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* PERSONEELS EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPII 

1915 - 1 November- 1950 : 

S.M .•• P~RAPATTAN .. )UBILEERT 
Jl. p. M-'s belangrijkste nevenbedrijf. 

Op 1 November 1950 is het 35 jaren geleden, dat de N.V. Steenkolen 
Maatschappij , P arapattan" -het voornaamste nevenbedrijf van onze maat
schappij- werd opgericht- Eigenlijk is de oorspronkelijke opr:chtingsdatum 30 
November 1914 geweest, maar later werd door een wijzig;ng in de statuten 
van de vennootschap de 1e November 1915 als definitieve oprichtingsdatum 
vastgesteld. 

· De ,S.M.P." -zoals zij in de maatschappij-mond heet- jubileert dus van
daag en wij willen dit hoofdartikel gaarne beginnen met een woord van grote 
hu'de aan de velen, die in deze 35 jaren bet steenko!enbedrijf hebben gemaakt 
tot wat het is geworden. En dat niet aileen. Met hun doorzettingsvermogen 
hebben zij het bewijs geleverd, dat een nevenlledrijf van deze aard en omvang 
voor een scheepvaartm aatschappij als de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
volkomen verantwoord is-

In de beginperiode van haar bestaan 
heeft de S.M.P. vele moeilijkheden moe
ten overwinnen, doch toen eenmaal h et 
besluit was gevallen om in de concessie 
Rantau Pandjang ceo modern bedrijf 
te stichten en dat na enkele j aren ook 
daadwerkelijk was opgebouwd, heeft het 
zich kunnen ontwikkelen tot bet best-

Aeoutilleerde mijnbedrijf in Indonesie. 
Het wist gedurende vele jaren op zoda
nig economische wijze steenkolen te pro
duceren, dat concurrentie met de gro
tere gouvernementshedrijvcn in dit land 
zelis mogelijk was. 

Ook in de gesch iedeni van de S.M.P. 
is de pcriode van oorlog en bezetting 

H et mijnemplacement Rantq~ PandjanJ. 
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(1942-1945) een zwarte bladzijde ge
weest. v oor de J apanncr.s capituleerden, 
vernielden zij het bedrijf volkomen. De 
mijn werd geinundeerd. Vele leden van 
het personeel in alle rangen zijn ver
moord of afgevoerd. Hc t is nog zacht
kens gevloekt, indien men zegt, dat de 
S.M.P. zwaar beschadigd uit de oorlog 
te voorschijn is gekomen. 

Algeheel herst~l 

Toch is het mogelijk geweest om 
uit de resten ceo nieuw bedrijf op 
te bouwen. D e omvang van bet 
bedrijf en deszelfs productie werden 
aangepast aan de intussen sterk 
gekrompen kolenbehoeften van de 
K.P.M. Uitgedrukt in procenten v:.n 
de totale kolenbehoefte van de 
maatschappij wordt echter thans 
weer vrijwel dezelfde hocveelheid 
geproduceerd als voor de oorlog. 
Dit is voorwaar een schoon jubi
leumsgeschenk van het S.M.P.-per
soneel aan de bedrijfslei~ng. 

Wie de grote geschiedenisboeken van 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
-en wij denken bier aan het gedenk
boek bij het 50-jarige bestaan en aan 
het onlangs versch~nen oorlogsgedenk
boek- daarop naslaat, zal het nodige 
over de Steenkolen Maatschappij ,Pa
rapattan" kunnen .vinden. Een 35-jarig 
jubileum is echter een mooie gelegen
h eid om deze geschiedenis nog eens in 
compacte vorm te overzien en ,de Uit
l aat" wil deze kans dan ook niet 
onbenut l aten. H et overzicht zal echter 
niet geheel in dit nummer kunnen wor
den opgenomen en wij hopen het in de 
volgende editie van ons orgaan te kun· 
nen vervolgen. !!.-

Teneinde een enigszins volledi"' beeld 
v?_n dit bedrijf te krijgen, zal het" nuttig 
ZlJD ee1·st de geschiedenis globaal door 
t~ ne_men en na te gaan, wat aan de op
richtmg van de S.M.P. vooraf ging. Wij 

..Slot : zie pag. 2. 



Slot: S. M. ,Parapattan" Jubileert 
stellen voorop, dat wij niet over veel 
meer materiaal dienaangaande beschik
ken en gebruik moeten maken van he t
geen is opgenomen in het boekwerk 
,Een halve eeuw Paketvaart". Voor hen , 
die een meer dan oppervlakkige belang
stelling hebhen, kunnen wij h etgeen in 
bovengenoem d boekwerk is opgenomen 
ter lezing aanhevelen. 

Wat vooraf ging 

H et is hekend, dat reeds v66r 1850, 
- zoals op meerdere vindplaatsen van 
steenkool in Indonesie~ ook in het dis
trict Beraoe (Borneo) op h escheiden 
schaal steenkolen werden gedolven . Het 
heeft echter tot het begin van deze eeuw 
geduurd, voor er van een werkelijke out
ginning kon worden gesproken. Deze 
eerste ontginning werd begonnen door 
de heer V. A. Cools, die thans op 81-
jarige leeftijd nog steeds te Beraoe ver
blijf houdt en zaken doet, alh oewel hij 
reeds meer dan 25 jaar niet meer , in 
de kolen" is. 

De kolen, die de beer Cools pro

duceerde, werden voornamelijk door 
de K.P.M. afgenomen en konden 
dus uitvoerig op kwaliteit worden 
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heproefd. De uithreiding van de 

vloot, alsmede het stijgen van de 
stookolieprijzen, is er oorzaak van 

geweest, dat de K.P.M. zich op meer 
directe wijze voor de kolenwinning 

ging interesseren. Het resultaat van 
deze interesse is geweest, dat QP 30 
November 1914 de N.V. Steenkolen 
Maatschappij ,Parapattan" werd op
gericht, waaraan de heer Cools, de 
Rijksgrote van Sambalioeng - die 
de eigenaar van het concessiegebied 
was- en de K.P.M. deelnamen. 

Door een wijziging in de statuten is 
later 1 November 1915 als definitieve 
oprichtingsda tum vastgesteld. 

W at volgde 

Door de heer Cools waren reeds 5 con
cessieterreinen aangevraagd. Deze wer· 
den echter als gevolg van diverse om· 
standigheden pas toegewezen, nadat de 
S.M.P. was opgericht. De namen van 
deze concessies, zoals de heer Cools die 
heeft hedacht, zijn , Parapattan", ,Ma
ry", , R antau Pandjang~', , Progress" en 
,Florence". Tot op de h uidige dag zijn 
deze concessies in h anden van de S.l\:L 
, P arapattan". 

Oorspronkelijk werd aileen in de con
cessie-Parapattan gewerkt, ten eerste 
omdat de ontginning in de vlakke lagen 
kort onder de oppervlakte zeer eenvou
dig was en ten tweede omda t de afvoer 
wein ig zorgen gaf, daar de kolen zeer 
clicht bjj de rivier werden gedolven. La
ter werd in de concessie Rantau P an
dj ang begonnen. 

Nadat de S.M.P. was opgericht, is 
eerst nog j aren op dezelfcle wijze door· 
gewerkt, zij het dan, dat wat meer en 
moderner materiaal ter beschikking 
kwam. Van diepbouw was evenwel nog 
geen e.prake. 

Eerst nadat op de concessie Rantau 
P andjang een modern bedrij£ was op
gericht - hetgeen tot 1924 h eeft ge· 
duurd- kon de productie pas op volle 
kracht beginnen. 

Tot slot vermelden wij in dit artikel 
nog, dat in de loop van 'de eerste lien 
jaren van h et bestaan der S.M.P. de be
langen van de heer Cools en van de 
Rijk.sgrote van Sambalioeng geheel door 
de K.P.M. zijn overgenomen, waardoor 
dus de K .P.M. de enige aandeelhoucls ter 
van de S.M.P. is geworden. 

In een volgende ,Uitlaat" zullen wij 
over het modem e bedt·ijf, dat in de 
concessie Rantau Pand jang werd opge
rich t, iets meet· ver tellen. 

s. 
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,.SUNGEI asaHAN'' 
IS ONDERWEG 
Het nieuwe motorvrachtschip 

S u n g e i A s a h a n is in het 
begin van October te Amsterdam 
aan boord geheschen van het vracht
schip R e m p a n g van de S.M.N., 
dat het naar lndonesie zal brengen. 

.De Sungei-scheepjes zullen. niet, zoals 
de kustvaarders, die eerder voor onze 
maatschappij in Nederland werden ge· 
houwd, op eigen kracht de uitreis naar 
lndonesie maken. Zij zullen alle als ,pas
sagiers" m·et grotere vrachtschepen van 
de S.M.N. worden overgebracht naar de 
wateren, waar in zij tenslotte dienst zul
len doen. In het begin van November 
zullen nog twee coasters op deze wijze 
van Nederland naar lndonesie worden 
getransporteerd, terwijl in Decem ber 
of Januari a.s. h et vierde kustvaartuig 
zal 'vorden vel'scheept. ~ 

De Sungei Asahan werd gebouwd 
door de werf , de V oorq.itgang" te Al
phen aan de Rijn. Het sch eepje weegt 
160 ton en het was uiteraard een zwaar 
karwei om het aan boord van de Rem
pang te krijgen. Hiervoor werd een spe· 
ciaal juk gebruikt, waarmee ook de pa
trouillevaartuigen en sleepboten voor 
de lndonesische regering, die reeds door 
de S.M.N. met haar schepen naar lndo
nesie. werden vervoerd, aan hoord zijn 
geheschen. Ditmaal kon echter bet juk 
zonder enige veranderingen geen dienst 
doen , omdat de Sungei Asahan 7,30 m. 
breed is, hetgeen meer was dan bet juk 
kon overspannen. 

H et vermogen van de bok, die de 
Sungei Asahan aan boord van de R em
pang heesch, is 175 ton. Binnen een uur 
stond de kustvaarder aan dek van zijn 
grote broer. H et vastsjorren nam echter 
wei wat meer tijd in heslag. 

In Nederlandse bladen hebben wij 
aardige foto's van de ,operatie'' gezien. 

Men zie ook onze fotopagina. 

-
~,Staak jij morgen, of ik?" 



De vrouw in de maatschappij : 

Gelijk loon voor gelijke arbeid ? 
Men hoort dikwijls in conversaties 

de vraag stellen of een vrouw, in
dien zij dezelfde arbeid verricht als 
een man, daarvoor gelijkelijk dient 
te worden beloond. Het antwoord 
daarop is eigenlijk al lang geleden 
gegeven. Het was bevestigend. Maar 
dan is een nieuwe vraag, of de inwil
liging van de eis - jaren geleden 
kort geformuleerd in de strijdkreet 
,,Equal pay for equal work" (,Ge
lijke betaling voor gelijk werk", die 
wellicht beter hadde kunnen luiden: 
,,Gelijke betaling voor werk van 
gelijke waarde")- geheel billijk is 
geschied. Het beantwoorden van 
deze Iaatstgenoemde vraag is min
der gemakkelijk en vereist een 
diepere bestudering, ons dezer 
dagen in een lezenswaardig artikel 
in het ,Algemeen Handelsblad" van 
de hand van mevr. C. A. H. Haitsma 
Mulier-Van Beusekom voorgelegd. 

Prestatie en behoefte 

De --ook in dit orgaaJl reeds her· 
haaldelijk genoemde- .,Sticbting van 
de Arbeid" bepaalde in 1945, dat bet 
loou voor een ongescboolde arbeider 
iets boger diende te zijn dan de mini· 
mutnkosten van een ge'Lin van gemid· 
delde samenstelling. Dit loonschema 
beeft dan ook gediend ala basis voor de 
verdere ontwikkeling van de loonpoli
tiek in Nederland. Wijzigingen, de 
laatste jaren doorgevoerd, :tjjn dan ook 
gebaseerd geweest op de gestegen be
hoeften van bet gezin van gemid
delde samenstelling, aange'VUld met een 
aanspraak op een naar gezinsgrootte 
variereode kindertoelage (of -bijslag). 

Op deze wijze is - in Nederland
naast het z.g. .,prestatieloon" gekomen 
een loon, gebaseerd op behoefte, 
althans voor zover bet de manne· 
lijke werkoemers betreft. 

Voor de vrouwelijke werknemers 
is onlangs in een bespreking van 
bet ,Ccntraal Sociaal Werkgevers 
Verbond" met de looncommissie 
van de , Stichti'ng van de Arbeid" 
vastgesteld, dat de gelijke beloning 
uitsluitend beperkt dieut te blijven 
tot da t gedeelte van bet loon, dat 
betrekking heeft op de geleverde 
al'beid~presta ties. 

" 

Dit is een uitspraak, die nogal raad
selachtig klinkt en voor velen een 
teleurstelling is geweest, temeer omdat 
kortgeleden de Nederlandse regering 
op een desbetreffende enquete van bet 
,Internationale Arbeidsbureau" had 
geantwoord, dat zij het standpunt 
innam, dat voor gelijke arbeid gelijk 
loon behoort te gelden. 

Duurder . .. 

In deze ,arbeidsprestaties" door 
vrouwelijke werkoemers zit de grote 
kink in de loonkabel. Er is veel ge
argumenteerd. ovet: het vet:schil in 
heloning tosseo vrouwelijke- en manne
lijke werkoemers, in verband met de 
bogere kosten , die vrouwen-arbeid met 
zicb brengt door ,natuorlijke" oor· 
zakeo. Het is ou eenmaal zo, dat de 
practijk van ieder grater bedrijf h eeft 
uitgewezen, dat bet verzuim van 
vrouwen groter is dan dat van mannen. 
Da~nenboven wm:dt de vrou.w meeaten
tij ds eerder gepensionoeerd dan de 
man. Twee redenen, die hogere kosten 
met zich brengen voor de vrouwelijke 
arbeidskrachten. 

Dat Olen deze bogere kosten verhaalt 
op de groep, die ze teweegbrengt, is 
op zichzelf -economisch gezien- te 
hillijken, bekeken van uit bet stand-
punt der werkgevers. . 

Een andere verzucbtiog - die met 
de principiele eis ,Gelijke betaling voor 
gelijk werk" overigens niets uitstaande 
heeft- is het nu eenmaal vaststaande 
feit, dat de meeste jongedames na 
enkele jaren - die juist de dure op· 
leidingsjat·en zijn- door een huwelijk 
het bedrijfsleven vaarwel zeggeo. De 
waarheid gebiedt verder vas t te stellen, 

dat dus inderdaad door b et grotere 
verzuim door , natuurlijke oorzaken" 
en door de sterk vlottende groep van 
vrouwelijke werknemers de kosten voor 
b et bedrijf stijgen. Rechtvaardigheid 
gebiedt echter teveos vast te stellen, 
da t het grotere verzuim voornamelijk 
de gehuwde v1:ouw het1:eh. R et tweede 
argument betreft daarentegen het jonge 
m eisje. Geen van de twee redenen heeft 
in de regel betrekking op de werkende, 
ongehuwde vrouw, de vrouw dus, die 
in alle opzichten als werkkracbt is 
gelijk te stellen aan de mannelijke 
coli ega's. De vraag kan nu worden 
gesteld, of het billijk is, dat deze groep 
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. • h . l ;; \tan vrouwen In et , prestat1e oon 
wonlt getroffen door de onkosten, die 
de arbeid van de gehuwde vrouw en 
b et jonge meisje met zich brengen voor 
het bedrijfsleven. 

Dan is daar tenslotte b et behoefte
element. Dit is voor wat betreft de 
ongehuwde werkende vrouw nog steeds 
niet in beschouwing genomen (althans · 
niet in Nederland) . Wat is het wini- ' 
mum van levensbehoeften van deze 
vrouw, die toch zeer zeker dezelfde 
eis als haar mannelijke collega mag 
stellen ten opzichte van haar huishou
delijke verzorging. Teveel wordt uit
gegaan ~aldus de schrijfster van het 
artikel- van de veronderstelling, dat 
de werkende vrouw, oa haar dagtaak 
in het beddjf, zonder zichzelf te 
scbaden haar huishouding kan. ver
zorgen. Dit is een veronderstelling, die 
onjuist is, al werd zij gedachteloos tot 
axioms verbeven. 

De schrijfster besloot met de con· 
clusie, dat b et · derhalve nie t billijk is 
om bij vaststelling van lonen van 
vrouwelijke werknemers alleen te }etten 
op prestaties en daarhij geen reke.niog 
te houden Jllet behoeften. 

- M. J. SCHRAM t 
Op 46-jarige leeftijd is op 18 Octo

ber j.l· in Djakarta de beer M. J . 
Schram in Jeven hoofdbaas van de 
afdeling Gieterij van de Werkplaatsen 
aan de Kali Mati te Tandjong Priok 
overleden. 

Het overlijden van hoofdbaas Schrarn 
is voor de maatschappij in bet alge
meen en voor de Werkplaatsen te 
Priok in het bijzonder een groot ver
lies. 

Als jongen van 17 jaar kwam wijlen 
de heer Schram in 1921 in de fabriek 
en heeft zich daar opgewerkt tot w11t 
hij was: een k:undig modelmaker, vor
m er en gieter tegelijk; allemaal vakketl, 
die onmisbaar zijn in een goed-func
tioneerende gieterij. 

Wijlen de heer Schram was een van 
die mensetl, bij wie alles kon. De zin: 
, Het gaat niet" kwam niet in zijn 
woordenboek voor. H.ij had daarnaast 
altijd nog tijd om de jongeren op te 
leiden en stond een ieder, die tot hem 
kwam, met raad en daad bij. 

Het moge voor de nabestaanden een 
troost zijn, dat de naam van de heer 
Schram op de fabriek te Tandjung 
Pri1>k bij g-t1>1>t ~n k\.ein nimmer Zlll 
wo~den vergeten. 

De ter aardc bestelling vond op 20 
October j.!. plaats op het kerkhof Ta
nah Abang· Onder de aanwezigen be
vonden zich een groot aantal collega's 
van de overledene. 

Wijlen de heer Schram laat vrouw 
en zeven kinderen achter. 



. 
W at Ieett er op de zeebodem 1 ·!~~---~ni;;~n --~n ~~heren. ~ .. 

Twee expedities aan het wer!~ Tot dusverre was bet schoon· 
maken van schepen -,kcippen 
en scheren", zoals men dat op de 
scheepswerven noemt- een lastig 
en duur k arwei. B e t schip moest 
dan worden gedokt of duikers 
moesten b et werk doen. 

D e wereld zal spoedig weten, of 
er werkelijk griezelige en wonder
lijke monsters op de bodem van de 
lndische Oceaan Ieven. Een omvang
rijke expeditie, die zich op bet 
ogenblik te Mombassa (aan de kust 
Oost-Afrika) bevindt, hoopt binnen
kort dit probleem op te lossen. 

De expedi tie staa t onder lei din« van 
F. A. Mitchell H edges, een oud«ed'iende 
op dit gebied, en Adrian Cona~ Doyle, 
een zoon van wijlen Sir Arthur Conan 
Doyle. 

A.an de expeditie zullen ook twce 
vrouwen deelnemen, n.l. de echtuenote 
van Conan Doyle en de docht;r van 
Mitchell H edges. Op de Seych ellen, 
h alverwege LU$sen Oost-Afl'ika en India • 
zal de basis der expedi tie zijn gevestigd. 

Maar de juiste plaa ts, waar zal worden 
gevist, word t angstvallig geh eim gehou
den. Als men eenmaal onderweg is zal 
men volkomcn van de huitenwereld 
afgesloten zijn. 

N a een voorbereidingsperiode van 
vele maanden is de grootste en - n aar 
wij geloven ook de meest geperfection
neerde-- uitrusting hijeengebracht om 
zulk een expeditie te doen slagen. 

Nogandere expedities 
Ook op andere plaatsen van de 

wereld zullen over enige tijd onder
zoekingen h eginnen ter b estudering van 
het leven op de bodem der zee. Zo is 
er een Deense expedi tie nit Kopenbagen 
vertrokken, die on derzoekingen zal ver
richten in h et diepste deel der Stille 
Oceaan (10.8 km.) , dat ten Oosten van 
de Pbilippijnen is gelegen. 

De Deense expeditie bevindt zich aan 
boord van de Galathea, een scbip, dat 
speciaal voor dergelijk werk is inue
richt. Met beh ulp van zware vishak~n, 
n etten, sleepnetten en lier met 12 k.m. 
draad zullen de onderzoekers tracbten 
de monster st' die - naar m en gelooft
alleen in zeer diep water leven en nog 

,nooit door mensen zijn waargenomen, 
aan de oppervlakte te brengen. 

Weinig kennis 

Men weet nog veel te weinig van h et 
Ieven, dat zich op de bodem van de 
oceaan '-" afspeelt. W etenschappelijke 
onderzoekers zijn nog niet dieper ge· 
komen dan 4 kilo!Deter beneden b et 
wateroppervlak. De Den en echter m et 

hun nieuwe uitrusting, zijn in staa t al
lerlei monsters van de bodem der 
oceanen n aar hoven te krijgen. 

Door nauwkeudge h estudering van 
h et plankton en kl ~ine diercn is men in 
staat met zekerheid te ze;;gen, of er ook 
nog antler ]even op de bodem van de 
oceaan mogelijk is. 

B et voorbcreidende werk, dat aan h et 
u itrusten van de Deense expedi tie vast 
zat, beeft veel tijd gekost en was lang 
niet eenvoudig. 

Twee jaar zal de Galathea onder
weg zijn. 

Op de Atlantisch e, Indische en Stille 
Oceaan zal eveneens worden onderzoch t 
of bet m oge]ijk is dieren te vangen, die 
overeenstemmen met de dieren, die zee
lieden eeuwen geleden reeds meendeq 
te h ebhcn waargenomen. 

Optimistisch 
Dr. A. F. Braun, de Ieider der expe· 

di tie, is zeer optimistisclt. llij vertel de. 
dat vislarvcn van grole afmetingcn 
r eeds zijn gevonden, waardoor bet 
waarschijnlijk wordt, dat de monsters, 
die de zeelieden in h et water mcen dcn 
t e h ehben gezien, enkel larven zijn ge
weest. E r zij n ech ter nog meerdere ta
k en voor de expeditie weggelegd. 

I 
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De ,Motor Ship Cleaner Com
pany" heeft nu een toestel in de 
h andel gebracbt, waarmee het 
schip onder water kan worden 
sch oongemaakt, zonder dat er dui
kers aan te pas behoeven te ko
m en . Ret toestel bestaat nit een 
waterdichte electromotor , die met 
een ketting-zonder-eind een cyl in· 
drisch e borstel en een schroef in 
beweging brengt. De as van de 
schroef staat loodrccht op de as 
van de horstel en daardoor wordt 
de horstel tegen de sch eepshuid 
gedrukt. De motor h eefi: een ver
mogen van 10 p.k., de borstel is 
1.50 m lang en h eeft een diame ter 
van 30 c.m. :2en schip van llO 
meter lengte werd in zes uur 
schoongemaakt. 

I ·:· ·······~·······················-········-·······--······················································ ·:· 

.RD- REM -- .. 
P assagier: ,Steward, er zwemt een 

dooie vlieg in m'n thee". 
Steward: , Onmogelijk, meneer. Dooie 

vl iegen kunnen niet zwemmen" . 

PolydoJUS onderscheiden 
Bij K.B. is de Koninklijke Vermelding bij Dagorder toegekend aan 

h et stoomschip Polydorus van de N. V. Kon. Ned. Stoomvaartmij. , Oce
aan", dat in 1942 door een Duitse onderzeeer werd getorpedeerd. De 
~eldhaftige strijd van de bemanning tegen de vij and wordt treffend ge
schilderd in de soberc bewoordingen van de dagorder: 

,Het s.s. Polydorus was op 25 N ovember 1942 zonder bescherming op 
weg van Engeland naar F reetown , toen bet werd aangevallen door een 
Duitse onderzeeer. Deze vuurde drie torpedo's af, die doel misten. Die
zelfde avond werd h et scbip met artillerievuur hestookt. De aanval werd 
beantwoord met h et 1 cm-kanon en de ,Oerlikon" -mitrailleurs, terwijl 
tevens een rooksch erm werd gelegd. B et gevecht, waarbij de Polydorus 
werd beschacligd, werd afgebroken. 

Zes en twintig November in de ochtendschemering vuurde de onder
zeeer wederom drie torpedo's af, die konden worden ontweken. Opnieuw 
kwam h et tot een gevecbt, waarbij de aanvaller treffers kreeg. Toen de 
onderzeeer trachtte uit de richting van de nog laagstaande zon aan te 
vallen, werd door u i terste kracht t e varen zuJks onmogelijk gemaakt, 
terwijl wederom een rooksch erm werd gelegd. Zeven en twin tig Novem
ber om ongeveer 4 uur 's morgens werd het schip tenslotte door twee 
torpedo's getroffen en zonk een uur later. 

De gehele bemanning van 79 koppen, met uitzondering van een man, 
ging in de sloepen en werd twee dagen later door een Spaans vaar tuig 
opgepikt. Gedurende de geh el e strijd hetoonde de b emanning van hoog 
tot laag een ui tmuntende geestkracht en discipline". 
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Gaat U naar Nederland? 

De kosten van woninginrichting 
( .... ... als U een woning kunt krij gen 1) 
Nederland het goedkoopste land van Europa .... 

Nu vele Nederlanders de voorkeur schijnen te geven aan repatriering, lijkt 
het ons niet ondienstig ter orientatie op het Ieven in Nederland enige prijzen te 
geven, die betrekking hebben op de inrichting van een woning. Tenminste, 
als men in de gelukkige omstandigheid komt te verkeren, een eigen huisje 
te mogen bewonen ( wat niet zeer waarschijnlijk is!) 

In ,.De School" troffen wij onderstaande gegevens aan, welke door de 
Commissie van de Afd. Nederland van het N.I.O.G. (Ned. Ind. Onderwijzers 
Genootschap) werden verzameld. 

De gegevens zijn getoetst aan de 
nieuwste prijzen, die werden verstrekt 
door grote en bekende firma's op het 
gebied van meuhilair e.d. 

dijnen, lamp, heddekleedje en stoel met 
tafeltje. 

Recapitulerend komt de inrichting 
van een woning, bestaande uit zit-eet
kamer, drie slaapkamers, keuken etc. te 
staan op een bedrag, gelegen tussen 
r 5.375,- en f 6.150,-. 

Dekens (a f 12,50), spreien (f 40,
tot f 60,-) vallen hier bniten, terwijl 
het toch zeker niet luxneus mag worden 
genoemd, indien iemand zich een stof
zuiger (f 135,-), naaimachine (£ 275,-) 
klok (vanaf f 30,-) en radio (vanaf 
f 160,-) aansehaft. 

Kleding 
Hiervoor is het moeilijk een prijsop

gave te verstrekken. Ook de hinnen ge· 
komen enquete-formulieren geven wei· 
nig houvast. Zo had een gezin, bestaande 
uit echtpaar en twee volwassen kinderen 
f 100,- per maand nodig voor kleding, 
terwijl een ander gezin van dezelfde 
grootte opgaf £ 35,- nodig te hebhen. 
Een deel van deze verschillen kan wor· 
den gevonden in het versehil tussen 
maatkleding en eonfeetie. Prijzen resp. 
f 150,- tot f 250,- (voor maatwerk) 
en £ 100,- (voor eonfeetie) Sehoei· 
sel is duur. Prijzen van herenschoeneo 
van f 20,- tot f 50,-. Overhemden 
£ 15,- tot f 30,- , winterjassen van 
f 100,- (eonfectie) tot f 225,- (prima 
maatwerk). 

Daar het uiteraard voor ieder gezin 
versehillend is, welke woonruimte nood
zakelijk is, worden hieronder de totaal
prijzen per vertrek opgegeven. Luxe-uit
gaven zijn achterwege gelatcn. Gedacht 
is aan een inrichting van eenvoudige, 
dod1 goede kwaliteit. Koopvaardij-helangen op bel spel? 
1. Zit-eetkamer (ongeveer 4 X 5¥2 m.) 

f 2.600,- hestaande uit: eetkamer
ameuhlement, zitje, vloerbedekking, ta
felkleed, haa.rd, vitrage, overgordijnen, 
lamren~ serVIes en eenvoudig glaswerk. 
Er 1s met gerekend op een huiskamer
klok, radio, wandversierina of vazen e d 
~") "o .. 

2. Keuken f 650.-: keukenuitzet, gas
f?rn~is, vloerhedekking, gordijnen, ver
hehtmg en een weinig meuhilair. Wordt 
volstaan met een gaskomfoor, inplaats 
van een f~rnnis, dan knnnen de kosten 
worden teruggehracht tot f 500,-. 

3. Trap, gang, hall. Dit is moeilijk te 
schatten i.v.m. de verschillende typen 
v~ woonhuizen. Met een gangetje van 
Diet meer dan 5 m . komt de inrichtinu 
- vloerhedekking, kapstok met klecd: 
lamp, horstelhanger- op ongeveer 
f 200.-. 

4a. Tweepersoons-slaapkamer. 

I 1.300,-: tweepersoons1Jed, driede1iue 
kast, nachtkastjes, tafel met 2 stoele~, 
staaldraadmatrassen, kapoklmltzakl,.en, 
beddekleedjes, linoleum, gordijn en ver
liehting, 

4b. Eenpersoonsslaapkamer f 500,-: op
klapbed met omhouw, kapokruatras, ta
fel met 2 stoelen, bcddekleedjes, lamp, 
vloerbedekking en gordijnen. Inclusief 
een tweedelige kast, voor het geval de 
kamer geen ingehouwde kasten heeft, 
loopt dit bedrag op tot f 725,-. 

4c. Slaapkabinet (2 X 3 m.) f 375,-: 
div.anbed compleet, vloerhedekking, gor· 

De oud-gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indie, jhr. mr. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer, 
heeft in de daarvoor geeigende com
missie van het Atlantische Pact be
zwaar gemaakt tegen de opvatting, 
die onlangs door de Amerikaanse 
senator Connally, te berde is ge
bracht. De heer Connally meende, 
dat Nederland geen zeestrijdkrach
ten nodig heeft en dat de taak van 
ons land ter zee zou kunnen worden 
overgenomen door Engeland en 
Am erika. 

,Men is er zo langzamerl1and wei aan 
gewcnd geraakt, dat men in bet buiten
land uitmaakt, wat Nederland al of niet 
moet doen. Bij al die hnitenlandse 
bemoeiingen heeft Nederland het gelag 
betaald. Wil Nederland niet geheel en 
al afzakken naar het niveau van pauper
staten, dan moet het met hand en tand 
vasthouden aan wat het nog niet heeft 
verspeeld. Daartoe heh01·en in de eer
ste plaats zijn belangen op zee, zijn 
koopvaardij en zijn zeestrijdkrachten , 
die ook voor de Benelux van zulk een 
groot gewicht zijn", aldus de marine
medewerker van het Amsterdamse dag
blad , de Telegraaf". 

,Niemand komt voor Nederland op 
als het dat niet zel£ doet. In oodogstijd 
moet Nederland direct de koopvaardij
vloot ter beschiking stellen van de ge
meensehappelijke oorlogsvoering. De · 
zeelieden zullen ~oeten blijven varen, 

. 
) 

wegens de vaat·plichtwet. Aan de he
sehenning dier schepen en der opva
renden zon Nederland, als senator 
Connally zijn zin zou krijgen, niet bij
dragen. Dat I1oudt in, dat Nederland 
helemaal niets zal te zeggen hebben 
oYer het gebruik der koopvaardijsehe-

pen. Harde les 
Wat dit hetekent, weten de gei.nter

neerden, die na de hevrijding van In· 
donesie maanden en maanden op 
thuisvaart moesten wachten, omdat an
deren voor gingen. Dat heeft ook Zuid· 
Nederland gevoeld, toen het -reeds 
bevrijd- honger leed,- omdat geen 
seheepsruimte voor voedseltoevoer be· 
scbikhaar we1·d gesteld. 

Als Nederland zijn zeemaebt af
schaft, zullen de hondgenoten bewnst 
of onhewust de Nederlandse helangen 
op onaanvaardbar wijze achterstellen 
hij de hunne. 

De taakverdeling, waarhij W est-Euro· 
pese randstaten aileen maar soldaten 
leveren, houdt geen rekening met de 
helangen van die randstaten en houdt 
zeker geen r ekening met de Nederland
se aanleg. Nederland is vanouds een 
zeevarend land. 

Nederland moet niet buurmans gek 
spelen. Wij hehhen een vloot· en een 
aanhouwprogramma. Laten wij, wat we 
hehben, niet we~gooien, om misschien 
een enkele divisie soldaten meer te 
kunnen vormen. Nederland zou zich 
daarmee zelf de das omdoen". \ 
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Bij de foto's : 

1) H et eerste der vier motorvrach~cheepjes van de Sunggei-klasse- de Sunggei Asahan-, 
is onderweg naar Indonesie. Deze scheepjes zullen worden ingezet op de Oostkust van Sumatra 
voor het vervoer van de ondernemingsproduc ten over de grote rivieren naar de hoofdplaat-
sen. 

De ca. 165 ton wegende Sunggei Asahan w.erd met een speciale bok aan boord van het 
m.s Rempang van de S.M.N. gehesen en zal ver moedelijk in de eerste helft van deze maand te 
Belawan worden gelost. 

2) In het Paleis op de Dam te Amsterdam reikte op 15 September j.l. Z.K.H. Prins Bern
nard een aantal decoraties uit. Onder de gedecoreerden bevonden zich o.a. de oud-gezagvoer

ders onzer maatschappij P.M. Verstelle en J.F.C. Wil11elmy Damste, alsmede de oud-hoofdwerktuigkundige J. van Kla
veren, die men op de eerste rij ziet zitten. 

3) Bij ons hoofdartikel ,De S.M.P. jubileert". Twee foto's, die een goed beeld geven, van hetgeen de mannen van 
de S.M.P. na de oorlog hebben moeten opbouwen alvorens de productie kon worden hervat. De ladinginstallaties van de 
kolen te Teluk Bajur v66r de oorlog. Aan de steiger een schip der Thedens-klasse, voor anker in de rivier een der Sipirok
schepen. 

4) Z6 vond men dezelfde landinginstallatie in 1946, na de bezetting door de Japanners, terug. Beide foto's werden van 
hetzelfde punt uit genomen. 

5) Op 18 October j.l. overleed te Djakarta de heer M.J. Schram, in leven hoofdbaas bij de Werkplaatsen der maat.. 
schappij te Tandjung P riok. Wijlen de heer Schram stond aan het hoofd van de Gieterij. 

6) Op 31 October j.l. herdacht adjunct-chef J. Rietberg van de afdeling Cm:1/ H .K. het feit, dat hij 25 jaren geleden 
in dienst der maatschappij was getreden. 

7) Gezagvoerder S.N. Scheltema, momenteel met E. V., vierde op 21 October j.l: zijn 25-jarige dienstjubileum. 
'8) Op 14 October j .1. vond de Opening plaats van h et ni euwe agentschap der maatschappij te Tandjung Priok. Het 

ruime en lichte jpterieur is bij de leden van het agentschapspersoneel zeer in de smaak gevallen. De ,balie" .van het nieu
we kantoo.r. 



Opening Priok-agentschap 
Licht en (teveel ?) Iucht; alweer te klein . . . . 

Naar wij in b~t vorige nummer 
reeds in het kort meldden, is op 
Zaterdag, 14 October j.I. bet nieuwe 
kantoor van bet agentschap onzer 
maatscbappij te Tandjong Priok met 
een korte plecbtigbeid officieel geo
pend, nadat bet gehouw reeds 
gedurende twee weken in gebruik 
was geweest, 

paald programma de diverse hande
lingen, nodig voor bet verzenden of 
ontvangen van lading kan verrichten. 
Passageboekingen w<>rden op Priok niet 
verricht. Vrijwel het gehele personeel 
h eeft nieuwe bureaux gekregen. De 
oude schrijftafels en kasten, die er nog 
staan, zuilen langzamerband ook door 
nieuwe worden vervangen. 

Tijdens de receptie van Zaterdag, 14 
October waren aile bureaux volkomen 
,schoon". Er lag geen papiertje, geen 
manifest, geen blocnote en geen potlood. 

V ele schrijftafels waren gedekt door 
fleurige C.D.-kleedjes en voorzien van ._ 
vaasjes bloemen. Wij bebben gehoord, 
dat men op bet hoofdkantoor thans ook 
wil insteilen, dat na afloop van de dag
taak aile bureaux op gelijke wijze van 
aile papieren worden ontdaan , met een 
kleedje gedekt en van een hloemetje 
voorzien. Dat zou een vrolijke aanblik 
geven en het hervatten van het werk de 
volgende morgen misschien aanzienlijk 
veraangenamen. Een goed idee van de 
h eer Poppe, dat navolging verdient ... 

Van de receptie will en wij aileen nog 
zeggen, hoe keurig bet bedienende 
pe1·soneel gekleed ging en hoe lekker 
de pruimen- (c.q.-gember) in- gebakken
spek-aan-een-tandenstoker smaakten. 

Zo heeft het agentschap dan het 
oudc gebouw eindelijk kunnen verlaten 
en aldaar ruimte vrij kunnen maken 
voor het Nautische Instituut. Enkele 
ldeinere afdelingen zuilen echter no"' 
in het oude agentschapskantoor blijve~ 
gehuisvest. Wij hoot·den o.m. de afd. 
E quipage noemen. 

Plechtigheid op het Paleis 
Het is met het nieuwe agentschaps

kan toor gegaan, zoals met vele nieuwc 
gebouwen in dit land: toen het ten
slotte in gchruik kon worden genomen, 
had men er eigenlijk spijt van nie~ ecn 
nog grotere locali teit te l1ebben Iaten 
bouwen. Het zou overdreven zijn te 
zeggen, da t he t nieuwe agentschaps
kantoor nu alweer te klein is, maar 
loch heluisterden we vele stemmen, die 
O:!wcerden, dat h et , best een beetje 
groter had gekund", omda t het perso
neel alweer veel te dicht op elkaar bleek 
le zilten. 

Desondanks is het nieuwe kantoor 
uiteraard een en01·me verbe tering. He t 
maakt een zcer ruime indruk en bier 
en daar is nog wel gelegenheid voor 
wat noodzakelijke opschuiving en in
passing. Het gehonw valt op door zijn 
vele ramen en we hehben ons tijdens 
de hezichtiging al afgvraagd, of er niet 
een speciale ploeg ,.ramensluiters" zou 
moeten worden aangcsteld, om 's mor
gens te half ach t te heginnen met het 
openen van de ramen. Naar schatting 
zou die ploeg daarmcde om ongeveer 
lien uur wei klaar kunnen zijn. Met 
het oog op de lunch zou hij dan om on
gevecr half elf weer kunnen heginnen 
met he t sluiten van de eet·ste ramen, 
teneinde daarmede op tijd voor het 
schaftuur gereed te zijn ...... Het perso-
n eel waardeert de ]icht- en luchti gh eid 
hijzonder, na J1et nogal muffe, oude 
kantoor, maar velen Ieden de eet·ste 
weken aan een acute verkoudheid, 
vanwege de tocht. 

Agent Poppe h eeft vlak naast de in
gang aan de Djalan Raya zijn prive
kantoor, zeer ruim, met een zitje, waar 
hij de klanten ru tig te woord kan 
staan. De afdelingen zijn zodanig ge
plaatst, dat de klant volgens een be-

It P. M.-ers wertlen onderscheiden 
Door Z. K. H. Prins Bernhard zijn 

op 15 September j.l. in het Paleis op 
de Dam een 150-tal onderscheidingen 
uitgereikt. Rierhij ontvingen de gepen
sionneerde K.P.M.-gezagvoerders P. l\'1. 
Verste1Je en J . F. C. Wilhelmy Damste 
he t Kruis van Verdiensfe en de hoofd
werktuigkundige J. van Klaveren (thaus 
in dieQst der K.J.C.P.L.) het Kruis van 
Verdienste voor de 2e maal. 

(De onderscheiding van de h eren 
Versteile en Van Klaveren meldden 
wij reeds in no. 18 van ,de Uitlaat''). 
Na der vernomen wij hiet·over nog uit 
Amsterdam: 

Ooze maatschappij was bij deze 
plechtigheid vertegenwoordigd door de 
h eren Struyk en Roet·ing. 

De mutaties l uidden als volgt : 
Hoofdwerktuigdige J. v. K.laveren : 

,die als hoofdwerktuigkundige van 
, het enige bij de landingen op het 
,eiland Leyte betrokken Nederlandse 
,m.s. , Janssens'' van grote toewijding 
,en plichtsbetrachting blijk gaf bij de 
,deelneming van dit schip aan deze 
, landingen, alsmede moedig optrad bij 
,het vervullen van zijn plicht in de 
,machinekamer tijdens herhaalde en 
,hevige luchtacmvallen". 

Gczagvoerder P. M. Versteile en Ge
zagvoerder J. F. C. Wilhelmy Damste: 

,heeft als gezagvoerder bij de Neder
, landsche Koopvaardijvloot waardevol
,le diensten aan de oorlogvoering be
,tvezen door gedurende meer dan 2 
,jaren op moedige en beleidvolle wijze 
,het gezag OJ> zijn schip te hebben uit
, geoefend itt gebied en, waar door de 
,oorlogsomstandigheden voortdurend 
,grote gevaren van vijandelijke hmu:le-
,li_ngen werden gelopen", -
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Aan gezagvoerder Verstelle was reeds 
op 3 April 1946 het Bronzen Kruis uit
gcreikt. De mutatie daarvan luidde als 
volgt : 

,als gezagvoerder van met m.s. 
,Ruys" tijdens het afweren van een 
,vliegtuigaanval op 6 November 1943, 
,waarbij een der aanvallende vliegtui
,gen werd neergeschoten, op moedige 
,en beleidvolle wijze het bevel over zijn 
,schip gevoerd, alsmede op snelle en 
,voortvarende wijze assistentie geboden 
,aan het in nood verkerende, getorpe
,deerde m.s. ,Marnix van St. Aldegon
,de", waardoor een groot aantal op
,vctrenden van dit schip konden wor
,den gered". 

Een foto van de plechtigheid vindt 
men op onze fotopagina's. 

,K EMU D 111 

, D e Uitlaat" heeft ter drukkerij 
van de fa . Visser gezelschap gekre
gen van een ander or gaan , dat uit de 
kringen van de K.P.M. is voortge
komen, n.I. het m aandblad , Ke
m udi" van de vak organisatie van 
K.P .M.-werknemers, de ,Serikat 
Buruh K .P .M.". 

Het vierde nummer van het or"'aan 
0 ' dat op de redactietafel kwam, bevat 

o.m. een foto van een standaard, welke 
de organisatie aan de president van 
Indonesie, ir. Sukarno, heeft aan"'ebo-
den op 22 Maart j.l. 

0 

I-Iet blad heva t interessante artikelen 
over de richtlijnen van de vakbeweging, 
de binnenlandse veiligheid, bet sta
kingsprobleem en de positie vau de 
K.P.M. in het Indonesische bestel. 

Wij wensen de redactie van bet or
gaan , Kemudi" geluk met de keurige 
uitgave. 



~ Gezagvoerder C. de 
Graaf vertrok op 15 Octo
ber j.l. met het vliegtuig 
naar .Australie, om aldaar 
zijn gezinssch eidingsverlof 
door te hrengen. 

<i; De nieuw-aangenomen 
4e stm. J. Foppen arriveerde 
op 12 October j.l. met het 
m.s. Mataram in Tandjung 
Priok. 

~ Uit Nederland werd be
richt ontvangen, dat op 6 
October j.l. de gepensioneer
de Hoofdwtk. J . S. Vogt is 
overleden. 

~ Op 12 October arriveer
dc met het lijnvliej!tuig uit 
Amsterdam in Djakarta 
empl. D. van Santen. Op H 
October j.l. arrivecrde r·~r 
v1iegtuig emol. J. Maas, ter
wijl em pl. J. F. Bicker op 
20 October j.l. aankwam. 

~ Hoofdwtk. W. F. 0. 
Korinth vertrok me t het 
lijnvliegtuig van 20 October 
j.l. met gezinsscheidinqsver
lof uit Djakm·ta naar Neder
land. • 

~ De 11.-wtkn. Tian Kiem 
Liang en H. Hilling zijn 
respectieve] ijk op 6 en 9 
October j.l. op de vloot ge
plaatst. 

~ Met m .s. Surrienlo ver
trok op 29 October j .l . naar 
Europa Mevr. A. C. v.d. 
Linde-Mh met dochter en 
zoon (gezin van wijlen 
HoofdeMploye C. R. v.d. 
Linde. 

~ 2'1 October j.J. vertrok 
naar Nederland h et m.s. 
Garoet Mevr. E. 0 . Koeslag
Perry, echt12:enote van 2e 
stm. T . H. Koeslag. 
~ R et m.s. Jolwn van. Ol
denbarneveldt, dat via Ma
kassat·, Surabaia en Tan
djung Priok op 30 October 
j.l. naar Nederland vertrok, 
bad de vvlgende gezinsleden 
van K.P.M.-ers aan boord: 
mevr. M. Th. J. van den 
Dool-Duisterhoff ( ech tgenote 
van 3e wtk. T . v.d. Dool), 
mevr. A. Niel-Bonthen met 
dochter en zoon (gezin van 
2e wtk. A. Niel), mev1·. C. 
Bos-Breevoord met zooo (ge, 
zin va,n_2e stm. W. J, Bos), 
mevr. '".:J. P . Sorgedrager· 
Blomhert met twee dochters 

k. p·. m.- JOUQnaal 
. 

(gezin van empl. C. P . Sorge
drager) en de jongeheer 
B. H. Verseput me t zijn twce 
zusters (kinderen vau 1e stm. 
H. C. Verseput) . 

gelijk een aanvang worden 
gemaakt. 

~ Ter distihutie onder de 
deelnemers in het , P en
sioenfonds der N.V. K.P.M.", 
beschikt de maatschappij 

~ Met bet m.s. Oranje 
arriveerden op 26 October 
j.l. uit Nederland in Tan
djung Priok de employ~s 
F. J. P esch, W. A. A. Voe
ten en B. J. Scholte van het 
Amsterdam-kantoor. In het 

+ ····= ................................................................................................................................................................... . 
! I 
! ! 
1 JUBJlea 1n novetnB€Q 1 

! 1 November: I 
· Roeslan bin Amar klerk-1 Samarinda i 

l 
i 

9 November: 
H. Th. Pipper 

10 November: 
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H. G. Geysen 
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W. de Vries 
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, L. J. Wijbeoga 
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thans over de statuten en kader der gezin hereniging 
r eglementen van het ,Spaar- r eisden ditmaal met het 
en Pensioenfonds" u itgege- m.s. Oranje: mevr. J. Grarn-
ven per l October 1949. De berg-van Kra1ingen en kind 
Teglementen, zoals zij thans (gezin van 4e stm . K.P.C.A. 
luiden , zijn een h erziene Grarnberg) en mevr. S. J. W. 
uitgave van h et r eglement Houtkoop-Scholte met drie 
van 1 Juli 1938, waarin de kinderen (gezin van Hoofd-
wijzigingen, die in de afge- em pl. E . H. B. H outkoop). 
l open jaren hebben plaats- Beide gezinnen debarkecr-
gehad, z~jn bijgewerkt tot 1 den te Belawan Deli. 
Octobe1· 1949. ~ De opvarende Rawi van 

Met de distributie dezer .r.. onze Balanipa Lclcefue on-
boekj es zal zo spoedig mo· 1 langs een onaangenaam 
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avontuur. Dank zij een Ne
dedaods oorlogsschip kon 
hij het navertellen. r,-

De Balan.ipa was tege~' de 
avond uit Soerabaia ver
t rokken en bevond zich op 
het moment, dat Rawi naa r 
kooi was gegaan, reeds ver 
h ui tcngaats, in voile ~ee. 

Rawi kreeg een rare 
droom: hij vertelde later, 
dat hij plotseling h et idee 
kreeg, dat hij he~l hard 
moest weglopen. Al dro
mend deed hij dit ook eo 
aangezien zo'n scheepsdck, 
waar hij hard overheen liep, 
niet oneind ig is, tu imelde 
Rawi al slapend in zee. Aan 
boord van he t schip had 
niemand er iets van gemerkt 
en he t voer dus rustig door, 
de inmiddels door bet kou
de zeebad wakker geworden 
R awi zwemmend achter
latend. 

Vijf uur later zwom R awi 
nog steeds. Plotseling zag hij 
me t grote vaart een schi p op 
zich afkomen en uit angst, 
dat hij zou worden over
varen, begon hij uit alle 
macht, die nog in hem was, 
te sclueeuwen. Rawi werJ 
niet overvaren, maar door 
zijn gescht·eeuw door de 
wacht op het schip opge
merkt. 

•' 
R et schip -bet was de 

Nederlandse oorlogsbodem 
Abraham vatt der Hulst
stopte en pikte Rawi op, 

Het avontuut· heeft voor 
Rawi verder geen nadelige 
gcvolgen gehad. 

Hij is nu weer weggcvareo 
aan boord van eeu andere 
K.P.M.-er ... .... . , 

(Javctbode) 

r---·~--------, 

hUISV€Stln(j 
(4€ZOC11t 

Gezagvoerder K P.M., 
begin volgend jaar 
met pensioe';;l, echtge
note en dochter in Hol
land, zoekt geschikt 
huis te koop of te 
huur, liefst in of nabij 
Hilversum, ( dochter 
aldaar op school) . Wie 
kan hem adviseren? 
Brieven via redactie 
De Uitlaat, H oofdkan
toor K.P.M. Djakarta. 

-· < 



PASPOORT en TOELATINGSKAART 
Zorgt voor tijdige verlenging 1 

len van , behandeling'l op;' doch ala al
gemene richtlijn kan gelden, dat wen 
bij de Immigratie-autoriteiten een ver

, klaring van de politie client over te 
In een van de vorige nummers (17) van ,de Uitlaat" hebben wij van een leggen, dat er tegen verder verblijf ter 

deskundige van de afd. Algemene Zaken van P .Z. een omstandige uiteenzet- plaatse van regeringswege geen bezwa-
ting gekregen van de verschillende handelingen, die verband houden met bet · reo bestaan. 1!' 

vertrek naar Europa (c.q. Australie). Daarin werd ook reeds gesproken over Voor kleioe plaatsen, waar geen 1m
bet onderwerp ,paspoorten", dat echter in bedoeld artikel niet uitputtend migratie-autoriteiten aanwezig zijn, 
werd behandeld. Op ons verzoek is dezelfde deskundige nogmaals in de pen geldt, dat de daar aanwezige K.P.M.
getogen om ons over paspoorten en toelatingskaarten bet een en ander te ers hun toelatingskaart naar de afde
vertellen. Bij bet afdrukken van zijn artikel spreken wij de hoop uit, dat ling PZ/AZ van h et Hoofdkantoor ter 
adspirant-reizigers, verlofgangers en zij, die voorgoed Indonesie gaan ver- verlenging kunnen opzenden. De toela
laten, er profijt van zuilen kunnen trekken en de vele uren die nodig zij~ tingskaart client vergezeld te zijn van 
voor bet afwikkelen van \~e papierwinkel aanzienlijk zullen kunnen bekorten. een pasfoto en de bovengenoemde po
Hier geldt, dat een gewaarschuwd man zijn reisdocwnenten gauwe in orde , litie-verklariog. 
beeft..... . ..- Ook voor het personeel van het 

Paspoorten en pas in de loop van het volgende hoofdkantoor en het ageotschap 
jaar zal deze inwisseling geheel zijn Tandjong Priok bestaat gelegenheid 

Wie zich in h et b ezit wenst te stellen 
van een Nederlands paspoort, moet 
daartoe hij de bevoegde Nederlandse 
instanties (en wij vcrwijzen in dit ver
band naar no. 17 van deze jaargang van 
,de Uitlaat") overleggen: 

a. de eigen geboorte-acte; 
b. de gcboorte· of huwclijksacte 

van vader en moeder; 
c twee pasfoto's. 

De h ekende gele kaarten (personalia) 
dienen vervolgens volledig en naar 
waarheid te worden ingevuld (per pas
poort een kaart)' waarna deze b eschei
den moeten worden ingeleverd bij het 
H oge Commissariaat van het Konink
l'ijk der Nederlanden in Indonesie of 
een zijner vertegenwoordigers (op de 
in no. 17 van ,de Uitlaat'' genoemde 
standplaatsen, waar trouwens alle ver
dere inlicbtingen kunnen worden ver
kregen) . De legeskosten per paspoort 
bedragen Rp. 10,-. 

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, 
dat het Hoge Commissariaat van het 
Koninkrijk der Nederlanden te Djakar
ta thans de beschikking h eeft over ' een 
gedeelte van h et voormalige Lands
archie£ en zijn bemiddeling verleent -
teaen vergoeding van administratiekos
te: - hij bet opzoeken en legalise~en, 
vaq oude acten, 

v ~rde~ moge hieraan nog worden 
foegeyoegd, dat het Jioge Commis· 
10ariaat der Nederlanden te Djakarta 
enige tijd geleden is begonnen met 
het innemen van oude, in Indonesie 
aigegeven Nederlandse paspoorten 
(die er, naar men wellicht weet, 
een heetje anders uitzien dan de 
in Nederland zelf afgegeven pas
poorten) . Deze ,Indonesische" Ne
derlandse paspoorten zullen worden 
vervangen door echte Nederlandse 
paspoorten. Er is een bepaald sche
ma ontworpen, volgens hetwelk 
iedereen naar de b.eginletters yaq 
zijn a~htern~am ~an de beurt komt. 

voltooid. Intussen genieten per- tot verlenging der toelatingskaarten 
sonen, die op korte termijn uit via PZ/ AZ., echter met dien ver-
btdonesie vertrekken, voorrang. stande dat, indien de geldigheids-
H et is dus voor bezitters van in In- termijn van de toelatingskaart met 

donesie afgegeven Nederlandse paspoor- meer dan een maand is overschre-
ten van belang aan deze inwisseling n og den, men verplicht is zicb bij bet 
eens te worden h erinnerd, vooral ook Hoofdbureau van Politic te vervoe-
met het oog op de keuze van nationali- gen zulks naar aanleiding van een 
t eit, die voor lndische-Nederlanders tot daartoe strekkend ontvangen ver-
1 J anuari 1952 open staat. zoek van de Djakartaanse politie

T oelati~gskaarten 
Over het onderwerp toelatingskaar

ten h estaan nogal enige misverstanden 
en bereiken ons talloze brieven, waar
op wij tbans in h et algemeen antwoord 
willen geven. 

Iedereen , die naar Indonesie vertrekt 
en in Nederland -dat is teominste 
thans de regeling- op het Hoge Com
missariaat van Iodonesie in Den Haag 
een z.g. , toelatin:rskaart" krijgt, als
m ede hij of zij, die hier te lande ver
toeft en in h et h ezit is van zulk een 
toelatingskaart (ook die voor de machts
overdracht zijn afgegeven), i (l daar ten 
voile veran twoordelijk voor en moet er 
op toezien, (!at de geldigheidstermijn 
van !lie kaar-t op tijd wordt verlengd. 
Indien men di t verzuimt, vervalt men 
in een boete van Rp. 150,-, hetgeen 
duidelijk op de toelatingskaart ver
meld staat. 

'· 
Excuses van drukke werkzaam

heden, overplaatsing e.d. worden 
door de Indonesische bnmigratie
autoriteiten, naar de practijk heeft 
geleerd, niet geaccepteerd. 

Ter ,geruststelling kunnen wij hier· 
aan toevoegen, dat na de vervaldatum 
van de toelatiogskaart er nog geduren
de een m aand gelegenhe'id bestaat to t 
gratis verlenging .. ~a deze maand loopt 
men echter bovengenoemde boete op. 

:Pe :por.male yerlenging geschiedt bij 
~e Immigratie·au toriteiten ter plaatse. 
Weli.awa~1 t,.ti .. pluu.lijb '"rMhil-
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autoriteiten. 

Prettige avond 
Over de uitzending der Wereldom

roep voor de K .P.M.-schepen Karaton, 
Bakongan, Thedens en Sinabang op 19 
Juli j.l. kwarn nog beticht binnen van 
3e stm. M. M. Adamse, aan boord van 
het m .s. Bakongan. 

De groeten, uitgesproken door zijn 
vrouw en zijn moeder h eeft hij goed 
ontvan gen. Vooral de stem van zijn 
moeder h erkende hij goed. 

In gespanneo afwachtiog had hij 
zich bij zijo radiotoestel neergezet en 
het werd een prettige gebeurteois, ook 
voor zijn moeder en echtgenote, die zich. 
deze uitzending altijd zullen blijven 
h erinneren. 

De echtgenote van kapitein W. F. 
Kraan van bet rn.s. Karaton schreef 
a an de W ereldomroep: 

,Er werd mij het telegram van mijn 
man doorgezonden. Het programma was. 
vrij goed doorgekomen en het was een 
verrassing voor hen allen geweest ons 
te kunnen horen." 

Via het Amsterdam-kantoor werd nog 
hericht ontvan gen van de heer J . P. van 
Haeften, 2e stm. m .s. Van Riemsdijk, 
toegezonden aan de K.P.M.: 

, De ontvangst aan -::oord van ons scltip. 
was uitstek erz.d en mede nctme1u de an
deren hier aan board, die bij die gele
genheid werden opgeroepen, kan ik U 
betuigen, dat wij een mooie avond be
leefden, die door ons allen zeer werd 
,-.watJrlWflrd." 



Makassaarse zeevaartschool 
sloot haar deuren 

Na een bestaan van drie jaren 
heeft de Middelba11e Zeevaartschool 
te Makasser haar deuren gesloten. 
Deze ·sluiting is niet geheel letter
lijk, want in het complex gebouwen 
aan de Djalan Lajang - waar 
tevoren de M.Z.S. was gevestigd 
- is thans de Lagere Zeevaart
school ondergebracht. 

Met- het vertrek van de directeur der 
M.Z.S., de heer C. H. den Breejen met 
de ,Van Riebeeck", is het feitelijke be· 
staan der ~chool afgelopen. Thans is 
V(}Or de afwikkeling der zaken van de 
M.Z.S. de heer J. C. Giezen aangewezen. 

Makasser is hiermee weer een onder· 
wijsinstelling kwijt, waa1·van het prac· 
tische belang in deze periode van reha· 
1)ilitatie der zeevaart in dit eilandenr"ijk 
al binnen korte tijd na haar oprichting 
kon blijken. Na drie jaren zijn de stu· 
denten van deze Middelbare Zeevaart 
School overal op schepen in lndonesie 
te vinden, en wat nog meer zegt: de be
oordeling van deze te Makasser opgelei· 
de en afgestudeerde jongelieden is, blij
kans zonder uitzondering, zeer gunstig: 
.,.. Wie de voorbereiding, de opening en 
de ontwikkeling van deze school heeft 
ge-volgd, weet dat hier een stevig funda
ment werd gelegd voor de opleiding van 
krachten, waaraan de zeevaart in deze 
gewesten zulk een grote behoefte heeft. 
Aan Nededandse degelijkheid bij de 
inrichting van het zeevaart-onderwijs, 
paarde zich het enthousiasme van de 
l eerlingen , die van aile zijden toestroom
den. Na een bescheiden begin duurde 
het maar ko1·t!, of de school bloeide. De 
groep leraren, aangevuld met onderwijs· 
krachten voor de practische vakken, 
vormde een korps en tezamen met de 
leerlingen een a parte gemeenschap 

1 
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ervaren en toekomstige zeelieden. 

Zoals bekend, werden aan de 
Middelbare Zeevaartschool tle jon
gelieden opgeleid zowel voor ad
spirant-stuurlieden, voor adspirant
machinisten als voor plarconisten. 
De omstandigheid, dat de jongelie
den niet slechts tijdens de lessen 
bijeenwaren, doch ook daa.rna bij 
sport, excursies e.d. heeft een uit
stekende geest doen ontstaan. Het 
internaatsleven droeg tot de groei 
van eendracht bij. 

In de practijk is gebleken , hoe ook 
na beeindiging van de studie onder de 
afgestudeerden de korpsgeest bleef 
voortbestaan. Reeds meer dan 100 aan
komende zeelieden werden - verdeeld 
over de drie verschillende opleidings· 
vakken- po9r de school afgeleverd. 

Laatstelijk - dus voor de gebeurtenis· 
sen in Augustus j.l. die de directe aan
leiding vormden tot het vertrek van de 
1eerkrachten, als gevolg waarvan de 
school moest worden geslot.en- telde zij 
ongeveer 150 leerlingen. 

Het lagere zeevaartonderwijs gaat nog 
gewoon voort. V oor deze cursussen is 
nog voldoende onderwijzend personecl 
aanwezig. 

Aldus een simpel bericht in de dag· 
bladen. 

Juist nu van ve:t;schillende kanten in 
lndonesie zoveel propaganda wordt ge· 
maakt voor opbouw van een nationale 
zeevaart en de vorming van nationale 
scheepvaart-ondernemingen, is het be
eindigen van de mogelijkheid tot het 
ontvangen van hoger zeevaartkundig 
onderwijs in Indonesie zelf een zware 
slag, waarvan de kracht eigenlijk pas in 
de toekomst zal worden gevoeld 

De K.P.M. kan er met trots op wijzen, 
dat zij altijd hijzondere belangstelling 
voor de M.Z.S. te Makassar heeft ge· 
toond en a an het onderwijs aan bedoelde 
school veel daadwerkelijke steun heeft 
gegeven. Onderscheidene oud-K.P.M.-ers 
hebben hun zeevaartkundige ervaring in 
deze school ingebracht en er aldus toe 
b~jgedragen een k;orps van in.lndonesie 
opgeleide zeelieden te vormen, dat het 
nautische- en technische kapitaal van 
Indonesie's nationale zeevaart is. Om 
deze reden kan het sluiten van de M.Z.S. 
te Makassar door ooze maatschappij als· 
een zeker persoonlijk verlies kunnen 
~orden gevoeld. 

Br.ond op de •• Reiniersz•• 
Onderweg van Ampenan naar 

Makasser, is aan boord van ODS m.s. 
,R e i n i e r s z" brand uitgebro
ken, waarvan de omvang door snel 
ingrijpen gelukkig beperkt bleef. 

Het vuur werd bij luik II door rook· 
ontwikkeling geconstateerd. Onmiddel
lijk werden door gezagvoerder Van 
Leeuwen de gehruikelijke maatregelen 
getroffen. Met de brandblusmiddelen 
aan hoord werd de plaats .:van de brand 
bespoten. Daarmee scheen men er in 
te zijn geslaagd uithreiding van de brand 
te voorkomen. 

In de haven van Makasser gearriveerd 
werd onmiddellijk tot ontladen van 
luik II overgegaan, waarbij bleek dat 
de brandschade in hoofdzaak tot ver· 
sch roeiing van laadgoed was beperkt. 

H et is nog niet beslist, of het m.s. 
R einiersz de normale lijnvaart zal voort
zetten dan· wei zal moe ten dokken, doch 
dit laatste is niet waarschijnlijk, zoals 
het zich thans laat aanzien. 
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BORE.R.-TOESLflG 
Als resultaat van een bespreking 

tussen de Raad van Bestuur voor 
de Zeevaart en de Contact Commis
sie van Organisaties van Werkne
mers ter Koopvaardij is besloten 
aan de zeelieden, die dienst doen op 
schepen, varende in de K oreaanse 
wateren, een bijzondere toeslag toe 
te kennen in verband met het oor
logsrisico. Deze regeling is met te
rugwerkende kracht ingegaan op 8 
Juli 1950. 

De regeling is gelijk aan die voor de 
Britse zeelieden en houdt in, dat. kapi· 
teins en schepelingen van elk schip, 
waarvoor de Collectieve Arheidsover· 
eenkomst geldt, recht hebben op een 
toeslag van 150% van de maandgage 
gedurende het verhlijf in de Koreaanse 
wateren. 

De toeslag zal worden betaald van de 
dag van aankomst in tot en met de dag 
van vertrek uit Korea, met een mini· 
mum van v:ijf dagen. .;:,• . 

Radio Nederland roept: 

Karossa, Milne Baai, 
Dammar en Bun a Baai 
Uitzending op 15 November a .s . 

Voor de laatste maal dit jaar zul
len enkele K.P.M.-schepen worden 
opgeroepen in het populaire pro
gramma van Radio Nederland ,Het 
schip van de week". Op 15 Novem
ber a.s. zal 'Weer een uitzending 
plaats hebben en zal de beurt zijn 
aan bet m.s K a r o s s a, het 
m.s. M i I n e B a a i en het m.s. 
D a m m a r , terwijl het m.s. 
B u n a B a a i als reserve werd 
opgegeven. 

De volgende officieren zullen die 
avond worden opgeroepen : aan boord 
van het m.s. Karossa gezagvoerder W. 
F. Kraan, 2e stm. M. J. Aldenkamp, 
td. 3e stm. G. Ch. F. Nowack, 2e wtk. 
J . Weelink en 3e wtk. H. B. Visser; 
aan boord vari bet m.s. Milne Baai td. 
gezagvoerder L. F. Egeter, hoofdwtk. 
H. Th. Pipper, td. 1e stm. J. ~. v.d. 
Blink, 2e wtk. Th. B. Kers, 3e stm. 
R. Labruyere, wd. 3e wtk. J. H. Beumer 
en 4e wtk. P. A. Stoop; aan boord van 
het m .s. Dammar de dd. hoofdwtk. 
A.' Sok. 

Als reser ves werden voor deze uitzen· 
ding opgegeven gezagvoerder G . .J. 
Dijxhoorn ( Dmnmar}. ·hoofdwtk. W. 
Schneider en 2e wtk. G. Hoogendoorn 
(heiden Buna Baai}. 
· Wij wensen allen een bijzonder goede 
ontvangst toe! · 



Nieu'We K.P.M.-ers te water 
Ranbouwprogramma nadert voltooiing. 

Uit Nederland hebben wij bericht 
ontvangen, dat op 8 Augustus j.l. 
van een van de hellingen van de 
Rotterdamse Droogdok Maatschap
pij te Rotterdam met goed gevolg te 
water is gelaten het enkelschroef
motorvrachtschip Mus j, dat aldaar 
voor rekening van onze maatschap
pij is gebouwd. 

Men zal zicb berinn~ren, dat dit nieu
we scbip speciaal is ingericht voor het 
vervoer vau verpakte benzine. 

De voornaamste afmetingen van de 
Musi en baar zusterschip, de Minjak, 
zijn: lengte tussen de loodlijnen 61,87 
m.; bre~dte op buitenkant span ten 10,67 
m. en h olte tot opperdek 4,98 m. Ret 
laadvermogen bedraagt ongeveer 1380 
ton. De voortstuwing gescbiedt met een 
6-cyl. 4-takt Stork-Diesel motor met een 
vermogen van ca. 525 apk. 

N aamgeving en tewaterlating werden 
verricbt door mevr. C. Ringers-Mann, 
ecbtgenote van dr. J, A. Ringers, lid van 
de Raad van Bestuur van onze maat
schappij. 

' 

, De oplevering van de Musi heeft in
middels plaatsgehad, n.l. precies tien 
maanden na de kiellegging, op 18 Octo
ber j.l. 

Dit nieuwste benzine-schip der maat
schappij is vervolgens op 23 October j.l. 
nit Amsterdam vertrokken en zal via de 
gebruikelijke route langs Port Said en 
Aden naar lndonesie varen. 

In bet personeels-orgaan van de Rot· 
terdamse Droogdok Maatscbappij , De 
\Vekker" lazen wij over de Musi nog 
enige aardige details. Ret m .s. Musi is 
het vijfde schip, dat onze maatscbapp.ij 
sinds de bevrijding van Nederland bij 

Rttentie C. D. : 

Gediplomeerde 
scheepskoks 

De Nededandse Redersvereni
ging heeft een aantal cursussen 
georganiseerd voor de opleiding 
van scheepskoks. 

De resu1taten zijn zeer bevredi
gen d. Alie zes-en-twintig candida
ten kregen het di1Jloma, da t offi
cieel is erkend. 

de Rotterdamse Droogdok Maatschappij 
b eeft Iaten bouwen. In de periode tussen 
de twee wereldoorlogen bouwde de 
R.D.M. r eeds vijf schepen voor de 
K.P.M. metals laatste h et m .s. Moesi in 
het jaar 1930. Deze eerste Moesi, die ge
durende de strij d tegen de J a panners 
ten onder ging, had dezelfde bestem
ming als het thans onderweg zijnde 
schip n.l. het vervoer van verpakte ben
zine en nagenoeg dez~fde afmetingen. 
Het is in dit verband wei interessant de 
bouwtijd van de twee schepen eens te 
vergelijken. Van de voor-oorlogse Moesi 
werd de kiel gelegd op 7 September 
1929, de te waterlating geschiedde op 20 
F ebruari 1930. Voor de tegenwoordige 
Musi waren deze data r esp. 19 J anuari 
1950 en 8 Augustus 1950. H et vooroor
logse schip beeft dus ca. 5lf2 maand en 
het na-oorlogse 6% maand op de helling 
gestaan. 

Het personeelsorgaan van de Rotter
damse Droogdok Maatschappij ,De 
W ekker", waaruit wij deze gegevens put
ten, eindigt zijn verslag van de te wa
terlating van de Musi met op te merken: 
, De K.P.M. heeft blijkbaar het vertrou
wen in haar scheepvaart in lndonesie 
niet verloren, zoals ook in de door de 
directie van de K.P.M. bij deze te wa· 
terlating uitgesproken rede werd be
toogd en blijft optimistisch gestemd in
zake on.ze steun in het wederom' tot wel
vaart brengen van. deze zo rijke eilanden 
groep." 

De ,Sabang" 
Intussen verneme~ wij nog om

trent de te water lating van het m.s. 
S a b a n g op 28 Juli j.l. bij de 
N.V.C. v.d. Giessen & Zonen's 
Scheepswerven, dat de doopplecb
tigbeid werd verricbt door mevr. 
A.M. lken-Nusteeg. 

De Sabang is bet tweede van een serie 
van drie scbepen van een speciaal voor 
bet vervoer van hout ontworpen type. 
De beide andere schepen van dezer se
rie, de Sanarta en de Sambas, zijn in 
aanbouw bij de Scheepsbouwwerf Gehr. 
Pot en bij Boele's Scheepswerven en 
Machinefabriek. 

De hoofdafmetingen van de Sabang 
zijn: lengte tussen de loodlijnen 84,47 

. m.; breedte op de span ten 11.90 m.; 
holte tot hoofddek 5.80 m.; zomenl iep
gang ca. 4 m.; draagvermogen ruim 
2.000 ton. Dit ca. 1.900 BRT melende 
vrachtschip zal in cle eerste helft van 
de maand November worden opgcle-
verd. 
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lndia·s scheepvaart 
India's kustvaart is medio Augus

tus j.l. aan nieuwe regelen gebon
den, waarbij buitenlandse concur
rentie in banden is gelegd. 

Ret lndias·e ministerie van handel 
noemt dit een ,proces van reservering", 
dat nog een jaar in beslag zal nemen. 
,Gedurende deze periode", aldus een 
officiele mededeling van het ministerie, 
,.zal de te volgen politiek van licentie
ririg zodanig worden uitgevoerd, dat de 
nationale belangen zullen worden b'e
hartigd, in zoverre dat tonnage van. 
andere (dan lndiase) oorsprong slechts 
in beperkte mate en voor zover nood
zakelijk geacht aan de kustvaart kan. 
oeelnemeu". 

De lndiase kustvaart-tonnage hedroeg 
op dat moment 247.113 tons, voldoende 
als basis voor h et bevredigen van de 
huidige tonnage-behoefte. 

H et percentage vrachten, in kustvaart 
vervoerd door lndiase schepen was van 
33% voor de oorlog gestegen tot 53% 
(in 1948), 62 % (in 1949) en 757o (in de 
tweede helft van het eerste halfjaar van 
1950). 

De Indiase regering heeft door 
een aantal maatregelen de Indiase 
kustvaart gestimuleerd. Wat de bui

tenlandse vaart betreft, zal een hoe
veelheid der gouvernementslading 
- zoals steenkool, cement en zout
binnetUkort door Indiase schepen 
moeten worden vervoerd. 

India's totale tonnage bedraagt thans 
375.000 ton tegen 125.000 in 1939. 

De Britse maatschappijen, die zich 
met de lndiase knstvaart bezig hielden, 
hebben de genomen maatregelen reeds 
geruime tijd geleden zien aankomen en 
zich tij dig aangepast. 

Lloyd$' List. 

Wiens pakje? 
De werktuigkundige of stuur

man , die omstreeks Juni 1947 aan 
een kade-employe te Tandjong 
Priok een pakje, - inhoudend een 
horloge- ter nadere doorzending 
h eeft afgegeven, · wordt verzocht 
om zich me t onze agent te Bima 
in verhinding te stellen. Genoemd 
pakje is kortgeleden onbestelhaar 
in Bima aangekomen. 

'~-------------------~ 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

