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puJok's votkskeuken JnqewiJ<) 
plechtlqheJb, qevotqb booR setamatan 

Men kan bet er zonder veel moeite over eens worden, dat van alle 
projecten in lndonesie de rehabilitatie van de havens bet sterkst de aandacht 
heeft getrokken. Dit is logisch voor een eilandenrijk, dat in belangrijke mate 
van invoer en uitvoer over zee afbankelijk is. Tandjong Priok is in dit proces 
in vele opzichten een voorbeeld voor de andere lndonesische havens geweest 
en bet stemt ons altijd weer trots te kunnen zeggen, dat in de wederopbouw 
van Priok de K .P.M. heel dikwij~s is voorgegaan. Voorwaar: de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij heeft zich op haventerreinen, welke onder haar 
bebeer staan, op bet gebied van herstel bepaald niet onbetuigd gelaten. 

Wie op de KP.M.-terreinen in de haven van Tandjong Priok een kijkje 
neemt, komt daar nieuwe gudangs, een nieuw agentschap, een nieuwe volks
keuken, een nieuw vries- en koelhuis en een nieuw proviandmagazijn tegen. 
AHes is nog wel niet geheel klaar. De nieuwe gebouwen zijn echter in ,,een 
vergevorderd stadium". 

In ,de Uitlaat" hebben wij reeds enkele malen verteld over deze ononder
broken nieuwbouw, waarvan tbans de volkskeuken bet eerst is gereed 
gekomen en op 22 Juli j.l. plechtig in gebruik is genomen. Een op eerdere 
dahun gestelde selamatan werd, in verband met de thans beeindigde Puasa 
ook tot genoemde datum uitgestcld. 

Op 22 Juli hadden aJle arheiders van 
de Werkplaatsen des morgens om tien 
uur al vrij van dienst, teneinde, in hun 
beste pakaians gestokcn, de feestel ijke 
in gehruiknemiug van de volkskeuken 

Rede Jacob 

Nadat staande bet lndonesische 
volkslied was aangehoord, nam de 
voorzitter van de ,Serikat Buruh Tek· 
n ik dan Pelahuan", de beer J. H. Ja
cob, het woord, die de genodigden voor 
lhun aanwezigheid dankte, na de na
!tionale groet ,.Merdeka" te hehben ge
lbracbt. Hij releveerde de geschiedenis 
-van de bonw van de nienwe volkskeu
lk en (die zes maanden in heslag heeft 

l
genomen). Spreker noemde de voltooi
mg van deze keuken een helangrijke stap 
voon1it voor de werknemers der K.P.M. 
en spra.k de hoop nit, dat de arbeiders 
er nog lang gebruik van zouden mogen 
ma.ken. 

,,Wij zijn veel dank verschuldigd", 
aldus de beer Jacob ,aan de directie 
van de K.P.M., de administrateur 
der Werkplaatsen en aan de chef van 

V ervolg: zi.e pa-g. 2 

te ku~en bijwonen. , T echnisch" werd 
h et fcest verzorgd door de onvolprezen 
Civiele Dienst van ooze maatschappij, 
terwijl de ,Serikat Buruh Teknik dan 
P elabuhan" op haar verzoek de orga
nisalie van het geheel in handen had. 

.J 

Rituele plechtigheid 

Gelijk iri Indonesie hij de inwijding 
van gebouwen gebruikelijk is, werd 
eerst met twee karbouwenkoppen en 
enkele poppen een rondgang gemaakt 
over de naaste omgeving van de ~ieuwe 
volkskeuken, e.e.a. onder Ieiding van 
Mohammedaanse geestelijken, die in 
deze rituele plechtigh eid voorgingen. 
Daarna verzamelden de aanwezio-en 

0 

zich in het bijna voltooide nieuwe pro-
viandmagazijn, schuin tegenover de 
W erkplaatsen gelegen, waar een kron
tjong-orkestje een aangename stem
ming had weten te sch eppen. Ret ge· 
bouw zelf was versierd met de v1ag· 
gen van Indonesie en Nederland, die 
de maatscbappij vlag Ilankeerden. On
der de aanwezigen bevonden zich o.a. 
de wedana van Tandjong Priok, de 
penghuln van lndonesi(;'& groo~te !la
venstad en als vertegenwoordiger van de 
maatschappij directeur mr. D. F. de Koe, 
chef P. Z. mr. L. ter Braake, de chefs 
van de N.D. en de T.D. en die van de 
afdelingen van de Werkplaat~en aan 
de Kali Mati. 



Vervolg: p~1ok's votkskeuken 1nqewqb 
de~Civiele Dienst; d.ie hun voile aan
dacht, hebben geschonken aan dit 
gebouw. Met de voltooiing er van is 
ecm doel bereikt en wij zijn er val}. 
overtuigd, dat er onder ons in de 
toekomst geen conflicten meer zullen 
ontstaan. Ofschoon wij op bet ogen
blik nog aan· vele d.ingen tekort 
h ebben, moeten wij onze arbeids
strijd altijd op vredelievende wijze 
voeren. Wij moeten strijden met 
een warm hart, doch met een koel 
hoofd". 

Rede mr. De Koe 

Hierop b eklom directeur mr. De 
K oe bet versierde spreekgestoelte. Hij 
zeide o.m. : , AI deze gebouwen zijn 
even zovele kentek enen van twee be
langrijke punten in de lijn, die in b et 
hedrij fsbeleid van de K.P.M. wordt na
gestreefd. Het ene ricbtpunt is dit, dat 
de Paketvaart voortgaat met bij te dra
gen aan de economische wederopbouw 
van Indonesie. Zij doet dit met de gesta
dige uitbreiding van haar vloot. Zij doet 
dit ook door aan de wal al die inrich
tingen te bouwen en te outilleren - als 
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gudangs, magazijnen en werkplaatsen
die nodig zijn om passagiers en goede· 
ren met goed-uitgeruste en goed-onder
houden sch epen te vervoeren, te ont· 
vangen da~ wei op te slaan". 

. ,Het twede richtpunt, dat ik op 
bet oog hcb", zo sprak mr. De Koe 
vervolgens, ,is, dat de Paketvaart, 
in het besef, dat goed werken nauw 
verb onden is aan prettig werken, de 
omstandigheden waaronder de ar
beid wordt verricht wil verbeteren. 
Tot hoever d.ie verbeteringen zullen 
kunnen gaan, wordt in b elangrijke 
mate bepaald door hetgeen finan
cieel verantwoord en mogeHjk is. 
Ik weet, dater onder U nog wensen· 
Ieven en ik weet ook, dat daar onder 
zullen zijn, welke --om de redenen, 
die ik zoeven noemde-- onvervuld 
zullen moeten blijven. In hoeverre 
in d.it opzicht naar redelijkheid zal 
kunnen worden gegaa n, zal in de 
toekomst ongetwijfeld meermalen 
een punt van overleg vormen tussen 
de d.irectie van de K.P.M . en de 
leiders van Uwe organisaties". 

Aan h et slot van zijn toespraak, gaf 
mi . De Koe uiting aan zijn vertrouwen, 
dat dergelijk overleg steeds resultaten 
zou mogen afwerpen, die in he t ge
meenschappelijke belang zouden zijn 
van de K .P .M. en hare werknemers. 

De redevoering van mr. De Koe werd 
in de Indonesische taal vertaald. V er
der voerden nog enkele andere perso
nen bet woord, o.m. een vertegenwoor
diger van de militaire commandant. 

Selamatan 

Na deze officiele toespraken was het 
ogenhlik aangebroken om over te o-aan 
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tot het meer informele gedeelte van de 
inwijdings-plechtigheid, n.l. het bij 
zulke gelegenheden in lndonesH~ ge
bruikelijke feesteten, de , selamatan ". 
De technische voorhereiding van deze 
maaltijd herustte hij de Civiele Dienst, 
die voor de hereiding van het et~n 
-rijst met alle mogelijke bijgerechten
had gezorgd en voorts si garetten en 
dranken liet verstrekken. De organisa
torische voorbereiding herustte -als 
onderdeel van de inwijdingsplechtig
h eid- hij een commissie van de ,Seri- · 
kat Buruh Teknik dan Pelahuan". Er. 
. ~> 

waren ongeveer 3.000 gasten, die zich 

rond de op de' grond.Juitgespreide zeilen 1 

schaarden. De Civiele Dienst heeft aan 
de voorbereiding van deze duizendv~>U
dige maaltijd veel zorg en tijd hesteed. 

~..,l: 6 

Zo is op 22 Juli j.l. bet uitgestrek~-
te •K.P.M.-etabliSsement te Taniljong ~ 
Pi-iok weer een gebouw rijker ge
worden, dat g~heel ten d.ienste staat 
van het personeel der maatschappij. ' 

Zuini~ met de auto•s 1 
De zeei' sterk gestegen exploita

tiekosten van en de practische 
onvervangbaarheid van het bezit 
aan personenauto's hebhen de maat
schappij genoodzaakt om voor te 
schrijven, dat het gebruik van deze 
auto's voor particuliere doeleinden 
-tijdens zowel als na kantoortijd
tot bet strikt noodzakelijke beperkt 
moet blijven. 

Het kan derhalve niet meer 
worden toegestaan, dat gedurende 
weekendc; maatschappij-auto's wor
den gebruikt voor tochten naar bui
ten de stad, zonder een daartoe via 
de afdeling Secretarie verkregen 
voorafgaande toestemming. 

ir***************************! 

~ Nagekomen 
-(! promotie 

~to(!j: Mot ingong von 1 Juli j.l. ;, de ~~ t heer H. H. Th. van Lennep he- "'" 
noemd tot adjunct-chef van de 

-(! afdeling Civiele Dienst, waarmee * 
~ wij hem hartelijk gelukwensen. ~ 
-(! * 
~ ' * ~~~~1:1-~~~~1:1-1:1-1:1-~~~1:1-~~1:1-~.~~1:$-~1:$-

PRISMAKIJKER 
te koop 

Oud-gezagvoerder G. J. Ras
horn heeft een in 1946 door hem 
bij de K.P.M. gekochte prismakij
ker 7 X 50 van Bausch en Lomb 
(U.S.A.) te k~op. 

De prijs is f 300.- (beta1ing in 
Nederl. courant). 

Het adres van de b eer Rae
horn is : N assaulaan 38, Baarn. 

' ~ ' . 



SLUIER uLUTINE"-RAADSEL OPGELICHT 
Het marine-fregat ,Lutine", dat in 1799 voor de Nederlandse kust -d.w.z. 

in de buurt van Texel- zonk, keert met regelmatige tussenpozen als een 
geest terug in de geschiedenis van de scheepvaart en de verzekering. Talloos 
zijn de pogingen geweest om de gouden staven, ter waarde van een millioen 
pond sterling, hoven water te brengen. De laatste grote bergingspoging werd 
ondemomen aan bet einde van de dertiger jaren en de enorme tin
baggermolen ,Kari.tnata" kwam er aan te pas en ,lichtte" inderdaad een 
staaf goud. Sceptici hebben beweerd, dat de bergers die van de Nederlandse 
Bank hadden geleend en in bet water gegooid om haar later door de 
,Karimata" weer te Iaten op-baggeren en er aldus de moed onder de 
bergers in te hauden .... ..... 

Hoe dan ook: voor zover men weet, 
ligt b et ,Lutine"-goud nog, waar het 
anderhalve eeuw geleden naar de zee
bodem ging en niemand weet, of men 
er nog ooit in al slagen om de schat 
hoven water te brengen. We lev en thana 
in het atoom-tijdperk, waarvan niemand 
de mogelijkheden -en de consequen
ties !- nog kan overzien. Wie weet, wat 
er straks gaat geheuren met het profiel 
van de planeet Aarde, wanneer de nie
tige mensjes elkander met atoom· en 
h ydrogeen-bommen gaan bekogelen. En 
zo komt straks -en daarmee zij een 
periode van enke1e eeuwen bedoeld, 
zodat niemand op grond van dit ver
haa1tje nu maar direct zwemlessen be
hoeft t e nemen- wat thans aarde is 
misschien wel onder water te liggen en 
omgekeerd. Zodat over een paar eeuwen 
de , Lutine" -schat misschien ineens door 
een atoom-mens ergens hoven op een 
berg worden gevonden .... ... .. 

lntussen heeft men zich door de eeu
wen been afgevraagd, hoe er voor een 
waarde van een millioen pond sterling 
aan gouden staven op h et marine-fre
gat , Lutine" terecht waren gekomen en 
door Lloyd's verzekerd. Bovendien was 
bet goud bet eigendom van zakelijke 
helangen en niet van de staat of van de 
marine. 

Alle documenteD' die betrekking bad-

parlement moest er aan te pas komer. 
om bij wet alles, wat van de ,Lutine"· 
schat mocht worden gered, toe te ken
nen aan Lloyd's. Zo kwam o.m. de be
faamde ,Lutine"-hel in 1859 bij Lloyd's 
terecht, tezamen met nog een aantal 
andere preciosa, die uit de ,Lutine" 
afkomstig waren en bij vroegere her· 
gingspogingen naar hoven waren ge
haald. 

Het raadsel van de ,Lutine" -scbat 
en zelfs zijn bestemming is honderd
vijftig jaren lang een onderwerp 
van gissingen geweest. Een zekere 
Warren Dawson, bibliothecaris van 
Lloyd's, heeft de theorie ontworpen 
-zo lazen wij onlangs in bet ,Naut
cial Magazine"- dat bet , Lutine" 
-goud was bestemd om bet crediet 

• van Engelse kooplieden te steunen 
in de financiele paniek, die in 1799 
op de heurs van Hamburg was uit
gehroken. Volgens de beer Dawson 
was de ,LtJtine" op weg naar 
Cuxhaven. 

Uit een onverhoopte bron is nu -in 
1950- ineens bevestiging gekomen van 
deze theorie. Zij is er eigenlijk altijd 
geweest, als de onderzoekers maar van 
haar bestaan hadden afgeweten. 

Volgens Lloyd's heeft een zekere dr. 
Walther Rasche, een Haru.hurgse advo-
caat, een hoek gevonden, dat door zijn den op de assurantie van bet ,Lutine"- d over-over-grootva er is geschreven en 

goud, zijn verloren gegaan, toen de Lon- dat handelde over de H aru.hurgse beurs· 
dense Beurs in 1838 in vlamrnen op- kracb. Het hoek werd in 1806 gepuhli
ging. Daardoor ~erd het onmogelijk om ceerd. Er staat -uiteraard- veel in 
een onderzoek m te stellen naar de d H h · k · · 
oorspronkelijke eigcnaren van de ver- over e aiDd urg~e p~m~ hen ~.m. een 
loren schat. Die waren overigens al .;. passage van e vo gen e m · 00 : 

schadeloos gesteld door de assuradeu- ,Terwijl in Hamburg alle mogelijke 
ren, die derbalve op dat moment nog de !tappen werden genomen om de 
enigen waren , die waren geinteresseerd storm af te weren, die over de Beurs 
in de herging van de goudschat. Door woedde, kwam het verheugende be-
de brand was het echter ook onmogelijk richt, dat Londense kooplieden de 
geworden om de eventuele erfgenamen beurs te hulp zouden komen m et 
van die assuradeuren tegoed te scbrij- grote bedragen aan contanten, aan· 
ven, indien men er in de toekoru.st nog gezien verschepingen van goederen 
eens in zou slagen om het ,Lutine"-goud en aandelen geen hulp meer zouden 
naar hoven te brengen. Hun papieren kunnen brengen. T eneinde eeri vei-
waren n.l. ook in de vlammen van de Zig transport te verzekeren stelde de 
Lon,dense Beurs opgegaan. Het ~else {Britse) regering het m:arir_!e·frega!_ 

~************************~§ i Wonen in Soestdijk . ~ 
~ In vrijstaand landhuisje komt ~ 
~ van 1 December 1950 ai vrij een 
~ gezellige, gemeuhileerde suite 
~ met eventueel een derde kamer. i Vaste wastafels en badkamer aan- ~ 

:~;~· b:::esre::~nt~:sll::::n p:e: ~ 
dienste. 

K.P.M.-verlofgangers of repa
trierenden kunnen zich wenden ~ 
tot mevrouw A. van Steenacker, ;} i H ellingw.eg 4 te Soestdijk. ! 

~li-~li-~~11-11-li-~li-~11-11-~~M 

,Lutine" ter beschikking van de 
kooplieden. Het was bestemd om 
bevelen over te brengen naar de N e
derlandse kust, waar Britse troepert 
kort tevorert warer£ gela1td. (Vandaar 
het verhaal, dat bet goud was be
stemd ter hetaling van de Britse 
bezettingslegers in Nederland. Red. 
,Uitlaat" ). Het nieuws bracht enorme 
verlichting en geen enkel schip werd 
ooit met zoveel vreugde tegemoet 
gezien als de ,Lutine". Maar de ver
wachtingen werd de bodem ingesla
gen. Dagenlang wachtten de Ham
burgers op de E1tgelse hulp, totdat 
eindelijk het droevige nieuws kwam, 
dat van alle schepert ter wereld juist 
het marine-fregat - waarop alle hoop 
was gevestigd- voor de N ederlandse 
kust was vergaa1t, met zijn gehele 
schat aan boord". 

Dit verslag, minder dan tien jaren 
na de ramp van de ,Lutine" geschreven, 
moet -volgens Nauticd Magazine"
als accuraat worden aanvaard. Er staan 
verder geen details in en nog steeds is 
hiermede de juiste ha,·en van bestem
ming van de ,Lutine" niet bekeud. 
Noch, of het schip toch ook soldij aan 
boord had voor de Bl'itse troepen in 
Nederland. Het hewijst ecbter, dat het 
goud was bestemd voor Hamburg om 
bet Engelse crediet in een crisis te steu-
nen. I 

Het is mogelijk, dat de vondst 
van dr. Rasche tot verder onderzoek 
zal leiden in documenten, die 
eventueel nog bestaan over de 
Hamhurgse heurskrach van 1799. 
Daardoor · is bet mogelijk, dat er 
toch nog hijzonderheden over de 
,Lutine" -schat te voorscbijn zullen 
komen. 

Intussen ligt v66r Texel voor 10 mil
lioen goede Nederlandse guldens aan 
gouden stav:en .......... .. 

J.B.B. 



De poketboot en de ··. ·prauw 
In Indonesische wateren werd internationaal 

zeerecht geschreven 
door: R. C. Holmes· 

De C o s t a R i c a P a c k e t was een houten barkas van 531 ton, die 
in Guernsey werd gebouwd in de dagen, toen elke kleine haven nog zijn 
eigen werfje had en de hele scheepsbouw-industrie nog niet -zoals thans
in een paar plaatsen was geconcentreerd. Toen bet scheepje nieuw was ( dat 
was in 1861) werd bet in Londen geregistreerd en -zoals ook al uit zijn 
naam bleek- voornamelijk bestemd voor de lucratieve handel op West-Indie. 
Desondanks maakte het af en toe ook wel eens reizen naar Bordeaux en 
Oporto om ladingen wijn te halen. 

In 1887 werd bet scheepje gekocht 
door de fa. Burns, Philp & Co. te Syd· 
ney (die ook heden ten dage nog hestaat. 
Red. Uitlaat). Deze firma rustte het uit 
als walvisvaarder, in de hoop, dat b et 
nog zou kunnen concurreren tegen de 
mechanisch voortbewogen schepen en 
de met explosieven afgeschoten harpoe
nen, waarmee in die dagen zoveel voor· 
ui tgang was gemaakt. 

De Costa Rica Packet werd onder 
bevel van kapt. John Bolton Carpenter 
geplaatst, een Amerikaan van geboorte, 
die grote ervaring had in de walvisvaart. 
In 1863 had hij, tengevolge van de Ame
rikaanse hurgeroorlog, aile connectiei 
met Amerika verbroken en werd een ge· 
naturaliseerde Engelsman. Als zodanig 
voer hij in het archipelverkeer in de 
Pacific en ook in h et toenmalige Neder· 
lantls-Indie. Maar hij ver]oor nooit zijn 
belangstelling voor ' de walvisvaart en 
maakte een uitgebreide studie van de 
gewoonten van walvissen en hun ,trek" 
en hield een nauwkeurig dagboek bij 
van de data en posities, wanneer en 
waar hij walvissen tegenkwam. Daaraan 
·dankte hij zijn oenoeming tot gezagvoer. 
der van de Costa Rica Packet, toen dat 
scheepje een ~alvivaarder werd. 

lnternationale vermaardheid 

De eerste reis was bijzonder 
geslaagd, maar wat ons het meeste 
interesseert is, dat tijdens die reis, 
in Januari 1888, terwijl het scheepje 
in de wateren van het toenmalige 
Nederlands-Indie kruiste, bet een 
wrak van een prauw tegenkwam, 
waarvan de lading bestond uit der
tien kisten gin en een kist olie. Kapt 
Capenter nam de lading over en 
liet het wrak in de steek. Het inci
dent was onbetekenend en spoedig 
vergeten. Later werd het echter van 
internationale betekenis en een 
,cause celebre" in de geschiedenis 
van het zeerecht. 

De eerste walvis-expeditie van de 
Costa Rica Packet was bedoeld als een ! • 
proef en slaagde zodanig, dat de barkas 
nog beter werd uitgerwt voor de tweede -- . - ·- - - - . - - . ~- . . 

reis (in 1891) .'Het schip kreeg ook een 
grotere bemanning. 

Kapitein gearresteerd 
Na voor de tweede maal in de wateren 

van Nederlands-Indie te hebbeo ge
kruist, liep bet scheepje Ternate aan om 
voorraden in te nemen en kapt. Carpen
ter ging aan land, zonder enig idee te 
hebben van de moeilijkheden, die hem 
wachtten. Zodra hij echter aan land 
was, wet·d hij op zeer summiere wijze 
gearresteerd eo naar Makassar gestuurd. 
Daar werd hij, ondanks zijn protesten 
en eeo aanbod om een borgstelliog van 
8000 pond sterling te arrangeren , in de 
gevangenis gestopt. Daa1· blee£ hij een 
maand, voor hij op de hoogte werd ge
steld van de aard van de beschuldiging, 
die tegeo h em was ingebracht, n .l. zee
roof. Als gevolg van iomenging van ae 
gouverneur van de Straits Settlements 
werd hij in vrijheid gesteld en moest 
maar op eigen kracht prohereo om oaar 
Teroate terug te komeo. . 

Toen hij weer aan hoord van zijn 
schip was -gekomen, kwam hij tot de 
ontdekking, dat drie van z'o officiereo 
voor verhoor waren weggehaald (U ziet 
ook hieruit, dat de geschiedenis zich toch 
altijd weer herhaalt.- Red. ,Uitlaat"). 
Het grootste deel va!l. de rest der he
manning lag ziek met malaria of de een 
of andere tropische koorts. H et moreel 
en de discipline was er door de lange 
periode van nietsdoen bepaald ook niet 
op vooruitgegaao. Aaogezien het walvis
seizoen toch voorbij was voer kapt. 
Carpenter naar Singapore, waar werd 
besloten om de expeditie op te geven 
en de Costa Rica Packet te verkopen. 
De zeildagen van dit scheepje waren 
over en bet verdween van het toneel, 
waar h et -om zo te zeggen- een oohe
tekenend figuraotje was g~weest. In de 
volgende ac te kwam .de Costa Rica 
Pack et echter ineens te voOTschijn als 
de hoofdrolspeler met internationale 
reputa tie en met de stalles vol rechts
kundige critici. 

Verder onderzoek 
De fa. Burns, Philp en Co. had .de 

Australi8clieregenng voor de zaak gein
teresseerd en al spoedig schoten krach
tige, maar b eleefde nota's b een een weer 
tussen Louden en Den Haag. De Britse 
r egering diende een eis tot schadeloos
stelling in voor de verliezen, die de 
eigenareo van de Costa Rica Packet, de 
gezagvoerder en de bemanoiug hadden 
geleden als gevolg van de onwettige 
aanhouding van het schip. V erder werd . 
sch adevergoeding geeist wegens de arres
tatie van de kapitein. De eis was gegrond 
op het feit, da t de prauw, waarom 
h et ging, drijvend op de hoge zee was 
aangetrOffen, buiten de Nederlands
Indische t erritoriale wateren. 

De Nederlanders handhaafden, 
dat zij bet recht hadden gehad om 
op te treden, omdat , de goederen 
waren gestolen van een Nederlands
lndisch schip" en vervolgens ,btn
nen Nederlands-Indisch grondge· 
hied waren verkocht" . Zij beweer
den verder dat de prauw was 
, geenterd" binnen de drie mijls 
zone. Zelfs indien het in beslag 
nemen van de lading buiten die 
zone ware geschied, kon dit nog 
worden geacht te zijn gebeurd bin
nen de terriotoriale wateren, aange
zien de drie mijls grens slechts kon 
worden toegepast in gevallen, be
paald bij de wet of door internatio
nale conventie". 

Engeland versus Nederland 

Een vrome rUling liep over de ruggen 
van de menseo in het Eogelse mioisterie 
van marine over deze ootheiliging van 
de drie mijl's zone door die schandelijke 
Hollanders, die hoveudien nog beweer
den, dat het wrak van een prauw, 
drijvend op de hoge zee en aldaar een 
gevaar voor de scheepvaart vormend, 
de status van een ,schip" had, dat voer 
onder een bepaalde vlag. 

Dat was te erg eo de Britse regering 
hracht de kwestie voor het Internatio
nale Hof van J ustitie in Den Haag, dat 
de zaak voor een onafhankelijke arbiter 
bracht, die door Rusland werd he
noemd. 

Professor De Martens werd gekozen 
en zijn beslissing werd van betekenis 
voor de internatiooale scheepvaart, 
vooral in de W ereldoorlogen, die later 
volgden. 

,Koopvaardijschepen op de hoge 
zee", zo verklaarde prof. De Mar
tens, moeten worden beschouwd als 
Iosgemaakte delen van bet territo
rium van de staat, wiens vlag zij 
voeren en zijn dientengevolge aileen 
aan de respectieve nationale auto
riteiten vepl~!_twoordelijk, voor da-



Wie is de baas? 

BflPITEIN OF LOODS~? 

J H et is iiiOg'elijk, aldue luit. · t. ,aee 
Radford, dat eommige kapitefui0het 
met . deze zienswijze niet eens zullen 
zijn. H et is g!3enszins onnatuurlijk, dat 
zij ongaarne bet commando over hun 
schip overdragen, aan wie dan ook. 

In de Engelse vakpers is onlangs 
een interessante controverse ont
staan over de vraag, wie op de brug 
de lakens uitdeelt, zolang de loods 
aan boord is. De superintendent van 
de ,Royal Mail Lines", capt. F. G. 
Spridell, heeft de stok in bet hoen
derhok gegooid door categorisch te 
verklaren : ,De kapitein is de baas. 
De loods is adviseur". 

De Engelse marine-officier J. 
Radford heeft daarop geantwoord, 
o.m. door (e verklaren, dat het de 
meeste kapiteins en loodsen niet 
eens mogelijk is om op die vraag 
een duidelijk antwoord te geven. 
Laten wij eens kijken, wat deze 
marine-officier over dit onderwcrp 
te zeggen heeft. 

Hij haalt de (Engelse) loodswet van 
1913, art. 44 aan, waarin Jeze zegt: 

,De kapitein van een schip, dat 
onder omstandigheden waarfn het 
aan boord hebben van een loods 
verplicht i.s overeenkomstig de arti
lrelen van deze Wet, en nog geen 
loods aan boord heeft, moet, indien 
een loods zich meL hem in verbinding 
stelt t-m zijn diensten aan te bieden, 
de mogelijkheid openen voor deze 
loods om ctan boord te komen en 
de na ".Jiga ti e van het 
schip overdragen aan 
die l o o d s." 

den op de h oge zce gepleegd" . Bet 
principe van de drie mijls zone 
werd bevestigd. 

W at weer op het geval-in-kwestie 
11loeg was bet feit, dat werd bewezen, 
dat de pranw werd geenterd buiten die 
zone. De Nederlanders konden zelfs niet 
eens de identiteit van .de prauw b ewij
zen, noch dat zij aan Nederlands-~die 
toebehoorde. Ze moesten de 8llz dutzend 
pond sterling en alle -enorme-- kosten 
van bet geding betalen. 

De Costa Rica Packet heeft dus dub· 
bel recht op roem. Het eindigde de I 
lange periode van de zeilende walvis
vaarders, die walvissen met hand-har- 1 
poenen aanvielen. Bij zijn h eengaan, 
luidde de Costa Rica Packet een meer 
geordende eeuw in, waarin een zee
man, ,die de bootsman een blauw oog 
slaat of leelijke woorden zegt tegen de 
eerste stuurman bet rec:tt heeft om door 
de politic van Glasgow te worden gear· 
resteerd, wanneer zijn schip de Clyde 
opvaart. 

,.Nautical Magazine". 

De spa tiering is van luit. t. zee Rad· 
ford, d.i.e de bewoordingen van dit 
wetsartikel op zichzelf duidelijk genoeg 
acht. De loods ,neemt h et schip over". 
De loods neemt op navigatorisch ge
bied voor het ogenblik de plaats van 
de k apitein in. Dit betekent echter 
niet, dat de loods het bevel over bet 
gehele schip overneemt. Noch wordt 
hij op enigerlei wijze hoven de kapitein 
gesteld. Wat de loods doet is z i c h 
belasten met d e navi· 
g a t i e. 

' Desondanks is het hun plicht dit te 
. doen onder omstandigbeden ·, astgelegd 

in de Loodswet, n.l. wannaer een erkcn
' de loods zijn diensten a~nbicllt. Ner· 

Toen comodore lliingworth nog ka· 
pitein was van de Cunard-liner Queen 
Mary stood hij er altijd op deze over
dracht aan de loods volgens de rege
len der kunst te doen verlopen. Wan
neer zijn schip binnen wateren k wam, 
waar h et aan boord hebben van een 
loods verplicht was, richtte hij zich tot 
J e officier van de wacht en zeide : ,Aan
vaard van dit ogenblik a£ de orders 
van kapitein Zus-en-zo" (en hjj noemde 
de naam van de loods). Daarna r ichtte 
hij zich tot de loods en droeg de navi· 
gatie over op de traditionele wijzc: 
met vermelding van de positie van het 
schip, koers, snelheid en andere bijzon· 
derheden, die van belang werden ge· 
acht. 

· gens staat in die wet, dat de loods 
adviseur is. Overal wordt hij genoemd 

· als te z~jn: ,bet comando over bet schip' 
~.... d" 

voeren . . ··' 
· Het is duidelijk, dat er tijdens bet 

loodsen maar een persoon de baas kan 
zijn. Navigatie zou niet goed aflopen 
in wateren, waar moet worden geloods.t, 
indien er een de baas was en de ander 
maar zo'n heetje meedeed door advie
zen te geven. Gezond verstand alleen al 
verwerpt deze procedure. 

Overigens bestaat er tussen kapitein 
en loods een verhouding, die in geen 
enkele wet omschreven is. Het bewaren 
van goede verhoudingen op de brug is 
van belang van alle betrokkenen, niet 
b et minst voor het schip, dat geloodst 
wordt.' 

Loodsen doen meestal eenvoudig hun 
plicht en gaan maar zelden buiten hun 
bcekje. Zij zijn geen leden van de be
manning en worden -in zekcr op· 
zicht- als gasten nan boord heschouwd. 
De grondbeginselen van de burgerhc· 
leefdheid en gezond verstand behoren 
de richtlijnen van hun gedrag te zijn. 

Wereldscheepsbouw hlijlt dalen 
Japan thans op 3e plaats 

De cijfcrs, die door Lloyd's Regis
ter of Shipping iijn opgesteld, tonen 
aan, dat aan het einde van de maand 
Juni j.l. in totaal 4.549.921 ton aan 
scheepsruimte in aanbouw was. 
Hiervan namen Groot-Brittanie en 
Noord-Ierland 1.937.191 ton voor 
hun rekening. Achter Frankrijk, dat 
met 491.180 ton op de tweede plaats 
stond, drong Japan zich naar de 
d e r de plaats met 372.088 ton. Het 
is niermede Amerika (met 326.034 
ton) en N e d e r 1 a n d ( met 
307.694 ton ruim voorbijgestreefd. 

De andere b elangrijke scheepsbou-
wende naties waren - in hierachter 
genoemde volgorde- Zweden (301.935 
ton), Italic (241.352 ton), Denemarken 
(121.872 ton), Noorwegen (117.301 ton) 
en Spanje (102.154 ton). 

C'· W at de scheepsbonw in Engeland 
b~treft, _lf.on over bet ~e~~e kwartaal 

van dit jaar worden opgemerkt, dat 'de 
tonnage met 41.972 ton was toegenomen 
over bet eerste kwartaal. Zij was daaren
tegen ruim 325.000 ton minder dan aan 
bet slot van het tweede kwartaal van 
1948. Van de 1.937.191 ton was 738.265 
tons bestcmd voor buitenlandse op
drachtgevers, of wei 32.9%. De Ianden, 
die vcrboudingsgewijze bet meeste voor 
het buitenland bouwen, waren in het 
tweede kwartaal van 1950 Zweden 
(229.275 ton), N e d e r I a n d (182.401 
ton) en Amerika (114.104 ton) . Over 
het geheel genomen, vertoont de scheepe· 
houwactiviteit over de gehele wereld 
nog steeds een dalend tendenz. 

Van de 331 schepen, die einde 
Juli j.l. in aanbouw waren, waren 
99 stoom- en 232 motorschepen. Van 
deze 331 schepen waren 173 olietan
kers, waarvan N e d e r 1 a n d er 
9 cp de hellingen heeft staan. 



1 

1) Hoofdwtk. H. Douna vierde op 31 Jull j.l. aan boor 
jubileum bij de maatschappij. Tijdens een zeer gesla< 
jubilaris met zijn vrienden en collega's. 
2) In vorige ,Uitlaten" drukten wij foto's af van oudgE 
een paar andere oudgedienden: drie der oudere schep 
de Kali Mati: v.l.n.r. het s.s. Van der Hagen, bet s.s. Kho• 
3) De bungalow van de bekende schilder Strasser, gele! 
de maatschappij aangekocht. De idylliscb gelegen bung< 
uit Kintamani. 
4) Het unieke uitzicht van de ,Strasser- bungalow" u 
krater van de Batoer met op de achtergrond de Gunu 
rechts. 
5) Op 22 Juli j.l. werd de grote volkskeuken in Tandj 
en Iichte keuken worden dagelijks ongeveer 3.000 maal 
aard met emmers tegelijk gekookt ...... .. ...... . 
6) Ter gelegenheid van de opening van de volk~keuk1 
de Werkplaatsen gehouden. Het ceremoniele gedeelte \ 
met enkele karbouwenkoppen en poppen, die hier wore 
mr. de Koe, de heer 0. H. Ritsema, chef N.D.; de beer 
P.Z.; de beer J. · Stil, chef Surveydienst Priok· de h 
H . H. Th. van Lennep (C.D.); de heer A. van Rieml 
T. Priok. 
7) Een indruk van de feestelijkheden, die plaats hade 
zijnde proviandmagazijn. Er hadden zich ruim 3.000 
8) Beambte L. J. Mangindaan herdacht op 24 Juli j .l. 
25 jaren geleden in dienst van de maatschappij is getn 
9) Gezagvoerder F.M.F. Neomagus, die op 21 Juli j.l. t 

OVERZICHT IN B I 



I van het m.s. Kastmbar zijn 25-jarig dienst
gde instuif, maakten wij deze foto van de 

dienden in de Kali Mati-werkplaatsen. Hier 
m van de maatschappij tegelijk in revisie in 
'!l Hoea, het s.s. Patras. 
en nabij Kintamani op Bali, is onlangs door 
low is een bekend eindpunt voor wandelaars 

t, biedt een typisch Balinees landschap. De 
1g Agung, (de hoogste vulkaan op Bali) 

ong Priok in gebruik genomen. In de 'ruinle 
ujden klaargemaakt. De rijst wordt er uiter-

n werd een selametan voor het personeel van 
rerd voorafgegaan door een riluele rondgang 
en bewonderd door de gasten. V .J.n.r. dir. 
liiiller van de C.K.O.; mr. L. ter Braake, che£ 
!er Bosman, chef Werkplaatsen; adjunct-chef 
dijk (C.D.) en dr. Adamse, Medische Dienst 

e~ in de grote gudang van bet nog in aanbouw 
~~'eiders van de Werkplaatsen verzameld. 
op het agentschap T. Priok het feit, dat hlj 
dtn. 
I Jdenado is overleden. 

E:ELD 

9 

8 
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IIUITLRRTII PUBLICEERT .. DE RRNGLIJST 
Rlleen ,etappe · gewijze" publicatie mogelijk 

Gevolg gcvende aan herhaalde verzoeken -zowel rechtstreeks aan de redactie van ,de Uialaat'' als aan 
de afdeling Personele Zaken der rnaatschappij gericht- hebben wij besloten om, beginnend met dit nummer 
van ons orgaan, de ranglijst der nautici en technici te publiceren. Het nog steeds acute papiertekort in lndonl'sie 
Iaat evenwel niet toe, dat deze r anglijst ineens in haar geheel wordt gepubliceerd, terwijl het aan de redactie evenmin 
mogelijk is om de vele namen alle gelijktijdig in een nummer van , de Uitlaat" op te nemen. De publicatie van de ranglijst 
zal derhalve in afleveringen moeten geschieden. Hieronder treft men de eerste serie namen aan. De lijst is bijgewerkt 
tot 1 J uli 1950. Verdere naamlijsten komen in volgende nurnmers van ,de Uitlaat", totdat de ranglijst in haar 
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k. p.m.- JOUQnaal 
0 Met ingang van 8 April 
j .l. is 11. wtk. E. Scheidema 
aangesteld tot Se wtk. Op 20 
Jnli j.l. is Th. B. Kreefft als 
leerl. wtk. op een van de 
sch epen onzer maatschappij 
geplaatst. 

0 Met ingang van 31 Juli 
j.l. beeft b et Passagekan
toor te Djakarta opgebou
den als zelfstandig agent
schap te b estaan. Me t in
gang van 1 Augustus j.l. is 
het opgenomen in de afde
ling ·P assage & Toerisme, 
wclke vanaf die datum af-

deling Passage beet. Deze 
afdeling Passage is onder
verdeeld in een bureau P.T. 
en een bureau P.K. H et eer
ste bureau b ehandelt aile 
principiele zaken, de orga
nisatie van de dienst, vast
stelling en wijziging van 
tarieven en ,allotments", 
reducties, de organisatie van 
bet toerisme op Bali e. d. 
Het bureau P .K . b eh andelt 
aile boekingen , reserverin
gen en andere routine·zaken 
verbonden aan h et reizen 
van passagiers. 

7.-.t• 

~-JUBILARISSEN IN AUGUSTUS 
I 1 Augustus 

Wagiman bin 
Liron 
A die 
Oemar 

3 Augustua 
Doerakim 

Djoen Motorist 
Serang 
Serang 
Bediende 

Kuli Mandur 

Hoofdwerktuig-

Bandjermasin 

W erkplaateen 
Tg. Priok 

7 Augustus 
]. F . Hasz 

kundige ~.s. Gen. van Geen 

G. H . Uitzinger 

12 Augustus 
Achmad Marzoeki 

13 Augusto& 

L. K oster 
] . van Lil 

H. J. Nieuwenkamp 

Abd. Hanap b. 
Moh. Rum 

15 Augustus 
B. Hoetagaloeng 

24 Augustus 
0. Brantsma 

27 Augustus 
B. v.d. Laag 
Kwee Tjien Sian 

29 Augustus 

Boofdwerktuig- m .s. Toba 
kundige 

K.lerk I 

GezagVoerder 
Boofdwerktuig

kundige 
Boofdemploye 

K.lerk I 

Hoofdklerk I 

Hoofdpakhuis
meester 

Gezagvoerder 
Hoofdwerktuig

kundige 

Benkulen 

e.e. Merak 
m .s. Barumun 

Bewaking Dienst 
Priok 

Magazijn Dienst 
Priok 

Sibolga 

Surabaia 

m.s. Sinabang 
E.V. 

W. A. J. Noordhoek Hoofdemploye T.D.j H.K. 
-..t-? H egt 
"'' 

0 Dienstch ef Th. W. F er 
guson, laatstelijk agent dcr 
maatsch appij te Medan. is 
op 22 J nli j.l. met het Hjn
vliegtuig naar Nederland 
vertrokken , om aldaar zijn 
E.V. door te brengen. De 
b eer ] . Kruyt, sub-agent, 
treedt thans tijdelijk als 
agent te Medan op. 

0 Adj.-ch ef B . D. de J a
ger van de afdeling T .D.H.K. 
is op 29 Juli j.l. met het 
vliegtuig van de B.O.A.C. 
via Louden voor E .V. naar 
Nederland vertrokken . 

0 Gezagvoerder A. W. M. 
van K oesveld is op 29 Juli 
eveneens met het vliegtuig 
uit Djak arta n aar Neder
land vertrokken, waar hij 
zijn gezinssch eiclingsverlof 
zal doorbrengen . 

0 2e stm. P. A. H. Roozen 
i e op 21 J uli j.l. met het 
B.O.A.C.-vliegtuig met ver
vroegd pensioen naar Aus
tralie gereisd. 

0 • De nieuw-aangenomen 
4e stm. J. Sloothaak is op 
28 Juli met h et }jjn-v1ieg
tuig uit Nederland in D ja-._ 
kar ta gearriveerd. 

0 Gezagvoerder H. Kolk
man en 1e stm. L. Ch. Door
oink zijn op 21 Juli j .l. met 
de Johan van Oldenbcmtc
'tleldt naar Nederland ver
trokken, respectievelijk m et 
vervroegd p~nsioen en ge
zinssch eidingsverlof. 

0 In de twede h elft van 
de maand Juli zijn de leer
ling-wtkn. R. E. Stolk 
(24/7) , ] . F . Elmensdorp 
(26/ 7) en R. Noe (28/ 7) op 
de vloot geplaatst. 

0 Tot dusver werd het 
ladingvervoer van Asahan 
(Telok Nibung) u aar Singa
pore en Belawan Deli inci
denteel geregeld. De m aat
schappij heeft thans echter 
besloten -gezien het be
lang -van een geregelde 
dien st- om met ingang van 
6 Augu stus a.s. dit lading
vervoer in een 14-daagse 
dienst te bewerkstelligeo. 
P er 14 dagen zulleil dus van 
Telok Nibung een afvaart 
naar Singapore eo 2 afvaar
ten naar Belawan Deli 
plaats hebben. ......____.,. __ _ ,\ 

Gezogvoerder ~ 
... l Neomogus .L 
Met leedwezen geven wij 

hierbij kennis van het over-
Iijden op 21 Juli j1. te Me
n ado van gemgvoerder F .M. 
F. Neomagus, in Ieven laats
telijk gezagvoerder van bet 
s.s. Van Outhoorn. 

Gezagvoerder Neomagus 
w erd na zjcb enige dagen 
ziek te h ebben gevoeld in 
bet bospitaal te Menado op
genomen, waar men een 
malaria tropica consta teerde. 
Diezelfde dag n og om hall 
tien des avonds overleed hij. 

Frederik Maria F lorent 
Neomagus werd op 21 J uli 
1904 te Goirle bij Tilburg 
gebor en en trad op 4 De
cember 1925 als 4e stuurman 
in dienst der maatschappij. 
Gedurende de afgelopen oor
log vertoefde wijlen de heer 
Neomagus in Nederland, 
maar stelde zich onmiddellijk 
na de bevrijding van het 
Zl.lidelijke gedeelte van het I 
land ter beschikking van de 
maatschappij en vertrok op 
5 Mei 1945 r eeds naar Aus
tralie. D aar werd hij als 
eerste stuurman geplaatst 
aan boord van het s.s. El 
Libertador. Tot 4 Augustus 
1947 volgden plaatsingen op 
de schepen B alikpapan, 
MaetS'Uyker-Sidajoe en Va,~ 
Heutsz. Op 13 Augustus werd 
hij achtereenvolgens belast 
met het commando over de 
schepen Paloh, Van Goens, 
Pahud, Gen. Michiels, Ban
djermasin, Valentijn, Karossa 
en Patras. Nadat hij medio 
1947 naar Nederland was 
vertrokken om aldaar zijn E. I 
V . door te brengen, keerde 
hij naar Indonesie terug als 
gezagvoerder van een der 
nieuwste schepen der maats
cbappij, het m.s. Sibigo. Op 
8 April j .l. werd hij belast 
met het commando over het 
s.s. Both en op 3 J uli j .l. van 
zijn laatste sch ip, het s.s. 
Van Outhoorn. 

Wijlen gezagvoerder Nco
magus s tond onder zijn col
legas bek end a ls een zeer 
bekwaam zeeman, die met 
veel plichtsbesef zijn taak 
vervulde. Gezagvoerder Nco
magus was een rustig en 
kalm man, wiens heengaan 
voor zijn vrienden een groot 
verlies betekent. Ons mede
leven gaat uit naar zijn beide 
kinderen van 12 en 7 jaar, 
die hij in Belgie heeft achter
gelaten. Wijlen Neomagus 
was weduwnaar. 

Neomagus h eeft zich door 
zijn hoge plichtsopvatting en 
zijn opgewekte natuur, die 
zijn geboortestreek -de 
Zuidelij ke grens van N. Bra
bant- niet verloochende, bij 
allen, die met of onder h em 
hebben gevaren, een grote 
sympathie en waardering 
verworven. 



DIESELSTOOH sto/naalden een brandstofleiding onder 
automatische druk bezweek. Nog zien 
wij het gezicht van onze Baas, toen deze 
roodkoperet~ slang hem op een inch 
miste en via de ruit in de kap het schot 
in de dienstgang deukte. De vocablaire 
van onze Ouwe was af, toen kort na ver
trek de binnenschoorsteen meeging en 
als confettie de stenen regenden op 

,Ze hebben die verduivelde verstui
vers weer anders ingebracht en de re
k eningen zijn natuurlijk poten", sprak 
Diesel misprijzend, een ,zwaarolie-als
brandstof' -lucht verspreidend voor de 
kenner. 

,Luister", kreunde Stoom, de laatste 
resten vlampijp ex-,Schagen'' onder 
zijn nagels wegkrabb end en een gezicht 
zettend, alsof hij tegen eel!- mislukt con
densaat van eert Schotsche-met sprak. 
,Schei uit met je stom·ouderwetse 
lapwerk. Doe mij een lol, Laval, purify 
or clarify ergens anders". 

,]a", zei Electro, kort-vonkend, het 
zou beter zij~t, als wij werkelijk eens op 
een echt technisch onderwerp over
gingen, een poederkolen-gasturbine 
b.v. Da11 kwt hij ( dit met een blik op 
Stoom) ,over de lcolen meepraten e11 
jij" met eert geluid als een kortgesloten 
rectifier tegen Diesel ,voor eens je 
mond houd en". 
· _; W ij verkeren graag in gezelschap van 
onze jonge technici, niet zozeer om de 
leeftijd, dan. wel omdat wij ons dan 
w eer verplaatst voelen in die gouden 
dagen, toen wij onszelf Flip mochten 
noemen. Wij zelf hadden het genoegen 
om ons te mogen verdiepett in Vrouwe 
teclmiek's steeds wisselende wonderen 
en m~t Onze Plaatsing van een enthou
siast stoompaard tot een enthousictste 
,.Eerste DieseL te worden, om daanta 
-Onze Plaatsing volgend- Lertzklep· 
pen-minded te worden en vervolgens 
via een Triple E xpcmsie bij een Ik en 
J ij te eindigen. W ij geven toe: in Onze 
1'ijd was stook een evangelie, belaagcl 
door de af gescheiden gemeenten vart 
Turbine en een opkomend Lenzkleppen
dom. A ls missionarissen betraden "fii 
het territorium van de Eerste Diesel, 
vurig bezield m et de gedachte om dit 
H eidendom eerst te leren kennen, het 
te overmeesteren en daarna te bekeren. 

H ct waren goede da.gen irt die tijd. 
H et woord Kolert - of op examens het 
m eer wetenschappelijke Brandstof
was almachtig en als wij in ons enthou
siasme op een examert misschien eens 
het woord K olett gebruikten met be
trekking tot oliestokers, schrok ortze 
Examinator daarvan rtiet wakker. 

Wij maakten Ortze eerste omwente
lingen op het Stoompad; de Voorplaat 
was oru heiligdom, dat ons dierbaar 
was. ' · 

fi oe trots war en wij als onze Rook 
de vritische blik van de Baas e tt Rook
gassen·a{J[Illraat lwnden doorstaart; hoe 
fel waren wij op de R ooie bij ntanoeu-· 
vreren en hoe bonsde ons hart in de 
keel, als die stomme Brug te lang liet ' 

stoppen en onze Rooie verdacht werd 
benaderd. Geert zwarte pluim met roet 
bij ons opstoken. Wij vereerdert Ver
brandirtg en onze lekbakjes onder brand· 
stofafsluiters waren proper, m enie met 
wit zand. 

Onze Loudon werd ons missiegebied 
onze 1'echnische Dienst zorgde er steeds 
voor, dat er een roodharige ·second of 

· Baas aan boord werd t,·eplaatst. , Bij
geloof", zei het domme volk, maar wij 
wistert beter! W ie eenmaal zijn wankel 
geluk had beproefd met de roodkoperen 
hamer, die was bestemd om onwillige 
brandstofnaalden te dreunen, wist ge· 
noeg: alleen een Rooie kan dit monster 
beheersen en dirigeren. H et bovenroos· 
ter was het H eiligdorn en altaar voor 
onze Baas, waarop hij steeds bijna werd 
geofferd. Wij hadden het genoegen ons 
eenmaal, bij het manoeuveren, op het 
bovenrooster te bevinden, toen tussen 
het helse concert van hangende brand-

sloependek en loodsboot. ,. 
H et waren goede tijden, toen. Mensen 

m et een missie worden mannen, of trek
k en zich terug. W ij werden nooit second, 
laat staan Baas op onze Loudon. Wij zijt~ 
blond en niet rood. 

,H et is jammer, dat U geen tijd meer 
hebt om U eens tc verdiepen in de mo
dem e Diesel", sprak Laval (purifier) 
luchtig, ,Dan zou U eens zien, voor 
welke problemen wij komen te staan''. 

,]a", zei Scotch, ,het loeder deugt 
ook nief'. 

,Wilt U misschien de tekening van 
het nieuwe schakelsche:na nu mee naar 
kar~toor nemen?", vroeg Electro ijzig. 

Babe. 

Tips voor repatrierenden 
Vele gepensionneerden, die naar Nederland gaan, weten niet, tot welke 

instanties zij zich moeten wenden voor de regeling van hun passage etc. 
Hieronder een overzicht, dat waarschijnlijk voor velen van belang zal zijn en 
dat wij hebben ontleend aan het ,Nieuwsblad voor Indonesie" . ........... . 

Voor passage wende m en zich dus tot verklaring" aangetekend Deze verlcla
de afd. A.Z. Gaan echtgenote en kinde- ring is 3 maanden geldig. 
ren mee naar Nederland, dan moeten Vervolgens wende men zich voor ]1et 
tevens huwelijksacte en geboorteacten verkrijgen van een intemationaal vac
van tie kinderen worden overgelegd. cinatiebewijs tot , Kantor Kesehatan", 

Voor paspoorten en eventueel b ew.ijs Djalan Cannc. De totale kosten voor in· 
van Nederlanderschap wende men zich jecties en vaccinatiehoekje bedragen 
tot de hetrokken afdeling van h et Hoge f 3.- per persoon. 
Commissariaat, Merdeka Barat 2. Hier- H et overmaken van gelden naar .Ne· 
voor zijn nodig overtuigend!'! hewijs- · derland kan hij een der hanken ge
stukken en pasfoto 's. De kosten voor schieden. Dit hetlraagt f 1.000,- voor 
een paspoort en een bewijs van Neder- h et gezinshoofd, I 500,- voor de echt
landerschap bedragen resp. f 10,- en genole en f 250,- voor elk kind. Is 
f 2.50. m en na de J apanse capitulatie nog niet 

Na ontvangst van het paspom:t ' 'er- in Nederland gcwcest, dan mag daar
voege men zich daarmede en met cen hoven nog f 1.000,- extra worden over
pasfoto, tot het Hoofdbureau van Po- gemaakt. Hier voor zijn de nodige pa-

l 
p ieren verk rij gbaar bij h et Centraal 

itie. Hier moet een fo rmulier in duplo 
kantoor v.d. Comptahiliteit. Overma-

worden ingevuld, b es temd voor de lm- king van gelden is alleen mogelijk op 
rni gt·atiedienst. vcrtoon van de pasage-ticket. 

E en van deze fonnulicren ontvan gt Verteringen aan boord en om bij 
m en l~mg. Bij de Immigratiedienst in aankomst in Nederland direct over 
ile Benedenstad (tegenover de ,;Escomp- Nederlands geld t e kunnen beschik
to" ) word t onder overlegging van dit . ken, r egele men bij de betrokken 
formulier op het paspoort de zgn ,exit"-· sc~~pvaartmaatsc~~ppij._ 



Controverse en bela~gstelling meenden, dat bet orgaan in boofdzaak~ 
door bet walpersoneel van on.ze ma~t
scbappij en enkele duizenden andere 

Naar aanleiding van ons -in 
overleg met allen, die er bij betrok
ken zijn geweest- verslag over de 
brand op het s.s. V a n S w o II 
schreef ons de 3e stuurman van 
hedoeld schip, de heer F. W. Kaptijn: 

.,l h zou U gaarne op de volgende pun-
ten opmerkzaam willen maken. 

De eerste stralen water, die op het 
vuur werden gericht, waren van het 
schip zelf (afkomstig), terwijl daarvoor 
de stoombrandblus al was bijgezet. 

De eerste hulp, die we kregen, was va1t 
de ,Merak", die ook een slang naar ons 
schip had uitgelegd, hierna kwam al het 
andere materieel. 

Er is met ons eigen materiaal -slan
gen en schuimblussers- geblust van het 
t u s s e n d e k uit, totdat de hitte daar 
ondragelijk werd. Hierbij is door ons 
wel degelijk gebruik geraaakt van rook
maskers! 

Uit ltet k u i l de k is tot het einde 
toe water gegeven. 

Door de luchtkokers is helemaal geen 
water gegeven, daar het een van de 
eerste maatregelen bij brand is om deze 
af te sluiten. Dat staat in ieder boekje 
.over zeemanijcltap. • 
, Ik hoop U hiermede een ietwat dui

delijker beeld te hebben gegeven van 
h et verloop van de brand en de maat
regelen, die door de bemanning zelf zijn 
genomen. 

, De Uitlaat" wordt n.l. door vele zee
lui gelezen en het staat zo gek , wanneer 
een brand alleen door walmensen wordt 
geblust". 

* 
Naschrift van de redactie: Wij dan

ken stuurman Kaptijn zeer hartelijk 
vo.1r zijn 'aanvullende bijzonderheden. 
Rei: is nu eenmaal -dat is een journa· 
listiek axioma- bij · iedere gebeurtenis 
.zo, dat honderd mensen, die er , bij" 
waren , ook bonderd verscbillende le
.zingen over bet geval bebben. Dat maakt 
bet opstellen van ooggetuigen-verslagen 
:zo riskant. 

Wij verzekeren stm. Kaptijn nog• 
maals, dat onze informatics afkomstig 
waren nit wat wij de beste bron acbtten 
en ook nu menen wij nog, dat de ons 
langs deze weg vers~te bijzonderhe
.den volledig juist zijn. De vraag, wie er 
het eerst water op de vuurhaard had, is 
een controverse, die" zeUs tot in de Dja
kartaanse dagbladen is doorgedrongen, 
aangezien de Djakartaanse hrandweer 
ook al de eer bet eerst water te hebben 
gegeven voor zicb op eiscbte. Het ant
woord is -naar onze mening- to
taal oobelangrijk, zolang vastslaat, dat 
itdereen op de hem aangewezen plaats 

het zijne heeft gedaan om de gevaarlijk belangstellenden werd ingekeken. ~ . 
uitziende scheepsbrand te blussen. Ver· Overigens is het verslag van de brand 
der vragen wij ons af, of de theorie van op de ,~Van Swoll" een typisch staaltje 
het ,boekje over zeemanschap" wei al- van germ ge belangstellio n- van diezelfde 

zeelui, die ons ore:aan le~en. Wie had tij d en onder a lie omstandigheden met h v 

de practijk klopt. et verslag over de brand beter lwnnen 
geven dan een va~ de leden van de be

Wij vonden bet prettig de verzekering manning van bet schip, die achteraf wei 
te lezen, dat ,de Uitlaat" 66k door vele d 1 h "d 

I e ge egen e1 aangrepco om een aantal 
zee ui wordt l!elezen , aangezien wii onmerkin l!en te maken? 
------------------------~ 

Bela:ngrijke wedstrijd 
K·P·M· 
VERSUS 

Landsdrukkarij 
Het was een ongewoon groot aantal voetbalsupporters, onder wie maar 

weinigen K.P.M. waren, dat op Vrijdag 21 Juli j.I. naar de ,arena" op de 
,Lapangan Merdeka" (Koningsplein) was gekomen, om daar getuige te zijn 
van de belangrijke wedstrijd, die tussen de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij en de Landsdrukkerij zou worden gespeeld. 

De K.P.M. kwam in het veld met bet 
volgende elf tal: 

E. F . H. v. Santen 
C. de Groot Mudjitaba 

A. J ahja Acbmadi Mukadir 
C. Walet Badjuri 

Suhandi J. Zomers Cbamd 

Na de aftrap trokken beide partijen 
flink van leer. H et was van de aanvang 
af duidelijk, dat beide ploegen zich 
wederzijds tot het uiterste zouden in
spannen; de Laiidsdrukkerij om het 
kampioenschap te bebalen en de K.P.M. 
om dit te verbinderen. Het spel golfde 
in vlot tempo op en neer, met uitstekeod 
opgezette aanvallen van beide kanten, 
waarbij vooral de recbterv1eugel van bet 
K.P.M.-elftal opviel. Na zes minuten , 
toeu bij de weinige K.P.M.-toeschouwers 
de adem even stokte, wist doelman Van 
Santen door een verdienstelijke uitval 
een vinnig scbot op kniehoogte in de 
recbterboek ternauwernood k.orner te 
stompen. 

0-1 
Even later echter moest hij voor 

een schot uit een schermutseling op 
enkele meters voor ·zijn doel zwich
ten en was de stand 0-1 voor de 
tegenpartij. Onze K.P .M.-jongens 
zetten nog alles op alles, maar bet 
mocht voor de rust niet meer baten. 
Deze ging in me( de 0-1 acbter-
stand. · 

Na de limonade wisselden W a let en 
Zomers van plaats. . ·_-: 

Nadat de linkshalf van ons elital 

wegens kramp voor de tweede maal tij
del ijk het veld mocst verlaten en Zomers 
door een breakdown slechts ,op halve 
kracbt verder stoomde", werd een 
kwiutier na de bervatting de. druk op 
be t K .P.M.doe] alleugs zwaarder eu 
scbeen een opvoering van de Landsdruk
kerij-score in de Iucht te haugen. On.ze 
achterhoede zwoegde als K.P.M.-ers. 
Zelis de doellat was aan onze kant en 
voorkwam een bijna zeker doelpunt, 
toen keeper Van San ten ingesloten was 
door enkele letterzetters en boekdruk
kers en van zijn vrijbeid volkomen be
roofd was. 

Kort voor bet einde probeerde Ach
madi -de rots in de branding- het l 
met een lang, gevaarlijk schot, dat rake- . 
lings over gin g. Verder kwamen er een I 
paar mooie passen van de recbter
vleugel, waaruit kansrijke doelschoten I 
van W alet en Zomers werden geboren, 
maar de Landsdrukkerij liet zicb de 1 

kostbare v.oorsprong niet ontnemen. 

Gelukwensen 

Het eindsignaal bracbt bet afde· 
lingskampioenschap voor de Lands
drukkerij. De K.P.M. wenst baar 
daarmede van harte geluk en wenst 
er bij aan te tekenen, dat zij genoeg 
haar best· heeft gedaan --ook in 
deze laatste wedstrijd- om dit kam
pioenschap --dat in de competitie 
van het vorige jaar zo nabij was 
voor ons elital- voor zicbzeJf te 
verwerven. Met genoegen kan ons 
elftal terugzien op deze forse, maar 
ruettemin prettige ' partij, die bet 
aankijken ten volle waard was. 



U en humor 

-·- -:._ 
.... • ,.$:' 

Over humor hebben grote schrij
vers en denkers door de eeuwen 
lteen merkwaardige dingen gezegd. 
Churchill b. v. heeft er eens over op
gemerkt, dat humor een ernstige 
zaak is. De Engelse dichter Jonathan 
Swift, die zelf bepaald niet van hu
mor was gespeend, meende dat hu
mor nooit met voorbedachte rade 
kon worden verzonnen. 

Beide opmerkingen wil de redactie 
van , de Uitlaat" U meegeven , terwijl zij 
U h erinnert aan de prijsvraag om een 
onderschrift bij bovenstaande tekening, 
die ook reeds in no. 13 van ons orgaan 
heeft gestaan. 

Humor is een onontbeerlijke 
eigenschap in h et leven en in deze he
wogen wereld, waarin nog meer humo
ristische dingen geheuren dan U opper
vlakkig zoudt denken. Ret is alleen 
jammer, dat men de humor van een 
hepaalde si t uatie vaak niet ziet. 

Bekijk dus nog eens intensief deze 
tekening en draag haar in gedachten 
mee. Misschien schiet U vandaag of 
morgen iets aardigs te hinnen. Schrijf 
dan even aan de redactie. 

Wat roept de man in de sloep? 
(Nee, niet: ,Wie heeft er suiker in 
de erwtensoep gedaan ?" ...... ) Wat 
wordt hem toegeroepen ? 
Voor de twee beste inzendingen elk 

een slof ,Escort"-van-de-vrije-markt. 
~,The thrill of an Indonesian life-time") 

:U doet toch ook mee? 

:K. p. M·
watersportvereniging 

Onze zeilers gev:.:eesde~~~~~ 
tegenstanders 

!loew1ll er in bet afgeloven halfjaar betrekkelij~ we~nig .over de K.P.M.-wa
tersportvereri.iging in , de Uitlaat'' is versche'llen, wil . dit met zeggen dat het 
de vereniging aan wederwaardigheden en activiteit he~ft on~~rok~~· 

Tijdens de in Maart j.l. gehouden 2e jaarvergadermg ZIJn bq de bestuurs
verkiezing met algemenen stemmen de volgende bestuursleden ge (her) kozen: 
voorzitter de beer C. W. Radius (VRV/HK); secretaresse mevr. ~· v~n Altena. 
(_'ir. Seer.); penningmeester ")}', V. Scheefhals (Cm.III/H.K.) ; comm!ssarJssen ma: 
terieel: de heren Ch. A. de Roy van Zuydewijn (T.D./H.K.) en J. Monne 
(T.D./H.K.) en varimd commisaris 2e stm. J. R. van Willigenburg. 

Wedstril"den De vierde wedstrljd, die op 21 Mel j.l. 
werd verzeild, kenmerkte zich - voor 

Op 2 April j.l. werd het weds1;rijdsei
zoen 1950 geopend met de eerste periodie
ke wedstrijd welke echter halverwege 
moest worden afgelast wegens een zware 
bui met harde wind en dik van regen. 
Niet minder dan 5 van de deelnemende 
jacht jes (geen K.P.M.-ers! ) kapseisden. 
Gelukkig werd weinig averij belopen en 
werden de bootjes en de schipbreukelin
gen een voor een naar binnen gesleept. 

De tweede wedstrljd, op 10 April j.l. 
verzeild, had een veel vlotter verloop. 
Onder de zeilers, die de K .P.M.-kleuren 
verdedigden bevonden. zich ditmaal drie 
leden van het varende personecl, n .l. de 
stuurlieden Van Willigenburg en Van 
Hekken, die respectievelljk als stuurman 
en fokkenist de Wind in de strijd voer
den en stm. Schroder als fokkenist in de 
Deining met Radius aan het roer. De Zee 
werd gezeild door J . Mt;~~ne met mej. Nel. 
Huzon aan de fok. ~n deze wedstrijd, 
waaraan door 17 boten van de N.N.-klas
se werd deelgenomen, wisten de K.P.M.-· 
scheepjes Zee, Wind en Deining achter
eenvolgens de 2e, 3e, en 4e prijs te ver
overen, een zeil-feit, waaraan de voor
zitter van de J achtclub bij de prijsuit
reiking enige sympathieke- en voor onze 
vereniging zeer waardeerende-woorden 
wijdde. 

/ 

De afgelaste eerste wedstrijd werd 
op 23 April ,ingehaald" en eindigde 
na verwoede strijd in een overwinning 
van het K.P.M.-jacht Ophir, gezeild 
door Van Trikt (T.D./H.K.). De Deining 
(stm. Radius) werd vlak voor de finish 
afgeloefd door een andere tegenstan
der en eindigde als 5e. 

De derde periodieke wedstrijd -op 14 
Mei j.l.- was al even stormachtig als de 
eerste, zelfs z6, dat van de 16 deelne
mende N.N.-ers, slechts 8 de gehele baan 
goed ~itzeilden. Gebroken masten en ge
scheurde zeilen waren er in overvloed, 
doch de K .P.M.-boot jes Ophir, Wind, en 
Deining zeilden stug door en brachten 
het er goed af: Al dadelijk bij de star t 
. iam de Wind met Monne aan het roer 
d·. Ieiding, op de voet gevolgd door de 
Deining met stuurman Glazenburg (Seer. 
H.K.). Van Trikt bracht zijn Ophir weer 
op over tuigende wijze als eerste door de 
finish, doch vexzuimde door de emotie 
van het stormachtige geheel om zich 
op t ijd a! te melden, zodat hij helaas 
moest worden gediskwalificieerd. Zo
doenda werd de Wind No. 1, terwijl 
Deining zich van de 3~ p1aats meester 
maakte. 

zover het onze booten oetrof- door een 
vinnig duel tussen de Ophir (stm. Van 
Tril{t) en de Deining Cstm. Radius), 
waarin tenslotte de Ophir winnaar bleef 
met 1 sec. voorsprong. Zlj behaalden 
respectievelljk de 3e ~n 4e prljs. 

De op 11 Juni j .l. verzeilde vjjfde wed
strljd was door de geringe windkr~cht 
weinig opwindend. Pas tegen het emde 
ontstond er spanning, omdat c!e Deining 
(stm. Radius) op onhoudbare wljze in
liep op het voorste jacht, de ~chobbejak. 
Het mocht echter niet lukken: de jach
ten lagen boord aan boord, doch de 
Schobbejak pr ikte z'n n eus 1 sec. v66r de 
Deinin~; als eerste door de eindstreep. De 
Ophir (stm. Van Trikt) ei:ndigde als 
nummer drie. 

Onderhoud iachten 
Aangezien de vereniging ntet tevreden 

was over het onderhoud van de K .P.M.
scheepjes, o als dit tot nu toe geschied
de, h ebben de . zeilende K .P.M.-ers dit 
thans zelf ter hand !f-Jnomen. Wie de 
afgelopen weekeinden toevallig op de 
jachth elling van de fa. Cordesius t e Tan
djong Priok kwam kijken, zou daar 10 tot 
12 hevig-transpireerende en zeer vuile 
K.P.M.-ers met schrapers en schuurpa
pier, verf en vernis kwasten h ebben zien 
zwoegen, om de jachten voo::: de eerst
volgende wedstrijden in prima conditie 
op te leveren. 

Het waren geen holle woorden, die de 
voorzitter van de K.P.M.-watersportver
eniging op 5 Juni 1949 tijdens de plech
tige tewaterlating van de jacllten tot de 
directie richtte : ,Wij zullen P.r mee zei
len, maar wij zullen ze ook onderhouden, 1 

hart hebben voor onze boten en er naar ·• 
streven de K.P.M. -evenals weleer- een 
waardige plaats in de Djakartaanse zeil- 11 ' 

wereld te doen innemen ." 
W ij zijn er nog lang niet, maar het is 

verh eugend te constateren, dat met de 
K.P.M.-zeilers terdege rekening moet 
wo;:dcn gehouden en ... r rordt gehouden. 

CWR . 

Rectificatie 
In bet hoofdartikel van het vorige 

nummer over diepzeeonderzoek spraken 
wij abusievelijk van ae ,Snellins"-expedi
tie. Dit moest zijn ,Snellius" -expeditie. 

_Redactie. 
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