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, ,Planned retirement'': 

Waarmee houdt de gepensionneerde zich bezig? 
Enquete onder ex-zeevcuend personeel der B.P.M.-vloot. 

Tu inieren, repareren en sociaa l werk. 

"K E E P B U S Y" 

In het vorigc nummcr van ,de Uil laat" gaven WIJ m grove t rekken weer , 
wat onder ,.planned reti rement" moet worden verstaa n. , The Shell Magazine" 
(en de ...,H.P.M.-Kroniek''), waaraan wij deze bescbouwing onUeenden, hecfl de 
mening van gep«;nsionpeerde B.P.l\1.-employC's gcvraagd, daar deze immers uit 
ervaring knn.ucn sprcl<;cn. Hct ex-vlootpersoneel was bij deze enquete bet eersl 
aan de beurt. ll ieronder volgt een bclmopt ovcrzicht van betgccn hct blad b ier 
over wist te vertellen. Wij aehten bet van bijzondcr belang voor de lezers van ,de 
Uitlaat" oolt van deze opmcrkingcn kennis te ncmcn. 

Het behoe ft wei geen betoog, dat de 
omschakeling naar het nieuwe !even, dat 
de gepensionneerde wacht, voor de zee
varendc moeilijkcr is dan voor de wal
employe. Hij tach moct zlch bovendicn 
leren aanpassen aan het Ieven aan de 
wal, na jaren op zee te hebben ,.ge
zeten". 

Druk 

Niettemin kan uit de enquete de con
clusie worden getrokken, dat het over
grate deel van het gepensionneerde 
vlootpersoneel van zijn vrije tijd volop 
gen!et. 

Bet valt onmiddellijk op, dat de ex
oz;eevarenden aan de wal een massa 
bezigheden hebben gev~ndcn en dat er 
maar zeer weinigen zijn, die met h un 
vrije tijd gcen raad weten. 

Een oud-gezagvoerder schreef: , Met 
pensloen zij n betekent m.i. vee! harder 
werken dan varen . Ik heb gewoonlijk ecn 
dagtaak, die menige gezagvoerder ver
£teld zou doen staan". En een andere: 
,,Ik heb het zo druk met nletsdoen, dat 
!k gecn tijd h eb voor lets anders". Het 
,.nletsdoen" includeert in zijn geval tui
nleren, timmeren, reparatlewerk in huis, 
winkelen met de vrouw en bridge. Een 
derde vertelde, dat ,er nauwelijks tijd 
over blijft om de krant te lezen ". 

Thans wlllen we eens nagaan, waar
mee de vlootmensen (van de B.P.M.) het 
zo druk hebben. De bezigheden blijkcn 
zo gevaricerd te zijn, dat cln.ssiflcatie 
moeilijk is, maar onderstaand lijstje 
geeft er toch wel een idee van, waarmee 
de 45 gepenstonneerden, die aan de op
roep gehoor ga.ven, zlch in hoofdzaak 
bezighouden. Het totaal der vermelde 
aanta.Uen is aanzienlljk groter dan 45, 
omdat de meeste deelnemers aan de en 
quete m eer da n een bezigheid opgaven . 
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Aangezien deze cij fers geen volledig 
beeld geven van de grate vcrscheidenheid 
der llefhebberljen, is een korte foe!ich
ting wel op haar plaats. 

Tuinieren 

Deze bezighcid bleek bij de zeevaren
den even favoriet tc zijn als bij het wal
personeel. Het lijdt gcen twijfel , dat h et 
voor die gepensionneerden, die er inte
resse in hebben en er ook de kracht toe 
blijven bezitten, de bezigheid is, die de 
mecste tijd in beslag neemt en ook de 
g~oo tste voldoening geeft, vooral als men 
z1ch -zoals velen doen- op bepanlde 
planten toelegt. Tomaten en zelfs tabak 
behoren tot de speclallteiten. Een der 
tuiniers houdt bijen (resultaat van het 
eer~te seizoen ruim 30 pond honing). 
E~·uge verbaz.ing wekt het, dat slechts 
een man pluimvee hield. 

Reparaties 
Zeelieden blijken handige mensen te 

zijn, die voor een groot dee! zel.t alle re
paraties verrichten en verfraaiingen 

aanbrengen . Dat de aldus v'erkregen kos
tenbesparing een min of meer belang
r!jkc factor vormt, laat zich begrijpen. 

Velen doen ook algcmeen huishoudelijk 
werk, h ct.geen zeerob'oen misschlen nlet 
a lt ijd zo na tuurhj k af gaat. Ecn oud
hoofdwerk tuigkundlge schrijft, dat hlj 
zlch vaak ePn .,self maid man" voelt. 

Soc;aol werl< 

Dlt kan ('en gPpcnsionneerdc vee! vol
doening geven en b!edt talrijke mogelijk
h eden voor lieden met organisatorische
of administratieve a:mleg, maar ook voor 
led r ander, die de m edemens wil h elpen. 
Verscheidenc oud-zeevarenden blijken 
act.icf deel t.e nemen aan h et m ooie werk, 
dat door tal van sociale-, llcfdadigheids
en politieke instellingen wordt vcrricht 
en vinden er h un genoegen in. Voor ecn 
oud-kapitein wcrd het probleem, hoe 
zich aan hct wal- leven aan tc passen, 
opgelost door zijn vrouw, die - toen hij 
nog op zcc was- allerlei sociaal werk op 
zich had genomen. Hij vatte eveneens 
belangstelling open maakte van het ecn
persoonswerk een gezamenlijke bezig
h eid. , Een Ieven, dat er misschien een 
van verveling zou zijn geworden", zo zegt 
h\j, ,Werd weldra een genoegen''. 

Welk sociaal werk men ook ter h and 
neemt, het geeft - zolang men bet van 
har te doet-- een gevoel van kameraad
schap en tot iets nut zijn : zeer belang
rijke psychologisehe factoren. 

Onder dit hoofd willen wij nog mel
ding. maken van een omschakeling, die 
welllcht de merkwaardigste is, die de 
gcpcnsionneerde Shell-stat ooit tc zien 
h eeft gegeven . In 1938 verliet kapiteln 
MoDermid, op 53-jarige leeftijd, de vloot 
na meer dan 30 dienstjaren. Ongeveer 
3 jaar later werd hij door de Aa r tsbls
schop van York tot deacon (geestelijke 
in de Engelse kerk, die van bepaalde 
dien.sten Is ui tgeslotcn) bevestigd en hlj 
is d1t ambt tot nu toe blij ven bekleden. 
, Ik vlnd het een zeer interessan t !even" 
zo schrijf h ij, ,waarin ik allerlel mense~ 
ontmoet. Mljn belangstelling kan worden 
u!tgedrukt in het woord Humaniteit." 

Slot: z.o.z. 



Onder de nlet-geclassl!lceerde bezlg
heden zljn er vele, die zeker niet oninte
ressant kunnen worden genoemd. ZjJ 
laten duidelijk zien , h oe groot de ver
sche1denbe1d 1B e11 hoe talloos de moge
lijkhedeo zjj n voor . Ieder, die nog fut 
heeft, onverschUUg leeftijd of vroegere 
werkkring. Een oud-gezagvoerder stu
deert bljv. talen, een ander is plano gaan 
spelen, terwij l een der oudste gepenslon
peerden van de vloot leerling is gewor
den van een stenograf!e-school. Men is 
noo1t I.e oud om wat te leren, nietwaar? 

Betaalde bezigheden 
Bij bet voorgaande is betaald werk 

buiten beschouwing gelaten, aangezien 
dit buiten b et terreln van bet onder
zoek vie!. Toch verd!ent bet vermelding, 
dat menige gepens!onneerde zulk werk 
h eeft gevonden en daarmee gebeel of ge
deeltelijk zij n t!jd doorbrengt. Versche!
dene oud-hoofdwerktuigkundigen zijn 
thans werkzaam als machinist in kracht 
statlons en fabrieken. 

Anderen zijn daarentegen tot de 
conclusie gekomen, dat bet zeer moci
Jijk is op hun leeftijd nog een , baan" 
te vi.nden. Om teleurstelling te voor
komen is bet inderdaad goed daar niet 
op te rekenen. Wie met pensioen gaat, 
dient er ' zich op in te stellen, da t hij 
gchcel op eigen middelen zal zijn aan
gewezen. 
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Moeilijkheden 

Tot dusverre is er hler no~ weinlg ge
sproken van de moeUjJkheden, die ge
penslormeerden ondervinden. En toch 
zijn die er natuurlijk. De twee grootste 
schijnen wei te zij n de moeilijkheid om 
rond te komen en die om een huis te 
vinden. 

, Men dient zijn levenswjjze te veran
deren en een zeer kalm Ieven te gaan 
leiden", zo schreef een vroegere gezag_ 
voerder. In deze simpele woorden ligt 
een waarheid besloten, die niet valt te 
ontkennen, ofschoon we hleraan direct 
moeten toevoegen, dat verreweg de mees
te gepensionneerden met hun rustlge 
Ieven gelukkig zljn. 

Wat behulzing betreft, het blijkt, dat 
h et velen niet is gelukt een huis te .vin
den, dat ze graag zouden hebben. , De 
buitensporige prijzen, die worden ge
vraagd hebben h et me onmogelijk ge
maakt een Iandhuis of een buis met een 
behoorlljke tuin te betrekken", zo vertelt 
een oud-hoo!dwerktulgkundlge, die graag 
wil gaan tuinieren. Voor hen, die nog 
n!et over een huls beschikken, zal aan
koop er van in Ieder geval verreweg de 
grootste post betekenen. 

De vraag doet zich ook voor: waar wilt 
U zich, als U de dienst met pensioen ver
laat, gaan vestigen? Sommigen blijken 
h eel moeilijk de geschikte plaats te kun
n en vinden, zoals een commodore, die nu 
al b!jna een jaar op zoek is naar het 
!deale plekje om neer te strljken. Dit 
brengt de noodzakelljkheid naar voren 
om ook hlerover tijd!g de gedachten te 
Iaten gaan. 

Wij willen voor ditmaal besluiten met 
de woorden van een 74-jarige gepen
sionneerde, uit wiens brief bleek, dat h!j 
bet gehele jaar door druk bezet is met 
tal van bezigheden en nog heel weinig 
van zijn vitallteit heeft ingeboet. ,,M.Ijn 
motto is: Keep Busy ........ . Ik kan niet 
nietsdoen; daarom blijf ik zo fit" . 

Twee en twintig 
Studiebeu rzen 

, M.C. Kon ing Studiefonds". 

Aan het ver lag van b et Bestuur 
het , M. C. Koning-S tud.iefonds" 
het j aar 1950 ontlcnen wij , dat 
1950 22 studiebeurzen waren 
kencl , waa rvoor een bedrag van 
I 12.600.- be chikbaar werd ....... ,t .. ••• 
( lel!en ll tudicbeurzen tot een 
hedrag van f 5.500,- in he t voora 
de cursusjaar) . 

De per 31 December 1950 lopen 
sludiebeurzcn betroffen de volgen 
op leid i n ~cn: 

2 voor marine-offlcler. 
3 stuurman-koopvaardlj. 
1 scheepswerktuigkundige. 
1 accountant (Kaapstad). 
1 leeraar lichamel!j ke opvoe 
2 analyste. 
2 secretaresse. 
5 M.T.S. in Nederland. 
1 techn lsche school te ''""''""a,na••• • 
4 H.B.S. of Lyceum. 

De binneogekomen rapRorten 
,vo ldocndc" to t ,zccr goed . H et 
bluur hecft twee be:run tigden er 
moeten wijzen, dat zij met bet oog 
het aanslaaude eindexamen hun ui 
be t zul len moe ten doen. 

itontvangen dankbetuigingen blij 
dat de stichting van het Fonds door 
nabes taanden van oorlogsslachlui~en• 
der K.P.M. zcer wordt gcwaardeerd. 

Tcneinde in de gelegenheid 
te worden zijn taak als tot dus 
kunnen vervu Uen beeft bet 
een verzoek om vermeerdering van 
komsten bij de Raad van Bestuur 
N. V. Koninklijke 
schap])ij ingedjend, 
bonoreerd door bet ter 
s tellen van een bedrag van f 1"·"'""··-
voor de cursus 1951/ 1952. 

OUD-DIENSTCHEF BONZEN OVERLEDEN 
\ ~ 

Uit Nederl:md is b ericht ontvnogen. dat al· 
1laar op 16 Manrt jJ. p lotseling is ovcrlcden 
de he~r F. M. W. 1\f. Bonsen, in Ieven lnnt· 
stelijk chef van de afd . Vervoer, d ie nn zijn 
pensionnering in Nederland ceo oieuwe funeti e 
aanvnardde bij de N. V. Kon. Vliegtu.i gen{a· 
brick Fokker. 

De begrafeois beeft p laatsgehad onder grote 
belangstelling van actieve dieoareo eo oud· 
ged ieoden der K..P.M., o.w. dir. Harinck. de 
oud-pr~idem-djrecteureo Everts en Vas Dins, 
de oud-d irecteuren De J ong eo Van Deiuse, 
alsmede tallozc gepensionneerde chefs-van· 
dienst, gezogvocrders en vcrtegenwoordigers 
van h,e1. Amsterdam·kantoor. 

Ann de groove werd o.m. bet woord gevoerd 
door de heer Vas Dins, dje in bet b ijzooder 
wees op de grote werk.lust van de overledene 
en zijn hoge moreel Lijdens de J apnnse gevan· 
geuscbap. 

Wij leu de heer Bousen laat vrouw en dri e 
kinderen aehter. 

Hij ruste in vrede. 



Sumatra en de zeevaart 
op de lndische Oceaan (I) 
lndonesische emigrantenstroom naar Afrika 

Het meest Westelijke eiland van Indonesie is Sumatra. Ten Zuiden van 
bet Ma leise schiereiland steekt bet ver In de Indische Oceano uit. De zee
routeo tus en de grote, oude cultuurgebieden van Zuld- en Oost-Azie ga.an, 
er langs. Bet is dus niel 'freemd, da l Suma tra - samen mel de nabijgelegen· 

, kleinere eilanden , benevens de \Veslkust van l\latAka- voor de vaart op de 
lnd.iscbe Oceaan van groot belang is. Bet beeft dus stelUg zin cens samen 
te vaLteJl, wat er bekend is 11an de vaart. op de Indiscbe Oeeann van bet ui ter
ste Westen van Jndonesie u it. 

De oudst.e gegevens voercn ons t.erug 
\ot tenntinstc h et eerste du!zendtal ja
ren voor Cbristus. Een Ooslenrljker 
heeft In een artlkel In 1932 terloops 
de theorle geponeerd over het ontstaan 
Yan die m crkwaarige evenwlch tsorga
uen van zovele lndonesische- en Ocea
nlscbe vaartulgen: de vlerkcn of ult
leggers. Hij vestigdc er d<' ::u:mdacht op, 
dat de bootslleden op de boven- en mid
den op der grote rlvieren van B ur
ma langs de boorden van hun vaarlui
cen baroboestaven bevestlgen, ter ver 
hoglng van de stabiliteit. Deze onder
weker meende te mogen aannemen, dat 
de van 0 . Azle naar Indonesle en ver
der ultzwermende volkeren de grote 
rlvleren lcwamen afzakken met op dcze 
l'iJze ult.geruste vaartulgen . Toen zlj de 
zee berelkten , werd deze ul t rustlng ech
ter gevaarlljk , daar de bamboes tangs 
de boorden de vrlje beweglng van de 
romp In de golven verhinderden. De 
adsplrant.-zeelul h ebben deze moellljk
held opgelost door de bamboes op lange 
ltangen ver bultenboord aan te brengen . 
Werbij moge worden aangetekend, dat 
Ill op deze wijzc hun \lOOr de zeevaart 
ongeschlkte boten voor h et nteuwe ele
ment brulkbaar hebben gemaakt. Dlt 
b het ontstaan der ,,vlerken" geweest. 

Wi jd verbreid 
Andere ondcrzockcrs hebben de 

tbeorle ont.w ikkeld, dat niet aileen 
op de Burmeescbe r lvif'ren maar 
ook op de a ndPre grotc rivieren van 
Achter-lndie boten met tegen de 
boord~n gebon den bambocs iJl ge
bruik zijn, tot in Zuid-Ch ina toe. 

Zelfs zo Noordel.ijk als de beneden-
Yangst.e komt de-Le ui trusting voor. 
Deze g rotc verbreiding maakt de 
juisth t'id van de Oo tenrijksc visie 
nog aanzicnlijk aannemelijkcr . 

De ullZ'il.•emmende volkcn voeren 
,met. hun vlcrkprauwen verdcr in Oos
ltUlke rlchtlng. Vrijwel heel Indonesie 
ken t de dubbele vlerken, waarblj de 
drijvers aan twee zijden zijn aange
bracht. Toen zij ecbter de ruwe zeeen 
van Oceanic bereiktcn, werd deze ull
gusting weer gevaarlij k. ZIJ glngen er 
100 over een der vlerken te Iaten verval
len. Zo ontstond de enkele vlcrk. 

Behalve uit Indonesic en Oceanic zljn 
u echler ook schepen met vlerken be
tend u1 t Ceylon, IndJa, Madagascar en 
Oo.st-Afrlka. De twee eer11t.gen~mden 

kunnen wlj buiten beschouwlng Iaten, 
omdat deze vlerkboten nog nlet vol
doende op hun verwant.schap met vor
men van elders zijn onderzocht. Voor 
.Madagascar en Oost-Afrika staan on
derzoekers er beter voor. Nog In een 
vrtj recent h \stor\sch verleden vond op 
Madagascar de overRang plaats van dub
bele naar enkele vlerk. Allerlel details 
va n deze vlerkboten wljzen op verwant
schap met Jndonesle. 

Omlrent verwant.schap der Ma legas
sen 1 bewoners van Madagascar> met de 
Indoneslers beslaaL In grote lljnen geen 
verschll van mening. (Het ls a ltijd de 
bewering van lndonesische onderzoe
kers gcweest, clat de aanvankelijk be
s treden naam .,Indonesie" betrekking 
bec ft op een gebied, dat zich van Ma
dagascar t-ot Formo a uitstrekt. Red. 
Uitlaat). Op detaUpunten bestaan af
wijkende standpunt.en. Zo is cr strljd 
over de wljze , waarop de Malegassen en 
de I ndonesische elementen In de Maleg
asslsche culluur het g rote ella nd berelk
ten . Een Franse onderzoeker kwam tot 
de conclus le, dat de oudste (en voor
naamgte ) lmmlgratlegolf van met Indo
nesters verwante g roepen zlch reeds van 
de hoofdstroom moet hebben a fgesplist 
op het vasteland van Azle en daarna 
via Zuld-Azlc en Oost. Afrika over het 
clland Madagascar moet hebben berelk t, 
om vo.n da.ar Straat Mozambique over 
te steken . N' t h" 1 .. 1 1e waarsc 11n ' I : 

Tegenover deze hypoth ese z1j n ech
ter bczwaren . Als vor-engenoemde on
derzoekers gelij k b ebben op h et pun t 
van het on t.staan der vlerken -en dat 
ls heel waarschljnlljk- dan is h et on
DlOi-!CitJk. dat de overland n aar Cost
Afrika t rc·kkende stamn1l n na hun ver
onderslelde afsplltslng van de hoofd
stroom op het vasteland van Azie de 
vlerkprauwen hebben gekend , nodlg 
om Slraat Mozambique over l<' steken 
en op Madagascar te Ianden. Want op 
het door de F ranse onderzocker onder
stelde moment van hun afsplltslng wa
ren de vlerken nog nlet ultgevonden. 
Dll geschiedde eerst bij hun komst in 
de zeeen van West-Indonesle. Boven
dien Is het ondenkbaar . dat deze land
nomacten dit typlsch e met zeevaart sa
menhangende cultuurelement geduren
de h un lange rels overland zouden h eb
ben bewaarcl . Het is even ondenkbaar, 
dat zlj, aangekomen aan St raat Mo
zamblque. ona!hankeHlk van West-

Indonesle bolen zouden bebben ge
bouwO, geschikt oni' het moellljk. be
vaar bare water van die st rag.t met klip
pen en sterke stromingen over te ste
ken. Men kan zlch moellijk voorstel
len, hoe een aantal constructleve blj 
zonderheden, die ook In Indonesle be
kend zljn, onathankelijk zouden kun
nen ontstaan, terwij l deze m ensen, ge
zien hun ondersteld herkom.st, gebeel 
op een la ndleven lngesleld zouden zljn 
gewees t. 

Aangenomen moet worden . dat deze 
volken zich eerst In West-Indon esle van 
de hoo!dst.room hebben afgescheiden 
en overzee, via de kusten va n Zuid
Azie en Oost-Afrika zijn verder getrok
ken , juts\. zoals hun stamverwanten van 
eiland tot ella nd zich In Oostelljke 
richllng begaven en Indoneste en de 
andere ellanden van de Zulclzee be
volkten . 

lmmigratiestroom 
Het Is nlet noodza.kelljk hlerblj aan 

een enkele groep te denken. Het kan 
gedurende een la nge perlode een voort
durende trek zljn gweest met verschei
dene op elkaar volgende ,golven", 
j uist zoals voor de Oostelljl<c trek moet 
worden aangenomen. 

Wat ons op dit ogeblik bij dit allcs 
i11teresseert, is bet vastst.ellen van 
een zeevaart op de lndlsche Oceaan, 
die r eeds in ceo gcijs verleden haar 
uitgangspunt h eelt gevond_en op Su
matra of in de naastc om.geving 
danrvan. B et is een trek, die, zoals 
we (in een volgend artikel) zullell 
zien, tot bijoa in historische tijd h eeft 
voortgeduurd, hoewel wemoeten aan
n cmen, dat een latere periode geen 
kustvaart, maar zeeverkeer zal heb
ben gekend. 

Dr. C. Nooteboom 
fn , lodone.i&,. 

Schoolgelden m Nederland 
Door een recen te besHssing van bet 

(Nederlandse) ministerie voor Um e
zakt>n e n Overzecse Gebiedsdelen is een 
bestaande onbillijkheid in de vast-
telling van in Nederland t.e bet.alen 

scboolge\den opgebeven . Er Is n.l. be
slis t, dat voor zover bet. Rijksscholen 
in Nederland betreft, de scboolgelden 
voor leerlingeo, wier kostwinners in 
Indonesie verblijvcn, voortaan zullen 
worden berekend op basis van lh. van 
bet inkomeo in (lndonesiscbe) rupiahs 
genoten. De mogel.ijkbeid is groot, dat 
gemeentelijke.. en particuliere scholen 
deze rcgcling zullen gaan volgen. 
De nleuwe regellng gcldt voorloplg voor 

de cursusjaren 194.9-1950 en 1950-1951. 
De mogclijkheid is voorts geopend tot 
her-berekening van de na 13 Maart 1950 
(de , knlpdag") overgemaakte schoolgel
den over vroegere Jaren. 

Ulteraard werden degenen, dilL stude
rende klnderen In Nederland hadden, 
nogal gedupeerd bij een annslag op basis 
van het 1n Indones1e gen oten inkomen 
In rupiahs uitgedrukt. Aan deze situatle 
is thans een e\nde gekomen. 
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Vlag en wapen van lndonesie 
• 

Symboliek en oorsprong 

De b eer D. Ruehl, die bij b et ontwerpen van bet wapen van de Republiek 
Indonesia lndonesische autorite iten van advies h eeft mogen djenen, heeft in 
b et maa.ndblad ,lndon esie" een interessante verhan delin g geschreven over de 

vlag en bet wapen van Indonesie. Aan bedocld art.ikel bebben wij bet volgende 
onUeend. 

Na cr op t.c h ebben gcweze n, dat in vlag en wa pen van een land en zijn volk. 
beba lve het symbool van eenheid ook de geschicdenis is vastgelcgd, gaf de b eer 
Ruehl ecn overzich t van de bistorisch e ontwikkcling van lndon esic. 

Oorsprong 
Reeds 1o de vroegste tljdcn werdcn blj 

de oorlogsuendcn vcldlekcns van vcr
schillende soort meegcvocrd, a! dan nlct 
van figurcn op hct dock voorzicn , terwljl 
de klc.urcn als ondcrscheidingsteken 
werden aangewend. 

Op monumenlen als de Borobudur e.d. 
waarop vorsten en krljgslleden zljn afge
beeld, ontwaart men ook deze vanen en 
krljgstekens. Ook is bekend, dat de vor
sten van Indoncsle (b.v. Erlangga) hun 
oorkonden zegelden . 

De opkomst van de Islam en later de 
menlgvuldlgc betrekkingen met de Chl
n ezen en het Westen veroorzaakten (in 
Indonesie) botsingen en vermengde ook 
op de Oosterse vanen geloof en krljgs
rhanschap tot een onoplosbare eenhcid. 
· Bet afbeeldingsverbod van de Koran 
drong de Isla mitlsche kunst in het orna
men tale. De Arablsche- , Moorse-, Turkse
en Indlsche vaandels zijn in de oude 
tljd bedekt met geometrische voorstcllin
gen, blj voorkcur met ult clrkels gevorm
de h alve manen en sterren, alsmede 
met de elgen lijke afbeelding van het 
tweesnijdende zwaard van Mohammed"s 
scboonzoon Ali de Dulfikar (.,hE:•. roe>m
rljkste van aile") . Door trokken en om
board zljn deze vaandcls met stPepen en 
lnschriften met Koranverzen , die als to
verspreuken ook h erhaald op hetzelfde 
vaandel staan. 

He t Rood-Wit 
De rode en wi t te kleuren zijn bekend 

uit de oorkonden van de Ounung Butak, 
waa rin - bij de beschrljving van de veld
tocht van Widjaja- wordt vermeld, dat 
Kedirische legers rode en witte va nen 
voer den . Herhaaldelijk wordt in de hls
torie van Indonesie van rood-wltte vlag
gen melding gemaakt. Zo bevindt zich 
thans nog In de Kraton te Solo een vlag, 
die aikomstlg heet te zijn van Klahi 
Ageng Tarub, zoon van Raden Widjaja, 
als eerste vorst van Modjopahit onder 
de naam .,Ker taradjasa", ln de overle
vering als , Browldjojo" bek end. Op hem 
voeren de Javaanse vorsten h un afstam
ming tcrug. Het moet een witte vlag 
zljn, bestikt met rode letters In ,.pegon" 
(J avaans in Arabische letters gcschre
ven ). 
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Zeshonderdvij ftig jaar geleden werd 
er d us in d e gescruedenis m elding 
gema akt van een r ood- witte vlag. Nu 
ka n men hie rbij opmerken , dat bet 

b ier cen vlag geldt, welke ·op zijn 
h oogst cen symbool voor een deel van 

J ava is, docb in geen geva l een na
tionaal symbool. Hier kan tegcnover 
worden gesteld, dat in de j aren, die 
a ch ter ons liggen, in nagenoeg geb cel 
Indonesie d eze vlag a ls nationaa l 
symbool is aa nvaard. 

Reeds in 1922 wcrd dezc vlag door de 
toenmalige .. Perhlmpoenan Indonesia" 
in Nederland gehesen. Toen voerde zlj 
ech ter nog de b:m teng-kop in het mid
den. I n 1929 bees de , Partai Nasional 
Indonesia" haar te Bandung. Een jaar 
later werd zlj op het congres van Indo
nesische studen ten in hei toenmallge 
Batavia ontplooid, echtcr zonder de 
bantcngkop, dus zoals wij haar thans 
kennen, bestaande ul t twec hortzontale 
banen, rood boven, wit beneden . 

Symboliek der kleuren 
Hoe Is men tot de keuze van deze 

vlag gekomen ? Reeds in 1944 was door 
ir. Sukarno en drs. Hatta een comlte 

van goleen.len gevormd, dat tot taak 
had cen wetenschappelljk onderzock in 
te stellen naar de oorsprong van het 
rood- wit als n ationale vlag. 

Kent men In het Westen aan kleuren 
cen zckere symbolische waarde toe, ook 
in het Oostcn bestaat ueze symbollek. Zij 
is er zelfs stcrker oniwlkkeld dan in het 
Westen en wordt vaak opgenomen in een 
klassiflcat.ie-systerm, waarblj telkcns cen 
bepaalde kleur corrE'spondcert met cen 

bepaald beroep, een dag van de week, 
een wtn dstreek etc. Men ka n zeggen, da' 
de waarde, die de rode en de wltte kleur 
in de symbolick van Indonesie lnnemen, 
nagenoeg overeenstemt met de waarde 
die er in het Westen aan wordt toege· 
kend. Zo is het wit symbollsch reinheld, 
zulverheid en het rood strijd, moed, 
lief de. 

Ook b et rood-wit wordt wei in deu 
geest opgevat : be t rood -de kleur 
van bet bloed- stelt b et lich ame· 
lijke voor , b et wit h et s toffelijke: 
de gcest. Tczam cn vormen z ij de cen· 
h cid, h et symbool voor d e gebele 
m ens. I n 1932 was ook r eeds door de 
toen malige Sultan van Djokja nls of· 

ficiele vlag de , Guloklopo" aangewe· 
zen . Ook h ierin zijn aileen de kleurea 
rood en wit aanwezig. Deze vlag ver· 
toont een wi t ve ld m et een rode, 
:u:btpunt ige s ter in b et midden ea 
in d e hoeken een r ode, comma-vor· 

mige fi guur. 
Het Wapen 

Uit de oudheid zijn euige gegevens van 
Indoneslsche heraldlsche symbollek be· 
kend. Men vindt zegelmerken op oude 
oorkonden, lekens die door vorst en adel 
op hun wagens werden gevoerd, icrwijl 
in de Westerse heraldiek bekend is een 
wapen van de Keizer van J ava, zoals d!L 
is afgebeeld in een bekend wapenboek. 
Dlt waven was al In 1483 In Europa be· 
ken d. 

Met deze Keizer van J ava moet bedoeld 
zijn een der vorsten ult die tij d. Verder 
was reeds bekend, dat de vorst Erlangga 
(928-1049) zljn oorkonden zegelde met 
cen Oar udamuka. In h etzei!de (Wester· 
se) wapenboek vindt men ook een wapen 
van de konlng van Sumatra. Ook hlerlll 
komt een grote vogel voor de , Wabana• 
van de god Wishnu, waarop . hij ~ 
rondvlucht door het heelal voltooide. De 
Oaruda Is aan de won dervogel iden tlek. 

In Djokjakar ta heeft men zich slndJ 
1946 bezig gehouden met de vraag, wat 
het wapen van de onafhankelijke repu· 
bliek Indonesle zou moeten zljn . Een de· 
finiticf voorstel werd ech ter nimmer door 
een lngestelde commissie gedaan . Wei 
was het waarschljnl lj k, dat de ban teng 
als symbool va n krach t en uithoudlngs· 
vermogen in bet schlld zou worden opge· 
nomen. De twee hooms van de ban te01 
zouden daar in de maanslkkel moeten 
vormen, als symbool van de IslamieUsche 
godsdicnst. I n de rulmte tussen de 
hoorns zou een klapperboom aan de kust 
w9rden afgebeeld, als tafereel van de 
Indoneslscbe archipel, hct grondgeble4 
van de R.I. Op de achtergrond zou ver· 
der cen stralende zon worden afgebeeld, 
als bron van aile kracht der wereld, die 
door Allah wordt geschonken. Van d 
zon zouden zeven stralcn moeten ul~ 



pan, symbollserend de grootste zeven 
ellanden (groepen>. Dit wapenschUd zou ' 
worden genoemd , Surya...Chandra". Kort 
na de machtsoverdracht werd een voor
stel tot instelltng va n dlt wapen blJ de 
regering ingediend. Het steunde op de 
bevlndh;1gen van de vroegere commlssie, 
maar wljzlgde toch h et wapen. Op 11 F e
bruarl 1950 werd het staatswapen als Djakarta 
volgt vastgesteld: 

I ' 
Na reeds vele keren wegens de hevige 

regens van de laatste maanden teleur
gcsteld te zijn geweest -omdat de 
belaas toch a l n.iet beste terrcinen na 
een Ilinke bui direct onbcspeelbaar 
waren- is na cen gedwongcn rus tpe
r iode van enigc maanden het K.P .M.
team in h et veld getreclen om zijn 
krachtcn tc meten met die van Bor
sumy (de reeds berucbt gewordcn ri
vaal van diverse kampioen.swedstrij
den). Het elflal zag er als volgt uit: 

een bantengkop in rood, cen waring
in boom in natuurtijke klrurcn, een 

gouden padi-aar en hieraan evenwijdig 
vijf bladeren van de katoenplant (ook 
in goud), een ketcn van goud bes
taande uit 10 vierkanten en 10 cirkels 
als schakels aan elkaar vcrbonden. 
Over alles b een loopt een bartschild 

in zwart met een vijfpuntige ster van 
goud. De scbildhouder is de mytbische 
vogel Sang Radja Walik, (in de volks
mond steeds ,garuda" gcnocmd, hoe
wei hij dat nict is) . 

De vogel draagt b et schild aan een 
ketting om de ba ls. De vleugels zijn 
opw.aarts u itgespreid, elke vleugel 
voorzien van 17 slagpennen. 

De s taart heeft 8 slagpennen, alles 
in goud. 

Oet devies: , Bhinneka tunggal ika" 
staan in zwarte letters op een lint van 
zilver, dat door de vogel wordt vast
gebouden. 

De vier kwartieren van het schild doen 
evenals de vijfpuntige ster herinneren 
aan de ,PantjasUa", de vijf grondslagen 
van de staat. De banteqgkop symbo)i
seert de strljd voor volkssouvereiniteit. 
De waringinboom is levenskrach t van 
het nationalisme. Padi-aar en katoen 
zljn de welvaart van het volk (voedsel 
en kleding), terwlj I de gouden ketting 
weergeeft het geloof in gelijkgerechtigd
held aller mensen en der vereniging van 
gebieden en bevolkingsgroepen lot een 
grote eenheid. De 17 slagpennen der 
vleugels en de 8 staartpennen zljn een 
herinnerlng van 17 Augustus 07-8 ) 1945. 
Het devles Is een oud-Javaanse spreuk 
welke belekent: , Eenheld in verschei
denheld". 

Het h eeft betrekking op de verenlging 
van gebleden en bevolkingsgroepen van 
geheel Indonesle tot een eenheld. 

Niet veilig" 
Een man zat op een avond met z'n 

vrouw 1n de luxehut van een groot pas
aagiersschip. De telefoon rinkelde en de 
man n am haar van de haak. In antwoord 
op wat degene aan h et an dere eind 
van de lij n vroeg, zel de man: .. Hoe zou 
lk dat nou kunnen weten? Waarom, stel 
je je niet In verbinding met de Kust
wacht". Daarna legde hlj de telefoon 
neer en ging door met lezen. 

De vrouw vroeg: , Wat was dat, schat?" 
Waarop de echtgenoot antwoordde: 
, Geen flauw idee. De een of andere 
ldloot wllde weten, of de kust veiUg 
was". 

Zomers 
c.~P 

Mudjitabu 
C.M .<~ 

' uhandi 
C laim, 

Jiil'lo 
C.M.3 

Voll 
V. l'. 
nhulutu 
C.M.~ 

\\ alet Ahmadi \ ' an a nt cn 'Thy•8en Badjoeri 
C.M.2 Cl\1.~ C.M.t C.M .~ Tikkerij 

Nadat aanvankelijk de ,Borsumy" het 
heft in handen had en de krachten van 
onze achterhoede op de proef stelde, 
kwam de K.P.M. na lien minuten spelen 
de stij fheld van de regentijd een beetje 
te boven en lanceerde enige aardige aan
vallen, die echter niet meer opleverden 
dan twee schoten <van Juch en Van San
ten>, tegen de paal en enige kanjers, die 
vlak over of vlak langs glngen. 

Het succes kwam evenwel aan de an
dere kant, waar keeper Zomers een dia
gonaal schot van flinke a fstand tenge
volge van de laagstaande zon nlet goed 
kon be- maar we! kon nakijken 0-1. 

In deze stand kwam, a ile verwoede 
pogingen van beide kanten ten sp!jt, tot 
de rust geen veranderlng meer. 

Na de pauze bleek een herboren 
K.P .M.-elflal In het veld aan het werk 
le zijn. De K.P.M.-aanvallen hlelden 
onafgebroken aan en het was duldelijk, 
dat hier een doelpunt uit moest komen. 
Na dat reeds verscheidene kansen niet 
konden worden benut., kon Van Santen 
na 20 minuten spelen in de 2e helft een 
goed door Walet aangegeven bal zodanig 
benutten, dat de snoeksprong van de 
Borsumy-keeper naar de rechterbene
denhoek nog slechts en tourage vormde 
en hiermede was de stand weer gelljk 
0 - ll . 

Enige gevaarlijke Borsumlj aanvallen 
waren het directe gevolg van dlt doel
punt en keeper Zomers wist In deze pe
rlode drlemaal op keurlge wijze een bljna 
zeker schijnend doelpunt te voorkomen. 
Bovendlen bofte de Borsumy nlet, want 
ze tror de K .P.M.-achterhoede Mudjitaba 
en Voll met daarlussen stopperspil Juch 
in prima condilie en praclisch elke aan
val slrandde op dli trio. Zelfs de in Dja
karta zeer bekende Hercules-speler Hut
ten van Borsumy kon het legen deze 
drie nlet bolwerken en met, een overwe
gend sterker K.P .M.-elftal in de aanval 
kwam hct einde van deze preltlge en 
sportleve wedstrljd. 

K.P.M.-voebal in 
DJAKARTA en 

SEMARA N G 

Semarang 
De Paketvaart kwam met h et volgende 

elftal in het veld. 
DeJong 

Sla 
Tjia Tjeng 

Surad! Sutopo Djie 

Bin tang 
Suparman 

Berkholsl Swle Ho 
De wedstrijd begon met een zwaar of

fenslef van Maclaine Watson, dat door 
de vcnlediglng kon worden afgeslagen. 
Na een kwartier begonnen de K.P.M.
menscn lngespeeld te raken en verplaat
sle de strijd zich meer en mcer naar 
hct. vijandel!jke doe!. Tijdens een periode 
van slerk overwicht der K.P.M.-ers vie! 
de tcgenpartlj ecbter gevaarlijk uit. 
Keeper De J ong Uep ult, doeh kon niet 
eerder bij de bal zljn da n de tegen
stander en werd gepasseerd ( 1-0) . 

Na rust was de K.P.M. sterk 1n de 
meerderheid, boewel Maclalne a1 en toe 
gevaarlljke tegenaanvallen opzette en 
soms het K.P .M.-doel onder zware druk 
zette. Ons overwicht resulteerde ecbter 
in twee doelpunten, een ult een straf
schop door Suradl en een middels een 
h arde schuiver van Dj le, terwlj l door 
uitstekend werk van de backs Sla en 
Binlang het K.P.M.-doel practisch nlet 
werd bereikt. 

lnternatio - K.P .M. 2 - 2 

In de opstelling van het elftal waren 
enige klelne wijzlgingen gebracht. Djie 
was vervangen door Arwat (Gudang) en 
Swle Ho en Suparman verwisselden van 
plaats. 

Na h et, langzamerhand gebrui.kel.ljke 
overwlcht van de tegenpar tlj in bet 
eerste kwartier, kwam de K.P .M. meer 
opzetten. Su)adi opende de score met 
een schltterend schot (0-1). Vlak daar
op scoorde Internatio uit een scrimmage 
de ge!ijkmaker 0 - 1) om even later de 
stand op 2-1 te bren gen. 

Na rust golfde het spel voor tdurend 
op en n eer. Wederom war en het de beide 
backs Sla en Bintang, die b et K .P.M. 
doe! voor gevaren behoedden , terwlj l aan 
de andere kant wederom Suradl succes 
had na een snel!e rush (2-2). 

Ondanks hevlge druk op het Interna
tlo-doel mocht het qnze voorhoede ech
ter niel gelukken de volle wlnst binnen 
te balen . 

De !>la nd in de competitic is thons : 

Ceap. Cew. Gel. Veri. Punt. 

Kota Pradja IT 
Pnketvaarl 

3 ~ 6 

Jotcrnutio 
Loromotief 
Mnrlnine \Vat~oo 2 

2 
I 
3 

4 
3 
3 

Djanou Tjap Ojago 2 J 
Pencraug,lfl 0 l) 
1l 2 punle n in minderin g weg.-ns niet opko-

m e n. 
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<> Op 20 Maart j.l. is 1e 
stuunnan C. P . v .d. Mije 
per vliegtuig van zijn in 
Nederland genoten gezins
scheidingsVerlof in Indone
sie teruggekeerd . 
<> Aan boord van het m.s. 
Tosari, dat op 23 Maart j.l. 
uit Tandjong Priok naar 
Nederland vertrokken be
vond zich empl. J. E. 
W esterbeek met zijn gezin. 
Empl. Westerbeek heeft de 
dienst van onze ma<lt
schappij verlaten. 
<> Met het m.s. Sibnjak 
zijn empL F. A. D. van 
Aken en zijn echtgenote 
met E .V. naar Nederland 
vertrokken. De Sibajak 
vertrok op 27 Maart j .l. uit 
Tandjong Priok. 
<> Op 16 Maart j.l. heeft 
te Makassar de heer Tan 
Kheng Seng, hoofdklerk 2e 
klas van de afd. vracht
z-aken van het agentschap 
aldaar zijn 25-jarige dienst
jubileum gevierd. Ten over
staan van het gehele per
soneel van het agentschap 
sprak de agent, de heer 
Heiner, de jubila ris in 
hartelijke en waarderende 
woorden toe. Het p ersoneel 
sch onk hoofdklerk Tan ter 
gelegenheid van zijn jubi
leum een djatihouten kast. 
Hoofdklerk Tan dank:te 
ontroerd voor de hem ge
brachte hulde. 
<> Op 17 Maart j.l. vertrok 
u it Amste rdam he t tweede 
benzine-schip onzer m aat
schappij, het m .s. 1\tinjak 
op zijn maideru·eis naar 
Indon esie. D eze nicuwste 
aanwinst voor de maat
schappij zal rech tstreeks via 
P or t Said en Aden naar In
donesische watercn varen. 
<> Gezagvoerder W. H . 
!edema vertrok met de 
Connie van 21 Maart j.l. u it 
Djakarta naar Nederland 
met gezinsscheidingsverlof. 

• 

<> Uit Nederland werd 
bericht onlvangen van 
het overlijden te 's Gra
venhage van gepension
neerd gezagvoerder onzer, • 
maatschappij, de heer 
H. J. H. van Grieken. 
Wijlen de heer van G riek en 
was reeds geruimc tijd 
voor de aigelopen oorlog 
ge pensionneerd. 
<> Op 24 Maart j .l. ver 
trok naar Nederland m et 
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K. P.M.- J 0 U R N A A l 

JUBILARISSEN IN APRIL 

1 April 

L . Silitonga 
Raden Ateh 

Pardie 
Karim 

4 April 
Sa in 

8 April 
Makka 

9 April 
W. A. Alebeek 
A. Bik 

11 April 

.!. ... 

Klerk I 
Hoofd gudang 
mandur 
K assap 
Tan dill 

K etelmaker 

Mandur 
scheepskul is 

Gezagvoerder 
Gezagvoerder 

Sibolga 
Palembang 

Werkplaatsen 
Kali Mati 

Makassar 

P . A. van de Stadt Dienstchef Vrachtz.aken/ H .K. 

16 April 
D. Haumahu 

20 April 

H o Seng 

23 April 
C. J . R ameau 

27 April 
E. J. Sommeling 
A. J . Bakker 
W. E . Sonneveldt 
K. Koldijk 
P. A. K cus 
A. Dijkhuizen 
J . L. J ans 

T . Hooghuis 

P . Lorie 
Low Tcng F ung 

28 April 
J. D. Sendouw 
T. R. T urnbo] 
A. Lih iang 

Stuurman IKV 

Timmerman 

Gezagvoerder 

Gezagvoerder 
Gezagvoerder 
Gezagvoerder 
Gezagvoerder 
Gezagvoerder 
Gezagvoerder 
Hoofdwerktuig
kundige 
Hoofdwerktuig
kundige 
H oofdemploye 
Klerk I 

Hoofdklerk I 
Hoofdklerk I 
Hoofdklerk II 

Werkplaatsen 
Kali Mali 

Socrabaia 
P cnang. 

Naut. Ins tiluut 
P r iok 
P .Z./T .D ./H.K. 
Exp./H.K. 

het lijnWiegtuig 2e stm. 
w. Esser. 
<> Adjunct-chef N. Wa
ringa keerde met de Con
stellation op 5 Maart j..l 
uit Nederland in Djakarta 
terug van gezinsscheidinga
verlof. 

<> Em pl. A. Z. Maul, die 
in Australie zijn E.V. had 
doorgebracht keerde op 18 
Maart j.J. met de BOAC
Constellation in Indonesie 
terug. 

<> De nieuw-aangenomen 
employe's Ysseldijk en Van 
Hees arriveerden resp. op 
17 en 8 Maart j.l. u it Ne
derland te Djakarta. 
<> l e sun. S . H. Gerritsen 
keerdc op 24 Maart j.l. uit 
Nederland met het vliegtuig 
in Indonesie terug. 

r 
' 

Op Vrljdag 23 Maart j J. 
1s te Djakarta overleden 
de empl./baas-A 

P. DE LEEUW 
van de Werkplaatsen te 

Tandjong Priok. 
De begrafen.is van het 

st.offelijk overschot., welke 
de volgende dag plaats had 
op het. kerkhof Pct.am
buran , werd bijgewoond 
door vele collega 's, vrien
den en kennissen van de 
overledene, die nog betrek· 
kellj k kor t geleden zljn 
25 jarlg'e dienst,jublleum 
vlerde en vlak voor zljn 
penslonnering stond . 

Aan de geopeode groeve 
schetsle dlr. mr. De Koe 
de verdiensten van wijlen 
empl. De Leeuw. Voort& 
spraken h fdempl. KllJn 
van de T.D. en - namen.1 
de collega 's- de heer 
J. Leenhcer. 



Visserii op de noordkust van Oost-Java 
Betere methoden en organisatie kunnen productie vertienvoudigen 

Langs de Noordkust van Oost-lava worden visrijke wateren aangetroften, 
die 10 a 15 k.m. van de kust zijn verwij derd. 

Deze zijn te vinden tussen de plaatsen Kalianjar, Lekok en Ngoeling, alle 
drie plaatsen in bet Regentschap Pasuruan gelegen, de omgeving van de eiland.~es 
Pulau Kambing en Pulau Gill Ketapang, verder ter hoogte van Kraksaan, 
Besuki en Panarukan en voorts de gehele Noordkust van de residentie Besulti. 

De zeevisserij in het algemeen en de 
visvangt vormen een belangrijke bron 
van inkomsten voor duizenden Indone
siers aan de gehele Noordkust van Cost
Java vanaf Bangil tot Banjuwangl. 

De gemiddelde visvangst per maand 
bedraagt te Pasurua n ruim 120.000 kg., 
te Probolinggo 100.000 kg. en te.Panaru
kan 65.000 kg., waarvan de omzet ter 
plaatse resp. bedraagt R. 250.000.-. 
R. 220.000.- en R. 100.000.-, h etgeen 
voor drie genoemde plaatsen alleen een 
maandelijkse omzet van meer dan een 
half millioen roepiahs betekent. 

In het regentschap Pasuruan worden 
In het a lgemeen de volgende vissoorten 
gevangen: lajang, bawal, sclar, tongkol 
(tonijn), tjakalang, ten giri, ekor kuning, 
teri en petak en in het regentschap Pro
bolinggo: teri, dodok, banjar, tongkol, 
tjakalang, tenglrl, inktvis, krapu, ekor 
kuning, petak en ikan merah. 

In de wateren van Panarukan worden 
gevangen lajang, kembung, banjar, teri, 
tongkol en tengiri. 

De vis wordt gevangen door mlddel 
Yan majang, djabur, ngalet, djaring 
(netten) , pantj ingan (hengels) en sero. 

Belangrijkc hoevcclhedcn verse vis 
worden elke dag in ijsverpakking per 
opelettes en tr:ucks van Pasuruan en 
Probolinggo naar Malang en Surabaja 
getransporteerd, terwijl de vis uit Pa
narukan gewoonlijk 'naar Bondowoso 
en Djember en andere plaatsen in de 
bipnenlanden van de Oosthoek wordt 
uitgevoerd, waar de heerlijke verse 
zeevis steeds gerede markt vindt. 

Op de vindplaatsen zelf kost verse zee
vls R. 1.- tot R. 2.- per kg. al naar 
&elang de soort, terwijl ln het ,binnen
Jand" dezelfde hoeveelheld vis een prijs 
maakt van R. 2.- tot R. 3.-

Niet aile gevangen vis wordt in verse 
toestand op de markt gebracht, doch een 
gedeelte wordt oqk gezouten, ger:ookt of 
redroogd, bij welke werkzaamlTeden ook 
dulzenden Indonesiers betrokken zljn. 

Gedroogde, gerookte en gezouten vis, 
worden in grote hoeveelheden per trein, 
bus, taxi, opelette of ander vervoermid
del naar Malang, Surabaja, Modjokerto, 
Lumadjang, Bondowoso, Dj ember en an
dere plaatsen in de binnenlanden van de 
Oosthoek vervoerd. 

Van evengenoemde visproducten wor
den per maand ult Pasuruan gemiddeld 
50.000 kg., ult Probolinggo 6.000 kg. en 
uit Panarukan 14.000 kg. uitgevoerd, 
waarvan de pr1jzen per kg. tussen R. 3.
tot R. 4.50 llggen. 

Eerste vraag 

Dat de vraag naar genoemde 'Yispro
ducten altijd bet aanbod van de vis
sersplaatsen · van de Noordkust van 
de Noordkust van Oost-Java verre 
overtreft, blijkt wel uit bet feit, dat 
sedert enkele maanden te Panarukan 
toenemende invoer van gedroogde en 
gezouten vis plaatsheeft van Madura, 
bet eila nd Kangean en zelfs van Ma
kassar. 

Ten behoeve van het inzouten van vis 
wordt langs de gehele Noordkust van 
Oost-Java per maand niet minder da n 
10.000 kg. zout verbruikt, welk zout gro
tendeels uit Madura afkomstig is. 

Sedert de terugkeer van normale po
litieke toestanden in Indonesie, wordt 
van de zijde van de Indonesische rege
ring door middel van haar Dienst voor 
de Zeevisserij genoegzame aandacht ge
schonken aan deze belangrijke tak van 
de Indonesisch e volkshuishouding. 

Op belangrijke vissersplaatsen worden 
visserij-consulenten geplaatst, die de In
donesische vissers onderricht geven in 
de moderne zeevisserij en visvangst. Co
operatieve verenigingen worden door de 
visserij - consulenten gepropageerd, opge
r icht en voorlopig ook door hen geleid en 
beheerd, totdat de vissers deze werk
zaamheden zerf kunnen verrichten. 

Visveilingen 
Visveilingen zijn opgerich t, zoals te 

Bangil, Dringoe, Majangan (in het Pro
bolinggose), te Phaiton (Kraksaan ) en 
te Besoeki. 

Ook wordt steeds getracht verbeterin
gen aan te brengen op de bestaande 
traditionele vissersscheepje;;, welke 
slechts een beperkte vervoerscapaciteit 
hebben. 

Grotere zeewaardige- en voor dlt doel 
geschlkte prauwen worden thans ge
bouwd, waarmede de vissersbevolking 
vertrouwd wordt gemaakt. 

Door de Dienst voor de Zeevisserij 
worden de voor de visserij en visvangst 
belangrijke artikelen tegen lage prljs aan 
de vissers ver trekt, zoals zeilen, garens 
voor het vervaardigen van grote zeenet
ten, vishaken e.d. 

Pasuruan en Probolinggo hebben be
·Iangrijke werven voor de bouw van vis
sersschepen met een productiecapaci
teit van gemiddeld ~0 schepen per 
maand voor elke plaats. 

Het benodlgde hout wordt geleverd 
door de Dienst van het Boswezen. 

De vissersvloot van Pasuruan bestaat 
uit ongeveer 1030 prauwen, die van Pro
bolinggo uit 975 en van Panarukan uit 
1265 schepen. 

Muntjar 

Speciale vermelding verdient Muntjar, 
een vissersplaats gelegen in de residentie 
Besuki. Vooral de laatste 2 a 3 jaar heeft 
Muntjar grote bekendheid verworven in 
visserijkringen. Muntjar zelf heeft een 
vissersvloot van ruim 1.000 prauwen, ter
wijl de plaats per maand aangedaan 
wordt door 600 tot 700 ,vreemde" vissers
prauwen , die uit elders afkomstig zijn, 
zoals uit Madura, het eiland Kangean en 
andere vissersplaatsen. 

Slot : rie pag. 8 

Foto's gevraagd 
De bedrijfsfot.ograaf van de K.P.l\'1., 

empl. F.M. Welter, hecft per 1 April 
in verband met zijn terugkcer naa r 
Nederland ontslag uit de dienst' der 
maatschappij gevraagd en gekregen. 

De redactie van ,de Uitlaat" wil deze 
gelegenheid niet ongebruikt Iaten om 
empl. Welter een goede reis naar en 
een prettig en bovenal nuttig verblijf in 
Nederland toe te wensen. Zij dankt hem 
voorts voor het vele, dat hij in de loop 
van meer dan 3 jaren voor ,de Uitlaat" 
heeft gedaan. Het is o.m. het vertrek 
van de. bedrijfsfotograaf en h et daaruit 
voortvloelende verlies van de dubbele 
fotopagina in ,de Uitlaat" geweest, die 
het besluit van de redactie heeft ver
h n.ast om h et pagina-aantal in te 
krimpen, hoewel dit toevalligerwijze 
coincideerde met stijgende drukkosten 
en het papiertekort. 

Nu de geregelde fotopagina's zullen 
verdwijnen staat de redacteur van ,de 
Uitlaat" net als aan h et begin van zijn 

I 
taak ais zodanig, voor de mpeilijke op
dracht om Ieder nummer van ,de 
Uitlaat" toch nag met een aanta1 foto's 
te versieren, die nu eenmaal meer nog 
dan het gedrukte woord de aandacht 
van de lezers plegen te hebbep. Hoewel 
fotograferen een dure llefllebberij is, 
zal het misschien toch nog wei eens 
voorkomen, dat een (niet) K.P.M.-er , 
een aardige foto maakt of ln zijn bezit 
krljgt, die voor publicatie in ,de Uitlaat" 
geschikt is. De redacteur verzoekt hier
bij daarom drlngend zodanige foto's aan 
hem op te zenden. Zlj zullen -indien 
gewenst-- worden geretourneerd. Ook 
negatieven (met vermelding van onder
werp) zij n welkom en kunnen door de 
redactie worden afgedrukt, ten behoeve 
van , de Uitlaat". Voor~H het Amster
dal'!'lkantoor zal op het gebied van goede 
scheepvaart-foto's uit Nederland veel 
voor de , Ultlaat"-redactie kunnen doen 
en zljn hulp wordt hierbij dan ook met 
klem ingeroepen. 
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, Roggeveen" 
proefkoniin. 

Opleiding A.l.R.I.-duikers. 

Bet vroegere K.P.l\1.-schip_ .,Rogge
veen", dat Jn 1942 -vermoedelijk ten
gevolge van een ketel-ontplofflng
gebeel bovendeks uitbrandde, beeft al 
die jaren in bet bassin van bet 1\larine
Etablissement in Surabaja. gelegen. 
Tijdens bet ongeluk lag de , Roggeveen" 
aan de Modderlustkade. De J appen 
badden van bet wrak blijkbaar last 
en versleepten bet. Tbans is de ,Rog
geveen" proefkonijn bij de opleiding 
van manscbappen van de I ndonesiscbe 
Marine door bet Duikbedrijf van de 
Koninklijke Marine. In bet kader van 
deze opleiding tracbt men de , Rogge
veen" te , licbten". 

Dit ,lich ten" geschiedt slechts symbo
llsch. Het gaat er om de manschappen 
van de A.L.R.I. de knepen van bet dui
kersvak bij te brengen. Als men zover is 
en de .,Roggeveen" is .,gcli<!hl", dan wordt 
b et wrak -waaraan geen eer meer te 
bebalen is, zelfs niet voor de voortref
felijke Werkplaatsen van onze onvolpre
zen K.P .M. - naar diep water geslecpt en 
tot zlnken gebracht. Maar zover is bet 
nog lang niet. 

Als studieobject is de .. Rogge ver n " ern 
buitenkansje. Blj de explosle van destljds 
llep de .,Roggeveen" een knik op In de 
romp aan bakboordzijde, die onderaan 
ontaardde in een scheur en bovendeks 
tot een rimpel. Het gevaar voor brekeo 
van de romp is daardoor nlet denk
beeldig en om straks nlet met twee 
stukkeo van een schip te blijven zitten, 
moet er uiterst beboedzaam worden 
gemanoeuvreerd. 

Uit: .,Nieuwe Courant". 
------,----

Hoofdkl. 2e klas Tan Kheng Seng, die 
op 16 Maart te Makassar jubileerde. 

(zie K.P./11.- journaal). 
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Afscheidswedstriid Mr. De Koe 
Ter gelegenheid van hct u.s. YP r · r k 

met E. V. van mr. De Koe boo•l het Tl'n
nisbcstuur hem op Eerste Paascbdag een 
,arscbeid" ann op b et Logeergebou\\ ten 
nisveld. Gasl.en waren de ,Internatio"
mensen. De heerste er een gezellige en 
sfeer. 

De hercndouble De Koe-Hart begon 
onzeker, doch beldc heren herwonnen 
bun zelfver trouwen en besloten hun par
tij met 4-6, 6-1 en 6-2. 

De beer Hart was In topvorm. 
want h!j speelde met eeo racket, ,,Made 
in Melbourne". Alles lukte en zijn 
volleys en smashes vieleo bljzonder op. 

De .,mixed double" mevr. v. d. Schilden 
/ hr. Scholte (P. Z./T. D.-H. K.) won met 
sprekende cijters, t .w. 6-1 en 6-2. Deze 
Djakara-Amsterdam-combinatie vlotte 
paling balk en Bartje (deze tennlscrack 
mag nog zes maandjes hier blijven) 
kan de tennisplocg nog ultsteke:ndc 
diensten bewijzen. 

Dootjes (Cl./ H.K.) en Dam <em. 3/ 
HK.) verloren (~. 11-9 en 1-6) van 
twee ,Internatio"-nestors, die het beste 
met een muur waren te vergelijken, want 
iedere bal kwam terug. J eugd!g entbou
siasme .contra rustige bezonkenheid en 
routine. Speciale vermelding verdlent Hr. 
Roodenrijs, die in momenteo van klem
mende spanning steeds weer de , note 
gaie" wist te vinden eo de toeschouwers 
larigs bet lijntje deed uitbarsten In een 
schaterlach. Dootjes speelde zijo , mai
den"-match en voldeed prima. Deze 
voort~;.effelijke hockeyer demonstreerde 
op de tennisbaan een st.ick-techniek om 
van te watertanden. · 

De dames V. d. Schllden/Van Al tena 
(Seer.) betraden ~en gloeiend hete ten
nisba an en speelden de wedstrljd van 

VTSSER ... ~ Co. - DJAKARTA 

haar Ieven. Op Pt~ ~Ls-ZaVr w• badden 
bc!de dames zwaar getraind en de ver
wachling was gerechtvaardlgd, dat de 
tegenpartij op verbeten tcgenstand kon 
rekenen. Onze dames wonnen met 6--4 
en 6-4. 

Langs d<>ze weg wenst de Tennisclub 
mr. De Koe en zij n gezin een pretllg 
vcrblijf in Nederland. Zij rocpt hen een 
.,t.ot weerzieos" toe. 

Vervolg : 

Visserij op de Noordkust 

van Oost-Java 
In de wateren van Muntjar worden 

grotendeels lemuru en haalen gevangen. 
De vangst van deze vissoorten ge· 

schiedt des nachts door bet lokken van 
de vlssen mlddels fakkels of stormk!ng· 
lam pen. 

Lemuru wordt gewoonUJk tot de 
maand April gevangen, terwlj l de haal· 
envangst bet gehele jaar door plaa!J 
hectt. 

De baaien worden om tweeerlei rede 
ncn gevangeo, n.l. om het vlees, da 
meestal gezouten wordt en om b et ve 
waarvan .,Indoneslsche levertraan 
wordt vervaardigd, die op Java een be· 
langrljke markt heeft gevonden voor d 
bereidlng van allerlei geneesmiddelen. 

De productie van haaienvet te Muntj 
bedraagt 2.000 liter per maand. Wanne 
de Dienst voor de Zeevisserlj er in 
slagen deze zeevisserij op moderne lee 
te scboeien en de vissers op een hoge 
geestelijke ontwikkellng brengen , d 
kan te deze belangrijke tak. van vo 
bestaansmlddel tot tlen maal de bu!di 
capaclte!t worden opgevoerd. 

Ult: .. Nleuwe Courant 
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