nu eenmaal moet
doen om te e tcn. Een dokter, die de
f>Ols van h e t Ieven h eeft gevoel d, b eeft
nie t· hct gevoel, d a t hij m oet gaan wer k en, als h ij van een feestje wordt weg·
geroepen om een baby op d e wer eld te
hren gen. Er ligt over h et algemeen teveel nadruk op h etgeen wij be horen te
doen , inp l aa ts van op h e tgeen wij we nsen te doen, verlangen te doen. Amel ia
Erhart, de h efaamde vliegster, h eeft
eens gesch reven: , I k b en over de Atl antische Oceaan gevlogen , omdat ik dat
nu eenmaal w:ilde doen. Dat is een reden ,
waarvoor verder geen excuus n odig is,
voor een vrouw, n och voor een m an" .
En of me n nu over de Atla ntisch e Oceaan vliegt, of worstjes verkoopt, of een
huis bouwt, of een vr aeh tauto b estunrt,
of een sehip navigeert, of de b oeken
bijhoudt: de gm otste kr acht komt voort
uit he t feit, da t men da t verlan gt te doen
en verla n gt om h et goed te doen.
J. B. B.

S T0 P
· Me t bet m.s. S urrien to vert.t·ok op
19 Decem ber j .l. n aar Nede rland Baas
A-em pl. A. Doves met E .V.
E m pl. J, G. M R om pel ve rtrok op
19 Decem ber me t de Cons tella tion oaar
Ned erland me t E.V.
e 0 p 17 December j.l. ve rtrok gezag
voerder J L. J on kers per vliegtuig naar
Nede rl an d me t gezinssch eidi n~q·erlof.
H e t contract met ll. wtk l ay Tiong
Gie we rd op zij n ver zoek op 20 Decem·
her j .l. beeindigd.
• Geza .. voer del R. J . Steenborg keer. u1t.
de op 18 "'Decem ber .i-1. per vliegtLug
~ederland van E . V. ter ug.

Bottelier Pon jubileerde
In bet algemeen gesproken stelt
d e reda ct:ie zi ch al enige tijd op b e t
standpunt, ().a t in ,,de U\flaat" weae ns h e t te k ort aan plaatsruimte
~een verslagen ktmnen worden opgen omen va n gevierde dienstjubilea.
Dit is echte r geen wet van Meden
en Perze n, omdat he t kan voorkomen, dat de vie ring v a n een of an der
jubileum door zeer bijzondere omstand igh eden wordt gek enmerkt.
Zull{ een viering had op 14 D ecember j .l. plaats aan boord van de
K a s i m b a r op weg van Waikelo
naa r Soera b aia, ter gelege nheid van
h et 25-ja rig die ns tjubileum va n Bottelier Pon, dat reeds in Januari
1942 had moeten worden gevierd.
Bottelier Pon is in deze maand aan
zijn 33 diens tjaren toe. Aan deze
vie ring werd door het gehele schip,
inclusief de passagiers, deelgenome n. De buldiging van Bottelier
Pon had plaats op bet versierde
1e klasse dek.

Om 11 uur in de morgen van gen oemde da,. wa ren aile officieren en onderofficie~·en, de voltallige bemanning dek·
dienst, machioedienst en C.D., de
meevarende b adjo's en passagi ers samen ,.ekomen op h et eerste klas d ek om
getui'ge te zijn van d e huldiging van
de jubila ris.
Gezagvoerder H . A. Corsten b egon
me t een toelichtin g in h e t Nederland8
op de r edenen van de bijeeok.omst,
waarna hij bottelier Pon en de verde re
aanwezi,.en in h e t lndonesisch toesprak.
D e or>eza;voerder
b eschreef, hoe het jubib
le um eigenlijk r eeds in Januari 1942
h ad m oeten worden geviet·d, maar hoe
daarvan in die tragische dagen van toen
niets was ge k omen.

PRESS!!
H e t hoofdkautoor was op Maandag
26 December (2e K e rstdag), alsmede op
Dinsdag e n W oensdag 27 en 28 December (dag der souvereinitei ts :lve rdra cht
en daa rl aarop'1 de geh ele dag gesloten,
me t l i en ve rstande, dat de afdeiingschcfs va n daartoe in aanme rking. komen de afdelingen personeel konden
aanwiJ zen, da t ter verrichting van urge nte werkzaamheden moest binnenkome n. Dezelfde r egeling gold voor 2
Januari j.l. (Gare beg Maulud) .
• Op 22 December j.l. vertrok bet
m.s. Silincloeng, het zesde scbip der Siklasse u it Amste rdam op zijn maiden·
trip u aar lndonesie.

D e direct:ie had speciaal verzocht
om dit jubileum alsnog te herden ken , zij h e t d an op een datum, die
inmiddels bijna 8 jaar l ater viel,
zodat Pon m omenteel op bijna 33
jaren dienst bij de K.P.M. kan terugzien, een feit, dat w ei voorkomt,
m aar dan toch slechts zelden.
Nadat door de 1e ladingklerk, A .
Kasta nja, op verzoe k van de gezagvoerder de hrief van de directie was voorgelezen, waarin de jubilaris een enveloppe
met inhoud en t.z.t. het traditionele
zilveren hodoge we rd geschonken,
sch e tste gezagvoerder Corsten in het
kort de loopbaan van bottelier Pon, die
in 1917 was begonnen als bedien de op
s.s. Brandan. Hij roemde d e plichtshetrachting en ijver, die de jubilaris steeds
hadden gekenme rkt en h erinnerde er
aan, hoe hij - in 1941 aan de wal te
T g. Priok werkzaam zijnde- niet had
geaarzeld om direct weer te gaan varen,
toen d e maatsch appij een beroep op hem
deed en zodoende m et de overige bemannin"0 van h e t s.s. Duymaer v. Twist
•
in 1942 te Makasser door de J ap gem temeerd werd. De gezagvoerder stelde
de jubilaris als voorbeeld voor de j ongeren, van welke landaard ook, om rustig en ijverig zijn plicht te doen.
Hie rna sprak ds. Van B er gen namens
de passagiers een korte gelukwens uit,
waarna de huldeblijken werden uitgereikt, ten eerste de e nveloppe met inhoud en hijbehorende brief van de directie, een dergelijke enveloppe me t inhoud bijeen gebracht door officieren en
onderofficieren en een grote taart van
de bemanning.
D e jubilaris sprak daarna in een
welgekozen speech een dankwoord,
waarin hij er o.a. op w ees deze
jaren steeds te h ebben kunnen werken d ank zij Gods genade. Hij
spoorde de jongeren onder d e Indonesiers aan om in deze nieuwe ti1d
alle verdeeldheid tussen Nederlanders e n lndon esiers te vergeten en
' slechts samenwerking te zoeken.
D eze woorden w erden met algem ene instemming begroet.
Hierna werd nog op het 1e klasdek
aa n officie ren, onde rofficieren en rndon esische hoofde n van dienst een feestwaarna de b e mandt·onk aan"ehoden,
0
ning - die de gehele verdere dag, vrijaf
had- een slamatan hiel d .. ....
De 14e December zal aan boord van
de Kasimbctr gehoe kstaafd blijven als d e
feestda g van een zeer p lich tsgetrouw lid
van h et IVP oozer maatschappij.
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WRL PERSONEE:L:
Tot Adjunct-Chef de h oofdemploye's : J. E. Bosman
(Werkpl./ Priok) , D. G. v.d. Wolf ( (T.D.j H .K.), L. W .
Wakka (N.D.j H.K.), K. 0 . Ruygrok (Pass. Kant.j H .K.),
M. P. Koning (S'pore), en A. L. v.d. Bosch (V.R.V.j H.K.) .
Tot Hoofdemp loye de employe's: L. H . Clignett (SMP.
Berouw), A . v. Riemsdijk (C.D.j Priok ), J. E. Schroder
(Asah an), Ch. G. Antonissen (Archief j H .K.), Th. A. v.
Vliet (Penang), W. v.d. Meer (Surveydienst/Priok), Djiem
Seng Hoei (Makasser) , C. L. de Vries (Singka wang) ,
P. A. P. Noe (Pemangkat), C. de Lathouder (Ag./ Priok),
]. P.M. Naher (C.M. II/ H .K.) , D. M. v. Leeuwen (Seer.
H.K.) , S. W. Oost Lievense (V.Z.j H.K.) , D. Reyneker
(S'pore), J . G.M. Rompel (E.V.), H. Haas (T .D./ S'baia)
en R . Hoogeveen (Logeergehouw-Molen vliet) .
Tot H oofdbaas de h azen A: P. de Leeuw (\V erkpl.
Priok) , H. A. A'artsen (idem) en M. J . Schram (idem).
Tot Baas A de hazen B: A. H . Remeeus (W e rkpl.
Priok) en H. J. Troost (idem).
•
Tot Employe de heaml!te: D. Kandou (Samarinda).

I

T ot B eambte de h oofdklerken l e kl.: A . W ajong (PZ /
'CD./H.K.), V. E. Lutgens (Su rveydienst/Priok ), Liauw
Tet Liong (C.D./ H.K.), D. M. Gerungan (E xp.j H.K.),
The Hok Seng (Ag./ Priok), M. Pohan (CM.II/ H.K.) ,
The Ek Seng (Makasser ), Thiong T ek Bok (Ink . Mag.
D. / Priok), J . v.d. Brand (C.M. II/ H .K .) , K. P . M.
Wassmer (S'b aia), J. A. P . J anssen (T.D.j Makasser), D. G.
Muller (Chef Bew. Dienst/Makasser) en Lie Kon Sin
(Pontianak) .

PROM
PER 1 JR :
(Ambon), Tan Leng Hoei (C.D.j H.K.), Machratz (Arcl1
H.K.), R. Soemantri (Naut. Inst./Priok), D. S. G. Kaunau
(C.D.j H.K.), Kamsir (Semarang), Abdoel Azis (S' ba'}a
J. M. Jurgens (Hulpagen t Ende h ), Sng Ch oo Eng (S'pore
H en g Hui Yam (S'por e), R. A. L. Soemawidja ja (Arcl
H.K. ), H. R. Mulle r (Makasser), Mej. E. E. Boachi (S•
ma rang) , J . Pattinasarany (Makasser), E. H ornun
(Transportdienstj H .K.), G. J, E . \Veen as (Arch ./ H .K.·
M. Pasariboe (Naut. Inst.j P r.iok) en Lauw Giok Ki1
(Pass. kantoor/ H.K.).
Tot le Klerk de 2e klerken: B. l\1. Tamin (Padartg:
Fataroedin (Padang), Gafoer b. Abd. Rani (Pale~hang;
Moh . Djapar (Samarinda), D. R. Loen (CM. III/H.K.]
Sain AI J acouh (Ag./ Priok), Moh. :Effendi (Parreh ]
Saliba (CM. III/ H.K.), Samsoe Soerjosoetjipto (Ag
Priok), Oep Tek Kiam (Doorvoer/ H.K.) , Tjoa Yang Sian
(Makasser) , Koh Ah Lek (S'pore), Moh. Hoesin (Ag·
Priok) , Ang Liang T en g (S'pore)., Chea h Thye ffi
(S'pore) , Sjahdan Salim (Paneh), Achmad Marzoek
(Ben koele n ), M. 0 . Rambey (Medan) , Moh. Joesoef (C:M
I IIj H.K.), Tjia Tjoe Kiong (C.D.j Priok.) , W. Ch. Sahu
l a ta (C.M. III/ H .K.), M. Basrah (Cheribon), Tjen g Sil
Liem (Semar ang), Mej. A. J obannes (S'pore), W. P . Hattl
S'1Jaia), Tan Kong Han (Semarang), J. F. Zomer s (CM.III,
H .K.), Soeratno (Naut. Inst./ P riok), Anwar Hassan (Go
l'Ontalo), Saiiman (P .Z.jW.P.j H.K.) en R. A. Moeljaa t
madja (CM.Ij H.K.).

Tot Hoofdlderken le kl. de hoofdklerken 2e kl.: Kho
Len g Ham (S'haia), Lie· Njie Njan (Kocpan g), A. Paul
(Arch.,/H.K.), S. Nento (Gorontal o), J. Scndouw (Naut.
Inst./ Priok), W. Souhoka (Ink. & Mag. D ./ Priok) , Moh.
Joesoef (C.M. IIIj H.K.), -' H. A. A. Nunumete (Ag.
Priok), Tan K eng Siang (C.D.j H.K.), R. R. L. Londong
(Makasser ), I . Pooe (Gorontalo), Gde Nate Natik (Boeleleng), E. Siegers (S'haia) , A. S. Ch. Pandelaki (V.R.V.
H .K.), J . A. Schulz (Bew. Dienst/Priok), E. R. K ern
(Medan), \V. A. Wilson (Log. geh. Molenvliet}, F. A . Lutke
Schipholt (Ag./ Priok) , Alibasah (Naut. Inst.j Priok),
M. Fitters (Makasser), A. L. P. Rademaker (Archi efj
H.K.), D . A. Thyssen (C.D.; H.K.), , R. Hanafiah
Achmadi (CM. II/ H .K.), H. P. Wowiling (C.D./Priok),
Ch. Baudion (CM.II; H .K.), en M. Cbasb oellah (CM.II/
H .K).

Tot 2e Klerk de 3e klerken: A . Saba roe (Ink. & Mag. D
Priok), Ahd. Moerad b. M. Zen (Palemhang), E. Ph. Lan
tang (S'haia), Baharoeddin (Medan), Chea Lean Sui (P e
nang), 0 . Ish ack (Ink. & Mag. D.j Priok) , Goh Gek Sen1
(S'pore) , Mas Soerjatin (Ink. & Mag. D./ Priok), I smai
Hilapa (Gorontalo) , C. Lopulal an (Ambon) , Alimara (Ink
& Mag. D.j Priok), R. Nambon (Panch) , Achmat Haroer
(Panch ), Arwat (Semarang), M. Doedindidjaja (\Verkpi
Priok) , F . Assegaff (Ambon), R. \Vijadi (Doorvoer/ H.K.)
G. Amahoroe (Makasser), Boerhanoedin (Pare-Pare) ,
P . M. Jansz (Makasser), Boenjamin (C.M. IlljH.K.) .

Tot Hoofdklerken 2e kl. de klerken l e kl. : M. Saleh
(B alikpapan), H. Mailoehoe (Ag./ Priok), Mocdjitaha
(C.M. II/ H .K.), Abd . R achman (Pangkal-Pinang), Tjia
F oen Lie (Agt./Priok), F . L. Tanod (Menado) , F. Mamoedi (Menado), Anang Karim (Makasser) , -Moh. Ali
(Cheribon), Tan. Kheng Seng (Makasser), F. A. Syauta

Wii wensen allen nom~
van bar

'

Tot Gezagvoerder de eerste stourlieden: H. A. Vool!el ;
N. de Groot; W. Bakker; J . D. Cournou; A. H. v.d. Belt;
J . H. J. v. Ravesteijn; C. Harder; G. Al tona; D. v. Santen ;
G. :S.ilverda; H . Visser en P. Visser.

0 TIES
U RRI 1950

I

H. J. M•engkom (C.M. III/ H.K.), Dj•hri• Oelo!; (Ma·
I kasser) , Moedin (Makasser), A. S. van der We~·f (Makasser) , F. Ch. Rem·hoff (C.M. III; H.K.), Boenadi (C.M. III
H.K.), Djohari Rikin (Tikkerijj H .K.).
Tot Hoofdtikk. 2e kl. de tikkers le kl.: Moerdang
(C.M. IIIj H.K.), Soejono (Tikkerij IH.K.), R am eli Arifin
(idem) , M. Badjoe1i (idem), A. R. Djaani (idem) en
Achtuad Jahja C.M. III/ H.K.).
T ot Hoofdtelefoniste de telefoniste le kl.: Mevr. A. de
Pass-Woodford (S'pore) .
Tot Verpl. le kl.j H.K. le kl. de ver pl. le klj H .K.
2e kl.: A. Lantang (Polikliniek/ Priok).
Tot Portier le kl. de portier 2e kl.
{Bew. Dienstj Priok).

Ihrah~m

b . Fatahan

Tot Hoofdpakhuismeester de pakhuismeester l e kl.:
M. P. van der Hoff (S'haia) .
Tot Hoofdvoorman de voo1·man le kl.:
Ossenbruggen (Ag. Priok) .

V.ABEND PERSONEEL :

Cl1. P. van

Tot Voorman le kl. de pakhuismeester 2e kl.: Haloedin
/

b. Baginda Ondolan (Medan).

T ot Voorman le k l. de voorlieden 2e kl.: E. U. Gross
(Ag.j Priok), Ch . F . Heuvel man (idem) en J. L. Luhulima
(idem).
Tot Voorman 2e kl. de voorman 3e kl. : H. R. Voll
(Makasser).
Tot P akhuismeester le k l. de pakhuismeesters 2e kl. :
H. A. van Lier (Ag./ Priok) en Ch. Nanlohi (idem ) .
\

Tot Pakhuismees.ter 2e kl. de pakhuismeesters 3e kl.:
.. Lewerissa (Tg. Priok) , J. H. Piche! (Tg. p,·iok) , Hoeam Daeng Rewa (Makasser), The Tjie Jan (S'baia) .

s bet gehele personeel
geluk!

Tot le Stu urman de 2e stuu rlieden: J . P lugge; H. Berk hout; H. Meyer; G. v.d. Kleyn; A. Feberwee; J . Punt;
B: Broekhuizen; P. den Heyer en A. J . J . de F eyter .
Tot 2e Stuurman de 3e stuurlieden : J. Ch. H. K orff ;
J. Schaap; H. N. Schepman en W. J . Bos.
Tot 2e Stu urman (met terugw. kracht tot 1 J ul i 1949)
de 3e stuurlieden: M. Hage en Tb. Koeslag:
Tot 3e Stuurman de 4e stuurlieden: A. B. Albrecht;
H. Buth; M. Kerkhoff; J . A. Had.n.gsma; H. L. van Dam;
M. H. Mol; K. Glas; W. P. Ileye; H. F. Ot tenhoff;
J. Devilee; B. R. B eekhuysen; J. M. Westerkamp;
C. Bood; H. Koch; R. Severien; C. P. v: d. H eyden;
A. J. E. M. v. Ekelenburg; J. Bakker; A. J. Manuputy;
A. A. A. P er sodn; P. Zonneveld; J. L. Elmont en H. W. G.
Kuster.
Tot Hoofdwerktuigkundige de 2e werktuigkundigen :
A. Anker ; J. F . Hasz; G. van Dijk; G. H. Uitzinger;
J. van T~il ; T. S. Kwee ; W. G. de Jong; C. J. van den
H euvel ; H. Th. P ipper; H. G. Geysen ; A. G. Schieffeler s ;
J. J oha; W. de Vries ; H. L. Oei; W. Th. P. Mierop en
J. L. J aus.
. Tot 2e Wer ktuigkundige de 3e werktuigkundigen :
L. E. van den Worm; H. Hillehrandt; H. T. Koa;
I. Douw ; B. Sjouw; J. P. van der Endt; W. L orijnen;
R. L. Raak ; J. de R eus ; H. Lijk.lema; R. Pagels ; Th. B.
K ers; J. K. Nij dam ; F . L. Visser ; J. A. Versteegh;
P. K. W. Haack van der Goes; E . Engelherts; P. Kopmels ;
F. L. A. de Calonne ; J. Weclinck; A. Niel ; A. F. G.
Smeets; A. A. E gas ; A. den Hartog; L. van Dijk; T. Sastroatmo djo en A. L. Goossens.
Tot 3e Werktuigkw1dige de 4e werktuigkuooigen:
G. Jansen; N . E steie ; A. Bakker; F. H. NiiH; A. Haack
van der Goes; J. B. G. Bakker ; Ch. 0. Faulhaber;
A. D. Vos; S. Dam; B. Claasz Coockson; H. Th. L. Veldkamp; J . i. van Leeuwen ; J. Boogaard; J. C. S. van
Bijsterveld; P. Severijn; J . Coers; W. Mossel ; W. J . vau
Dijk ; N. Bartels; F. J. Sijtsma; C. Bakker; H. WeevCI·s;
M. A. Salemink ; P. de Frenne; J. A. Gicltjes ; G. J. Th.
Bekkenutte ; D. van Haarlem; W. K . Pieters ; H. J. Nahuysen; J. van den Ber ge ; H. J. Ilunink; J . A. Smaak en
J. D. Tesink.
Tot 4e Werktuigkundige de Se werktuigkundigen:
G. Homburg; H. d~ Kreek; H. A. Kortschot; H. B. Visser ; R. A. d e Putter; G. van de Voren; J . den Arend;
K. Nederh oud; A. W. T. Muter; A. H. J. Liesting ;
J. H . Pastor; J. Scluiemer; A. J. Blok; W. de Graaf ;
D. Vink e; J. W. Bakker; F. Th. van Hove; G. J. Kuit;
J . B. Visser; C. Starn; L. Middelkoop; D. Jorrjtsema;
K . Koenes; W. E. Woutering; A. A. R. van Geffen;
H . J . Citeur; Tb. Nieuwpoort; L. Boom; J. H. Beum er;
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be zeesteepvaaRt
neOeQlanos ptont.€QSW€Qk op weQetozee€n
In de zeevaart is het ai precies eender als in de maatschappij aan de
wal: er is verscheidenheid en er is verschil. Om te beginnen is er de
kustvisserij, waarbij de zeeman niet al te ver van huis gaat. Dan de baringen trawlvisserij, waarvoor langere reizen nodig zijn. Vervolgens de kustvaart, die zich tegenwoordig - in Nederland- soms uitstrekt tot de
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. En da n komen we aan de
koopvaardij, die zich over alle wereld zeeen uitstrekt.

Tussen de veTSchillende tak.ken van
zeevaart n eemt de zeesl eepvaart een
zeer bijzondere plaats in. Nemen we de
tonnenmaat in aar: merking, dan zouden
de sleepboten kunnen worden gerang·
sch ikt tussen de kustvaarders. Maar hn11
werkterrein str ekt zich uit over aile
wereldzeeen.
Pioniers
De Nederlandse zeeslepers waren
pioniers op hun terrein. Lang v66r
een andere natie er aan dacht om
over zee te gaan slepen, brachten
de Hollanders al baggermolens,
bokken, zuigers en dokken naar
veraigelegen bestemmingen.
Het norm.ale sleepbedl"ijf is eigenlijk
te vergelijken met de gewone vrachtvaart. Zoals een vrachtschip een hepaal·
d e lading vervoert tegen een hepaalde
prijs, sleept een sleepboot zijn drijvende
lading tegen een vooraf bepaalde prijs
naar de bestemming. De kapitein van
een v1·achtschip heeft wei een s een la·
ding, die bijzondere zorgen vereist. De
sl eepbootkapitein h eeft eigenlijk altijd
zorgen over de drijvende , lading", die
aan de sleeptros acbter zijn sl eepboot
hangt E& over zijn t:.:.os, die in storm·
weer onberekenhare krachten moet
weerstaan ........ .
Elke natie blinkt uit in hepaalde
eigenschappen. De Hollanders h ebhen
blijkbaar de gave om uit te blinken op
h e t gebied van de sleepvaart. Zoals de
Groningers specialisten zijn op h e t ge·
hied van de kustvaart, zo gelden de Hollander s nog altijd als de h este zeeslepers.
Sedert f880
Sedert 1880 hebben zij duizenden
schepen,
dokken, bokken,
lu-anen,
en
allerlei
andere dr:ijvende objecten overgebracht, soms naar de meest
afgelegen plaatsen. Zij hebben zich
in de loop van de jaren een reputatie opgebouwd. D it is bereikt door
de zorgen, waarmede de uit te voeren sleepreizen werden voorbereid
en de manier, waarop het transport
over zee wordt uitgevoerd.

'

J

Ret is geen kunst om een ru:ijvend
v(\() n verp aan een tros vast te binden

en er zo hard mogelijk aan te gaan trekk en, zolang het mooi weer is. Maar de
grote kunst is om ook in slecht weer te
zorgen, dat de tros niet breekt. D e Engelsen h ebben daa1·voor een typische
uitdru.kking: ,One has to nurse one's
tow."
En die kunst verstaan de sleepboot·
mensen uitste kend,
W at achter een sl eepboot over zee
moe t w01·den vervoerd, is meestal niet
te rangschikken onder het begrip ,zeeschip". Een bagge1·molen is gebouwd
om ergens instil water te werken. Een
drijvend' dok behoort in rustige ha·
vens te liggen, evenals een graanel evator of een drijvende kraan. Maar toch
moeten zu.lke werktuigen som.s over zee
worden vervoerd naar de haven, waar
zij worden tewerkgesteld. Dan hlijkt
pas, dat zij meer te verduren hebben
van slecht weer dan een schip, dat spe·
ciaal voor de zeevaart is gebouwd.
En de prestatie om zu.lke binnenvaar·
tuigen voor 99Y2 % goed over te hren·
gen , wordt er des te groter door.
Sleepboten zijn h el angrijke hulpverlener s, wanneer een schip is «estrand.
Zij kunnen er veel toe JJijdra~en zo'n
schip weer vl ot te brengen. Geen won·
der, dat sleephoten dus ook hij dat soort
werk een rol gingen spelen.
ffu(pver(ening
Op_de Nederlandse kust liggen altijd
sl eepnoten gereed in Tersch elling, Nieuwediep, lJmuiden, Hoek van Holland
en Vlissingen. Zodra ergens in de huurt
een schip strand, zijn zij er bij om hun
diensten aan te bieden.
Dergelijke hu1pver1eningen aeschieden niet tegen een vooraf bepaalde prijs, maar doorgaans op de
b asis van , no cure - no pay". D a t
wil zeggen, d at zij aUeen betaling
voor hun we1·k ontvangen, wanneer hun pogingen, om het gestrande schip te helpen succes hebben ..

.

Nu zijn het niet aileen strandingen,
die m.aken, dat een sch.ip hulp van een
sleepboot nodig h eeft.
Ook in volle zee kan h et geh euren, dat
een vaartuig onbestuurbaar wordt, de
schroef verli cst, sl agzij krijgt door het
overgaaa van de lading, of door een de·

feet aan de machine ziehzelf niet mee1
kan voortbewegen. Zo'n hulpeloos sehiJ)
is dikwijls lettedijk een speelbal van d~
elementen en allen, die er b el ang bij
hebben - de opvarenden, de eigenar en
van schip en ladin g, de assuradeurenwillen graag hulp aanvaarden en h et
liefst z.o spoedig mogelijk.
Speciale organisatle
Een Nederlandse sleepbootrederij
h eeft in 1922 een speciale organisatie in het Ieven geroepen om dergelijke hulp zo snel mogelijk te
kunnen verlenen. Zij stationneerde
de grootste van haar sleepboten in
verschillende havens en b aaien
langs de kusten van de Atlantische
Oceaan.
Sl~epbootnamen als Zwartezee, Rode·
zee, Thames, Humber e.d. ware n wel·
bek end bij de zeevarenden van aJle
naties.
Talrijke schepen, die op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden verkeerden, werden door Nederlandse sleepbo·
ten in een veiL.ge haven hinnengebracht.
Gedurende de oorlogsj aren kwam de
ervaring in dit hulpverleningswerk goed
van pas, want nu waren het niet alleen
sehep en met storm· of m.aehineschade,
die hulp nodig hadden. H eel wat getor·
pedeerde of gehomha rdeerde sehepen,
die door de Duitse propaganda al voor
vernietigd waren verklaard, bereikLen
toeh nog een haven, dank zij de aetieve
sleephoten.
Concurrentie
Had Nederland tot 1940 de onbetwiste supprematie -.>p het gebied
van de zeesleepvaart en h ulpverlening ter, zee, tijdens de oorlog h ebben Engeland en Amerika talrijke
sleepboten gebouwd, die nu - na
de oorlog - ook emplooi zoeken en
dus ernstige concurrenten zijn geword.Pn.

Desondanks heleeft de Nederlan dse
zeesl eepvaart drukke tij den. De vloot,
die ernstig gehaveiid uil d,e oorlog over·
hleef, is aan gevuld me t nieuwe schepen ,
waarvan de Noordzee de l aatste aan winst is.
. W aar ter wereld deze boten kom.en,
oogsten zij veel bewondering om hua
fraaie lijnen en vooral ·::>m hun echt·Hollandse n e theid. R e t zijn m.otorschepen
en zij zijn dus vrij van h et smerige ko·
lenstof. De dekken, de machinekamer en
de verblijvt n zijn keurig onderhouden.
zodat aileen daarom h et varen op deze
seh epen aan de opvarenden een omge·
ving biedt, die h et woneu in een ordelijke om.geving aan de wal op vele pun·
ten kan .evenaren.
Uit : , 't Kraaiennest"
Orgaan v art de N.E.V.A.S

• fen b ehoeve van de
Indonesische !e den van ons
persone el in Batavia en Tan·
djong Priok werd een a an·.
tal rood-witte vlaggen, ver·
vaardigd
door
,Europa·
Azie", ten ve rkoop aange·
boden.
• Met h et Italiaanse m.s.
Surriento is op 19 Dec. j.l.
d e Se werktuigkundige H. A.
Biirmann m e t prive verlof
naar Nederland vertrokken.
E m pl. J . Ch. Berkhol st
van b e t agentschap Pontia·
nak is op 13 Dec. j.l. met
onze M akian naar Semarang
vertrokken, waarheen hij
werd overgeplaatst.
• B ean1bte mej. I. E.
Meyer is op 15 D ec. in dienst
van on ze maatschappij ge·
treden. Zij werd als secretaresse in h e t ziekenhuis Pe·
tamboeran gepl aatst.
- Het
Dienstregelings·
hoek 1950 is verschenen. R et
is gcldig voor h e t geh el e jaar.
Van de losbladige uitvoering i s afgestapt, omdat die
in de prac tijk nie t bleek te
voldoe n. De dienstregeling
is voorzien van een kaart, die
ook los verkrijgbaar i s.
T en opzichte van de
dienstrege1ing in h e t tweede
ha.lfjaar van 1949 zijn enige
veranderigen
aangebracht
in het schema van verschil·
l ende onzer lijnen. R et zou
ondoenlijk zijn op aile veranderingen in te gaan. Een
paar ·w ille n wij echte r noemen. Zo i s Boeleleng in de
h een- en terugreis als dienstregclinghaven (aileen voor
post en passagiet·s) opgenom en in 11 et traj ect Soerabai a-Makassar v.v. D e bediening van Enggano (vroe(Ter
in lijn 9) werd overgebra~ht
op lijn 3, waardoor een verbindinb"
Batavia-E n bo
.;"anoB enkoelen to t stand kon
worden gebracht, die eenmaal per 8 weken in beide
r ichtingen wordt bevaren.
Dool' h et vertrek uit Soron"
.
d
b
Jn
e oneven vaarbeurt en
van lijn 7 een dag te vervroegen is op h e t traject
Sorong-Batjan-Ambon
tijd
•beschikbaar gekom en voo1·
{acultatieve b edicning van
de plaatsen Sofan en Dofa.
Ook werden al s faculta.{ieve

JOURnaal
plaatsen in lijn 7 opgenomen
Djailolo (op het traject Morotai-Sorong) in de oneven
vaarbeurten.
Voor lijn 30 i s naast h et
m.s. Toboali ook h e t m.s.
Tosari beschikbaar gesteld.
D e opzet van die lijn is nu
zodanig, dat elk sclup 3 afvaarten per 4 wek en h eeft.
De r eeds door h c t m.s. Kota
Nica h evaren weekdienst
Singapore-Djambi is als vaste lijn (no. 32) in de dienstr egeling der maa tschappij
opgenomen.

nemende vervoer van lading
en passagiers op het traject
Batavia-Sampit is besloten
om Sampit in alle heenreizen van lijn 46 aan te lopen.
D e 1·eeds door bet m.s.
Kampar bevaren weekdienst
Batavia-Oosthaven is vast in
h e t dienstregelingenboek op·
genomen als lijn 49.
Aangezien de opneming
van Boelongan en Noenoekan in lijn 77 sedert Juni van
het vorige jaar niet de ge·
wenste resultaten h eeft afgeworpen, en er voorlopig ook
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Aan allen l1ie1·hij onze hartelijke gelukwensen!

Door h e t uitbaggeren van
de Kapoeas-geul knnnen wij
in het begin van 1950 met
grotere schepen op Pon tia nak gaan varen. De lijn 42
werd daarom omgewel'k t tot
een weekdienst, die altet·natief zal worden bevaren door
een Ka-b oot en een Generaal-boot. Op de oneven
h eenreizen zal Tandjong
Pandan worden aangelopen.
In de terugreizen word t die
plaats dan f acultatief bediend. I n verband hi.ermcdc
werd ook lijn 43 gcwijzigd
door het opnemcn van Singkawang en Pemangkat in de
r egelmatige lijnve rbinding
naar en van Batavia en Chcribon.
In verband m e l h c t toe-

geen uitzicht is op verbete·
ring van h et vervoer naar
en van deze havens, zijn zij
uit cle lijn genomen. Daarn aast kwam de wenselijkheid
naar vol'en om h et sterk ont·
wikkelde vervoer van Pasir
in een lijndien st te b ewerkstelligen , zulks met een Totype.
Dit zijn de voornaamste
wijziglngen - en naar men
ziet ook grotendeels aanvu11ingen- van de dienstre«eling. Onze maa\schappij
vaart in de Indoncsisch e
archipel thans ni et minder
dan vaste lijnen.
Door omstandigh e de·n (o.
a. reccnte, aanvragen · om
extt·a scheepsrnimtc op kor te
tcrmij n voor speciaal ver-

bc-

vo•r) was k et nog uie t mogelijk om de indeling van de
vloot voor h et eerste halfj aar van 1950 gelijk het de
dienstregeling voor dat jaar
nit te geven.
• Inzake de verlenging
van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1948 met het
E . V. 0. i s overeenstemming
be1·eikt.
In de individnele over·
eenkomst zowel als in bet
daarbij behorende dienstreglement i s een aantal aanvullingen en wijzigingen ge. bracht, terwijl ook in de
daarbuiten neergelegde arbeidsvoorwaarden enige ver•
beteringen zijn gebracht.
D e wijzigingen en verbeteringen b etreffen o.m.
een verhoging van de tijdelijke duurtetoeslag voor 6C·
zagvoerders en officieren,
wier gezin in Indonesie of
Singa pore woonachtig is;
verhoging van ranggages
voor
hoofdwerktuigkundigen ; verhoging van over·
we~·k-betaling op Zondatren
in thuishaven en i n ° de
hoofdhavens. Aan alle wijzigingen is terugwerkende
kracht verleend tot l Juli
1949.
• D e laatste maanden n a·
m en -hlijkens een circulair e- de diefstallen van zeil doek in havens en op reden
t.Qe en speciaal p1:esennmgs
moesten h et ontgelden. Uit
ingestelde onderzoeken is
gebleken, dat d eze diefstall en meestal plaatsvinden
gedurende de schafturen ,
wanneer dus de bewaking
aan dek tot een minira:un
b eperkt is. Speciale maat·
regelen zijn getroffen.
& De 1aatste tijd nam h et
aantal reparaties aan reddingsboten sterk toe. Van
vele r e tldingsboten moesten
10 tot 16 buidgangen w l l'·
den vernieuwd, terwijl zelfs
gllvallen bekend zijn van 25
te vernieuwen gangen . In h et
al gem ecn was dit het gevolg
van het feit, dat de hoottjoks
uie t geheel passend waren en
de kiel niet op de juiste wijze
werd ges teund, m et het ge·
volg, dat de boot niet op
de kiel, maar op de huidgan gen kwam te rusten . Ook
hicrin zij n voorzieningen
getroffen.
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MET HET DOEL VOOR OGEN:

I-Iet centrale vraa ~stuk
Wij beginnen hiermede een reeks
artikelen, die de bedrijfs-econoom
onzer m aatscbappij voor ons zal schrijven. Wij bevelen deze artikelen reeds
bij voorbaat in de onverdeelde aandacbt van onze lezers aan.

*

Verheugend is h et aantal artikelen,
waarmee ,de Uitlaat" ons in aanraking
heeft gebracht me t vraags tukken yan de
moderne b edrijfsvoering. Personeelsorgaan als h et blad in de eer ste plaats. is,
vie! de nadruk in die artikelen uiteraard op de theorieen en practijke n, die
de laatste jaren zijn ontwikkeld op het
gebied van het p ersoneelsb el eid. En
geen wonder! De grootse vlucht der
techniek h eeft elke ondernemer telkenmale opnieuw voor de vraag gesteld:
waar vind ik de m an of de VI'ouw, die
het beste in staat is om het kostbare
.· productie-apparaat, dat ter beschikking
staat, niet alleen te bedien en maar ook
uit te buiten; de ,man of de vrouw, die
alle inoeilijkheden kan overzien? V oor
steeds meer bedrijfshandelingen werd
specialisatie vereist .en dat betekende
ontwikkeling van kennis, een opleiding,
die geld kostte. Men m oest overwegen,
of dit geld goed was b esteed.

(

Mijn inleiding is wellicht ietwat
vreemd. Zij zou bij de. a rgeloze lezer de schijn kunnen wekken, dat
de . techniek toch wei het belangrijkste is, m.a.w. d a t de mens bet
aflegt tegen de machine. Het zal U
ec~ter duidelijker worden, als we
nu maar meteen met de deur in
huis vallen en vertellen, w at bet
centrale vraagstuk -dat o.m. in de
kop van dit artikel is vermeld- en
wat bet middelpunt is, waarom al
deze nieuwe gedachten omtrent
moderne bedrijfsvoering draaien.
Dit kernpunt ligt n.I. op economisch
gebied. Het is een economisch
vraagstuk.

E(onomis(h handelen
En nu ben ik weer bang, d at U mij
ve1·keerd b egrijpt. Daarom wil ik dit·
maal volstaan met te vertellen, wat on·
der dit economische vraagstuk wordt
verstaan. Later is er misschien gelegen·
h eid om naar voren te brengen, welke
grote lijnen doo1· de moderne bedrijfs·
voering worden getrokken bij de op·
Iossing van het economische vraagstuk
en welke b etekenis het economisch e
,-raagstuk in de loop de1 jaren voor onzc
naatschappij heeft gehad.

Elk bedrijf handelt economisch, maar
niet alleen elk hedrijf. Elk m e n s handelt economisch , soms hewust, m eestentijds onbewust. Daarom is h et m et een
eenvoudig voorbeeld duidelijk te rnak en, wat we onder ,econ01nisch h ande·
l en" verstaan~
Zonder uitzondering kent de
mens behoeften. Die behoeften zijn
uitgangspunten voor zijn Ieven. Ze
zijn bij iedereen anders samengesteld, al naar gelang aard, milieu,
levensomstandigheden en vele andere factoren. De behoefte a.an
voedsel zal wei altijd op 's mensen
programma staan. M aar er zijn
ook t alloze andere dingen, zoals
comfort, geestelijke- en culturele
belangstelling, sport, ontspa nning
etc. D it zijn alle maal beboeften,
· voortvloeiende uit iemands licbamelijke- en geestelijke structuur.

Bevrediging behoeften
Deze h ehoeften vragen om be~edi
ging. De en e behoefte eerder dan de
andere. En voor die hevrediging zijn
middelen nodig. De h ehoefte aan vo ed·
sel wordt hevredigd do01: levensmidde·
len. Die naar een partijtje voetbal door
lid te worden Vl(ln een voetbalcluh etc.
Maar -en nn nader en we de k ern van
de zaak, h et centrale vraagstukdie
middelen tot bevrediging zijn er niet
altij d. Ze zijri vaak uiterst beperkt. In
onze moderne maatsch appij met haar
gel dverkeer zeggen we dan h.v.: , We
h e bhen geen geld om naar de bioscoop
te gaan ", d.w.z. de hehoefte, die zich o ij
ons voor deed om een film te gaan zien ,
kan nie t worden b evredigd, omdat de
middel en ons ontbreken. Natuurlijk is
geldgeb1·ek niet h e t enige, dat belem·
merend we rkt, n och is geld h et enige,
dat die h ehoeften kan bevredigen. Geld·
gebrek u it h et voorbeeld van hierhov~n
was een middel om aan te tonen, waar
h et economische vraagstuk ligt. Want
dit is de kern: aan de en e kant onze h ehoeften, die we zelfs in een bepaalde
vol gorde h ebben ingedeeld en aan de
andere kant de middelen tot bevredi·
ging, die - helaas- beperkt zijn. Ret
gaa t er nu dus om uit die heperkte mici
clelen een keu ze te doen om onze be
hoeften geheel of gedeeltelijk te bene·
digen . Dat is het economisch e vraag
stuk, waarvoor iedereen zich ziet ge·
plaatst : de huisvrouw en de minister.
de kunstenaar en de primitieve. En he•

Qplossen van dit vraagstuk hee t , econo·
misch h andclen". De incli vidu han rlelt
economisch. Ret bedrijf h a ndelt econo·
misch.

Mid del
Nog even een zijsprongetje
m aken. Men begrijpe mij goed: bet
is niet de bedoeling om te beweren,
· dat econ om isch handelen bet boogste doel van het Ieven is. Verre van
da t. Economiscb handelcn is slechts
h et middel om de doeleinden van
ons Ieven te bere'iken. Iede reen
handelt economisch. Hij moet het
doen, eenvoudig omda t het de
enige manier is om het eindpunt te
bereiken.
H e t economische handelen houdt dus
in h et bevredigen van onze h ehoefteu
door het verwerven van de middelen
daartoe. Omdat deze m iddelen nu niet
zo maar Vl·ij te beschikking staan, moeten we ons inspannen om ze te verwerven, m.a.w. we moeten een offer hren·
gen. E en landhouwer, die zijn eigen
rijst ver bo uwt, getroost zich de moeite
van de l andarbeid. Dat wil zeggen: hij
offert zijn l enigh eid op om d e vereiste
l evensmiddelen te verkrijgen. Zo zien we
dus bij .het economische h andel en tegenover elkaat· staan : het offer en de b eVI·ediging der lJeh oeften . We maken een
k euze, ~e).ke behoeften wij b evr edigd
willen zien pn welke offers we willen
brengen.

Ook in bedrijf!
Alles, wat ik tot nu toe heb gezegd, betrof de mens, bet individu.
U zult zich wellicht afvragen, wat
het te maken b eeft met de moderne
bedrijfsvoering. Dit verband is echter niet zo moeilijk te leggen, want
in de grond van de zaak komt het
op. b etzelfde n eer. Het econon\.ische
handelen van een onderneming
komt in de kern overeen met het
economische handelen van de individuele m e ns.

Afgeleide behoeften
Natuurlijk is dat niet h el emaal waa r.
E en bedrijf kent geen eigen b ehoeften,
zoals de mens en evenmin de typische
offers van de m en s. Voor h et bedrijf zijn
ze afgel ei d. We kunnen dicht bij huis
blijven om dit toe te lichten. Welke b.v.
zijn de b ehoeften, de afgeleide hehoeften, vap een scheepvaartbedrijf? R e t
komt hierop n eer, dat de rederij goede"
ren vervoert van de ene plaats n aar de
andere, waar men beh oefte aan die artikelen h eeft en waar uiteindelijk weer
indivi duen zijn, wier behoeften mo ete:~
worden heVI·edigd door h et gebruik oi
verbruik van de aangevoerde goederen.
De b ehoefte, die een rede rij dus wil b~
vredigen, is h et verplaatsen van een
goed naar daar, waar er behoefte aan

bestaat. De behoeften van een rederij,
-en van elk b edrijf, zijn dus afgeleid.
0 Zo is het ook met de offers. Om de
afgeleide h ehc.efte van het ve rvoer van
'plaats tot plaats te h evredigen, moeten
offers worden gehracht. Schepen moe·
ten er voor worden gebouwd en 'vorden
hevaren, de l ading moet worden verza·
meld, gel ost en gel aden. Dat zijn de of·
fers van het bedrijf, maar ook deze zijn
..afgeleid. Want h et werkelijke offe-.:
hren gt de -arbeider, die - wat hij ook
doet- zijn tijd er aan geeft en zich di·
rect of indirect in dienst stelt van bet
b edrij£, uiteraard - zoals we erboven al
h ebben geiien- om tegemoet te komen
..aan zijn eigen behoeften.
: Behoeften en offers van een bedrij£
zijn dus afgeleid. Uiteindelijk bepalend
~ijn de behoeften en offers van de mens.
Alles zal nog duidelijker worden,
wanneer we dit schijnhaar abstracte
s telsel verplaatsen in de sfeer van de mo·
<Iern e maatschappij met het geldve-.:·
keer. D aar drukken we immer s alles in
geld uit. Van de hehoefte n , die we wil·
len h evredigen , k ennen we de waarde in
geld uitgedrukt: de prijs. Een van die
beVl'edigingsmiddelen wet en we ook de
waarde: zij is ons loon, ons salaris, dat
we krijgen door te werken en onze tijd
.()p te offeren.
· Bij een bedrij£ is dat alweer hetzelfde.
Aileen zijn de benamingen anders. De
- afgel!3ide- h e hoeften van een bedrijf,
h eten in geld uitgedrukt: opbrengsten.
De afgeleide offers heten: , kosten" .
En zoal s de m ens probeert met zo weinig mogelijk offers een zo groot moge·
1ijk aantal b evredigings-middelen te
krij gen (of anders uitgedrukt: met zo
wemig mogelijk moeite eec zo groot mo·
,gelijk inkomen te ve rwerven) zo gaat
het bedrijf ook te werk. Het Vl'aagt zicn
af, hoe het een zo groot mogelijke op·
hrengst kan krijgen, terwijl h e t zo wei·
nig mogelijk kosten maakt. Het verschil
tussen opbr engst en kosten i s : winst. Het
.streven naar een zo groot mogelijke
winst is de kern van de zaak, het
-centrale Vl'aagstuk, h et doel, dat elk
bedrijf wil h ereiken.
- Als U eenmaal tot deze slotsom b ent
gekomen, zult U misschien zeggen: dat
is niets nieuws. Het is aileen maar wat
ingewikkelder gesteld. Dit artikel :s
daarom ook maar een begin. Straks zul·
len we zien, welke die kosten en op·
hrengst en zo al zijn en op welke wijze
w e een zo groot mogelijke winst maken.
Want dit is de kern van de moderne ·.Je·
drijfsvoering. En voor we daar ver·
der over praten, moeten we weten, waar
we het over hebhen.

V.d.K.

Hoe moet bet nu: met .. oe.. 'ol ..u··?
In de ontwikkeling van het Maleis
tot de ,bah asa' Indonesia" is bet
nauwelijks progressief -laat staan
revolutionnair- te noemen, dat aan
het letterteken ,U" de taak ten deel
is gevallen om de OE-klank te verbeelden.
Immers, de U -klank, die wij in het
Nederlands kennen, komt in h et Maleis
en de ,bahasa" niet voo1·, zodat het mut
de voorbeelden uit b.v. de Engelse· en
Duitse taal voor ogen geheel voor de
hand lag, d eze waarloze letter uit het
alphabet bij de nieuwe taal in gebruik

Iemand n og
,UITLRTEN"?
Nu het jaar 1949 oo'k al weer voorbij
is, zullen trouwe lezers van ,,de Uitlaat"
wellicht hun 4e jaarga ng een s h ebhen
nageslagen en geconstateerd, d at zij
enk eb nummers misten. De redactie
biedt hun de kans om die 4e j aargang
alsnog te completeren met enkele numm ers, die nog beschikbaar zijn. Het
aantal resterende numnu~rs van ,de
Uitlaat" -met uitzondering van de
nos 15 en 21, die ,,uitverkocht" zijnvarieert en daarom raden wij belanghebhenden aan om schriftelijk bij de
redactie de gewenste nummers op te
geven, opdat een spoedige verdeling
kan plaats h ehben.
De redactie. wil op 30 J anuari
, schoon schip'' houden en b et is
daarom verstandig Uw aanVl'aag voor
die datUDI in te dienen.
Hier volgt het lijstje:
No.
1
2
3
4
5
6
7
.8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

stuks over
36
45
68
42
44
32
36
34
49
36
34
2
1
1
uitverkocht
3 stpks
30
11 "
"
22 ,,
18
"
uitverkocht
12 stub
40
58 "

"

te stellen ter afheelding van de zeer
veelvuldig gehruikte OE-klank.
Echter hehoeft dit nieuw-lndonesische alphabet, hetwelk dus slechts in de
uitspraak van de l etter ,U" van het Ned erlandse alphabet verschilt, geenszins
als maatstaf te gelden voor de Nederl andse schrijfwijze van aardrijkskundi.~e
namen.
Ik zou zelfs m et klem willen stelleu,
dat de Nederlandse schrijfwijze het veranderde Indonesische alphabet geheel
aan zich voorbij kan Iaten gaan.
In bet Nederlands worden immers
ook geen letters uit het Russischeof Griekse alphabet overgenomen
om tot een juiste uitspraak van
plaatsnamen uit die Ianden te geraken! lntegendeel: men tracht steeds
de juiste uitspraak nabij te komen
door gebruikmaking van de eigen
N ederlandse lettertekens, tenzij er
van een ,vertaling" in onze taal kan
worden gesproken, zoals bij namen
als
Berlin-Berlijn,
Paris-I'arijs,
Wien-Weenen.
V oorbeelden van nastreving ener ge·
lijke uitspraak doch met Nederlandoe
schrijfwijze zijn o.a. London, waarbij
in h et Nederl ands de tweede ,o" door
,e" werd vervangen , en Marseilles,
waarbij de slot-,s" werd weggelaten.
Ook Singapore k ende vroeger de Nederlandse vorm: Singapoer.
D e conclusie, welke ik hieruit h eb
getrokken , is dat h et volmaakt onnodig
is en zonder enige r edelijke basis om
in de Nederlandse schrijfwijze van aardrijkskundige namen ook maar de ge·
ringste wijziging te hrengen op grond
van het enkele feit, dat een spellingverandering in de vreemde taal plaats
vind,t bij een overigens gelieel gelijk
gebl even m tspraak.
In brieven, gesteld in de ,bahasa In·
donesia'·, schrijf ik uiteraard Surabaia,
Bandung, Sula en Sunda, doch voor in
bet Nederlands gestelde geschriften
hlijft zonder enige twijfel Soerabaia,
Bandoeng, Soela en Soenda de normale
schrijfwijze.
Dit is logisch, ,en de logi ca client - 1
naar mijn mening - hier de doorslag
te geven.
Brokkie Br!:Lk.
Naschrift van de redactie: . Brokkie's betoog is duidelijk en logisch.
Toch is over deze controversiele t aalkwestie het laa tst e woord niet gezegd,
omdat zij wordt doorkruist door sentiments overwegingen, met name h et feit,
dat men aan lndonesische zijde bu een·
maal graag ziet, dat de Nederlander
ook op dit gehied het spel meespeelt.
Bovendien komen we straks onverhiddelijk in Djakarta en niet meer in Batavia te wonen.
Brokkie
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OVERZICHT IN BEELD
De fotopagina is in dit nummer door d e
promoties van ha ar gebruikelij ke plaats verdrcven en h eeft cen ie ts b esch eiden ere afm etin g.
l ) Tijd. le stm. H . Meyer maakte op h c t
versierde dek van h e t s.s. Stagen deze fo to
van de vie t·ing va n h e t juhile um van 1-Iwtk.
J. L. van Leeuwe n op 7 D ecember j .l.
2) Een e iland, waar m en de laatste tijd veel
over hoort spreken:
ieuw-Guinea. Het s.s.
Sutgen zie t m en op deze foto enkele zware
s tukke n hou t laden aan de Zuidkust van h e t
e iland, in h ct Fak-Fak se. Geleid door papua's
in prauwtjes, worde n de h ou tvlotten l an gszij
gchracht. (Foto: le stm. H. Meyer) .
3)
ieuw-Guinea-vaarcler ! Met h e t n1.s.
Waibalong ve rtrokkcn op 24 D ecember j.l . uit
Tandjong Priok een d ri chonde rd Indo-Europ eanen ? m zi ch op Nic uw-G uinea's oordkust te vestigen.
4) D e Both verleende .op 23 December j.l.
assiste ntie hij h e t r edden van de bemanni n g
van een Mitchell bommenwerper, die in de
nabijheid van Makassar in zee n eerkwam.
5) Op 27 November j.l. h erJacht de h eer
J. A . P . Jansen in Mak assar h e t feit dat h ij
25 jaar gel ede n i n dien st trad hij onze maatschappij. De jubilaris tussen de hloe me n.
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