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Open· Kaart 
Nu ,De Uitlaat" haar tweede halfjaar 

ingaat, willen wij even stilstaan om den huidigen stand van 
zaken in beschouwing te nemen, en ook om een blik in de 
toekomst te werpen. 

De allereerste vraag welke hierbij rijst is: 
,Beantwoordt ,De Uitlaat" we! aan het gestelde doe!, 
geeft zij een goede voorlichting en brengt zij voldoende ver
binding tot stand?" Dit zijn de kardinale pun ten waar alles 
op neerkomt. 

Vijf-en-twintig nummers zijri thans ver
schenen en wij kunnen gerust zeggen dat de inhoud gevari
eerd was. Een groot gedeelte van de plaatsruimte is gebruikt 
voor het verleden, terwijl tevens beschouwingen over _de 
toekomst werden gegeven. Helaas hebben wij maar be
trekkelijk weinig actueels kunnen plaatsen. Deze verhou
dingen zuJlen echter veranderen, want het ligt in ons voor
nemen om actualiteiten en toekomstplannen den hoofd
schotel te Iaten vormen en wij zijn ervan overtuigd dat dit 
ook de wensch van het meerendeel van onze lezers is. 

Maar wat denkt U er zelf van? U heeft 
nu een idee van wat w1j willen; slaat de eerste vijf-en
twintig nummers er maar eens op na. Wordt 't wat? Is U 
teleurgestel d? Is U tevreden? Heeft U bepaal de wens chen 
of suggesties? 

Zoo hier en daar hebben wij ons oor te 
luisteren gelegd over die kwestie van het om-de-twee-weken 
verschijnen. En velen vinden het jammer, ja enkelen zijn 
zelfs verontwaardigd! Maar hoewel het aantal opinies nog 
te gering is om daaruit een oordeel te vormen, moet ons 
wel van het hart dat wij tot nu toe aileen maar mondeling 
commentaar hebben ontvangen en geen enkelen brief. 
Niemand heeft zijn ideeen eens op schrift gezet en dat is 
jammer. Aan brieven hebben wij veel meer. 

In de vorige ;, Uitlaat" hebben wij een 
oproep geplaatst om medewerkers. Dat er bij een maat
schappij als de onze een dergelijk luttel aantal schrijvers, 
dichters en teekenaars is, dat wij ertoe moeten overgaan 
om zulk een beroep te doen, kan er bij ons niet in en wij 
hebben zoo'n idee te weten uit welken hoek de wind waait. 
Wij zullen open kaart met U spelen en U onze meening 
vertellen: zoowel de heer Ten Haaf als kapitein Venema 
hebben den spijker op den kop geslagen, toen zij zeiden dat 
er nog. gebrek aan vertrouwen bestond. Men wil de kat uit 
den boom kijken; men vindt ,De Uitlaat" een,. Directie
blaadj.e; het is in 't !even geroepen door de Directie om het 
geheele personeel in haar ,macht" te krijgen, enzoovoort. 

Niets is minder waar dan dat, want wij 
kunnen U gelukkig met de hand op het hart verklaren dat 
de Directie ,De Uitlaat" pas op haar schrijftafel vindt, 
wanneer deze kant en klaar gedrukt is - tegelijk met de 
anderen op het Hoofdkantoor. Op geenerlei wijze wordt 
door de Directie censuur uitgeoefend of getracht den inhoud 
te beinvloeden; de Redactie en de Redactie-commissie zijn 
de eenigen die het blad samenstellen, want het is bedoeld 
te zijn een orgaan voor ons personeel en door ons personeel, 
met 100% goede bedoelingen, zonder politiek of het dringend 
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in een bepaalde- aileen voor de Directie gunstige- rich ting. 
Uitsluitend het algemeen belang van het bedrijf, onderling 
vertrouwen en interesse in het werk van onzself en dat van 
anderen staan op den voorgrond en verder niets. 

De ooriog heeft onnoemelrjk vee! leed · 
over de menschheid gebracht, daarover behoeven wij niet_ 
meer uit te weiden. Maar aan· den anderen kant zijn er 
enkele dingen uit voortgekomen, die wij als zuivere winst 
kunnen aanmerken. En een van die dingen is: verbeteringen 
op sociaal gebied en meer waardeering voor het menschelijk 
element dat in geen enkel bedrijf gemist kan worden en de 
allerbelangrijkste en onontbeerlijke schakel vormt tussch_ev . 
de onderdeelen waaruit het bedrijf bestaat. 

De Heer Vas Dias heeft in zij 
reeks ,Doelpunten" den weg aangegeven, welke 
voornemens is in te slaan. In de eerste , UitlateL 
even!!ens verscheidene stukjes gestaan die over pe. 
zorg handelen. Dan de plannen voor de oprichting . 
instituut P.P.R. Alles wijst er op-en de voornemen::, 
zwart-op-wit! - dat de Afdeeling P.Z. der toekoms, 
belangrijkste afdeeling wordt van de Maatschappij. 

Maar wat kan er van al deze plannen 
terech tkomen, als het ge brek aan vertrouwen blijft? Als 
de controverse tusschen de verschillende categorieen van 
ons personeel blijft bestendigd (zeeman tegenover walslurp, 
stuurman versus werktuigkundige, v.v.),? 

En dat deze geest . bestaat, moeten wij 
helaas concludeeren uit de reacties tegenover ,De Uitlaat". 
Of liever gezegd: het ontbreken van de reacties. Wij moeten 
hieraan direct toevoegen dat het hier niet ,men" over de 
geheele linie geldt; dankbaar zijn we voor diegenen, die ons 
werk voor , De Uitlaat" op verschillende wijzen steunen. 
Maar nogmaals: het is niet genoeg ! f 

De Heer Ten Haaf merkte op, dat er 
feite!ijk drie groepen in ons personeel zijn; (I) zij die in 
Holland onder den Mof hebben gezeten, (2) zij die onder 
den Jap hebben gezucht, en (3) zij, die steeds vrij · zijn 
gebleven. En deze groepen, weer onderverdeeld in wal, 
varend nautisch-, varend technisch personeel, etc. toonen 
we! aan, dat ons persorteel thans bestaat uit een conglomeraat 
van de meest uiteenloopende groepen. Daarbij nog het ver
schijnsel van e~n so,ort vah apathie, welke reactie voorkomt 
na· elken oorlog - zoowel van den kant der strijdenden als 
die van de onderdrukten - en het practisch onmogelijk 
maakt dat een ieder zijn volle 100% in de schaal legt, ton 
men kan zich een voorstelling maken, dat we er nog lang 
niet zijn. 

Daarom: Iaten wij het verleden vergeten 
en onzen blik op de toekomst houden. Leg het wantrouwen 
opzij en probeer den ander te verstaan. Heeft U iets op 
het hart: de kolommen van ,De Uitlaat" staan voor U open. 
Niet alles kan gepubliceerd worden, want de plaatsruimte 
is beperkt en wij nemen 'vanzelfsprekend alleen datgene op, 
wat van algemeen belang is of belangrijk voor 'een groote 
groep onder ons personeel. Wij vragen natuurlijk niet alleen 
om critiek (remedies bij het geven hiervan niet vergeten 
s.v:p. !), maar ook om mengelwerk: gedichten, kolder
verhalen, reportage van voorvallen waarvan men denkt 
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dat het voor onzen kring van lezers interessant is, teeke
ningen, etc. etc. Kortom: toont Uw belangstelling, houdt 
de definitie van ,De Uitlaat" goed in gedachten : ,Voor
lich tings- en verbindingsorgaan van de N. V. Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij !" 

Bedenkt voorts, dat ons blad de voor
looper is van de Afd. P.P.R. en t .z .t . een van de machtigste 
middelen van dit instituut z'al zijn. M.a.w., wilt U graag, 
iets weten, over arbeidsvoorwaarden bijv., of andere dingen 
de Maatschappij betreffende of wat dan ook, aarzelt niet bij 
ons aan tekloppen. Als gevolg van ons werken voor ,De Uit
laat" zien wij vee!, hooren wij vee! en weten wij heel wat. 
En als wij iets niet weten, dan weten wij de ex perts we! te 
vinden! 

Onze kaarten liggen open voor U. op tafel. . 
Het is nu Uw beurt om te spelen. 

-K. 

Onder Ons 
m et de R edactie 

J U BILEA 
Wij hebben bemerkt, dat wij tot dusver een 

groat verzuim hebben begaan door onze jubilarissen glad te 
vergeten ! 

Te beginnen met di t numme1· echter zullen 
wij geregeld een lijstje p ubliceeren van hen, die in de naaste 

1&"''1'i(lJ.un 25 j arig-dienstj1lbileum bij onze ll!laatschappij 

L P . S. n . 
D e eerste opgave kunt U vinden op blad-

SCHF 

I. fl' 
D E ,TASMAN" . 

T oen wij als echte jow·nalisten in de hut 
J(~pitein E leveld zaten en hem naar het verloop van de 

, tis vroegen, krc[Jen w ij het stereotype antwoord te hooren : ,Nou. 
wij zijn eT toch? ET is niets gebcurd, vraag maar aan de 
anderen !'' 

M aar de aanhouder wint en tenslottc 
k1·egen wij van hem een bundclije kranten-knipscls en . . . . 
inzage van het scheep sjounwal, maar daarmede m oesten wij 
het stellen. Geen woord was over zijn l ippen te k rijgen!. 

Thuisgekomen konden wij de veTleid1:ng 
niet weerstaan om n a.m· deel XV II van de L inschoten Ver
eeniging te grijpen, de reis van A bel J anszoon T asman n am· 
't onbekende Z uidlan d ( A ustralie en .Nieuw Z eeland) en 
dam·uit' iets over te nem en. E cn combinatie van di t alles n l. 
het origine.,ele T asman-joum aal van 1642, het scheep sdagboek 
van de , T asm an" Anno 1946, de headlines 1:n de couranten, 
stem m en van p assagieTS en Gezagv,_oerder Eleveld' s zwijgzaam
heid, vindt U op de p agina's 5 en 6 van di t num m er, hetwelk 
voor deze gelegenheid op 10 bladzijden is gebmcht. 

H et zetsel hebben wij tevens gebm.ikt om 
enkele honderden exemp laren extra te laten afdrukken op wa.t 
beter papier; deze zullen als herinnering aan deze reis aan alle 
opvarenden worden u itgereikt . M ochten er on der de lezers n og 
personen zij n die in 'ctanmeT!cing willen komen voor een 
dergelijken afdruk, dan worden deze verzocht dit aan de 
R edactie op te geven . 

PROM01'1ES EN R A NGLJJS TEN. 
V an verschi llende zij den is ons gevmagd of 

het niet m ogelijlc zou zij n de promoties en ranglij stm van ons 
p ersoneel te publiceeTen . Fl et antwoord vindt U op bladzijde 

. 3 en 9! 

LAA T S T E NIEUWS. 
Zoo juist ontvingen wij bericht van ons 

Amsterdamlcanloo1',- dat het, in verband m et de deviezen
bep alingen, niet rneer m ogelijk is te P ort Said aan leden van 
ons personeel een voorsclwt in ponden te geven. 

Deze f avett1' m oet dus !telaas worden inge-
trokken. 
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T¥ at gebeurt eT ~n I ndie? VI 
De .N. l .S.O.-aTts, D r. L entjes, Vl'1'te:lt . 

Na enkele vergeefsche pogingen is het 
ons eindelijk gelukt om den NISO dokter zoover te krijgen, 
dat hij ons iets over het we! en · wee van den Medischen 
Dienst wilde vertellen. 

· ,Och", placht de medicus te zeggen, ,wat 
de Medische Dienst van de NISO doet, is in een paar woorden 
te vertellen" . 

, J a maar dokter . .. . " brach ten wij daar
tegen in, , U doet net alsof U in een loopend bedrijf bent 
gestapt, maar dat is toch · niet zoo?" 

.. Na een lang aangehouden aarzeling, 
kwarh het hooge woord eruit., Nou, kom dan maar eens 
in mijn spreekkamer 'thuis, daar voel ik mij tenminste op 
mijn gemak." En Dr. Lentjes steekt van waf:--. 

,Wij begonnen in October in een klein 
kamertje op Noordwijk No. 13, heelemaal achterin, tusschen 
de tikkende schrijfmachines en den Civielen Dienst in. 
Transport naar de schepen bestond er niet, maar gelukkig 
was dat toen nog niet zoo erg noodig. Wij moesten er wei 
van uitgaan dat de berpanningen van de schepen die· steeds 
buiten hadden gevaren, medisch gesproken in orde zouden 
zijn door de goede zorgen van de Medische Diensten die wij 
in aile belangrijke havens had den". 

, Onze allereerst zorg was natuurlijk na 
te gaan wie van het NISO personeel geschikt zou zijn om 
dienst te doen en daarom stelden wij ee11 strenge keuring in. 
Wij hadden er natuurlijk niets aan om aan iedereen te 
vragen hoe zij zi~!:t voelde en of hij graag met verlof zou 
willen, want op zoo'n manier zouden wij er niet komen. 

· Wij moesten uiters t zuinig zijn met de menschen want 
apres-tout heeft h e t scheepvaartbedrijf niets dan experts. 
Er is dan ook dadelijk onderscheid gemaakt tusschen ,ften 
die nog geschikt waren om 6 maanden in de tropen te werken 
en menschen die voor een half jaar of een jaar naa~ Europa 
moes ten" . 

, Heel wat keuringen hebben wij in die 
dagen afgewerkt. Het zijn er 1000 groote en bijna 4000 z.g. 
, kleine keuringen" geweest, soms wei eens 110 per dag en 
veelal van evacue's waarmede wij vroeger niets te maken 
hadden. Gelukkig behoefden wij ons niet te bekommeren 
over de passagiers aan boord aangezien die door de Me dische 
Afdeeling van het Centraal Evacuatie Bureau werden waar
genomen. Bovendien hielp die Afdeeling ons om in voor
komende gevallen een lid van de scheepsbemanning .. te 
behandelen'' . 

, In den beginrie was er een geweldige 
medicijnennood. Niets was pl~atselijk te krijgen, maar 
gelukkig kwamen de schepen met een voldoende supply 
aan, zoodat wij daaruit we! het een en ander konden putten. 
Nu is het net andersom". 

· , Toen kregen wij het pro bleem van de 
hospitaliseering van scheepsbemanningen. Zooals U weet 
zijn hier het Carolus ziekenhuis, St. Vincentius, Petam
boeran van de K.P.M., het Voiksraad ziekenhuis, Tjikini 
en het Militair hospitaal. Vanzelfsprekend wilde de D.V.G. 
er in den aanvang niets van weten om er nog een NISO 
ziekenhuis bij te hebben, maar al spoedig konden wij het 
den D.V.G. duidelijk maken, dat wij ons scheepspersoneel 
niet over . al deze ziekeninrichtingen konden verspreiden, 
omdat er dan van ziekenbezoek door het gebrekkige trans
port, niets zou .komen. Ook met het telefonisch inlichtingen 
vragen, wanneer een patient weer zou kunnen varen, zouden 
uren heengaan en daarom gaf de D.V.G. toest~mming om 
een eigen Scheepvaartkliniek annex polikliniek te openen 
op denMampangweg No . 1". 

Dr. Lentjes kijkt vergenoegd als hij 
vervolgt: 

, J a, wij begonnen met niets, maar nu 
hebben wij a! een aardige . organisatie met drie doktorep., 
een tandarts, een ziekenhuisje, twee poliklinieken en een 
magazijn w~aruit wij de schepen kunnen suppleeren. Verder 



' een klein laboratorium en een Ri:intgen-apparaat. Vroeger 
heb ik altijd getrcicht een tandarts op Priok te krijgen, 
zoodat de bemanningen niet heelemaal naar Batavia zouden 
moeten, maar dat is mij nooit gelukt. Nu hebben wij er een, 
weliswaar tezamen met Scheepvaart en Marine, maar hij is 
er en dat is de hoofdzaak. Sedert Mei hebben wij ook een 
eigen dokter o p 'Priok". 

Vanzelfsprekend waren wij ook benieuwd 
naar het einddoel van den NISO-Medischen Dienst en wij 
vroegen dus welke Dr. Lentjes' toekomstdroomen waren. 

,Zooals U misschien we! weet, zal de 
K.P.M. zich langzaam maar zeker uit den NISO-Medischen 
Dienst terugtrekken en zooals het vroeger was, haar eigen 
M.D. terugkrijgen. De Trio-M.D. van voorheen (dus S.M.N., 
R.L. en J.C.J.L.) is nu Quarto-M.D. geworden, doordat de 
Oceaan zich heeft aangesloten; eigenlijk Sexto, daar het 
personeel van Radio Holland en de NISHM ook door ons 
behandeld wordt. Daarnaast hebben wij zooals U weet een 
Havenarts op Priok, twee zelfs, die niet alleen de Gouver
nementsvoorschriften als de Quarantaine-ordonnantie, enz. 
controleeren, maar zelf ook keuringen hebben te verrichten 
en de medicijnkasten ·van de Gouvernementsschepen op peil 

Officieele Mededeelingen 

Promoties. 
In aansluiting aan hetgeen wij onder dit 

hoofd in ,De Uitlaat" van 7 Mei (blz. z) publiceerden 
hebben wij ' hierbij het genoegen wederom een aantal pro
moties (door zet-technische moeilijkheden de namen niet 
altijd in de juiste volgorde !) te kunnen bekendmaken. 

Aan allen onze hartelijke gelukwenschen. 

TV al]Jersoneel. 
Per I J anuari r 946 bevorderd van Em-

ploye tot Hoofd Employe: 
C. F. Wilkens, 
C. J. F. Pereira, 
W. L L. Hees, 
G. van der Z aag, 
M. P. Koning, 
J. F. Egberink, 
J. Kruyt, 
lli. Sonnenberg, 
F. H, v. d. Brug, 
M. Egmond, 
B. D. de Jager, 
J. B eijnink; 

van 
W. H. Geertsema, 
W. Il. F. Hermanus, 
E. F. Vaillant, 
E. van Mossel, 
G. van Druten, 
Ch. Fehr, 
H. J. van Rosmalen 
(per I 5/3-46). 

J. A. C. Faber, 
H. E. Njio, 
A. Mews, 
A. Ch. Ste~jl, 
J. T-V. H. B iickmann, 
J. Haalebos, 
Mr. L. ter Braake, 
Th. Hut, 
J. J. Roman, 
J. B. K. Slebe, 
II. Herwig, 

Beambte tot Employe: 
Djiem Sen Hoei, 
K. T. T. Thoeng, 
F. A. Swart, 
E, G. Purvis, 
M. J. Schramm, 
C. J. V ermaire, 

Per I Juli 1946 bevorderd van Souschef 
tot Adjunct Chef: 

. G. Herfst; 

van Hoofd Employe ·tot Adjunct Chef: 

A. M. den Boer; 

van Employe tot Hoofd Employe: 
H. Th. Mutter, 
J. A. Jansen, 
]i'. H. Seipgens, 

van 
K. H. Molleman. 

W. Cornelisse, 
P. v. d. Weerdt, 
A. L. v. d. Bosch; 

Beambte tot Employe: · 

houden, enz. Dus eigenlijk hetz_elfde wat wij doen. Welnu, 
het is van den beginne af aan mijn streven geweest oni al 
deze parallel loopende diensten te combineeren en onz.e 
krachten niet te versnipperen. Zoodra nu de Engelschen 
het gebouw van den Havenarts vrijgeven, dan is het de 
bedoeling om zoowel de {Iavenarts als de NISO Medische 
Dienst daarin onder te brengen. Dus een laboratorium, een 
tandarts, een magazijn en een groote polikliniek met 
gemeenschappelijk personeel. En dat gebouw is bij uitstek 
daarvoor geschikt". 

Wij kijken Dr. Lentjes glimlachend aan. 
Er was niets te vertellen, zei hij, maar toch beeft hij ons 
een beeld gegeven van zijn werk en dat van zijn helpers. 

Op het oogenblik dat wij dit neerschrijven, 
bevindt Dr. Lentjes zich op zee. Hij is aangemonsterd als 
scheepsarts op de , Tasman" voor een reis naar Nieuw 
Zeeland en Australie. Als ooit iemand .een prettige reis 
_verdiend heeft, dan is hij het, die gedurende de bezetting 
dag en nacht klaar stond om -op zijn oude fietsje menschen 
te bezoeken die zijn hulp zoo ·dringend noodig hadden. 
Goede reis dokter en behouden terugkeer! 

fV. 

NauUsch varend personeeL 

Per I ] anuari 1946 bevorderd van zden 
tot Is ten Stuurman: 

C. le Poole, 
rv .. r. Eggink, 
U. F. van Veen, · 
C. de Wolff, 
L. fV. fVakka, 
A. J. v. d. Hurk, 
A. G. SchaeffeT, 
l. Bink, 
W. C. Korving; 

A. Spaans, 
"fV. B ierenbroodspot, 
P. van Abkmtde, 
.J. den Hartog, 
J. Craamer, 
J. M. Koning, 
W. L otsy, 
l"V. ' '· d. R est, 

van 3den tot zden Stuurman: 

P. H. Zweers, 
H. fV. Keesorn, 
P. den H eijer, 
L. Rauch, 
F. A. Mo erdijk; 
P. de Roode, 
M. v. d. Noort, 
H. N. L. Hoomans, 
F. R. A. Nolles, 

P. G. J. Smittenaar, 
B. Broekhuizen, 
A. J. J. de Feijter, 
J. Douma, 
J. TV. F. Soetens, 
D. J. G. R eurslag, 
H . .J. Visser, 
G. W. de Bruyn, 
H. Schellaart; 

van 4den tot 3den Stuurman: 

G. A. van Bent·um, 
TV. Esselman, 
H. C. Hanewinckel, 
.T. W. Gill, 
Th. J. fVagner, 
J. P. van Haejten, 
A. Daudey, 
J. MonteiTo, 
R. S. Metzelaar, 

F. J. M. Berling, 
F. H. Roelofs Il~jermans, 
G. Gielis, 
D. J. Liebert, 
H. C. v . d. Tang, 
G. Salemink, 
D. K eyzer, 
G. F. Ophoff; 

Per r Juli I946 bevordetd van rsten 
Stuurman tot Gezagvoerder: 

W. F. lluyding, 
J. L. Jonker, 
T. Luikens, 
H. Leeuwe, 
A. StramTood, 
G. N. 0 . Hobma, 
B. Knapper, 
R. J. Steenborg; 

W. H. Frentz, 
C. A. Zewald, 
H .. J. G. Sikkes, 
Th. S. E. Bollmann, 
M. H. Bos, 
C. de. Graaj, 
D. van Orden, 
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van zden tot Isten Stuurman: 
J. A. v. d. Broek Humphrey, D. Schipper, 
A. A . .4rps, H. Prins, 
J. Hamerslag, P. J . I-Iubregtse, 
E. uit den Boogaard, G. Zwee:rman 
M. Janssen, J. G. Dibbets: 
C. H. Gosselink, P. Hoogkamer, 
J. M. de Bntyn, A. v. d. fVeele, 
Kl. Boswijk; 

van 3den tot 2den Stuurman: 
M. J. de Lange, 
W. A. Giel, 
.J. A. Houtrhan, 
A. Pinkster, 
B. de Blank, 
H. J. Stole, 
Th. van der Voort, 
.J. van Macklenberg; 

C. van SwoU, 
A. z•. d. Meulen, 
G . .J. H. v. d. Becke, 
.J. S. Veldman, 
.J . .Jordens, 
F . Fleischer, 
.J . . P. ncn der Vegte, 

van 4den tot 3den Stuurman: 

T. Kleve, 
G. J . .J. j}:J., Schopmeijer, 
JfT. Ch. Henkes, 
D. JV. A. Neuhuys,. 
G. Luiting, 
F. de Beer, 
A. J. J. Honcoop, 
II. H. Vader. 

A. Hopman, 
W. E. F. VeTmey, 
G. Hoek, 
E. Spiekman, 
H. Jedeloo, 
.J. ll. Smaal, 
J . .J. van der Eyk, 

~·:·:·:'"'""]:~·~·;:·~~~~:·:"""""""'"""'""""'""""""'"1 
I 9 ::n I I4 ] u!i 1 I 9 4 6 ;;===;;;:::~:_ Gezegvoerder ] . S. W. RAAP 

(met veTlof in Holland) 

I92I / I5 Aug. j r946 

Gezagvoerder K. A. VLIEK 
(met verlof in Amerika) 
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.J . .!. M. N~jsse, 
A. P. G. Smeets, 
M. de Groot, 
A. den Hartog, 
J. van Boven; 

A. D. Vos, 
S. Dam, 

van 4den 

van sden 

B. Claasz Coockson, 
H. Th. L. Veldkamp, 
C. Schalkoort, 
F. A. Kramer, 
K. van Dijk. 

tot 3den Werktuigkundige: 
A. Niel, 
A. A. E[',as, 
P. J. van Garnercn, 
L. van Dijk, 

tot 4den Werktuigkiundge: 
N. van den Brock, 
J. F. D. Mooiweer, 
J. B. van Oudheusden, 
.!. de Groot, 
F. Timmerman, 
E. liiarree, 

Technisch varenti personeel. ( Zie voor veT'volg van , Officieele 1\!Iededcelin[Jcn pagina 9). 

Per I ] anuari r 946 bevorderd van 3 den 
Werktuigkundige tot 2den Werktuigkt!ndige : ~""""~""'~~""'"""""~""' 

.J. Ilage, 
C. L. van D~jk, 
.J. P. H. Heule, 
.!. Traas, 
F. lV. kiuller, 
1l1'. L. van der Hoff, 
.J. R. Zwerver, 
F . I<leian, 

A. Augusteyn, 
W. M. Wuthrich, 
H. JV. Bakhoven, 
A. C. de Roy van Znydewijn, 
J. G. P. Scheltens, 
11. van der Zwaan, 
.J. M. R. Tttmbelaka, 
.J. Dikstaal; 

Th. B. K ers, 
.J. M. Visser, 
111 . Schaafsma, 

van 4den tot 3 den Werktuigkundige: 
.J. K. Nijdam, 

P. K . JV. Haack v. d. Goes, 
P. Kopmels, 
C. W. Jererniasse, 
J. M. Blommers, 
.J. lVeelinck, 

F. L. Visser, 
.J. A. Versteegh, 
E. Engelberts, 
C. Th. Berlage, 
1VI. Koon~, 
F. L. A. de Calonne, 
A. P lattecl; 

van 5den tot 4den Werktuigkundige: 
D. Berends, 
J. B. Jens, 
G. Jansen, 
A. Bakker, 
P. J. den Das, 
J. Stoop, 
A. Haack v. d. Goes, 
J. C. Roos, 

K. Versluis, 
W. H. Mostert, 
N. Esteie, 
1?. H. Niel, 
J. Petersen, 
H. J. A. van Zeil, 
J. B . . G. Bakker, 
Ch. 0. Faulhaber; 

Per I Juli I946 bevorderd van zden 
Werktuigkundige tot Hoofdwerktuigkundige: 
G. J. Verkaart, A. Hylarides, 
D. Warfel, H. Tuijnman, 
H . .J. Paulus Verburg, · .J. Slotboom i 

van 3den 
J . .J. H. A. Zindel, 
J. Nicolai, 
R. Keiser, 
A. van der Wal; 

tot 2den Werktuigkundige: 
A. Sok, 
G. Vischer, 
C. J. W. Smeeman, 

Het m.s. ,Van Heutsz" 
Wilde geruchten doen de ronde. De ,Van 

Heutsz" zou een scheur hebben opgeloopen over den ge
heelen dubbelen bodem; het schip zou in de haven van 
Bela wan zijn gezonken; er zouden mensch en! evens bij 
verloren zijn gegaan en het zou =g maanden duren eer de 
gaten zoover zouden zijn gedicht, dat het schip naar het 
droogdok zou kunnen opstoomen. 

Wij kunnen U geruststelleh. Inderdaad 
is het schip een ongeluk overkomen en zal het geruimen 
tijd duren voordat zij haar Buitenlandschen Lijndienst zal 
kunnen hervatten, maar gelukkig is het niet zoo erg a·ls de 
kombuispraatjes doen gelooven. 

Bij het binnenkomen van Belawan is 
tijdens het manoeuvreeren het schip in aanraking gekomen 
met het wrak van de ,Raub" en heeft het in Ruim I een 
scheur gekre~en van drie-en-een-halven meter lengte en 
20 em. breedte. Onmiddellijk is een onzer experts met 
eenige duikers van de Koninklijke Marine detwaarts_ ver
trokken om een onderzoek in te stellen. Het gat is gedicht 
en het schip is op I dezer op eigen kracht naar Singapore 
vertrokken. 

Doelpuntjes 5 

Totaal werd onlangs tijdens den hockey
wedstrijd tusschen een N.I.S.O. team en een Britsch
Indische ploeg 5 maal gedoelpunt, waarvan 3 keer door de 
scheepvaartwerknemers en 2 keer door hun geallieerde 
tegenstanders. 

Het talrijke publiek, w.o. I Marva'tje, 
dat zich aan individueele aanmoedigingen wijdde, heeft in 
belangrijke mate tot deze overwinning bijgedragen. 

De spelers houden zich aanbevolen voor 
meer publiek, w.o. meer Marva'tjes. 

- H. 0. C. Key. 
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1642 - Abel Tasman s.s. ,Tasman"-1946 

De Geschiedenis herhaalt zich! 
JOURNAEL OFTE BESCHRIJVINGE DOOR MIJ, 

ABEL JANSZN. TASMAN 

van een voyagie/ gedaen van de stadt Batavia in Oost 
!ndien/ aengaende de ontdeckingen van 't ombekende 
Zuijtlandt, in de jaren Anno 1642, den 14en :Augustij. 
Godt almachtich gelieve hiertoe Zijnen Zeegen te geven 
Amen. 

Adij. 14en Augustij Ao 1642 Zijn met ons twee Scheepen 
van de reede Batavia onder Zeijl gegaen, te weeten 
't Jacht heemskercq en 't fluijtschip de Zeehaen .... 

Adij. 13en Desemb Ao 1642 .... Tegens den middach 
Zagen een groot hoogh verheven Iandt . . .. deden 
onsen cours Zuijdt oost aen recht naer het Iandt .... 

Adij. 19en do 's morgens vrouch ister een vaertuigh van 
het volck 13 manschappen in hebbende omtrent een 
worp weeghs aan ons boort gecomen. . . . Zagen noch 
7 vaertuigh van Iandt comen, waer van d'eene met 
17 coppen gemant en een tweede daer in 13 cloucke 
mannen, ende dit volck (naer 't schijnt) vruntschap 
Zoeckent is .... 

Maer als praeutien van de Zeehaen van boort stack 
begonden Zij zoo firieus daer op aan te Scheppen, om 
de Zeehaens praeutien op Zij aan te Treffen, dat zelve 
geweldich over Zwalpten, daer op den voorsten in den 
schelmen praeuw, den quartiermr soo fellijck stiet dat 
hij over boord vall en moste, waerop 'd andere a.en 
vielen in welcke ffurie 4 doodt bleven: .. · . . 

Naer . . . dese detestable Zaecke . . . . Iichten wij 
onse anckers . . . alzoo niet conden oordeelen hier 

·eenige vruntschap met dit volck te maecken noch water 
of ververzinge te becoomen. . 
Alsoo de detestable acte deser inwoonderen aen vier 
van de Zeehaens volck huijden morgen bethoont ons 
een leermeester is, deses Iandts inhabitanten voor vij-
anden te houden. · 

Adij. 21en Januarius Ao 1643 .... Tegens den avondt 
sijn omtrent 20 praeuwen dicht bij ons boort geco
men .... roe pen de tot verscheidene maelen Woe, Woe, 
Woe, etca. Wij deden hun eeri romer wijn schencken 
en droncken zelfs eerst op dat niet souden meenen, wij 
.haer yergeven ofte ander quat doen wilden; de romer 
overgelevert hebbende gooten de wijn uijt en namen 
de roemer met naer Iandt .... 

S cheepsdagboek 

s.s. ,Tasman". 
Sydney, 18 Mei 1946. 

Voorgenomen was twee motorbooten te 
laden welke echter niet langszijde kwamen. 

Sydney, 20 Mei 1946. 
. ... Kregen volunteers voor laden stores. 

Sydney, 21 Mei 1946. 
... . Begonnen in Ruim I drums olie te 

laden met volunteers. 

Sydney, 28 Mei 1946. 

volunteers. 
.... Werkten geregeld door tot 1630 met 

Sydney, 29 Mei 1946. 
Reparaties /welke niet verricht werden of 

niet werden afgemaakt: . . .. 

Sydney, 30 Mei 19 46 . 
Kregen ten 3 u. bezoek van twee ongure 

z.g. !eiders van de Union van havenarbeiders welke aan 
boord geslopen wa'ren en op zoek waren naar den Austra
lischen boatsman en -bootsmaat. Deze twee heeren pro
·beerden de twee bootslieden met bedreigingen en zoete 

. woorden van boord te halen, teneinde het schip niet naar 
zee te doen vertrekken. Door de wachthebbende stuurlieden 
weiden deze heeren aan den Gezagvoerder' gerapporteerd 
en bij den Gezagvoerder geb_racht. De Gezagvoerder wees 
hen erop, dat zij geen recht hadden zich aan boord te be
vinden zonder zijn toestemming, maar dat hij hen alsnog 
wilde hooren. Nadat dit verhoor niets anders uitbracht dan 
verzoek tot ontslag van boatsman en bootsmaat, werden 
beide heeren van boord gebracht door den Gezagvoerder 
·die hun mededeelde dat hij een Iiefdadig werk deed en dat 
ook zou volbrengen, waarop hun laatste woorden volgden: 

,And you will never sail from Brisbane". 
Melbourne, 6 Juni 1946. 

Begonnen dadelijk met de belading van 
ruim IV met behiulp van volunteers en eenige Marine-
menschen.... "' 
Melbourne, 7 Juni 1946. 

Legd$!n Iuik IV en V open en verwerkten · 
de lading met volunteers ... _. 
Freemantle,:;_14 Juni 1946 . 

.... Kregen hulp bij de belading van 
1 o Marine-mensch en; verder met officieren en leerlingen 
geladen. 
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TUG CREW REFUSE 
TO MOVE N.E.I. MERCY 
SHIP ON UNION ORDERS 

Two union representatives 
who boarded the Dutch ship 
Tasman yesterday afternoon 
and asked the Australian mem
bers of the crew to leave t .. e 
ship are alleged to have threav 
ened the men with physical 
violence when they refused the 

·request. 
'!'hE' two men are reported to 

have described the~selves as 
,.Government officials" and to 
navC> boarded the Tasm an with 

out nermission on the pretext 
that some Indonesian seamen 
had been shanghaied. 

They told the master of .the 
ship, Captain Eleveld, they 
wanted the A-ustralians In his 
crew to leave the ship. Captain 
Eleveld allowed the two men to 
talk to the Australians. 

It is alleged the men told the 
Australi ans in the crew that if 
they did not get off the ship 
lhey would need police protect· 

when landed next in 

A BOYCOTT THAT AUSTRALIANS 
DEPLORE 

~tmlb. 
workers, and seamen 
yesterday took action 
against three Dutch 

HOLD-UP OF DUTCH SHIPS AJ'IIJ 
rHE BAN ON THE DUTCH DESTROY 
ER. PIET HEIN, BY WATERFRONT 
UN IONS IS REGARDED BY TilE NE· 
THERLANDS ~UNISTER TO AUSTRA· 
I.TA IBARON VAN AERSSENI AS A 
l'HREAT TO FUTURE DUTCH· A lJS
TRAL!AN. RELATIONS . 

. ,DUTCHMEN,'' HE SAfD. CN A STL-' 
TEMENT ISSUED LAST NIGHT .• WILL 
FAIL TO UNDERSTAND THIS TI<>~A T 
MENT. WHICH THEY WILL FEE!. IN· 
CUNEO TO CONSIDER AN INSULT TO 
THE COMRADESHIP IN ARMS AND 
DETRIMENTAL TO THE REL 
A.T!ONS BETWEEN OF 

0 :ra~~ec~nt~~ ~~~ ~~~ ~ae; s~~~n L~:~n t~~e~~~Pyar~! 
Dutch slllps 1s the apparently "·ere too busy but lhls pte· 
supine at titude of the Federal t.ext was promptly discredit.ed 
G overnment. and the !allure by a union spokesman. who 
of Minlstcu to denounce b\u n Uy declared that, being 

· waterside g roups at whose Dutch, the Piet Heln came 
prornpt.lng a boycott ut terly within a ban that. had not 
repugnant to the general :;ense b;en U!t.ed. What punlcs and 
of the people or Australi-a was exasperates so man y people 
unposed The embittered 1s that n'r:ither the Prime 
6tatement by tne Ne~herlands Minister nor any ot his re
Minlst.er to Aostralla shows sponslble colleagues has seen 

THE~SUN 
DUTCH SHIP REFUSED USE OF TUG 

~~7c~h:r:~~~o~~~d ~~ld;e~~s~~ 
1 
~t~o~gl;'ake",_•c"~::Y~.~--, ~_ POUCE END ANTI-DUTCH DISTURBANCE IN SYDNEY 

or repau service to t.2ctJ.cs 
damaged destroyer Plet 
a1 four Australian 
provoking lll·wtll 
menl against this 

Melbourne, Monday. - Aus
tralia stood forever condemned 
for black ingratitude to her stal
wart ally. the Dutch, Mr. J ohn 
Utchfield. · director of 

As assistant adjutant to 
Major-General C. A. Clowes, m 
the critical Milne Bay-Buna pe
riod of 1942, Mr. Litchfield said 
that he had special reasons fo r 

Don't ask us why 
We bate the Dutch

There's no reply 
To questtons such 

Our mystic cul t, 

Stemm en van passagie1·s 

. . " Wij hebben het ll 
en duns staf te danken " t ' . a een aan den I{apitein 

. ' «a aet scln.p hee• ~"t g 
;~ · eva1·cn " 

·· ,Een PTachtreis D K . . · 
gedaan .dart. inenschdijkerwi ·s . e apuezn heejt meer 
een van de ~;· . .. ':J gesproken mogelijk is I d 
I{ ernanmng hielp mee . · e er-

. P. lJIJ. personeel, hooj dzakel". ' vooral het jongere 
genomen werktuigkundi,"en di t)k best~ande uit pas aan
geweest en de stuurl-ied:n.:' e nag nomt in I ndie WaTen 

Erz·· 
liiiTs · . " t)n tenminste ook " 

' dte, nuttegenstaande bedT . . noo goede AustTa-
genooten, alles deden e1gzngen van hun land-
zijn geslaagd. " om ons over te bTengen en daaTin 

H et eten aan booTd? 

the b1tter criticism 
waterside workers 

of 

"Buitengewoon . beter d . 
tralie. D e st : an zn Aus-

emmzng? P Tachti-r 

· Our holiest rite. 
Is to insult 

Our Allies white
We don't know why, 

We don't care much, 
But my, ~h. my ! 

We HATE the Dutch ! 

enk~lf! lcankerpit . . . u ' op een 
, . . .. : \ : na, du Je oveTal aantrejt. " 

h ·\ ,De ichoolJ. · 
, et ·· $chip ·-a~ l . ongens, die in Melbo~rne 
1;~~-;~'tde-:h~?i~; :~belad~n, : deden. hun uiterste"-·best en 
h bb en~mtlachten om h 

e en zi;j het tach kl · un stuntelige wa k 
aaT gespeeld.'' . -·' ' 

. ,Kapitein E leveld 
zijn P(ljjSOI!ters e b was een vadeT vooT 

. " n emanninu " 

d1"gheden ; alles w" Een p1·~~;ge reis onder deze· oms tan-
as keun" · · 

ontbTak niet." u geugeld en zeljs het bier 

hij boos u.ioTdt , Een goede vent de.K a'Yii tein • 
or , m aar als . . . . nou . . VeTdwi . 

':Jn dan rnaaT liever." 



De open knalpot 

W erktijden aan boor d. 

. Geachte lezers, ik wil ditmaal even Uw 
aandacht vragen voor een nadere beschouwing der werk
tijden aan boord van onze K.P.M.-schepen. Want aan de 
regeling hiervan mankeert m.i. nog al het een en ander. 
Ik hoop dan ook door het schrijven van dit artikel te be
reiken dat onze Directie straks, bij het ontwerpen van een 
nieuw arbeidsschema voor het varend personeel, haar volle 
aandacht aan dit onderwerp zal wijden. Er zijn thans nog 
vele ongerechtigheden aanwezig, die verwijderd dienen te 
worden. 

Het spreekt vanzelf dat ik, als Werktuig
kundige, mijzelf uitsluitend zal bepalen tot het behandelen 
der werktijden van den Machine Dienst. Voor de overige 
diensten aan boord laat ik dit gaarne over aan menschen 
uit die diensten zelf, welke op hun eigen terrein meer bevoegd 
zijn. 

. Zooals wij allen, die gedurende den oor!og 
buiten bezet gebied hebben gevaren, weten, werd er op 
II September I943 een Mededeeling no. 77 door onzen 
;, General Manager" te Sydney op de vloot in Australie 
rondgezonden, waarin de laatste wijziging der werktijden 
vermeld stond. Daar er nadien nimmer meer een andere 
mededeeling of order omtrent dit onderwerp verschenen is 
en ook de vroegere regeling, uit het voor-oorlogsche reglement 
der K.P.M., eveneens aan hetzelfde euvel mank gaat, zij 
het ook in mindere mate, zal ik daarom hier alleen de laatste 
(Australische) regeling in beschouwing nemen. 

Laat ons allereerst de 3 groepen, waarin 
aan boord gewerkt wordt, even indeelen. Ik zal dat gemaks
halve doen met de letters A-B-C. We krijgen dan: 
Groep A. Dit is de groep die permanent in den ,Aige

meenen Dienst" ingedeeld is. 

Groep B. Dit zijn de permanente wachtloopers. (Kamen 
aileen op de grootere schepen voor). 

Groep C. Dit is de gemengde groep, n.l. de menschen die 
zoowel wachtloopen als Algemeene Dienst werk
zaamheden verrichten. 

Nu is de indeeling der werktijden, volgens 
Mededeeling no. 77 als volgt : 

Van Maandag tot en met Vrijdag: 
Groep A werkt maximum 8 uren per etmaal, waarna 
het 9e uur dus als overwerk wordt beschouwd en der
halve ook extra betaald wordt. 
Groep B loopt 8 uren per etmaal wacht en moet boven
dien, · indien noodig, ook nog ·z uren , , torn to" maken. 
Dat is totaal IO uren. Hun I Ie uur wordt dus pas als 
overwerk beschouwd. 

Men voelt hier direct een grove onbijlijk
neid ten opzichte van g roep B. Op Zaterdagen wordt het 
verschil nog grooter, n.l. 3 uren en op Zon- of feestdagen 
wordt het zelfs 5 .uur. 

Ook voor groep C brengt deze regeling 
heel wat narigheid met zich mee, want men kan met deze 
groep b.v. op dagen van aankomst of vertrek, als men zou 
willen, de meest willekeurige capriolen maken. Plaatsruimte 
laat het mij hier helaas niet toe om daarvan de noodige 
voorbeelden te geven, doch men leze er slechts aandachtig 
de Mededeeling no. 77 voor na en oordeele dan voor zichzelf. 

Het resultaat van deze regeling kon na
tuurlijk niet uitblijven en er was en is allerwegen ontevre
denheid over te bespeuren. Een poging mijnerzijds bij den 
toenmaligen ,General Manage.r" (wijlen den. Heer Lammers 
van Toorenburg) te Sydney, om tot een wijziging te komen, 
had aileen in zooverre succes dat genoemde Heer het met 
mij in principe volkomen eens was, doch het niet mogelijk 
en wenschelijk achtte om een vandaag ·Uitgegeven order 
mo~gen weer te hetroepen. Hetgeen begrijpelijk is. Wij zien 

hieruit dus weer dat het ' nog steeds beter is te voorkcmen 
dan te genezen ! 

Tot zoover mijn critiek, in afkeurenden 
vorm, over deze bestaande regeling. Laat ons thans gaan 
opbouwen. 

Stellen wij dus eerst vast oat er hoog
noodig een nieuwe regeling moet komen. Mijn advies luidt 
dan als volg t: 

De Directie bepale, ZOC? mogelijk in 
overleg met de betrokken Vakvereeniging van het personeel, 
allereerst het aantal basis-uren waarop dit personeel per 
etmaal voor een zekere gage client te werken. Noemen wij 
deze uren, waarvoor ik hier letters zal substitueeren, b.v., 

Maandag tot en met Vrijdag: x uren. 
Zaterdag ... .. ... . . ........ : y ureri. 
Zon- en feestdagen . . . ..... : z uren. 

Deze uren gdden dan voor alle 3 de 
groepen A, B en C, en elk uur dat men werkt of wachtloopt 
boven deze basis-uren, client extra betaald te worden als 
overwerk. Hiermede is dus feitelijk de geheele regeling al 
in kannen en kruiken. Zooals men ziet het is oer-eenvoudig 
en bovenal rechtvaardig! 

Nu zou men wellicht nog op een punt van 
meening kunnen verschillen, n.l. over de vraag of wacht
loopen wel gelijkgesteld kan worden -met het werken in 
Algemeenen Dienst. Ik voor mij durf daarop, na een 27-
jarigen diensttijd als Werktuigkundige bij de K.P.M., gerust 
voor wat betreft den Machine-Dienst met een volmondig 
]A te antwoorden. En waar ik ook bij andere collega's ge
informeerd heb over dit onderwerp, overal gaf men mij dit
zelfde antwoord. Zou men eventueel toch nog daaraan 
twijfelen, wei, men houde, dan even een enquete over de 
geheele vloot. Dan krijgen wij dadelijk de zuivere opinie 
van alle Werktuigkundigen. 

Verder behoorEm er natuurlijk aan elke 
.nieuwe regeling nog wel eenige bijzondere bepalinge11 toe
gevoegd te worden, zooals b.v. de uren der maaltijden, de 
genoten rust alvorens een wacht betrokken mag wor:den, 

. het eventueele verschuiven der uren binnen hetzelfde etmaal, 
enz . enz. Maar dat alles lijkt mij van ondergeschikt belang. 
Hoofdzaak is dat men allereerst een rechtvaardige en in de 
praktijk gemakkelijk te hanteeren regeling ontwerpt. Daar 
zijn aile partijen en g roepen mee gebaat . 

Ik hoop van harte dat het spoedig zoo 
ver mag komen. 

TE'N HAAF 

De K.P.M. ~n de Oorlogsmaanden VII 

(Slot) 

Het drama van Java naderde nu snel zijn 
einde. In de tweede helft van Februari vertrok Admiraal 
Helfrich rtaar Bandoeng en daarmede eindigde feitelijk het 
rechtstreeksch contact van den CZM met het BZVK. Ook 
het Hoofd van de Handelsbescherming ging mede naar 
Bandoeng en van dien tijd a£ werdim de instructies voor 
de routes van de koopvaardijschepen telefonisch van daaruit 
doorgegeven. Het was niet mogelijk het geheele Bureau 
Zeeverkeer naar die stad over te brengen, omdat het nood
zakelijk was nauw contact te behouden met E.Z., met den 
handel en de scheepvaart. 

Deze werkwijze kon echter niet bevredigen 
en op z!) Februari vertrok ook het BZVK naar B~ndoeng. 
Een verbetering gaf dit echter niet, omdat de verbindings
middelen met Batavia practisch geheel voor het doorgeven 
van militaire berichten in b~slag waren gencmen. 

De havens van Soerabaia en Tg. Priok 
waren, ·althans wat de grootere schepen betreft, ontruirp.d, 
maar groote moeilijkheden leverde Tjilatjap op. B.ZVK kon 
de militaire situatie niet beoordeelen en dus was de beslissing 
of er nog schepen moesten worden aangehouden, dan wel 

. dat allen naar het buitenland konden worden weggezonden, 



uiterst moeilijk. Het was begrijpelijk, dat speciaal E.Z. zoo 
lang mogelijk w~nschte te beschikken over voldoende scheeps
ruimte om de oorlogvoering op Java te ku!lnen volhouden; 
meer in het bijzonder dacht men daarbij aan den aanvoer 
van kolen. De K.P.M. droeg er uiteraard zorg voor, dat de 
schepen zooveel mogelijk gereed waren om naar zee te gaan, 
doch de bunkerkolensituatie gaf daarbij vee! moeilijkheden. 

Op Vrijda~S 27 Februari werd in verband 
met de bedreiging van Tjilatjap _ alles wat varen kon 400' 
om de Zuid gezonden. De aanval op Tjilatjap is niet door
gegaan, maar vele schepen liepen in handen van den vijand; 
overal op de kim waren silhouetten van brandende schepen 
te zien. 

Thans 'werd besloten alles wat nog vaar
klaar kon worden gemaakt naar het buitenland te zen den. 
Dit gold niet voor de kl e_inere schepen, die men had willen 
opbergen in de kali's en kreeken in de naaste omgeving. 

-De bemanningen waren echter niet meer compleet; vooral 
het Inheemsche per§oneel bleek op het laatst niet meer 
tegen de moeilijkh~den opgewassen. · 

Inmiddels waren de vernielingen op 
Soerabaia en T . Priok begonnen. Daardoor kwamen een 
aantal Gezagvoe :-ders, Stuurlieden -en Werktuigkundigen 
vrij en nogmaals werd met · behulp van deze menschen 
getracht een aantal schepen weg te krijgen, a! was het dan 
met uitsluitend Europeesche bemanningen. De goede wil 
was er, maar toch is het plan niet· meer tot uitvoering 
gekomen. Aan het verzoek om eenig militair escorte voor 
schepen, die he t er nog op wilden wagen kon niet worden 
voldaan. Tenslotte verklaarden de Europeesche opvarenden 
zich bereid ook zonder escorte naar zee te gaan, mits voor 
begeleiding een Catalina beschikbaar was, doch ook dat 
bleek onmogelijk en zoo moest worden afgezien van verdere 
pogingen tot vertrek van de schepen. Op 4 en 5 Maart werd 
Tjilatjap zwaar gebombardeerd, waarbij in het bijzonder 
zeer groote materieele verliezen werden geleden. 

Na het tweede bombardement werd 
Tjilatjap practisch opgegeven, de menschen vertrokken 
naar Bandoeng en kort daarop werden de vernielingen ook 
op deze haven uitgevoerd, waarmede een einde was gekomen 
aan de scheepvaart in den Archipel: 

NaschTijt . 
Toen wij hoven deze reeks artikelen den 

titel stelden ,De K.P.M. in de oorlogsmaanden", hadden 
wij voor oogen dtj oorlogsmaanden in Indie. Hierna komen 
nieuwe verhalen van de K .P.M.-schepen in de verstrooiing. 
over alie oceanen. De gegevens voor de thans afgesloten 
artikelenreeks ontleenen wij aan een zakelijk rapport ; het 
waren in hoofdzaak de feiten, die wij hebben willen geven 
en ook in volgende afleveringen van ons blad zullen wij 
voortgaan U te vertellen, wat er gebeurd is met die uit
gebreide vloot van zoo verschillende scheepstypen, die tot 
in 1941 de meestal kalme wateren van dezen arch1pel bevoer-, 
die in eens een apparaat werd in de oorlogvoering en van 
dat moment af circa vier .jaren lang actief heeft deelgenomen 
aan de enorme taak van de koopvaardij in oorlogstijd. 

Voor mij liggen de opgaven, waarheen, 
zoodra daartoe toestemming werd gegeven, de vrijkomende 
schepen zijn gedirigeerd. In Australie, langs de kusten van 
Br.-Indie, in de Middellandsche Zee, op den Atlantic en aan 
de kusten van Amerika zijn daarna de hoofdstukken ge
schreven, die het geheele epos vormen van de ,merchant 
men at war". De bijdragen voor ons blad moest ik kort en 
ook in hoofdtrekken zak-elijk houden. Misschien vie! daarbij 
wat te veel de aandacht op het materiaal, terwijl toch ook 
voor mij de menschen het voornaamste zijn. Velen zullen 
dan ook de behoefte g-evoelen om, met de zakelijke belangen 
als achtergrond, het verhaal te lezen van het !even en streven 
vari onze menschen door heel dien oorlog heen . Reeds eerder 
is daarom het denkbeeld naar voren gekomen, om .in aan
sluiting op het gedenkboek ,Een halve eeuw Paketvaart" 
het rela:as te doen schrijven van de belevenissen van onze 
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K.P.M.-menschen onder de zeer verschillende omstandig
heden, vrij en onvrij, te land, ter zee en in de Iucht gedurende 
de jaren 194I-1946. Zooals in No. 24 vermeld heeft de 
Hr. Vas Dias in overleg met den Raad van ·Bestuur mij 
gevraagd of ik die taak op mij zou kunnen nemen; ik heb 
die opdracht aanvaard. - Het was een toeval, dat deze · 
aangelegenheid ter sprake kwam, juist op den dag, dat ik 
het slotartikel in deze reeks wilde schrijven. lk maak echter 
van deze gelegenheid gebruik om voor de nieuwe taak de 
medewerking in te roepen van alle Paketvaartmenschen, 
die den oorlog hebben meegemaakt. Het is noodzakelijk 
zeer veel materiaal ,te verzamelen. U bezit boekwerkjes of 
oude kranten, tijdschriften of brochures, foto's en teeke
ningen die een licht kunnen werpen op de activiteit van het 
K.P.M.-personeel. U heeft zelf het een en ander meegemaakt, 
of bezit correspondentie, waarin vrienden U mededeelingen 
doen van wat hun is overkomen. Zendt ons daarvan copie 
of verstrekt ons e.e:a. ter inzage; ons adres is Paketvaart 
Batavia, Sluisbrugplein of Amsterdam, ,Het Scheepvaart
huis" ; vermeldt s. v.p. den naam van ondergeteekende op 
het adres. 

Uiteraard staan alle ~;apporten, . die reeds 
na den oorlog zijn uitgebracht, ons ten dienste en zullen wij 
niet verzuimen in gevallen, dat wij vernemen, dat ergens 
inlichtingen te verkrijgen zijn, ons tot betrokkenen te 
richten. Maar dit werk staat en valt met Uw aller mede
werking. Het is niet de bedoeling om de Paketvaart eens 
speciaal een pluim op den hoed te steken of den zeeman 
weer eens met schoone woorden te huldigen. Bij het schrijven 
van het verhaal van de K.P.M. in oorlogstijd zou ik me 
voortdurend voor oogen willen houden, hen, die er een rol 
in gespeeld hebben, maar die dit niet meer zullen lezen. 
Voor hen en voor. hun nabestaanden, en tenslotte ook voor 
allen, die het overleefd h eb ben, zouden wij willen trachten 
een levend boeli:werk samen te stellen. Wij hopen in de 
inleiding daarvan te kunnen getuigen van de ruime mate 
waarin aan bovenstaanden oproep gevolg is gegeven. 

- Jr. I-I. Th. BakkeT. 

Partir c'est mourir un peu 

Na 29 jaren de K.P.M. gediend te hebben, 
wil ik deze niet verlaten zonder een klein afscheidswoord. 
Ik kan terugzien op een prettige loopbaan. Menigmaal heb 
ik met de Directie van meening verschild over verscheidene 
aangelegenheden, hoofdzakelijk personeelskwesties betref
fende, echter doet het mij genoegen te erkennen, dat alhoewel 
het argument enkele malen vrij stevig geweest is en ik 
wei eens bang geweest ben te vee! .gezegd te hebben, 
er nimmer eenige sprake van rancune geweest is. Ik :kan 
volkomen roo procent zeggen dat de Directie mij gedurende 
mijn loopbaan' als gezagvoerder steeds in die waarde heeft 
hoog gehouden. 

Ik meen te mogen zeggen, dat ik ondal).ks 
mijn gevoerde critiek altijd hard voor de K.P.M. gewerkt 
heb. Als ik o.a. nog denk aan de verschrikkelijk lange werk
tijden, vooral in de jaren 1919 tot en met 1922 en later 
gedurende mijn eersten stuurmanstijd op de Singapore
diensten, dan :zijn de tijden we! veranderd. Djambi-varen 
beteekende dag en nacht varen en wachtloopen. Terug te 
Singapore, de thuishaven, in een heel klein miezerig heet 
kantoortje vrachtgelden innen, die sotns opliepen tot be
dragen van enkele tonnen. Dikwijls te laat kJa·ar om het 
geld nog af te dragen voor sluitingstijd van het kantoor, 
en dan maar - omdat de brandkast aan boord te onbe
trouwbaar was - dit geld mee naar huis nerrien en erop 
slapen. DikWijls dan zeo doodmoe dat ik tijdens het diner 
den eersten avond thuis in slaap viel. Gelukkig kwam hier 
later verbetering in. 

Toen veel later als gezagvoerder op de 
Afrikalijn, .wat vooral ging ten koste van het gezin, dat je 
bijna nooit zag. Interesse in het bedrijf maakte dat ik ge
durende de enkele dagen die ik. nog binnen lag te Batavia, 
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verscheidene uren op het kantoor doorbracht, hetgeen maar . 
matig geapprecieerd werd door vele collega's . Echter als 
men kritiek wil voeren moet men zelf sterk staan, bovendien 
leefde ik toch met het bedrijf zooveel mee dat ik het noodig 
vond. Eenige dagen geleden op een avond mediteerende op 
de brug en denkende aan mijn 1oopbaan en aan de K.P.M. 
zag ik plotseling een oorlogsschip met een zoeklicht werken, 
er kwam hierdoor een gedachte in mij op dit zoeklicht en 
het doel hiervan te ' vergelijken met de Paketvaart van de 
afgeloopen jaren. Ik zag nl. de Maatschappij a.ls een zeer 
sterk zoeklicht, bediend door kundig en hard werkend 
personeel. De stralenbundel was magnifique en inderdaad 
zeer krachtig, hij werd hoe Ianger hoe krachtiger en mooier, 
echter verblindde hij meer en meer. _Het was een trotsch 
gezi <:,1t deze stralenbundel te zien gericht op een doe! dat 
verder en verder lag. H et boeide zoozeer dat men geen tijd 
en gelegenheid had te zien wat hier buiten lag. Alles wat 
deze machtige s traal trachtte te verstoren verschroeide of 
moes t meedoen om het eenige doe! te .beschijnen en het Iicht 
werd op hei: laatst door hard werken en geconcentreerde 
energie zoo sterk dat het beschenen doel te ver verwijderd 
was om nog gezien te kunnen worden. 

Ik w'ensch nu de Maatschappij dezelfde 
energie en kracht om dit Iicht te blijven doen schijnen·, met 
het inzicht dat deze gerichte bundel zich opent, zoodat het 
Iicht en de energie nog meer doelen kan bestrijken. Het 
verblindend' lich t wordt dan verzacht, en doet dus vee! 
prettiger aan. Het gezichtsveld wordt dan ruimer en meer 
m enschen kunnen hun dee l krijgen van het bereikte resultaat 
en te scherpe tegensfellingen worden dan opgeheven. 

lk hoop van ha rte dat de Maatschappij 
onder de tegenwoordige Directie een spoedig herstel en een 
nieuwe voorspoed tegemoe t gaat. 

Ik dank U voor h et vertrouwen dat U in 
m ij gesteld hebt, door vele jaren mij het commando te 
geven· op onze mooie schepen. 

Ik wensch mijn collega's vlugge promotie 
en gelukkig varen toe en bedank de jongere officieren voor 
de medewerking die zij m ij gegeven hebben in mijn soms 
zeer lastige taak. Ook werktuigkundigen niet het minst 
hiervoor bedankt. Aan allen ook min of meer de raad niet 
te vee! een richting uit te kijken. Waardeer ieder in zijn 
eigen beroep en tracht elka nders moeilijkheden te begrijpen. 

Ook he t walpersoneel mijn beste wenschen 
en vooral aan _de j ongeren van h en deze raad: steeds te 
bedenken dat een. scheepvaartmaatschappij schepen heeft 
varen en dat de schepen dus de factor blijven die uit moeten 
voeren wat de Directie beslist. 

Nu ga.ik rusten en tracht!'!n dat aan mijn 
gezin te geven wat zij zoo veel gemist hebben. Ik ga gezellig 
napraten over de goede oude tijd en hoe flink wij vroeger 
waren. 

- K. · U. Noordenbos . 

Wam·? .. . . en Wie? 

Hiermede herleven wij de rubriek ,Waar 
zijn zij en wie zijn daar" en geven hieronder een lijst van 
de op I Juli in Indie vertoevende Directieleden en Hoofden 
van de verschillende afdeelingen op het Hoofdkantoor 
K .P .M. alsmede een volledige lijst van de N.I.S.O. en N.I. 
H.E.-Agentscnappen en de !eiders dezer kantoren. 

En wij kunnen hier nog goed nieuws aim 
toevoegen! 

Het lig t n.l. in onze bedoeling om in een 
bijlage van het volgende nummer dat op 23 Juli verschijnt, 
een alphabetische lijst van het Walpersoneel, de ranglijsten 
van het Nautisch- en Technisch Varend Personeel, alsmede 
lijsten van het Civiele Dienst en Geneeskundig Varend 
Persone'el af te drukken. 

Hoe een en ander er precies zal uitzien, 
is nog niet bekend; daarom: kijk ui t naar het volgeride 
nummer! 

De Heer 'J. W. B. Everts, Algemeen 
Gevolmachtigde van den Raad van Bestuur, vergezeld van 
den Heer K. L. de Lussanet de la Sabloniere maakt momenteel 
een orientatiereis langs de Philippijne~ China en zoo 
mogelijk ] a pan. ' ' 

H oofdkantoor, B atavia . 
Directie: A. F. Vas D ias, R. Pronk. 
Archie£: C. F . da Costa . 
Bouwk. afd. : P . B. Barevoets. 
Blliten. Lijnen: J. M. van Suyle!corn . 
Claims: P. P. E. von Puchs . 
Civiele Dienst: H . J. Steenbergen. 
Comptabiliteit & Controle: H. llarinck, L. Ji'. Gude. 
Doorvoer: 1'h. H. van l-Vaart. 
Equipage: J. C. van Noordenne. 
Expeditie: K. H. Nlo lleman . 
Magazijn v. Gedrukten: J . I ken . 
Magazijndienst: G. J. Grendel. 
Nautische Dienst: B. C . Akkerman. 
Passage: J. J. Breman. 
Personeele Zaken: L. A . Kouwenhoven . 
Secretarie: ll:lr. L. ter Braake. 
Technische Dien~t: M. P. Verstelle. 
Vrachtzaken: J. A. Gartliardi. 
Vervoer: J. F . P. de Geus. · 
Werkplaatsen Priok: J. L . v. d. M eerendonk. 

Agentschappen N .I.S.O. 
Ambon: E. M. Cordesius. 
Ampenan: Ned. Ind. Handelsbank. 
Balikpapan: A . C. H. S teyl. 
Bandjermasin : J. 1'h. Schotel. 
Belawan: H. TV. Snel. 
Blinjoe : H. van Eck (S.S. V.P .) 
Den Pasar: N. W. fVinters. 
Donggala: C. L .. J. Hartop. 
Gorontalo: E. TV. 1'-i?nmennans. 
Hollandia: A. van H euningen ( J. C . .l.L.J 
Koepang : F'. P. Wierdels. 

I 

Makassar: Vert. v. d . Groote Oost: A. ~- de B eulcelaar; 
JV. K. L . H es, D. H einer ; T.D.: JYI . E gmond. 

Me dan: J . J.Venckebach. 
Menado : L . W . Poppe ; T.D. : J . J . Tcn toea. 
Morotai: J. de Bruin. 
Muntok: P. R. C. S. Deetman. 
Padang: L. 1'h. Mm·car . 
Palembang: ·K. F'. 'I'. TYener . 
Pangkal Pinang : N. J. Lakkerwa (S.S. V.P) 
Pare-Pare: E. J. B . JYahr. 
Penang : A. A . Pranlcenhuis. 
Petta: G. ll:laneking . 
Pontia.nak: J. H. JV. Biickmann . 
Sabang : L. M. Pleers (S.JJ1.N.) 
Samarinda: P. H . Z eydel. 
Sambas ( ,\. Pemangkat): W . J . Suyderhoud. 
Semarang: C. van D cf_genaar: 
Siaoe: F. M . N[Jion . 
Singapore: Mr. G. H. Stroobach, C. van Burken (S.M.N. ); 
T.D.: R. 1'j. Sandt. 

,Soerabaia: I . Prins (R.L.), -P.M. J. Poelman. 
Tg.-Pandan: W. Gopner (S.S. V.P.) 
Tg.-Priok: D. Jansen (N.I.H.E.) 
Tarakan: .T. E. Berlcholst. 
Taroena: J. A. JY. Frederilcs. 
Ternate: G. D1jkstr(/. 

Officieele JJ;[ ededeelinge,n 

(Vervolg van blz. 4) 

Plaa tsruimte staa.t ons niet toe om 
eenigszins uit te wei den over de Mededeelingen en Circulaires 
welke den laatsten tijd zijn verschenen. Wij volstaan 
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daarom met een zoo kort mogelijk overzicht te geven van 
de voor U van belang zijnde nummers, met .daarachter 
vermeld den inhoud: 

K.P.M.-Circu.laires geheele Personeel. 

I4 7 .6.46: Enquete lijsten giro- en deposito reke-

IS 

ningen, waarborgsommen, . uitstaande 
voorschotten, uitkeeringen noodsala
ris>ea (-gages), nooddelegaties en voor
schotten daarop. 

7 .6.46: Diversen om trent Giro- en Deposito 
rekeningen. 

K.P.M.-Mededeelingen H.H. Gezagvoerders en Agenten 
(Nos Agtn. tusschen haakj es). 

34 
35 {II) 

37 ( I3) 
40 

- 3 r.5.46: Geleidelijke in trekking oorlogstoeslag; 
5.6.46: Huurovereenkomst vloot met Ned. Ind. 

Regeering. 
I3.6.46: Hollandsche delegaties. 

- '22.6.46-: o.a. Java-bankbiljetten. 

N .I.S.O.-Circulaires H.H: G~zagvoerders en Agenten. 

42 {4I) - 28.5.46: Hierin worden de roepletters van de 
zgn. ,coasters" gegeven. Wij volstaan 
met de namen in alfabetische rang
schikking te vermelden, daar deze bij 
velen niet bekend zijn: 
,Biak", ,Dammar", ,F. Amnuputty", 
, , Hollandia", , Lammers van Tooren
burg", ,Morotai",, Nila",, Noemfoer", 
, Sansapor", ,Samuel Jacob", ,Sar
m i", , Sentani", , S'eroea", ,Seroei", 
,Sitsen", Wakde", ,Kota Nica", ,Ta
rakan", , Tahulandang", Merauke". 

(46) - 2r.6.46: Ontbinding N.I.S.O. · per I October 
I946. 
Uittreding uit de N.I.H.E. per I Ja
nuari I947· 

47 {47) - 26.6.46: Evacuatie naar Europa. 
49 - 28.6.46: Clandestien reizen. 

No. 27 ~ 23 JULI 1946 

Onder Ons -

met de R edactie 

DE BIJLAGE 

Zooals wij reeds in ons vorig nnmmer 
hebben aan[Jekondigd, zijn bij deze, Uitlaat" de lijsten van ons 
W al- en Varend PeTsoneel gevoegd. 

H et ligt in onze bedoeling om- voorloopiiJ 
dan althans- eens in de 6 m :wnden de lijsten te pnbliceeren; 
als gevo!g van [Jebrek aan p ersoneel zullen wij vooralsnog geen 
tnsschentijdsche aanvnllingen knnnen geven, doch wij ver
trouwen dat de u.itgijte van de lijsten in haar huidigen vorm 
in een lan[J gevoelde behoejte zal vooTzien. 

JURlJJISCHE VOORLICHTING 

Onze ju.ridische m edewerker heejt aan[Je
boden van tijd tot tijd v-ragen op rechtsku.ndig gebied in ,De 
Uitlaat" te beantwoorden, voor zoover deze vragen ook voor de 
andere lezers van belang ku.nnen worden geacht. 

PriVI!-lcwesties, die n iet vooT openbare be
handeling geschikt zijn, znllen schriftelijk worden beantwoo_Td; 
ter onderscheid dienen deze vragen te worden aangeduid m et 
het woord ,persoonlijk". 

Correspondentie dient men te richten aan 
de R edactie, onder aanteekening op de enveloppe : ,Jw·idische 
Zaken". 

10 

Het zal U interesseeren -

dat te Bagan Si Api Api van de± 400 sera's er nag ongeveer 
6o overbleven, welke ech ter zeer verwaarloosd zijn, 
oindat het arbeidsloon zoo hoog en het hout voor 
reparatie zoo duur is en 

dat de wederopbouw minstens een jaar zal duren en dat de 
meeste visschersvaartuigen thans als handelsprauwen 
in de vaart zijn tusschen Bagan en Singapore en 

dat een rondreis gemiddeld veertien dagen in beslag neemt; 

dat het s.s. , Limburg" het eerste van de tien C-3 schepen, 
welke de Nederlandsche Regeering in de V.S. bestelde, 
in Maart werd afgeleverd en in Mei een kart bezoek aan 
Tandjong Priok heeft gebracht en 

dat het tweede schip van deze serie, het turbineschip 
, Friesland", op 8 Maart te water is gelaten en aan . de 
V.N.S. is toegewezen; 

dat het laatste schip in September zal worden afgeleverd en 

dat de toewij zing als volg t is geregeld: 
4 schepen a an den Rotterdamschen Lloyd, 
4 schepen aan de Stoomv. Mij. ,Nederland", 
I aan de Holland Amerika Lijn en 
I aan de V.N.S. 

' ~~~w~wwwwwww~~~wwwwwwwwwwwwwwwww~w~~~~ 

Bladvulling 
Bij h e t vertrek van een onzer passagiers

schepen stand een oud heertje, dat pas aan board was 
gestapt, met groat interesse te kijken naar een matroos, 
die bezig was een lange tros binnenboord te halen. 

, ] onge , jonge" zei het oude heertje belang
stellend, ,het lijkt w ei of er geen eind aan komt, he?" 

· ,Klopt precies meneer", antwoordde de 
matroos, ,de een of andere rotvent heeft het eind era£ 
gesneden". 

De Australische bloklcade verbroken I 
-~ 

In de vroege ochtenduren van den r7den 
Juli w.=rd het heugelijke nieuws door de radio bekend ge
maakt dat het aan zes van de zeven K.P.M. schepen in 
Australische havens gelukt is om Sydney en Brisbane te 
verlaten op weg naar Ne derlandsch-Indie. Slechts het s.s. 
, van der Lijn" moest in eerstgenoemde plaats achterblijven, 
a:mgezien de reparaties nog niet zijn voltooid. 

Het is voldoende bekend, dat verschillende 
Australische Bonden, onder communistischen invloed en 
leiderschap, a! h et mogelijke in het werk hebben gesteld 
om het uitvaren te beletten en niet hebben teruggedeinsd 
voor het nemen van - Iaten wij het noemen - de meest 
ongebruikelijke. en onsportieve maatregelen welke men zich 
kan denken. Langen tijd hebben deze lieden, die evenwel 
een kleine minderheid in Australie vormen, het weldenkende 
gedeelte van dit land en de scheepvaart van een bevriende 
mogendheid geterroriseerd en het er misschien wel op aan
gestuurd, dat de betrekkingen tusschen beide Ianden zouden 
verslech teren. 

Genoeg hierover. In alle stilte werd bij 
stukjes en beetjes gebunkerd en de schepen gereed gemaakt 
voor het vertrek. Vrachtauto's met proviand en onderdeelen, 
welke geregeld de schepen kwamen bezoeken, vielen allang 
niet m eer op, maar toch werd iedere ruchtbaarheid ver
meden. Totdat .... op den morgen van den r6den Juli de 
form'l.liteiten bij de Australische instanties werden vervuld 
en de schepen naar buiten stoomden. De ,Stagen" heeft 
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l~ONINKUJK Nlil ltlHANOSCH-INf)JSf:H I..EtitH 
IWNl1'l KUJIH: LA NDMAGHI 

X.!ltinel ' ' tHl rl~u I egort·fl ttlltHlllrlnn t 

Nv. Kab ./ 756 . 

Bij\.: 

O!l derwerp : Batav;ta ,. 18 J uli 1'1146. 

Het dw.:od :tiliJ ZE <'ff treel gli!r,ol!!gen tt> vex·

n emen , dat zes Ne-derlandsche s hep~ erin z i jn gQ-

slaagd d~ lvn~ns van Sychl~JY en Br.tsb .ne te v-arla t en, . ..., 
en lk bi$d U mijn ·wel geme "'!lde g-elukwenschQtl aan mf't 

d it i olatsnte suctes . 

z8oo ton kolen aan boord, de , van Swoll" en ,Merak" ieder 
ongeve':!r 6 a 700 ton, maar de ,Bontekoe" Both" en ,van 
Outhoorn" konden in Brisbane practisch niets krijgen, 
zoodat zi) bij het Pile Light, even buiten de monding van 
de BrisbJ.n'! Rivier, uit de ,Stagen" zullen bunkeren. 
Ladino- kon hela1.s niet worden medegenomen, maar per 
slot zi{n wij het eens met het oud-Hollandsche gezegde: 

BETER EEN VOGEL IN DE HAND 

DAN TIEN IN DE LUCHT! 

Laatste K.P.M.-nieuws 

ss. ,Nieuw Holland". 
Dit schip zal eenigem1.len B1.ngkok- ]ava 

varen, alvorens m=t evacue's naar Nederland terug te keeren. 

m.s. ,Paloh". 

.j 

I 
-l 
I 

Op Zondag 21 Juli stak het m .s. ,Paloh" 
haar neus tusschen de pieren van Tandjong Priok. Het 
vaartuig was te Bima teruggevonden en door de J appen 
naar Makassar overgebracht. Bij demontage van den hoofd~ 
motor bleken enkele te Makasser onverkrijgbare onderdeelen 
in slechten staat te verkeeren, zoodat besloten werd het 
schip naar Batavia te doen opsleepen. Tijdens vrij hoogen 
zeegang op de bank voor Bandjermassin, waarbij beide 
schepen behoorlijk slingerden, raakte een der sleeptrossen 
in de BB-schroef van de ,Khoen Hoea", zoodat de ,Van 
Goens" te hulp kwam en het tweetal naar Batavia opsleepte. 

m.s. ,Straat Soenda". 

De ,Straat Soenda" werd voor een reis 
van Britsch lndie naar Australie vercharterd. Verder 
emplooi zal nader worden geregeld. 
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De eerste · dienstregeling I 

Lijn Reisroute 

VAN BATAVIA EN TERUG NAAR BATAVIA VIA: 

A. P. Pinang/Tg. P an dan - P. Pinang - Singapore 
B. Pontianak 
C. P. Pinang - Muntok- P. Pinang 
D. Tg. Pandan 
E. Bandjermasin 

DE Nl ECJWE K. P.M. LYNEN 

Afvaarten van: 

BATAVIA 

30{7, 20{8 , ro/9, ~fro 
27/7, I0/8, 24/8, 7/9 
3{8, 17{8, ?JI/8; 14{9 
2{8, r6/8 , 30{8, 13{9 
27{7, ro/8, 24{8, 7/9 

Schip 

Reynst 
Kota Nica 
Gen . Verspyck 
Gen. v. Geen 
Tosari 

VAN BANDJERMASIN EN TERUG NAAR BANDJERMASIN VIA: BANDJERMASIN 
F. Makassar - Balikpapan - Sq.marinda - Balikpapan - Samarinda -

Balikpapan - Makassar 14{8, rr{9, 9/ro, 6/rr v. Goens 

VAN MAKASSAR EN TERUG NAAR MAKASSAR VIA: MAKASSAR 
G. Balikpapan - Donggala - Tarakan - Donggala - Samarinda - Balik

papan - Samarinda - Balikpapan 30/7, 27{8, 24{9, 22{ro Gen. Michiels 
H. Pare2 - Dong~a!a - Menado - Gorontalo - Ternate - Morotai -

Menado - Donggala . 9{8, 6{9, 4/ro, r/rr The dens 
J. Ambon- Banda - Toea!- Elat- Dobo - Merauke - Saumlakki

Banda - Ambon. 9/8, 13/9, r8/ro, 22{rr Valentijn 

VAN SOERABAIA EN TERUG NAAR SOERABAIA VIA: SOERABAIA 
K. Benoa - Ampenan - Makassar - Bandjermasin 

Bandjermasin - Maka.Ssar- Ampenan- Benoa 
L. Benoa - Ampenan - Boeleleng 

W ederinstelling van vaste Archipellijnen 

Wij hebben nog meer goed en belangrijk 
nieuws voor onze lezers: De K.P.M. gaat aan het einde 
van de maand Juli wederom over tot het openen van enkele 
vaste Archipel-lijnen. 

Vee! wikken en wegen is noodig geweest 
voor het nemen van dezen stap, welke den terugkeer naar 
de vroegere orde en regelmaat in de K.P.M.-dienstregeling 
inluidt. 

De taak van onze kleine, zwaar gehavende 
vloot is zeer veelomvattend. Naast het ·vervoer van groote 
hoeveelheden primaire levensbehoeften naar tientallen, ver 
verspreide plaatsen in het eilandenrijk, moesten onze 
schepen bet transport bewerkstelligen van duizenden tonnen 
deviezen-opleverende goederen als copra, rubber, tin en 
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7/8, r8 j9, 3oj ro, II / I2 Toba 
28{8, 9{10, 2o{ro, r/r Toba 
I/8, 15{8, 29/8, 12{9 Janssens. 

andere exportproducten. · verder moesten maandelijks tien
duizenden drums met benzine en smeerolie worden gedistri
bueerd en honderden voertuigen van allerlei soort en afme
tingen worden overgebracht. Duizenden mannen, vrouwen 
en kinderen moesten uit de evacuatiecentra naar veiliger 
oorden worden vervoerd en evenzoovele, door de Japanners 
weggehaalde lndonesiers weder naar Java worden terug
gebracht. Hierbij komt nog, dat er ook scheepsruimte 
noodig is voor het vervoer van kolen, zoowel voor de schepen 
zelf als voor de industrieen en dat ook de militaire trans
porten, welke meestal op korten termijn moesten worden 
ingelegd, een belangrijke hoeveelheid van de beschikbare 
scheepsruimte opvorderden. ·· 

Het zal een ieder duide!'ijk zijn dat tot 
dusverre geen regelmatige verbindingen mogelijk waren en 
dat de schepen ,wild" moesten varen op die trajecten waar 



}.--- _/ 

het vervoer van passagiers en lading dit noodzakelijk 
maakten en dat het maar at te vaak noodig was om een 
reeds gemaakten opzet te Iaten vervallen voor een volstrekt 
noodig extra-vervoer. 

Geen enkel apparaat in ons eilandenrijk 
kan behoorlijk functionneeren, indien de verbindingen 
tusschen de eilanden zoo onregelmatig zijn als hoven om
schreven; Bestuur en handel zijn aangewezen op vaste 
verbindingen, wclke op vaste data afvaarten geven, ver
bindingen waarop men kan rekenen, zooals weleer het geval 
was. De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat pro
ductie en vervoer gestimuleerd worden door or de en regel
maat in het interinsulaire verkeer. 

De nieuwe opzet is nog maar bescheiden, 
daar het mee'rendeel der schepen nog ingelegd moet worden 
voor de incidente'ele vervoeren waarvan men van te voren 
nog niet kan zeggen, hoe groot deze zullen zijn en waar zij 
zullen aanvangen. 

Verlangend kijken wij uit naar de' volgende 
uitbreiding en . . . . de eerste gedrukte dienstregeling ! 

Hret oprenren van eren nireuwe lijn 
of hoe het niet gebeurt 

door A. D. ABSURDUM. 

Mij gewerd eeh schfijven van de Directie 
onzer Reederij van onderstaanden inhoud: 

Lieve Kapitein, 

T¥ij verzoeken U ,beleejd eens ten kantore 
op te willen loopen, indien U hiervoor tijd, zin en ge
legenheid hebt. T¥ anneer wij bijtijds worden gewaarschuwd, 
zal voor een auto, Janfa1'e-corps en tapijtlooper worden 
gezorgd. 

Uwe dienstwillige dienam·s, 
w.g. 

Waar ik wei gelegenheid en tijd, doch geen 
zin had, geraakte een en ander in het vergeetboekje. Echter 
na vele maanden getrouw cheques te hebben ontvangen, 
waarin gage, premie, tantieme en reductie in belastingen 
waren verdisconteerd en deze cheques ook plichtmatig -in 
vreemde valuta te hebben geind, begreep ik, dat er uit
eindelijk ook van mijn zijde iets moest worden gedaan en 
dat de liefde nooit van een kant mag komen. 

Weshalve ik den stuurmansleerling naar 
het Hoofdkantoor zond om te vragen, wat er loos was. 
Behalve de aanbieding van' een goud horloge met ketting 
en een enveloppe met inhoud (welke hij namens mij goed
gunstig toestemde te toU:cheeren), bleek men mijn opinie te 
willen polsen over de opening eener nieuwe lijn. 

Waarop ik eenige dagen later op kun?t
drukpapi'er de volgende. regelen per koerier op het Hoofd
kantoor liet bezorgen: 

De opening eener nieuwe lijn, 
dat vinden wij allen erg fijn. 
Meldt ons slechts hoe en waar; 
de rest spelen wij heel spoedig klaar 
en verzekeren U zonder .veel pijn, 
dat alles gauw voor elkaar zal zijn. 

w.g. 

De prettige -sfeer, welke wordt geschapen 
door gebruik van poezie in de correspondentie met een 
Reederij, kan · dermate de -samenwerking bevorderen, dat 
ik een iegelijk kan aanbevelen het eens te probeeren. 

Na een aanvraag voor het schip te hebben 
ingediend ~an eenige lijntoestellen, lijntrekkers, lijnbahen 
en lijnzaadolie, konden wij zee kiezen, om goed uitgerust de 
nieuwe lijn te openen. 

Eenige kisten kralen, knipmessen, zak
spiegels e.d. waren aan board voor ruilhandel; boeken over · 
warenkennis, slavenhandel, wetsontduiking, enz. sierden de 
boekenrekken. Een flinke ballast was ingenomen, bestaande 
uit dienstreglementen, looporders, A. V. T.'s enz., tei:wijl 
ook het instrumentarium niet was vergeten· en men de 
nieuwste sn\lfjes op het gebied van pijnbariken, zandglazen 
en luie stoelen had vershekt. 

Met vliegende vaandels, slaande trammels, 
wapperende vlaggen en massief rookende schoorsteen vond 
het vertrek plaats, waarbij aan de kade een speciaal Hoofd
kantoor-Zangkoor van roodharigen in witte costuuJilS met 
blauw aangeloopen aangelaten een ,Lied van de Lijn" 
zong, hetwelk door ons ontroerd werd aangehoord. Eenige 
shikkende Directie-leden boden bloemen ·aan, waarbij Chefs 
van Dienst als slippendragers fungeerden. 

Het was een onvergetelijk moment. 
, Des namiddags na de snert keerden wij 

in de afvaarthaven terug, daar vergeten was ons mede te 
deelen, waarop de nieuwe lijn geopend moest worden. 

M onetaire moeilij kheden: 

Onze varende collega's en zeker zij niet 
aileen, zullen de' laa tste maanden wei met -een soort van 
vertwijfeling aile Circulaires en Mededeelingen hebben ge
lezen, die geldzaken betroffen, of het nu delegatie-bepalingen, 
dan wei voorschotregelingen of oorlogsbelasting <l;anging. 
Want' nog nooit is het U allen zoo lastig gemaakt met 
ingewikkelde voorschriften voor het delegeeren naar 
Nederland, voor het betalen van voorschotten aan de familie 
op Java en bij het sluiten van delegaties naar Australie. 
Er zal wei eens een hartig woordje zijn geva_llen ·na het 
doorlezen van zoo'n ongezellige circulaire en algemeen zal 
wel gekankerd zijn op de moeilijkheden, wa:armede de 
zeeman door ,den wal" wor-dt geplaagd. Zeker speelde 
hierbij o~k een groote rol, dat men vaak niet begreep 
waarom het allemaal zoo moeilijk gemaakt moest worden 
en men vroeg zich a£ of het niet een beetje eenvoudiger had 
gekund. Het is speciaal hierom, dat wij ons tot het schi'ijven 
zetten van een artikeltje om de achtergrond van de huidige 

/ ingewikkelde bepalingen eenigszins te belichten en op de 
problemen te duiden, die aan de voorschriften ten grondslag 
Jig gen. 

Wij zouden dan willen beginnen met de 
mededeeling, dat wij het U graag wat gemakkelijker had den 
gemaakt en vee! liever niet een heele serie belemmerende 
bepalingen hadden uitgegeven voor het delegeeren naar 
Nederland bijvoorbeeld. Om het maar ronduit te zeggen, 
het had ons een heele massa werk bespaard, want U begrijpt 
dat het naleven en het verzorgen van de huidige monetaire 
en fiscale voorschriften~ een aantal menschen opeischt, dat 
wij zoo goed hadden kunnen gebruiken om onze eigen ad
ministratie weer zoo spoedig mogelijk op de been te helpen. 

De Overheid ·acht de verschillende voor
schriften echter noodzakelijk en wij zullen nu eens diverse 
- momenteel vee! gebruikte - begrippen, als ,geld", 
, blokkeering", , bevriezen", ,inflatie" enz. oppervlakkig 
met U behandelen en-nagaan wat de Overheid wei tot d~ 
huidige ingewikkelde regelingen heeft gedreven. Wij weteni 
dat al deze voorschriften .ons geld betreffen, maar wat is 
,geld" nu efgenlijk? 

Men geb'ruikt geld als ruilmiddel om 
daarmede nu of later goederen of diensten te koopen- in 
ieder geval ontleent het zijn beteekenis aan de koopkracht 
welke het bezit. U zult nu vragen: Waarom heeft het koop
kracht? Wei, omdat de Overheid het tot wettig betaalmiddel 
heeft verklaard en het in betaling neemt voor door haar 

' bewezen diensten ( spoorkaartje, postzegels, belastingen e.d.). 
U begrijpt dat dit aileen niet voldoende is en dat er ook in 
normale tijden heel wat meer komt kijken om de koop
kracht van het geld op een gelijk niveau te handhaven. 
U merkte evenwel van deze ,geld-politiek" niet vee! en dat 
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was een goed teeken, want dit beduidde dat de zaak gezond 
was en dat U, zonder daar verder over na te denken, ver
trouwen in het ruilmiddel kon stellen. 

Helaas heeft de oorlog een dergelijk 
' chaotischen toestand geschapen, dat drastische maatregelen 

noodig zijn om het ,ontspoorde" geld weer in de juiste 
banen te leiden. 

Watis er nu eigenlijk fout met het geld? 
zult U vragen en heel in het kart kunnen wij zeggen: Er is 
te vee! van! Merkwaardig, dat er te vee! geld kan zijn; 
daarvan heeft U stellig nag nooit last gehad ! En tach is het 
zoo ! Want een van de eerste beginselen van een gezonde 
geldpolitiek is, dater een zeker evenwicht gehandhaafd moet 
zijn tusschen de hoeveelheid geld en de beschikbare hoe
veelheid goederen en U begrijpt, dat dit evenwicht in den 
oorlog leelijk in de verdrukking is geraakt. Eenerzijds is er 
steeds meer geld in omloop gebracht o.m. om de grootere 
hoeveelheid werkers, voornamelijk in de oorlogsindustrieen 
uit te betalen en anderzijds nam de hoeveelheid goederen 
steeds af. Met het geld is het nu al precies hetzelfde als 
met een gewoon handelsgoed: een artikel waarin een groat 
aanbod is, maar waarnaar de vraag gering is, zal in waarde 
dalen. 

Door die steeds grooter wordende hoe
veelheid geld en die steeds kleiner wordende goederen
hoeveelheid is het geld dan oak al aardig in waarde gedaald 
en het zou nog steeds verder in waarde daten indien de 
Overheid daar geen stokje voor zou steken. 

In Nederland is gedurende de Duitsche 
bezetting een strenge prijsbcwaking geweest, hetgeen inhield, 
dat aile winkeliers verplicht waren hun artikelen tegen een 
vastgestelden prijs te verkoopen. Na de bevrijding heeft de 
Regeering in Nederland door een drastische geldzuivering , 
d.w. z. blokkcen:.ng van groote bedragen van het in omloop 
zijnde geld, de hoeveelheid , vrij" geld verminderd en wij 
mogen als natie zeker trotsch zijn op de wijze waarop 
Minister Lieftinck die geldzuivering heeft uitgevoer d. Oak 
in het buitenland heeft men daarover niets dan lof. 

Thans is de Regeering in Nederland 
uiterst voorzichtig met het vergrooten van de hoeveelheid 
geld. Het vrijmaken van het geblokkeerde geld geschiedt 
aileen in de uiterste noodzaak en men tracht dit zooveel 
mogelijk parallel te doen loopen met de toeneming van het 
goederenaanbod. 

In Nederlandsch-Indie heeft de Regeering 
met nog grootere moeilijkheden te kampen dan in Nederland. 
U ondervindt dit ongetwijfeld aan den lijve, dat het hier
met aile respect voor h et reeds bereikte - nag steeds geen 
botertje tot den boom is. En dit kan oak moeilijk anders. 
In Nederland had men tenminste direct verschillende 
Regeerings- en particuliere organisaties ,.( vergeet niet dat 
Amsterdam jarenlang een der belangrijkste internationale 
geldmarkten was) blj de hand om met een grooten staf van 
geschoold personeel de no.odzakelijke maatregelen te nemen. 
In Indie moest echter in een totaal ontwrichte huishouding, 
door een .handjevol menschen, allengs aangevuld door 
krachten uit ·het moederland, letterlijk alles van den grand 
af worden opgebouwd. 

Hoewel wij eenigszins van ons onderwerp 
afdwalen, willen we tach even terloops memoreeren, dat 
het ontzaglijk moeilijk is om in den tegenwoordigen chao
tischen toestand djrect de juiste maatregelen te treffen, 
zoodat dikwijls a! spoedig wijzigingen en aanvullingen moe ten 
voigen, hetgeen het voor den leek er niet genmakkelijker 
op maakt. 

Om nu op het geldvraagstuk terug te 
komen: oak in In die is het g·raotste pro bleem de schaarsch te 
aan goederen waaraan het in omloop zijnde geld, dat tegen
over deze goederen staat, moet worden aangepast. 

Oak hier dus de groote zorg voor de"' 
Regeering om inflatie te voorkomen. ,Inflatie", een begrip, 
waarvan U allen wei gehoord heeft, waarover talrijke boeken 
zijn geschreven en hetwelk thans als een dreigend spook over 
de geheele wereld- zelfs in het rijke Amerika- rondwaart. 
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Inflatie, het hellend vlak van een steeds grooter wordende 
wanverhouding tusschen geldcirculatie en beschikbare 
goederen, waardoor de vicieuze cirkel ontstaat van hoogere 
prijzen - hoogere loonen - hoogere prijzen enz. 

U begrijpt dat drastische maatregelen 
noodig zijn om aan dezen ongezonden toestand een einde 
te maken. 

Om de koopkracht van de oude banksaldi 
te immobiliseeren, d.w.z. om inflatie tegen te gaan, heeft 
men een B evriezingsbesluit geslagen, waardoor deze saldi 
voorloopig bevroren zijn, m.a.w. men mag over deze saldi 
niet beschikken, terwijl oak de afdoening van oude vorde
ringen en schul~en is opgeschort. Deze koopkracht is dus 
voorloopig geblokkeerd . . 

Oak het vooroorlogsche bankpapier geeft 
momenteel weinig last omdat bankbiljetten hoven de vijf 
gulden geen wettig betaalmiddel meer zijn; weliswaar 
kunnen de grootere coupures bij de banken worden gestort, 
doch men ontvangt de tegenwaarde niet in gangbaar geld, 
maar dit wordt op rekening. geschreven en is dus voorloopig 
eveneens geblokkeerd. 

Hoe men t .z. t .. tot vrijmaking, of zooals 
men dit noemt, tot deblokkeering zal overgaan, zullen wij 
moe ten afwachten; ge!Jlakkelijk zal dit niet gaan en in 
Nederland geeft juist deze deblokkeering de grootste moeilijk
heden en ondervindt vrij vee! critiek. 

Wij wil}en U niet bang maken, maar wij · 
mogen tach niet verzwijgen,, dat men in Holland er naar 
stieeft om een gedeelte van de geblokkeerde koopkracht 
,weg te belasten". Men kent daar een vermogensaanwas
belasting en een vermogensheffing in eens, welke beide be
lastingen de groote Staatsschuld moeten doen verminderen 
en tevens een teveel aan besta~mde koopkracht zullen moeten 
wegwerken. 

Voor het oogenblik dreigt het inflatie
gevaar in Indie dus aileen van de zijde van het nieuwe geld 
en van de nag in omloop zijnde ] ap. guldens, en de Regeering 
heeft haar handen val om dit gevaar te keeren. 

Buiten ] av'a en Sumatra heeft men, wat 
het nieuwe geld betreft geen beperkende bepalingen en 
worden de salarissen, gages en loonen alweer vol uitbetaald 
omdat het economisch Ieven en de kringloop van het geld 
daar weer min of meer normaal is. Het prijsniveau zal zich 
moeten aanpassen aan de verhouding tusschen de hoeveel
heid geld en de hoeveelheid goederen. Een strenge prijzen
controle zal er echter voor moeten waken, dat men niet in 
de eerder genoem den vicieuze cirkel terecht komt. 

Op ] a va en Sumatra is het economisch 
Ieven nog lang niet normaal. Huishuren worden nag niet 
betaald (in Bandoeng sedert 1 ,hdi. - Red.) gas, Iicht en 
water evenmin. Zou men nu de menschen hun valle salaris 
uitbetalen, danzou er te vee! koopkracht op de markt komen 
en, zou daardoor onvermijdelijk een verdere stimulans tot 
prijsstijging ontstaan .. Het is zonder deze stimvlans a! bar 
genoeg met de prijzen, niet waar? Strenge prijsbewakings
bepalingen en meer goederen zullen het evenwicht moeten · 
herstellen en hopelijk het prijspeil op een lager niveau 
mo~ten terugbrengen. Is het nag noodig U er op te wijzeh, 
dat de politiek van ,krap" geld in Uw belang is, omdat 
men op deze wijze de prijzen in de hand hoopt te houden, 
m.a.w. dat yeel geld onder de menschen onherroepelijk tot 
ve;dere prijsstijging zou leiden? 

Dat tenslotte het niet uitbetalen van een 
gedeelte van de salarissen een verschuiving van de moeilijk
heden beteekent, spreekt voor zichzelf. Immers, een ge
spaarde koopkracht zal tenslotte op de een of andere .wijze 
gedeblokkeerd moeten worden. Maar voor het oogenblik 
is het verschuiven naar later at een groat voordeel. 

Wij zullen het voor dezen keer hierbij 
Iaten en hopen U in een volgend artikel iets over deviezen 
en. de daarmee samenhangende de1egatie-regelingen te 
vertellen. 

-HARING!(. 
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Allerhande scheepvaartnieuws 

r Juli 1946 was een buitengewoon be
langrijke dag voor den Rotterdamschen Lloyd, immers, 
het 2r.ooo ton motorschip, bouwnummer 214, gleed dien 
dag als de ,Willem Ruys" van de belling der Kon. Mij. 
,De Schelde". De doopplechtigheid werd verricht door 
Mevr. E. E. Ruys-van Houten, weduwe van den Heer 
Willem Ruys Bzn, die op IS Augustus 1942 door den 
Duitschen bezetter als gijzelaar werd gefusilleerd. 

Met dezen, voor den Lloyd zoo histo
rischen . naam, ,heeft de huidige Directie de nagedachtenis 
willen eeren van een barer Directeuren die zijn Ieven heeft 
gelaten voor het Vaderland en den Lloyd en wiens heengaan 
door het geheele personeel van de Maatschappij diep betreurd 
wordt." 

In het Handelsblad lazen . wij dat de 
,Queen Mary", welk schip momenteel te Southampton 
weer van troepenschip tot passagiersschip wordt herbouwd, 
in September weder in de vaart zal worden genomen. De 
passageprijzen zullen ongeveer I6o% van de vooroorlogsche 
bedragen en het schip zal ongeveer 2400 passagiers kunnen· 
vervoeren. 

Het · Handelsblad meldt eveneens, dat 
de nieuwe ,Modjokerto" van den Rotterdamschen Lloyd 
op 27 Juni van een der hellingen van de Caledon Shipbuildi_ng 
& Engineering Co. te Dundee te water is gelaten. Oor
spronkelijk dee! uitmakende van het Britsche aanbouw
programma, kon de Lloyd het schip door tusschenkomst 
van het Nederlandsche Ministerie van Scheepvaart van de 
B.M.W. T. overnemen en het verder Iaten afbouwen. 

Tegen het einde van het jaar denkt de 
Lloyd het schip, dat een draagvermogen heeft van I r.6oo ton 
en een dienstvaart van rs mijl, in dienst te kunnen stellen. 
De ,Modjokerto" kan 32 passagiers vervoeren. 

In enkele Europeesche bladen lazen wij 
over een ,nieuwe vinding" op het gebied van voortstuwing 
van schepen. 

Bij de proeftochten van een landingcraft 
van 900 ton, kon men als het ware ,Iezen en schrijven" met 
het schip. Volle kracht varende, I4,5 mijl, zette men de 
voortstuwer op Volle Kracht Achteruit; bet schip lag in 
minder dan de helft van zijn lengte stil ! Bij het meeren en 
ontmeeren zijn geen sleepbooten noodig, aangezien het 
vaartuig zich als een krab dwarsuit kan bewegen, zonder 
daarbij een meter voor- of achteruit te gaan. Aile manoeuvres 
zijn van de brug ui t te voeren. 

Het systeem hermit op een z.g. cycloidale 
voortstuwer, ontwikkeld door Kirsten te Seattle (Staat 
Washington) U.S.A. In plaats van normale schroeven 
bestaat de voortstuwer uit twee platte, horizontale schijven 
aan weerszijden van de kielplaat, waarop gemonteerd zijn 
zes holle, vertikale, gootvormige bl'aden die zoowel d.m.v. 
de schijf, als ieder afzonderlijk kunnen draaien. (Lijkt 
verdacht veel op Volgt-Schndder! - Red.). 

Over de machin,es zelf en de overbrenging 
hebben w~j helaas nog niets kunnen vinden. 

Dat de oude toestanden langzamerhand 
terugkeeren, blijkt uit de aankomst te Tandjong Priok op 
II Juli van de eerste ·v:eeboot van Bali, de ,Thedens". 

Het. schip had 250 sappies, 200 varkens 
en vele manden met kippen en eenden aan boord. 

De Marine Voorlichtingsdienst meldt dat 
het in de bedoeling ligt eerstdaags te beginnen met de 
Stuurlieden- en Machinistenexamens. Zoowel de samen- · 
stelling van de examencommissies als de datum waarop de 
examens aanvangen, worden nader bekend gemaakt. 

Officieele Mededeelingen 

Promoties. 
Tot ons genoegen kunnen wij - onder 

aanbieding van onze gelukwenschen ! - hier nog een tweetal 
promo ties bekendmaken, welke ons pas na het · ter perse 
gaan van bet vorige nummer bereikten. 

Civiele Dienst. 
Per I Juli 1946 bevorderd van ren Hof

meester tot Adjunct Administrateur: G. J. v. d. Tang; van 
2den tot ren Hofmeester: E. Dillon. 

Voor ons personeel te Batavia. 

Het hoofd van den Medischen Dienst 
verzoekt ons bet volgende te will en bekendmaken: 

SPREEKUREN MEDISCHE DIENST. 

Noordwijk 13 (re verdieping), Dr. F. 
Weijnen: dagel. van 9-ro v.m. en volgens afspraak (niet 
op Zon- en feestdagen); 

NISO-kliniek, Logeergebouw K.P.M., 
Molen~liet West 14, Dr. C. W. Lumkeman: dagel. van 9-u 
v.m. en van 4-5 n.m . . (niet op Zaterdagmiddag en Zon- en 
feestdagen); 

Havenpolikliniek te Tandjong Priok, 
Ie haven,. Dr. C. A. Adamse: dagel. van 8- IO v.m. ( behalve 
'sZondags). 

Eigendommen ICP.M. personeel te Singapore. 

Nadat ons vorige nummer reeds was 
gezet, ontvingen wij een brief van den Agent N.I.S.O. te 
Singapore, met de mededeeling, dat op zijn verzoek, om 
ook na den 28sten April (Zie ,De Uitlaat" No. 22 ddo . 28 Mei) 
nog claims te mogen indienen, nog geen antwoord was ont
vangen. De Heer Stroobach verrrioedt echter wei, dat de 
termijn nog open zal blijven. 

De autorisatie als bedoeld in ons nummer 
22 zal als volgt moeten luiden: 

,I, the undersigned hereby give the Royal Packet 
,Navigation Co., also called K.P .M. at Singapore, full 
,power and authority to make all claims and demands 
, that may be necessary on my behalf to recover compen
,sation, damages or rewards of any nature in respect of 
,any property of whatsoever nature belonging to . me or 
,in my custody or care ~ich may have been los't or 
,destroyed by the war or before, during or after the 
,Japanese occupation or may have be·en captured by the 
,enemy. 
,And to give full and effectual receipts and discharges 
,for the payments of all moneys or things in respect 
, thereof. 
,And I authorize my attorney to substitute or appoint in 
,its place any person, persons, firm or corporation to act 
,in its place." ' 

fVaar? .. 

(signed) 
(date) 

en Wie? 

Correcties en aanvullingen. 
De voorletter van den Heer Iken, Chef 

van de Afdeeling Magazijn van Gedrukten; is W. i.p.v. J. 
Voorts ontbraken nog in onze opgave van 

de diensten van het Hoofdkantoor: 
Brandstoffen en water: G. A. Steketee 
Geneeskundige Dienst: Dr. F. Weijnen. 
Nautisch Instituut: J. B. A. Jagt. 
Steenkolen Mij. ,Parapattan": Jr. H. Th. Bakker. 

Tenslotte is de Heer H. Harinck ddo. 
I6 Juli j.l. per Skymaster naar Holland vertrokken voor 
eenige maanden verlof. 
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Uit de g1·oote Oost 
Het hierna volgende werd ontleend aan 

het reisrapport van den Gezagvoerder van het m.s. ,Seroei". 

,Kwamen ten 9.25 van I5.6.I946 ter 
reede Tepa ten anker. · 

Dadelijk na aankomst begaf ik mij aan 
den wal om eens te zien hoe het er op deze ver afgelegen 
eilanden uitziet. Bij mijn komst werd ik op zeer plechtige 
en indr,ukwekkende manier ontvangen. De bevolking stond 
aan het strand opges'teld, in z groepen, met. de kinderen 
voorop en begonnen onmiddellijk plechtig het Wilhelmus 
te zingen, gevolgd door een welkomstlied. 

De ellende op dit eiland is we! heel erg. 
Overal waar wij liepen vroeg men om medicijnen en ook 
of er een dokter aan boord was. be bevolking zag er ver
magerd uit en velen hadden groote zweren en ontstoken 
opgen. Wij spraken de bevolking zooveel mogelijk moed in 
en beloofden de autoriteiten over hun toestand in te lichten. 

De bevolking van Tepa heeft we! zeer 
vee! van de Japanners te lijden gehad. Ongeveer I8oo man 
waren door den jap gedood; van een kampong van 6oo man, 
waren er nog maar I I over. Alle woningen waren zwaar · 
beschadigd en de rij goedangs was totaal verdwenen .... " 

,De ontvangst, die ons te Kisar bereid 
was, was ei:10rm. Terwijl de Kisa!'eesche koelies hard werkten 
en angstvallig waakten dat er niets van de lading verloren 
ging, werden wij aan den wal ontvangen door fluitorkesten 
en dansgroepen, die oude volksdansen ten beste gaven. Uit 
alles ble,ek hoe de bevolking het waardeerde, dat er weer 

No. 28 ~ 6 AUGUSTUS 1946 

Sociale zekerheid 

Als wij eens een lijst zouden samenstellen 
van de verschillende vragen, welke ons gesteld worden door 
vele !eden van ons Personeel en wij zouden dez.e, ech t op 
z'n Amerikaansch, classificeeren in v.erschillende rubrieken, 
dan z.ouden wij zonder twijfel kunnen zeggen dat het over
groote gedeelte van deze vragen luidt: 

,Wat komst er van ons pensioen terecht? Zullen wij 
straks na het verlaten van den K.P.M.-dienst voldoende 
ink omsten genieten om onze kinderen een goede op
voeding te geven ?" 

Deze vragen richten zich alle op de toe
komst; het verleden he eft gelukkig grootendeels afgedaan 
en de gedachten aan de zorg voor vrouw en kinde1:en en de 
studie van deze laatsten, steken ver uit hoven alle andere 
probleme~ van het heden en verleden en dauom is het goe4 
'even hierbij stil te staan. 

Het is meer dan logisch, dat wij na een 
oorlog.als deze, na de verschrikkeiijke en langdurige on.:,eker
heid, waarin wij hebben moeten !even en werken, nu het 
tegenovergestelde wenschen: zekerheid en rust. Wij zijn 
gedurende de laatste zes oqrlogsjaren niet aileen een half 
dozijn .jaren ouder geworden, doch hetgeen wij hebben mee
gemaakt is van dusdanigen omvang en ernst geweest, dat 
wij dit niet zonder meer kunnen vergeten en ons met ang~t 
en beven afvragen of de komende jaren even vee! onzekerhe!d 
met zich zullen medebrengen als de voorafgaande. Wij staan 
dichter bij ons pensioen, de koopkracht van het geld is sterk 
verminderd en op ons drukt een zwaardere zorg voor het 
gezin. Het is daarom begrijpelijk, dat zich als een vraag van 
de eerste or de bij , ons nestel t: 
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,Wie geeft ons bestaanszekerheid, nadat wij moeten 
ophouden met werken? Is dit iets waarvoor wijzelf 
moeten zorgen of zal onze werkgever dit doen? Of is 
di t wellich t een Overheids-aangelegenheid ?" 

een normale verbinding met de buitenwereld was. De komst 
van het schip werd door de bevolking, die reeds maanden
lang van bladeren en boomschors had geleefd, een waar 
feest, dat voortduurde tot het vertrek van het schip." 

Het m.s. , Van Heutsz" 
Ten verv.olge op het bericht in ,De Uit

faat" van 9 Juli, kunnen wij onzen lezers thans mededeelen 
dat het m.s. ,Van Heutsz" op eigen kracht van Singapore 
naar Hongkong is opgestoomd, omdat de dokstaking in de 
eerst genoemde haven nog voortduurde. Het schip is op· 
I6 dezer aangekomen en zou den dag daarop in het droogdok 
worden opgenomen. 

Bladvulli'ng 
Na vertre.k uit de haven moest het schip 

nog even op de buitenreede ten anker en met donderend 
geraas liep de ,ketting uit .... 

Een der passagieressen, die · het lawaai 
eigenlijk maar .half vond, stapte kordaat op den stuurman, 
die van den bak kwarn, toe en vroeg op .geprikkelden toon: 

,Wat was dat voor lawaai?" 
Voorkomend antwoordde de stuurman: 

,Dat was het anker dat vie!, Mevrouw; wij .... " 
Zander zich te bekommeren om des 

stuurman's bedoeling voor een nadere explicatie, vie! zij 
hem in . de rede: · 

,Dat dacht . ik we!; het ding hing er 
daarnet al zoo slordig bij": 

( H istorisch) 

Dit ziin uiterst moeilijke vragen waarop 
wij geen antwoord kunnen geven, Zooals wij reeds vroeger 
hebben vermcld, zijn de uitkeeringen van de door de K.P.M. 
gestichte fondsen veilig. Op welke wijze tegemoet kan 
worden gekomen aan de mindere koopkracht van-het geld, 
en Of dit zalkunnen geschieden, staat echter: allerminst vast. 
Wij willen daarom hieronder alleen trachten een overzicht 
te geven van wat terzake in het Nederlandsche volk leeft, 
zooals wij dit uit verschillende publicaties hebben kunnen 
cons ta teeren. 

Laten wij beginnen met te zeggen, dat 
velen van de vragers wellicht meer beinvloed zijn door 
Engelsche en Amerikaansche ideeen, dan door de sociale 
evolutle van de laatste tientallen jaren in -het Moederland. 
Iedereen heeft wei eens · gehoord van het Beveridge plan, 
van de Health Service Biii en van de National Insurance 
Bill, welke alle drie · ontworpen zijn door onze buren aan 
de overzijde van de Noordzee. Velen van onze lezers zullen 
ook we! eens gehoord h~bben van de spottenderwijs ge
noemde ,Ham and Eggers" van den Staat Ce~)ifornia. AI 
deze plannen komen van dezelfde grondgedachte, nl. de 
sociale zekerheid na volbrachten, goeden arbeid. 

Hoe is het nu in Nederland zelf gesteld? 
Met een zekere trots kunnen wij zeggen, 

dat Nederland in vele opzichten zeer votiruitstrevend is 
geweest op het gebied van sociale · voorzieningen.' Oor
spron'kelijk hadden deze maatregelen ten doe! het bescherrnen 
van den arbeider tegen een werkgever, die zijn sodale ver
plichtingen niet nakwam; eert verdedigingsrniddel dus. De 
Ongevatlen-wet, Arbeidswet en andere zijn daarvan voor-
beelden. · 

Gaandeweg heeft zich een andere meening 
bij ons volk op den voorgrond gedrongen. Eensdeels ont
wikkelde zich bij den werkgever meer gevoel voor sociale 
verplichtingen, maar aan den anderen kant kan niet worden 
ontveinsd, dat door de meestentijds succesvolle ,verdedi
ging" de werknemer zich hoe !anger hoe meer bewust V'oelde 
van een zekere eigen kracht, welke ontplooid- kon worden 
en waardoor zekerheid door eiJen' doen kon worden bereikt. 
Men berustte niet meer in het iich !a ten lei,den door anderen; 
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vee! liever zorgde men voor zichzelf,' dan afhankelijk te 
moe ten zijn van ,goede gaven" en , eenheidsbedeeling". 
Al lang had de meening postgevat, dat het heel wat meer 
waard is om jarenlang te werken en te zwoegen en daardoor 
een eigen huis, een eigen haard er op na te kunnen houden, 
dan om iedere maand met de hand omhoog te staan en af 
te wachten tot hoever die gevuld zal worden. Individualisten 
als wij zijn, ligt dit wel voor de hand. 

Het is dan ook geen wonder, dat de ge
dachtengang zich meer en meer richtte op minder be
moeilngen van de Overheid op dit gebied en dat men de 
oplossing van het vraagstuk ,Sociale Zekerheid" ging zoe~en 
in een samenwerking tusschen bedrijfsleiding en het personeel 
en in eigen kracht.' De wetgeving in de twintiger jaren uitte 
zich dan ook in den aanvang in gelijkgerechtigdheid, maar aan 
het einde van die periode zien wij dat het zwaartepunt meer 
en meer verlegd wordt naar de bedrijfsvereenigingen en de 
Overheidszorg op den achtergrond-geraakt. 

. Maar ook in Nederiand hebben wij 
, Beveridge" plannen, nl. die van de bekende Commissie
vaw Rijn en het nog verder gaande plan van , , van Schouwen
burg", waarbij de uitvoering volledig in han den van de 
Overheid wordt gelegd. 

. Het merkwaardige van den tege~woordigen 
ge dachtengang in Nederland is, dat beide plannen veel 
kritiek hebben ontmoet en dat er dtis blijkbaar in het 
Nederlandsche volk lang niet zulk een verlangen naar 
Overheids-maatregelen bestaat, als de ontwerpers hadden 
gedacht. Dit is o.m. tot uiting gekomen in de Congressen 
voor sociale Verzekering, welke momenteel in Nederland 
worden gehouden en· waarop tot ausverre bepleit werd om 
de uitvoering van een dee! van de verzekeringen te leggen 
bij een organisatie van werkgevers en werknemers. 

, Sociale Zekerheid" is en blijft evenwel 
de hoofdschotel. Inmiddels heeft een derde Congres te 
Amsterdam plaats gehad en het wordt, nadat tientallen 
deskundigen op dit gebied en ook de partijeri hun stem 
hebben doen hooren, hoe !anger hoe duidelijker, dat men 
niet alleen voor een technisch vraagstuk van grooten 
omvang staat, maar tevens midden in een evolutie van 
gedachten, waarin het laatste woordt nog lang niet is 
gezegd . 

-W. 

Onder Ons-
met de R edactie 

TWEEMAAL 28 

T ot onze spijt is er een belangrijke drukfout 
in de aflever·ing van 23 Juli geslopen. Instede· van 1\'o. 27 
werd op iederepagina No. 28/gedrukt; vanzelfsprekendkomen 
wij nog eens met een nummer' 28 uit, m aar ditmcial het werkelijke 
No. 2.8 ! 

En nu wij het tach over den drukfouten
duivel hebben : dit sinjeur heeft ons nog een poets gebakken; 
de datum onderaan den overdruk uit ,De Uitlaat" no. 26 
(de journalen van Abel Tasman en Kapt. Elev~ld, de kranten
knipsels, etc. moet zijn 9 Juli i:p.v. 9 Juni. 

Af'lONIEME STUKKEN 

Eenigen tijd geleden ontvingen wij een 
getypten doorslag van een soortement resolutie, welke bovenop 
de aanduiding ,Juni .1946" droeg, te1·wijl onde.raan de woorden 
prijkten: ,.Scheeps Officieren te Makassar" . Namen of een 
handt~ekening kwamen hierop niet voor. Hoewel geen verzoelc 
voor plaatsing in ,De UUlaat" was bijgevoegd, was dit kennelijlc 
n·ez de bedoeling, · aangezien de enveloppe heel juist aan de 
Redactie was gericht. 

- Er bestaan twee mogelijkheden: Of de 
inzenders weten niet, dat niet-onderteekende stukken nimmer 
geplaatst worden zoolang de R edactie niet weet w·ie de inzenders 
zijn, of de inzenders willen anonitm blijven. 

Het eerste ncmen wij aan en kunnen da.arom 

niet anders doen dan hopen, dat deze regelen nag eens ~nder 
oogen zullen komen van de onbekende medewerkers. 

. . H etzelfde geldt voor een ingezonden gedicht 
waarvan WtJ eveneens de herkomst niet kennen. 

NIEVWE LASCHMETIIODEN 
In een afleveri·r>," van het bekende Ameri- · 

kaansche rnaandblad , Fortune" "von den wij een belan<> 
weklcende verhandeling over nieuwe laschmethoden. TVij hebbe~ 
dit artikel op stencil laten zetten en lcunnen een honderdtal 
exemplaren onder onze lezers verspreiden. Een ieder die ge
inte?·esseer.d is in dit artilcel, wordt verzocht naam en ad;es bij 
de Reductte op te geven; voor spoedige toezending zal onzerzijds 
worden zorggedragen. ·· 

DE RANGLIJSTEN 
Bij de samenstelling van de llanglijsten 

van het Nautisch Varend P ersoneel hebben wij een fout 
begaan ; bij de 4de Stuurlieden hebben wij doorgenummerd 
alhoewel de nummers nag niet vaststaan, omdat deze no<> niet 
bepaald zijn. 
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Wij verzoelcen belanghebbenden om de 
nuinmers 26 tfm 7 I weg te denlcen en dit gedeelte als een 
·naamlijst te beschouwen. 

Toezending van ,De Uitlaat" 

Wederom ontvingen wij een zending in 
Holland herdrukte nummers van ons blad. De nos. ·6 tfm 9 
werden samengevoegd in een ,Februari-aflevering", terwijl 
nos . 10 tfm 13 in een ,Maart-nummer" voorkomen. 

Wij willen er hier nogmaals de aandacht 
op vestigen, dat alleen zij, die ons naam en adres opgaven, 
voor individueele toezending van bovenvermelde afleve

.-' ringen alsmede van de te verschijnen nummers van ,De 
Uitlaat" in aanmerking komen. 

-Red. 

Gezagvoerder S. F. J. Rohi· 

Wij ontvingen het navolgende ter plaat-
sing: 

Malcassar, 28 Juni 1946. 

H edenmorgen vertrok van Malcassar, met 
bestemming Europa, via Batavia, onze collega S. 1?. J. Rohr. 
Bij het vertrek van Rohr willen wij hem namens alle collfga's 
nog gaarne d.m.v. ,De Uitlaat" een harielijk vaarwel toe
roepen JYI.et onze beste wenschen. 

Nam men van Rohr een schip over, dan 
was alles steeds , up to date" en keurig in or de. Voor iedereen _ 
stand Rohr, die zich steeds bescheiden op den achtergrond 
hield, altijd met raad en daad lclaar. Rohr heeft door de om
standigheden in zijn loopbaan niet geboft. Als 100% verknocht 
Palcetvaart-man was hij blij met zijn bock ,Een halve Eeuw 
Palcetvaart" en wij willen daarom de Redactie van ,De 
Uitlaat" verzoeken om dezen mr;m, dezen zoo bij uitstelc be
kwamen en ijverigen Gezagvoerder en Paketvaartman, tijdens 
zijn pensioen ons orgaan te blijven toezenden, overtuigd zijnde 
dat hij dit zeer op prijs zal stellen. , 

Wij wenschen onzen besten Rohr in Europa 
alle goeds en veel gelulc toe. 

w.g. R. D. Wasterval, D. J. Koolhaas Revers. 

Wij hebben · dit bericht aangehouden, 
totdat wij zekerheid hadden van het vertrek van den Heer 
Rohr ui t In die; hij is op Zondag 4 Augustus als ,staff
captain" per m.s. , Tegelberg" naar Nederland vertrokken. 

Vanzelfsprekend zullen wij den Heer Rohr 
op de distributielijst in Europa plaatsen. 

Red. 
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5 Augustus 1946 De ''Van Swol" t p . k erug te rto 

, WI] MOETEN VERGETEN . ... " 

, Namens den Raad van Bestuur, namens 
de Directie en namens het geheele Personeel van de Maat
schappij , dat vandaag niet aanwezig kan zijn, heet ik U 
allen, als eersten van de blokkadebrekers, van harte welkom, 
waarbij ik uitdrukkelijk wil memoreeren, dat de woorden 
welke ik ga spreken, in gelijke mate gelden voor de Kapiteins 
en bemanningen van de andere vij£ schepen, welke nog 
onderweg zijn. · 

,Wij hebben met U medegeleefd, doordat 
wij, door de houding van een zekere groep menschen in 
Australie, in moeilijkheden zijn geraakt, maar beseffen 
volkomen dat de grootste moeilijkheden door U, Kapiteins 
en Officieren van de schepen, zijn gedragen. 

,Wij moeten evenwel vergeten wat er 
den laatsten tijd in Australie heeft plaats gehad en daarvoor 
in de plaats stellen, dat wij reeds meer dan drie decennia op 
Australie hebben gevaren en goed hebben gevaren. Niet 
alleen is dit ten voordeele geweest van onze Maatschappij, 
doch de Ianden, die wij met elkaar in verbinding brachten, 
hebben daarbij welgevaren. Veel heeft de K.P.M. ertoe 
bijgedragen dat ·wij elkaar gingen begrijpen en dat vriend
schappelijke betrekkingeri werden onderhouden. Wij"denken 

K.P.ll1. .-nieuws 
Op tijd en op m erk! 

Op Zaterdag 
1

27 ]uli om 9 uur precies 
vertrok het m.s. , Tosari" naar de lijn E en daarmede was 
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er dan ook niet aan, om de vaart op Aus tralie te staken. 
Helaas is de tijd n.og niet rijp om de regelmatige diensten 
te hervatten; daartoe missen wij de schepen, maar U kunt 
ervan verzekerd zijn, dat, evengoed als de blokkade door U 
werd gebroken om eruit te komen, wij op een later tijdstip 
de blokkade zullen breken om er weer in te komen, met het 
doe! weer vasten .voet in Australie te verkrijgen en te 
behouden ... . " 

Met deze woorden heette onze President 
Directeur, de Heer A. F. Vas Dias, den Kapitein en Etat
Major van het s.s. , van Swoll" welkom, even nadat het 
schip in de eerste Binnenhaven was gemeerd. Hij schetste 
voorts dat het geen gemakkelijke taak zou zijn, om zoo 
kersversch uit Australie en onder de huidige omstandig
heden, de diensten in deze gewesten te hervatten, maar was 
ervan overtuigd dat de waardevolle aanwinst van de vloot 
volledig tot haar recht zou komen. 

Ook van scheepszijde was er belangstelling. 
Als eenige schip in de eerste Binnenhaven, verwelkomde 
de, Kota Nica", zoojuist terug van haar eerste rondreis in 
lijn B, de blokkadebreker met haar formidabele luchtfluit, 
die wat toon en volume betreft niet onderdeed voor die van 
de , Nieuw Amsterdam". 

weer een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Paket
vaart ingeluid, immers, voor het eerst na December 1941 
was een schip , volgens dienstregeling" vertrokken. 

Aanvankelijk was het de bedoeling van 
de Directie om bij het vertrek aanwezig te zijn. Alhoewel 



de huidige omstandigheden nog allerminst aanleiding 
tot festiviteiten geven, wilde men nl. toch dit feit niet 
geheel ongemerkt voorbij Iaten gaan. Helaas is echter 
van een en ander niets gekomen, da3.r het vertrek, hetwelk 
op 5 uur n.m. was gesteld i.v.m. den waterstand op de bank 
voor Bandjermasin, tot 9 uur v.m. was vervroegd en het de 
Directie door de nog steeds gebrekkige vervoersgelegenheid 
niet mogelijk was, tijdig aan boord te zijn. 

V66rdat de trossen werden losgeworpen, 
sprak dhr. Wytem3. namens de Directie den Gezagvoerder 
en de Etat-Major toe, daarbij wijzende op de nieuwe periode, 
welke met het vertrek van de , Tosari" werd ingeluid. Hij 
wenschte de, Tosari" en de opvarenden een goede en voor
spoedige reis toe. De Gezagvoerder, Kapt. van Groningen, 
da'lkte den spreker en verzekerde, dat zijn schip te allen 
tijde den na3.m van de K.P.M. zou hoog houden. 

Om precies 9 uur ging de , Tosari", op 
haar merk, van den kant: de eerste die een vaste lijn opging ! 

Dien middag, om 3 uur, vertrok - even
eens op tijd en op merk! -- de , Kota Nica" naar Pontianak. 

H et jaarverslag. 

De eerste bladzijden van het jaarverslag 
openen met een droeve Jijst van hen die gedurende de 
oorlogsjaren het Ieven lieten in dienst van de Maatschappij. 
Met lof wordt voorts gewaagd van de bijzondere diensten 
die de opvarenden in dikwijls zeer moeilijke omstandigheden 
hebb en bewezen in de wereldworsteling. Zij hebben daar
mede een belangrijke bijdrage geleverd tot de eindover
winning. De erkenning van de verdiensten van dit korps 
kwam tot uiting in de taltijke hooge onderscheidingen die 
werden verleend. 

De Raad van Bestuur uit eveneens haar 
bijzondere waardeering voor hen die buiten het strijdgewoel 
de belangen van de Maatschappij konden behartigen en 
besluit haar Personeels paragraaf met een beroep te doen 
op aller medewerking en met de verzekering dat de indivi
dueele belangen van het personeel de voortdurende aan
dacht hebben van Bestuur en Directie. 

Over de verliezen kunnen wij kort zijn. 
Op ro Mei r940 telde de vloot r38 schepen met een ge
zamenlijke tonnenmaat van 323.004 BRT. Een en zestig 
schepen gingen verloren, tezamen m etende r38.703 BRT. 

Vermo edelijk zijn verloren r5 schepen 
met een tonneninhoud van ro.827 BRT, terwijl vermoedelijk 
nog te bergen zijn r2 schepen m etende r4.627 BRT. Over 
den nieuwbouw publiceerden wij het een en ander in ons 
nummer 25 van den 25sten Juni I946 . 

Inzake de financieele positie der Maat
schappij kon over de periode I940-r945 in het jaarverslag 
nog geen beeld worden gegeven, o.m. omdat de verschillende 
vorderingen en vergoedingen, welke nog met de Nederland
sche en Nederlandsch-Indische Regeering moeten worden 
verrekend, nog niet of onvoldoende zijn vastgesteld. 

D e ,Fort"-schepen. 

Het charter van deze drie schepen is 
afgeloopen en binnenkort zal bepaald worden of de Paket
vaart de eigenaresse zal worden. 

De Australische blokkade. 

Wij konden onze ooren niet gelooven, 
toen de radio mededeelde, dat het drietal Brisbaneschepen 
op brandhout naar buiten was gevaren. Het officieele 
rapport van onzen Vertegenwoordiger heeft dit feit be
vestigd; de ,Bontekoe" had 20 ton kolen en 70 ton brand
hout a3.n boord, de ,Both" ro ton kolen en 40 ton hout 
en de , Van Outhoorn" slechts 8 ton kolen . en 30 ton hout. 
Bunkering h3.d bij het Pile Light plaats uit de ,Stagen". 

De houtsituatie was aanleiding voor een 
Australisch blad om in een spotprent een Nederlandsch 
zeeman af te beelden, die met een stuk brandhout naast 
Tromp - n3.tuurlijk met een bezem in zijn hand - op de 

bak van een schip stond op het oogenblik dat de trossen 
knapten. 

De , Reael". 
Uit Japan wetd bericht ontvangen, 

waaruit de gevolgtrekking gemaakt kan worden, dat het 
s.s. ,Reael", dat vanaf de capitulatie van Japan voor de 
U.~ . Army heeft gevaren, binrienkort na dokking en een 
kletne onderhoudsbeurt, naar Nederlandsch-Indie zal terug
keeren en weer aan de vloot van de Paketvaart zal worden 
toegevoegd. 

H et s.s. ,Plancius". 

. Na een .la.nge Molukkenreis keerde het 
s.s. ,Plancius" op Zondag 28 Juli te Tandjong Priok terug. 
Gedurende de trajecten in de Groote Oost heeft zij nooit 
minder dan r5oo passagiers aan boord gehad; eenmaal 
zelfs 2300. 

Op haar laatste trajecten van Bali via 
Javahavens naar Priok, vervoerde de ,witte boot" zelfs 
Bali-vee. Wie had dit tien jaar geleden kunnen denken? ! , . , . 

Vertegenwoordiging in Zuid-Amerika. 
De Heer H. C. de Knegt is volgens 

telegrafische mededeeling te Buenos-Aires teruggekeerd. 

Plaatsingen en verloven 

· Een weeknadateenaanvangwerdgemaakt 
met de distributie van dit nummer van ,De Uitlaat", zal 
het een jaar geleden zijn dat de Jappen de strijdbijl hebben 
moeten neergooien en zich onvoorwaardelijk aan de Ge
allieerden hebben overgegeven. Er is bijna een jaar, vrede" 
voorbij; wij bevinden ons weer in Nederlandsch-Indie - zij 
het dan ook maar in een gedeel te-en zijn voetje voor voetje 
aan het terugkrabbelen naar de orde en regelmaat van weleer, 
want de eerste vaste lijnen zijn weer geopend. 

Oppervlakkig beschouwd zouden boven
staande regelen de veronderstelling kunnen wettigen, dat 
alles weer ,aardig voor elkaar" is, dat wij weer met Euro
peesch verlof kunnen gaan en dat ons Varend Personeel 
eindelijk de plaatsingen zou genieten, waarop men volgens 
rangnummer recht meent te mogen maken. Het is ver
leidelijk zooiets te denken, maar het is onze plicht U uit 
dezen waan te helpen, omdat de moeilijkheden nog geweldig 
groot zijn en wij nog lang niet zijn aangekomen op de plaats 
waar m·en zou willen. 

· Allereerst de plaatsingen. Gedurende de 
oorlogsjaren hebben wij - gedwongen door de omstandig
heden - als het ware de vloot in drieen moeten deelen; 
een dee! voer vanuit Lon den, een ander dee! was op Britsch
Indie gebaseerd en een derde op Australie. Overplaatsingen 
van het eene dee! naar het andere waren moeilijk en konden 
aJleen worden uitgevoerd indien er toevalUg een gelegenheid 
geboden werd. Bovendien verlangde een doelmatige oorlog
voeting een minimum aan overplaatsingen. 

En daarom kon het gebeuren, dat van 
een bepaalde categorie van ons Varend Personeel in het 
eene gebied een overvloed aanwezig was, terwijl er een 
schreeuwend tekort was van dienzelfden rang in een ander 
oorlogstoorteel. Verliezen door den vijand toegebracht, 
afkeuringen, ziekten en plaatsingen aan den wal waren 
weer oorzaak dat de verhoudingen dikwijls nog ongunstiger 
kwamen te liggen en langzamerhand toestanden voor
kwamen, welke men v66r den oorlog voor onmogelijk zou 
hebben gehouden. En zoo kon het gebeuren, dat in een 
bepaalden aangestelden rang velen op hun topgage stonden, 
maar dat in een ander werelddeel in den daarop volgenden 
hoogeren rang zulk een tekort ontstaan was, dat velen 
allang toe waren aan de laatste · verhooging in den rang 
waarin zij waarnemend voeren en dus de topgage hadden 
bereikt van een rang h66ger dan waarin zij waren aangesteld. 

Deze verhoudingen zijn niet met een 
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pennestreek uit te wisschen, doch moeten langzamerhand 
,uitgroeien". Door de drie personeelsdiensten wordt zooveel 
mogelijk moeite gedaan deze verschillen te nivelleeren door 
de plaatsingen in overeenstemming te brengen met rang en 
nummer, maar door v·ele onzekere toestanden, w.o. vooral 
de onzekere verbindingen, loopt een en ander niet altijd 
zooals men zou wenschen. Hierbij komt nog, dat- alhoewel 
een groat gedeelte van onze vloot op den bodem der wereld
zeeen ligt en dit zou doen vermoeden dat wij dik in ons 
personeel zitten - een groat gedeelte van het beschikbare 
personeel momenteel met verlof is, zoodat wij hier krap in 
onze menschen zitten en zelfs z66 krap, dat het is voor
gekomen dat een schip met minder dan het reglementaire 
aantal naar zee is gegaan. Gelukkig is de toestand nog niet 
zoo, dat wij dispensatie hebben moeten vragen wat betreft 
de wettelijke voorschriften. 

De drie personeels-chefs, t .w. P.Z., N.D. 
en T.D. zitten dan ook weleens met hun handen in het haar 
hoe aan alle verlangens - en meestal zijn het reeele ver
langens- tegemoet te komen. Iemand is a! in twaalf jaar 
niet in Nederland geweest en moet noodig eens Europeesch 
Verlof hebben, maar zijn collega en: ranggenoot heeft drie 
jaren onder den J ap moe ten zuchten en is door hem mis
handeld geworden. Hij is nog niet zoo lang terug, maar 
wie gaat er nu v66r? Als hij ook twaalf jaar terug is, dan 
zal niemand twijfelen, maar hoe is het gesteld als dit tien, 
acht, zes j aar zou zijn? Men kan fei telijk geen gnins trekken, 
maar men moet handelen naar billijkheid en vergelijking 
met anderen, maar 66k naar de mogelijkheden van het 
oogenblik. 

Er zijn er die dringende familieomstandig
heden hebben, bij den een meer, bij den ander minder; er 
zijn er die hun verlof in Amerika, in Australie, in Indie 
willen doorbrengen. Er zijn er die van plan waren nog ge
ruimen tijd hie'r te blijven, maar plotseling een dringend 
telegram krijgen. En er zijn er helaas ook bij, die zich niets 
bekommeren om hun collega's die eerder in aanmerking 
zouden moeten komen, maar die op hun ,recht" staan en 
zich niet opzij Iaten dringen. 

Aan de vele naar voren gebrachte wen
schen en verlangens zal eerst geleidelijk aan tegemoet 
gekomen kunnen worden, wanneer er voldoende aflossers 
ter beschikking zuilen zijn. Daarom moeten wij geduld 
oefenen tot er verlofgangers uit Europa terugkeeren. 

Het wordt moeilijker en moeilijker. Wij 
weten ti.og bijna niets van de keuringen in Nederland, van 
hen die niet meer naar Indie willen terugkeeren, wanneer 
de Marine onze zoo m enschen zal loslaten, hpeveel er ver
vroegd pensioen zuilen aanvragen en hoeveel er gaan over
teekenen naar de .Marine. 

Zooals U ziet is er de groote factor van 
onzekerheid, welke niemand op dit oogenblik kan overzien. 
Wijhebben ons in dit ' probleem verdiept, omdat wij weten, 
dat het bij velen een brandende kwestie is en kunnen U 
met een gerust geweten verklaren, dat deze onzekerheid 
telkens en telkens weer, bij ieder plan dat gemaakt wordt, 
om den hoek komt kijken, maar dat alles in het werk wordt 
gesteld om het probleem zoo eerlijk mogelijk op te lassen. 

Soms zijn het niet de gunstigste oplos
singen maar die welke door de omstandigheden genomen 
moesten worden. 

-W. 

De open knalpot 

Vertrouwen. 
Een dezer dagen, mijne lezers, was ik 

toevallig getuige van een interessant gesprek, of beter 
gezegd debat, gevoerd tusschen eenige oudere K.P.M.
zeevarenden aan board van een onzerschepen. Het gesprek, 
dat zeer geanimeerd verliep, wellicht mede dank zij het 
genot van een koud glaasje gerstenat, ging aanvankelijk 
over koetjes en kalfjes en andere alledaagsche dingen des 
Ievens, om tenslotte te belanden op het onderwerp "Ver-
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trouwen". Een der aanwezigen stelde namelijk de volgende 
vraag: , Kan en mag men menschen die men voorheen niet 
volle'dig vertrouwde, na een zeker aantal jaren en zekere 
bijzondere gebeurtenissen, weer zijn volledig vertrouwen 
schenken? En zal men niet wederom bedrogen met hen 
ui tkomen?'' 

Nu zult gij mij wellicht vragen of dit wet 
een geschikt onderwerp is om in een blad als ,De Uitlaat" 
te bespreken. Immers, zoo op den keper beschouwd zou 
het meer thuisbehooren in een periodiek voor b. v. Gevangenis 
Directeuren of Psychiaters. Ik geef dit gaarne toe, doch 
laat ik U er dan meteen bij vertellen dat deze vraag in dit 
geval in verband werd gebracht met de recente uitlatirtgen 
onzer K.P.IVI.-Directie, inzake haar wil tot het voeren van 
een geheel andere bedrijfspolitiek dan voorheen. 

Met dat voor oogen zult U het zeker wei 
met mij eens zijn, .dat het alleszins de moeite loont om dit 
onderwerp hier eens nader te bespreken. Want het begrip 
, vertrouwen" is iets waar men in een bedrijf als de K.P.M. 
zoo maar niet losjes over heen kan stappen. Vertrouwen 
van de jongeren aan board in de ouderen en omgekeerd is 
een noodzakeljjke factor, zonder welken wij onmogelijk een 
schip goed kunnen Iaten varen. Evenzoo is het beslist nood
zakelijk dat het vertrouwen van het personeei in de Directie 
en omgekeerd, volkomen is. 

· · Als dit vertrouwen ontbreekt, is het voor 
de bestwillen.de Directie onmogelijk om een groat bedrijf 
goed te leiden. 

Nu weet ik wei dat wij allen vroeger op 
onze beurt wei eens een enkele maal teleurgesteld zijn ge
worden in onze toenmalige Directie. De een meer en de 
ander minder. Ook dat is iets wat in geen enkele groote 
maatschappij of firma geheel te voorkomen is. Waar gewerkt 
wordt, worden nu eenmaal fouten gemaakt, dat weten wij. 
Men bedenke hierbij echter dat ook wij, i.e. het personeel , 
eveneens onze fouten en gebreken hebben. Of hebben wij 
nooit eens onze eigen persoonlijke belangetjes voorgetrokken 
bij het groote en algemcene belang der Maatschappij? Laat 
ons eerlijk zijn en de hand ook in eigen boezem steken. Hij 
die op dit ·gebied zonder zonden is, werpe den eersten steen. 
1k zal mijzelf daar voorzichtigheidshalve echter niet aan 
wagen! 

vVelnu, wanneer wij dan terugkomen op de 
bovengestelde vraag, dan kan ik geen ander antwoord 
daarop vinden dan dat wij allen, van hoog tot Iaag, thans 
ons voile vertrouwen in de huidige Directie dienen te stellen, 
teneinde het haar mogelijk te maken om, ondanks alles wat 
zij v·oorheen in onze oogen verkeerd gedaan mocht hebben, 
thans met een geheel schoone lei opnieuw te beginnen en te 
toonen dat het haar ernst is in haar streven naar een eerlijke 
samenwerking met haar personeel. 

Laat ons alle . oude teleurstellingen ver
geten en aileen het nieuwe zien wat voor ons ligt. En laat 
ons bovenal aile persoonlijke onaangenaamheden of oPgedane 
desillusies terzijde s·chuiven, opdat wij tezamen met een 
goedwillende Directie kunnen gaan bouwen aan een nieuwe 
K.P.M.-organisatie, waarin straks zij die na ons komen, 
een eerlijk en menschwaardig bestaan mogen vinden. 

- 'l.'EN HAAF. 

Oceanografische onzin 

Door de ;Regeering werd ons schip uit
gezonden op een wetenschappelijke expeditie met als voor
naamste opdrachten een onderzoek in .te stellen ·naar het 
welzijn van de , Gorgpnzola benito" ( een Italiaansch week
dier), het secureeren van een staartster, het onderzoek der 
uitwerking van nevelvlekken op witte uniform, de be
studeering eener vaste opstelling van goudvisschenkommen 
aan board van slagschepen en de sam ens telling van correctie
tabellen op zig-zag koersen. in de omgeving van Schiedam. 
Wijders moest eenige · aanP,acht besteed worden aan de 
studie der possibiliteiten aangaande suikerexport naar de 
Bittermeeren, het oprichten van een stoelenfabriek op den 



Tafeiberg, de eventueele mogelijkheden van een dierentuin 
in de buurten van Kaap Leeuwin en een hydrdgrafische 
opname der ankerplaatsen achter Bornholm. 

In een prettige sfeer van n:auwe samen
en tegenwerking werkte men het voorloopige schema· der 
expeditie om, los, af en uit. Speciale aandacht werd besteed 
aan de uitrusting en vele nieuwe snufjes werden toegepast, 
die een hoop tijdroovend werk bespaarden. Zoo werden o.a. 
buizen geconstrueerd waarmede het buiswater op meer 
wetenschappelijke wijze over dek en luiken kon worden 
geleid, een niet a! te groote ijsbaan in de vrieskamers aan
gelegd, een Fransche gouve-rnante aangemonsterd om alles 
met den Franschen slag te doen, een uitgebreid zuig- en 
haalpijpennet op de bar aangesloten, kooien met Duitsche 
adelaars in het kraaiennest geplaatst om proeven te nemen 
in het uitbroeden van Russische eieren. (Deze proef mislukte 
echter. Het lag aan de eieren beweerden de adelaars. Later 
echter bleken het geen adelaars te zijn geweest, doch roof
gieren), kortom alles was gedaan om de efficiency tot het 
hoogst bereikbare peil van ge- en volmaaktheid op te voeren. 

De wetenschappelijke staf bestond uit 
een. keurbende van een dozijn sa van ten en andere lijdende 
figuren, gekozen uit een gros namen door de Hoogere- en 
Frobelscholen ingezonden en geselecteerd middels blinddoek 
en prikken met een speid. Hieronder bevonden zich o.a. 
astrologen ter bestudeering van aan asthma lijdende 
astrale hemellichamen, pietisten welker taak was het op
kweeken van pietermannen, biologen voor het viologeeren 
van biografen en ichtyologen ter prepareering en toe
bereiding van zeemeerminnen. Een uitgebreide boekerij 
stond den geleerden ter beschikking, waaronder werken als 
, The Compleat Angler" , Triologieen over Tritons", ,As 
zijt gij en tot Asch zult gij wederkeeren", ,Praatjes met· 
Paravanen", ,Morgan de Zeeroover", e.d. 

De Nautische en Technische staf be
stonden uit nautici en technici, die o'p Nautische en Tech-

, nische scholen hun opleiding genoten hadden op nautisch 
en technisch gebied, inclusief een spoedcursus op zeevaart
kundig en werktuigkundig terrein. De geheele organisatie 
was dusdanig nauwgezet opgezet, dat de geleerden zich 
alleen met geleerd werk, de nautici zich alleen met nautica 
en de werktuigkundigen zich alleen met mechanica konden 
bemoeien. 

Het vertrek van het expeditieschip vond 
plaats op een warmen dag in December onder het fluiten 
der misthoorns, stoomfluiten en Ieeuwerikken. De weg-· 
brengers sleepten de losse inventaris weg, de afduwers 
duwden het schip af en de Iijntrekkers trokken aan de lijnen; 
de schroeven draaiden, de loodsen lootsten, de geleerden 
begonnen van meet af aan te studeeren en nautici en tech
nici de den ook het een en ander. De boot werd door kanalen 
gesleept, sluizen klapten open en dicht, langs de oevers 
gooide men juichend petten, hooge hoeden en slaapmutsen 
in de lucht, totdat uiteindelijk de laatste loods tussthen de 
pieren over boord werd gegooid en het trotsche schip met 
volle kracht werkende machines en schuimend en kolkend 

. schroef-, bad- en boegwater de baren begon te klieven op 
topsnelheid van diverse knoopen per etmaal. 

De vischkundigen zaten direct al met hun 
hengels aan de railing te visschen, eenige · dauwwurmen 
werden gestationneerd ter bepaling van_ het dauwpunt, de 
ra.diotelegrafisten belastten zich met het vangen en opzetten 
van radi~laren, terwijl de nautici en technici zeewacht in de 
cocktailbar opstaken. 

In de Noordzee hadden wij een eigen
aardige ontmoeting met een drietal individuen in een wrak 
roeibootje. De eene was volgens z'n zeggen een mislukte 
huisschilder van illegale J oodsche afkomst, de andere een 
kleptomaan op het gebied van medailles en de derde een 
verschrompeld niet-arisch-type. Ze wilden naar Engeland, 
vertelden zij. Waren ·oorspronkelijk van plan geweest om 
te gaan vliegen, maar door een overhaast vertrek genood
zaakt geweest het eerste het beste vervoermiddel te baat 
te nemen. Na hen te hebben voorzien van levensmiddelen 

bestaande uit eenige blikken gelardeerd Berlijnsch Blauw, 
een p'akje cyaan-kali sandwiches en een paar ondergekoelde 
bottels Pruisisch Zuur, werd de reis vervolgd. 

Elken dag werden eenige uren besteed 
aan het tellen van zeepaardjes die om de Zuid galoppeerden, 
kanaries die om de Oost vlogen, Aswrakhout dat om de 
Noord dreef en kwaUen die aan dek rondliepen. 

Herhaaldeiijk kwamen wij drijvende 
flesschen tegen. Nu is het vinden van een flesch op zee 
altijd een evenement van den eersten rang en hadden wij 
daarom speciale flesschentrekkers in dienst, die de inge
wikkelde formaliteiten op hun duimpje kenden om flesschen 
en kruiken te manipuleeren en zonder uiterlijk te consta
teeren schade den inhoud aan een grondig onderzoek te 
onderwerpen. De flesschen bevatten meestentijds uitvqerige 
mededeelingen over onbekende en onbewoonde eilanden 
waar gestolen schatten lagen begraven, indertijd bijeen
gegaard door bekende en beruchte roovers en bandieten, 
zooals o.a. Quislinga, Darlanus, Lavali, Mussertius, Sei;dng
qwatch, e.a. Van al deze o1ide piraten is niets meer over 
dan hun onuitsprekelijk bevlekte namen, daar zij reeds lang 
op het veld van oneer zijn gebleven. 

In de Middellandsche Zee (Non Mare 
Nostrum) werden eenige uitstapjes gemaakt naar de ruines 
van Turyn, Napels en Milaan, het Schepenkerkhof van 
Tarente . en Matapan, een fabriek te Rome waar zwarte 
hemden werden opgebleekt en een groote strafkolonie alwaar 
gedwongen onderwijs werd gegeven uit werken als ,Sein 
Kampf" en, Unser Stropp" aan Fantastica facisti, ziekelijke 
en zwakhoofdige overlevenden van een odieuze en vergane 
Midden Europeesche Kultur. Alhoewel sommigen onzer 
gaarne nog wat verder het binnenlamd waren ingetrokken. 
om naar de overblijfselen te gaan zien van een zekere stad 
- vroeger Berlijn genaamd - ontbrak daarvoor de tijd. 
Er was nog zooveel te doen. 

Op aanwijzing van een der gev~nden 
flesschen deden wij een tijd later een eiland aan .genaamd 
Nip-On, dat schijnbaar vroeger vrij dicht bevolkt geweest 
was. De paar inwoners ( afstammelingen der Banzaiers} 
verzekerden ons dat er doeloe doeloe inderdaad schatten 
waren geweest, doch dat daarna alles ver-ast was, zoo, dat 
heden alleen nog maar de flauwe herinneringen aan dit 
onheil waren overgebleven. 

Intusschen werden de wetenschappelijke 
opgaven volgens vooropgezet plan afgewerkt. Eilanden hier 
en daar in kaart ge brach t of geschrapt, riff en aan- en opge
loopen, golfprofielen geteekend, ijsbloemen gedroogd, zee-, 
speel-, en wandelkaarten verbeterd, enfin teveel om op te 
noemen. 

De eindresultaten zijn vastgelegd in eenige 
folianten onder het motto: ,sic transit gloria Adolphus 
Musso". 

- A. D. AbsuTdum. 

Allerhande scheepvaartnieuws 

De Holland Amerika Lijn heeft aan een . 
Engelsche werf opdracht gegeven voor den bouw van 
2 vrachtschepen van Io.ooo ton elk. 

Van de 17.ooo ton rubber, welke door 
het Ned.-Indische Rubberfonds reeds zijn aangekocht, kon 
tot dusverre maar 8ooo ton worden uitgevoerd, daar er nog 
steeds een tekort aan scheepsruimte is. 

. De ,Queen Elizabeth" heeft gedurende 
den oorlog 8oo.ooo man troepen vervoerd, hoofdzakelijk 
over den Atlantischen Oceaan, en daarbij ongeveer I .ooo.ooo 
zeemijlen afgelegd. 

De oude toestanden op het gebied van 
passagiers-vervoer, komen langzamerhand weer terug. Zo~ 
is het bv. weer mogelijk om op v66r-ocrrlog~che wijze een 
passage te boeken van Amerika naar Europa. 
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Verschillende Ianden, die vroeger geen 
of practisch geen scheepvaart bezaten, zijn nu bezig een 
koopvaardij te stichten. Zoo heeft de China Merchant Steam 
Navigation Company reeds 8 Victory en 7 Liberty schepen 
van Amerika overgenomen voor de vaart van China via 
de Straits nag,r Britsch-Indie, Nederlandsch-Indie en 

·Argentinie. 

Hee; C. Ruys van den Nautischen Dienst van onze Maat
schappij. 

De volgende punten werden o.a. ter 
sprake gebraeht: 
r. Gages, arbeidsduur aan boord, bemanningen. 
z. Vacanties. 
3· Logies aan boord. 

De toekomstige vloot van de Unie van 
Zuid-Afrika, welke voorloopig zal bestaan uit drie schepen 
van 9.ooo ton met accommodatie voor 12 passagiers en een 
tweetal kustschepen van 3000 en 4000 ton, zal onder 
controle staan van het Departement van Spoorwegen. 

4· Voeding en proviandeering. 
5· Erkenning van Zeelieden-organisaties. 
6. Sociale verzekering. 
7· Geregeld werk. 
8. Toelating, scholing en bevordering. 

Het Scheepvaart Bulletin van I Juni 1946 
vermeldt: 

Zools bekend werd van 15 September tot 
I December 1945 te Kopenhagen een Technische Maritieme 
<::onferentie gehouden, die de voorlooper was van de Mari
tieme Conferentie van het Internationale Arbeidsbureau, 
welke van 6-30 Juni van dit jaar te Seattle (Staat Wash
ington, U.S.A.) werd gehouden. Evenals te Kopenhagen 
zijn de Regeeringen, reeders en de werknemers vertegen
woordigd. Als advise1,1r van de reeders treedt o.m. op de 

Hoewel te Kopenhagen aanvankelijk een 
minimum maandloon van £ is.- was vastgesteld, is men 
hiervan teruggekomen en is het bedrag nader bepaald op 
£ r6.-. verder nieuws ontbreekt ons nog. 

Bladvulling 

Geen blad is vol zonder bladvulling. 
(De Stem van Nederland.) 
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SECRETARIE 
VAN 

H. M. DE KONINGIN 

No. 29 ~ 20 Augu slUs 1946 

's Gravenhage, 29 Juli 1946;-

Den Weledelgeboren Heeren M. C. Koning en 
H. Klein, Voorzitter en Secretaris v/d 
Raad van Bestuur der, N.V. Koninklijke 

Paketvaart-Maatschappij 
AMSTERDAM 

Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen U 
dank te zeggen voor het door U namens de Raad van Be
stuur der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij Haar 
aangeboden Beknopt Verslag Uwer Vennootschap over de 
jaren 1940- 1945. 

De Koningin was bij vernieuwing getroffen door de 
lange lijst van namen van ten, die in dienst der N.V. 
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het Vaderland 
hun leven gaven. Ook van de Werkzaamheden en toestand 
der Maatschappij heeft de Koninginmet groote belang
stelling kennis genomen. 

Zij verzoekt U haar dank ook aan de overige leden 
van den Raad van Bestuur der Maatschappij wel te willen 
overbrengen. 

De Particulier Secretaris 
van H. M. de Koningin 

(wg) M. Kohns tam. 



K.P.M.-nieuws 

s.s. ,Merak", , Van Outhoorn" en ,Bontelwe". 

Met regelmatige tusschenpoozen van 
4 dagen, beginnende ro Augustus, kwamen de drie boven
genoemde , blokkadebrekers" via Makasser te Tandjong 
Priok aan en werden vrijwel onmiddellijk op het Archipel
vervoer ingezet: De ,Merak" vertrekt heden naarMakasser, 
de , van Outhoorn" binnenkort naar Singapore en Oostkust 
Sumatra, terwijl de, Bontekoe" via Pontianak naar Bangkok 
zal varen. 

De ,Both" en ,Stagen", die van Australie 
komende Merauke hebben aangedaan en vandaar naar 
Makasser zijn doorgevareri, zullert hun emplooi in de laatst
genoemde plaats aanvangen. De , Both" is bestemd voor 
de Noordkust Nieuw Guinea; voor de ,Stagen" is het 
emplooi nog niet definitief vastgesteld. 

Wij wenschen de Gezagvoerders en be
manningen van harte geluk met hun succesvolle ,ontsnap
ping" en terugkeer in lndie ! 

Dokters- en 'l'andartskosten 
Uit Nederland werd bericht ontvangen, 

dat de Directie toegestemd heeft om de kosten voor medische 
en tandheelkundige behandeling voorloopig voor rekening 
van de Maatschappij te nemen. Di.t geldt voor normale 
behandelingen en met voor gouden kronen en andere niet 
direct noodzakelijke zaken. 

Onder Ons -
met de R edactie 

TWEE VERZOEKEN 

· TVij korn en thans tot onze lezers m et twee 
.rlroeve verzockcn. Gedurende de lndische oorlogsjaren, m aar 
<Jok in den t(jd daaraan voorajgaande, toen Nederland reeds 
.on:ier het Dui~sche jnk zuchtte, zijn er rn ~nschenlevens te 
.betreuren geweest, collega' s, die hu,n leven Zieten voor het 
<JadeTland en vrienden, die <-'er van hnis en haard gebleven zijn. 
F'mn ilicleden hebben hierbij onzc hulp ingeroepen om van hun 

.:zoons nag zooveel m?gelijk herinneringen bijeen te krijgen en 
verzochten ons cen contact te leggen. 

Het eerste . vcrzoek betreft den 5en JVerk
.tnigkundige .J. L. Akkerm'ln, die op 1.3 September 1944 vennist 
·werd tijdens een transport. H et tweede is over den 4en Stunrman 
J. TV. Bruins, die in de laatste m'landen van 1941 te Sabang 
is overleden. 

JVij verzoeken om:en lezers dringend om, 
indien zij beide personen kart voor hun dood of vermissing 
gekend hebben, zich m~t de Paketvaart, hetzij in Amsterdam, 
hetzij in Batavia, of m~t de Redactie 1:n verbinding te stellen, 
zoodat wij een contact m et de naaste fam iNe kttnnen bewerk: 
stellitJen. 

STUDIEBOEKEN WERKTUIGKUNDIGEN 

De R edactie heejt de hand knnnen leggen 
op een aantal studieboeken voor W erktuigkundigen, welke 
tijdelijk ajgestaan kunnen wo-rden aan hen, die zich vooT een 
volgend e,vamen willen bekwamm. Bovendien werd dooT een 
<Jn.zer geregelde lezers een serie studieboeken leT overname 
aan[Jeboden. 

Wij hebben een volledigc lijst - van deze 
boeken en zullen deze gaarne op verzoek aan gegadigdcn toe
zenden. 

ONZE BIJLAGE 
Op deze bladzijde hebben wij reeds e!f,n 

en ander vermeld over de andere vijf , blokkadebrekers", 
die na de, Van Swoll" in Indie arriveerden . 

Onje ju£;fatti.uen 

1921-1946 
September 
Gezagvoerder B. D. ~'>'chippers (Holland). 
HoofdwerktuigkundigeJ. W. Mensingh (Midden-

Java). 

II September 
Hoofdwerktuigk•1ndige A. J. Gorissen (Holland). 

12 September 
Employe Ch. Fehr ( Tg.-Priok). 

16 September 
Hoofdwerktuigkundige F. P . vander Laan (In die). 

17- September 
Hoofdwerktuigkundige C. Maaskant (Holland). 

H. Blok (Holland). 

19 September 
Employe E. C. van Eick (Holland). 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Even vooT het teT perse gaan van d1:t 

nummer ontvingen wij uit AustTalie een tweetal fraai e jato's, 
welke buitengaats B1·isbanc weTden genomen. 

D aaT wij reeds , val" waTcn - ja, zelfs de 
bladvulling is er ditmrwl bij ingcschoten, ofschoon no!J in de 
vorige , Uitlaat" veTkondigd was dat gcen blad val is zondcr 
bladvulling!- hcbben w~j een en ander op beteT papicr Iaten 
ajdrukken en als bijlage bij dit m~rmner tJevoegd. 

De ~1aritieme Conferentie te Seattle 
Wij begrepen al niet waarom het nieuws 

van deze conferentie zoo lang op zich liet wachten. In de 
Nederlandsche en Australische dagbladen, welke ons door 
bevriende zijde per luchtpost worden toegezonden, werd 
slechts gezegd dat er een conferentie gehouden zou worden, 
dat de conferentie aan den gang was en .... dat de conferentie 
was afgeloopen. Aileen lazen wij in de couranten dat het 
minimumloon op S 64.- .was vastgesteld en dat was al. 
Ook Aneta heeft hierover blijkbaar weinig nieuws ver
spreid; althans wij lazen hoegenaamd niets daarover in 
de lndische couranten. 

De Redactie heeft nu de officieele be
scheiden ontvangen, zoodat het haar nu duidelijk begint 
te worden, waarom deze zwijgzaamheid werd betracht. 
Hoewel wij nog lang niet over alle gegevens beschikken, 
kunnen wij toch niet aan den indruk ontkomen, dat de 
conferenHe geen succes is geweest. Ten ·eerste door de 
houding van de Amerikanen en ten tweede door een reeks 
van overwinningen van een zijde, die wei eens op een 
P:~rrrhus-overwinning zou kunnen uitdraaien. Want alvorens 
de behaalde zegepralen vruchten kunnen afw~rpen, moeten 
de beslissingen van Seattle door de verschillende Ianden 
geratificeerd worden en hiertoe bestaat volgens insiders 
heel weinig kans. De mogelijkheid is volgens sommigen 
niet uitgesloten, dat de pogingen te Seattle, althans voor 
het oogenblik, voor niets zijn geweest en dat de conferentie 
is uitgedraaid op een grandiose tijdverspilling. 

Wij zullen U een kort overzich t geven, 
hetwelk gedeeltelijk ontleend is aan de officieele teksten en 
knipsels uit de voornaamste courant van de ,Pacific
Northwest". Wij citeeren en vertalen: 

, Na overwinning op overwinning te 
hebben behaald, kreeg de patient zulk een last van 
indigestie, dat de afgevaardigden v,an de werknemers een 
SOS bericht uitzonden voor een dokter met een maag
pomp .... 
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De dokter werd gevonden in een commissie 
van negen !eden (3 van Regeeringszijde, 3 werkgevers en 
3 werknemers), die om zoo te zeggen het geheele weekend 
zonder ophouden heeft moeten vergaderen en die tot taak 
had om de door de werknemers geboekte successen z66-
danig te reduceeren, dat daaruit een verteerbare schotel 
te voorschijn zou komen." 

Wat was nl. het geval geweest? 
Na de gebruikelijke debatten, waarbij 

werkgevers en werknemer~ tegenover elkaar stonden en 
waarbij de laatste g roep de steun kreeg van het meerendeel 
van de Regeerings-afgevaardig de'n, werd allereerst de 
arbei dsduur in stemming gebracht. De werknemers ,won
nen" den 8-urigen arbeidsdag! Daarna won de werknemers
organisatie de 48-urige arbeidsweek en tenslotte een mini
mumloon van£ r6.-.- oftewel S 64.-. Ook de voorstellen 
wat betreft he t logies aan boord, vacanties, verzekeringen, 
enz. enz., konden als winstpunten voor de werknemers 
worden geboekt, doordat de Regeerings-gedelegeerden zich 
in de meeste gevallen achter de werknemers schaarden. In 
Seattle spraken de couranten al van een , Coalitie". 

Op het eerste gezicht lijkt het prachtig, 
dat twee van de drie partijen het met elkaar eens zijn, 
maar dat dit toch nie t de oplossing van het vraagstuk is, 
schetste de Finsche gedelegee~de: 

, U behoeft er niet op te rekenen", zoo 
sprak Hilding Hallberg, ,dat het Finsche Labour Gouver
n ement zich met de minimum gage van S 64.- kan 
vereenigen, want in verband met de financieele draag
kracht van het land, heeft de Regeering de ioonen op 
s 52.- gebracht en zij ka n daarvan onmogelijk afwijken. 
D e Finsche Regeering heeft het gevolg van hoogere loonen 
reeds aan den lijve gevoeld; dit zijn hoogere prijzen, die 
weer op den voet worden gevolgd door nog hoogere 
loonen en nog hoogere prijzen. Als wij dit voorstel zouden 
accepteeren, weten wij · aan welk gevaar wij ons bloat 
stellen, maar ook, dat de Finsche industrie daarvan den 
terugslag zal ondervinden.". 

De afgevaardig de van de Britsche scheep
vaart-maatschappijen toonde aan, dat door. de verminderde 
werkuren de loonen voor eenzelfde arbeidsprestatie feitelijk 
S 76.- voor een 'm atroos en S 96.- voor een bediende 
zouden bedragen. Deze lasten zou de Britsche scheepvaart 
niet kunnen dragen. 

Oscar Strauss, Labour lid van het En
gelsche Lagerhuis en afgevaardigde van het Britsche 
Gouvernement, zeide zonder vee! omhaal, dat de r'eeks 
overwinningen overeenkwam met een uiteindelijke nederlaag 
en hij adviseerde ten sterkste om tot arbeidsvoorwaarden 
te komen die voor beide partijen aanvaardbaar zouden zijn. 

De Amerikaansche delegatie onthield zich 
geheel van stemming, omdat zij .... het minimumloon van 
S 64 .- zoo belachelijk laag vond, dat zij zich niet kon 
verwaardigen om haar stem uit te brengen, hetzij met een 
,ja", hetzij met een ,neen". 

En zoo eindigde de conferentie te Seattle; 
de toekomsj: en verdere berichten zullen aantoonen of men 
van de indigestie is afgekomen. 

,Internationale regelingen !" Er bestaat 
begrijpelijkerwijs een groote zucht van bet menschdom, 
althans van de leidende figmen uit de diverse Ianden, Qm 
verschillende ;vraagstukken internationaal op te lossen. 
't Zijn groote mannen, die het voorstellen en ter bespreking 
samenkomen, hetgeen ons de overtuiging schenkt, dat het 
confereeren met kennis van .zaken geschiedt en al het 
mogelijke wordt gedaan om tot eeri oplcissing te komen. 
En vele aangelegenheden zijn ook alleen maar internationaal 
op te Iossen. UNRRA, de vredesconferentie, de Duitsche 
bezetting, Bretton Woods, ·kunnen (inderdaad) niet anders 
dan met vereende krachten tot stand komen en moeten dus 
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Officieele M ededeelingen 

Promo ties. 
. Het is ons een genoegen om nog de vol-

gende promoties per r ]uli 1946 te kunnen bekendmaken: 
bevorderd van Adj. Chef tot Chef van Dienst: J. L. v. d. 
Meerendonk; van ze Werktuigkundige tot Hoofdwerktuig
kundige: 111. van Beest. 

JY!utaties. 
D e Heeren G. Post en .J. van Lier keerden 

van verlof terug om de Ieiding van resp . den Civielen Dienst 
en de Afd. Vervoer op zich te nemen. De Heer G. P. lV. 
Lijbers is weer belast met de Ieiding van de Afdeeling 
Equipage. 

D e Heer F. M. JY. M. B onsen, die. kort 
geleden uit Holland arriveerde, is thans het Hoofd van het 
Bureau Vervoerscoordinatie. 

Nieuwe Agenten: 
Ambon: H. H. Hulsman ; 
Donggala: H. llummelgens ; 
Padang: G. Lennings; 
Semarang: J. A. Jansen . 

internationaal worden aangepakt, Maar wat lezen wij in de 
couranten over de Vredesconferentie? ,Strijd voor gelijk
waardighei d te Parijs", , De mach t der grooten", , Oneenig
heid te Parijs", ,Molotof contra Byrnes" , , Fransch
Russische tegenstellingen", , Italii~ en Roemenie maken 
zich op tot verzet", ,Fe11e stri.jd op de conferentie te Parijs", 
,Parijs in onzek erh eid" en dit alles in een week tijds. 

Bij U NRRA en andere internationale 
regelingen komen de oneenighe den ook om den hoek kijken. 
Zooveel hoofden, zooveel zinnen en waar landsbelangen 
een woordje gaan meespreken, zien · wij dat het niet ge
makkelijk is om tot een overeenstemming te komen, welke 
door ieder van de partijen met evenveel vreugde wordt 
aanvaard. Het is uiterst moeilijk - zoo niet onmogelijk -
om door de tientallen belangen heen te zeilen en een ieder 
tevreden te stellen. 

Met dit voor oogen vragen wij ons af: 
, Is er niet een te g roo t verlangen om kwesties internationaal 
op te lossen inste de van eerst te trachten de zaak binnens
lands te regelen ?" Wij kunnefl dit aileen maar aanvoelen 
en Iaten de beantwoording gaarne over aan competente 
mannen. 

w. 

S chepen, Agentschappen en Machines 

Als je z66 uit het kamp achter je bureau 
bent gaan zitten, zou je haast gaan vergeten, dat er schepen 

. die glorieuze, bronzen zee bevaren en da:t er overal kan.toren 
en kantoortjes zijn, waar Agenten de draden van onze lijn
diensten weer trachten aaneen te knoopen. Maar nu heb 
ik bij Steyl gezeten op zijn tjotje, in het vroegere zeemanshuis 

· waar hij werkt en slaapt en uitregent als het noodweer is 
in Balikpapan. Ik heb bij Zeijdel in bet Samarindakantoor 
de hand gedrukt van eeri heel oud-gediende, en bij Heiner 
's nachts om 2 uur zitten praten over het vertrek van de 
,Plancius" van Makassar. In Donggala zat Hartrop pas 
een dag in een van de gespaard gebleven ,roemah toed joe", 
maar ik ben dien eersten dag a) zijn gast geweest en zijn 
hartelijkheid W3.s een stukje K.PJyL , 

Om weer eims goed den smaak beet te 
ki'ijgen van volhouden en doorzetten moe_t je kapitein van 
Koesveld van de ,Michiels" tegenkomen, midden op den 
dag in een warm fieldjacket tot de tanden toe gewapend, 
op jacht naar versch (herten-)vleesch voor zijn passagiers 
en zijn bemanning. Of je moet hem gehoord hebben, als 
h.ij voor de zooveelste maal langs de restanten van de kolen
steiger· op Loa Koeloe schiet en nog voor hij vastligt zijn 



r. .. 

Ode aan de K.P.M. 

Ha, ouwe, trouwe K.P.M. , 
gij paTel van de Oost. 

Gelukkig hooT ik Uwe stem 
van d'n aTbeid, onveTpoosd. 

Zoojuist toen ik ,De Uitlaat" las, 
zag ik op bladzij vijj, · 

Uw bouwprogram ; ik noem 't kras. 
K .P.M., geef mij de vijf. 

D at noe111- ik noJ eens m annentaal, 
zooals van · U t;ewend. 

Gij, steTk als Uwe schepen, staal -
' die 't ZJ:ed des aTbeids kent . 

D e oorlog sloeg U vleuJellnm, 
· daaT lcondt gij niets aan doen, 

Uw vloot ten p rooi aan vuur en vlam ; 
hoog hield gij Uw blazoen. 

Uw schepen vielen, vlag-;Jetopt, 
m et trotsch gekroonde vlag, 

Z ij hebben nooi t hun dienst gestopt -
zij voeren n(Jcht en dag. 

Uw vlag verscheen op ied're zee, 
zij kende geen gevaaT. 

Alteen of in convooien m ee, 
waaT noodig, was z1) klaar. 

l k heb U Teeds zoo lang gekend 
m et blinkeTende vloot, 

Z oo helder als het jiTmmnent -
1/'ie 'n iede1· , service" bood. 

Uw funnel-geschitter in de zon: 
een beeld van Holland's glorie, 

D ecomtief in baai en kom, 
cen lust vooT 't oog, ,veTdorie !'.' 

D e tranen sp Tongen mij in 't oog, 
toen ik U wcder zag. 

}l(laaT tach - als i mmer ~ gij ldeld hoog: 
Uw t?·otsch gekroonde vlag. 

·' Uw schepen nog in oorlogskleed, 
zij blinkeTden niet mee1·. 

Z ij schalden _ mij lmn stTijdenskreet ; 
maar enk'le keerden weeT. 

MaaT, 01twe, t1·ouwe K~ P . • Y., 
gij z1)t niet te veTslaan. 

Gij zat tach nimmeT in de klern, 
of - deed haar opengaan. 

Gij leejt en toont Uw arbeidslust. 
Uw bl{nkerende vloten, 

Gaan straks weer vaTen op ellce kust, 
M et zeelui - onverdroten. · 

Die zeelui, d i e veTgeet U niet, 
dat hebt gij vaak beloofd. 

Uw schep en is h u n toekomstlied -
de zee is hunne troost. 

Dit was zoowaar een schoon gedicht 
van 't watervlalc der zee. 

Het was mij z66 uit 't haTt gelicht, 
met dank. . . . 'k ben 

PETER 11. 

meening geeft over de de vorige maal geleverde gruiskolen~ 
Paketvaart, dat is voor de handelaren op 

Celebes het tooverwoord, dat weer de goede, oude tij d :ial 
terugbrengen. De wensch is niet vrij van eigenbaat en wij 
zullen hun vertrouwen wel eenigszins moe~en beschamen, 
maar je voelt toch, dat er in al die afgeloopen jaren iets in 
die menschen is opgebouwd, dat de oorlog heeft overieefd. 

Als wij -van een bespreking op een De
pattement ten.)gkomen, dan zuchten we dikwijls, dat het 
weer niet is gelukt, en daarom is het zoo'n verkwikking 
menschen eenvoudig te :iien doen, wat ze goed achten. Drie 
en twintighonderd passagiers op de ,Piancius", maar 
Stuurman Koldijk zorgt als van ouds voor de verf en kan 
hij dan ook niet genoeg witte tjet- op den kop tikken, hij 
laat t.och van bovenafaan weer een oud stukje ,Plancius" 
te voorschijn komen. , Het is mijn laatste reis" zegt baas 
van Geest en hij koestert zijn machines also£ hij er no'g 
jaren mee moet varen. 

Kapitein Dijkstra is als een vader voor 
zijn stoottroepen, doch als een van de -,Oiifanten" over de 
schreef gaat, dan kun je ongezouten zeemanstaal hooren · 
in het trappenhuis van ·de , Planc;ius". Baas van Kla verem 
neemt me even a faire o-ver de Dieselolie hoven op het 
schavotje van de ,Janssens": ,als ik hem nog eens van die 
tift voor z'n machine gee£ .... l" · 

En zoo leerde ik ook een fout kennen, qie 
wij onwillens hebben gemaakt. Wij hebben voor U geschreven 
over de vele schepen, die het Ieven lieten. Aan de hand van 
de ingediende rapporten hebben wij ons ingedacht i» de 
gebeurtenissen en, door te pogen ze na te Ieven, hebben wij 
getracht relief te geven aan de beschrijving. 

Wij zagen de bellenbanen en de ·duikende 
vliegtuigen, de actie op de brug en bij de sloepen. Maar wij 
dach ten ons te weinig in, welke spanning er , bene den" 
heerschte, als het ,stan\f bij" was. Zooals je in nood je 
hart voelt kloppen en de adem hijgt, zoo gaat het als de 
eentonigheld van de machinekamerwacht wordt onder
broken door de plots rinkelende telegraaf: ,stand bij" . 
Dan h66r je opeens de machine weer. Er verandert niets, 
alleen zijn allen op hun qui vive. En dan kun je soms ook 
zoo ineens beseffen, dat het maar een dunne scheepshuid is, 
die je scheidt .van het zwarte water- dat de ijzeren treden 
van de ladders glad zijn als je haast h e bt. ,Stand bij" 
- en er gebeurt niets - je ziet niets, je weet niets - je 
kunt niet wegloopen, je bent juist nu het meest noodig. 
De zuigerstangen djoempen op en neer- en dan wordt er 
weer afgebeld - het is voorbij. Maar je hebt de spanning 
niet kunneri ontladen en je bent blij als de baas even be
neden komt om je te vertellen, dat ze dachten een raider 
te hebben gesignaleerd. 

Doch menig keer was het wel ernst. Dan 
hoorde je doffe knallen, dan ging er een schok door het 
schip, dan helde de vloer onder de plotselinge koersvy-ijziging. 
En soms scheurde die wand, kwam het schip niet meer 
r.echt, stroomde het water door de machinekamerkap "'?

kon je niet ontsnappen. Zoo. is Bram Gerdes, derde werk
tuigkundige, met de , Nieuw Zeeland" gegaan. 

Maar 'zoo heeft ook menig schip en elk 
der opvarenden zijn Ieven te danken aan het volhouden . 
van de dienaren, die het kloppende hart van het schip 
gaande hielden of het weer op gang wisten tc brengen, als 
het beschadigd was. . 

· Als er zoo w.at was, dan dacht niemand. 
· op het schip aan belooning of lof. De stoker en de olieman, 
de kok en de , boy" de den mee, juist zooals de Gezagvoerder 
en de Baas. Wan.neer later dan de rapporten worden gelezen 
en er zal sprake zijn ·van waardeering, dan eert menhet schip 
in zijn kapitein. Er zou vv;at voor te zeggen geweest zijn, 
als men het eereteeken had gehecht aan den wand van het 
schip, maar de bemanning is te wisselend en dat is dus ook 
niet 'de ware oplossing om aan te geven, dat .de decoratie 
allen geldt. Wij herstellen hiermede 01;1ze· fout, wij, die het 
oorlogvoeren op zee teveel zagen als de actie aan den 
buitenkant, maar vv:ij vrag.en ons nu a£ of deze fout niet 
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algemeen is gemaakt en bij de meer officieele ernkenningen 
van verdiensten, de werktuigkundigen niet a! _ te' zeer zijn 
vergeten. 

Schepen, Agentschappen en Machines 
was mijn titel. · Het is met schroom dat ik schrijf over 
menschen, waartusschen ik die weinige weken van mijn 
korte reis tangs de ·Oostkust van Borneo en door een klein 
stukje Groote Oost heb verkeerd. En daarom noemde ik 
de stoffelijke dingen op, waarvan ze geqruik maken. Maar 
U weet nu' wei, waarom het ging. lets te vertellen over ons 
corps van gewone menschen, die van dek- en machinedienst 
en van den wal, iets te vertellen van wat ze mij te midden 
van hun gewone doen hebben gegeven aan vertrouwen en 
aan kracht. 

-Bakker. 

De I.L.O.-I.A.B. 

Elders in ons blad hebben wij het Inter
national Labour Office en de International Labour Orga
nisation genoemd, en wij zullen U op deze plaats het een 
en ander vertellen omtrent het ontstaan van deze beide 
instellingen .en haar werkwijzen. 

Iedereen kent het woord ,Arbeids
bureau". In vele, zelfs kleine, gemeenten· in Nederland 
heeft men deze instellingen welke ten doe! hebben het 
verstrekken van voorlichting op het gebied van sociale 
vraagstukken, arbeidswetgeving en oak contact te bewerk
stelligen tusschen werkgever en werknemer. Soms zijn deze 
ontstaan door particulier initiatief, soms door de vak
vereenigingen en n iet zelden zien wij, dat de Overheid 
deze arbeidsbureaux heeft ingesteld. Het eerste arbeids
bureau schijnt ruim 8o i1J.ar geleden in Amerika te zijn 
verrezen; andere Ianden volgden, de een vlugger, de ander 
langzamer, en zoo zien wij, dat aan het begin van deze eeuw 
de meeste Ianden arbeidsbureaux bezaten, die een belangrijke 
rol gingen spelen. · 

De volgende stap was natuurlijk een 
interrtationale coordinatie op dit gebied en zoo 'zien wij in 
1901 de totstandkoming van het Internationale Arbeids
bureau, hetwelk gestich t werd door de Internationale Ver
eeniging voor wettelijke arbeidsbescherming. 

Vee! hebben wij niet over de activiteiten 
van dit bureau kunnen vinden; wel weten wij, dat het in 
1920 werd opgeheven en dat daarvoor in de plaats kwam 
een gelijkluidende instelling, welke onder de auspicien van 
den Volkenbond werkte en als zoodanig een uitvloeisel was 
van het Vredesverdrag van Versailles. Na opheffing van 
den Volkenbond is bet Internationale Arbeidsbureau onder 
de hoede gekomen van de U.N.O. of, zooals vele Neder
.Janders dit noemen, de O.V.N. De grondslagen, waarop het 
!.A.B. thans werkte, zijn bijgevolg reeds een vijf-en-twintigfal 
jaren geleden gelegd, toen bet nag in Geneve zetelde. 

· De opzet is de volgende: De !eden van de 
U.N.O., dus de verschillende -Ianden, vormen tezamen de 
lnternationale Arbeids Organisatie en zenden . ieder vier 
leden naar de minstens eenmaal · per jaar te houden ver
gaderingen. Van deze commissies zijn telkens twee !eden 
vertegenwoordigers van de betrokken R~geeringen en voorts 
een van de werkgevers-, en een van de ' werknemersorgani
saties. "De stemming is hoofdelijk, dus niet per delegatie. 
·Voor' het aannenien van een besluit zijn minstens 2/ 3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen noodig. 

Het aannemen wil echter nag niet zeggen, 
dat het lid (land) verplicht is het besluit zonder meer te 
aanvaarden; het moet eerst geratificeerd worden, alvorens 
het van kracht wordt. Doch ratificatie is niet verplicht en 
hetland kan gerust de ratificatie weigeren. Men kan echter 
in zoo'n geval indirect druk uitoefenen op !eden, die hun 
verplichtingen niet nakomen. Bij een overtreding van 
dwingende regels kunnen · landen, werkgevers- en werk-
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nemers-organisaties een klacht indienen bij den Raad van 
Beheer, en het is niet ondenkbaar, dat zelfs het Permanente 
Hof van Internationale Justitie verzocht wordt een advies 
uit te brengen. Dit is reeds enkele mal~_n geschied. 

Tot zoover de grondslagi'm, waarop het 
!.A.B. berust. 

Wat heeft zij tot stand gebrach t? 
Zooals reeds eerder vermeld, moet min

stens eenmaal per jaa.r een vergadering worden gehouden, 
waarop onderwerpen van internationale beteekenis worden 
behandeld en besluiten worden genomen. De bijeenkomsten 
hebben, ookgedurende dezen oorlog, geregeld plaats gehad 
en het zou ons te ver voeren U een opsomming te geven 
waar en wanneer de vergaderingen werden gehouden en 
welke de punten van bespreking waren. Wij doen slechts 
enkele grepen en zullen alleen de onderwerpen aanstippen, 
welke een algemeene bekendheid genieten en voor ons van 
belang zijn. 

De eerste zitting (1920) behandelde a.m. 
den nachtarbeid val'l vrouwen en kinderen, arbeidsduur en 
werkloosheid. Datzelfde jaar had te Geneve de tweede 
zitting plaats, waarop regelingen werden getroffen ten aan-
zien van den toelatingsleeftijd voor arbeid op zeeschepen, 
schadeloosstellingen bij schipbreuk en plaatsingen van zee
lieden. 

In den loop der jaren zien wij, dat het 
I.A.B. niet heeft stilgezeten en dat verschillende conventies 
en aanbevelingen zijn aangenomen, waarvan wij slechts 
noemen: 

Minimum leeftijden van stokers en tremmers. 
Verplicht medisch toezicht van personen werkzaam a/b 

van schepen. 
Inspectie van emigranten aan board van schepen. 
Arbeidscontracten van zeelieden. 
Terugkeer van zeelieden naar hun land. 
Aanduiding va:n het gewicht op zware stukken, vervoerd 

per schip , 
Bescherming van havenarbeiders. 
Nationale rechtstoestand van zeelieden. 
Werkloosheidsverzekering van zeelieden. 
Arbei dsinspectie. 
Ziekteverzekeringen, enz. enz . 

Na deze opsomming zal het velen duidelijk 
zijn, dat de LA. B. haar invloed heeft doen gelden op allerlei 
gebied in onze wetgeving en dat zij haar taak onder de 
O.V.N. op dezelfde wijze zal voortzetten als zij onder den 
Volkenbond heeft gedaan. 

-W. 

ScheepvaaTt n~euws uit Nede1'land 

Aneta meldt uit Amsterdam, dat de 
Rotterdamsche Lloyd nag 5 nieuwe schepen laat bijbouwen 
en wei van de ,Bantam"-klasse, elk 12.000 ton groat. 

Een ander Aneta- bericht komt - uit 
Groningen, waar onlangs een congres van de Groningsche 
kustvaarders is gehouden. Op het congres is o.m. bekend 
gemaakt dat de kustvaarders uitbreiding zoeken van hun 
bedrijf en zij hebben daarbij het oog gericht op Zuid-Afrika, 
de Caraibische Zee en Zuid-Amerika. Oak de vaart naar 
Portugal en de Middellandsche Zee zal worden uitgebreid. 

De Holland Amerika Lijn zal een der 
eerste scheepvaart-maatschappijen zijn, die haar schepen 
met ,radar"-installaties uitrust. De ,Westerdam" en de 
,Noordam" zullen nl. in Amerika van het nieuwste type 
radar worden voorzien. 



Twee belangrijke K.P.M. circulaires 

COMPENSATIE-REGELING. 
Na een betrekkelijk lange periode, wa~rin 

· maar weinig mededeelingen en circulaires, li.et personeel 
betreffende, zijn uitgekomen, werd op 15 Augustus 1946, 
op den dag af een jaar na de capitulatie van Japan, bij 
Circulaire No. 19 voor het geheele personeel de z.g. ,Compen
satie-regeling" bekend gemaakt. 

Velen hebben zich afgevraagd, of er nag 
iets aan gedaan zou worden om het personeel, naast de 
compensatie voor schade van algemeenen aard, welke een 
zorg van de Regeering is, schadeloos te stellen voor den 
gedwongen stilstand in verdiensten gedurende de bezetting, 
het verl!es aan bezittingen, het niet bij machte zijn de 
financieele verplichtingen na te komen (zooals de betaling 
van premien, voor levensverzekering) en andere belangrijke 
aangelegenheden, w.o. aangegane schulden, delegaties, enz. 

De compensatie-regeling is er nu en wij 
kunnen er aan toevoegen, dater met het huidige handjevol 
personeel bijzonder vee! werk aan den winkel is geweest, 
v66rdat alles in kannen en kruiken was. De uitgebreidheid 
van de circulaire toont U dit voldoende. 

Na de inleiding volgt een opsomming van 
de reeds getroffen financieele regelingen, welke den eersten 
stoat hebben opgevangen, zooals toekenhing van de perio
dieke verhoogingen, bevorderingen (circulaire No. 2 ddo. 
21 J anuari 1946), regeling buitenlandsche veri oven ( circulaire 
No.7 ddo. 29 Maart 1946) en tenslotte pensioenen en onder
standen (circulaire No.2). 

Voorts geeft de circulaire aan; ·hoe tot de 
vasts telling van het be drag der schadeloosstelling is gekomen 
en tenslotte wordt bekendgemaakt, waaruit de compensatie 
bestaat (wij volgen de circulaire hierbij op den voet): 

kwijtschelding van actueel uitbetaalde delegaties aan 
gezins- en familieleden en kwijtschelding van de ver
strekte noodcredieten; 
de door de K.P.M. verleende financieele steun z&l niet 
worden teruggevorderd; 
Spaarfondsstortingen tot 15 Augustus 1945 zullen 
vanwege de Maatschappij plaatsvinden; 
de K.P.M.-steunverleening, liggende tusschen f 10.- a 
f so. - per maand, zal over 35 maanden worden uit
betaald; 
z~s maanden salads of gage met conjunctuurtoelage (voor 
het V.P. daarenboven vaarpremie en eventueele extra 
toelage); 
15% verhooging pensioengrondslagen; 
een prorata vergoeding zal worden uitbetaald aan de 
nagelaten betrekkingen van hen, die tijdens de bezetting 
zijn overleden. 

De circulaire besluit met de mededeeling, 
dat contante uitkeeringen tengevolge van de blokkeeringen 
mogelijk zullen worden vertraagd en dat verdere bijzonder:
heden afzonderlijk aan de diverse personeelsgroepen zullen 
worden bekendgemaakt. · 

Vanzelfsprekend raden wij onzen lezers, 
die door de J apanners geinterneerd zijn geweest, ten sterkste 
aan deze circulaire en de nag te verschijnen vervolg-mede
deelingen, nauwkeurig te bestudeeren. 

NIEUWE INKOMSTEN. 
Op 9 Augustus 1946 verscheen Circulaire 

No. 18 voor het geheele Paketvaartpersoneel, waarbij werd 
bekend gemaakt, dat als eerste stap naar een herziening 
van de inkomstenregeling, met ingang van I Augustus 1946 
de conjunctuurtoelage en duurtetoeslag werden ,ingesmol
ten" in nieuwe basissalarissen en -gages. Voor het wal
personeel werden de aldus becijferde nieuwe basissalarissen 
naar hoven afgerond tot het naastbijzijnde veelvoud van 
f s.-, terwijl voor 't v,arend personeel de afronding naar 
hoven plaats had op een veelvoud van f 3.- om de dag
berekening gemakkelijker te maken. Dat hierbij niet altijd 

h~t na~ste liggen~e veelvoud van f 3·- werd genomen: 
vmdt Z!Jn oorzaak 1n den wensch om de verschillen tusschen 
begin- en eindgage zoo gelijk mogelijk over het aantal ver
hoogingen te verdeelen. 

Ook wordt nag vermeld, dat deze maat
regel eveneens van toe passing is op de pensioenen en ·onder
standen. 

Onze walvischvaart, in vroeger eeuwen 

Ten vervolge op het artikel . ONDER
NEMINGSGEEST" in ,De Uitlaat" van 28 Mei {'I., hebben 
wij een b~langwekkend boek op dit gebied geraadpleegd, 
nl. , , lValv1schvangsten, Overwinteringen en J achtbedrijvtn in 
h_et Hooge Noorden (1633-1635)", geschreven door S. P. 
L'Honore Naber en uitgegeven in 1943. Hieraan ontleenen 
wij het volgende: · 

. ~e .eersten die zich m~t de geregelde 
walvtschvaart bez1g htelden, waren de Basken uit het Z.W. 
gedeelte van Frankrijk en de Noordkust van Spanje maar 
hoe lang zij dit bedrijf alleen hebben uitgeoefend, is o'ns niet 
bekend. Wel weten wij dat de eerste vaarten der Hollanders 
van r6u of 1622 dateerden en dat moeilijkheden met de 
Engelschen (die evenals wij, de kunst van de Basken had den 
geleerd) ons al spoedig noodzaakten een ,Noorsche Com
pagnie" op te rich ten, die in 1614 octrooi van de Staten 
Generaal ontving, waarbij haar werd toegestaan aan sommige 
oevers van de Noordelijke !Jszee te visschen. En omdat 
men a! spoedig had ervaren dat bases in het Noorden van 
onschatbare waarde zouden zijn, ging men reeds in 1617 
over tot het vestigen van een nederzetting van tenten op 
het Amsterdam-eiland aan de N.W. kust van Spitsbergen, 
zes jaar later gevolgd door een basis op Jan Mayen eiland. 
Men trok daar de walvisschen op den wal, sneed het spek 
eraf en kookte dit uit tot traan; voor den winter werden de 
walvischbooten op het droge gehaald, en vaten met spek 
die voor verwerking in het volgend seizoen werden aan
gehouden, onder den grand gestopt. 

.Allengs groeiden de nederzettingen uit 
tot groote dorpen van houten loodsen en barakken; ,Soete
la~rs verkochten daer Brandewyn en Tabak en oak Bakkers 
quamen om Broodt en warme Bollen te bakken", zoodat 
het des zomers een heele bedrijvigheid was. 

De vangsten in die dagen en later in de 
r8e eeuw waren groat en het is meer dan eens voorgekomen 
dat een tweehonderdtal schepen ter walvischvangst uit
voeren, die in een seizoen ruim 2000 walvisscheri vingen. 
Veel gunde men elkaar echter niet'en om zoo lang mogelijk 
op het terrein te kunnen blijven, getroostte men zich na
deelen welke de verdiensten vermoedelijk belangrijk hebben 
verminderd ,Zoo lezen wij dat de jagers soms de walvisschen 
langszij ,spekten" en het spek in vaten mee naar het vader
land namen. Het is begrijpelijk dat de op die wijze in 
Nederland uitgekookte traan in geur en kwaliteit ten achter 
stand bij de versch bereide in de kookerijen op Jan Mayen 
en Amsterdam. 

Maar het pad ging lang niet altijd over 
rozen. In 1632 moest men ervaren dat de Basken ·anze 
vestiging op Jan Mayen hadden geplunderd endaarom werd 
het volgend jaar een ploeg van 7 man achter gelaten om de 
bezittingen te beschermen. Geen van hen heeft men levend 
teruggevonden. Een overwintering op Spitsbergen gelukte, 
maar minder gelukkig was men evenwel met de volgende 
van een jaar later; de journalen geven een aangiijpend 
beeld van de .doorgestane ellende en ontberingen. Ook hier 
overleefde niemand de strenge winter. 

· ~In het begin van de r8e eeuw was de 
walvischvangst vorkomen teniet gegaan en wij danken het 
aan den grooten Koning Willem I dat het oude bedrijf -
zijnhet dan oak op bescheiden schaal-weder werd opgevat. 
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