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SCHEEPVAART-BALANS OPGEMAAKT 
Redeliik gunstige situatie 

Uit een vraaggesprek, dat Radio 
Indonesie (zender Batavia) on
langs heeft gevoerd .met de heer 
W. van Enst, hoofd van ·de af
deling Scheepvaartzaken van het 
departement van Economische 

alwaar gezonken schepen, wrakken en 
andere obstakels dan eindelijk uit de 
weg zullen kunnen worden geruimd. 

Diefstallen ofgenomen 

~aken, verklaard·e laats~enoemde, 
·~at het er met de scheepvaart van, 

naar en in lndonesie •naar om
standigheden redelijk goed voor- . 
staat. 

Voorts verklaarde de h eer Van 
Enst, dat kon word,en geconsta
teerd, dat het aantal havendief
stallen relatief sterk is afgenomen 
dank zij betere en scherpere con
trole en efficientere methoden 
van lading-behandeling in de. ~a-

De heer Van Enst zwaaide bij
zond-ere lof i.oe aan onze maat
schappij, toen hij zeid·e, -dat in het 
inter-insulaire verkeer het tekort 
aan scheepsruimte uit de jaren 
1946 en 1947 door de u.itbreiding 
van de K..P.M.-vloot een goed 
·deel i s ondervangen. Onz·e maat
schappij heeft weHswaar nog 
enkele schepen in r.harter (n.l. 8 
van huitenlandse eigenaren) ~ 
.loch volgens de ·heer Van Enst 
is het wei waarschijnlijk, dat deze 

• . :harter-contracten nog -dit jaar 
zullen kunnen worden heeindigd, 
dank zij de aankomst in Indie 
van nog meer nieuwe K.P.M.
schepen. In he t inter-insulaire 
verkeer bestaat derhalve thans 
geen achterstand meer. Het is , 
zelfs sterk toegenomen. 

Havenverhetering noodzukelijk 
De grootste factor, die een nog 

snellere outplooiing van het archipe1-
verkeer belemmert, blijft de toestand' 
van verschillende havens. 'Veliswaar is 
er op dit gebied zeer veel verbeterd, 
maar er zijn toch nog steeds havens, 
waar alleen schepen met een bepaalde 
- geringe- diepgang kuruten . binnen
lopen, zoals b.v. Pontianak en Bandjer
masin. Wij herinneren er in dit verband 
nog aan, dat binnenkort opnienw een 
grote drijvende bok in sleep Nederland 
zal verlaten met bestemming lndonesie, 

vens. In vorige nummers van ,de 
Uitlaat"_ hebben wij verschillende 
mededelingen ~daan over het
geen op dit gebied juist door onze 
maatschappij werd verricht. De 
verklaring van de heer van Enst 
m enen wij -dus te mogen zien als 
een min of meer officiele pluim 
op de maatschappij-ho·ed. 

· Bijnn een millioen ton 
De export van Indonesische p roduc

ten, zo zeide de heer Van Enst verder, is 
in de laatste twee jaren sterk gestegen . 
Dientengevolge zijn nu aUe uit Indone
sisch e havens vertrekkende schepen be
hoorlijk beladen, zelfs nu het draag
vermogen van de vloot ongeveer 10% 
gi·oter is dan voor "de o01·log. Meegere
k end de schep:en, die nog in aanbonw 
ziju, bedraagt qet huidige draagvenno
gen 982.000 ton. Voor de oorlog was dit 
879,686 ton. De s troom van ond'erne
mings-producten naar het bnitenland 
weerspiegelt zich uiteraard ook in het 
archipel-verkeer en het is him·in, idat 
juist onze maatschappij zulk een belang
r ijke rol vervnlt. Onze schepen in het 
int,er-insulaire verkee1· vn1len om zo te 
zeggen de Nederlandse- en talloze bni
t eulandse schepen, d'ie de export-pro
dncten naar de ;vereld-be: temmingen 
afvo:eren. Op de onmishaarheid van deze 
schakel, d'ie de K.P.M. is in de econo· 
niie van dit eilandemijk, kan niet ge
noeg de nadruk worden gelegd. Geeu 
K.P.M.-er, of h~j nn aan d.e wal-dan wei 
op d'e vloot werkt, mag dit ooit nit het 
oog verliezen. 

Austrulische boycott 
De Australische boycott tegen Neder

landse (en Nederlands-Indische) ache
pen, heeft toch niet knnnen verhinderen 
-".lO zeide de b eer Van Enst- dat aile 
Nederlandse goederen nit Anstralie zijn 
afgevoerd', doordat onze schepen met 
eigen laadploegen kwamen en dns met 
de , wharfies" en hn11 politiek gekra
keel niets te maken hadden. Het enige 
nadeel der boycott was, dat de in de 
oorlog reeds g-ekochte relief-goederen 
aanzienlijk later in Indonesie arriveerden 
dan mogelijk ware geweest . Aileen h et 
Indonesische volk, van wie de Anstra
liers voorgeven znlke goede vrienden en 
permanente heschenners te zijn, h eeft 
van de boycott geleden. En verd'er 
- zonden wij willen opmerken- de 
Australische handel, die nu hemel en 
aarde tracht · te bewegen om zich weer 
in d-e Ind'onesische in- en nitvoerhandel 
te ellehogen ......... H et opheffen van de 
boycott heeft, volgens de h eer Van Enst, 
nog niet geleid tot een intensief scheep
vaart-verkeer tussen ll}donesie en 
Australie .. R et ladingaanbod blijft nog 
teleurstellend. De beer Van Enst zeide, 
dat dit mogelijkepvijze verband hield 
met vrees van in- en exporteu1·s voor een 
plotselinge herlevlng van de boycott. 
Onzes inziens houdt het echter ook ver
band met d'e nogal hoge in- en nitvo:er
rechten, die door de Nederlands-lndische 
regering worden geheven, alsmede he t 
strenge licentie-systeem . . 

Vervoer nuor en von Nederland 
Wat h et passagiers-verkeer van en 

naar Nederland betreft, zeide de heer 
Van Enst, dat de beide ,liners" Oranje 
en Willem Ruys het aanbod niet kun
nen verwerken. Zodoend'e is er een 
achterstand in het schema der gezine
hereniging .. Van Indonesie naar Neder
land is er zulk een achterstand niet 
meer, omdat het vervoer van evacuees 
practisch afgelopen is. Desond'anks is 
het zeer de vraag, of het lonend zou zijn 
om een of twee grote passagiersschepen 
t en doen bonwen, aangezien de bonw-

Slot: :rie pag, 2. 
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EXTRA-BONUS 1948 
- De Raad van Bestuur heeft in zijn 
ve!"ga<lering van 27 Juli j.l . . zijn goed
keuring gehecht aan <le toekenning 
van een extra-bonus aan het inge
deel<le walpersoneel en het varend 
personeel (E.V.P., Onder-officieren
A. en B., I.V.P. en Ghinees- en Ma
leis V.P. ) der K.P.M., dat op 1 Au
gustus 1948 in dienst van onze 
maatschappij was en ·dat in de pe
riode van I Novell1her 1947 tot 
1 Augustus 1948 •een kortere .dan wei 
langere tijd actie£ dienst fi.ee£t ge
daan in ·het interinsulaire bedrij£ in 
ln<lie. (waarond:er begrepen Singa
pore en Penang). 

Deze bonus is . hedoeld als · een 
t~memoetkoming in de hoge kosten 
van het levensonderhoud in Indie. .

1 
De bo.nus bedr~agt voor het wal

personeel een . maand ]Jasissalaris 
en voor ·het varendpersoneel eeu 
maand hasisgage plus eventuele 
ranggage, per 1 Augustus 1948, 
zonder inhegrip van toeslagen, toe
lagen, premies en dergelij~en en 
verminder<l m~t de v;ersohullHgde 
belasting. 

Dit is no. 16 · derd'e jaargang van 

b€ UITLAAT 
Personeels- en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket
vaart-Maafschapp~i· 

• 
Overname uit de inhoud van dit 
blad is slechts geoorloofd met 
hronvermelding. 

e 
Aile stukken, ,De Uitlaat" he
treffende, te adresseren: 

Aan de Redactie van 

.,De Uitlaat", 
p /a K.P.l\1., 
BATAVIA-C. 

• 
Verschijnt 2 X per maand. 

0 

In dlt nummer: 

Balans opgemaakt 
~ 

Het huis in Ho1land 
0 

Van Riemsdijk naar In die 

" Vliegtuig · versus schip 

ONDER -ONS-
H oewel aan het radio.vraaggesprek 

van de heer W. vah Enst. hoofd vmn 
de afd. Scheepvaartzaken van het de
partement van Economische Zaken, 
reeds een betrekkelijke .grote publiciteit 
in de lndische pers is gegeven, /weft de 
redactie toch gemeend het in haar eigen 
woorden en aa;ngevuld met enige aan
•vu!lende bijzonderheden ook in deze 

. ,Uitlaat" te nwgen afdrukken, gezien · 
het feit, dat een loftuiting op de gunstige 
scheepvaart-situa:tie hier te lande eigen
lijk teven.S een rechtstreekse hulde voor 
onze nwatsclrappij insluit. De ret:Wctie 
is ervan overtuigd. _ dat vele kzers 
- vooral op de vloot- v.an het betref
fende radio~vraaggesprek no~ geen of 
onvoldoende kemnis hebb.en genomen, 
hetgeen vennoedelijk in nog sterkere 
mate geldt voor onze uitgebreide lezers
kring in het M oederland, die het aidus 
toch nog zal kurmen lezen en zich met 
Olns zal lwnnen verheugen in de ziqh 
steeds verbeterende positie van de Ne
derkmdse koo pvaardij in de I ndische 
water en. 

* 
V oorts is de redactie erin geslaagd 

de hand te leggen op n.adere bijzonder· 
heden inzake de mogelijkheid tot het 
bouweJ~ van een huis in Nederland, met 
stewn der Regering. Men vindt e.e.a. op 
pag. 3 va;n dit mz.mmer. 

Een aardige bijdrage is die van 
de heer Talcken 'v.an de T:D. over de 
,Van Riemsdijk", het eerste sc:hip van 
de ,Reiniersz" -klasse d4t in ltet midden 
van September a.s. op zijn maiden-trip 
naar Indo:nesie vertrekt. Op de foto· 
pagina hebben wij ·een plaat van de 
.. Van Riemsdijk" afgedrukt, genomen 
rnadat het schip u:as gelicht en de schade 
Jc9..n worden opgrenomen. ' Wij zien vol 
belangsteUing uit naar deze nieuwe 
4.500 tonner, die zich dus in October a.s. 
bij de vloot zal tloegen, 

* 
Behal~e lwt •vervofg en slot van de 

verh.andeling van . ir. Schepers over 
maten en gewichten V(lln schepen, publi
ceren wij ilnJ.dit num.m er een roadere by
dmge over de strijd om lzet passagiers
vervoer, die zich in steeds sterkere mate 
ontwikkelt tussen het vliegtuig en •het 
schip en die -n,aar uit de cijfers 

blijkt- op de Pacific-routes door eerst· 
genoemde dreigt te zullen worden !e· 
wonnen. 

* 
Van de heer V~!buwes, vertegentooor

diger van ,Lloyds", ont•viJng de redactie 
een aantal interessante cijfers over de 
wereld·scheepsbouw-sitztatie, die men op 
pag. 11 kan lezen . 

* 
De belangrijkste ,bijdrage'' in. dit 

nummer kwam echter v.an de Raad van 
Bestuur on~J m®tschappij, r,..l. dR 
mededeling inzake de extra-bonus. diP 

·over de periode November 1947-Juli 
1948 zou worden ~n in vele gevallen 
inmiddels reed.s is- uitgekeerd aan 
'het gehele personeel, voor zover datA 
1 Augustus j.l. in dienst was en in W
vengenoemde peri ode •voor kortere· of 
lctngere tijd dienst ]weft gedaan in ht>-t 
inter-insulaire bedrijf (met inbegrip van 
Singapore en Penang). Deze bonus is 
bedoeld als tegemoetkOming in de in
derdaad nog· zeer fwge kosten van het 
levensonderhoud in lndonesie en het 
past ons zeker om van. deze plaats af dP 
Raad van Bestuur dank te zeggen voor 
de wijze, waarop hij daarin het gehele 
personeel te hu!p is gekomen.. De situa
tie is irnlerd!Uld zo , dat de salarissen 
gemeenlijk grote.uitgaven-ineens --b.1.•. 
voor Jdedingaanschaf e.d.- niet toP· 
laten, terwijl er ongetwijfeld vek geval
len te noemen.. zijln, waarin moeizaam 
vergaarde spaa.rduitjes moeten worden 
(llangesproken voor de afd.aening 1.'lWI 

zu!ke gewone dingen als tokorekeninfA 
Onze maa.tschappij /weft 'met de lfllll 
kenning van dcze uitkering ongetwijfeld 
een goed voorbeeld gegeven, ~or 
haar Zeiders aile ltoogachting en waar
deritng verdierwn. 

J.B.B . 
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kosten van dergelijke schepen vrijl'iel 
gelijk zouden zijn aan de gehele nomi· 
nale aandelen-kapitalen de1· rederijen. 
Bovendien valt niet te voorspellen, hoe 
groot het passagiersaanbod in de toe~ 
komst zal zijn, gezien de veranderende 
politieke constellatie en een toenemende 
invloed van het passagiers-vervoer door 
de ]ucht, waar~ver men elders in dit 
niunmer nog een artikel aantreft. 



·HET HUIS IN HOLL.BND 
In no. 14 hebben wij naar aanleiding van een circulaire van een 

Utrechtse finna zeer summier verteld, op we:ke wijze · men in Holland 
met regerings-hulp een huis zou kunnen laten bouwen. Wij gaven toe, 
dat de uiteenzetting op sommige punten niet bijster duidelijk was en 
rieden belangstel!1enden aan, om zich verder rechtstreeks tot de bedoelde 
ffrma te wenden. · Het is der redactie belrend, d.at verschlllende van de 
oudere leden van ons personeel deze raad _hebben opgevolgd. . 

Intussen zijn wij echter, dank zij de chef C.D., de heel; Post, in staat 
om er zelf ook met nadere bijzonderheden op terug te komen. Deze zijn 
outleend aan een particuliere brief van de oud-chef T.D., de heer Verstet~le, 
welke de heer Post welwillend voor publicatie in ,de Uitlaat" heeft willen 
afstaan. LaatstJ!:'enoemde had n.n. om verdere details gevraagd, omdat hij 
voornemens is van zulk een bouwpla n gebruik te malren, terw:ij~ de heer 
Verstelle langs deze weg reeds tot bouw van een huis is overgegaan, n.l. 
aan de Muurbloemweg, tegenover Meer-en-Bosch, aan het einde van de 
Laan van Meerdervoort te Den Haag, dus bepaald niet op zo'n gek punt. 
De heer Verste~e kan dus weten, hoe het met zo'n bouwPlan gaat en 
gezien de belangstelling, die wij met ons vorige artikel hebben gewekt, 
willcn wij / er gaarne nog iets meer van zeggen. · · 

Men kan ~m te beginnen- vele 
d~ls halen uit de z.g. ,Financierings
re\.:.)lng Woningbouw 1937", die de ins
and-outs van de regeringssteun hehelst 
en vermoedelijk -via ons Amsterd"am
kantoor op aanvraag wei te verkrijgen 
zal zijn. 

Toewijzing materialen 
Het woningvraagstukis ook in Neder

land nijpend, zoals wij reeds aantoou
den. HeJ is -evenals bier in lndH!- een 
ernstige belemmering om het leven in 
het Moederland in overeenstemming te 
brengen met bescheiden verlangens, die 
men dienaangaande soma kan koesteren. 
Het bouwen van een eigen huis, vol
gens ·een eigen plan en naar eigen in
zichten (en eventueel op geheel eigen. 
kosten), is wei doenlijk, doch veel min
der gemakkelijk dan met regeringssteun. 
Dat zit '•em vooral in de toewijzing van 
bouwmaterialen, die --zo zij niet g~ 
he...iL, onmogelijk is- grote moeilijk
h£. oplevert. Bij regerings·financie
ring bestaan die moeilijkhed,en niet, 
omdat de regering ook met de materiaal
toewijzingen te hulp komt en zelfs een 
prioriteit verlsent. M•et regerings-finan
ciering kan meQ bouwen waar men wil: 
in Friesland, Zeeland of waar dan ook. 

De tekeningen moeten echter 
zowel door de gemeente, waar men 
bouwen gaat, als door de regering 
worden goedgekeurd. Het bouwen 
vindt plaats onder controle. In de 
keuze van aannem.er is men echter 
volkomen vrij. Laatstgenoetnde re
g.elt verder m-eestal ook alles.. Men 
is ecltter niet vrij in de totale 
inhoud van het huis. Indien men 
van de regeling gebruik maakt, 
mag het te bouwen huis -hetzij in 
een . blok, hetzjj alleenstaande
geen groter inhoud hebben dan 
500 kubieke meter. 

lndeling 
Dat wordt dus geen villa, maar wei 

een huis van redelijke afmetiogen. De 
indeling is net geschikt voor een be
scheiden beurs. Het huis van de heer 
V·erstelle staat in een blok van 7 huizen 
in eerdergenoemde straat. Het ziet er 
ongeveer als volgt uit: 

Ben.eden: een tuintje van 3 meter 
diepte, 2 kamers-en·suite, een 
vestibule, ball, keuken met 
aanrecht, een W.C. en een 
kelderkast. 

De achterkamer der suite 
heeft tuindeuren, die uitko
men op een platje. De achrer
tuin heeft een diepte. van tien 
meter. 

Beide kamers llebhen 
een schoorsteenmantel. 

Boven, le etage: voorkamer en achter
kamer, heide met halcons 
over dte voile hreedte van het 
huis, hadkamer (met naar 
verkiezing lighad of douche), 
w.c. 
~ voorkamer heeft een 

schoorsteen, de achterkamer 
desgewenst eveneens. Tnssen 
de heide kamers zijn . inge. 
bouwde kasten., doch men 
kan --desgewenst- ook 
schui!deuren krijgen. 

Boven, zolder: Drie vertrekken, waar
van er een als slaapkam•er is 
ingericht en waar ook kan 
worden gestookt. De andere 
vertrekken bedoeld ala zol· 
derruimte, 

Kostea 
Het geheel wordt behoorlijk afge

werkt, met 20 lichtpunten, stromend 
water, maar geen warm water en geen 
centrale verwarming. De totale bouw~ 
koeten bedragen fl. 26.500,-. W at extra 

mocrt worden 'aangebracht, komt voor 
rekening van de opdrachtgever, De 
heer Verstelle vroeg b.v. om een grore 
kelder voor de aanleg van centrale ver
warming, lichtpunten en warm stro~ 
mend water in enige kamers. 

Hoe het plan werkt 
Van die f 26.500,:..... is bet rendabele 

gedeelte vastgesteld op f 13.000,-, 
voJgens. de huidige buurwaarde. 
Dit komt neer op een huur van 
f 78,- per maand. De erfp3!Cht be
draagt f 225,- per jaar, aile be1as
tingen in totaal .f 125,- per ·jaar. 
Worden de buren hoger (hetgeen 
wordt verwacbt, n.l. met ongeveer 
20 %) , dan stijgt dus het rendabele 
gedeelte en wordt de Rijksbijdrage 
V'erminderd. · 

Thans . draagt het Rijk. bij 
f 13.500,-, d.w.z. men neemt een 
hypotheek op tot dat bedrag tegen 
4 o/o 's jaars. Jaarlijks betaalt men 
de rente aan de hypotheekbank 
en krijgt men die kosten wederom 
elk jaar door het Rijk terugbetaald. 
Feitelijk beeft men dus geen kos
ren. Na 10, uiterlijk 15 jaren, moet 
men aan bet Rijk zijn f 13..500,
terugbetalen, ter aflossing v.a.n de 
hypotheek. 

Ala men geen hypotheek wil nemen, 
kan dat natuurlijk ook. Dat is echter 
over het algemeen niet raadzaam, omdat 
de belastiligamhtenaar het dan wei op 
U zal verhalen ..... . .. . 

Zo weten we dna nu wat meer over 
deze bouwplannen en danken zowel de 
beer Verstelle als de .heer Post voor de 
gelegenheid, die zij ons hebben ge
schonken ecn ongetwijfeld bestaande 

belangstelling te bevred.ingen. }. B. B. 

Bakongan bij Parigi 
op rif gelopen 

Schip nog niet vlot gesleept. 
Drie schepen ter assistentie. 

In de morgen van 7 Augustus 'jJ. is 
ooze· nieuwe Bakongan -gezagvoerder 
W.. ledema- nabij Parigi (Celebes) bij 
springvloed op · een ri! gelopen, De· 
}apara voer onmiddellijk ter assistentie 
en deed op 10 Augt. een poging om de 
Bakongan. vlot te slepen. die mislukte. 
Thane zijn ook nog de V aJn der Hagen 
en de sleepboot Mies derwaarts geexpe
dieerd en gehoopt wordt. dat op 20 Au
gustns a. a. ( wanneer bet ter plaatae 
wederom hoog water is) een nieuwe 
poging zal kunnen worden ondemomen 
om de Bakongan vlot te krijgen. 

Het echip was op zijn tweede Moluk
kenreis. · 

Eventuele schade zal uiteraard eerst 
lkunnen word_en opgenomen. nadat het 
schip Tandjong .. Priok lieeft bereikt en 
in dok is gegaan. 3 
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flfmetingenl · maten en 
gewichten van schepen 

(slot) 

In de vorige ,Uitlaat" vingen wij het aan bijzonderheden van Jr. 
Schepers ontleende artikel aan met een beschrijving van de gewone 
meting van bruto- en netto-inhoud. In het slot van dit artikel zuHen wij 
nagaan op welke punten speciale metingen van de normale afwijken en 
waarom. 

Su~z-meUng 
De grom:lslagen vo~r deze meting zijn gelegd 

op een intcrnationale c<m fcrentie te C()nstan
tinopel, terwijl later nog enige wijzigingen zijn 
aangebracht. Tm op zekere ihoogte wordt de 
natiouale meting gevolgd, yoor de ruimte onder 
hct meet.dek zelfs geiheel. Overigcns wordt in 
het algemeen voor de verkrij.ging van de bruto
maat rueer .opgeteld hij de onderdeks-maat dan 
in de nationale meting, en wr verkrijging van 
de netro-maat mindet' af.genrokken. De Suez
xnelling n1aakt in de ruimten, die zich in de 
hovenhouw van het schip bevinden en die niet 
zijn begrepen in de bruto-maat, ond~rscheid 
tussen ,vrijstcllingen" (exempted spaces) en 
,open ruin1ten" (open ~paces). De verschillen 
~ijn in hoo£d,zaak van meet-technische aard. 
Als hijkmnende omstand:igheid zij venneld, dat 
men in ,'V'rijgeste!.de" ruimten gecn lading mag 
vervoeren •Op straffe van voonaan voor aile 
volgende reizen de ruimte, WlJarin lading wordl 
aangetroffcn, als hola.<thare ruimte hij de netto
maat opgetcld te krij gen. In , open ruimten" 
ma·g lading worden vervoet·d, mits ·men voo.r 
iedcre keer, dat de lading wordt vervoerd, voor 
die ruimtc k anaal geld bctaalt. 

Onder de ,vrijstellingen" vallen b.v. bij 
sch.cpen met niet afsluithare tbak (verihoog£1 
voorscltip), brug en/of <'.ampagne (vemoogd 
arhtersdtip): de ca:mpagne tot ·l10ogstens 1/ 10 
en de hak .tot hoog,;tens 1/8 van de scheeps
lengte. 

Dez-e ,vrijstelliugen" vcrYallen weer~ indien 
r.esp. de ean1pagne en de brug, of de bak en 
de ])rug zijn samengeljtuwd, Verder vallen 
nog onder de vrijstellirigen d ie ged·eelten van 
de hovenhomv, we1ke tmsen twee niet afsluit
bare openingcn in de zijden zijn gelegen. 

Voor de vaststelling van de bruto-maat geld.t 
nog de hepa.ling, dat watetrballast-ruimen in de 
duhhele bod.em, welke mel kurmen worden 
gebruikt v·oor ihet vervoeren van lading, pro
viand of brandstof, buiten de hruto-maat vall en, 
met d icn verstande, dat i!uhbele-bodem-afde
lingen wel meetellen, iadien zij tijdens de 
doorvaart voor hrandstofberging wordtm ge
hruikt. 

De verschillcn in· de aftrck ter verkrijging 
van de netto-maat t.o.v. de na,t'onale meting 
zijn lin hoofdzaak de volgenrle. De verblijven 
v.o.or do bemanning, waaronder niet gerekend 
wordt het personeel van de civiele dienst en 
de administrateur, henevens de ruimten voo.~ 
de navigatie-rniddelen, worden slechts afge
trokken tot ePn m aximum van 5 % van de 
bruto-maat. Het verblijf van de kapi·tein valt 
niet ondw de aftrek. De aftrek voor de voort
stuwinp; \Vol"dt gerekend vol,gens de z.g. Duit:;e 
regel, d.w.z. ·de werkelijke inhoud deze,r r uim
ten en de werkelijke inhoud van de vaste 
hunkers, of vol gens de Donauregel (.e.e.a. naar 
keuze <van de e}genaar), d.w;z. de werkelijke 
inhoud voor de voo.r~stuwing hen(}digd; ver
meerderd met 75 %. Hierin zit wei het grootste 
versc.hil met de nationale m eting, warurbij de 
hefaamde · 32 % te pas kornen. De Donauregel 
oz;e~;t verder nog, dat voor de voortstuwing 
nimmer meer ·dan 50 % mag worden afgetr<;~k
ken van de bruto-maat. 

De kanaalge:lden worden gehe"Ven naar fe 
netto Suez-n1aat. 

De bruto Suez-rnaa·t ove:rt:reft de nationale 
bruto-maat met een percentage, varierend van 
4.2% tot 14.3% en gemiddeld 7.5 %. Voor de 
overschrijding van de netto-maat-na·tionale
metin.g d(){}T de netto-Suez-meting vind>en wij 
de perccntagc.s 6,9 tot 78.6 % en getniddeld 
18.2 %. 

Panama-meting 
V0oo1r de Nederlandse echeepvaart i s deze 

vee! minder belangrijk dan de Suez~meting. 
De vo~rschriften voor de Panama-meting zijn 
in wffl·king ~reden hij d e opening 'l'nlll het 
Panama-kanaal in 1913. Het eertiQcaat kan, 
evenals dat voor de Suez-meting, door de 
nationale scheepsmeter worden afgegeven. In 
he! algemeen is men nog strenger met de 
vrijstellingen dan bij ·de Suez-meting. V~rijstel
lingen van een gooeelte van de n:iet afsJuitl>are 
ba<k, campagne of hrug zijn niet toe~elaten. 
De afdelingen van .de duhhele bodem, die 
geschikt zijn voor zoetwater, bra:ruhtof of la
ding, ook al worden zij daarvoor niet .gebruikt, 
worrlen hij de bruto-maat , opgete!G. 

Vrij gesteld kunnen worden .die ruuuten 
hoven bet meetdek in een open bovengedeehe 
tot op een di t>pte overeenkomende met de 
halve dekbreedte, m1·ts de opening zelve min
s tens de iha.lve dekbneedte is, geen drcmpel 
heeft, en niet afgesi.otcn kan worden door 
platen of pl.anken . . Zelfs Plloonenadedekken op 
·passagierswhepcn zijn dientengevo.l.ge als r egM. 
niet vrij. Ln Panama mogen in tegenstelling 
met Suez h et v.erblijf voor de kapitein e n de 
voor- en acl1terpiek-tanks, nuts .gehruikt voor 
ballastherging, word en afgebookken. 

Aan ~ler!: eer<fer genoemde boekje van ir. van 
Driel ontJlenen wij verder, dat de bruto~in:houd 
van een schip volgens d-e Panama-mffiin·g circa 
6 a ~ % groter is dan volgens d e Suez-aneting, 
terwijl de ver&chillen dn de netto-tonnerunaat 
iet~ gedngett' zijn. 

Andere mefhoden 
Een andere metho-de on1 de groQtte \'311 Cf'n 

s<-lrip aan ~e duide n iB di10, waarhij wordt 
gen(}emd he.t aallJtal .tormen watervcr(}laatsing, 
waarhij een ton wordt gerekend op 1000 of 
1016 ·'kg. Het is duidelijk, dat met deze laatste 
ton wordt hedoeld de Engelse ton van 20 cwt. 
•of 2.240 Engels.e ponden, M,et de waterver
plaatsing wordt oon hed~eld het gewicht van 
hot volume water, dat WQU'\dt weggedrukt . door 
het schip, beladen tot nan zijn uitwaterings
m erk. Dit is dus gelijk aan h et gew:cht van het 
ledige schip, v,ermeerderd met het gewicht van 
de lad ing. 

Aangezien een schip ver scihillende uitwate
ringsmerkcn <heeft, n.l. voor 2oetwater, voor 
zcewater zomet1111erk, voor zeewnt~ Indisch 
!llomermerk, voor zeewater W1inte:rmerk en 
Noord-Atlantic wintennerk, is bet duidelijk 
dat in een .<hepaald geval d ient te worden aan
gcgeven welk rrierk W<O·rdt bedoeld, henevens 
welke tonnen worden bodoeld. Voor reclarne
dool~nd.en worot t.o.v. passagierssche(}Cn vaak 
gewerkt met de wat6L"Verplaatsing, aangezien 
dezc malrtcenheid het ~(}otste .getal oplevert. 

,Beudweighf-ton., 
Een meer gebruikelijke m aateenheid is even

wei, spcciaal voor vrachtschepen, de ,dead
weight-ton", waa'l'lnee het draagvermogen in 
tormen van rneeSital 1016 kg. wordt aungeduid. 
Het draagv.cnnogcn is dan <het gewicltt, waannee 
het s<'hiP kan worde n helast (}ID het te doen 
zinken ~ot een bepaald uitwateringsmerk, aan
genomen, dat l1et sehip geheel compleet is 
afgewerkt met ankers en kettiJngen, r.ed~:l'ngs
h~>ten en invcntaris, provisie en de &toomketels 
op peil. Om Jwt nutllig laadvennogen te v inden, 
diem dus bet draagvermo~en nog te WOI~den 
vemtinderd met de gewiehten van reservedclen, 
drink- en voedi·ngwater en hunkervoorraad, De 
la11tste drie posten zijn af.hankelijk van de 
len~e van de reis, die het schlp gnat onder
nemen en de afstanden , waarop d.e hunker
havens van elkaar verwijderd liggen. 

De vcrvoerscnpaciteit van een schip kan 
overigens nog worden uitgedrukt door de 
kUihieke inhoud der ruimen, de z. g. , bale 
space". Door de verl10nding te hepalen tussen 
bet nuttig laadverm<>gen en de ,bale space", 
lorijgt men cen factor, waaraan kan wol'dcn 
heoordeeld, of en in welke mate een schip 
gesoMkt i s voor ·zware of Lichte lading, of 
m.a.w. voor bet vervoeren van wid1tlading of 
maatla<ling, weLite beide ~oorten bij stukgoed
ladmg dooreen voorkomen. In het algcpteen 
kan men zeggen, ·dat een scihip het vo<41l:igst 
is beladen, indien aile ruimen gelaeel ,uld 
zijn en het sehip is afgeladen rot aan zijn 
uri.twaterlngsmerk. 

In diot geval is 2owcl de ladingruimte als l1et 
lnadvormogen geheel nuttig gebruikt en hestaat 
de meeste kans dat het grootste bedmg nan 
vraciht wordt hesomd. 

P.C.J. roept schepen der_week 1 
25 Aug.: Drie K.P.M.-ers. 

Het is al geruime tijd geleden, 
sedert Radio Nederlan.d-P.C.J. in 
haar groeten-uitzendingen · voor 
N ederlandse koopvaardijschepen 
op de wereldzeeen, K.P .M.-ers 
opriep. Nu is het dau weer zover 
en wei op 25 Augustus a.s., wan
neer een uitzending zal plaats
h eb'hen, die bestemd is voo.ze 
Plancius, Vander Lijn en Karossa. 
Aan het Amsterdam-kantoor zijn de 

namen van de volgende opvar.enden 
geseind: 0 

Plancius: gezagvoerder J.E. Vegter, 
le stm. H.J. Scheffer, 2e stm. P. den 
Heyer, 3e strn. Th. Koeslag, 4·e stm. 
W.M. Koelman. ,Reserves" onder de 
nautlci op dit schip zijn: 4e stm. W. 
Brandt en leerl.-stm. A.P. de Kroon. 
Verder worden aan boord van de 
Plancius opgeroepen de te chnici: 2e .. 
wtk. J .L. van Leeuwen en de 3e wtkn. 
B. Sjouw en I. Douw., , Reserves" zijn , 
4e wtk. V. Sayei.·s en 5e wtk. G. Hom
burg. 

Karossa: 3e wtk. A, den Hartog. 
Van der Lijn: hoofdwtk. C. van Rijs. 
Wij wensen allen opgeroepenen, waar 

zij zich op het ogenhlik van de groeten
uitzending ook mogen hevinden, een 
goede ontvangst toe. 



TR:Erts GEOPEND ~ Herstel 
Gereed gosien te ontvongen 

Britse koop"nardij 
Naar wij uit particuliere hron 

hehhen vernomen, is op Zondag 
8 Augustus j.l. de hungalo:w te 
Tre~cs, die door de maatschappij 
is gehuurd om te {lif~nen als va
cantie-verblijf voor ·haar perso
neel, geopend. 

Er moest ·- alvorens het zov<er 
kon komen- no-g heel wat aan dit 
vacan~ie-oord worden opgekalefa
terd. Tot ,de te verrichten werk
zaamheden hehoorde o.m. het 
herstel van de waterleiding, die 
vele lekken vertoonde. Een en an· 
der is echter op tijd gereedgeko
men en het vacantieverhlijf is 
klaar om de eerste gasten te ont-

angen, van wie zich -naar wij 
ren- er uit Soerahaia al en

kelen hehhen aangemeld. 
De laatste hand is aan de bunga

low gelegd .onder toezioht van de 
heer Mulder van de C.D. te 
Batavia. 

De K.P.M .. -vacantie-hnngalow ligt in 
een heerlijke omgeving. Het is daarom, 
vooral zodra de eerste vacantie-gangers 
op hun kantoren zullen zijn terugge· 
keerd met verhalen over de prettige 
tijd, die z~j op Tretes hehhen doorge· 
bracht, wei te verwachten, dat er een 
grote toevloed van liefhebhers zal zijn. 

Het wordt door velen, die de eerste 
berichten over de bungalow lazen, 
als een hezwaar aangevoeld, dat de 
vacantieganger en zijn gezin zelf zal 
m~n zorgen voor zijn natje en zijn 
dr~Jje. · Nogmaals is ons echter van 
C.D.-zijde met klem verzekerd, dat er 
locaal zeer geniakkelijk personeel te 
huren is, dat bekend is met de plaatse
lijke pasar-situatie en de prijzen. Be
halve, dat moeder-de-v'rouw dus een 
beetje op de helandja zal moeten 
!etten, kan zij zelf ook naar hartelust 
van de vacantie genieten. 

Er hestaan hovendien van 
C.D.-zijde plannen - en een infor
mele suggestie is reeds gedaan
om aan aile vacantie-gangers, die 
naar Treti~s gaan een soort voedsel
pakket mede te geven (tegen beta· 
ling van de nominale kQsten). Dit 
pakket zal dan voor vrijgezellen, 
eohtparen zonder- en dito-met
kinderen een verschillende inhoud 
hehbel}. Hiermede wordt het pro· 

Onder de titel ,,Nieuws charter voor de Zeven Zeeen" schreef John 
Hall in de ,Singapore Free Press" een artikel over een conferentie van 
,mannen van de zee" van 33 n.aties, die in het begin van de vorige maand 
te Louden werd gehouden op initiatief van Eng·eland, teneinde een nieuw 
charter -een manifest van Iiech~n en Vl'ijheden- op- te stellen en te 
ondertekenen. Inzal~;e een groot aantal onderwerpen -een betere con
structie van schepen, meer radar en andere hulpmiddelen bij de n.avigatie, 
een betere weerberichtendienst en een ruimer gebruik van radio, om er 
ma.-1.r een paar te noemen- zijn de grote maritieme naties het eens 
geword'8n over nieuwe minimumnormen voor de veiligheid van zeeliedeu 
en passagiers aan boord van scheperr.. 

Entrelont):s positie 
Het was vooral Engeland, dat op deze 

conferentie naar voren trad en het is 
ook inderdaad een feit, dat over aile 
wereldzeeen d'e ,.Red Ensign'' wordt 
gevoerd. In feitelijke tonnage staan d·e 
Verenigde Staten, dank zij de winsten 
gedurende de Tweede W•ereldoorlog, 
nog aan de kop, maar honderden van 
zijn schepen zijn opgelegd. 

Van elke vier schepen, die de 
zeeen bevaren, is er een onder 
Britse vlag. V66r de oorlog was het 
er een op iedere drie schepen. 

Nog 300 schepen achter 
Voor de oorlog telde Groot Brittanie's 

koopvaard'ijvloot ongeveer 3.400 sche
pen, van kustvaartnigen a£ tot grote 
,liners" toe. In de oorlog gingen er om 
en uabij d>e 2.000 verloren. Er werd snel 
bijgebouwd en vandaag de dag hezit 
de Britse koopvaardijvloot alweer 
3.100 schepen. 

In het vorige jaar lV'erden op Britse 
werven 393 koopvaardijschepen ge· 
bouwd'. Thane worden er in Engeland 
schepen gebouwd met een tempo van 
een per dag en het zal niet zo heel 
lang meer duren of Engeland's voor
oorlogse koopvaardij-vloot zal weer op 

I 

hleem van de voedsel-voorziening 
gedurend'e ,het vacantie-verblijf 
(voor . zover dat tenminste een 
,probleem" zou mQgen worden 
genoemd) voor en zeer '.belang· 
rijk ,deel ondervangen en wij ho
pen, .dat de C.D. er inderdaad in 
toe zal kunnen srernmen om deze 
voedsel-pakkeaen beschikbaar te. 
stellen. Wij hesdfen, ,dat ook zon
der het vacantie-verblij£ en de 
voedselpakk!etten de . C. D. al ge
noeg te doen he~eft, doohalles wat 
,de ·dienst zou kunnen doen om ·de 
vacanties van ·het personeel te ver
aangenamen, zal - daaraan twij
felen wij niet- door ieder~n op 
·bijzonJ,ere prijs worden gesteld. 

peil zijn. Het is echter niet .gemakkelijk. 
Nieuwe schepen zijn een goed export
artikel en een van elke drie schepen, 
die Britse werven Vlerlaten, is dan ook 
bestemd voor een buitenlandse op
drachtgever. 

Charter 
Intussen heeft Enge1and nog 300 

schepen in charter varen, tankschepen 
uit Scandinavie en schepen voor ,,dry 
goods" uit de Verenigde Staten. Die 
kosten veel geld, merendeels z.g. ?.>hard 
currency" ( als dollars) , doch er is nog 
geen alternatief. 

Personeels·posilie 
De na-oorlogse behoefte aan scheeps

ruimte is · groter geworden en zal ook 
groter blijven. Engeland streeft naar een 
grotere koopvaardijvloot om zoveel mo
gelijk van de toegenomen wereldhandel 
tot zich te kunnen trekk>en, vooral in 
de tank-vaart. Toch wijst dit alles 
op een betere toekomst voor de Britse 
koopvaardij, die voor de oorlog 141.000 
officieren en manschappen teld'e. Na 
de oorlog viel dit cijfer omlaag ( velen 
waven het varen moe), doch nu staat 
het alweer op 135.000. De rederijen 
zeggen, dat zij geen tekort hebben aan 
personeel, maar · wei aan geoefend p<er
soneel: bekwame zeelieden en werktuig
kundigen. De langste rijen word:en 
echter ~evormd door jongem, die graag 
naar zee willen. 

17 millioen pond 
V oor de o01·log verdiende Engeland's 

koopvaardijvloot ruim 20 milliO'en pond 
sterling per jaar aan het wereld·vracht
vervoer. Het vorige jaar bedroeg dit 
cijfer alweer 17 millioen pond' sterling 
en was nog strijgende. Financieel is 
Louden nog steeds h et scheepvaart
·centrum der wereld. Iedere transactie 
hetekent geld en. commissie voor Enge
land, waarmede h et de artikelen kan 
kopen, die het zo dringend nodig heeft. 

Tekort aon tankers 
England's grootste tekort is aan tank

schepen. Het heeft er nog 150 tot 200 
nodig, niet aileen om olie en benzine 
na'ar het V erenigde Koninkrijk te hren
gen, maar om het van h aven naar haven 
in de rest van . de wereld te vervoeren. 5 
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V an("fnnsdijk komt binnenkort naar Indie! 
zag m~t schip er uit, kort nadat h et was gelicht. Duitsers 
d'en de Van Riemsdijk· in 1944 naar Y muiden willen ver
en om het tussen de pieren tot zinken te brengen, maar 

I geallieerde luchtaanval verijdelde d'it plan. Het schip liep 
ter aanzienlijke schade op. 

end' schip, vreemd kleurtje, Nog een beetje onwennig ligt 
egelberg voor het eerst met zijn ni~uwe zwarte K.J.C.P.L.

d op de rede vun Hongkong. (Foto: 4e wtk. C. Bakker). 

s . Mei j.l. vaa~;t de Ban Hong Lion in time-charter voor 
.P.l\1. Voor vele K.P.l\1.-ers zal het schip geen ·onbekende 

: jareu geleJen was bet onze Van Hoorn! 

kijkje op de zeer geslaa~de soiree.d'ansante, die op 31 Juli 
in h et Logeergehouw-Molenvliet werd gchouden. Ret 

l
u.ri Rosenberg Kwartet" speelt en K .P . .M .• ers dansen. 

heer van Riemsdijk (P.Z./W.P.) , dank zij wiens arbeid 
avond tot eerr succes werd, laat zich door de chef-kok een r. h apje serveren. . 

r11ig ondey.onsje• aan het tafcl!je van mr. de Koe, chef P.Z. 

"t 4AWiillll.iiiU?WWFWOWiiFf1 bE* 

Clichu: Clichefabriek Karang Anjar. 

4 
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I Van Riemsdijk In September a. s. 
naar Indiel 

Het m.s. V qn Riemsdijk, het 
eerste van ·de drie nieuwe schepen 
van de Reyniersz-klasse., zal op 
18 September a.s. uit Rotterdam 
naar Batavia vertrdilien. Ret 
schip zal vermoedelijk op 20 Octo
ber d.a.v. te Tandjong Priok arri
veren. Het gaat daarna voorlopig 
varen op de Deli-Straits-China-lijn 
der K.J.C.P.L. Op zijn maiden
trip naar lndonesie zal het varen 
in dienst van de gezinshereill.gjng. 

Nu dus het m.s. Van Riemsdijk nog 
in de loop van de komende maand'en in' 
de lndonesische wateren kan worden 
ve.rwacht, is het wellicht interessant iets 
naders te vernemen over de bewogen 
levensloop . -tot nu althans- van d"it 
schip en de oorspronkelijke zuster
sch:epen. 

Sind-s ·dre kiel-legging j,s het I even 
van deze schepen niet zond·er 
schokken geweest en twee van de 
drie schepen z·ijn zelfs ·geheel ver
loren gegaan. 

Kort voor de oorlog werd opdracht 
gegeven tot de bonw van 2 gelijke sche
pen voor de dienst in de Molukken, 
welke ord'er later werd aangevuld met 
een derde schip, Deze schepen zouden 
einde 1940 en begin 1941 worden opge-
le~rd. · 

De schepen, die circa 4.400 B.R. T. 
zouden meten, waren bestemd' om te 
worden ingelegd op de voornaamste 
Molukken-lijnen. De l<engte zou -+-
106 m. worden, zodat zij wat grootte en 
ook wat inde1ing hetroffen de s.s. 
Swartenhondt en Bontelcoe het meest 
nabij zom{en komen. Als voorstuwings
installatie was in <elk schip een 6 cylin
der ,.Werkspoor"-motor geprojecteerd, 
voor een vermogen van 3.000 A.P .K. 

Klel reeds in '40 gelegd 
De kiel van aile . drie schepen was 

reeds gelegd, toen in 1940 ons land in 
de 2e W ereldoorlog werd betrokken. 
Dit zou op de afhouw der schepen 
uiteraard zijn weerslag hebben.. Er is 
gedurende d'e oorlog weinig aan d'e 
schepen gewerkt, voorzover de bezetters 
althans hierop geen pressie uitoefenden. 

,.Reijnlersz• verdwenen 
H et c n te schip, de Rcyniersz, 

dat zich in de meest gevord·erde 
staa-t van afbouw hevond, werd in 

1942 vrijwel gereed door de he
zettel's maar Duitsland gesleept en 
is aanvankelijk geheel nit het oog 
ve:rloren. Ret is teus1otte hekend 
geworden, dat de R eyniersz in rde 
Kielerbocht op een mijn is gelo
pen en red-d.eJoos vergaan. 

.Baud· verloren 

Het lot van het m.s. Baud, het 
.derde schip, was niet min-der tra
gisch. Hieraan werd in de oorlog 
on-der dwang van de Duitsers 
langzaam voortgehouwd. Hetschip 
werd tenslotte in September 1944 
door de bezetters nahij Maassluis 
in de · Nieuwe Waberweg aan de 
grond gezet -midden in het vaar
wal:er-- renein-de dit af te sluiten. 

· Na rd,e bevrijding, toen het vrij
maken van de Nieuwe W aterweg 
een eerste eis was, is het wrak in 
Mei 1945 door de geallieerden 
noodgedwongen opgeblazen. 

• Van Riemsdijk• gered 
Met het m .s. Van Riemsdijk, dat bij 

de Nederlandse Droogdok "Maatschappij 
te Amsterdam werd gebouwd, had de 
bezetter annvankelijk hetzelfde snode 
plan. 

Ret schip werd in September 1944 in 
half afgebouwd'e toestand weggesleept 
naar Ymuiden, met de bedoeling om het 
daar tussen de pieren te Iaten zinken 
en de toegang tot het Noordzeekanaal 
te versperren. 

Een homaanval van de geallieerden 
op het schip heeft dit verhinderd. Dit 
is tenslotte misschien nog een gelukkige 
omstandigheid geweest, want nu zonk 
het schip ·nahij de spui-sluis te Ymuiden 
en bleek h:et na de bevrijding mogelijk 
te· zijn om het te lichten en na een 
grondige reparatie alsnog op te l~veren. 

Dit gebeurd'e op werf, di'e het schip 
heeft gebouwd en de foto op onze foto
pagina geeft een beeld van· de schade, 
die het schip had geleden en die her
steld moest worden. Ook de hoofdniotor 
en d"e hulpwerktuigen, die veel van het 
zeewater hadden geleden, moesten ge· 
heel worden gedemonteerd, ,gereviseerd 
en opnieuw geplaatst. 

Als bijzonderheid' moge uog worden 
vermeld, dat het herste1 van het schip 

. J uist v66r het ter perse gaan 
van dit nummer ontvingen wij het 
droeve bericht, dat de beer 

W. BIJLMER. 
employe onzer maatschappij en 

laatstelijk agent te Ambon op 
10 Augustus j.l. ald'aar plotseling 
is overleden. 

De beer Bijlmer werd 'op 6 Fe
hruari 1902 te Amsterdam geboren 

~ en trad op 1 Augufltus 1928 in 
dienst van onze maatschappij. Na 
achtereenvolgens werkzaam te zijn 
geweest op de agentschappen 
'fandjong-Priok, Palembang en 
Medan, werd hij na zijn eerste 
E.V. in 1936 geplaatst op h et 
agentschap Singapore, waar hij ~·I 
werkte tot aan het uitbreken van 
de oorlog in de Pacific. Na de 
oor1og en na ommekomst van zijn 
evacuatie-verlof werd hij op 1 Oc
tober 1947 aangesteld tot agent te 
Ambon. 

Onze oprechte deelneming gaat 
uit naar zijn echtgenote en zoon, 
die pas een paar maanden geleden · 
nit Europa zijn aangekomen. In 
de heer Bijlmer heeft onze maat
schappij een zeer gewaardeerde 
medewerker en het personeel een 
goede collega verloren. 

Vlak v66r de ziekte, de hem in
eens overviel, schreef hij voor ons 
orgaan nog het verslagje van het 
dienstjubileum van gezagvoerder 
Koolhaas Revers, dat men elders 
aantreft in ditzelfde nummer, 
waarin wij zijn plotselinge ver-

Hij ruste in vrede. l
scheiden moeten melden. 

+Fe· • * 
tevens werd gehruikt om nog enkele 
wijzigingen aan te brengen, die het m.s. 
Van Riemsdijk geschikt zullen maken 
om voorlopig in de plaats van de 
Crem.er naast de Van Heutsz op de 
Deli-Straits-China Lijn van de K.J.C.P.L. 
dienst te doen, 

W anneer het schip straks in de In
dische wateren v:erschijnt, zal zijn he
wogen his~orie niet vergeten mogen 
worden, doch zal men slechts voot·t
durende bewondering kunne1;1 koesteren 
voor de volharding van de Nederlandse 
scheepsbouw-ers, die dit schip --en 
talloze andere- onder moeilijke om
standigheden red'den en herstelden en 
daarmede de Nederlandse reders in Staat 
stelden ~m de steeds scherper wordende 
concurrentie in de internationale scheep
vaart enigermate het hoofd te biedeu. 

G. Takken. 



K. P.M. - Journaal 
-Een bericht uit Makassar meldde 

dat in verband met de plotselinge ziekte 
van wijlen agent W. Bijlmel', als zijn tij· 
delijke vervanger is aangewezen de heer 
P . Rien van het agentschap te Makassar, 
die zich inmiddels reeds per Karossa 
naar Ambon heeft begeven. 

• 
-Met d'e Pahud arriveerden op 19 Juli · 

j.I. van Soerabaia te Makassar in het 
kader van d'e gezinshereniging de echt
genote en dochter van de 2e wtk. J . Sal
verda, aan wie inmiddels een maand 
binnenlands verlof is verleend, dat hij 
met zijn gezin doorbrengt te Malino. 
Na ommekomst van dit verlof zal de 
heer Salverda op de Kaliwnda worden 
teruggeplaatst. Voorts arriveerden de 
echtgenote en beide kinderen van em· 
ploye 'G. van Druten en de echtgenote 

-en de dochter van de hoofdemploye van 
de Buitendienst te Makassar, G. v.d. 
Zaag. Met de Merrik arriveerden te Ma
kassar de echtgenote en 2 kinderen van 
de 2e wtk. R. Keizer en met de 0 phir 
de echtgenote van 2e stuurman T.M. 
Kuipers. Zij is met d'e Swartenhondt 
doergereisd naar Gorontalo, waar de fa
milie Kuipers zich gaat vestigen, Onze 
correspondent te Makassar verzoekt ons 
verder nog om correctie van het bericht, 
dat op 10 Juni j.l. te Makassar arri
veerde mevrouw Bloemen-Eggink en 
twee kinderen, die met de Sibajak uit 
Nederland zouden zijn gekomen. Dit 
was niet het gezin, doch slechts familie 
van 1e stuurman Bloemers. 

• 
- Op 7 Juli j.l. is de heer D. Heiner 

te Makassar gearriveerd. Op 17 Juli 
heeft hij de Ieiding van het agentschap 
Makassar overgenomen. De heer J, van 
Lier, die voornemens is om zich, verge
zeld van zijn echtgenote, op 21 Augt. a.s. 
met de Menak naar Batavi-a te begeven, 
vanwaar hij op 11 September a.s. met 
de Willem Ruys naar Nederland hoopt 
te vert;rekken. 

• 
-Naar wij uit het Mededelingenblad 

no. 2 van de V.W.S. lazen, is de em
ploye Chr. Meyer -daartoe door de 
directie in de gelegenheid gesteld
uit de dienst van onze maatschappij ge
treden. Hij is aangesteld tot bezol
digd secretaris-penningmeester van de 
V.W.S .. De heer B.P. Verheyen (K.P.M.) 
is gekozen tot voorzitter van het V oor
lopige Bestuur der vereniging. Door de 
verkiezing van een voorlopig bestuur 

heeft het actie-comitC, dank zij hetwelks 
onvermoeide streven de V.W.S. tot stand 
is gekomen, zijn taak neergelegd. De 
directies der verschillende maatschap· 
pijen, waarvan het personeel als lid tot 
de V.W.S. is toegetreden, zijn thana offi. 
cieel op de hoogte gesteld van de op
richting der V.W.S. 

De vereniging heeft beslag weten te 
leggen op een bescheiden kantoorruimte 
in het gebouw van de .,Stichting Ge· 
meenschappelijk Schepenbezit", Rijs
wijk 7 A te Batavia. 

In Nederland verklaarde de heer 
C. H. Poulus; Van Alkemadelaan 223 te 
den Haag, zich bereid om tijdelijk als 
V.W.S.-correspond'ent op te treden. De 
heer H.I. Kleijn, Mozartkade 7 te 
Heemstede treedt tijdelijk op als pen
ningmeester in Nederland. 

• 
-Op 18 Augustus a.s. aanvaardt de 

Kalabahi zijn maiden·tlip naar Indie, 
Aan boord bevind'en zich de volgende 
leden van ons varend personeel: gezag
voerder W .H. Frentz; 1e stm. P .H. 
Zweers; 2e stm. E: Dijkstra; 3e stm. 
P .A. de Vries en de 4e stl. J.W. Wage
mans en P.J .J. 1\Iaas, Voorts de hoofdwtk. 
G. Ch. Gabeler, 2e wtk. F .A. Resner. 
3() wtk. L . van Dijk en 4e wtk. C. 
Slijkhuis. 

• 
-Uit Amsterdam vertrekt op 21 Au. 

gustus a.s. de Kaloekoe naar Indie met 
de volgende etat.major: gezagvoerder 
A.W.M. van Koesveld; 1e stm. H. 
Zijlstra; 2e stm. C.P. van der Meye; 
3e stm. P .. Hulleman en de 4e stm . 
B.J. Hennephof; hoofdwtk. R.J. Wynia, 
2e wtk. J . ~ Dikstaal en de 3e wtkn. H. 
Hillebrandt en J .K. Nijdam. 

• 
-Op 14 Augt. j.l. keerde de 3e wtk. 

H.J; Romunde na zijn gezinsscheidings
verlof in Nederland te hebben doorge
bracht naar Indie terug. 

• 
- In Nederland werd' met ingang van 

1 Augustus j.l. op eigen verzoek ontslag 
verleend aan de 3e wtk. H.W. Runia, 

• 
- De machinedrijvers S. Laurens en 

S. Bacas verlieten op eigen verzoek 
reapectievelijk op 1 en 7 Augustus j.l. 
de dienst onzer maatschappij. 

• 

-De hoer G-. van Voreu. trad. op 
, 10-Auguatus j.l. ala Se wtk. in dleoat 

van de maatschappij . 

• 
-Empl. C.L. de Vries van het Nan

tisch Instituut is overgeplaatst naar het 
agentschap Pontianak. -

• 
-2e stm. H.G. de Feyter werd op 

24. April j.l. voor de dienst in de tropen 
afgekeurd en in verband hiermede eer
vol ontslagen, onder toekenning van in
validiteitspenaioen. 

• 
-Op 1 Maart j.l. gingen naar de 

K.J.C.P.L. over: administrateur J. Ch. 
van Voorts, wrnd.-admin. P.J. van der 
Tang en 1e hofmeester P.J. Sinke. 

V ervolg: zie p!lg. 11 

25 • jorig jubileum 
gezagv. Koolhoas Revers 

te Ambon herdacht 
Op Woen...Q().ag 14 Juli j.l. arri

veeroe de K a r o s s a te Ambon. 
't 1Was een nonnale aankomst, 
maar op de brug gekomen en na 
gelukwensen te hebben aangeboden, 
toonde gezagvoerder Koolhaas Re
vers vol trots het telegram van de 
Raad van Bestuur en de brief van 
de diredie, waarln bij werd geluk
gewenst met zijn 25-jarig dienstju
bileum . 

Tegen 11 uur des morgens wees de 
versierde le-klasse salon er op, dat het 
feest was begonnen, h etgeen 's avonds 
culmineerde in een uitgebreid borrel
festijn, gevolgd door een uitstekend 
Chiuees diner, dat de jubilerende ge. 
zagvoerder zij n officieren en enkele 
genodigden aanbood. 

De gezagvaerder en d'e agent te 
Ambon, de heer Bijlmer, spraken hierbij 
enige toepasselijke woorden, waarbij 
tot uiting werd geb1·acht de prettige 
sf,eer, welke gezagvoerder Koolhaas Re
vers steeds weet te scheppen en waar
door samenwerken een genoegen wordt. 
Bovendien werd mrede een dronk ge
wijd aan mevrouw Koolhaas Revers, die 
momenteel nog in Holland vertoeft. 

Gezagvoerd'er Koolhaas Revers deelde 
o.m. mede, dat onder de vele telegram
men, welke hij had ontvangen er een 
was van gezagvoerder Van Zeyl, dat als 
volgt was geadresseerd : 

,Van de kleinste aan de dikste". 
Een harmonica zorgde voor de mu

zikale opluistering van deze vrolijke 
avond, d'ie werd beeloten met een 
dansje . 
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Vliegtuigen verdrijven schepen 
van Pacific-routes 

In ons vorige num.mer hebben wij in bet overzieht der Nederlandse 
seheepvaart op de 50e Jaru.·beurs te Utrecht, een uitspraak opgenomen, 
volgens welke de scheepvaa.rt bezig is de eoncurrentie-strijd tegen de veel 
mee.r op publiciteit ingestelde luchtvaart te winnen. Wij hebben deze uit
spraak geheel voor rekening van de schtijver van bet overzicht gelatcn 
en \\·illen er in dit nutnmer een tegengestelde (.en bovendien met cijfers 
geillustreerde) uitspraal{ tegenover stellen, voor zover zij betreft het 
p.assagiers-vervoer over de P~cific. E..e.a. is ontleend aan een artikel van 
Frank Walker, correspondent van bet· Engelse persbureau Reuters, in de 
,Malaya Tribune". · 

Voorsprong der luchvuart · alleenheersere geweest op deze scheep· 
Volgens deze correspondent zijn in vaart-route .. Nu houdt de maatschappij 

bet verkeer over de Pacific de vlieg- op deze route maar een schip in de 
tuigen al voor op d'e schepen. In schP-ep- vaart, dat -volgehoekt- in totaal 
vaartkring<en is men zelfs al hereid om 20.000 passagiers per jaar kan vervoeren. 
ioe te geven, dat deze reeds lang voor- Dezelfde maatschappij, staat op bet 
spelde concurrentie-strijd om passagiers punt om zich van de Amerika-Australie 
zich ook tot andere oceanen zal nit- route geheel terug te trekken. Vroeger 
hreiden. (Wij hehoeV'en niet ver tc voeren de passagiers-schepen Monterey 
zoeken: men kent de plannen van de en Mariposa op deze lijn, doch de kosten 
,Maatschappij Nederland" om een van omhouw van troepen. tot passa
luchtlijn van Nederland naar Indie te giersschip (ongeveer 18.000.000 dollar) 
openen •en de oppositie, die daartoe door zijn dermate hoog, dat de maatschappij 
de K.L.M. wordt gevoerd) . ' overweegt om deze .. liners" maar van de 

hand te doen. Het omgehouwd'e troepen~ 
schip Marine Phoenix zal ook al nit 
de va-art worden genomen. De maat
schappij klaagt erover, dat ofschoon 
iedere hut kan word'en gevuld op de 
uitreis, er maar weinig Australianen 
genoeg dollars hij elkaar kunnen schra
pen voor ecn reisje naar de Verenigde 
Staten. Op zijn laatste reizen is de 
Marine Phoenix practisch leeg nit 
Australie teruggekeerd. 

Twee va~ de drie voornaamste sche7p
vaart-routes in de Pacific -die van 
Honolulu naar Amerika en van Amerika 
naar Austi:aWi·- worden practisch reeds 
door vliegtuigen gemonopoliseerd en tie 
scheepvaart-maatschappijen maken zich 
gereed om · op de laatst-overgehleven 
route -die van Amerika naar bet V erre 
Oosten- de concurrentiestrijd te ver
scherpen. Deze verplaatsing van zwaarte. 
punt naar bet luchtverkeer hegon al in 
de, 2e Wereldoorlog, toen trans-oceani
sche vluchten dagellijks werk werden. 
Het proces heeft zich sedert .de Qorlog 
voortgezet. 

Tweemuol zoveel door de Iucht 
In 1940 vloog 1 reiziger van 

Amelika naar Honolulu voor iedere 
100, die per boot reisden. Vandaag 
de dag vliegen er 2 tegen 1, die per 
boot gaat. In het afgelopen jaar 
reisden 58.000 passagiers door de 
Iucht van Am erika naar ·Honolulu. 
Er reisden er maar 26.000 per boot. 
. • . . In 1940 gingen 56..44 7 passa
giers per boot en maar 639 per 
vliegtuig. In 1948 zal bet totaal
cijfer der luchtreizigers ongetwij
feld nog hoger zijn dan in 1947. 

In het eerste kwartaal van dit jaar 
vlogen reeds 15.000 personen naar 
Hawaii en gingen slechts 7000 p•er schip. 
De scheepvaart-maatachappijen hebhen 
deze route eigenlijk al opgegeven. Er 
zijn vijf vluchten per dag tussen Ho
nolulu en Amerika. Dat hetekent, dat 
per jaar 100.000 passagiers door de 
Iucht kunnen worden vervoerd. 
De ,Matson Lines" zijn 50 jaren lang de 

De ,liner" Aorangi (496 passagier), 
die ook een_ troepenschip was, zal in 
September weer op de Canad'a-Austra
lie-lijn werden ingezet. Het zal dan het 
enige schip zijn tussen Noord-Amerika 
en- Australie. 

Pan American Airways en Bri
tish Commonwealth Pacific Air~ 
lines hebb-:m elk meerdere diensten 
per week tussen Noord Amerika, 
Australie en Nieuw-Zeeland. Zij 
kunnen tezamen 15.000 passagiers 
per jaar verv'Oeren, tegen de 
A o r a n g i maar 3.000 in een heel 
jaar. 
De luchtpassage van Amerika naar 

Sydney kost ongeveer 640 P.ollar, de 
hootpassage 550 tot 650 dollar, al naar 
de klasse ( dikwijls nog duurder voor 
luxe-hutten). Er is een grote achter
stand in de hoekingen. Aile stoelen in 
vliegtuigen en hutten op schepen kun
nen gemakkelijk worden gehoekt. De 
luchtvaartmaatschappijen . profiteren 
daarvan en zetten ieder vli>egtuig, dat 
zij hehhen in, ook al in de hoop. dat 
zij nog meer paasage kunnen opstrijken. 
I!~ scheepvaartmeneen zijq peesimis· 
tisch .. .. .... . 

De luatste der Mohikanen 
De concurrentie zal nu gaan heginnen 

op de Far-Eastroute, die steeds het mo
nopolie is geweest van de ,American 
President Lines". Deze maatschappij 
echter weet, dat zij veel zal verliezen 
aan de luchtvaartmaatschappijen; on
clanks bet feit, d'at er- twee nieuwe (de 
President Cleveland en de President 
Wilson) en vier oude liners op de route 
ziju ingezet. 

De Pan Amercan Air,ways · hehhen 
vier diensten per week tussen Amerika 
en bet V erre Oosten. Zij hehheu agenten 
al over de hele Pacific uitgestuurd in 
een poging om zakenlieden te b>ewegen 
om per vliegtuig te reizen. Zij trachten 
er verder vacantiegangers van te ovoer~ 
tuigen, dat zeeeizen nit de mode zijn. 

De Atlontische route 
Op de trans-atlantische route is 

deze ommezwaai naar luchtverkeer 
nog niet dennate uitgesproken. In 
1947 vervoerden de vliegtuigen '' 
,slechts.,, 193.000, de schepan circa· 
450.000 personen tussen Amerika 
en Europa. 

Of de luchtvaart het op d'ie route 
ook zal winnen, kan niemand nog zeg
gen. Tenslotte duurt ook de reis over 
de Atlantische Ocean per schip maar 
een paar dagen en zelfs de meest ge~ 
haaste zakenman. kan zich zo''n vertra· 
ging nog wei permitteren, Er zit hoven
dien prestige aan, om te hehhen gereisd' 
met een Queen Mary, of een Queen 
Elisabeth, of een Nieuw-Amsterdam . ..... 
En zelfs als de scheepvaartmaatschap
pijen op de trans-atllfntische route enig 
verlies aan passagiers gaan lijden, zul
len ze er nog geen hoterlulm minder 
om •eten. Haar voornaamste inkomsten 
houden verhand ·met het vrachtvervoer 
en d'aarin zullen zij de luchtvaarmaat
schappijen gemakkelijk de haas hlijven: 
Anders is bet alweer gesteld op de Pa-L 
cific-route, die veel Ianger is (weken 
per hoot) en waa~· dank zij een Japans 
wanheheer van vrijwel het gehele V erre 
Oosten ner-gens de productie nog zoda
nig is, dat aile schepen kunnen worden 
gevuld met vra:cht . 

Radar-hoogtemeter 
Er is nu ook een radar-hoogtemeter 

uitgevond'en, zo meldt de ,Science 
Digest". Hij zendt een straal nit gelijk 
aan de impuls van een normaal radar
apparaat. Uit de richting en tijd van 
de reflex wordt meteen op bet instru
menten-hord de hoogte aangegeven vail 
een vliegtuig, evenals verticale ohstakels 
zoals bergen, torens e.d. Deze meter 
heeft een werkings-sfeer van 2 Y2 k.m. 



W ereld scheepsbou w ·- cijfers Slot: K.P. M.-:Journaal 
-Met in.gang van 1 Augustus j.l. werd 

. op eigen verzoek eervol ontslag verleend 
aan empl. mevr. B.M. Pa·r.mentier-Boodt. 
(Passagekantoor) . 

van ,Lloyds' " 
Vergeleken met het eerste kwar

taal van dit jaar, hadden Groot
Brittanie en Noord-Ierland teza . .. 
men aan het einde van het
tweede kwartaal 105.668 ton 
scheepsruimte meer in aanhouw. 
Aan het einde van Juni j.l. stond 
er in heid·e Ianden 2.243.703 ton 
scheepsruimte -op stapel, een 
totaal dat sedert Decemher van 
het jaar 1921 niet werd over~ 
schreden, aldus het kwartaals
overzicht van ,Lloyd's Register", 
·dat op 30 Juni j.l. werd gepuhli
ceerd. 

De totale scheepsruimte, die in 
aile andere ·scheepsbouwende Ian
den in aanbouw was -met uit
zondering van Duitsland, Japan 
en Sovjet-Rusland, ·waaromtreut 
geen cijfers bekend zijn- hedroeg 
over dezelfde periode (2e kwar
taal) 1.778.186 ton, hetgeen 3.153 
ton minder was dan aan het einde 
van Maart. De leiJende Ianden 
waren Frankrijk (33.216 ·to-n), 
Zweden (241.980 ton), Italie 
(220.805 ton), Ned e rIa n d 
(2 I 9 . 6 2 8 ton), de Britsee 
Dominions (176.046 ton) , Ame
rika (162.072 ton), Denemarken 
(118.711 ton) en Spanje (112.897 
ton). 
Er wordt op de Britse werven steeds 

meer voor het buitenland (of voor hui
tenlandse registratie) gebouwd. Van de 
in Groot.Brittanie en Noord-Ierland 
thans in aanhouw zijnde tonnage is 
711.455 ton (31.7%) b:estemd voor op· 
drachtgevers in andere landen (o.m. 
253.446 ton voor Noorwegen en 88.545 
ton voor Argentinie) .. Dezelfde tendenz 
is waarneembaar bij d'e scheepshouw in 
niet~Britse Ianden. Daar staat in totaal 
709.849 ton op stapel voor opdrachtge
vers, die niet zijn gedomicilit~erd in het 
land van aanbouw hunner schepen (n.l. 
nog 367.961 ton voor Noorwegen, 
151.936 ton voor Frankrijk en 73.429 ton 
voor Argentinie"). 

Totaol : ruim 4 mill. ton 
De to tale tonnage, die o v e r d e 

gehele wereld tihans in aan
bouw is, bedroeg a an het einde van 
Juli 4.021.889 ton. Daarvan werd 
55.8% op Britse- en 44.2% op 
an<lere wen:en gebouwd. 
Hiervan waren 22 stoom- en 71 mo

torschepen van tussen de 6 en 8.000 ton, 
18 stoom- en 61 motorschepen van tus
sen de 8 en 10.000 ton, 35 stoom· en 
56 motorschepen van tussen de 10 en 
20.000 ton, 3 stoomschepen en 1 mo
torschip van tussen d'e 20 en 30.000 ton 
en 4 s~oomschepen van tussen de 30 en 
40,000 ton. Aile schepen hoven ·de 
20 .. 000 ton blijken in Engeland te wor
den gebouwd. Aan het einde van Juni 
waren er over de hele wereld 99 
nieuwe olietankschepen ( totale tonnage 
964.312 ton) in aanhouw (14 stoom· en 
85 motortankers) . 

• 
- Met de Constellation van 2 Augus-

tus j.l. arriveerde uit Holland, tcrug van 
E.V. empl. R. Hoogeveeil, die wederom 
als beheerder van het Logeergebouw
Mole~v1iet zal optred'en. · 

II' 

-Met de Constellation van 5 Augus· 
tus j.l. vertrok met gezinsscheidingsver
lof de hoofdemp1. N. W aringa. 

Dalende kosten . . . . 
Uit de door het Centraal Kan

toor voor de Statistiek opgestelde 
indexcijfers van de 'prijzen van 
19 voedingsmiddelen over Juni 

. j.l. blijk•, dat in verschillende 
plaatsen deze cijfers weer aan· · 
zienlijk zijn gedaald tot ongeveer 
het peil van de distributieprijzen. 
Men kan diL voornamelijk constl:l· 
teren in de hoofdplaat~en . 
S]echts in die plaatsen en strek~n. 

waar het met de veiligheid en rust 
. .minder goed is gesteld, vertoonden de 
indexcUfers een ~tijging van 5 a 10% . 
Voor West-Java waren d"ezc centra 
Poerwakarta en Soekaboemi. 1\Iidden· 
Java vertoonde een gunstig beeld in te· 
genstelling tot Oost·Java, waar practisch 
overal een stijging viel waar ,te nemen, 
hetgeen echter niet hoofdzakelijk te 
wijten was aan een stijging van de rijst
pdjs, dan wel .aan een prijsverhoging
van zoute vis, rode uien, tjabe, eieren 
en dergelijke. Noord-Sumatra toonde 
een zeer scherpe daling, varierend van 
10% tot 25% . waardoor in Medan de 
vrijemarkt-prijzen tot onder die van de 
d'istrihutic daalden. Zuid·Sumatra daar
e~Jtegen gaf een zee1~ kleine "tijging tP 
Zien. 

W at het overige deel van de Archipe1 

beambt~n : 

Per 1 Juli j.l. zijn hevorderd tot 

de heren A. S. Tuari~sa, Ch. H. Jauw (heiden werkzaam op 

het Agentschap Soerahaia). hoofdverpleegster mej. Ph. C. 

Verelst en verpleger 1e klasse' S. Rimper (heiden van de 

Medische Dienst) . 

bet:refl, is --op een enkele uitzondering 

~ 
na-.een hevredigendc daling te consta
teren. 

Hier volgt . een groep uit . de vrije 
marktprijzen: 
Batavia 1115 
Pontianak 1512 
Bandoeng 1014 
Bandjermasin 1332 
Cheribon 782 

* 
Samarind"a 976 
Semarang 801 
Makassar 709 

Onze hartelijke gelukwensen . Soerabaja 906 
Ambon 1252 
Medan 1183 
Palemhang 1390 

(Jan. '4·8 
(Jan. '48 
(Jan .. '48 
(Jan, '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 
(Jan. '48 

1940) 
2114) 
1832) 
1534) 
}4.56) 
1810) 
1486) 
1504) 
1335) 
1826) 
2130) 
2067) 11 
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De J apanse koopVaardij acht Jit een redel~jke tonnage. Om 
d·eze tonnage te bereiken, zal de pro· 
ductie van de · Japanse scheeps· 
werven nioeten worden opgevoerd 
tot 400.000 ton per jaar in 1954. 
Dat is een zeer hoog cijfer, wanneer . 

De gebe1trtenissen i n Duitsland hebben de aandacht gevestigd 
- zo schreef het Engelse scheepvaartmagazbie ,Fairplay"- op de 
noodzakelijkheid om het land een integraal deel van Europa te maken, · 
dat zichzelf kan voorzie;1. Een soortgelijk probleem bestaat ten opzichte 
van Japan, doch afstand en de verond,erstelling, dat Amerika hier wei' 
de voornaamsi·e belanghebbende was, hebben de aandacht een beetje 
van Japan afgeleid. Het ~Vo«(l, dat ·men in Europa zijn hand en al vol 
genoeg had, heeft er nog toe bijgedragen, dat de toekomstige rol van 
Japan in de wereld.,economie enigermate op de achtergrond is geraakt. 

·men bedenkt, datdeJapanse scheeps· 
bouw in de vier Iaatste jaren voor 
de oorlog 350.000 ton per jaar be
droeg. 

Er is genoeg werf-ruimte om deze 
tonnage in Japan te bouwen en er, za1 
zelfs nog plaats over zijn voor reparaties. 
De staal-voorziening zal echter wel de 
grootste moeilijkheid hlijken te zijn. 
Om daaraan te voldoen -en ook aan 
d'e vraag van de binnenlandse economie 
van het land- zal de staal-productie 
moeten worden opgevoerd tot 5.000.000 
ton per jaar. 

Het voornaamste karakteristiek van 
het J a pause probleem is, dat de bevol
king van Japan snel toeneemt. Er wordt 
geraamd, dat zij in _1953 86 . .000.000 
zielen zal bedragen, hetgeen maar 
liefst 20.000.000 meer is dan enige 
decennia geleden, toen J apan 's verlan
gen naar expansie ten koste van nahuur
landen zich begon te manifesteren. 

Japan heeft in de afgelopen oorlog 
zware materiiHe verliezen geleden en 
het is kenne]ijk de politick van Amerika 
om de materiele hulphronnen van het 
verslagen. land weer op te houwen ten
einde het op z'n minste gcnomen in 
Rtaat te stellen om zichzelf te hedruipen. 
H et is een paradox van iedm•e oorlog, 

, M.AETS UYCKER" 
MRA.KT NIEUWS 

Kapitein Zuyderhouat · en zijn 
M a e t s u y c k e r hebben na de aan
lwmst in Singapore, terug van de 
eerste :reis naar West-Australie, in 
de Singaporese pers veel publiciteit 
genoten. Naast een foto van de ge
zagvoerder -en zijn vrouw troffen wij 
in de ,.Straits Times" een verhaal aan 
ilver de eerste lading West-Austra
lisch voedsel, die in wch t jaren aan 
de Tandjong Pagar-haven te Singa
pore is afgeleverd. Het was de 
M a e t s u y c k e r, die daarin de 
h oofdrol speelde • • 

De reis van Fremantle naar Singapore 
had slechts zeven dagen geduurd. De 
Maetsuycker had voorts aan hoord 1.501 
sch apen , (Iie te Carnarven in West· 
Australie warcn geemharkeerd, 

Kapitein Zuyderhoudt verklaarde aan 
een verslaggever van de ,.Straits Times", 
dat de reis expres zo suelmogelijk w.erd 
gemaakt om cle schapen in een goede 
conditie af kuunen leveren, alsook de 
lading voed'sel, waarvan •een deel aan 
bcderf onderhevig was. Zij bestond o.m. 
uit 3.467 kisten appels, 1.549 sinaas
appelen, 188 kisten hevroren eenden, 
:J ton varkensvlees, 22 kisten bevroren 
varkenslcvertjes en 216 kisten groenten 
(en da.t gaat allemaal maar oJUUU" Singa· 
por e .. . ... R ed. Uitlaat). 

dat een verslagen land weer op de been 
moet worden geholpen, hetgeen ge
woonlijk geschiedt ten koste van de 
overwinnaar. · 

Er is volgens ,Fairplay" geen twijfel 
aan, dat Amerika xal aansturen op een 
krachtig Japan, ai was het aileen ma:el 
omdat dit zou kunnen dienen als stabi
liserende factor in Azie (W aar hebben. 
wij dat meer gehoord? Red. Uitlaat). 

v oor de oorlog had J.apan een koop
vaardijvloot van rond 5.600 . .000 ton. 
Aan het eind'e had het nog 1.300.000 ton 
over, voor het meerendel ongeschikt en 
versleten. De productie van koopvaardij
schepen gedurende de oorlog '(zie 
,Uitlaat" no. 14) was niet groot en 
de schepen, die werd'en gehouwd waren 
van minderwaardige kwaliteit. Er was 
een tekort aan mate1·ieel •en arbeids
krachten. De voedsel-r~ntsoenering was 
strenger dan in enig ander oorlogvoe· 35.;orig Jubilepm: Hoofdsmid Koboen 
rend land .. De mod·~rne vrachtschepen In een van de goedangs van de Werk. 
met een grote snelheid, die kennelijk plaatsen van de Buitendienst op Priok 
waren gehouwd om als hulpschepen is op 12 Augustus jJ. het feit herdacht, 
voor de Keizerlijke Marine te dienen, dat hoofdsmid Kahoen 35 jaar in dienst 
werden in de oorlog bijna geheel ver- van onze maatschappij was. De jubilaril.' 
nietigd, evenals de passagiersschepen en werd door de agent~Priok, de heer 
e1: werd ni:ets gedaan om ze te ver- Poppe toegesproken, waarna hem ' be
vangen. ~halve de gebruikelijke enveloppe een 

De Amerikaanse opinie is, d a t de geschenk van h et personeel van de 
werkplaatsen-Kabelgat werd aangebo

Japanse koopvaar dijvloot voor een den. 
groot deel moet word.en vervangen. In het volgende nummer hopen wij 
Men ·denkt aan .een vloot van onge- uitgebreider op dit jubileum terng te 
veer 4.000.000 ton in 1960. Men· komen, in woord zowel als in beeld. 

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

,, [, moeilijk '"""'' '"" :.~ V: ~ eenlwnden geven I 
En 't kon anders gaan. wat solidariteit, 
als ieder iets kon geven dan kwam er in ons leven 
uit 't eigen-ik-bestaan. misschien saamhorigheid. 

Als we eens honden geven, 
want a.nd'ren helpen kon. 
Dan kwam in ieder' s lev en 
toch 11z.og een beetje zon. 

Als wij eens konden geve.n, 
van hart tot hart, een woord, 
dan werd er in ons Ieven 
een mooier lied gehoord. 

A ls wij ee;ns konden geven: 
Collegialiteit, 
dan was er in ons leven 
niet zoveel haat en. nijd. 

VISSER & Co. -BATAVIA 

Zodra wij kunnen. geven , 
verdwijnt de egoist, 
die zoveel in 01ns leven 
ten kwade steeds beslist. 

Kontt, laten w' allen geven 
iets goeds, uit eigen hart. 
Dan kom.t er in on.s leven 
W tat vreugd, en minder smart. 

Een onhekend gehlcven K.P.M.-di cllte.r. 

Juli 1943. 
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