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* .r-.c.uuvNt:t:LS EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONINKL1JKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

De K.P.M. in t949; 

Voorspoedige oatwikkeling, 
Overleg met lndonesische regel'inq om trent overeenkomst 
nog gaande; venhogen Pensidenfonds 9i mHlioen. 

Ter beliah'd'eling 0p de 4 September a.s. fe bouden gewone jaarlijkse 
afgemene vergadering van aaitdeelhouders is bef verslag van de gang van 
zaken fu de maatschappij gedurende bet jaar 1949 dezer dagen verscbenen. 
Reeds heeft de Raad van Besfuiir orizer maatschappij in zijn vergadering van 
Maandag, 14 AuguStus j.I. -en niet Zaterdag, 12' Augustus1 zoals Wij in otis 

vorige nummer meldden- dit jaarversla-g over 1949 goedgekeurd en voor
gesteld een dividend van sro uit te keren. 

Met de mecbanisatie der laad- en 
losmiddeien werd voortgegaan. 

De capaciteit van bet rede-tramport· 
materiaal werd opgevoerd van 7.164 
tdns tot 11.379 tQDs. 

De productie van de N.V. Steenkolen 
Maatscbappij ,Parapattan" hedroeg 
ruim 70.000 tons. 

De aanvankelijk gekoesterde ve'twachtirig, dat het jaarverslag over 1~49 
ree'ds in Juli j.l. zou kunrien worden uitgebracht,. is hiet in vervulling gegaan. 
liet jaarverslag geeft hiervoo'r geeri bijzondere redenen op, doch men mag 
afiruieinen, dat de in Maart van dit Jaar doot de IbdonesisChe regering geno
men monetaire maatregelen aan de verttagmg mede debet zijn geweest. 

Bedriif 
Het lijnennet werd uitgebreid van 

125.000 tot 130.1100 zeemijlen. 1 
Het to tale ladingvervoer steeg van 

2.800.000 tons in 1948 tot 3.600.000 

Aan bet hetreffende jaarverslag 
oiitlenen wij intussen, in afwacbtilig 
vari een meer algemeile verspreiding 
van de jaarstukken (waaromtrent etikele 
geghens reeds door de pershrueaux 
nllaf Indoi:J.esie zijn geseind) het vol; 
gende. 

PersoHeel in lndonesie 
De omstandigheden, waaronder 

door bet personeet in liufonesi~ 
moest worden gewerkt, bleven ook 
in 1949 moeilijk, ondanks maatrege
len, waarmede werd getracht deze 
moeilijkheden te verzacbten. 

Des te meer vetdienen daarohl de 
inspaiining en toewijding van bet 
personeei waardefirig en dank. 

De vlcot 

Sinds bet vorige jaarverslag is de 
samensteUing van de vloot onzer maat· 
schappij als volgt gewijzigd: 

H et s.s. Stagen werd in Mei 1950 voor 
sloop naar Hongkong verkocht. 

De volgende nieuwe schepen vertrok
ken van Nederland naar Indonesie: bet 
m.s. Sigli (op 8 October 1949), bet m.s. 
Silindoeng (op 22 December 1949), h et 
m.s. Sibigo (op 16 Fehruaci 1950), het 

m.s. Barumun (op 13 April1950) en bet tons in 1949. Ook bet passagiers-
ni.s. Barito (op 3 Augustus 1950) . vervoer verfoonde een stijging en 

Beba1ve scliade aan bet m.s. Kai- bedroeg gedurende het verslagjaar t 
mana, tengevolge van een mijn-ontplof- ruim 418.000 personen. 
fittg in bet Oosteriaarwater nahij Soera- D" ' 
h · d d · b . . .. It sterk venfieerderde vervoer kon aia, e en z1c geen emsnge aver:gen d . . ' wor en opgevangert dank ZIJ de toevoe• 
voor. .. d d b I . ' H 1 t · 1 · · r ~ gmg ge uren e et vers agJaar van 12 
t oewe :"a e~taa ·voorz~n;g, mone- nieuwe schepen aan de vloot. Daarte· ' 
ahJre ldmaakrre6e "'n en ge r~ aan ~e- genover staat ecHt~r dat atakingen in I 

sc oo e achten nog remmend werk· d . d b lf ' 1949 d ml I 
ten, kan worden gezegd, dat een lang- e lthw~ed de e bt van _ ~ 0b oop-1. - . •~ . b 1 sne e1 er sc epen ongunstig ehhen 
zame voorut..6 ang 10 et ver oop van h . 1 d D d . . . b 1 
reparaties en het onderboud van de , emv o: · a.~ esmetteDllD et ver· ~ 
schepen vait te constateren. voer .. een dergellJk vol~e kon hereikcn, 

Sinds net vorige verslau is opdracht heWIJSt, dat de capaciteit der vlbot vol· ' 
gegeven tot de hou'W vano de volgende doende elastisch is om Slin de vervoen- ' 
schepen: b et m.s. Sungei Asahan, b et heboeften te kunnen voldoen, waartoe 
m.l!. Sungei Bila, het m .s. Sring~i Deli 0.~k de samenw~~king met de Konink· 
en bet m.s. Sungei Panai (iille van 175 liJke J ava-Chma-Paketvaart Lijnen 
B.R.T.). N.V. wederom een nuttige hijdrage le· · 

: verde. 
Momenteel bestaat de vloot der 

inaatschappij uit 107 schepen 
-waarvan 31 passagiersscbepen
met een totaal van 175.180 toils 
bruto. 

Etablissenienten en 
nevenbedriiven. 

Belangrijke vorderingen zijn gemaakt 
in het berstel van de etahlissementen 
en nevenhedrijven. 

Ter bevordering van de aanvoer 
van Europa naar Indoliesie werd 
opnieuw een dodrvoercontract ge
sloten, :ioals reeds iii amgekeerde 
ricbting is geschied. 

Over doorvoerovereenkomsten be-" 
treffende bet vervoer tussen Indo~ 
nesie en de Ver. Staten/Canada v.v.1 
zij~ onderhandeli.ngen gaande, · --'"'' 

alot: .zie pag: i 



Voorspoedige. ontwikkeling .· Uitslagen examens 
stuurlieden 

en machinisten 
· , Voorts· beeft een gedachtenwisse- Ter voorziening in de vacature, welke 
ling plaats over een. overee~_komst zal ontstaan door b et period~eke af~e-
met de regering van Indones1e. den van de b eer Bolderhey, die herkies-

0 
A .

1 
b - te-

·- · b':r:n: is; ~al op 4- Sc))tember ·a .s:-een"' ~-- P -3- ugustu& -l- · • ego~ 
Economische toestand voordracht w<'n·den gedaan. Djakarta de exame~ _v~o~ stu~lie~~n _ 

in lndo'liesie · Cijfers i.i.t' de gebouwen ·van bet .Uepartemen 
P elajaran. Van' de 24 candidaten onzet 

Het economische h erstel van Indone
sie zette zich, over het gebeel genomen, 
in 1949 voort. Gedurende enkele 1!Iaan· 
den ov.crtrof de export de jmport, doch 
de jaarcijfers top.en een import-over
schot bij een totale import ten bedrag.e 
van 1:573,6 millioen gulden en een 
export ten bedrage van 1.477;5 milliQen 
gulden. Men zal eerst op de goede weg 
zijn, wanncer een 
weer re~el wordt. 

uitvoer-overschot 

Raad· van Bestuur 

, In de vergadering ·van 31 October 
' 1949 · werd mr. D. A. Delprat -perio

diek aftredend- to t lid van de Raad' 
l ;ran B~stuur herkozen. 
) -T er vcorziening in de vacature ont· . 
.otaan door het overlijden van de heer 
L.C.M. V'an Eendenburg werd in de
zelfde vergadering de heer D. Bolderhey 
tot lid van de R aad van B estuur g.e· 
kozen . 
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Blijkens h et verslag h eeft hct voor
delig sal do van de cxploi tatie rekerun~ 
fl. 17-.821.812,- (vorige j aar fl. 14.953. 
719,- ) b edragen . De total e baten h eb
ben fl. 19.373.676,- (v.j. 16.195.631,-) 
b elopen. N a afschrijvingen tot een 
tot een totaal van fl. 11.855.819,- (v.j. 
·£1.. 8.222.888,- ) en een dotatie ' van fl .' 
3.000.000,- (v.j. fl. 4.000.000,-) aan de 
reserve voor h erstel van de vloot, be
draagt de .wiost te~ verdeliog fl. 4.341. . 
818,- (v.j . fl. 3.946.667,-), waaruit 
een dividend van 97o zal worden uitge
keerd, naar wij in h et vorige nummer 
reeds kondcn malden. 

De middelen en verplichtingen der 
maatschappij, luidende in rupiahs zijn 
in de balans per ultimo' 1949 a pad 
omgerekend in Ncdcrlandse courant. 

E en niet onaanzienlijk deel van de 
middelen der maatschappij is getroffen 
door de op 11 Maart j .l. in Indonesie 
afgekondigde monetaire maatregelen. 
H et werd noodzakelijk geacht per 
ul.timo 1949 zodanige _ voorzieningen te . 
treffen, dat met een mindere opbrengst 
dezer middelen rekening is gehouden. 

maatschappij, die z_i~h _ !?or .. _ de~e . 
exaniens-hattden ingeschreven,Slaagden 
12. Hieronder volgen de nan_1en der 
geslaagden :· 2e stin. · N. Spiekman 
ela·agde voor ·het diploma 1e stm; de 
3e stnurlieden J . Noe, H. ] . Dikker, 
J. de Jong, J . G. Pameyer, J. 'feylink, 
D. van R ekken j. H. Rurua, M. J. 
Aldenkamp en H. Boeree slaagden 
voor b et diploma 2e stuurman, terwijl 
de 11. Mln W. A. Supit en F. S . .L. 
Kneefel voor ht>t diploma 3e stnurman 
slaagdcu. Naai aanleiding van deze 
examcns h ehhE.n enkele promoties met 
teru"'werkende kracht plaatsgehad. De 
11. s~In.'W. A. Supit en F. S. L. Kneefel 
wcrden op resp. 15 en 16 Augustus j.l. 
benoemd tot 4e atm. Met ingang van 
1 J anuari 1950 werden tot 2e stm. he· 
nocmd de 3e stl. J. Noe, J. de Jong, 
l G. P :uneyer, D. van Hekken en H. 
Boeree. De 3e stl. H. J. Dikker, en M. J. 
.A ldenk~mp werden met ingang van 1 
.hili j.I. benoemd tot 2e stm., terwijl 
de 3e stl. J. Meylink en J . H. Runia met 
iugang van 1 Juli van het vorige jaar 
weraen bevorderd tot 2e stm. In dit 
verband willen wij de aandacht ves

Pensioenfo·nds ,.. tigen op h et uitstekende resultaat, dat 
Op grond van berekening opgesteld 

door de wiskundige ~d~seur d:r. w·. J. 
ten Pas werd ·h et noodzakelijk geacbt 
ten laste van de exploitatierekeni:xig het 
Pensioenfonds met een . ex.t!·abedrag· 
groot fl . 6.094.807,- te 'creditei:en. . 

H et vermogen van dit Fonds zal 
na deze dotatie rond .fl. 91 ~llioe~ 
bedragen en dekt, op basis Yan een 
rentestandaard van 3'h 7o aile ver
plichtingen jegens reeds gepension
neerde en nog actief dienende 
werknemers en hun nagelaten en 
nog na te Iaten betrekkingen, die 
aanspraak' op pe~ioen kwinen ·do~n 
geld en. ... 

H et Fonds bezat per ultimo 1949 
ruim fl. 59.000.000,- aan b eleggingen, 
t erwijl bet in h et voorne1pen ligt om in 
mindering van de . verplichtingen der 
vennootschap t egenovet· dit Fonds per 
ultimo 1949 rond fl. 32.000.000.- ·be
drageode, nog in de loop van h et jaar 
1950 fl. 5.500.000,- over.te doen. 

2 

2e stm. M. J. Aldenkamp wist ~ be
halen in deze examens, die hij ~oorbe
r eidJc zonder stridieverlof. ~ 

<> Ook de teclmische leden van· het 
varende personeel hebben gelegenheid , 
p;ehad om te , blokken" en examens in 
Djak arta af te lep;gen. Van de 35 offi
cieren van onze vloot, die zich hadden 
opgegeven voor deze examens, die 
op 19 Juli j.l. in het Departement 
van Sch eepvaart begonnen, zijn· 17 
geslaagd voor een hoger diploma. 
Zij waren: 5e wtk. T . L. Hoop vo.or 
h et Yoorlopip; Diploma; de 4e , wtkn. 
W. Duba, F. Th. van Hove, A. J . Blok, 
J. W. Bakker, G. } , Kuit.en J. R Visser, 
alsmede de 3e wtkn. C. v. d. Voren, 
A. H . J. Liesting, A. W. Th. Miiter, en 
K. Nederhoed voor bet Diploma A. 
Voor h et diploma B-I slaagden de 3e 
wtkn. A. D. Vos en A. Haack v. d. 
Goes. H et diploma B-II bebaalden de 
2e wtkn. J . Balje, D. C. Claus en M. F. 
H arpar de la Brethoniere, terwijl de 
3e wtk. Cb. 0. Faulhaber slaagde voor 
h et Diploma C-I . 
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, ... - ~ --- - · _.. - "'lr1'< •• 
Wij vervolgen hiennede de ranglijst met de eerste groep technici onder bet varende personeel van onzC;; maatschfl{)PJJ· 

Hun ranglijst is bijgewerkt tot 1 Augustus 1950. · -

1. J. E. G. A. v .d . Schaaf 
2. L. Roggeveen 
3. G. C. den Blanken 
4. K. Lammerse 
5. W. F. 0. Korinth 
6. W. Pijpe 
7. H . W. van Doom 
8. P. H. de Munk 
9. W. P . M. Waitz 

10. J. W. Mensingh 
11. A.. J. Gorissen 
12. J. Alt 
13. G. W. Smidt 
14. J . P. G. Nouwens 
15. H. Esman 
16. E. Nauta 

1. J . Goosen • 
2. E. W. de Haas 
3. J . F . de Vries 
4. K. E. Mouthaan 
5. T. A. Langedijk 
6. B. Engelken 
7. A. H . van der Sloot 
8. B. J . Huigsloot 
9. M. Zander 

10. J . J. Tazelaar 
11. J . Rage 
12. J . Dikstaal 
13. A. Augusteijn 
14. J .P. H. Heule 
15. W. M. Wuthrich 
16. H. W. Bakhoven 
17. F. W. Muller 
18. M. t.. van der Hoff 
19. J. C. P . Scheltens 
20. J. R. Zwerver 
21. F. k.leian 
22. J. M. R. Tumbelaka 
23. J. J. H. A. Zindel 

1. P. S. Kalfsbeek 
2. J . J . Teutscher 
3. C. van Huizen 
4. H. H. W. Groot 
5. H. J. van Reenen 
6. J . Koke 
7. G. ~. Hommes 
8. Ch. P. Verbaar 
9. A. C. Boelaars 

10. J. de Haas 
11. H. F. Huzink 
12. C. Schavemaker 
13. H. Ph. Kuyp 

* 
HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

17. Ch. F. Renaud 33. J . A . Walrave 49. C. Hondsmerk 
18. G. Ch. F. Gabeler 34. G. Remijn 50. W. H. Ch. de Wit 
19. H. H. Kho 35. C. H. Boermeester 51. J . Vis 
20. G. van Vuren 36. A. M. Hilgartner 52. J . Salverda 
21. G. J. Zeegers 
22. W. Hartman 

37. F. H. de Bas 
38. J. H. v. Woerkom 

53. H. Douna 
54. A. Anker 

23. A . F . F. Janssen 39. P. J. Joosse 55. J. F. Hasz 
24. A. van der Maal 40. H. M. Freeze 56. G. H. Uitzinger 
25. F. M. Sengers 41. H. Koning 57. J. van Lil 
26. G. J . Bernhard 42. P. J. van den .Berg 58. T. S. Kwee 
27. W. Purmer 
28. H. Tuynman 
29. M. v. Beest 
30. C. F . v. Rosmalen 
31. L. J. P. J aspers 

43. C. Looijsen 
44. R. Klin.kert 
45. H. W. Hasenbos 
46. C. M. den Hotld 
47. F. H. van Kesteren 

59. W. G. de Jong 
60. C. J. van den Heuvel 
61. H. Th. Pipper 
62. H. G. Geijsen 
63. A. G. Schieffelers 

32. F. A. Meertens 48. F. Geul 

* 
TWEEDE WERKTUIGKUNDIGEN 

24. A. Sok 
25. J. Nicolai. 
26. D. Hartman 
27. R. K eiser 
28. A. van der Wal 
29. P. J. M. van den Berg 
30. M. Berrevoets 
31. F. A. Re~ner 
32. F. Nak 
33. R. Keizet 
34. R. de Wit 
35. G. J . Stam 
36. G. L. de Zwart 
37. P. G. A. van Eeden 
38. H . J . Riko 
39. A. Dijkstta 
40. G. G. Gtoenewout 
41. C. J. P. v. Lieshout 
42. K. L. Fransz 
43. J. C. L. Utrecht 
44. W. F. Donk 
45. J. Ph. Muller 
46. P. J .M.B. v. Wieringen 

47. J . van den Berg 
48. D. de Puit 
49. J. Nagelhout 
50. F. J. M. Mattaar 
51. T. J. W. H. Kaijzer 
52. A. de Vries 
53. J. T . Scholte 
54. L. J. H. Teijgeler 
55. 0. W. Brauer 
56. H. A. A . Schneider 
57. A. Roelin.k 
58. W. Matthiessen 
59. L. Willems 
60. A. L. van Raemdonck 
61. F. H. de Bakker 
62. L. S. v.d. Meu.Jen 
63. T. Sastroatmodjo 
64. G. Hoogendoorn 
65. V. W. Orth 
66. J. Adels 
67. M. F. Hamar de la 

Brethoniere 
68. 0 . M. Kayadoe 

* 

69. K. S. Eckardt 
70. G. E. Thijssen 
71. L. E. van den Wonn 
72. H. Hillebrandt 
73. H. T. Koa 
74. I. Douw 
75. B. Sjouw 
76. J. l?. van der Endt 
77. W. Lorijnen 
78. R. L. Raak 
79. L. de Reus 
80. H. Lyklema 
81. R. Pagels 
82. Th. B. Kers 
83. J. K. Nijdam 
84. F. L. Visser 
85. J . .A. Versteegh 
86. P. K. W. Haack v.d. 

Goes 
87. E. Engelberts 
88. P. Kopmels 
89. F. L. A. de Calonne 

DERDE WERKTUIGKUNDIGEN 

14. T. van den Dool 27. A. Haack v.d. Goes 40. W. J. van Dijk 
15. M. Aboebakar 28. J. B. G. Bakker 41. N. Bartels 
16. G. Teeuwsen 29. Ch. 0. Faulhaber 42. C. Bakker 
17. J . Pron.k 30. A. D. Vos 43. H. Weevers 
18. R. J. de Vries 31. S. Dam 44. M. A. Salemink 
19. P. A. de Vlieger 
20. J. Schuiling 

32. B. Claasz Coocksen 
33. H. Th. L. Veldkamp 

45. P. de Frenne 
46. J. A. Gieltjes 

21. V. Sayers 34. J . J . van Leeuwen 47. D. van Haarlem 
22. J. B. Jens 35. J . Bogaard 48. W. K. Pieters 
23. G. J ansen 36. J. c: S. v . Bysterveld 49. H. J . Nahuysen 
24. N. Esteie 37. P . Severijn 50. J. van den Berge 
25. A. Bakker 38. J. Coers 51. H. J . Hunink 
26. F. H. NHH 39. W. Mossel 

llet slot van de ranglijst volgt in no. 17 van , de Uitlaat". 
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64. J . J oha 
65. W. de Vries 
66. H. L. Oei 
67. W. Th. P. Mierop 
68. J. L. Jans 
69. T. Hooghuis 
70. J. H. Woldringh 
71. W. Schneider 
72. J. G. L. l:Ieijnneman 
73. J. P. Kuipers 
74. G. Ch. Hamaker 
75. A. MarcUs 
76. C. Gortet 
77. L . Timp 
78. F. H. Begemann 

90. J . Weeli.nck 
91 . A. Niel 
92. A. F. G. Smeets 
93. A . A. Egas 
94. A. de.n Hartog 
95. L. van Dijk 
96. A. L. Goossens 
97. E. de Wolff 
98. D. C. Claus 
99. 0 . G. Loth 
100. R. Th. Nijvenheim 
101. H. J . Wijtenburg 
102. L. W. Bense 
103. B. B. Liem 
104. L. F. Noll 
105. D. Snip 
106. J . BaJje 
107 . II. J. Romunde 
108. C. Slijkhuis 
109. H. J. Geerlings 
110. C. den liartoog 
111. D. Hendriks 

52. J. M. Meinen 
53. J. A. Smaak 
54. J. D. Tesink 
55. H. C. Verlinde 
56. W. J. A. Eijsvogel 
57. H . J. J ansen 
58. B. G. L. van Os 
59. H. A. Kortschot 
60. H. B. Visser 
61. J . den Arend 
62. A. H . J. Liesting 
63. J. Schriemer 



p_e: ontwikkeling van het lnheemse zeilwezen 
· {,Opvallend is bij de pleziervaar

er in Indie, hoezeer hij zich tot 
et Europeesche zeiljacht voelt aan
etFokken", zo staat er in bet 

,IDdische Boek der Zee", uitgege
ven in 1925. Het had ook van deze 
ti.)d : kunnen worden gezegd en de 
K.P.M.-watersporters zullen dat 

twel in de allereerste plaats onder
schrijven. 

·: -;• Als de Europeaan in het vroegere 
iNederlands-Indie zijn zeil-carriere 
eventueel aanving in een Inheems 

~
artuig, ging hij, zodra hij daartoe 

financieel de gelegenheid had, over 
t .• het Europee5 getuigde vaartuig. 
e lnheen1se vaartuigen -hoe enig 

1 
en to vohnaakt ook in hun soort

t voldeden toch niet voor bet alge-
me~e zeilwerk: 

T O'ch kan men ook in IndonJSie de 

karta en de Tjirebonse- en J avaanse 
vissersprauwen varen. De laatste, ook 
,koieks" genoemd, worden naar de 
gebruikte netten meestal ,,majang
prauwen" genoemd. Zij onderscheiden 
zich door de fraaie, hoog-oplopende 
plank in de stevens, terwijl de Djakar
taanse- en Bantamse , koleks" voor en 
achter een vlugge schaatsvorm verto· 
nen. De Indramajusche- en andere va-

riaties---o~a-:- met een -eendenhek- val
len gauw genoeg op. Alle deze schepen 
b ebben een zware riem als roer. 

Van de andere zeeschepen in de ar
cbipel vallen ons op Java allereerst op 
de J avaanse handelsprauwen, die men 
wei ,djurupi" boort noemen. Zij lijken 
op verboogde ,koieks". Htin type en 
tnig zijn gemakkelijk te vinden in b et 
beeldhouwwerk van de Borobudur , zo
dat ze wei eeuwen oud moeten zijn. 
Prachtige scb epen zijn de Madureescbe 
prauwen met de oplangende kiel. De 
kranige beman'ningen brengen zonder 
noemenswaardig verlies in ~o'n prauw 
t ientallen runderen en geiten over, b.v. 
naar Pontianak, welke beesten zij on
derweg soms op het land laten weiden 
en drinken . Indruk maken ook aitijd 
weer -wanneer ze op hun tochten van 
Padang naar Celebes vice-versa- Dja- j 
k arta aandoen de Buginesche prauwen 
van bet oud-vaderlandse type ,,Halve 
Ma~n" met een paviljoen, waarin de 
roerganger met zijn bak- en stuur
boordsroer, niet uit schijnt te kunnen 

~ ...__,..f'"· -=-~--;;:;;--...;;;:;-~ kijken. De Benkulense kotter scbijnt de ' 
vele Inheemse zeilvaartuigen niet maar _· oude Engelse kotter zuiver te h ebben 
zonder meer voorbijgaan. Onze zeilers ~~ Banlamse , 'kolek" , gevolgd. \ 
mogen _dan h eel andere boten prefere- .::::~===~-=:..:.:..:=:.:.:..:...::...:..:..:..:..___:====-_;:_:.__:_ ___ ---,-________ _ 
ren:·*t men moet toegeven , dat de In
hee~se zeilers - die dat om den broode 
'doen___: niet voor de poes zijn en dat 
~de arcbipel een aantal zeilschepen heeft 

/

1geproduceerd, die de moeite van een 
beschouwing alleszinswaard zijn. We 

I hebben bet vorige jaar in ,de Uitlaat" 
~ al eens bet een en ander geschreven 
1over Inheen1se vaartuigen. 
' E en ": opsomming van alle scheepsty-
pen int lndonesie te geven, zou moeilijk 
zijn en~ons trouwens t e ver voeren. Men 
kent de open scheepj es (,sope's") met 
h *'-· ·· ilfd d d" . et spr1etze o e ,su u·su u , waar-

: van ee~ kleinere modulatie ( enkel ge
l voerd):r,-,kedok" wordt genoemd. Een 

1 
dergelijk ~zeil voeren ook de J avaanse 
vlerkpratfwen, die uit een stam of een 
balk: lijk .. en' te zijn gesneden . Dan h eeft 

I i -<1' ....... d • 
1 Dlen .v~~rJe grotere schepen e , laJar-
'tandjakb bet n1achtige enkelvoudige 
1 
zeil; "geapannen tussen Iuchtige ra en 

( giek,"'_waa~ODl bet kan worden gewon
r den en waarmee zowei de Bantamse 
~ ,k.oleks'~ ala de ,,kolek-sero" van Dja-

.....___ -

. Bet ~.sudu-sudu".zeil 

,S.RB.RNGII WORDT GELII 
Lonende exploitatie niet meer 

bedrijf althans gedeeltelijk t e compen
seren. Dit bleek echter slechts in geringe 
mate mogelijk te zijn, daar olie een 
monopolie-artikel is, in tegenstelling 
met kolen, die op de vrije markt worden 
verhandeld en bij goed koopmanschap 
ruime winsten mogelijk maken. 

In een onlangs in Nederland ge. 
houden algemene vergadering van 
aandeelhouders van de N.V. Zeeha
v en en Kolenstation , Sabang'' is 
besloten de m aatschappij te ontbin
den. Hiermede zal een belangrijke 
tak van de N ederlandse zeevaart in 
de Indonesische wateren verdwijnen. 

In b et laatste j aarversi ag -over 
1949- zijn uitvoerig de redenen uit
eengezet, welke tot bet besluit t ot 
liquidatie hebben geleid. T oen de 
maatsch appij na de oorlog geleidelijk 
inzicht kreeg in de ontstan e situatie, 
kwam zij tot de conclusie, dat een 
lonende exploitatie ook op de lange 
duur uitgesioten moest worden geacht 
en dat dus moest worden getracht om 
op basis van de in b et jaar 1910 met 
de r egering van b et voormalige Neder
lands-Indie gesloten overeenkomst 
tot een zo gunstig mogelijke afwikkeling 
va:c. b et Sabang-bedrij£ te komen. Het 
bunkerbedrij f is door de jaren been de 
voornaamste bron van inkomsten en 
en winst voor de maatschappij geweest. 
Toen zij jaren geleden zag aankomen, 
dat kolen in toenemende mate door 
olie zouden worden verdrongen, h eeft 
de maatschappij nog getracht door h et 
bouwen van olietanks e.d. de vermin
dering van inkon1sten uit bet kolen-
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Oorlog intervenieerde 
Ware de oorlog er niet tussen 

gekomcn, dan zou de maatschappij 
nog wei in staat zijn gcweest om de . 
afschrijvingen te verdienen en bo
vendien een winst te maken tot bet 
tijdstip, waarop einde 1950 de erf
p achtsovereenkomst zou zijn afge
lopen. N u echter in de oorlog grote 
scbade is t oegebi-acbt aan de haven
werken en installaties te Sabang, 
zou h erstel daarvan nieuwe investe
ringen van grote sonunen vergen, 
die onmogelijk in de nog rester ende 
acht jaren zouden kunnen worden 
, aan-verdiend". 

De maatschappij had van de rege
r ing van he t voormalige Nederlands
Indie in erfpacht een kuststrook met 
daaraan liggende steigers en de op de 
kuststrook staande loodsen, pakbuizen, 
werkplaatsen en fabriekeri. In 1946 werd 
het toenmalige departement van Ver
keer en Waterstaat te Batavia er op --. 



~oo- ·rl-ogsg--eden/ kh-oe· k. v-e-rs-ch .... ene_n_ JVrl'ena -nein"ia:s -anaeren: - ~~zen' 
ook. ~ Er kwam oordeel en veroordeel. l 
Men :wist, dat er iets kosthaars in d.it 

Schrijver Backer huldigt :Klein; alles zat, maar we Jl!l~den he~ er nog· 

1,500 exemplaren a /b .,Barito". niet uitgehaald. ,... . ..... . l 
. . . . . . ..-. Van dat moment 8f was het de regis-

. ,De eerste zending boeken, zijn- k~amen v_an , vele ZIJden inhchtingen seur Klein, die meer en meer de prac-l 
de 1.500 voor Indonesie bestemde hmnen: hneven, boeken over de oorlog, tische aanwijzinuen wist te geven om ' 

kranten, tijdschriiten .~n dagboeken. nu tot een ,bo;'k" te komen. lk aan· ; 
Het werd zeer veel; hiJna ee?- chaos. vaardde de taak om bet tnanuscript tot ' 
Eerste noodzaak . was ordenmg. Er op OJlgeveer de -aelft te bekorten. Ons l 
bleken vele. hiaten en onduidelijkheden manuscript was onvolled.ig. Ons hoek j 8

1 

te bestaan. Mondeling en schriitelijk echter nog minder een compleet verhaal ' 
werd ~en groot aantal vragen ge.~teld. vn :.ll~s, wat de K.P.M. en haar per· 
V v .. schillende personen werden geJnter· soneel m de oorloa is overkomen. Maar I 
viewd, maar een beeld, hoe bet hoek als U h et ·nu leest en U krijut tenslotte \ 

exemplaren", schreef vriend Klein, 
,werd door de drukkerij gereed 
gemaakt en naar Rotterdam geexpe
dieerd voor verscheping per ms. 
Barito". En daarmede was bet hoek 
in zee. Een week later ontving ik 
mijn eigen exemplaar. Het ligt 
naa~t me; h~t is aileen al een genoe
gen om de licbtgele bladzijden door 
de vingers te laten glijden. 

Dit hoek had een schrijver en een 
r egisseur. In 1946 werd de opdracht 
verstrckt om een werk samen te stellen 
over de K.P.M. in oorlogstijd. Dadelijk 
begou bet verzamelen van het materiaal. 
Toen de schrijver (de heer H. Th. Ba
cker zelf. R ed. Uitlaat) eenmaal in 
Nederland was - aanvaog 1947-

QUIDEERD 
mogelijk 
gewezen, dat op de regering de ver
plichting tot hersteJ rustte, welke de 
Neded ands-lndische scha tkist en ige 
millioenen guldens zou kosten en dat 
het dus voor de rcgeriog voordeliger 
zou zijn om de maatscbappij te n aasten. 
Pas einde Maart 1948 werd de maat
schapr-ij door de Nederlands-lndische 
regering tot een bespreking hierovcr 
uitgenodigd. Naasting 

Het overleg over deze kwestie is een 
lijdensweg geworden, waarbij de be· 
handcJing van overheidswege zeer 
laogzaam is geschied, aldus bet ver· 
slag, dat wij nog steeds ci teren. Pas op 
7 December 1949, enkele weken voor 
de machtsoverdracht in lndonesie, nam 
de toenmalige regering het naastings
besluit op voorwaarden, die voor de 
maatscuappij hijzonder onvoordelig 
zijn geweest. H et besluit tot transfer 
in termijnen van de overeengekomen 
koopsom schijnt door de voormalige 
regering te zijn genomen, zonder daarin 
het Deviezen-Insti tuut t e kennen. Een 
officiele bevestiging van de koop werd 
door de maatschappij van de voorma
lige :::egeriog niet m eer ontvangen. 

De koopsom is gesteld op 1.506.000 
(Ned.) guldens, nadat reeds voor 94.000 
gulden ann vaartuigen aan derden was 
verkocht. -- --

moest worden, ontstond nog niet. toch een totaal beeld- zoals"'U Amster· 
D h •• dam kunt zien en leren kennen zonder 

1 

e sc rr1ver door aile straten te !open en alle huizen I 
In de tweede helft van 1947 begon hinnen te gaan- dan is dat in zeer} 

ik te begrijpen, dat, wilde bet werk helangrijke mate het werk van vriend} 
hinnen redelijke termijn gereedkomen, Klein. 
h et niet mogelijk zou zijn om eer~t aile Velen hehben mij geholpen met hun 
gegevens te verzamelen, die te verifieren herinneringen. Ik heb, wat ze mij 
en te schiften en aan de hand daarvan vertelden doorleefd en zeer vele malen 
volgens een vast schema het K.P.M.. hijna woordelijk bet relaas kunnen ge· 
oorlogsboek samen te stellen. bruiken, in de vorm, waarin bet mij 

Ik hesloot eenvoud.ig te beginnen met werd gedaan. Dat heeft het schrijven 
schrijven. Wat er wel bestond, dat was veel gemakkelijker gemaakt. :Maar Klein 
in vage trekken een beeld van het stille heeft in overleg met mij gezeefd en 
heldendom, dat sprak uit al de rappor· geschift en tenslotte al1eim de enorme 
ten, uit de gesprekken en ook uit dat· taak verricht om bet hoek zijn mate· 
gene, wat men kennelijk niet wilde ver· riele gestalte te geven. 
tellen of althans zo spoedig mogelijk Ik dank b ier nogmaals allen, die 
wilde vergeten. stille medewerkers waren, weer speciaal 

AI schrijvende, vloeiden sommige ver.' ook hen, die zeer persoonlijke herin· 
halen direct in de goede vorm, andere n eringen, zoals dagboekeo, afstonden. ' 
kwamen moeilijk tot afsluiting. Alles Zij zullcn geen behoefte hebbeo om 
had nog gelijke waarde ; het hleef hun n aam te zien genoemd. Ik hoop, 
, materiaal", meer niet. dat ook allen de opzet zul1en waar-

Het manuscript groeide en groeide. deren om het hoek geh eel naamloos te 
Nieuwe gegevens kwamen hinnen. Ze houden. Maar van Klein waren de band, 
werden tussengevoegd, zoveel mogelijk de letter, bet papier, de illustraties en 
in chronoiogisch verband. De oorlogs· aile bijlagen. En van hem is de minu· 
gebeurtenissen herhaalden zich, aileen 
de namen verschilden. tieuze correctie, de stipte controle en 

in bet bijzonder die eigenaard.ige inslag 
De regisseur in bet werk, die ik nu zelf-zie uit dit 

Reeds toen trad de regisseur op, de hoek: de Paketvaartgeest. 
aan vele -vooral aan de oudere Want ooze maatschappij is iets. Dat 
K.P.ll.-ers- zo goed bekende heer voel je zo niet, als je nog actief d.ient. 
H. Klein. Tenslotte hadden wij stof voor Dat merk je pas, als je ,er uit" bent. 
een hoek, dat in bet formaat van de Ik ben zeer dankbaar, dat ik door dit 
huid.ige uitgave ruim 600 bladzijden hoek -naast al bet nieuwe werkt. dat 
zou hebben geteld en dat daarmede nog ik in Nederland heb gevonden.- nog 
allerminst volled.ig zou zijn geweest. Ik zolang ,er in" ben gebleven. Ik dank 
had eenvoudig ~ datgene verteld, wat hier nogmaals de Raad van Bestuur, 
ik had kunnen verzamelen. Op mijn dat hij mij deze taak heeft opgedragen 
lijst van alle schepen, kwamen er echter en ik dank de gehele organisatie van 
verscheidene voor, waarvan geen der de K.P.M. -met Klein aan bet hoofd- ; 
opvarenden mij zijn oorlogservaringen voor haar hulp en steun. Ik spreek 
had verba ald. Er waren nog personen, daarom gaarne van ,ons hoek". Ik hoop, 

1 

die eigenlijk hadden moeten worden dat U bet goed zult ontvangen. Het is 
gehoord, maar die in bet buitenland geboren uit iets gemeenschappelijks, 
zaten. Op een willekeurig moment dat vele leden van het K.P.M.·personeel .• 
zeiden we echter ,stop" en daar lag het bezitten. ' 
-~ manuscrip_t. •• ...._ -- --- - -- H . Th. Backer. f 
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Bij de foto's : 
i) Een uitzicht, dot relzigers en opvarenc' 

land Bali aandoen, bekend zal voorkomen: • 
leng, op Bali's Noordkust. Tientallen pram 
men schip af om passagiers en lading ave: 

.:) Hoofdempl. W. A. ]. Noordhoek Hegt van de aldeling T.D.jH.K. nerdacht op 29 Augustus J.l. het felt, dot hil 25 laar gE 
trod. 

3 ) De t- - .. w van DJakarta's satellietstad Kebaioran vlndt geleideliik voortgang. Enige tiid geleden hebben diver:le huize1 
Blok IV Is geheel een K.P.M.-woningcomplex. 

4) Hoofdempl. H. Egmond (T.D.jMak.) herdacht op 24 Juli J.l. het feit, dot hiJ 25 iaren geleden in dienst van de maatscl 
van collega's en kennlssen. 

5) Het s.s. Thedens van onze maatschappil vaart a l sinds Mel 1948 als troepen transportschip door de wateren van de , 
heeft dulzenden milltairen vervoerd. 

6) De coaster Belanta, eigendom der K.P.M., die via de Stichting Gemeenschappeliik Schepenbezit aan de , Maskapal K 
huurd, is in de buurt van Stroot Saleier, (Zuid-Celebes) vergaan. Deze foto van de Belanta (173 BRT) werd genomer 
lange maidenreis ult Nederland in TandJong Priok meerde. 

... -
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n van onze schepen, die het el· 
aankomst op de rede van Bula. 
~ stevenen op het pas aangeka. 
kl nemen. I 
J (Foto: E. F. H. v. Santen) 

Kien in die~st der maatschappll 

omplexen electriciteit gekregen. 

ppij trad. De Jubllarts temidden 

onesische ~ archipel. Het schlp 

!·Sulawesi. Selatan" was ver· 

oen_het_sche.epje_in 1947 na ,:ijn 
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GLRZEN • 

In algemene zin gaat onze voorkeur 
niet alleen uit naar een vrouw, zelf$ 
niet naar een bepaald type vrouw. We 
moeten -enigszins huiverig- beken· 
nen, dat ook onze kroeg ons na aan het 
hart ligt .... .. Laten wij hieraan onmid. 
dellijk toevoegen, dat wij ons nimmer 
te buiten gaan. Om duidelijker te zijrt: 
in geen enkel opzicht gaan wij ons te 
buiten. Onze gepousseerde leeftijd zal 
daaraan bepaald niet vreemd zijn. 

W ij behoren tot de lieden met har
ten, die gaan ronddraaien bij het ho
ren van het woord coca-cola; tot de 
mensen, die huiveren bij het verneme" 
\lan de naam ,soft drink" en pijnlijk 
worden getroffen indien er bij bepaalde 
gelegenheden een ,sherrytje", een 
,portje" of een ,splitje" worden geser
\leerd. Ons zijn de eenvoudige, unitari
sche dranken genoeg. Het woord ,jene
ver" ligt ons bij voorbaat reeds behaag
lijk en het woord ,bier" geeft ons een 
gezonde dorst. Om kort te gaan: wij 
zijn eenvoudig en conservatief. 

dig, een schilder die slaagt, waar ande· 
ren faalden, watzr het betref t het brcn· 
gen van synthese tussen het weinige. 
Geen gegrabbel naar de kaart en een 
afzoeken naar vintage, merk, dry of 
sweet. Eenvou.dig en bekorerz.d de 
vraag: ,]enever of bier". 

Laatst nam Financien plaats in onze 
eigen -ik rna.; wel zeggen : geselectcer· 
d '!- scheepvaarthoek. Wij mogen Fi
nancien niet. Onze versneden guldens 
staren ons nog steeds aan, als w ij ons 
eigen prive-laatje openen en vluchtig 
berekenen, hoeveel eertheidsdranken, 
h!crvoor gekocht hadden kunnen wor· 
den. 

,Het wordt tijd, dat we ander vaat
werk krijgen", sprak R echterhelft mis
pr.'_jzend en trok hiermede de tijdbom 
af. Wij drinken n.l. sinds lwrt uit em· 
heJds-glazen, die de trots van onze kroe{! 
zijn. Assurantien, die zich momenteel 
met Deviezert heeft gelieerd, mag over 
b~ :;mpot spreken ; Luchtvaart die uit 
W egenbouw is gecreeerd, mag het de 

- - ---=--- . golfdvissenkom noamen en W':J allen 
denkcn tegen. de avondklok misschien 
ttkr ·aan een meer huishoudelijk en nut-' 
tig vaatwerk, maar aanmerkingen dul
den wij niet! Niet in onze kroegl . 

Dat glas is ons heilig. H et symboli
scert de groei, de vooruitgang, ilc zou ' 
z c;men: de evolutie van on:.z;e kroeg. Het 
is een juice-glas. Is er een schonere 
geste denkbaar? Deze eenvoudige, gro, 
ve glazen kom. Zij vertelt ons wat was 
-en wat is. ]eneverglazen, portglazen, 
wijnglazen sneuveldert in eerlijke en 
goede kantp, doch het gemeden, ver
smade vat, ·bestenul voor buitenlandse 
zoetighedens, bleef, omdat wij trouw 
bleven aan onze eenheidsdrank. ,Einde
lijk rechtvaardigheid", zuchtte het. ,In 
d ._;;e -onze nieuwe- tijd, geeft ecn 
plasje eerlijke en harde jenever _ mij 
glans''. . ,. 

,Er blijft de helft aan de . wanden; 
hangen", sprali Pe:;els afkeurend .$ n 
de andere helft is ook geen 100% 
waard". 

, Houd j e b .... . .. ........ liever", sprak 
zu.ster Scheepvaart streng. ,]e denkt 
aan sanering". Babe. 

Onze kroeg, nu, is gelijk wijzelven 
zijn. Zij is ons daarom met de dag lie
ver, omdat zij groeit en zich verbetert 

Egmond jubileerde in Makasscir 
De K.P.M.-,bengkcl" te Makassar en -als wij ons niet vergissen-- zal 

is op Zondag vrijwel altijd uitge-
eindigen als het symbool van ,De storven, maar op 23 J uli j.l. was er 
Kroeg" voor vele mannen: eenvoudig, iets bijzonders aan de hand. De 
kort, krachtig. achterkant van het woonhuis van de 

Wij volgen die evolutie met grote baas der werkplaatsen was versierd 
voldoening en -Laten wij eerlijk zijn-- met de K .P.M.-vlag, twee n ationale-
met spanning. Kwamen er voor de oor· en vele scinvlaggen en er waren vele 
log alleen dames en heren: nu is daar- bloemen. 
aan zeer veel veranderd. Ten goede, Om 1 uur kwamcn bijne aile employes 
mogen wij wel zeggen. Er is m eer va- van het kantoor-Makassar met hun 
natu: gekomen. De heren werden echtgenoten naar de werkplaatsen 
anglo·saxon-minded, net als hun escor- en vanzclfsprekend waren ook present 
tes. Vaak prefereerden zij het praedi- de heren van de T .D. en de werkplaatsen, 
caat ,would-be". Wij zijn democratisch met hun dames. Verder waren aanwezig 
en eren dus de andere sexe in onze de hfd.wtkn. Uitzinger (Toba), Hasz 
kroeg. We zeggen' nu ,mevrouw". Kort, (Gen. v. Geen) 2e wtk. Utrecht (Valen· 
goed, geen gekrakeel of boze woorden tijn) en l e stm. De Best (Gen. v. Geen), 
en blikken. Wij geloven in het aanwak- de enige echepen, welke hinnenlagen. 
keren van illusies. v oor het feest was h et eigenlijk een dag 

Als wij, zacht schommelend in onze te vroeg, maar omdat op Zondag ieder
stoel, onze verenigde strijdkrachten aan een aanwezig kon zijn, werd het maar 
de borrel zien, komt er een gelukkig op die dag gevierd. Nadat iedereen met 
gevoel over ons. In onze kroeg zijn geen een ijskoud drankje een plaatsje had 
tegenstellingen tussen wapenbroeders, gevonden, rlchtte agent H einer zich tot 
zoals die ons elders altijd pijnlijk tref- jubilaris Egmond, die met zijn echt
fen. Hier zitten de stoere krijgers met genote op de achtergalerij was ge· 
sterren, strepen en balken en luisteren installeerd. 
naar een ander wapen, gekleed in een Na de gelukwensen namens de directie, 
Vicky-Mock en een veel-geadverteerd bet agentschap en de vloot, memoreerde 
Bali-accesorie. Hier heerst begrip, ,un- de beer H einer, dat E gmond b et 
derstandinlf' en oflervaardigheid. We grootste deel van zijn diensttij d te 
zouden bijna zeggen: verbroedering in Makassar heeft doorgebracht. Hij h eeft 
figuurlijke zin. H etgeen wij goed achten. meegemaakt de wording van een r ep a• 
'Onze wijnkaart is een schilder waar· _ ratiewerkplaats tot een goed-geoutil· 
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leerd h edrijf. Er zijn nog vele wensen 
onvervuld, maar de h eer H einer 
sprak de hoop uit, dat Egmond 
hinnen afzienhare tijd nog de uit
hreiding en vemieuwing der werk· 
plaatsen zou kunnen meemaken. 
E gmond is alti'jd zeer gezien geweest 
in en buiten Makassar. Hij is de zuinig· 
h~~d zelve: er wordl nooit iets als on· 
hrnikhaar weggegooid. Als men met iets 
geen r aad weet, brengt men h et naar 
Egmond: hij weet er altijd nog iets mee 
te doen. V an een oude kolenkraan 
werden de onderdelen gebruikt voor 
een sleephelling. 

E gmond zegt nooit veel en dankte ook 
ditmaal met slechts een kort woord. 
Hierna vertolkte de beer Klijn de ge
voelens van h et kantoorpersoneel van 

· de T .D., de werkhazen en enige mandurs 
en hood de juhilaris de 2-delige Winkler 
Prins Encyclopaedic aan. Moeilijk was 
de keuze van dit gesch enk niet, omdat 
men in Makassar a1 gauw is nitgekeken. 
Boekhouder The Ek Seng hood als 
oudste medewerker van Egmond, mede 
namens zijn echtgenote, een fraai sier· 
kleed aan. 

Omdat deze dag tevens min of meer 
een afscheid betekende voor de heer 
Klijn - die inmiddels is overgeplaatst 
naar Priok- werd h em namens kan

'toorperson eel van de T.D., werkbazen 
en mandurs een actetas aangehoden. ___ .... . - -·- -



'¢ ·"'frit Ne"clerlii1ut'· · wer d 

bericht ontvangen dat het 
m.e. Barito, het tweede der 
oieuwe na-bestelde Ba-sche-

' · pen op 3 Augustus j.l. uit 
1 Amsterdam naar Indonesie 
' is vertrokken. Dit nieuwste 
echip der maatschappij zal 

1 
zijn maidenreis naar lndo
nesie volhrengen via Port 

Sa'id en Aden en wordt 

tegen het midden van de 
maand September a.s. te 
Tandjong Priok verwacht. 
Wat betreft de andere ache
pen, die voor de maatschap
pij in Nederland worden 
aangebouwd, vernamen wij 
uit Nederland dat ·het m.s. 
Sabang op 28 Juli j.l. van 

stapel is gelopen. Een der 
benzine-schepen, de Moesi 

: ging op 9 Augustus j.l. te 

water hij de R.D.M. De 
1 motoren van Moesi en 
1 Minjak h ebben r eeds met 
1 goed gevolg proefgedraaid 

in de werkplaats. Het kleine 
I • 

) m .s. Sunggei Asahan liep op 
10 Augustus j.l. te water. 

¢ Op Zaterdag 2 Septem· 
her j .l., werd in het 

. Logeergebouw • Molenvliet 
Barat 14 weer een dans· 
avond gegeve~, die om 20.00 
uur aanving. 

l De dansmuziek werd ver
zorgd door het b ekende 
Radio Quintet van J aap 
Meyer. Introductie van 
familieleden en k ennissen 
was toegestaan. 

De opkomst voor deze 
avond was, zoals gewoonlijk, 
groot en h et succes was vol
komen. 

Ten behoeve van de offi· 
cieren aan boord van de 
binnenliggende schepen was 
een speciale autobus van de 
K.P.M.-Hoofdpoort te Tg. 
Priok naar h et Logeerge· 
bouw ingelegd, terwijl na 
afloop eveneens transport 
naar Tg. Priok besc!Ukbaar 
waa. 

...-- ., __ ..,.. ~ .. . .._,..._.,'". •t , 

k. p. m.-]Olt~naat :.:kn?:
2;3:E·::E' 

•. , ·..,.""' :- bevonden zich aan boord de 
¢ Adj. Chef P. A. van 't A. M. van Zanen-Zoutzeling volgende K.P.M.-ers: Hoofd· 
Pad vertrok per vliegtuig met drie kinderen (gezin 1e • wtk. w. Th. P. Mierop met 
op 20 Augustus j.l. naar stm. J. van Zanen), en empl. echtgenote en zoon, gezag· 1 

Nederland. C.O.R . Hauber (Cm/HK) voerder D. J . Koolhaas-Re· ' 

¢ -Hoofdempl. P. v. d. 
W eert vertrok m et zijn ge· 
zin op 19 Augustus j.l. met 
het vliegtuig naar Nederland 
voor E.V. 

(afkeuring} • .....:...-._ 

¢ Het m .s. Oranje arri• 
veerde op 18 Augustus j.l. te 
Tandjong Priok uit Neder• 
land met de volgende 
K.P.M.-gezinsleden aan De 2e stl. C. P. van der 

JUBilaRISSen In septemBeR 

I 35 jaar 
! 25 September 

I Neo Pee Chiang 
I Tanda 

Hoofdklerk I Singapore. 
Samarinda. Hoofdklerk I 

I 
1 September 

S. Laya 

I 
Tjie Hon Wa 

1 

Wahab 

13 September 

1 J. Matualessy 

\10 September 

I W. G. de Jong 

124 September 

25 jaar 

Klerk I 
Gieter 

Bottelier I 

Portier I 

Hoofdwtk:. 

Gorontalo. 
Werkplaatsen 

Priok 

Bewakingsdienst 

Priok r 
m.s. Sibiga 

I C. J. van den Heuvel Hoofdwtk. 
I 

m .s. K alianget 

\ ,..:·~. ....... . .... _ ...... - ... - .... --·-- .. -·--·--- ... :--_---:-::=.=---··--=-·-· 

Meije enS. H. Gerritsen ver
trokken resp. met het vlieg
tuig van 21 Augustus en 25 
Augustus j.l. naar Neder
l and om aldaar hun gezins· 
scheidingsvedof door te 
brengen. 

¢ Met het s.s. Ormonde 
dat op 30 Augustus j.l. de 
haven van Tandjong Priok 
verliet voor Rotterdam, reis
den Em pl. W. J . H . van 
V een en gezin (ziekte ver· 
lof), Mevr. J . E. Visser
Dreijer, (echtgen. gezag
voerder H. Visser) Mevr. 

9 

,. 

boord: Mevr. J . F. van Eyk· 
Strabbing (echtgenote empl. 
E . ] . van Eyk), Mevr. E. P . 
van K oolwijk-Robbers (echt· 
gen. empl. A. van Koolwijk) 
Mevr. R. C. van der Kamp· 
Hagedoom (echtgen. empl. 
E. v. d. Kamp}, Mevr. M.J.J. 
von Meyenfelt-Bleeker met 
twee kinderen (gezin empl. 
Mr. F . H. von Meyenfelt) , 

Mevr. F. J. Reitsema-Dal· 
meyer (echtgen. empl. G. J, 

· R eitsema) en de jonge heer 
R. G. Hazebroek (zoon empl. 

. H. Hazebroek). · 

vers met echtgenote, Mevr. 
L. A. L. Ceuleers-Cobet en 
zoon, (gezin Adj. Chef F.· 
J. R. Ceuleers), Hoofdwtk. I 
C. H. Boermeester .met 
echtgenote, de beer D. 
Donna, (zoon h oofdwtk. H. 
Donna), empL Mr. S. 
Glazenburg, 2e stm. J, A. }. 
Piet, Mevr. H. Dikker-Hitz 
gezin Adj. Chef Dikker 
en dochter, Mej. S. Ch. Riet· 
berg, (dochter Adj. Chef J, 
Rieth erg), Mevr. A. S. L. 
Fontijne-de Jong en zoon 
(echtgen. empl. W. Fon· 
tijne}, :Mevr. J. Boswijk-van 
Rouwendaal met twee zoons 
(gezin 1e stm. K. Boswijk}, ' 
Mevr. M. van Colhier-Klop· 1 

per en zoon (gezin wijlen i 
empl. A. K. van Colhier}; 
le stm. C. de J ong met echt· 
genote drie dochters en een 
zoon; in Belawan .zal 
op de Oranje embarkeeren 
Hoofdempl. W. Corneli:Jse 
en echtgenote. I 

I 

Uit Nederla~d werd 
bericht ontvangen dat de 
~;epensioneerde Hoofdwerk
tuigknndige P. H. Leicher 
op 1 Augustus j.l. is over· 
!eden. 1 

l ¢ De 4e wtkn. A. W. Th. 
Miiter, K. Nederhoed en G. 
v.d. Voren werden resp. op 
2 Augustus, 4 Augustus en 
5 Augustus j.l. alsnog bevor
derd tot 3e wtk. Onze har· 
telijke geluk.wensent 

¢ ll.wtk. K. A. W. Blogg' 
werd op 30 Augustw j.l. 
nieuw ale ll.wtk. op de J 

vloot geplaatst. 

¢ Op 19 Augustus j.l. trad 
de beer M. Carels ale Se 
wtk. in dienst 
maatachappij. 

van on.ze 



• Onder"Wijs 1n 
Financiele consequenties bijzonder zwaar. 

Zolang er onzekerbeid beerst ten aanzien van bet onderwijs aan Neder
landse kindercn in Indonesie en dit ondenvijs in de toekomst in stijgende 
mate particuliere steun zal vragen, neemt onder Nederlandse ouders bier in 
lndonesie de belangstelling voor bet onderwijs in. bet moederland toe. 

~ Wij bopen in volgende nummers van dit orgaan nader op bet onderwerp 
,Nederlands onderwijs in Indonesie" terug te komen. Intussen menen wij 
er goed aan te doen bet een en ander te ontlenen aan het jaarverslag over 

11949 van de , Nededandse onderwijs- en studiekas voor Indonesie", Linnaeus
straat 2A te Amsterdam (telegramadres ,Noeski"). Deze organisatie stelt 
zich o.m. ten doel de studie te bevorderen en te vergemakkelijken van jonge
lieden, zonder onderscheid van landaard, leeftijd of kunne, die zich uit Indo
_nesie binnen Nederland tot enige werkkring bekwamen of enigerlei opvoeding 
genieten. Zij wijdt zich voorts aan bet morele welzijn der studerenden. 

I Voor de repatrierenden uit ons bedrijf alsook voor degenen, die voor-
nemens zijn om -zelf bier blijvende- hun kinderen in Nederland te Iaten 
studeren, kan h et zijn bijzondere nut hebben om zich op de hoogte te stellen 

:van de taak, de Ieiding en de werkwijze van de , Noeski", zoals deze uit 
bedoeld jaarverslag te lezen zijn. Hun zal tevens blijken, dat onderwijs in Ne
derland zeer kostbaar is eri geen overhaaste beslissingen toelaat, gezien de 
financiele consequenties, die in verband met de koersverboudingen en de 
, transfer mogelijkheden voor ouders in Indonesie bijzonder zwaar zullen zijn. 

,Door verschillende oorzaken" -a1-
dus dit jaarverslag- ,sluit het onderwijs 

1 
in Indonesie niet aan bij dat in 
Nederland. De moeilijkheden, die 
de overgang van de ene school 

I 
' naar de andere steeds met zich brengt, 

wordt door dit gebrek aan concordantie 
I wei zeer vergroot. Voor meerdere leer
l lingen brach ten de Overbruggingsscho
len van de ,Stichting voor Onderwijs 

I aan Gerepatrieerden" hier een goede 
~ oplossing. Voor de overigen voorkwam 
de grote welwillendheid en de niet ge
genoeg te waarderen medewerking van 
leiders en docenten van gewo'te scho
len aan pupillen bewezen, teleurstelling 
en mislukking". 
(. De correspondentie, die de ,Noeski" 

; met de ouders in Indonesie onderhielcl_-

1 
vergemakkelijkte haar werk in bet be-

1 lang van studeren de kinderen in h oge 
mate en kwam de vriendsch appe1ijke 
verhouding tussen pupillen en de lei

/ ding zeer ten goede. 
I Het contact met de pupillen liet 
niets te wensen over. Geregeld h ezoch
ten zij het kantoor van de ,Noeski" 
in het Indisch Instituut te Amsterdam 
en de gedelegeerden thuis te Bilthoven 
en Voorschoten , terwijl de ,Noeski" be
zoeken bracbt aan hun tehuis en hun 
scholen. 

Leiders en docenten der verschillen
de onderwijsinrichtingen waren te al
len tijde bereid om inlichtingen te 
ver schaifen en - waar nodig- maat
regelen te beramen in h et belang van 
opvoeding en studie van de pupillen. 

Adviezen. 
Schier ontelbaar zijn de schrifte

lijke en monde~ge inlichtingen, 

gevraagd door ouders in -of terug 
uit- Indonesie, betreffende stu
dierichting, schooltype en huisves
ting voor hun kinderen. Dank zij de 
scba t van gegevens, in de loop der 
jaren verzameld, konden alle vra
gen over beroepskeuze, studieduur, 
kosten, enz. op korte termijn worden 
beantwoord. 

Financiele verantwoording. 

Na afloop van elk kwartaal ontvan
gen de ouders een gespecificeerde op
gave van ontvangen en uitgegeven gel
den. 

Uit deze verantwoording blijkt 
steeds opnieuw, dat de ,Noeski"
leiding al bet mogelijke doet om de 
uitgaven binnen behoorlijke grenzen te 
houden. 

Ook in 1949 werd weer de oude er
varing hevestigd, dat de r egelmatig 
werkende pupil zelden extra-uitgaven 
h eeft en in normale tijd afstudeert. 
H elaas is deze stelling omkeerbaar ...... 

Het bestuur. 
Optimo December 1949 was het be: 

stuur als volgt samengesteld: 
M. C. Koning, lid en oud-voorzitter 

R aad v. Bestuur der K .P .M., voorzitter; 
L. H. van 't Sant, oud-voorzitter der Ver
zekeringskamer, vice-voorzitter; L. D. 
Kur tz, oud-leraar H .B.S. in Indonesie, 

· secr.-penningm.; W. Verhey, oud-hoofd 
van de Gondangdiaschool te Djakarta, 
2e secr.-penningm. ; J. F. F. A. Alher
dinck Thijm, gedelegeerd-commissaris 
van de ,Senembah Mij"; T. P . Baart de 
la Faille, .oud-directeur der Intematio
n ale Crediet- en H andelsver. , Rotter-
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da~''; ]. H. Bitters, directeur der Oeli-· 
Batavia Mij :; W. C. Bonebakker, oud
directeur der Koloniale Bank; Mr. F . 
H. Van Heukelom, directeur J avasche 
Cultuur Mij. ; P. W. Janssen, directeur 
Cultuur Maatsch appijen en Mr. B. H. 
A. van Kreel, directeur der Deli-Spoor
weg Mij. 

Stijgend aantal. 

H et aantal pupillen is van 1946 af 
r egelmatig toegenomen, n.l. van 22 tot 
74. In deze jaren steeg bet aantal In
donesisch e pupillen van 0 tot 14. Hun 
ouders vertrouwden deze jongelui toe 
aan de zorg van de ,Noeski" tijdens 
en na de Ronde Tafel Conferentie. We 
menen uit een en ander te mogen be
sluiten, dat de ,Noeski" ook in de 
toekomst van betekenis zal blijven voor 
opvoeding en studie van bier te l ande 
studerenden uit Indonesie. 

Studie kosten 

Veel werd, schriftelijk zowel als 
mondeling, de vraag gesteld : op 
welk bedrag komen de totaalkosten, 
Nederland kost zeer veel geld. Het 
bare scboolleerling en voor een 
student? 1 

Waar de individuele eisen en 
behoeften nogal uiteenlopen, is het 
niet mogelijk bepaalde bedragen 
voor de totale kosten te vermelden, 
doch het ondervolgende staatje, ont
leend aan de praktijk, geeft toch wel 
enig houvast. 1 

Het bewijst, wat wij in de aanvang 
al zeiden: bet doen onderwijzen in 
Nederland kost zeer veel geld. Het 
is in dit verband van belang dat 
ouders in Indonesie zicb wel hera
den en altbans even rustig afwacb
ten, welke stappen bier ztillen 
worden genomen om bet Nederland
se onderwijs in Indonesie op vastere 
grondslag te plaatsen. 

Uitgaven per maand en per kind. 

1. K ost en inwoning • • 
2. Schoolgeld • • • • • 

I no,
" P.M. 

3. Boeken en schrijf
behoeften • • • • • , 

4. Aanvulling en reparatie 
k leding en schoeisel • , 

5. Z iekenfonds • • • • , 
6. Contributie jeugd- en 

schoolvereniging , 
7. Was- en stoominrichting , 
8. Kosten vacantie- en 

schoolreizen . . . • , 
9. Zak~eld . . • • . . , 

10. T oezicht (bijdrage Noeski, 
porti, reisk osten) . . , 

4,-

18,-
2,50, 

' 
2,__.1 
6,50 

7,50 
10,-

7,-:-

Totaal f 167,50 



De stem uit de K. P. M. : 

LEVEN OF BESTaaN? 
Een brandend vraagstuk 

Er is -en zulks behoeft geen be· 
toog- een aanmerkelijk verschil tus· 
sen het eerste en het laatste. 
· Mag ik b.v. blijven bij het h'andjevol 

Nederlanders in deze wereld? De Ne· 
derlanders in Holland genieten van het 
leven. De N ederlanders in ,het V erre 
Oosten" bestaan. Monetaire verhoudin· 
gen, het verschil tussen lonen en prij
zen, de woningnood en het gemis aan 
volkomen veiligheid zijn in grove trek· 
ken wel de voornaamste oorzaken, 
welke ons nopen om op de veelvuldig 
gestelde vraag , Hoe maakt U het?" te 
antwoorden: ,Gezond, maar arm''. 

Toch zijn we nog hier en hebben vaak 
ook geen directe plannen om van het 
toneel te verdwijnen, zolang het ons 
althans zal zijn toegesta.an te blijven, 
terwijl we toch met een normaal stel 
hersenen en een paar handen aan ons 
lichaam overal elders ter wereld ons een 

1 
~~ zijn minst genomen- soortgelijk 
mtmmum-bestaan zouden kunnen ver

t 
YJerven en wellicht zelfs onder heel wat 
betere verhoudingen ... .. ... . 

I V erkeren wij misschien nog in de il
lusie, dat het allemaal wel weer zal 
worden als van ouds? No, sir: de tijd 

. van de ,tormen" is voorbij. Er zal nog 
· wel een enkele gepensionneerde in Ne-
1 derland zitten met een ,ton", maar 

1 Voor een student moet op een nnm-
maal hedrag van f 200,- per m.aand 
worden gerekend. 

I Voor een lagere-schoolleerling zullen 
de totaal kosten iets m.inder helopen. 

._.. 
Opmerkingen bij bovenst.aande 

posten: 

1. f 110,- Ia vrJJwe1 het mlnlmum voor een 
goeel teh\118. 

2. P.M. schoolge!Cl. Deze post Ia afhankel!Jk van 
school en lnkomen van Cle vader . 

4. f 18,- kleellng, enz. Dlt hangt er geheel 
van at, hoe Cle garderobe Ia voorzlen. voor 
f 216,- per jaar Is n let al te veel aan textle1 
~:n schoelse1 te verkrljgen. 

10. Toezlcht f 7,-. De ,Noeskl"-biJclrage Is 
vastgestelel op een mlnlmum-contrlbutle van 
f 5,- per maand per kind, . terwlj1 aan 
admlnlstratlekosten f 5,- per jaar In 
reken!ng worden gebracht. Hlerblj komen dan 
nog de werke11Jk ultgegeven port! en een 
evenredlg Cleel van de relskosten, die zelden 
hoog oplopen, omdat meestal meerdere 
puplllen op Mn rels worden bezocht. 

I Oeen post Is ultgetrokken voor brandsto!!en, 
waarvoor de tehulzen In de regel f 3,- tot 
f 5,- per wlntermaand 1n rekenlng brengen. 

Mochten helangh ehhende onders in 
het voorgaande aanleiding vinden 
eventueel nog verdere vragen t e stellen, 
dan zal het de ,Noeski"-leiding aan-

_Jenaam zijn die t e ]:>~antw.Qgr£le.!L._ -..:.;<~ 

daaraan valt niet veel aan cash van uit 
te geven. En tegen de tijd, dat wij 
-N ederlanders van vandaag- p,aar 
het vaderland terugkeren, zullen ook 
die ,tonnen" wel van de lijst zijn afge· 
voerd ..•..•... 

W aarom wij dan blijven? Omdat tvij 
van jongsaf aan zijn opgegroeid in on· 
ze werkkring, in het bedrijfsleven in 
het algemeen en wij daarmede zullen 
vallen of staan, tot het bittere einde 
toe. Dat is dan de ene zijde van de me
daille. Maar er is ook nog een andere. 
W anneer wij van hier zullen weggaan 
-na jarenlang de offers van orz.s , le
ven" te h ebben gebracht- en uitein
delijk, ondanks optimisme, de moge
lijkheid onder ogen moeten zien, dat 
ons bestaan in gevaar zou komen, dan 
moeten wij banden van gehechtheid, 
door de jaren gegroeid, tussen Indone
sie, het lndonesische volk en onszelf, · 
gaan verbreken. 

Dit laatste is een van de belangrijk
ste redenen, waarom zovelen nog het 
,offer" brengen en een aangenaam le
ven opgeven voor een betrekkelijk po
t:er bestaan, hopend en vertrouwend, dat 
de economische wederopbouw tenslot
te weer -en zelfs in nog grotere mate
volk zal brengen, die zij eens hebben 
gekend. 

Het ,kraken" van het Westerse be
terse arbeidskrachten, het organiseren 
drijfseven, het uitrangeren van Wes· 
van grote en wilde stakingen: dit alles 
zal zeker niet leiden tot welvaart. Het 
is de weg, welke met zekerheid voert 
naar algemene armoede, meer in het 
bijzonder voor de Indonesische werk
nemer. 

Armoede is geen schande en geld 
speelt op zichzelf geen rol. V oornamer 
is, dat de geestelijke rijkdommen van 
een volk niet in gevaar komen. De strijd 
om welvaart -of armoede- in Indonesie, 
is een vooruitgeschoven post van de 
wereld.strijd, die in Korea het stadium 
van oorlog heeft bereikt. Wanneer men 
tuigingen, moet men ook de moed heb
leeft voor bepaalde beginselen en over· 
ben om voor deze beginselen en over· 
tuigingen te werken en er voor te strij· 
den. 

Natuurlijk behoeft men niet, als het 
gaat om bescherming van hoogste 
principes, te berusten in materieele ar· 
moede, wanneer deze in wezen niet no· 
dig is. Dit behoort in een democratie 
tr wens_tot de q_nmog~kbeden en ik-- ---... 
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moge in- 'dit verbcind verwijzen na.ar be- ' 
wegingen in Nederland, waarbij ik 
slechts wil noemen de ,Stichting van de 
Arbeid'', ,Raad 'van Vakcentrales", 
,College van Rijksbemiddelaars" etc. 
Van zeer recente datum is de belangrijke 
stap op de weg naar een ,fair deal:' 
tussen arbeid en kapitaal: P.B.O. 
(Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisa
tie}, medezeggenschap en medeverant· 
woording van de werknemer in het ·be-
drijfsleven. 1 

En mag ik nu even lerugkomen op 
deze groep N ederlanders in dit deel 
van de wereld, behorend tot het zee
varende deel der natie. Dan hoort men 
wel eens grieven -redelijke en onre
delijke- alle te bezien in het licht of 
de duisternis van de huidige ornstan
digheden ; grieven, welke meestentijds 
niet eens te bestemder plaatse komen. 

En wanneer d e redactie van ,de 
Uitlaat" dit wil publiceren, dan Levert 
dit mij waarachtig geen sigaren op -die 
ik toch niet rook- en ook geen enkel 
ander honorarium -dat ik niet nodig 
he b. 

W anneer een schip in een verganke
lijke reg~nbui is verzeild geraakt, kan 
men dit de kapitein moeilijk kwalijk 1 

nemen. Evenmin kunnen wij ,de Pa
ketvaart" blameren voor de moeilijke 
omstandigheden der laatste jaren. lnte· 
gendeel: meer dankbaarheid en waarde· 
ring jegerz.s allen, die hebben medege· 
werkt aan verbetering en tegemoetko
ming in problemen als behuizing, distri· 
butie en transport, zou zeker niet mis
plaatst zijn. Steek Uw cigen neus eens 
buiten de deur, bekijk vervolgens het 
gehele complex van persoonlijke, sociale 
verzorging en ik ben er van overtuigd, ' 
dat U die deur weer gauw zult sluiten, 
want al staat de koperen plo~rt hoog 
aan de hemel: het is buiten koud en I 

het waait. 
W at ons allen een grote stap nad-er 

zal brengen tot een aang~naam leven, 
is meer berusting en tevredenheid i1t 
verkozen arbeid en daarbij -naa.St de 
sociale verzorging, welke wi] van de 
zijde der maatschappij genieten- iets 
voor elkander over te hebben. Daar· 
voor is gelegenheid te over, m aar de 
animo vaak zeer gering of nihil. . 

Thans de. mogelijkheden van· een be- , 
staan te weigeren, zou ons allen in de ! 
toekomst wel eens een minder prettig I 
leven kunnen bezorgen. Mogelijk ben ik 
er naa.st. Mogelijk moet er vooral aan 
onszelf heel wat veranderen. Maar dan ! 
zal men opbouwende critf,ek niet onder 
stoelen of banken stekef!!. Moge dit dan J 
een bijdrage zijn tot het aangeven van 
d e richting ter verbetering in ons be
staan. 1 

}. _c. s._ van )Jij~tel'!eld 



Coaster ,Belanta" 
vergaan 

Naar eerst medio Augustus be
kend is geworden, is op de 7e van die 
maand de kustvaarder B e 1 a n t a, 
varende onder de vlag van de , Mas
kapai Kapal Sulawesi Selatan" te 
Makasser op 12 mijl ten Oosten van 

: Straat Saleier vergaan. Van de 43 
opvarenden worden er 24 vermist, 
n.I. 18 leden van de bemanning en 6 
passagiers. · 

Ge.zagvoerder Onsen werd gere.c"! door 
prauwen van het schiereiland Bira. Van 
Bira trachtte hij Makasser te bereiken, 
doch door de militaire botsingen aldaar 
werd hij in Sungguminasa opgehouden. 

l Van deze plaats bereikte hij lopende 
fMakasser. 

Omtrent de oorzaak van het vergaan 
van de coaster zijn nog geen definitieve 
gegevens bekend. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i Verlenging toelatingskaarten ~ 
~ De in Indonesie woonachtige ~ i N ederlandse houders van z.g. ~ 
~ ,Vergunning tot ontscheping te- S:: 
{( vens toelatingskaart" worden er ~ 
{! aan herinnerd, dat zij tijdig * 
~ -d.w.z. voor de vervaldatom van ~ 
t de geldigheidstermijn dezer ver- ~ 
~ gunning- voor verlenging die- ~ 
~ nen zorg te dragen. * 
{! Zij kunnen zicb biervoor wen- ~ i den tot het dichtstbijzijnde Immi- ~ 
{! gratiekantoor van de Republik ~ . 
~ ~ndonesia, ~ 
{! Wanneer zij in gebreke blijven * 
~ de vergunning tijdig te doen ~ 
~ verlengt-n kan door genoemde * 

j {! instantie slechts tegen betaling ~ 
f van 150 Rp. een nieuwe toela- * 

1 {( tingskaart worden uitgt-reikt. ~ 
' <x • ~ 

: *************************~**** 

-
, Denk erom, de arlto's ziin uitslui
. tend voor dienstgebruilc! ... .. ," 

Nieuwe concurrent 
in de Atlantischa vaarl 
Duitse ,Europa" werd Franse ,J4berte 

Het op twee na grootste schip- ter 
wereld -groter zijn slechts de twee 
Q u e e n s- · de L i b e r t e, de 
prachtige, nieuwste aanwinst van de 
,eompagnie Generale Transatlanti
que" heeft dezer dagen Le llavre 
verlaten voor zijn eerste reis naar 
New York. Het scbip1 ·dat 49.746 
ton meet en 1.513 passagiers kan 
vervoeren, verdeeld over drie klas
sen, was voor deze eerste overtocbt 
reeds weken van tevoren volge
boekt. De L i b e r t e is -voor een 
groot gedeelte- niet anders dan de 
voormalige E u r o p a van de 
, Norddeutscher Lloyd", die tezamen 
met bet zusterschip B r e m e n een. 
tijdlang de alles-overtreffende trap 
vormde op scheepvaartgebied, totdat 
de beide schepen werden onttroond 
door de twee Britse Q u e en s 
en de Franse N o r m a n d i e. 

Restauratie 

En juist om Frankrijk in het bijzon
der het door de oorlog geleden verlies 
van de No'rm(Lndie te vergoeden, kreeg 
het in 1945 de in de haven van Ham
burg buitgemaakte Europa toegewezen. 
De Normandie, die a]s een der groot
ste troepentransportsch epen in dienst 
van de geallieerden had gevaren, ver
brandde in de haven van New York tot 
een hoop oud roest. 

Twee en cen half jaar lang hebben 
op de werven van St Nazaire 1.000 
arbeiders aan de vernieuwing en ver
betering van de voormalige Europa ge
werkt. De romp, die in 1948 bij een op 
drift raken van het schip in de haven 
van Cherbourg over een aanzienlijke 
lengte werd opengereten, werd gerepa
reerd en versterkt ; de afsch eiding in 
' vaterdichte schotten werd verbeterd 
en een geheel nieuwe electrische instal
latie werd aangebracht, daar de oude 
niet aan de hoogste veiligheidseisen 
bieek te voldoen. Het meeste en ook 
h ct meest in het oog lopende werk is 
-echter gemaakt van de inrichting en 
decoratie van de passagiersverblijven. 
De nieuwe eigenaren h ebben de oude 
decoratie niet her steld. Zij vonden, dat 
deze tezeer in de donkere en zware 
stijl van de Miinchener bierpaleizen 
~as gehouden .' Franse schilders en 
decorateurs van grote naam hebben 
h aar · vervangen door een decoratie 
naar Franse smaak: veel Iicht, en 
klare, zachte tinten, aldus het ,Alge
meen Ha.nde:U.blaiP'. 
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24Y2 knoop 
De L i b e r t e zal de ov~rtocht 

volbrengen met een gemiddelde 
snelheid van 24,5 knoop. In reders• 

1 

taal heet dat een 11zes-dagen-boot'1. ' 

De alleszins gew~ttigde verwacbtinc 
is, dat Frankrijk dank zij .de ingc!• 
bruikname van de L i b e r t e in 
het transatlantische passagiersver· 
voer zal opklimmen tot de derde 
plaats, welke bet vo·or de oorlog 
innam. Tot nog toe kwam het sinds 
de oorlog op de vijfde plaats. Het 
werd voorafgegaan door Engeland1 

de Verenigde Staten, Canada en Ne• 
derland. Het vertrek werd helaas 28 
uur vertraagd door een geschil met 
de machinisten, dat de minister van 
Koopvaardij persoonlijk moest bij. 
leggen. ~ .. ··- .. ~ .. ~ 

.• .. - \ 

K.P.M.-schip van de week 
' ""' .... ' t 

Radio Nederland Wereldomroep 
zal zich in cen van zijn volgende 
uitzendingen van ,Het schip van de 
week" op 20 September a.s. tot twee 
K .P .M.-schepen richten, n.l bet m.s. 
Kasimbar en het m.s. Siberoet. •r.·;~ 

Door het Hoo{dkantoor te Dja· 
karta wcrden de namen der vol-' 
geode opvarenden dezer sch epen 
naar Nederland doorgestuurd. m.s. · 
Kasimbar: Gezagvoerder H. A. Corsten,' 
1e stm. B. H . Niessen; 3e stm. E. Oos
terveld, hoofdwtk. J. Sal verda en wd. ' 
2e wtk. W. J. van Dijk. Als ,,reserves" 
voor dit schip werden opgegeven: 2e

1 

stm. J. Schaap en 3e wtk. A. W. Th. 1 

Muter. Voor bet m.s. Sibwoet staan de 
familieleden van de volgende opva· 
rend en op het programma: hoofdwtk. 1 

H. Koning, 2e wtk. R. Pagels, 3e wtk. 
J. D. Tesink, 11. wtk. S. Adriaan'Se, 2e 
stm. A. N. Kloots, 3e stm. G. J. van 
Gelderen en de ll. stm. H. J. v.d. Poel 
Als ,reserves" voor dit schip zullen 
fun geren: gezagvoerder C. 0 . H. Bin
driks en 1e stm. W. Th. Swart. ·1:- t : 

Na deze uitzending van 2()- Septeinher 
a.s., zullen op 15 Nov~mher a.s. weer 
enkele schepen onzer maatscha{;pij 
aan de beort komen en opvaren
den groeten hunner familieleden ' 
kunnen horen. In dit verband wordt 
de officieren onzer schepen ver
zocht hun aanvragen voor het onfvarrgen 
van familie-groeten via Radio Neder· 
l and uiterlijk voor 1 October a.a. in te 
dienen bij de bureaux P.Z.jN.D. en 
P.Z./T.D. te Djakarta. 
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