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BUITENLANDSE 
Achter bet pseudoniem ,Steekhevel" 

verbergt zich een werktuigkundige op 
de ,,grote lijnen". Hij was de eerste, die 
zich opgaf als scbeeps·correspondent 
van ons orgaan en voegde de daad bij 
bet woord door dit artikel te schrijven. 
.Behalve, dat de redactie meende dit ini
tiatief te moeten aanmoedigeu, was het 
onderwerp -met de door de Chef B.L., 
Van Doggenaar er aan verhonden op
merkingen- zo belaugrijk, dat er een 
hoofdartikel van is gemaakt. 

Hoe gaat het met die vaart op Zuid· 
Amerika?, zult U zich wellicht eens 

.Abben afgevraagd. Loont die lijn de 
'Woeite, of is zij misschien aileen een 
gelegenheid om onzc grote schepen, 
die we in lndie nu eenmaal niet kunnen 
gebruiken, in de vaart te houden? 

Het zou er treurig uitzien, als dit zo 
was en ik meen, dat er dan wei een 
voordeliger emplooi voor te vinderi 
zou zijn, desnoods door uithesteding. 

Wilda vaort ? 
Er zijn thans op de Zuid-Amerika

lijn nog maar enkeie h avens, die vast 
worden aangelopen, terwijl een veel 
groter aantal, zowel voor de Straat
scbepen als ·voor de Ruys-typen en de 
J .C.J.L.-liners nog steeds facultatief zijn, 
zodat de vaarroutes nogal uiteenlopen. 
Dit is mcde een gevolg .van de tijdsom
standigheden. Als er in een haven veel 
lading is, wordt zij aangedaan. Anders 

,amen we er voorbij. Het hlijft dus 
'W>rlopig een min of meer wilde vaart 
en een zoeken naar een vast vaarplan. 
Daarbij komen nog verschillende he
~emmeringen, :Zoals stakingen en he t 
langzame -werken der havenarheiders. 
Voor de opvarenden is het overigens 
niet zo erg, als een schip langer in een 
haven hlijft liggen, vooral als zij wat 
geld h~hhen en er . wat te zien is. 

Geringe verdiensten ? 
Maar een schip is er niet om de 

zeeman een plezierige tijd te hezorgen. 
Een schip moet verdienen en kan 
aileen -in ons aller voordeel- winst 
ophrengen als de ligtijden normaal 
zijn, d.w.z. voldoende om hij een nor
male werktijd de lading te kunnen ver
werken. De dikwijls overdreven lange 
ligtijden van tegenwoordig zijn dan ook "' 

de voornaamste oorzaak, dat de ver
diensten nog slechts gering kunnen zijn, 
ondanks hoge vrachten en passages. 

Ongeregelde reisschemo's 
Ook van de reisschema's komt wei

nig tereeht. De Straat Malakka had, 
volgens schema, in ]uli uit Shanghai 
moeten vertrekken. He t schip is achter. 
En aile andere ook, hehalve de T egel
berg. Soms lijkt h et wei een wedloop, 
zoals de schepen elkaar voorhij pro
heren te komen en men voelt vaak de 
ne1gm g om ,Hup Ruys! !" te gaan 
roepen . Het is overigens een verheu
gend symptoom, dat de T egelberg nor· 
maal vaart, hoewel we l}.iet te vroeg 
moeten juichen, omdat we niet weten, 
wat onze Spaanse en Portugese vricn
den met het sdiip van plan zijn. 

Concurrentie 
Neen, het gaat zeker nog niet van 

een Ieien dakje. Bovendien zijn we 
niet de enigen op de route en zeker 
niet op het traject Zuid-Afrika-Zuid
Amerika. Hoewel de grote Duitse re
der, die deze lijn oorspronkelijk hevoer, 
nu is verdwenen, zijn - hehalve wij
ook Noorwegen, Zweden en Argentinie 
in deze contrijen verschenen, om van 
de Noord-Amerikaanse reders nog 
maar niet te spreken. 

Pessimisme 
Het zal U langzamerhand wei een 

vr ij pessimistisch geval toeschijnen. En 
m.i. mogen we inderdaad niet te op
timistisch zijn, althans n'iet wat bet.reft 
·de: directe resultaten. Toch loont de 
vaart zeker de moeite. Ik kan nog niet 
gelov.en, dat er met verlies wordt ge· 
werkt en hovendien is reclame een h e· . 
langrijke factor in een bedrijf. Toon je 
schepen! En de onze mogen er trou
wens zijn! Geef service en je heht al 
80% reclame. En al zijn de tasthare 
resultaten misschien nog gering: hin
nenkort zullen de wereldtoestanden 
hopenlijk weer normaler worden en •.. 
dan zijh we er hier ,in" en volgt de 
rest ook wei. 

Ik zal u· later nog een11 wat van de 
, grote lijnen" vertellen\ Steekhevel. 

• 

LIJNEN . 
Naschrift. 

De redactie gaf mij bet hovenstaande ter 
inzage en . verzocht om commentaar, dat ik 
gaarne geef. Het auteurs-debuut van ,Steck· 
bevel" verdient aanmoediging. Want hoewel 
de buitenlandse schepen der K.P.M. sedert 1 
Juli j .}; zijn ingebracht in de J .C.P.L., zullen 
de K.P.M.-ers hun belnngstelling in de ,.grote" 
schepcn zckcr niet verliezen. Daarom is het te 
hopcn, dat ,Steekhevel" zelf nog het antwoord 
zal geven op vele vrngen onze buitenlandse 
lijnen betreffende en dat hij nog veel bijzonder
heden in ,,D~ Uitlaat" zal schrijven omtrent 
relzen, Ianden en havens. 

De vraag, of een lijn de moeite loont, kan 
,.Steekhevel" m.i . . niet beoordelen. !;k zal die 
eveneens onheantwoord moeten Iaten, althans 
in ,De Uitlaat", Onze concurrenten zoutlen 
bet n.l. ook maar al te graag weten ... ..... . 

Toch is het nuttig enige bijzonderheden te 
vermelden, die wellicht een uetere kijk op de 
zaak zullen geven. Ik heb n.I. de indruk, dat 
,,Steekhevel'' de uitkomsten afmeet naar. de 
resultaten van een enkele reis. 

De voorgeschiedenla 
Laat ik dan heginnen met een korte geschie

denis van de OJAL/ SAL, de gecomhineerde 
lijn van de Far East naar Zuid-Mrika en Zuid· 
Am erika. 

In April 1931, toen de depressie haar diep
tepunt had hereikt, nam de K.P.M. het initia· 
tief om met het s.s. Houtman een passagiers
en vrachtdienst tus~en lnilie en Zuid-Afrika te 
openen met bet doel de uitvoer van lndische 
producten en daarmede de verkrijging van de 
voor lndie zo broodnodige deviezen te he
vorderen- Wat dit betreft, herhaalt zich thans 
de geschiedenis......... ... Begonnen onder de 
naam ,Java-Mauritius-Afrika-lijn" met een twee• 
maandelijkse afvaart tussen Batavia, Mauritius, 
M.a'dagascar en Zuid-Afrika v.v., werd deze 
ouderneming al direct een succes: Uitbreiding 
was spoedig nodig, zo,vel ten aanzien van het 
aantal schepen, als de te bedienen havens. Zo 
werd de lijn, herdoopt in ,.Orient·Java-Afrika· 
lijn" (OJAL), in J anuari '35 doorgetrokken 
naar Singapore, Saigon, Bangkok, Manila, 
Hongkong en Shanghai ener- en naar aile he· 
langrijke Zuid- en Oost-Afrikaanse. havens tus
sen K aapstad en Mombasa anderzijds. Sedert 
'38 werd de OJAL bevaren met 5 moderne, 
speciaal voor dit vervoer gehouwde passagiers· 
en vrachtschepen (aile gelukkig behouden ge
blevcn) en door talrijke extra-schepen, die het 
steeds stijgende lading-aanhod moesten op- · 
van gen. 

lndlach belong 
H et behoeft geen betoog, dat met deze 

vaart een groot Ned.-Indisch bt>lang was ge. 
diend, aangezien · niet aileen een · helangrijk 
nieuw afzetgebied in Zuid- en Oost Afrika 
voor Ned.-Indische producten was gevonden, 
doch ook het bijkomende vervoer van en naar 
de Straits, Siam, Frans-Indo-China, de Philip· 
pijnen, Hongkong en China een aanzienlijke 
inbreng aan deviezen hetekende . 1 
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Wannt"er wij rcaliscren, wat hier in enkele 
mo('i!ijke .jaren tot stand werd gebracht, dan 
is dit een staahje om ondernemingslnst en 
doorzeningsvem1ogen, '~aar wij alo Neder· 
l anders trots op mogen zijn. 

H et ladingvervoer op de Oostkust van z. 
Amerika vond vroeger in hoofdzaak plaats 
door de J apanse , Osaka Shosen Kaisha" en 
door de ,,Norddeutsche Lloyd", m et welke 
l aatstgenoemde m aatschappij de K. P . M. 
een doorvoer·overeenkomst had aangegaan . 
Door de oorlog in E uropa verdwenen de 
Duitsers. In '39 gaf dit de doorslag aan de 
K .P .M.·plannen om de OJAL door te trekken. 
Het vedengstuk, de ,South-Atlantic-lijn" (SAL) 
werd van begin '40 af door 2 vrachtschepen 
bevaren, die door het toenemende vervoer al 

. spoedig door extra -schepen werden geassis· 
teerd. Bij bet uithreken van de Pacific-oorlog 
werden de OJAL en SAL tijdelijk stopgezet. 

Na de oorlog 
B et sprak wel vanze1f, dat de K.P.M. na de 

oorlog en zodra er tonnage beschikhaar was, 
hanr vruchtbare taak , zowel in het belang van 
de Nederlandse vlag al s de Indische archipel, 
hervatte. Uit het bovenstaande moge blijken, 
dat de vraag, of de lijn de moeite loont niet 
kan worden beantwoord op grond van de r"e. 
sultaten van enkele beginreizen, doch dat :de 
kwestie in groter verb::md moet worden be
keken. H et spreekwoord: ,,De cost gaet voor 
de bnet uyt", .aanvaard bij de oprichting der 
lijnen, geldt ook nu nog bij de hervatting der 
diensten. R et zou de Nederlandse onderne· 
mingslust niet tot eer strekken, indien wij het 
moeizaam veroverde terrein maar zonder meer 
zouden ptijsgeven. · 

De· vraag, of de schepen al dan niet heter 
in lndie zouden kunnen worden gebruikt, is 

ONDER ONS-
V eel heeft de redactie wederom aan 

d it nummer niet toe te voegen. Zij 
vraagt bijzondere aandacht voor het ar
tikel over de buitenlijnen en het daarop 
door Van Doggenaar gegeven commen· 
taar. v erder voor de smeekbedq om, 
meer m edewerking van de hand van 
een der geestelijke. vaders van dit 

(D. · Io - d · \ 1t 1s no. · twee e Jaargang van 
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secundair, zoals ook b1eek uit de bekendma· 
king inzake de opricbting van de J.C.P.L. De 
vorming dezer rnaatscbappif heeft voornamelijk 
ten doe! gehad om een krachtige organisatie 
te scheppen, speciaal voor de vanrt huiten 
lndie, zodat de K .P.M. zich geheel zou knnnen 
wijden aan de vaart binnen de archipe], zij 
het dan dat beide maatschappijen nauw zullen 
blijven samenwerken. 

Wat tot stand kwam 
Laat ik nu eens overzien, wat sedert de he· 

vrijding tot .stand werd gebracht. Het streven 
is om maandelijkse afvnarten te •geven in de 
combineerde OJAL/ SAL, van Shanghai naar 
Zuid-Amerika v.v., voor welke rondreis voor· 
lopig wcrd gerekend op 6 maanden, zodat wij 
voor deze dienst zes schepen z.ouden beno· 
digen, die dan ook na de ombouw van 
de Boissevain ter beschikking zijn. ,Steekhe· 

- vel" heeft duidelijk gemaakt, welke factoren de 
geregelde dienst nog be1emmeren, zodat som· 
migc schepen te dicht op elkaar kwamen. 

· Ik zou van de vele niet genoemde moeilijk· 
}zeden een hloemlezing kunnen geven, doch 
nakaurten heeft geen zin en het is vrucht· 
baarder om een oplossing voor de moeilijk
hcdcn te vinden· H oe herstellen wij nu weer de 
maandelijkse dienst? 

De Ruys heeft inderdaad haast en dus roep 
ik van harte mee: , Hup Ruys!" Zij had de Be 
afvaart feitelijk in Augustus van de Chinakust 
moeten geven, doch dat zal wel wat later wor· 
den. De Straat Jlfalakka heeft geen haast en gaat 
daarom even extra via Saigon . wat bijverdienen 
om daama hopelijk in de 3e week van Sep• 
temher de 9e afvaart tc geven. De Boissevain, 
die midden September met de ombouw gereed 
komt, zal enkele reizen op de ,Deli· 
Siraits-China-lijn" in het grote dekpassagiers
vervoer assisteren om daarna in November de 

orgaan, ir. H. Th. Bakker> die in 
Nederland zwoegt over de samenstel· 
ling van het K.P.M.-oorlogsgedenkboek. 
De vloot is in dit; nummer verder ver
t;egenwoordigd door oeen artikel van 
gezagvoerder Van Zeyl en eerste stuur
man Altona!. Dr. Van Leent staat 
er weer goed o p met een artikel over 
Kampong Kodja en een nieuw gedicht. 
Makassar zond een verhaaltje over een 
party op de Ophir. Von Magius in 
Semarang vervolgde zijn serie over het 
leven in de stad. .. 

De kopy blijft stromen en was de 
hoofdredacteur in het begin van zijn 
, Uitlaat"-loopbaan zo blij als een kind 
met alles, wat er binnenkwam> nu is 

.een zorgvuldige selectie rwdig. B et 
spreekt vanzelf, dat een politiek kan
ker-stukkile, dat bovendien anoniem 
was, naar de prullemand verhuisde. En 
o p dat ieder het wete: anonieme stuk· 
ken zullen nooit in ,De Uitlaat" 
komen en: worden oevenmin terugge· 
zonden, omdat de redactie helaas geen 
tijd h eeft om na te speuren, wie even· 
tueel de schrijver zou kunnen zijn. Het 
ding kwam trouwens via P.Z., die al 
evenmin weet, var- wie dit cadeautje 
afkomstig is. 

Zo bleef ook liggen een korte bijdrage 

lle afvaart te geven. Voor de lOe a!vaart 
in October is de Tegelberg bestemd, doch 
verder vooruit durn ik geeii voorspellingen te 
doen. Er moet worden afgewacht, in hoeverre 
boycots, stakingen, congesties etc. de verwe· 
zenlijking dezer plannen mogelijk maken. 

Tot slot iets over de andere bnitenlijnen, 
. waar ik de huidige vaart van de Nieuw-Holland 
op Nederland uiteraard niet bij reken. Het is te 
hetreuren, dat wij door toedoen van de ,whar· 
fies" de Java·Australie-lijn, waarvoor wij drie 
schepen hadden aangewezen, nog niet kunnen 
bevaren. Van uitste1 komt echter geen afste1. 
Daar de havenarbeiders in Nieuw-Zeeland de 
politick van hun Australische kameraden vol· 
gen, zal de Saigon·Pacific-lijn voor1opig ook 
niet kunnen worden hervat. Daarvoor zijn de 
Tasman en Maetsuycker hestemd. Als bijboot 
voor de ,Deli-Straits-China-lijn" is het m .s. 
Heinrich Jessen voorlopig voor zes maanden 
gecharterd, ter assistentie van de Van Heutsz. 

Ook de J.C.J.L., die voorlopig haar eigen 
diensten voor de J .C.P.L . beheert, zit niet stil 
en vaart o.m. alweer met twee schepen op la· 
pan. Misschien wU een J .C.J.L.-collega eens 
een bijdrage in ,,De Uitlaat" schrijven over de 
lijnen van zijn maatschappij, die tenminste 
alweer toe is nan de z.g. ,,rode data'', vaste 
dienstregeling-data~ W&arop zoveel J(loenlijk 
wordt gevaren.-

Geen pe11imalme 
Een ,.pessimistisch geval" is bet clus zeker 

niet. ,Toon je scbepen! Geef service en A 
hebt al 80% reclame". Zo is het ,Steekheve. 
Met onze schepen en service zijn we voor con· 
currentie niet zo erg bevreesd, De ].C.P.L. zal 
bet niet gemakkelijk krijgen, doch ik durf 
haar een grote toekomst voorspellen. 

T.D. 

van Hfdwtk H. van Lent van de Ruys, 
die Radio Nederland P.C.J. dankte voor 
de prettige uren, die zij de etat-major 
van ons vlaggeschip bezorgde, toen het 
op 16 ]uli j.l: in de serie ,Groeten aan 
zeevarenden" werd opgeroepen en 
goed ontving. 

Evenmin kon de redactie de bij· 
drage van Steyl _ te Balikpapan over: de 
herovering van de stad door de Ame
rikanen en Australiers plaatsen. Al· 
thans niet in haar geheel. Een en aruler 
is er aan ontleend en onder K.P.M.· 
nieuws opgenomen. • 

Bet wordt druk in de ,,Uitlaa 
keuken en er zijn meer ingredienten 
voorhanden dan kortgeleden. De kok 
let dus een beetje scherper op hetgeen 
hij gebruikt. Laten de leveranciers, die 
deze maand niet aan bod kwamen, 
ech tJer niet ontmoedigd zijn! 

Het za.l de _lezers ongetwijfeld genoe
gen doen te vernemen, dat de eerste 
stap op de weg terug al is gezet, de weg 
terug naar de tweewekelijkse verschij· 
ning. Van de directie is een brief uitge
gaan aan de Grafische Raad met het 
verzoek om de papier-toewijzi.ng voor 
,De Uitlaat" zodanig te maken, dat het 
orgaan weer tweemaal per maand zal 
kunnen verschijnen. Met vertrouwen 
zien wij een gunstige beslissing va.n de 
Raad t egemoet, 

J. B. B. 



DE j(. (P. (/t1. IN 
Met de hand op het hart kan ik 

verklaren, dat , ik veel medewerking 
onde1"Vind bij de samenstelling van 
ons oorlogsboek. Maar ik heb niet ge· 
weten, dat zo enorm veel materiaal 
nodig zou zijn om ook maar in de ver
ste verte volledig te kunnen zijn. Nu 
ik eenmaal begonnen . ben met het 
schrijven van het eigenlijke verhaal, • 
ontdek ik de grote hiaten in mijn ge
gevens en ondanks aile hulp, moet ik 
toch weer aan allen, die mij iets toe;. 
zegden, maar hun belofte nog niet na
kwamen en aan allen, die hun hele
venissen nog te onhelangrijk achten 
om ze mij mee te de;len, vet·zoeken 
hun sdn:oom te overwinne)l. en voor 
-de dag te komen met hetgeen zij heh
hen nieegeinaakt. 

Om U te helpen zal ik, telkeris wan· 
nee'r daartoe aanleiding hestaat, een 
lijstje publiceren van inlichtingen, die 
~ onthreken. In . bepaaldfi gevalleln 

. V ijf ik de betrokkenen wei eens 
een brief, of als ze in Holland zijn, 
zoek ik hen op, dan wei maak een 
afspraak, dat ze eens bij mij komen, 
maar een algemene oproep is bij ons 
zo verspreide personeel toch ook nooW. 
zakelijk. 

Nog veel te weinig hereiken mij de 
persoonlijke \ reacties, zonder welke 
onze oorlogsverhalen geen sfeer kun· · 
nen krijgen. W at doe ik met een en· 
kele scheepsverklaring in de droge 
ambtelijke stijl? lk moet dat ve1·haal 
voor U oververtellen, zooals een mens 
dat z11g, maar toch weer zo min mo
gelijk gezien nit de ene gezichtshoek 
van de samensteller, die het gebeurde 
niet he eft· meegemaakt. · 

Zo zou ik graag iets meer willen 
weten van de vernietiging van de 
Rf""'J<,tau Pandjang, van de ervaringen 
-V boord van de Admiral Scheer en 
de internering in Europa. 

Verder moest ik het relaas van de 
ondergang van de Van Riebeeck ont
lenen aan het hoek ,Varen in Oor
logstijd" van Graaf van Limburg 
'Stirmn. Heeft een van de toenmalige 
opvarenden daar niet iets meer over 
te vertellen? 

Er is al veel geschreven over het tot 
zinken brengen van de Van Imhoff 
en de tocht van de Boelongan naar 
de plaats van de ramp. Maar hier 
in het hijzonder zou ik het wei 
zeer op prijs stellen, als huiten de of
ficiCle rapporten van de Gezagvoerders 
om, wat meer persoonlijke indrukken 
ter heschikking kwamen van hen, die 
deze bijzondere gebeurtenissen hehhen 
meegemaakt.· 

OORLOGSTIJD 
Van de ervaringen van het m.s. 

Toboali heb ik geen gegevens, ook niet 
van de swanding en het weer vlotbnm· 
gen van onze $traat Soenda. U moet 
begrijpen, dat er steeds wei iets· is~ 
maar dat vele verklaringen enz·. op 
Java verloren zijn gegaan. Van de Van 
Overstraten is vrij --veel b ekend, maar 
er kan nog best wat bij. De verhalen 
van de Bztyskes lijken mij vrij volledig, 
maar die van de Elout zijn weer zeer 
spaarz·aam. 

Wie vertelt er iets van het tot zin· 
ken brengen van de Kwandang te Am
bon en van wat het schip daarvoor 
deed of over het bomhardement op de 
Reael en h et doen _zinken --van de 
Singkel? 

Dit zijn de schepen :met hijzondere 
gebeurtenissen tot Fehruari 1942. Op 
de andere kom ik later terug, hoewel 
elke inzending daarover altijd welkom 
is. Sommige correspondenten zullen 
hierhoven hun schip gerioemd zien. Ik 
ben ze dankbaar voor hun hulp, maar 
ik wil liefst minstens twee gezicbtspun
ten op betzelfde gebeuren hebhen. 

Maar dan blijft er bestaan de geluk· 
kig nog grote categorie van schepen, 
die ,niets · b ijzonders" heeit mee
gemaakt. Er zijn geen reisrapporten 
beschikbaar, zoals in vredestijd. En 
moeten ze dan ongenoemd hlijven, die 
schepen, omdat ze niet zijn onderge· 
gaan? De K.P.M. heeft in oorlogstijd 
doorgevaren, wei uiteengevallen in 
vele onderdelen en onder vreemde he
velen. Maar wij voerden toch de eigen 
vlag en de onderlinge band, hoe los• 
jes soms ook, bleef bestaan, Van som· 
migen heb ik de opgave van het aantal 
reizen, die ze hehben gemaakt, van 
anderen een krantenknipsel, waarin 
het schip we1:d gen~emd o{ altb.ans 
aangeduid; doch op dit gebied is het 
. aantal gegevens bijzonder gering. 
Gaat U onderstaand lijstje eens even 
na en denkt dan aan Uw varen in <?Or· 
logstijd. Is er dan, zo tussen ons, niet 
iets te vertellen? 

Asahan 
Balikpapan 
Band jermasin 
Bangka 
Biaro 
Blinjoe 
Bontekoe 
Van den Bosch 
Both 
Gen. van Geen 
Gen. V erspyc/£ 
Van Goens 

Van der Hagen 
Van Heutsz 
Janssens 
]a para 
Karsik 
Khoen Hwa 
Van der Lijn 
Maetsuyker 
Melchior Treub 
Merak 
Nieuw Holland 
Opkir 

Van Outhoorn 
Pahud 

. Palehleh 
Paloppo 
Patras 
Plancius 
Reynst 
Ruys 
Van Spilbergen 

Stagen 
Straat M alakka 
Swartenhoni(t 
Van Swoll 
Tasman 
Tegelberg 
Tltedens 
Toba 
Tosari. 
Valentijn 

Van sommige van deze schepen' we,et 
ik, dat ze zijn ondergegaan, maar dan 

· heh ik niets dan een datum. De an
deren zijn doorgevaren en varen nog. 
Wie het met mij eens is, dat zijn schip 
en daarmede ook zijn werk in ons 
hoek moet worden genoemd, late zich 
niet onbetuigd. 

Dan nog voor deze keer ten laatste: 
wie heeft er op het Duitse schip, dat 
mngedoopt was in de Langkoeas geva
ren? Ret werd begin Januari in de 
J avazee tot zinken gebracht. En dan, 
ex-marine mensen, hemanningen va1.1 
mijnenvegers, zwoegers in stads- of 
landwachten en andere ' corpsen buiten 
onze maatschappij: Uw taak daar zie 
toch ook in K.P-.M.-verband, zoals ik 
dat mijn eigen sectorcommandantschap 
bij de :buchthescherming 'zie. Van 
hen heb ik nog nooit wat gehoord. 

Leest U nu nog eena mijn oproep 
in De Uitlaat No. 6 van Mei. 1947 na, 
want anders verval ik teveel in herha· 
ling. En hed~nkt dan ve-rd.er, dat ik 
Mns ons verhaal tot et?n goed einde. 
zal moeten breQgen. Ik streef naar be
knoptheid, maar toch ook naar een zo 
groot mogelijke volledigl?,eid, Aan :mij 
zijhet niet liggen of hetgeen U beleefd 
heht, komt in ons hoek, Zorgt U er
voor, dat het niet aan U Iigt. 

lr. H . Th. Bakker. 

AFD. NED. INDIE 
der C.J(.O. 

Op 1 Augustus j.I. hebhen, ingevolge 
de uitslag van een door de desbetref • 
fen de hesturen · gehouden referendum, 
de heide personeelsorganisaties van de 
in Indie werkzaam zijmle scheepsofH
cieren, de vereniging van Gezagvoer· 
ders en Stuurlieden in Ned. Judie en 
V ereniging van Scheepswerktuigkun
digen in Ned. Indie opgehouden te 
bestaan. Zij zijn in-liquidatie. 

De behartiging van de belangen dezer 
scheeps-officieren zal in den vervolge 
geschieden door de "centrale van K!i· 
piteins en Officieren ter Koopvaardij 
(C.K.P.) in Nederland, die per l Aug. 
·een volledige vertegenwoordiging voor 
Ned.-Indie heeft geopend te Batavia
C., Gebouw Nautica, van Heutsbou
le-..ard 51. a 
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Het zeevisserij • hedrijl 

ln het begin van Juni arriveerde 
het m.s. Balikpapan te Bitoeng in 
Btraat Lemheh (Oostkust Noord-Cele
hes) om een voile lading copra in te 
nemen. Vroeger was deze plaats gemak
kelijk te bereiken van om de Zuid, 
maar aangezien de zuidelijke ingang 
van Straat Lemheh thans nog is afge· 
sloten door het mijnenveld van Kema, 
is de enige toegang die door het he
trekkelijk nauwe vaarwater om de 
No01·d. 

Even benoorden Bitoeng ligt ·de 
kampong Airtembaga. Vroeger was 
bier een Japanse zeevisserij-onderne
ming. Gedurende de bezetting werd 
het bedrijf door de J apanners voortge· 
zet en werd de baai zelfs een kleine 
vloothasis. Door hevige geallieerde 
homhardementen Werden bedr:ijf en 
omgeving zwaar beschadigd. 

Sinds enige tijd echte1· wordt dit 
visserijbedrijf weer opgebouwd on· 
der toezicht van het depa1·tement van 
Economische Zaken.·- Een paar oude 
1Joten zijn alweer h e1·steld en gaan 
dagelijks op de visvangst uit. 

Op mijn verzoek kregen de hoofd
werktuigkundige en ik toestemming 
van de hedrijfsleider om een vistocht 
mee te maken. 

Een vistocht. 
's Morgens om zes uur werden we 

door de T jekalang a an boord afgehaald. 
De T jekalang is een van de oude, 

houten Japanse vissersboten, uitgerust 
met een gloeikopmotor, vaart 8 a 9 mijl, 
grootte circa 20 ton. Rondom huiten 
het hootlichaam is zij voorzien van een 
loopdekje met voor en -achter een uit
gebouwd hordesje. Om de boot loopt 
verder een pijpleiding met •sproeiers 
even hoven het water. Over • deze 
sproeiers zal ik straks meer vertellen. 
Verder staat er een eenvoudig stuur· 
huisje op. 

Ret vistuig bestaat uit hengels van 
ongeveer 2 meter lengte met een kort 
snoer en haak zonder weerhaak, voor· 
zien van een wit veertje. De heman
ning bestaat uit een kapitein, een 
stuurman, een motorist en ongeveer 
25 vissers. Elke visser heeft een hengel. 

te Airtembaga 
de vis worden opgezocht. Een aanwij· 
zing hiertoe zijn vog~ls. lndien men 
vogels laag op het water ziet neer
duiken, is het practisch zeker, dat zich 
daar een school vissen bevindt. Ook 
ziet men soms een enkele vis hoven 
water springen. Omniddellijk wor dt 
naar een dergelijke plaats gevaren. Op 
ongeveer honderd meter afstand geko· 
men, hegint men met het uitwe1·pen 
van aasvisjes,, uit·gestrooid als kippen· 
voer, en beschrijft de hoot een grote 
cirkel om de plaats waar vis werd 
geconstateerd, steeds aasvisjes uit
strooiend. Op een gegeven moment 
-soms ook niet- komt er een gewel
dige school vissen naar hoven en 
kookt h et water rondom de boot 
van de aan de oppervlakte · zwem· 
mende en gedeeltelijk - hoven water 
springende vissen. Op dat ogenblik 
woi·dt de schroef gestopt, de motor 
hlijft echter doordraaien om een 
centrifugaalpompje aan te drijven, 
waardoor de reeds genoemde sproeiers 
rondom de boot heginnen te spuiten. 
De vis schijnt de glinsterende druppels 
ook voor aas aan te zien. Tegelijkertijd 
komen de vissers, die rondom de 
boot zijn gezeten, in actie. Ze leggen 
hun snoer aan de oppervlakte in en 
hebben onmiddellijk beet. Zij slaan de 
hengel met een ruk op, de vis vliegt 
de Iucht in, wordt naar achteren ge
zwaaid en. valt, daar de haak niet van 
een weerhaak is voorzien, in de hoot. 
De visser h eeft · intussen ~I weer ingelegd 
en de volgende vis alweer te pakken. 

Het is een fantastisch gezicht soms 
tegelijk een tiental vissen de Iucht in 
te zien vliegen en in de hoot te zien 
vallen, waar ze nog enige minuten hef
tig liggen te spartelen. 

Moeililk manoeuvreren 
lntussen tracht de kapitein van de 

hoot zo te manoeuvreren, dat h ij de 
school zo lang mogelijk vasthoudt. lk 
maakte het zelf mee, dat in tien minu· 
ten ongeveer 500 vis~en werden gevan· 
gen. De op deze manier gevangen vis 
noemt . men ,tjekalang" en weegt ge· 

BIJ DE TEKENINGEN 

middeld 2 a 2% kilo. Men vertelde 
mij, dat soms in een half uur tijd 2000 
vissen worden gevangen: Natuurlijk 
zijn er ook vele mislukte pogingen, of 
hedraagt de vangst slechts 50 tot 100 
vlssen en moet weer een nieuwe school 
worden opgezocht. De hoten gaan 
iedere morgen om 6 uur uit en komen 
in de namiddag terug met een v:angst, 
varierend van 800 tot 3500 vissen. 

lndien men in een school zit, ko
men er meestal na enige minuten 

)laaien op af. Zel£ zag ik tijdens de 
hierhoven heschreven vangst een tien· 
tal grote haaien om de hoot. De tje
kalangs vluchten dan. We wierpen een 
lijn met grote haak en als aas een 
tjekalang over boord en haalden 'een 
paar minuten later een haai van 
ongeveer 2 meter lengte binnenhoord. 
Een enkele k eer wordt ook een 
zwaardvis van een paar meter ge-
vangen. · 

In de namiddag gaat de boot weer 
terug en wordt de vis onmiddellijk in 
Bitoeng verkoc_ht. Divers~ opkopers 
uit Menado en omgeving staan reeds 
te wachten op de thuiskomst van A 
hoot. Gewoonlijk wordt een behoorli_'JI!r' 
prijs gemaakt. 

:Het ligt in de bedoeling ook een 
conserven-fabriek aan dit bedrijf te 
verhinden. De vissers en het werkvolk 
zijn practisch allen Sangirezen, onder 
}eiding van een Europese hedrijfs
leider en chef T.D. Er is een kleine 
helling en de hoten worden ter plaatse 
onderhouden en gerepareerd. H et per· 
soneel hedraagt momenteel circa 450 
man. 

Als hijzonderheid vertelde · de be
drijfsleider mij nog, dat er was ge· 
constateerd, dat deze tjekalang-scholen 
een de1·tig tot veertig meter dik zijn en 
dat men zich -indien men een flinke 
school treft- temidden van l a 2 mil
lioen vis sen hevind t .... -.. . . We hoeven 
dus niet bang te zijn, dat de zee gl 
zal zijn leeggevist. 

Het speet mij, dat ik niet in h et e-"' 
zit was van een foto- of filmtoestel. 
Als men een boot ziet hinnenkomen 
met duizenden vissen is het ongeloof
lijk, dat deze stuk voor stuk met · een 
h engel zijn gevangen. 

M. F. S. van Zeyl. 
Gezagvoh·der m.s. Balikpapan. 

V oor we naar zee vertrokken, Werd 
een partij levend aas - kleine visjes, 
die 's nachts met netten waren ge· 
vangen- aan boord genomen. Een 
afgeschoten middenvak van de boot 
l aat men oplopen met zeewater door 
een zestal grote proppen uit de hodem 
te halen en hierin wordt h et aas in 
leven gehouden. In · zee gekomen n1oet 

De /aafsfe froepenreis van. het m. s. ,Boissevain", Aprii-Mei 1947. 
Hierbij dan de laatsle twee tekeningeo uit 

de serie, verv&ardigd door de Nededandse so}. 
daat Snellemans. Bijzondete aandacht ver• 
dient no. 8, het ·bekende beeld van Sabang, dat 
gegrift hlijft in de herinnering van iedereen, 
die voor het ecrst in lndie aankomt en dat ook 
bij volgende aankomsten steed& zijn aantrekke
lijkheid hehoudt. 

De redacrie is - in verband met de onmoge
lijkheid om nan papier te komen voor de ver· 
vaardiging van een bockje- voornemens om in 
contact te treden met de Dienst voor Leger
contacten (de voormalige Legervoorlichtings
dienst) opdat deze de samenstelling ervan ten 
bchoeve van aile Nederlandse militairen, die 
met onzc Boissevai11 naar lndie kwamen, even
tueel ter hand zal kunnen nemen. 



5 
B. _ Het bekende beeld van Sabang. 
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De u11\AjAt-t5 . re'ddeloos 
Aileen de scheepsbel nog over 

wachtjes mee·pikte, herinner ik me 
nog het rare geluid van de gebarsten 
bel op het voorscbip. Begin '37 heb ik 
de Rumphiii.s naar Soerabaia ges1eept 
en daar gemeerd Iangszij de Van 
Riemsdijk, die wefd gesloopt. Mis· 
schien is het van belang om zeker vast 
te stellen of de bel van de Van Riems
dijk de gebarsten bel van de Majang 
verving. Dit, omdat we geen spoor van 
de scheepsnaam konden terugvinden 
en we tot op dit ogenblik niet zeker 
weten, met welk Ma-bootje we te doen 
hadden. De berger, die dit gevalletje 
voor 100.000 pesos voor ons wilde 
fixen, was gedurende de Japanse be
zetting van de Philippijnen comman· 
{.lant van de gueiillas op Balabac, en 
hij zei dat-ie zeker wist, dat dit de 
Majang was 's Mans goede trouw · niet 
in twijfei·trekkend, leek dit zaakje ons 
toch niet. We vertrokken naar H:olo 
in de Sulu-archipel, waar. we de her· 
gers en de douane-beamhten af zetten." 

In het uit gegevens van kapt. 
Poeder en Hoofdwtk de Kleyn 
opgestelde artikel over d~ te
rugkeer van de Reael uit Ja. 
pan, dat. in het vorige nummer 
van ,De Uitlaat" . verscheen, 
hebt _U al gelezen, dat op de 
terugreis van Japan naar In die 
de Reael bet eiland Balabac 
zou aandoen voor een exper
tise van onze Majang; Hier
onder volgt bet verhaal van het 
terugvi~den van een wrak. Het 
is bewerkt naar een· artikel van 
ieman.d, die zich helaas slechtS 
met initialen aanduidde. 

,Op 20 Juli liep de Reael de Baai 
van Manila binnen, doch kon geen 
verbinding krijgen met de wal, van· 
wege de hoge zee en de deining. In 
de nacht van 20 op 21 Juni passeerde 
1,Carol", de eerste orkaan van dit jaar
getijde, benoorden Luzon. Windkracht 
100 mijl per uur. Ik moet er niet aan 
denken, wat er van de glazeJi in de eer
ste klas salon terecht zou zijn gekomen, 
ala we een dag eerder nit Kobe waren 
vertrokken en achter de typhoon om 
bad den moeten varen... . . . Manila 

In Manila heerst chaos. Aan oorlogs· 
herstel wordt bijna niets gedaan, maar 
kroegen· en danstenten verrijzen als 
paddestoelen tussen de puinhopen. 
De stad leeft onder een golf van cor
ruptie en misdaad. 

Natuurlijk moesten we tientallen 
lijsten en staten inleveren en tekenen. 
Er is daar geen papierschaarste. Ook 
~adden we nog hulp nod~g voor de 
ketels. Een paar pijpen, die uitgerold 
of vernieuwd · moesten worden. Er 
kwam een meneer aan boord met een 
mooie Spaanse naam, vertegenwoordi-. 
ger van een werfje met een nog 
mooiere Spaanse naam. Aangezien ons 
vertrek was vastgesteld op de volgende 
morgen 04.00 wilde ik weten, of bij 

voor die tijd klaar zou kunnen zijn. 
De Spanjaard bleek optimistisch. Alles 
was maar een kleinigheidje~ zei hij. 
Hij ging even naar de wal om werklui 
en gereedschap te halen. We hebben 
hem niet meer teruggezien. Twee uur 
na de vastgestelde tijd zijn we -zonder 
reparaties- verder gesukkeld. Twee 
bergers waren in Manila aan boord 
gekomen, plus twee douane-mannen. 
Een van de eerste scheen een soort 
Ioods te zijn. Hij had ook de nieuwste 
Amerikaanse zeekaarten. Maar toen we 
met donker de Baai van Kalandorang 
binnenvoeren -die twee uren op· 
onthoud, dank zij die Spanjaard in 
Manila deden het 'em- raakte hij vol
komen de klute kwijt. 

Een wrok 
De volgeride morgen Iagen we · echter 

vlak bij een wrak ten anker en 
gi.ngen een stuk of · tien experts 
op onderzoek nit. Onze eerste indruk 
van wat wij vermoedden, dat bet Wl·ak 
van de Majang was: een hopeloze puin
hoop. Zielig, wat ,1vriend" en vijand 
van dat aardige scheepje bebben over· 
gelaten. 

V olgens de Balabac·ers "Werd de 
Majilng in November 1944 bij een ge
allieerde luchtaanval op de bank gezet. 
van dat ogenblik a£ vond iedere vlie· 
ger, die er overheen kwam, het nqdig 
om het wrak te mitrailleren. Een storm 
sloeg het op de kust en de plaatselijke 
bevolking roofde alles, wat ze los kon 
krij gen. Toch vonden we nog een ko
peren plaatje, waarop stond ,S.B.-zijde
licht" en de scheepsbel; gemerkt ,Van 
Riemsdijk". De bel 

In October '35 werd ik van dezelfde 
Reael naar de Majang overgeplaatst en 
waarschijnlijk omdat we toen oo k al 
onderbeJ?.land voeren en ik heel wat 

Bij Balabac ligt dus het wrak van 
iets, dat veel op een Ma-bootje lijkt. 
Of het de Majang is, weten we nA. 
zeker. Als het de Majang is, is h1f'" 
scheepje reddeloos verioren. 

Ned. Ind. Onderwijs en ,Studiekas 
De redactie ontving het jaarverslag 1946 van 

bovengenoemde instelling, waarvan het secre· 
tariaat is gevestigd in de Linnaeusstraat 2a, in 
bet ,,Indisch InsUtuut" dus. 

Het is niet onmogelijk, dat verschil-. 
Iende Ieden van het K.P.M.-personeel 
belangstelling hebben voor het werk 
van deze instelling, in verband met 
het (toekomstig) verbl~jf van kinderen 
in Nederland en hun (haar) studie al
daar. De redactie heeft daarom ge· 
meend in het kort even de aandacht te 
moeten vestigen op het werk dezer 
organisatie, die zich in het alg!'Jmeen 
ten doel stelt om de studie te bevor
deren en te vergemakkelijken voor 
jongelieden, ougeacht landaard, Ieeftijd 
of geslacht, die zich van Indie nit in 
Nederland voor enigerlei werkkring 
willen bekwamen of aldaar hun oplei
ding genieten. Tevens besteedt de ver· 
eniging aandacht aan het morele wel
zijn der studerenden, gedurende hun 
vertoef in Nederland. Zij verzamelt en 
verscbaft inlichtingen aan ouders en 
voogden in Indie over onde1~js en 

· opvoeding, zowel als v~rpleging en ver
zorging van studerenden. Zij beheert 
gelden en goederen, die haar worden 
toevertrouwd ten behoeve van studie, 
verzorging enz., waarop zij . desverlangd 
ook zoveel mogelijk toezicht houdt. 
Tenslotte administreert zij studiebeur-
zen en fondsen. · 

De vereniging bestaat_ al 33 jaar. De 
dagelijkse Ieiding is momenteel in han
den van de heren D. G. v. d. Pijl (oud-

inspecteur v.an onderwijs in Indit;) en 
L. D. Kurtz (oud-leraar H .B.S. in 
Judie). Zij behartigen ook het contact 
met de studerenden, ouders, tehuizen 
en onderwijs·inrichtingen. lntimo De· 
cemher '46 hadden zij 22 pupillen 
onder hun hoede, n.l. 14 Europese-, 
6 Chinese- en 2 lndonesische jongelui, 
onder wie 5 volwaardige studenten. 
W eliswaar is er een grote daling in het 
aantal leerlingen en studenten, waar.· 
over de instelling toezicht houdt (in 
1940 waren het er 129), doch de oorlog 
is daaraan natuurlijk niet vreemd en 
met het herstel van 'de meer norma 
verhoudingen wordt een snelle stijg. J 
vel"wacht. Gedurende de oorlog heeft 
de veremgmg zeer moeilijke jaren 
doorgemaakt; vooral financieel. Eigen 
fondsen werden door de ve1·eniging ge· 
bruikt om pupillen in de gelegenheid 
te stelien ook in de oorlog en zolang 
mogelijk hun studie voort te zetten. 
Na de bevrijding en met de repatriering 
van zovele Europeanen heeft de ver· 
eniging haar taak weer volledig ter 
hand genomen. De onzekerheid om· 
trent de 'toekomst van bet onderwijs 
in Indonesie en deszelfs eventuele aan~ 
passing aan het Nederlandse onderwijs, 
doet de vereniging verwachten, dat 
vele ouders in lndonesie er toe over 
zu1len moeten gaan om kinderen voor 
studie naar Nederland te zenden.' 

De verenigil:lg staat gereed om aile 
hulp te verlenen. 



KAMPO·NG 
Mijn eerste bezoek aan Kodja hing 

samen met omstandigheden, die -hoe
·wel ze jaren geleden zijn gebeurd
zich net zo goed nu hadden kunnen 
voordoen. 

Het was mijn eerste dag op Priok, 
baroe in de tropen en baroe ale 
scheepsarts. We lagen in de tweede 
haven en werden uitgerust voor de reis 
als hadji-schip. De kade was gloeiend 
heet en ik moest me voor instructies 
melden bij de Trio-arts. Die zei: ,De 
apotheek ligt in de goedang en verder 
lees je de pelgrims-ordonnantie maar 
na. Nou, saluut ...... ik zie je wei ale 
je van de kust terugkomt en je zorgt 
maar dat de boel op orde is.". 

De bewuste goedang was aan het 
andere eind van de kade en, zoals de 
Eerste zm: ,Iedereen zorgt voor z'n 
eigen rotzooi1 dokter!" Voor een gUl
den de man waren een paar rond
hangende koelies bereid de kisten van 

. ~ goedang naar het schip te slepen 
'in daar uit te pakken. Wat hen heeft 

bezield, weet ik nu nog niet, maar in 
de dienstgang pakten ze inderdaad de 
kisten uit en hadden groot plezier 
met al die vreemde barang. Tenslotte 
was om zes uur 's avonds alles gereed 
voor de reis en ik won juist. de apo-

. theekdeur sluiten, toen er eeu ongeluk 
gebeu.rde en ik aan het hechten kon 
slaan. Toen ik weer alles schoon, 
steriel en netjes had, was het acht 
uur en toen had de kok ,het fornuis 
al dichtgegooid". Ik zag er uit als een 
neger en de derde machinist, die er 
blijkbaar net zo aan toe was, zei: 
f,Laat ze maar oprotte, dokter. V ooruit 
verschonen en dan gaan we sate schaf
ten in Kodja". 

Zo leerde ik Kodja kennen. Van de 
te kwam niets, want moeder Montyn, 

het tweede biertje aan de bar, liet 
efstuk voor me klaarmaken, in uit· 

bundig sentiment over de herinneringen 
aan . ,de oude dokter" , Een fal'me 
fent," zei de bootsman, ,je kon ook 
een pak op je donder krijgen, als je 
niet naar hem wou luisteren." 

Enfin, die avond was niet drankvrij 
en we deden de ronde : Loh Tjiang, 
die nu weg is; Charley, die nog schijnt 
te Ieven en enkele tampatjes meer. 
Kodja was vol Ieven, met druk gerij van 
rinkelende sado'tjes en puffende ope· 
lettes, met de zware geur van kruid
'n,ageltabak en die m~gelmoe.s van 
zeebries en. trassie, waardoor je Priok 
verweg in zee al in de peiling krijgt. 

In het begin van dit jaar heb ik nog 
eens bij Montyn gezeten. Dat was op 
de avond van Linggadjati.· Ik was in 
geen drie maanden 's avonds buiten de 

KODJA 
polikliniek geweest en de volgende 
dag zou ik weg gaan. Om dat te vieren, 
zijn we toen even Kodja ingewandeld. 
We aten een biefstukje in het Zeemans· 
huis en daama liepen we tot aan de 
pasar. Het was stampvol en aile lich
~n waren aan, vanwege Linggadjati. 
Alles warde dooreen: Yankees van 
de Martin Behrman, Paname~en, lui 
~an de Gouvernements-Marine, echte 
Marineklanten, Hollandse soldaten en 
Ambonnezen. De pa.sar was een mie
renhoop van vergaand mensenvlees1 

wegrottend in honger, dysenteric en 
tropische zweren. Er was geen water 
en kleine klapperdop·vuurtjes deden 
aan als gloeiwormen in rot hout. 
. Alles was te koop en van alles "\Vas te 
koop. We zaten lui bij Montijn, met een 
koud Hollands biertje en een echte Hol
landse siga.ar, aangestaard door een 
menigte wezens, die zich in de goot 
hadden opgesteld, gehuld in een zak 
of helemaal zonder iets a an...... Dat 
waren kinderen, die wachtten op h et 
'veggooien van een sigarettenstompje. 
In de gangetjes lagen de mensen op 
elkaar te slapen,· rillend van de mala
ria, vegeterend aan de rand van een 
pestaan zonde·r · uitzicht. De sado'tjes 
waren nu meest vervangen door betjas 
en er was ook nog een opelette, nu met 
een X-nummer. Die avond zal ik' niet 
Iicht vergeten: die poel van ellende, 
ziekte, honger, corruptie en misdaad! 

Nu onlangs heb ik Kodja weer he· 
zocht en ik heb er nieuw Ieven gezien, 
waarvan ik het bestaan daar niet ken
de. Er was een avondje voor de men· 
sen van de Scheepvaartkazeme, met 
optreden van twee bands van tokkel· 
instrumenten, een van jongens en een 
van meisjes en verder waren er zang
~ummers van een klein orkest van 
de Gouvernements·Marine. De. keuken 
van de kazerne was veranderd in een 
zaaltje en er was een podium en een 
echte microfoon, alles met medewer
king van Scheepvaart en Sociale Za
ken. Het zaaltje was stampvol en er 
waren een hoop kinderen, voor wie 
het ee{n evenement was: kleine Am· 
bonneesjes in helderwitte matrozen
pakjes en meisjes met vlechtjes en 
witte strikken. Wij, Hollanders, wa· 
re'n eregasten en we kregen koud 
bier en cigaretten. Het was een aardige 
voorstelling en je kon · weemoedig wor·" 
den van de Molukse liedjes. De zaal 
wist van -geen ophouden. En het was 
al lang na avondklok, toen we vertrok
ken, met de artisten van die avond en 
de bezoekers van buiten in drie grote 
truclis in convooi achter ons rijdend. 
De Priokweg was verlaten en de span-

ning van de politionele actie hing over 
het land. Kodja was schoongeveegd . .. 
geen zwervers meer~ geen ve:rgaandfl 
mensenhopen, weer. water,. de kroegen 
weer ordelijk en de lichten aan. 

En terwijl de wagen voortschiet 
over de Priokweg, moet ik denken 
aan de Amhonnese jongetjes in hun 
heldere matrozenpakjes,. genietend van 
een avondje, terwijl vader op ~ee 
zit, en schieten me te binnen de slot· 
woorden van Hebbel's ,Nibelungen· 
lied": 

, ... und neues Leben bltiht auf den 
Ruinen" !. 
Batavia van Leent. 
Augustus 1947. 

Vaar Varia 
QUEEN MARY WEER DE OUDE. 

Volgens het s<:hema zou het grote 
Engelse passagiersschip Queen Mary 
op 31 Juli j.l. weer in zijn oude staat 
terug zijn gebracht. De reconv.ersie 
}leeft tien maanden in beslag genomen . 
~ij begon. in de eerste dagen van 
October ·van het vorige jaar. Het "schip 
heeft niets van zijn vooroorlogse 
schoonheid van interieur verloren. En 
niet aileen dat: het is op velerlei ge
bied nog verfraaid, aldus de ,.Lloyd's 
List and Shipping Gazette" . 

• 
GEEN DUITSERS OP LIBERTY
SCHEPEN. 

Een Duitser op een Liberty-schip 
zou zonder meer al een contradictio in 
terminis -zijn. Daarom hebben de 
geallieerde bezettings·autoriteiten in 
Duitsland dan ook besloten, dat een 
aantal Liberty·schepen, die Duitsland 
eventueel ter beschikking zal krijgen, 
nimmer in Duits bezit zullen overgaan 
en dus ook niet de grondslag zullen 
vormen voor het herstel van de Duitse . 
handelsvaart. Hoover h eeft n.I. voor· 
gesteld 75 schepen in bruikleen af t e 
staan. 

De schepen, die Duitsland nog 
heeft, zijn zonder uitzontlering heel 
oud. Gemiddelde ouderdom: circa 40 
jaar. Van de Duitse koopvaardijvloot, 
die als een onderdeel van het Duitse 
oorlogspotentieel werden beschouwd, 
zijn er 25 (114.00 tons) in zeewaardige 
toestand tot zinken gebracht. Ook 
pasgebouwde vissersstoomboten zijn 
opgeblazen, omdat zij voor de Duitse 
oorlogsm·arine hebben gevaren. 

• 
OOK DAAR ....• 

Het werk aan boord van het Neder· 
landse schip Saparoea,-dat te South
ampton in ladin;g ligt voor Batavia, 
geschiedt uiterst langzaam in verband 
met sympathie onder de havenarbeiders 
voor lndonesie. 7 



FOTO'S DEZ 

midden: Kapitein Van Noorden, de 

scheidende gezagvoerder van 

de Ruys, in zijn hut gefoto· 

grafeerd met de hem door de 

directie aangeboden commo· 

dore-vlag onzer maatschappij. 

Een prachtig aandenken aan 

een prachtige carriere. Het 

ga je goed, kapitein V nn 

Noorden. 

' Links hoven: Hoge gas ten posere:ri met 

gezagvoerder Motta op de 

Ophir. Men ziet op de foto 

o.m. Z.E. Tjokorde Gde Rake 

* 



ER MAAND 

·0 

Soekaw~ti, President van Oost

Indonesie (1·echts bij de rai

ling) en de heer Van Lier, 

I 
onze nieuwe agent te Makassar. 

Rechts hoven: De Nieu.w.Jlolland, die 

zich de naam heeft verworven 

Links 

I 

van .,Holland's beste troepen· 

schip" te zijn, stouwt te Priok 

evacuees voor h et Moeder· 

Ian d. 

heneden: W a t er overbleef van 

h et K.P.M.-etablissement in 

het bevrijde Tjilatj ap ... . . 

Rechts bene den : Reael-iteit. 

r 
I 
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IDEEEN 
Van de hand van de . eerste 

stuurman Altona ontving de re· 
· ({actie een bijdrage onder deze titel, 

1 waar:in hij enige gedachten ontwikkel· 
de Jer verbetering van ,voorlichting· en 
verhinding" · hinnen het · bedrijf. De 
schrijver heeft intussen wellicht kennis 
genomen van het redactionele artikel 
in het vorige riummer van ,De Uitlaat". 
Het is hem dus bekend, dat de re· 
d.acti~ uit hoofde van haar taak en 
overigens van . ganser harte instemt 
met alles, wat de wederzijdse betrek· 
!kingea- tussen directie en personeel 
en tusseil de werknemers onderling 
kan verbeteren. Het is vooral het stre· 
ven van de redactie, dat .,De Uitlaat" 
-zoals een bekende K.P.M.-er het 
dezer dagen in een brief aan een 
andere bekende K.P.M.·er, die de re· 
dactie ter inzage kreeg, noemde
,meer wortel schiet in h!lt personeel". 
En. .... . vooral in de directie. De re· 
dactie is -na nu drie maanden het be· 
drijf meer van nabij te hehben gade
geslagen- het eens met de stel· 
ling, dat in de K.P.M. de afstand 
tussen directie en personeel nog veel 
te groot is, hetgeen misschien in de 
toekomst tot ernstige moeilijkheden 
zou kunnen leiden. Bij verschillende 
gelegenheden is het de redactie reeds 
opgevaUen, dat de leiding van het be· 
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, drijf nog te weinig beseft, dat zij ver· 
antwoording schuldig is aan het 
personeel. 

Omgekeerd heeft de directie recht 
te weten, wat er in het personeel o~· 

OP DE PuiNhOpeN 
vaN 

Direct na de bezetting van de Zuidkusthaven 
Tjilatjap zijn vertcgenwoordigers van de K.P.M. 

. derwnarts vertrokkcn om de situatie op te 
nemen. De maatschappij had voor dcze haven 
bijzondcre belangstelling, aangezien het bekend 
was, dat zich daar de resten van enige onzer 
schepen bevonden. 

De thans heschikhare details zijn teveel om 
allcmaal tc worden gercleveerd. Aan het rap· 
port, dat de adjunct-chef N. D., Max Wytema, 
van zijn inspectie-reis maakte, ontlenen wij de 

; volgende bijzonderheden: . 
_ De haven 

De republiek heeCt gctracht het haven· 
complex zoveel mogelijk te vernielen met vlieg. 
tuigbommen en kruitpoeder. Gelukkig is men 
danrbij nogal kinderlijk tewerk gegaan, zodat 
het succes ervan nict overal even groot was. 
Steigers, bijoa aile spooriijnen en wagons, 
het hele smalspoor·systeem, de waterleidingen 
en het pomphuis, plus een twintigtal gebouwen 
en loodsen is gespaard. Met weinig middelen 
kan veel op korte tennijn worden hersteld. Men 
heeft bovendien vrij wat ijzerwerk, bouw· en 
echeepsmateriaal aangetroffen, omdat de vernie· 
lingen epeciaal waren gericht op de goedangs 
met export·p_roducten. De totale goedang-ruimte 

gaat. V aak kan dat onvoldoende over 
de ;schrijftafe1s heen worden hespro• 
ken. Het medium moet dus ,;De· Uit· 
laat" zijn, voo1· heiden. 

Dit ter verklaring, waarom de hij· 
drage ,,ldeeen" hierbij een plaats in 
deze .,Uitlaat" heeft gevonden, ook 
al heeft de redactie haar op hepaalde 
punten om technische redenen moe· 
ten excerperen. 

De beer Altona meent, daLhet de 
K.P.M. naar den vleeze gaat, doch 
dat er desondanks -nog te veel krach. 
ten en machten binnen en buiten de 
maatsc;happij zijn, die remmend wer
~en op de snelle wederopbouw. Hij 
meent, dat vele van die ,,buiten· 
krachten" een gevolg zijn aan de ge· 
wijzigde omstandigheden in het na· 
oorlogse Indie e.n dat een -w~t hij 
noemt- ,juistere · verdeling van de 
rollen" pas in de toekomst mag 
worden verwacht. Hij meent verder, 
dat ter verhetering van de positie van. 
het bedrijf, een ieder die daaraan is 
verhonden in de allereerste plaats -de 
hand in eigen boezem moet steken. 
,De K.P.M.-machine loopt zo vaak 
nog met teveel horten en stoten, tijd
verlies en inefficiency, welke gebreken 
door meer voorlichting en verbinding 
misschien zouden kunnen worden ver· · 
beterd", zo echrijft de heer Altona en 
doet naar ·aanleiding hiervan de volgen· 

_ de ideeen aan de hand. 
Hij stelt dan in de allereerste plaats 

voor, dat aan boord van elk schip, op 
elk agentschap en in het algemeen op 
elk zelfstandig dienst-onderdeel de 
,etat-major" tenminste eenmaal per 
maand J:fijeenkomt ter openhartige 
bespreking van -alle onderwerpen de 

dienet hetreffend. Verder het eenmaa1 
per drie maanden doen houden in 
.alle thuishavens van een conferentie 
tussen wal- en varend pereoneel, waar· 
hij de agent de leiding heeft, die nainens 
de ,directie mededelingen doet omtrent 
de algemene stand van zaken -waar 
nodig ook op politick gebi'ed- en 
waar iedereen vragen kan stellen inzake 
dienst-helangen. 

Nu is het interessant, naar aa;nleiding 
van het eerste idee even op te merken, 
dat ieta dergelijks in de Kalimati met 
veel succes is ingesteld. 

V oorts stelt de heer Altona aan de 
directie voor om een reizend adviseur 
te henoemen, die, heschikkend over 
voldoende tijd, uitgerust met voldoende 
kennis van zaken en zich verheugend 
in vertrouwen van directie en personeel 
de driehoek: _echip·wal-directie voile· 
dig en mondeling verhindt. 

Dit zijn de voornaamste punten uit 
de bijdrage van de heer Altona. De rest 
--een hetere verhouding tussen wal- en 
varend perso~eel- vloeit bijna onva;, 
mijdelijk voort uit een eventuele • 
Werking van de door hem naar voren 
gebrachte ideeen. ·zo ook de ineenetor· 
:ting van ailerlei heilige huisjes, die 
de fundering van het grote en belang· 
rijke huis -de ;maatschappij- onder· 
mijnen. Terugkeer n.aar het oude hoofd- . 
kantoor, ook door de heer Altona op· 
gebracht, is een zaak, die alleen de 
directie met succes kan behartigen en 
men kan haar van non·activiteit op dit 
punt zeker niet heschuldigen. 

Het zal voor een ieder zeker nut 
hehben, wanneer hij zijn gedachten 
eens over het bovenstaande laat gaan. 

Enkele winches en de hoofdmachine waren ge· 
reviseerd. Van vele · schepen staan overigens 
nog hruikhar~ onderdelen in de diverse loodsen, 
o.m. drie hulpmotoren van het type Manipi. 

Da~d Tjilatjap is grondig vernietigd. Naar scha ·, •. · 
is ruim 10.000 m2, voor een deel nog in beslag ligt 90 % van de steneo huizen in puin. e 
gcnomen door export·goederen, die aan de ver· Chinese bevolking keerde gauw terug en trok 
woesting zijn ontkomen. De Emu, Beta en aan bet werk temidden van de as. 
Hollandia zijn direct met de a£scheep begonnen. Noasakambangan 
Er zijn koclies gcnoeg, maar men kijkt natuur· Bchalve als gevolg van de bombardementen 
lijk wei grondig nit, wic men iii dienst neemt. door de marine en luchtmacht ter uitschakeling 

De werkplautsan van de kustbattcrijen, heeft het eilaod niet 
geleden. Van de 10.000 gevangenen zijn et 7.700 

De grote werkplaats moest er eigenlijk met vrij gelaten. · 
een vlicgtuigpom ook aan geloven, doch de Malarlll 
helse machiitc ontplofte niet. lntussen is 9ll% Er hcerst zeer veel malaria. Tijdens de oorlog 
van de werktuigen weggevoer'd. Twee banken hee£t cr eenmaal een explosie plaatsgehad, 
staan in gevonden spoorwagons, die niet waarbij 50 tot 80 man per dag stierven. Het 
tijdig verhaald konden worden. De gieterij is totaal aantsl s]achtoflers der e":plosie wcrd op 
nog intact, maar zonder materialen. Magazijn 5.000 doden · ~eschat. 
en timmerwinkel zijn afgehrand. Goede samanwerklng 

Teruggevonden ,schepen" Er heerst een preuige samenwerking russen 
De Mcmipi, Tohiti, Dajak, Sipora en Rokan marine, Ieger en K.P;M. Ecn poging zal door 

zijn wrakken, waar niets meer mee kan worden de K.P.M. worden gedaan om geregeld wat 
gedaan. Chris Oudsteyn, die namens de Survey· - lek.kernijen derwaarts te sturen voot de 
dienst een tijd in Tjilatjap heeft vertoefd, vond , jongens". De plaatselijke marine.commandant 
het de moeite om de Sipirok naar Batavia te heeft echter Bever spijkers en ver£kwasten om 
do en verslepen. Dit schip was klaarblijkelijk a an hct werk te kunnen gaan en vooral .. . . . .. .. 
k.laar gcmaakt voor verkoop, daar vele onder- rode-, Witte· en blauwe verf om al het stedelijke 

en rcserve-delen aan boord waren uitgestald. rood-wit over te schilderen. 



]nstuif op de ,,OPHIR•• 
't Leek net also£ er meer mensen op 

de; kade waren dan ande1·s, toen de 
Ophir na zijn omhouw in Nederland 
na vele ja&n weer statig en fier, als 
een koninklijk jacht de steiger van 
Makassar naderde. Oudere hadjo's 
kwamen uit hun hurkende houding 
en wezen de jongeren naar het mooie 
schip. 

,Jni kapal apa ?" 
.;Bodok, ini kapal Opir jang doe

Joe" en als een · wijs man spuwde hij 
en zei verder: , Kapal ini hagoes 
hetoel! !" 

Even klopte~ onze harten sneller. 
Vergeten waren de jaren die lagetl 
tussen vroeger en nu. 't Was, a~sof et' 
geen oorlog ware gewecst ..... . 

In Makassar werd veel gepraat 
over de ,terugkomst" van de Ophir. 
Daarom was het zo goed gezien om 
aan hoord een instuif te doen houden. 

Er werden snel voorhe1·eidingen ge· 
Qffen. De C.D. werd ingeschakeld, 

uitnodigingen werden_ verzonden. En 
nu citeer ik maar de Makassaarse Cou
rant van ll J uli over die instuif. 

Het was een goede gedachte 
van de K.P.M. om hij de indienst· 
stelling van het in Nederland om· 
gehouwde ms. Ophir op de snel· 
dienst Makassar-Batavi.a v.v. de 
ingezetenen van Makassar in de 
gelegenheid te stellen met _ dat 
mooie schip kennis te maken dan 
wel de _ k ennismaking te hernieu
wen. V ele van de oudere ingeze· 
tenen van onze stad -hehhen reeds 
menig reisje met dit luxueuze 
schip gemaakt, dat vroeger ook 
h erhaaldelijk in bedoe~de snel
dienst werd ingelegd. 

De gasten werden hoven aan de 
Q valreep ontvangen door de af· 

REDA.CTIE - 9~}Jei~ 
In de rubriek ,Onder oos met de 

Redactie" in h et Augustus-nummer van 
1 ,De Uitlaat" heb ik -overigens geh eel 
•onopzettelijk- een hlaam geworpen 
op het redactionele beleid van de 
heren, die v66r mij het orgaan verzorg• 
den, zoals Ir. Bakker, Wytema en 
Kroese. De ge-incrimineerde zinsnede 
luidde : ,,Zo bestaat van nu af aan bij 
De Uitlaat het redactie-geheim" . De 
hijna onvermijdelijke gevolgtrekking 
was, dat het redactie-geheim daarv66r 
dus niet in acht werd genomen. 

Niets is uiteraard minder waar. Ik 
heb mijn bewondering voor hetgeen 
hovengenoemde heren van De Uitlaat 
hebben gemaakt, nimmer onder stoelen 
of banken gestoken en haar ;r.elfs in het-

tredende agent t e Makassar en 
diens echtgenoote, de optredende 
agent, de gezagvoerder van de 
Ophir en andere . officieren van 
dat schip. 

Het was vol aan boord. De uit· 
nodigingen tot deze instuif waren 
)Jlijkbaar met kwistige hand ver· 
spreid. Maar bet is ook inderdaad 
lang geen gemakkelijke taak voor 
. ee'n lichaam als de K.P.M., dat 
zo _ tot aile bevolkingsgroepen 
doordrin:if, om zich bij de riitno· 
digingen vele beperkingen op te 
leggen. 

Het was echt ouderwets. De 
K.P.M. toonde zich een uitsteken· 
de gastvrouwe. S1echts node nam 
het grootste gedeelte van de gas
ten om 8 uur afscheid en in klein 
gezelschap bleef men nog gerui-
me tijd gezellig hijeen. • 

Het esemhle- Tauster zorgde 
voor de muzikale aankleding. Een 
'geslaagde instuif". 

J a 't was geslaagd. 'tWas af. Als 
de K.P.M. iets entameert,. doet zij het 
goed. Z. E. President en mevrouw Soe
kawati1 aile in de stad aanwezige 
ministers . met hun dames, kopstukken 
uit de handel , agenten van zuster-maat· 
schappijen, kortom aile relaties waren 
vertegenwoordigd. De vele dankhetui
gingen , die onze agent, de heer Van 
Lier1 mocht ontvangen, getuigden van 
grote waarde~ring. 

De Ophir vaart weer op haar oude 
lijn. Ook in dit opzicht is de wederop· 
bou\v in voile gang. Telkens een stap 
nader, steeds iets verder naar h et grote 
doel: de K.P.M. te m·engen tot wat zij 
was, v66r die vreselijke oorlog hegon. 

VDr. 

zelfde verhaaltje, \vaarin de minder 
gelukkip;e zin voor'kwam, nogmaals 
geuit. H et is dus allerminst mijn he· 

· In bet laatste nummer van bet , Economisch 
Weekhlad" schreef de heer P. Th. Wijnhamer 
een interessant artikel over de moeilijkheden, 
die men ondervindt bij bet herstel van de 
havens van Priok, Soernbaia en de Bnitenge
westen (en thans -na de hezeuing van vele ande. 
re havens elders op Java). H et rneest dringende 
vraagstuk was de houw van goedangs. Hierhif 
is, hlijkens bovengenoemde schrijver, vooral 
de dienst Boswezen ingeschakeld voor de ver· 
zor ging van bet hout-constructieve gedeelte, 
hetgeen o.m. leidde tot een ontwerploods · vol· 
gens een nieuwe constructiemethode, waarin 
rekening werd gehouden met cen zo econo· 
misch mogelijk gehruik van de heschikbare 
houtvoorradcn. Tevens moest het optrekken 
der goedangs op zeer korte termijn kunnen 
geschieden, weshalve bet ontwerp uitersl een· 
voudig werd gehouden. Nicuwe goedangs naar 
dit schema gehouwd, ziet men dan .ook al 
ove1·al verrijzen, nadat eenmnal te Priok een 
proefloods ' werd gchouwd tot een oppervlakte 
van ongeveer 1000 m2, die in Fehruari van 
dit jaar gereed kwam. M.en had tevoren 
echter al gezien, dat bier: een goede en snelle 
oplossing was gevonden en had ·tot vcrdere 
bouw besloten. Thans is men reeds zover ge· 
komen, dat men eim organisatie heeft voor 
serie-houw van dit type goedangs. -

V oor de bouw is een tweetal aannemere 
ingescbakeld. In een timmerwerkplaats tegen· 
over de 3e haven in Priok worden construc
tiedelen zo groot mogelijk, doch nog gemak· 
kelijk transporteerhaar, vervnardigd en op de 
bouwplaatsen in de 2e en 3e haven met zo 
min mogelijk timmerwerk gemonteerd. Het 
grootste deel van bet hout komt nit Snmpit 
(Borneo). Aanvankelijk werd de houwsnel· 
heid opgevoerd, later weer vertraagd-, o.m. 
door de ongercgelde aanvoer van bout tenge· 
volge van het algemeeu tekort aan scbeeps· 
rnimte. Als deze kwestie zou kunnen worden 
geregeld ·zou de houwsnelheid in Priok h.v. 
gemakkelijk kunnen worden opgevoerd tot 
ongeveer 500 m2 loodsoppervlak per dag. De 
afdekking en omwauding zon in een dergelijk 
tempo kunnen volgen. De fundering hood geen 
moeilijkheden. De goedangs werden tot nu toe 
gehouwd op de nog hestaande vloeren van de 
oorspronkelijke ijzeren loodsen. 

Te Priok is al ruim 10.000 m2 van deze goe· 
dangruimte gebouwd. Het Ieit, dat de loodsen 
vaak al in gebruik worden genomen, voor de 
omwanding is aangehracht, he,vijst wei welk 
een dringende behoefte er aan opslagruimte 
hestant. 

doeling ge~vees t o~, hoe. onop~ett~~ijk :: INLICHTINGEN _ GEVRAA.GD 
zulks ook 1s gesch1ed, emgede1 tWlJfel .-!li. 
te doen ontstaan jegens het beleid van 
de vorige redacties. Ik zal niet trach
t en een excuus te vinden vo-or een op· 
merking; die er zo duidelijk naast was. 

Het is begrijpelijk, dat de heren 
W ytema en Kroese - en vermoedelijk 
ook wel Ir. Bakker m Nederland
ontstemd waren over de betreffende 
zinsnede. Ik neem dan ook de eerste 

De heer B. de Vlaming, Loemadjang
weg 4 te Batavia vraagt inlichtingen, 
die kunnen leiden tot de opsporing van 
het mahoniehouten Int. Star-jacht ,~Hol
land" (No. 844), ontvreemd van de 
terreinen der D.D.M. te Priok. 

ge1egenheid de heste te baat, om hen NOGMAALS: DE RANGLIJST. 
(en ieder ander) te vragen de betref
fende zinsnede als volgt te lezen: 
, Zo bestaat ook onder deze r~dactie, 
als onder vroegere redactiee, het redac .... 
tie-geheim". 

Door omstandigheden is de ranglijst 
ditmaal op ander papier ge<hukt, dat 
niet van mindere lcwaliteit, doch wat 
etugger ie. 11 



SEMARANGS LEVEN De Semarangse prijzen waren schrik
barend hoog, hoger dan in Batavia, 
omdat de stad in de knellende demar
catielijn zat en voedselaanvoer door 
onverantwoordelijke elementen daar· 
buiten werd t~gengehouden. Gelijk 
overal in de thans door de Nederlandse 
troepen ,bevrijde" gehiedeu, bewegen 
de prijzen zich in dalende lijn. Hier· 
van thans een opgave te doen, is on
mogelijk, omdat de fluctuaties nog.al 
aanzienlijk zijn. De Semarangse hUis
vrouw kan echter met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien . Behalve .da-
1ende prijzen wor dt ook een helangrijk 
uevarieerde aanvoer verwacht. 

Het ondervolgende artikel 
werd geschreven door de ,Uit· 
laat"-correspondent R. von Ma
gius, v66r de politionele actie 
der Nederlandse troepen, die 
uiteraard aanzienlijke verande
ringen in de plaatselijke situatie 
bracht. O.m. werd de stad uit 
haar maandenlang isolement 
verlost, doordat langs de k~st 
de verb in ding met West-Java 
tot stand werd gehracht. Het 
artikel bleef desondanks he
langrijk genoeg. Het is door de 
redacti~ echter bier en daar 
geadapteerd. 

Zoals overal in de archipel hebben 
ook te Semarang gehouwen en wo
ningen zwaar te lijden gehad van de 
J apanse ,welvaart'.', zodat uit v~l~ per· 
celen alle Iicht-, water- en gasle1dmgen 
waren verdwenen. W at betreft de wa
ter- en gasleidingen, maakte dit niet 
veel uit, omdat er te Semarang stro· 
mend water noch. gas is. De electrici
teitsvooi·ziening was door de inrichting 
van een 'nood-centrale weer voor eeil 

- deel der stad (hoofdzakelijk de 
militaire gebouwen, Europese woimwij
ken en ziekenhuizen) geregeld. De 
grote handicap ondervon~en ~i~ de 
weder-installatie van h chtleidmgen, 
fittings e.d., werd ondervangen door 
de individuele aanschaffing van deze 
l)enodigdheden op de diverse pasars, 
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. waar zij in vele stalletjes te koop 
waren, natuurlijk geen nieuw materiaal. 
Door de arote vraag waren ook de 

b "h prijzen van die aard, dat men z1c 
slechts het allernoodzakelijkste aan· 
schafte. 

Weinig Iicht. geen gus 
De kracht-centrale te Toentang, die 

v66r de oorlog Semarang van electri· 
citeit voorzag, lag tot voor kort, even· 
als het waterkrachtstation, op circa 18 
km van de stad op repuhlikeins ge
bied. De hezetting ervan door de 
Nederlandse troepen zal, naar men 
hoopt, spoedig verbetering brengen . 

Ofschoon dus de drinkwatervoorzie
ning van Semarang nu weer mogelijk 
wordt, zal herstel nog wei even duren, 
daar in de woningen dikwijls de buizen 
zijn weggeteerd, zodat toestromend 
water vele onaangenaamheden zou 
meebrengen. 

Ook gas is er nog niet in Semarang. 
W el is men er in geslaagd de fahriek 
weer te restaureren en is men doende 
het buizennet aan een grondige revisie 
te onderwerpen , maar bet zal zeker nog 
wei enkele maanden duren~ voor men 
met de productie kan beginnen, ter
wijl" in dat geval ook eerst de meest 

vitale gehouwen (zoals ziekenhuizen 
e.cl.) aan de beurt zullen komen. 

AI met al kan nog steeds worden 
gezegd, · dat de Semarangse huisvrouw 
het niet eenvoudig heeft, vooral als zij 
geen goede put bezit. Zij moet er dan 
genoegen mee nemen om per dai, per 
persoon met 30 liter zoet- water (nog 
geen 2 petroleumblikken) te volstaan, 
' 'Oor schoonmaak, koken en baden. 

Bedienden - vroagstuk 
Het bedienden·vraagstuk is, naar 

wordt beweerd, niet zo moeilijk als in 
Soerabaia of Batavia. Mannelijk per
so.neel is duur, JI. 40.- tot fl. 50.
per maand voor een djongos. H et 
vrouwelijk personeel is redelijker in 
haar eisen en ook minder moeilijk te 
hijgen. Een bahoe en kokkie kan men 
veelal voor fl. 15.- per maand elk 
krijgen. Aan het gehele huispersoneel 
moet men echter minstens 1 volledige 
hoofdmaaltij d per dag verstrekken, 
naast bet salaris en dat was tot voor 

· kort de nekslag voor vele gezini_Ien, 
toen een liter rijst (0,8 kg.) fl. 4.50 tot 
fl. 5.50 kostte. Nu zijn die prijzen 
aanzienlijk gedaald. 

Distributie en zworle morkt 
Van de distributiedienst ontving 

iedere Europeaan per dag per pers()on 
100 gr. heras, welk kwantum voor een 
volwassene onvoldoende is, zodat bet 
restant en ook de dagelijkse voeding 
van het personeel op de .,zwarte markt" 
moest worden gekocht. Ook hierin he· 
gint nu verhetering te komeu. 

0 

In tegenstelling tot de levensmidde· 
len, was Semarang op liet gehied van 
textiel en meubilair vrij billijk, . in ver· 
gelijking met bijv. Soerabaia en Bata
via. Dit wordt althans heweerd door 
mensen, die op dit gehied ervaring 
hebhen opgedaan. 

Men kan bier op de pasars en hij 
verschillende Bombayers goed terecht 
voor zulke art~kelen als : witt~ ~rt1'll 
khaki, katoentJes (voor ochtendJU 
jes) en sarongs (hedrukt en gebatikt 
tegen prijzen, die vergelijkenderwijze 
nog redelijk zijn. 

Ik hoop hiermede aan eventuele 
belangstellenden een beeld te hebben 
gegeven van de toestand te Semarang. 
W ellicht zijn er ook in andere p1aatsen 
in dit land mensen~ die van hun stad 
wat plaatselijke bijzonderheden kun
nen verstrekken. lk stel mij voor, dat 
niet aileen de re"dactie van ,De Uit
laat", doch ook meerdere !eden van 
ons personeel hieromtrent graag eens 
iets meer zouden w~llen horen. 

~'j~:. :.::t:"~~:,:;;;~~-~- --~ 

I , Beste P aatje, I 
. ,V hebt me, bij Uw nog vrij plotselinge · vertrek met onz~ Nieuw Rolla~ 

naar het oude Holland, een brief geschreven met de vermanmg. Uw naam In ? 

~ De Uitlaat niet zo dikwijls -en liever h elemaal niet- te ?ehrmk~n. Ik moet I 
{ desondanks nog enige malen zondigen, beste P aatje. Het IS n.l. met, zoals U I 
I schrijft, dat U niets anders dan Uw plicht deed en dater in Uw werk verder 

niets verdienstelijk zat. Allen in bet be'driJf, waarvan U th~?s afscheid h~bt 
uenomen weten dat en denken er gelukk1g anders over. ZIJ hebben V m et ~ 

I leren wa~rderen om h etrreen V als Uw plicht deed, maar juist om al hetgeen 
1 U naast en buit~n Uw d;ukke werk deed voor iedereen, die nooit tevergeefs 

I 
Uw hulp inriep. . . ~ 

Het was misschien niet Uw hedoeling, dat ik Uw dank aan de dzrect1e, 
aan Uw chefs en collega's e11: aan Uw werkv.olk la~~s dez~ weg overh~_acht. Ik 
doe het toc}l maar, Paatje Den H artog. En 1k schnJf V m et persoonhJk, m aar I 

J doe het via De Uitlaat om V te zeggen, dat wij allen U dankbaar zijn voor 
f hetgeen V hebt hijged;agen tot de snelle wederophouw van het bedrijf en de 

I 
maatschappij. Wij zullen V niet verge-ten en wij allen l10pen, dat U nog vele ~ 
jaren in goede gezondheid van Uw welverdiende rust zult mogen genieten . . 
En al zou U op het kantoor van de Uitlaat-redactie de hele hoel kort en 

l k~ein ~.omen slaan: de volgende maa nd zet ik een t ekening van U in ons l 
f orgaan . J. B. B. 

~,...... ..._.~••r-= ~~ -.:, ...,~ ......,.,,....-- ---.;;c~~ _,..,., ....... ,...,, ..._ 



K. P. M.-Nieuws 
handeld gedurende hun reizeq aan 
boord van de K.P .M.-schepen. Hij 
hrengt verder hulde aan ,de oude 
garde" , bij wie hij ,,zo'n prachtige 
sportieve werkzaamheid en saamhorig
heid met hun maatschappij" - consta· 
teerde. Res. 1e Luit. De Graaf verzocht 
o'm zijn speciale waardering over te 
brengen aan gezagvoerder Stelma van 
de Both, gezagvoerder Den Dulk van 
de Generaal Michiels en gezagvoerder 
Motta van de Ophir. · 

Op 31 Juli 1947 heeft de Vereniging 
voor Onder-Officieren B. der K.P.M., 
c!e vakvereniging van het voor onze 
maatschappij zo helangrijke corps van 
lading· en proviandklerken, motor· en 
machinedrijvers, arc hi pelbof me~sters 
enz., de groep van die vaak stille, doch 
harde werkers, waarvan dikwijls de 
goede gang van zaken aan boord in zo 
helangrijke mate afhangt, haar 10-
jarig hestaan herdacht met een feest· 
avond in h et 1ogeergebouw op 'Tjikini. 

De goede verstandhouding, die er 
tussen de jubilerende vereniging en de 
bedrijfsleiding van de K.P.M. bestaat, 
was hij deze gelegenheid tot uitdruk· 
king gekomen in een invitatie van het 
bestuur der V.O.O.B. tot bijwoning der 
berdenking aan de directie van de 
K.P.M. en een aantal van h aar mede· 
werkers, waarvan o.m. door de beer 
Hens en de chefs van de afdelingen 

XD.', T .D., C.D. en P.Z. gebruik werd 
~aakt. 

Door de heer Hens werd het bestuur 
van de vereniging, namens de Raad 
van Bestuur der K.P.M. en de directie 
in Nederlands-Indie, met haar jubi
leum gelukgewenst in een redevoering, 
waarin hij o.a. op bet grote helang 
wees voor bet onder-officieren-corps 
en de K.P.M. heiden, van een goed· 
geleide vakvereniging, de aangename 
en tot goede en snelle resultaten lei· 
dende samenwerking met de V.O.O.B. 
releveerde en de hoop uitsprak, dat 
het de jarige op haar verder levenspad 
voorspoedig zou mogeri gaan. 

De voorzitter van de V.O.O.B., de 
beer Sumampouw legde er in een 
rede de n adruk op, dat het de taak van 
een goed geleide vakvereniging is om 
bij het nastreven van de belangen 

0
1 '\rer leden -altijd een open oog te 

Jbben voor de mogelijkheden, welke 
het bedrijf van de werkgever hiedt om 
het gestelde doel te hereiken, terwijl 
hij de leden op het hart drukte om 
trouw en e~rlijk de plichten, welke hun 
verhintenis met de werkgever hun op
legt, te hlijven vervullen. 

W anneer de stemming barer leden 
op de avond van de 31e Juli daarvoor 
een maatstl}f zou kunnen zijn, dan kan 
de V.O.O.B. de toekomst vol vertrou· 
wen tegemoet gaan. 

• 
- De kapiteins van de ,notedoppen", 

de ,Ta"- en ,Be-" coasters, zijn op 
18 Juli j.l. veilig met de Sibajak in 
Rotterdam aangekomen. Zij werden 
door de heer M. C. Koning, voorzitter 
van de raad van hestuur van de K.P.M .. 

verwelkomd en 
board waren ook 

Het ,,Daghlad 
ceerde een foto. 

toegesproken. 1\an 
drie hoofdwtks. 
Scheepvaart" puhli· 

0 

-1\1 kort na de bezetting van Che· 
rihon door de Nededandse troepen is 
h et K.P.M.-agentschap aldaar ber· 
opend. Tot agent is aangesteld de beer 
A. C. J anssen. 

De haven is - zoals trouwens ook 
T egal- r eeds weer in h et norm ale ar
chipel-verkeer opgellomen, n.l. in de 
lijn A. (Singapore-Java-Bali v.v.). De 
ligtijd te Priok is in verband hiermede 
met 2 dagen bekort. Op de heenreizen 
zullen Proholinggo dan wel Banjoe
wangi - de heropende Oosthoek-ha
vens- facultatief worden aatigedaan. 

,On:~:e hartelijke dank ook", zo 
schrijft kapelmeester De Graaf, ,voor 
het gratis vervoer van Kees, onze hok." 

Deze nieuwe regeling is op 8 Augus· 
tus j.l. ingegaan. 

• 
- In een circu1aire voor het gehele 

personeel d.d. 23 Augustus van h et 
vorige jaar werd, naar aanleiding van 
de ontdekking ener helangrijke diefstal 
aan hoord van een onzer schepen, op 
allen een beroep gedaan om een einde 
te maken aan verschillende onregel
matigheden. Tevens w~rd de ernstige 
waarschuwing geuit, dat in de toe
komst' strenge maatregelen zouden 
worden genomen tegen hen, .die han
delingen zouden plegen, w~ardoor de 
goede naam van de K.P.M. in discrediet 
zou worden gehracht. 

Toch- hehhen kortgeleden twee 
leden van de etat-major van een onzer 
schepen zich goederen toegeeigend, die 
tot de lading behoorden. Ter heveili
ging zowel van de naam der maat
schappij als die van het corps scheeps· 
officieren heeft de directie de hetrok
kenen op staande voet oneervol ont
slagen. 

In verband hiermede vestigt de • 
directie er de aandacht op, dat bij een 
eventuele herhaling de kwestie niet 
meer alleen intern zal worden afge· 
daan, doch de politie er in zal worden 
gemoeid. 

• 
-De kapelmeester van de ,,P~i~s 

Bernhard"-kapel, Res. 1e luit. M. de 
Graaf, die aan boord van verscbillende 
scbepen onzer maatschappij heel wat 
mijlen door de · a1·chipel heeft gereisd, 
heeft zich in een schrijven tot de di
redie gericht. Hij brengt daarin mede 
riamens de gehele kapel dank voor 
, de werkelijk sportieve en guJhartige 
manier", waarop de militaire muzikan
ten, die zoveel hebhen gedaan yoor de 
jongem op de buitenposten, zijil be-

• 
- De surveyor W. J. A. H. Venema 

van het agentschap te Singapore, is op 
4 Augustus j.l. met zijn gezin voor 
verlof naar -Australie vertrokken. Wij 
wensen de familie Venema een prettig 
verhlij£ in het nahuurland. 

•• 
- P akhuismeester E. 

Singapore overgeplaatst 
waar wij hem gaarne 
werkkdng toewensen. 

Swart is van 
naar - Medan, 
een prettige 

• K.P M.-nieuws. 
Vervolg zie pag. 16. 

't Is Zondag; wij dansen 
en onze functies wiegen 
op de cadans ener beidense vreugd! : 

Now, boy, don't he tired 
because the hand is hired 
to play for hours on end 
in de roezemoes van het 

borrelgeneugt', 
Jij geeft je liefde 
en ik gee£ mijn jeugd. 

't Is Zondag; wij dansen 
en raken gewend aan elkaar 
en aan het rhythme der hand: 

Now, honey, he sweet 
while our feet are tapping 
the rhythm of human greed 
in d€2 roezemoes van het . 

borrelgeneugt' : 
J ij hebt je ervaring 
en ik heb mijn deugd. 

't Is Zondag; wij d~sen 
en ooze verlangens zijn afgestemd 
op de tziganenzang van de hand: 

Now, darling, he good 
while our souls are holding 
the precarious balance of our 

mood 
in de roezemoes van het 

borrelgeneugt': 
Jouw liefde en ervaring 
Mijn jeugd en mijn deugd. 

Logeergebouw. van Leen.t. 13 
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Bij de caricatuur 
Op de . vorige reis van de Nieuw

Holland met troepen van Nederland 
naar Indie was de tekenaar Nieuwen
huys aan hoord om voor , Welfare" een 
aantal schetsen en caricaturen te maken 
van het le-ven op een troepenschip. Op 
de reis naar Nederland zou hij het
zelfde doen van het Ieven der evacuees. 

Tekenaar Nieuwenhuys heeft ook de 
caricatuur gemaakt, die wij hiernaast 
afdrukken. Het origineel was in kleu· 
ren, doch reproductie daarvan bracht 
technische moeilijkheden en nogal· hoge 
kosten mee, weshalve wij daarvan heh
ben afgezien. 

Van links naar re~hts zien wij van 
de chat-major des gezagvoerders fameuze 
bediende Fernandes, die kennelijk een 
glas bier tremt. Op de pet van de kapi· 
tein zit des kapiteins ,waakhond", 
,,Tik"{)es". Dan, als op een troon, kapi
tein Van der Starre met zijn speel
zeilhootje. Op het tafeltje voor hem 
het lege glaasje~ waarvan -naar ieder 
in het hedrijf weet- de kapitein een 
Q t vijand is. (Van voile glazen trou
wens ook. Die kan hij niet uitstaan en 
maakt ze onmiddellijk weer leeg ......... ) 
V ervolgens, na de twee commande
rende troepen-officieren, eerste stm:ir
man Sypestijn met z'n ankertje, hoofd. 
machinist Adriaansen met een Engelse 
sleutel, administrateur Mulder met de 
koffiekan (vermoedelijk aan kapitein 
Van der Starre verspild ..... .... ... ) , 2e 
stuurman Hoomans en · 3e stuurman 
Tjehbes. , 

De tekening werd ons voor repro. 
ductie welwillend door kapitein Van der 
Starre afgestaan. 

Schepen 
van de week: 

De Coasters 
In de wekelijkse uitzending win Radio Ne.. 

Q nd P.C.J. ,.Familiegroeten aan zeeva. 
renden" worden op W oensdag 3 September 
a.s. de bemanningen van de vier _ coaslers 
Beaso, Belanta, Berombang en Besori, die op 
weg zijn van Nederland naar Indie, opgeroepen. 
De scheepjes zullen op die qag zich ergem; 
in de Rode Zee hevinden. 

Blijkbaar is de aanwijzing der coasters door 
Amsterdam geschied, Hier in Batavia had
den wij voor 3 September de Tegelberg gl!. 
kozen, doch wij vreesden al dat de aanwijzing, 
die omstreeks 23 Aug. telegrafisch gescbiedde, 
te laat zou komen in verband met de vcle 
voorbereidingen, die moesten worden getrof. 
fen. Aangezien 3 September een z.g, ,reserve. 
datum" was, js daarin blijkhaar door het hoofd. 
kantoor in Amsterdam voorzien. 

Voor K.P.M.·schepen zijn nu nog twee data 
gereserveerd in 1947, n.I. 15 October en 3 Dl!· 
cembl!r, waarover wij met Amsterdam en P.C.J. 
m overleg zullen treden. 

DE KINDERMOND 

I OP HET DEK l 
, Mammie, waarom mag Pappie niet 

met een bloot bovenlijf op het pomm~l
nadeldek en die mevrouw wel?" 

,Die dame loopt niet met een bloot 
hovenlijf. En jij moet niet zo op andere 
mensen !etten, anders moet je in het 
hok van de kapitein!'; 

,Moeten dan alle mensen, die op 
andere mensen }etten, in het hok van 
de kapitein, Mammie?" 

,}a". 
,W,aarom stopt de kapitein Mammie 

dan niet in het hok ?" 
~,Houd je mond !" 
,Mammie, als we nou in Holland 

komen, wonen we d·an in een heel mooi 
kamp?" 

,In Holland gaan we in een echt huis 
wonen, kindje". · 

,En waar wonen de Jappen dan, 
Mammie?" 

,In Holland zijn geen Jappen, schat". 
,,Heerlijk, Mammie, om geen Jappen 

meer te zien! En hoeven we dan nooit 
meer in de rij te staan, Mammie ?" 

,Nee, kindje". 
,Mammie,. waarom heeft die dame 

zo'ri korte hroek aan ?'' 
,Dat is geen hroek, dat is een short". 
~,ilk dacht, dat een schort er hed 

anders uitzag~ Mammie". 
Even stilte. 
,Mammie, de Nieuw-Holland is toch 

een Hollands schip, ja Mammie ?'' 
,Ja, kindje". 
,.Maar waarom spreken al die kapi· 

teinen van het schip dan Engels" . 
,Dat vertel ik je wei, als je groot 

bent". 
,;U vertelt me erg veel, als ik groot 

hen, he Mammie ?" 
,Ja, kindje". 
,Mammie, als ik groot h~n, vertelt 

U me dan ook, waaronr aile Mammies 
d'r lippen rood verven?'.'. 

,Als je zoet bent". 
.,Mammie, wat . heeft U liever: een 

grote aardappel of twee kleintjes?" 
,Dat hlijft het zelfde, kindje" . . 
,Mammie, als ik de · dokter lief aan· 

kijk, krijg ik dan een dekstoel?". 
,Nee, kindje, die krijg je aileen · als 

je ziek bent". 
,;W aarom speeit die zwarte mijnheer 

muziek, Mammie? Moeten wij · hem nu 
een cent geven?" 

,Nee, kindje, dat hetekent etenstijd". 
,Kom maar, dan gaan we eten". 
,Krijg ik dan deze keer twee kleine 

aardappeltjes, Mammie". 
,Ja, kindje". 

• 
Uit de ,Nieuw-Hollttnder", · scheeps-

krant van de Nieuw Holland. 

.J~BILEUM 
,De Rengat vertrok op 26 J uli van 

M11kassar na van Hfdwtk te zijn ver· 
wisseld. De ene ging n.l. naar; de andere 
kwam net uit · het ziekenhuis. Edoch, 
dit was maar niet zo'n gewone over
plaatsing. Voor vertrek verscheen de 
sub-agent aan boord, die mij iets ver· 
trouwelijks mededeelde, als gevolg 
waarvan 's m01·gens 28 Juli de Rengat 

· aan BB geheel feestelijk in de vlaggen 
zat. Na het ontbijt mocht ik de juhilaris, 
Hfdwtk J. de Vries, namens de directie 
feliciteren met zijn 25-jarig juhileum. 
De gebruikelijke enveloppe was er niet 
bij. Er was wei voldoende · geJd aan 
boord, maar dan had ik een acte-tas 
moeten overhandigen, in plaats van een 
enveloppe. Bij gehrek aan groot geld . .. 

Na een genoeglijke lunch, arriveerde 
de Rengat om vier uur 's middags voor 
de kleine kali te Bandjermasin en kre
gen we order om tot de volgende mor: 
gen te blijven liggen, zodat het feest in 
gepaste vrolijkheid door ons drie-tjes 
(Ra-vesteyn, de Vries en Gerken. Red.) 
is voortgezet. Bij aankomst te Bandjer· 
masin, de volgende morgen, kreeg ik 
echter een kouwe douche, toen de heer 
Schotel onder het afmeren naar hoven 
riep:: ,W aarom luchten jullie je vlag
gen? Zij ze nat geweest?" 

} . H. } . v. Ravesteyn 
Rengat. 

DE MEELZEEF 
Priok, 20 Augustus: 
De chef van een zekere afdeling had 

van een jonge dame het verzoek gekre· 
gen om haar te helpen aan een stukje 
kopergaas van ongeveer 25 X 25 c.m. 
Om meel te zeven. Beseffend, dat 

het tegen Nieuwjaar hegint te }open en 
ienkend aan de oliehollen -waar hij 
gek op is- meende hedoelde chef,. dat 
hier eenvoudig moest worden geholpen. 

Op Priok vroeg hij aan een van z'n 
employe's -een jongeman, die onder 
de Yanks heeft gediend, hetgeen mis· 
schien veel uit het vervolg der historie 
verklaart- om eens te kijken, of er nog 
een meelzeef in voorraad was. 

Na een poos kwam de employe terug 
met het volgende hescheid: 

,Het spijt me, meneer, maar we heh
hen geen geldkistjes of hrandkasten 
meer". . , In ~j 

De chef keek uiteraard nogal verwon· 
derd en hegreep niet goed, waar z'n 
ondergeschikte het eigenlijk over had. 
En hij vroeg hem dus: 

,Waar heb je eigenlijk naar gezocht ?'' 
,Of we nog een mail safe hebben", 

luidde het antwoord . 
De repliek van de chef is door de 

redactie gecensureerd. 15 
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V ervolg K.P.M.-nieuws. 

-Uit een brief van Van den Mee· 
rendonk (qie het in Holland uitstekend 
maakt) : ,Het is anders opvallend, 
welke interes.se er hier in Nederland 
voor De Uitlaat hestaat. Ik kan geen 
K.P.M.·er tegenkomen, of hij had m'n 
facie in De Uitlaat gezien. ledereen 
vond,. dat ik er in werkelijkheid toch 
wei iets heter uitzie". (Sorry, heer Van 
den M eerendonk). · 

• 
-Toen de Ophir in de eerste dagen 

van de Nederlandse po]itione]e actie op 
weg naar Soerabaia de kust bij Grissee 
passeerde, Josten de repuhlikeinse 
,kanonniers'' op de wal een paar 
(;lecht-gemikte schoten. Op de Ophir 
keek men een JJeetje verhaasd, maar 
dat was ook alles. Het schip heeft in 
de afgelopen oorlog wei iets anders 
meegemaakt dan de zielige piepertjes 
van de overigens non-existente re· 
puhlikeinse ma1·ine .. . .. . 

-Op 13 Augustus j.l. heeft in de 
directiekamer van het hoofdkantoor 
directeur Pronk de zijden commodore
vlag overhandigd aan Kapitein Van 
Noorden, de scheidende gezagvoerder 
Vl!n het m.s. Ruys~ De directeuren Hens 

· e,n De Jong1 alsmede de dienstchefs 
De Koe, Ruys en Mattem waren hier· 
bij aanwezig. 

De heer Pronk sprak de scheidende 
gezagvoerder warm toe en haalde vele 
oude hel'inneringen op. Met lof sprak 
directeur Pronk over de vele verdien· 
sten van kapitein Van Noorden, voora] 
gedurende de tijd, dat hij in Australie 
Chef N.D. was van het ,vlucht-hedrijr', 
toen de Japanners de haas speelden in 
Indie. Zijn benoeming tot gezagvoer
der van het grootste en moois'e schip 
onzer maatschappij was een heloning 
voor zijn verdiensten. Kapitein Van/ 
Nooz·den was zichthaar geroe,rd, toen 
hij de prachtige vlag in een houten 
kistje uit handen van directeur Pronk 
ontving. In sobere woorden dankte hij 
directie, dienstchefs en personeel voor 
de hem steeds in alle opzichten ver· 
leende medewerking. 

Kapitein Van Noorden is vermoede
lijk de laatste gezagvoerder, die de 
commodore-vlag der K.P.M. krijgt, 
aangezien de grote schepen in de ge
fuseerde J.C.P.L. zullen overgaan. Dit 
feit verleende aan de plechtigheid wei 
een bijzondere betekenis. 

Van de plechtigheid werd, behalve 
foto 's (die mislukten!) een film ge· 
maakt voor het journaal ,W ordende 
Wereld" van het Gouvernements-filmhe· 
drijf, die in de Indiache (en Nederland
Be-) b1oscopen zal worden vertoond. 

Kapitein Van Noorden zal na een 
verlof in Australie met pensioen gaan. 
Dit betekent voor hem echter niet de 
rust, die hij verdient. Hij heeft de 
functie van Chef N.D. aanvaard bij de 
,Zuid-Amerikaanse: scheepvaart-maat· 
schappij Dorero, met wie de K.P.M. 
nauwe relaties onderhoudt. Zodoende 
zal ook op zakelijk gehied in de 
toekomst het contact met de thans 
scheidende gezagvoerder zeker door 
de maatschappij worden onderhouden. 

Men zie ook de foto in dit nummer . 

• 
-Met de Van Goens arriveerde te 

Samarinda een der.de transport Timo
rezen, die in de mijnen van de Steen· 
kool-ontginning te Loa Koeloe te werk 
worden gesteld. Er werken nu al onge
veer 500 Timorezen in de steenkool· 
mijnen. 

• 
- Het Samarinda-agentschap heeft 

verzoeken outvangen om prijsopgaven 
van aldaar vervaardigde rottan-zitjes. 
flier zijn ze: eenvoudige uitvoering 
(4 lage stoelen met tafeltje) fl. 80,-; 
z.g. ,,K.P.M.-model" (4 hoge stoelen plus 
tafel) fl. 130,- en een melee bestaande 
nit 3 lage stoelen, 1 tweepersoons bank 
met rugleuning,_ 1 tafeltje (rond of 
rechthoekig blad) plus 1 hijzet-tafeltje. 
fl. 135,r-. Het staat niet in ons bericht 
van de ,Uitlaat"·correspondent, doch 
wij nem<m aan, dat Samarinda graag 
hestellingen zal accepteren en dat de 
K.P.M. voor een zacht prijsje wei voor 
het vervoer zal willen zorgen. 

• 
-Bij de herovering van Balikpapan 

door de Amerikanen en Australiers 
werd het mooie K.P.M.-huis in Klan· 
dasan zwaar heschadigd. Het kantoor 
hoven het water brand de a£. Van de 
vroegere agents-woning is niets meer te 
vinden. Aile steigers, hehalve oliestei
ger 6 en grote steiger 5, . werden ver·. 

nield. Het voormalige zeemanshuis 
was nog niet zo erg in puin, of er kon 
een kantoortje, met riant uitzicht over 
de baai, van worden gehouwd. Ook de 
agent woont daar. Het overige personeel 
Ieeft in de billiken pasanggrahan, 9 km 
van kantoor, of in armzalige koelie
hangsals. De T.D. heeft echter gro.te 
plannen en Balikpapan wanhoopt dus 
niet. Met de herbouw van steigers kon 
nog niet wm·den begonnen, qmdat de 
marine een aantal wrakken in de haven 
nog moet opruimen. De haven-outillage 
is zeer gebrekkig. Er zijn geen goedangs 
op de overgebleven steigers, waardoor 
alles op trucks moet worden gelost, wat 
voor een snelle expeditie der schepen 
niet bevorderlijk is. Als er meer sche
pen binnen zijn, moeten ze eenvoudig 
wachten op hun heurt om gelost dan 
wei geiaden te worden. 

• 
-Op 9 Augustus werd op de werf 

van v. d. Giessen de Kalianda voor de 
K.P.M. te water gelaten. 

• 
-Op 7 Augustus zijn de vier !k,: 

bootjes naar Indie vertrokken. Er WI 
veel belangstelling aan de Schiehaven · 
te Rotterdam. 

• 
'-De Balanipa en de Batoebahra, die 

heide op de werf ,De Noord" voor de 
K.P.M. worden gehouwd, zullen in het 
begin van deze maand te water worden 
gelaten. 

-In aansluiting op wat WIJ m het 
.vorige numm~r reeds meldden over 
de algemene tijdstippen der examens 
voor stuurlieden e111 machinisten, be
richten wij thans, dat de eerstgenoemde 
ongeveer op 20 Februari, 22 Mei, 23 
Augustus en 24 November en de laatst
genoemde omstreeks 10 Maart, 8 Juli 
en 6 November van ieder jaar zullen 
aanvangen. 

PRaCTISCH ~EESTERSTURJE 
Het s.s. Van der Lijn loste onlangs 

in Semarang een grote radio-reportage 
wagen van het Ieger op een van de 
laadprauwen, zo schrijft , Uitlaat''-cor
respondent R. von Magius. De kar 
woog 13 Y2 ton, maar dat ontdekte men 
pas, toen zij op de prauw stond. Het 
hele geval joeg de mensen van het 
Semarang-agentschap bij voorbaat al 
de stuipen op het Jijf, aangezien het 
aanwezige stuwadoors·materiaal op een 
dergelijk gewicht niet was berekend. 
De Chef-Etablissement, de heer Esse
baggers, nam dat echter niet en ging 
op zoek. Als gevolg daarvan kwam de 
radiowagen toch vei]ig op de kade. 

VISSER & Co. BATAVIA 

Ziehier het daarvoor gebruikte los
materiaal: een staien sleng (geleend 
van de Van der Lijn en afkomstig van 
het Etablissement Soeraiaha), een 
vioolstuk (van Semarang-zelf), twee 
sluitings ( ook van Semarang-zelf), een 
sluiting (geleend van het N.V. Sema
rang V eem) en een sluiting (geleend 
van de havenwerken te Semarang) . 

Is dat niet een zachte hint aan de 
Magazijndienst in Batavia om de goe
dangs nog eens £link te doorzoeken, of 
er misschien hier of daar niet wat 
stuwadoors-materiaal ligt? Vooral Es· 
ilebaggers zou erg dankbaar zijn. 
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