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* PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONIN'KLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

M A AT S C H A P P IJ C H A R T E R T 
N A N C Y M 0 L L E R" 

THA.NS 18 BfflTENLA.NDSE SCHEPEN 

IN CHARTER V A.N ONZE MA.IiTSCHA.PPIJ 

Onze maatschappij heeft enkele 
weken geleden bet bijna 4500 ton 
metende, onder Britse vlag varende 
vracl!tschip Nancy M o II e r , toe
behorende aan de ,Moller Line'' te 

Bongkong, gecharterd voor de vaart 
in de lndgnesische wateren. 

Op zichzelf is het geen bijzonderheid, 
dat onze ma-atschappij schepen chartert. 

Zij heeft, gelijk bekend is, een aantal 
buitenlandse schepen voortdurend in 

charter en de lijst van charter-schepen 
is -al naar gelang de charters eindi
gen- steeds aan wijzigingen onderhevig. 
Hieronder Iaten wij nog eens een lijstje 
volgen van de sch epen, welke op het 
ogenblik, dat wij dit schreven , bij de 
K.P.M. in charter voeren . 

De Nancy Mollet is het schip, dat met 
rubber voor de Chinese Volksrepubliek 

MR. HENS NAAR 

NEDERLAND 

Onze president-directeur, mr. 
W. M. Hens, is vrij plotseling 
met ziekteverlof naar Nederland 
vertrokken. Het is niet bekend, 
hoelang mr. Hens in het moe
derland zal mo-eten vel.'ltoeven. 
Namens he~ gehele personeel, 
mogen wij hem een zeer spoedig 
algeheel herstel van gezondheid 
toewensen, alsmede een snelle 
terugkeer naar Indonesie, waar 
zijn krachten slechts node kun
nen worden gemisrt. 

onderweg was, toen het em,bargo op 
strategische materialen werd afgekon-
digd. Het schip werd door een Brits 
marinevaartuig aangehouden en met 
zijn lading naar Singapore teruggestuurd 
om de lading rubber aldaar te lassen. 
De aan board van het schip zijnde rub
ber had, naar verluidt, een waarde van 
ren millioen pond sterling. Na Iossing te 
Singapore is het schip door ons ge
charterd. 

In totaal varen thans 18 schepen in 
charter van onze maatschappij . Enkele 

daarvan zijn a! ,oude bekenden" zoals 
de Empire Jamaica, de San J eronimo, 
de Shapur en de Ban Hong Long, resp. 
onder Britse-, Panamese- , Br~tse- en 
Panamese vlag varende . . Van de , Moller 
Line" h eeft onze maatschappij voorts 
nog in charter het s.s. Hannah Moller. 
Vgorts het onder Britse vlag varende 4400 
ton metende s.s. Incharran; het onder 
Panameese vlag varende 5050 ton 
metende s.s. Eastern Venture; het onder 
Panamese vlag varende 5050 ton 
metende s.s. Mina; het eveneens onder 
Panamese vlag varende. 3300 ton 
metende s .s. Adelanto; het onder Pana
mese vlag varende ruim 2900 tons 

. metende s.s. Ganandoc ; het onder Noorse 
vlag varende 2350 tons metende s.s. 
Marosa; het eveneens onder Noorse vlag 
varende 2975 tons metende s.s. Pronto; 
het onder Noorse vlag varende 2900 tons 
metende in 1949 gebouwde m.s. Mui Ann, 
het onder Britse vlag varende 3000 tons 
meten de s.s. Helikon ; het onder Noorse 
vlag varende 2000 tons metende s.s. 
Halvdan; het eveneens onder Noorse 
vlag varende 2100 tons metende s.s. Ibis 
en tenslotte het onder Panamese vlag 
varende 3000 tons metende s.s. Oriental 
Phoenix. 

----------------------------~ 
IN MEMORIAM 
M.P. KONING 

De nog srteeds toenemende 
onveiligheid en J>andeloosheid in 
dit eens zo vredige lndonesie 
heeft wederom een offer geeist. 

E(m der meest toegewijde 
medewerkers van onze maat
schappij is hlervan op 1 Juli j.I. 
het slachtoffer geworden ; een 
man, die door familietraditie de 
Koninklijke Paketvaat'lt Maat
schappij niet slechts als een be~ 
drijf beschouwde, maa:r die in 
haar taak in deze Archipel ook 
een ideaal zag, een poging om dit 
land to~t verdere ontwikkeling te 
brengen. 

Een man ook, die van nature 
steeds bereid was om anderen te 
helpen, die geliefd was bij zijn 
ondergesehikten, gezien bij zijn 
collega's en werd gewaardeerd 
door de gehele maatschappij. 

Lafhartige bandieten, niet te
vreden met roof aileen, moesten 
een :einde maken aan het Ieven 
van een man nog zo vol to.e
kom!>tplannen. 

Met zijn vrouw zou Koning 
deze maand voor een welver
diend verlof naar Nederland ver-

I trekken, waar een weerzien 
wachtte met zijn vader -onze 

- Oud-President- en moeder, die 
nog het vorige jaar bij een reis 
door Indonesie zo vol belangstel
ling bleken voor het werk van 
de K.P.M. 

Diepe. deernis vervult ons bij 
de gedacMe aan de echtgenote 
en de ouders, die door dit verlies 
zo zwaar zijn getroffen. 

Wij hopen, dat zij ifroost mogen 
pittten uit de wetenschap, dat 
allen, die Koning hebben gekend, 
hem zullen gedenken als een 
goed mens. 

Hij ruste in vrede. 

D. !ken-

----------------------------.: 
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Lotsverbondenheid tussen : 

,VAN LINSCHOTEN" EN ,VAN SPILBERGEN" 
EN DE JNDONESISCHE WATEREN 

, ,.. • ...: t vorige nummer spraken wij in ons artike l over de door om:e maat-
schappij in Nederland bestelde nieuwe scb epen a l terloops over de namen 
,.Van Spilbergen" en ,Van Linschoten", welke deze sche pen b ebben gekregen. 
Beide schepen memoreerde n wij toen reeds in onze bescbouwing van de ,le
vensgescbiedenls"' van bet s.s. , Le Maire". Wij wiUen op de geschiedenis van 
de ,Van Linscboten" en , Van Spilber gen " tbans wat n ader ingaan . 

De , Van Spilbergen " was een zuster
schip van de oude , Le Maire" en werd 
evenals dat schip :meer speciaal voor 
h et Molukken -verkeer gebouwd, of
schoon het gedurende de eerste 2 ja ren 
van h aar verblijf in de wateren van deze 
archlpel werd ingezet op de J ava-Aus
trallelijn . Dlt bl!jkt o.m. wel uit een op. 
m er king ln de ,Zwarte · Leugenaar", da t 
de , Van Spilbergen" op een van z!jn 
reizen 1.500 West--Australlsche , bevach
te" en 1.800 geschore.n schapen kon 
ver.voeren, h etgeen op zichzelf al een be
wijs is van de waarheid van het beken
de Nederlandse gezegde, dat er veel 
makke schapen in een hok (c.q. schip) 
gaan. 

Oit is no. 11-zesde jaargang van 

P er o neels- eo voorlichtiogso rgaan 
van de ~.V. K ooinklijke P a ke t
vaart Maat ch appij . 

0 
Oit numme r bestaa t uit 1% pags. 

0 

Seide verkocht 

De ,.yan Sp!lbergen" en de .,Van 
Linschoten" was echter een ander lot 
beschoren da n het s.s . .,Le Maire·•, want 

zou ~n geworden a ls Jan Huygen van 
Ll.n.schoten, die In 1563 te Haarlem werd 
geboren en op 8 Februa ri 1611 te Enk· 
huizen overleed . 

, ,Reysg heschrift'' 
Wa nt deze avon t uurlijke aangelegde 

jongema n trad a! op 20-jarige leeftljd 
in dienst va n de Aartsbisschop van Goa 
te Lissa bon, waar h!j zich 6 jaren lang 
door het afschrijven van archief
stukken een schat van gegevens omtrent 
aile kustgebieden van de S tille- en 
Indische Oceaan verwierf, waaruit hij 
later zijn wereldberoemd geworden 
,,Reysgh eschrlft" grotendeeis heeft sa
mengesteld. De persoonlijke erva ringen, 
die hij opdeed, toen h!j in 1589 als klerk 
een rels naar het t oenmallge Indie mee
maakte en toen h ij va.n 1590 tot 1591 al.s 

Overna m e uit de inh o ud van di t 
b l ad i lechts geoorloofd met 

bronve rmelding. 
Het B . .!. ,Van L insclwten". 

0 

Aile s tukkeo . , d e Ui tlaa t" be
tre ffende , t e adressere n : 

Aan d e R cd act ie van 
, De lTi tl aa t", p/ a K .P.M. 

DJAKARTA. 

1950: Bevred igeod. 

0 
18 schepen in charter 

0 
Promoties per 1 Juli 1951 

0 
Mijmeringen in m 'n voortuin 

0 
Invalide in b et bedrijfs leven 

0 
Adj. ch e f Koning vermoord 

, ~------------------------· 
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Zeevaar t uit 'n boekfe. 

beide werden verkoch t. De ,.Van Spil
bergen " ging in 1949 naar Hongkong 
voor de sloop en de ,.Van Linsch oten" 

· naar Saigon. Laatstgenoemd schip werd 
op 19 Juli 1939 te Tandjong Priok aan 
kopers, de , Societe des Affreteurs Mari
t imes Indochinois" opgeleverd om door 
deze rederij in de vaart te worden ge
bracht als de .,Gouverneur-General 
Alexandre Varenne". 

* 
Als men ook nu weer h et lot van deze 

schepen zou gaan vergelijken met de 
levensloop van de personen, naar wie zij 
zijn genoemd, zou hiervoor 'blj het s.s. 
, Van Linschoten" kunnen dienen, dat 
zij belden twee , bazen" h ebben geh ad. 
Als de gouverneur-generaal Alexandre 
Var enne had kunnen schrlj ven , w!e zal 
zeggen, of hij dan niet even beroemd 

agen t op de Azoren verbleef, gaven zijn 
boek -d.at hij in 1592 te Enkhuizen sa
menstelde en dat eensdeels is te vergelij
ken met een consulair rappor t en ander
deels een schat va n zeUaanwij zingen 1n
h1eld- een nog betrouwbaarder kleur. 
Zo zelfs, dat de Compagnie, dte toen 
juist haar organisatie in practijk gtng 
brengen, zich hierop h eeft verlaten en 
Houtman volgens de aanwijzingen ult 
dit boekwerk naar de Oost is gevaren. 

Van Linschot.ens bijdrage aao de 
opkomst van de Nederlandse scheep
vaart is zeker niet gering geweest, 
b oewel hij daar aan niet zijn physieke 
krachten beeft gegeven , doch wei 
zijn ken nls, weJ.ke bij door s tudie en 
navorsiog bad ver krcgen . 

Slot zie pag. 12 



Stoutmoedig plan : 

DE INVALIDE IN HET BEDRIJFSLEVEN 
De invalide moet zijn plaats kunnen vinden in bet bedrijfsleven, hij moet 

in staat gestelci worden zijn aandeel bij te dragen tot verhoging van de productie 
en voor wat hij presteert, dient hij volwaardig te worden beloond. De invalide 
dient geen compensatie te vragen van de belastingen, zoals wei eens werd voor
gesteld. Die gang naar (de Nederlandse minister van financien) Lieftinck moet 
hij niet willen maken - doe t hij dat wel, dan bewijst hij, dat hoe de invaliditeit 
zich ook meester heeft gemaakt van zijn geest. Met deze woorden heeft de beer 
B.F.F. Kop, zelf invalide, eigenaar van een kleine textielfabriek te Ermelo, ~n 
bet , Alg. Handelsblad" geschetst, hoe hij zich de oplossing denkt van bet 
vraagstuk van de invaliden. En daarbij heeft hij nog een stoutmoedig plan in 
petto: een fabriek met een groot percentage invalide arbeidskrachten . 

Er zijn over de 100.000 invaliden jn Nederland. De beer Kop is er zich van be
wust, dat een verhoudingsgewijs vrij groot aantal niet in bet productie.proces 
kan worden ingeschakeld. Maar er is een aanzienlijk getal, dat wei op de een of 
andere wijze kan werken. Meer dan tevoren zullen werkgevers moeten uitzien 
hoe zij dit reservoir van arbeidskracht kunnen aanspreken. P.T.T. heeft een lof
felijk voorbeeld gegeven met de tewerkstelling van invalidlm. Onlangs is in 
Apeldoorn in de gemeente-gasfabriek een klein~ telefooncentrale in gebruik 
gesteld, speciaal voor bediening door een invalide, die door een explosie bet ge
bruik van ogen en handen had verloren. Van de 7000 oorlogsinvaliden heeft m en 
tot nu toe 20 % aan geschikt werk kunnen helpen. 

Bij P.T.T. werken thans in bet geheel44 invaliden, bij Philips 26. De beer Kop, 
die het probleem van de invalide van alle kanten heeft onderzocht en zich geen 
illusies maakt over een spoedige en algehele oplossing, meent toch dat er meer 
kan worden gedaan dan op bet ogenblik geschiedt. 

Zijn eigen levensgeschiedenis is er een van bet zegepralen van de ongebro
ken geest over een invalide lichaam. In 1939 werd hij getroffen door gewrichts
rheumatiek. Vier jaar lang kwam hij niet van zijn Amsterdamse bovenhuis. Hij 
moest van steun Ieven en al die jaren worstelden zijn gedachten met de afhan
kelijkheid, waartoe zijn invaliditeit hem op zijn 24ste levensjaar had gedoemd. 
In de loop van de oorlog ging hij naar Ermelo, kwam er op een boerderij. En be
gon langzaam de weg terug: omhoog. Hij werd er zich van bewust dat aileen 
bet lichaam invalide is, dat de geest, de wil, boven die handicap uit kan stijgen. 
Hij behoefde geen steungelden meer te ontvangen, hij wist zich voor zichzelf, 
voor zijn vrouw en zijn zoontje een bestaan te verwerven. Hij pakte van alles 
aan, stond met ongeregelde handel op de markt. In 1946 begon hij een volkswinkel 
in manufacturen in Ermelo, aan een stil weggetje. In de plaatselijke bladen was 
hij een geregeld adverteerder: de klanten kwamen, zij werden door zijn vrouw 
geholpen . 

Confectiefabriek 

Bij de winkel is enige tijd geleden een 
kleine confectiefabriek gekomen, waar
voor een gebouwtje werd .geplaatst in 
de tuin achter het perceel. Een maand 
geleden werd het fabriekje, de Ermelose 
Textiel Industrie, geopend. In zijn rol
stoel zit de heer Kop thans in zijn kan
toortje, zijn gebogen vingers kunnen 
niets beginnen met de t;oetsen van een 
schrijfmachine, maar bet feit, dat hij 
in zijn j eugd een _bijzondere liefhebberij 
had voor schoonschrijven werpt nu zljn 
dividend af : hij kan met potlood zeer 
leesbaar schrijven . Om te kunnen roken 
moet hij de sigaret in een stokje, waar
aan een ha:akje is bevestigd, naar z!jn 
mond brengen. 

Tewerkstelling invaliden 

, Het ergste is, dat de invalide denkt 
ook geestelijk minderwaardig te zljn", 
vertelt hij ons. En dan schetst hlj ons 
zljn plan om werk te verschaffen aan 
invaliden, normaal werk, dat hun Ieven 
weer doel kan geven, b et zelfrespect 

kan herstellen. Medelijden heeft de in
valide niet van node, wei medeleven. Hlj 
moet niet bet voorwerp zijn van de be
moeiingen van maatschappelijke wer
kers maar van werkgevers. 

In de toekomst hoopt de beer Kop een 
aantal invaliden in zijn eigen bedrljf, 
zodra hlj dit kan uitbreiden, te kunnen 
plaatsen. Er werkt nu een invalide 
vrouw, er zal nog een invalide melsje 
bij komen, maar wanneer hij er nog 
enlge gebouwtjes bij kon plaatsen, had 
hij zich een uitbreiding gedacht, waarin 
naast tlen ptocent valide werkkrachten, 
negentig procent invaliden te werk kun
nen worden gesteld. Dezen zouden in de 
onmiddellljke nabijheid hun slaapzaal, 
recreatie- en eetvertreltken mooten vin
den. Het zouden ui.teraard invallden 
zljn, geschikt om te werken in dit be
drijf. Een van de moeilijkheden, die moe
ten worden overwonnen is de omstan
dlgheid, dSit in een dergelijk complex . 
van gebouwen, ook wanneer de opzet 
vrlj bescheiden is, vrij vee! geld moet 
worden ge1nvesteerd. De heer Kop is er 
echter van over tuigd, dat ook hier een 
oplossing voor is te vinden. 

FIETSENDE ZEELUI 
Ter navolging ? 

De schepen van de grote Deense 
vloot van J. Lauritzen te Kopen
hagen, krij gen fietsen aan boord, 
teneinde de bemanningen in de 
havens in de gelegenheid te stel
len fiets tochten in de omtrek te 
maken, zo lezen wij in de , Ship
building and Shipping Record" 
van Maart j .I. 

Wij vinden dit een uitsteko\nd 
idee, dat ook in Indonesie onge
twij feld opgang zou maken, waar 
ihet grote aantal ligdagen fiets
tochten tot ver in de omstreken 
van de havenplaatsen mogelijk 
maakt. Misschien zouden zelfs 
,bromfietsen" kunnen worden ge
bruikt, met het oog op het klimaat. 

KANTOORVOETBAL 

K.P.M.- Lindeteves 7- 3. 
Ons eerste K.P.M .• elftal heeft een 

klinkende overwinning geboekt op de 
ploeg van Lindeteves, die met niet 
minder dan 7-3 werd verslagen. 

Lindeteves, die - tot overmaat van 
ramp- door het te laa~t komen van en
kele spelers de wedstrijd met negen man 
moest aanvangen, kwam al spoedig tot 
de ontdekking, dat de voorhoede van 
bet K.PM.-elftal in een schotvaardige 
bui verkeerde. Laten we erbij zeggen, 
dat de in h et eindcijfer 7 uitgedrukte 
productiviteit van bet eerste elftal, 
ongekend is. Zij resulteerde bij de r ust 
in een 3-0 voorsprong. Alle drie goals 
waren reeds gemaakt en gepatenteerd 
in de eerste 10 minuten van deze wed
strijd. Na die tien minuten was bet 
Lindeteves-elftal compleet en ging bet 
een ietsje minder van bet bekende leien 
dakje. 

Na de thee volgde opnieuw een K.P.M.
, kwartiertje" en was de stand al spoe
dig 5-0, waarmee echter de honger 
naar doelpunten nog niet scheen te zijn 
gestild. Lindeteves gaf ech ter niet op en 
bleef hardnekkig aanvallen. Het harde 
werken van het elftal werd tenslotte 
beloond met geredde eer (5- 1) , kor t 
daarop gevolgd door het zesde doelpunt 
van de K.P.M. en een tweede goal van 
de Lindete(le)visiers. Nog eenmaal kwam 
aan beide partij en de beurt om een doeJ. 
punt te maken en zo werd de eindstand 
7-3. 

De fabrikan ten van de K.P.M.-doel
punten waren Lips (5 stuks) en Zomers 
(2 stuks). · 
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MAN OVER BOORD l 
Het oude, afgeleefde Chineesje 

Voor h en , die uit Indonesie naar Nederland komen en daar (nog) nie t 
over elgen ruiddelen van bestaa n beschikken, staat een groot opvang-apparaat ge
r eed . Op a ile mogelijke m anieren worden zij geholpen. 

Dat. bet ook a nders kan, bewezen de Engelsen na de overdrach t van de sou
verelniteit in India. Wle toen als daar- geborene naar Engela nd wilde gaan, 
ondervond Die t de minste bulp en als hij er na zes maanden nlet in was ge laagd 
:deb een werkkring te verover en , moest hij onmlddellijk terugkeren naar India. 

Wat. Nederland op dit gebied dod, is iels, dat practisch nog nlet eerde r in de 
ge chledenis in vertoond. W eronder laten wij een korte sche ts -volgen van de band 
van de oucl K .P.I\1.- k apt. B. Poeder over een nrme Chlnees,.,die bang was om 
n aar zijn vaderland terug te ker en . Voor hem bestond hetzelfde probleem, 
maar er was geen oplo sing voor ontworpen . 

Te Benoa <Zuld-Ball) was h.ij aan 
boord gekomen. Onze tweecle (K.P.M.) 
stuurman, die passagebiljetten der dek
passaglers had gecon troleerd, beschreef 
hem later a1s een zielig oud ventje, half 
blind, met een gllmmend zwart jasje aan 
en een gek hoedJe op. Wan.rschljnlljk 
hadden we te doen met een uitgestotene 
ult de Chinese samenlevlng, die na jaren 
ploeteren door z'n famllle of werkgever, 
oud en zlek, met een kaartje t.ot Singa
pore en onvoldoende geld voor de rest 
van de rels naar China werd terugge
zonden. 

Het \.oenmaUge (Ned.-Ind.) Gouverne
ment stond nlet toe, dat men deze zleke 
stumpers hler llet zwerven, maar liet 
hen op kosten van de farnilie of werk
gever verplegen. Om dlt te voorkomen, 
werden zlj tljdlg naar China geexpe
clleerd. China, waar practisch geen over
heidszorg bestaat en wan.r ze dikwijls 
midden in de winter, zonder geld en met 
geen andere kledlng dan de dunne jas 
en broek, waarmede zlj ult lndonesle 
vertrokken, aankwamen. 

slechts ouden van dagen, zleken en 
"maatschappelljk mlslukten. 

Toen nu tussen Soerabaja en Sema
rang, na a!loop van z'n wacht, onze 
derde ottlcler te mlddernacht z'n ge
brulkelJJke ronde maakte, trof hlj de 
koelle onder wiens geleide het oude 
mannetje tot Singapore zou relzen, 
zoekende nan. Wakker geworden door 
een van bakboord lnvallende stortbul, 
mlste hJj zljn metgezel, clle naast hem 
op een matje had geslapen. Een groep 
aan stuurboord .,mah jong" spelende 
Chinezen had nlets gehoord of gezien. 

Onmiddellljk werd alarm gemaa.kt, het 
gehele schlp werd afgczocht, maar de 
oude werd nlet gevonden. Aangenomen 
werd, dat de man In een aanval van 
ver twij !cling van board was gesprongen. 
Inmlddels was het roer aan boord gelegd ,, 

en stoomdc het schlp In tegtngcst.elde 
koers terug. Luisterposten werdcn uitge
zet, maar het geruls van de neergutsende 
regen en de aanwakkcrende wmd over
stemde alles. Het zien zou 1n deze inkt 
zwarte nacht door de aanhoudcnde 
troplsche storlbul zelfs met een goed 
zoekllcht ondoenlij k zljn geweest. Boven
dlen wisten we nlet, waar we zoeken 
moest.en, en wanneer de oude man 
ongeveer overboord was geraakt. 

Eenstemmlg werd dan ook door de ln
mlddels belegde scheepsraad beslolen na 
een uur zoeken de reis te vervolgen. Toch 
vlel het voltrekken van het doodvonnls 
zwaar. In een grote boog draaiden we 
terug op onze oorspronkelijke koers, 
waarmede de laat.ste hoop op redding 
vervloog. Voor aile zekerheld werd even 
later nog een tegcnkomend stoomsch!p 
met de morselamp op de hoogte gebracht 
en verzocht ul t te lulsteren, maar ook 
cllt zo.l wei geen succes hebben gehad. 

De volgende morgen te Semarang werd 
ten overstaan van havenmeester en po. 
lltie-autorltelten een scheepsverklaring 
a tgelegd en werden ook de Chinese ge
tulgen gehoord. Inderdaad bleek ooze 
veronderstelllng julst geweest te zijn en 
was de oude stakker op weg naar het 
,,Hemelse RIJks". 

Z'n scha.mele nalatenschap, bestaande 
ult een slaapmat, een kelhard paarden
haren kussentje en een oude ldst, gesloten 
met een nleuw hangslot, waarvan hlJ de 
sleutel had meegenomen, werd opgeno
men. Het slot bleek n1et van een degelljke 

(Slot: zle pag. 12) . . . 

Ik herlnner me nog een z1n ult ons 
a.ardrljkskunde-dlctaat : ,.De Chlnees, 
lj verlg, plenter en spaarzaam , keer t veel
a l In een zekere mate van welstand naar 
zljn land terug." De practljk heeft mlj 
dlt h eel anders doen zlen. De Chinees, 
wlen het. 1n Indonesle lnderdaad voor de 
wind ging, noch degene, die er met hard 
werken een karlg bestaan vond, denkt. 
er over het algemeen over naar China 
terug te keren . Het verhaal, dat elke 
Chinees in Chinese aarde wenst te wor
den begraven, berust op fantasle. De 
a rchlpel Is, :wals men weet, overdekt met 
graven van Chlnezen van a ile standen. 
In al de t!jd, 'dat lk zeit op China heb 
gevaren, heb ik noolt het lljk van een 
Chlnees ult het bultenland naar China 
vervoerd, dat nlet levend aan boord was 
gekomen. Velen stlerven gedurende de 
rels, dlkwljls verscheidenen per dag, 
meest van ouderdom of ultputt lng en 
soms probeerden familleleden of vrlen
den een dode mee naar China te smok
kelen. Maar dlt smokkelen had nlets met 
de aantrekkingskracht van de Chinese 
aarde te maken. In omgekeerde rlchtlng 
zou men dlt waarschiJnliJk ook hebben 
geprobeerd. Met dit verschll, dat de men
sen, ell~ China verlleten, merendcels jong 
en krachtlg waren. Terugkeren deden Drukte in A!untok. 
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Oe lndonesische 
• 

ONGEVALLEN REGELING 
VERSCHILLEN MET OUDE BEPALINGEN TOEGELICHT 

Met ingang van 8 Januari van dit 
jaar is de republikeinse ,Undang2 
Ketjelakaan 1947" en de daarbij bo
rende regerings-verordening in bet 
gebele gebied van Indonesie van 
kracbt verklaard, met gelijktijdige 
buitenwerkingstelling van de ,Onge
vallenregeling 1939" en de , Ongeval
len-verordening 1939". 

Hoewel de algemene strekking der 
nieuwe wet dezelfde is gebleven als 
die der oude regeling, zijn er tocb 
zodanige verscbillen, dat bet ons 
nuttig voorkomt ze bier te vermelden. 

De verpllchting tot schadeloosstelling 
bestaat niet aileen, indien de werknemer 
in verbancl met zi}n beclrijjsarbeicl een onge
val is overkomen, cloch ook in geval de 
arbeicler in het beclri}f een ongeval is over-

BEVORDERINGEN PER 1 JULI 1951 
Wij bebben bet genoegen de volgende bervorderlngen onder bet 

nautiscbe- en tecbniscbe varende personeel van onze maatscbappij 
bekend te maken: 

NAUTISCH VAREND PERSONEEL : 
Van le stuurman tot gezagvoerder: 
E. Uit den Bogaard, J. G. Dibbets, P. Hooghamer, Kl. Boswljk, 

D. Schipper, B. A. Wilbrink, G. H. ten Hoope, W. Vader Mzn., J. Klijn, 
J. C. van Vulpen, W. Vader Dzn. en H. J . van Dljk. 

Van 2e stuurman tot 1e stuurman: 
H. P. Steggerda, A. W. P. Roozen, G. H. Groenhof, J . F . Kiepe, 

G. A. van Bentum, J. P. van Haeften, N. Splekman, J . P. Haaze, 
K . Klijn, E. W. Esser, W. Esselman, F. H. Roelofs Heyrmans, A. J. J . 
Hoencoop en D. J. Smit. 

Van 3e stuurman tot 2e stuurman: 
J . N. van Santen, A. B. Albrechts, H. L. van Dam, M. H. Mol, 

K. Glas, IL F. Ottenhoff, J. M. Westerkamp, C. Bood, H. Koch, R. 
Severien, B. R. Beekhuysen, C. P. v.d. Heyden, A. J. E. M. van 
Ekelenburg, J. Bakker, A. J. Manuputy, A. A. A. Persoon, P. Zonne
v~ld, J. L. Elmont, H. W. G. Kuster , H. Bax, E. van Daatselaar, 
J. H. F. Stausebach, S. W. de Rochemont en H. J . H. Krlstel. 

Van 4e stuurman tot 3e stuurman: 
J . W. F. van Hummel, G. van Rheenen, A. J. Leget, R. Klein, 

J . Roose, C. Oly, P. Bodde, J. A. van Beurden, A. W. Th. Wanders, 
J. Mulder , S . Sybranda, B. E. Douma, J. Sloothaak, G. A. Vreeken, L. 
Ruygrok, W. A. Supit, F. S. L. Kneefel, N. Dljns Jr., A. de Vries, 
W. E. Witteveen, W. A. Bal, A. H. Albers, B. Ch. Breedland, A. Postma, 
J . Swart, J . Foppen, A. den Hartog, L. J. Eyken, H. J. Kuyp, J. Harms, 
M. A. Bakker, C. W. Lubberts, D. C. R. M. Wevers, J. J . Maaskant, 
J. Elema, L. v.d. Molen, M. J. P. Hahyary en P. B. Nieland. 

TECHNISCH VAREND PERSONEEL : 
Van 2e werktuigkundige tot boofdwerktuigkundige: 
W. M. Wuthrich, H. W. Bakhoven, F. W. Muller, J. G. P. Scheltens, 

F. Kleian, J. M. R. Tumbelaka, J. J. H. A. Zindel, A. Sok, J . Nicolai, 
D. Hartman en A. v. der Wal. 

Van 3e werktlltgkundige tot 2e werktuigkundige: 
A. Haack v. d. Goes. J. B. G. Bakker, Ch. 0 . Faulhaber, A. D. Vos, 

s. Dam, B. Claasz Coockson, J. J. v. Leeuwen, J . Bogaard, J. c. s. v. 
Bijsterveld, P . Severljn, J . Coers, W. Mossel, N. Bartels en C. Bakker. 

Van 4e werktuigkundlge tot 3e werktuigkundige: 
L. J . Warbroek, A. C. Koning en J . H. Jentlnk. 

Van 5e werktuigkundige tot 4e werktuigkundige: 
A. Gillisse, H. M. v. d. Poll, A. J. den Hond, H, Mulder, R. I . 

Haarloo, J. Vorenkamp, E. Blommaert, M. F. Muller, G. B. Edw. v. 
Muyen, J . Verstraate, J. v. d. Bijl, R. Koppenol, H. van Vliet, R. H. 
Velsink, P . H. Bastiaans, Liem Khiem Tjo, F . Poelstra, A. E. Brard, 
F. L. J . Mager ·en A. J . A. W. Sahanaja. 

komen, d.w.z. dat ook al houdt bet ongeval 
geen verband met de arbeld betrokkene toch 
gerechtlgd is schadeloosstelllng te ontvangen. 
Het verband met de bedrljfsarbeld is dus 
vervallen. 

Het onderscheid tussen niet- en wei 
uitkeringspllchtige onderdelen van een 
bedrijf is komen' te vervallen. Is slechts 
een of zljn slechts enkele onderdelen 
van het bedrijf uitkeringsplichtig dan 
wordt daardoor bet gehele bedrijf onder 
de werklng van de nieuwe wet gebracht. 

De bepallng van de oude regeling, dat 
ingeval het ongeval te wljten was aan 
grove schuld of onachtzaamheid van de 
arbeider de werkgever de uitkering met 
maximaal de helft kan verminderen, is 
komen te vervallen. De andere uitzon
deringen op de uitkeringspllcht van de 
werkgever- opzettelljk veroorzaken van 
het ongeval door de arbeider en het zich 
niet onderwerpen dan wei onttrekken 
aan de behandeling van de door de werk
gever aangewezen geneesheer- zijn 
blijven bestaan. 

In de omvang van de schadeloos
stelling zOn de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. een vaste vergoeding van de kosten 
der begrafenis ad Rp. 125.-

b. De uitkering is op een veel hoger 
bedrag gesteld. 

I . Bij tljdelijke invaliditeit de 
eerste 4 maanden 100% dagloon 
daarna 50% van idem. 

II. Bij ov~rlijden wordt aan de 
nagelaten betrekkingen niet 
meer een uitkering ineens ver
strekt, doch een periodieke 
uitkering, die slechts in enkele 
uitzonderlijke gevallen in een 
uitkering ineens kan worden 
omgezet. Deze periodieke uitke
ring is maximaal 60% van het 
dagloon van de arbeider en 
wordt ook over de Zondag 
betaald. 

III. Het begrip , nagelaten betrek
kingen" is sterk uitgebreid en 
omva.t nu ook behalve de wedu
we (n) en de wettige kinderen, 
ouders, schoonouders, groot
ouders en ouderloze kleinkinde
ren, in wier levensonderhoud 
door de overleden arbeider werd 
voorzien. 

Ten aanzien van kennisgeving van 
ongevallen is slechts het model van de 
te bezigen formulieren en registers ver
anderd. Aangezlen deze nieuwe modellen 
nog niet verkrlj gbaar zljn, kan voorlopig 
nog worden gebruik gemaakt van de 
oude formulieren . 
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,LUTINE" NOG ; NIET LOSGELATEN 
NIEUW BERGINGSTOESTEL 

. 
Naar bet zicb laat aanzien, zullen 

eerlang opnieuw ernstige pogingen 
worden gedaan om de waardevolle 
goud- en andere ladingen ult gezon
ken scbepen te bergen. Er is nl. een 
octrooi-aanvrage openbaar gemaakt 
op een vinding van de beer N. Tb. 
Kos te Amsterdam, die bet-- daar is 
de uitvinder van overtuigd - mogel.ijk 
maakt om inderdaad tot de lading van 
de vergane (in vele gevallen) diep on
der water en onder een dikke zand
laag liggende sch{lpen door te dringen. 

Het bergingstoestel, zoals de beer Kos 
dat heeft ontworpen, wljkt op zichzelf 
weinig of niet af van de reeds meermalen 
toegepaste· apparaten. Het lichaam van 
het toestel bestaat uit een kegelvormige 
toren van gewapend beton, ca. 30 m hoog 
en met een grondvlak van 25 m dcor
snee. In bet midden van de bodem is 

6 

HOE LANGER HOE . .. .. . ! 

Het persoonlijke tintje in za
kelijke correspondentie wordt 
hoe langer hoe persoonlijker. 

Dit moge hlijken uit de nieuw· 
ste vinding op dit gehied: een 
foto 'tje gedrukt of geplakt naast 
de handtekening van de hrief
schrijver (-ster), opdat de lezer 
(es) ook kan zien, hoe zijn cor· 
respondent(e) er eigenlijk wei 
uitziet! 

Natuurlijk is dit gebruik nog 
zeer pas in zwang (en ook daar 
nog maar heel kort) in het land 
van de onhegrensde (on)mogelijk
heden, waar ook de enveloppe 
met gegommeerde sluitklep met 
pepermuntsmaak vandaan komen. 

Aldus lazen wij in , Doelmatig 
Bedrijfsbeheer ''. 

Wij mogen hieraan de opmer· 
king verbinden, dat het niet in 
de bedoeling van de K.P.M. ligt 
om dit systeem te gaan volgen , 
hoewel het m erendeel van het 
mannelijk- en vrouwelijk perso· 
neel uit bijzonder fotogenieke 
mensen hestaat en het de nogal 
droge bedrijfscorrespondentie on· 
getwijfeld hijwnder zou opfleu
ren . Het zou h et ,katje" van P.Z. 
erg verzachten als er een foto van 
des h eren Ter Braake secretaresse 
bij zou staan. 

een werkkamer uitgespaard, die een dia
meter heeft van 5 m en een hoogte van 
2Jf2 m. 

Het toestel kan tot boven bet wrak 
worden gesleept. Daar aangekomen kan 
h et ,gevaarte worden neergelaten tot b et 
grondvlak op de scheepshuid komt te 
rusten, muurvast en bestand tegen storm 
en stroom. Het toestel, dat de beer Kos 
zich heeft gedacht, kan de hulp van een 
bergingsschip ontberen. 

Is de scheepswand op deze wijze be
reikt, dan beginnen met de tot nu toe 
gebezigde berg!ngsapparaten de moei
lijkheden. 

Werkwijze 
De oploss!ng, die de beer Kos ter ver

krijging van octrooi aan de Octrooiraad 
heeft voorgelegd, komt op bet volgende 
neer. Van de binnenwand van de werk
kamer kunnen vier concentrische, ,tele
scop!sch" over elkaar schuiven de cylin
ders worden neergelaten, die bet weg
geperste water en zand, ook als men tot 
op en in bet schip is gevorderd, van de 
werkruimte afgeschermd :ti.ouden. 

Weer de ,Lutine" ? 
Vele pogingen zijn in de loop van tien

tallen jaren gedaan de gourlladingen van 
de gezonken L u .t1 n e en van vel"schei
dene andere vergane boten boven water 
te brengen. De beer Kos, die jarenlang 
heeft gevaren en ook actief heeft deel
genomen aan enige van de genoemde 
pogingen, meent te hebben ontdekt, 
waarom deze ten slotte hebben gefaald. 
De mislukte pogingen zljn z.i. niet 
slechts met een technisch daartoe 
onvoldoende apparatuur uitgevoerd, 
maar bovendien op de verkeerde plaats : 
op b et voorschip. , In bet achterschip", 
aldus de beer Kos, , bevindt zich 
nog voor een waarde van f 13.000.000 
aan gouden en zilveren staven." 

Het is de bedoeling van de beer Kos 
te komen tot de oprichting van een N.V., 
die de bouw en de exploitatie van een 
bergingstoestel volgens zijn idee ter hand 
zal nemen. 

Uit : ,de Telegraaf". 

Wii bieden ons lndonesisch 
personeel onze beste wensen 
aan ter gelegenheid van de 
Leba ran. 

De Redactie 

DE UITZENDING VAN 
RADIO NEDERLAND VOOR 

VAN RIEBEECK EN V /D HAGEN 

Op Vrijdag 18 Mei j.l. werd door ,Radio 
Nederland" een Koopvaardij-program
ma ,Bet Schip van de Week" uitgezon
den, bestemd · voor twee scbepen van 
onze Koninklijke Paketvaart Maat
scbappij, te weten het s.s. Van der 
Hagen en bet m.s. Van Riebeeck. 

Deze schepen bevonden zich in de In
donesiscbe wateren. 

Als vertegenwoordigster van de maat
schapplj was aanwezig mevr. M. Ch. ·W. 
Masselink, soc!aal werkster op ons 
Amsterdam-kantoor. 

Over de ontvangst van de uitzending 
ontving Radio Nederland van kapitein 
Vllill Alphen, geza.gvoerder van het s.s. 
Van der Hagen het volgende telegram: 

... , Etat major Vanderhagen enthousiast -
hadden goede ontvangst - danken U 
hartelijk". 

w.g. Kap. Van Alphen 

-
Dit telegram kwam nog in Hilversum 

aan voor de herhaling van deze uitzen
ding h ad plaatsgehad, zoda.t het Radio 
Nederland mogelijk was om kapitein 
Van Alphen nog dlezelfde avond in de 
tweede uitzending hiervoor te bedanken. 

De marconist van het m .s. Van Rie
beeck telegrafeerde via Scheveningen 
radio: 

, Uitzending 12.00 GMT Javazee prima" . 

Mevrouw w. Bennink-Schotanus, echt. 
genote van de le stuurman a.b.v. de Van 
Riebeeck schreef: 

, Even gauw een berichtje, dat ik nu al 
een telegram ontvangen heb van mijn man, 
waar o.a. i nstaat: , Uitzending uitstekend" 
l k ben er reuze blij mee". 

w.g. W. Bannink-Schotanus, 
Badhuislaan 12 

Hilversum 

De ouders van de 4e werktulgkundlge 
H. van Dam, a.b.v. het m.s. Van Riebeeck 
schreven: 

,. ..... . Naar aanleiding van de uitzending 
, Het Schip van cle Week" op 18 Mei j.l . dee! 
ik U mecle, dat ik van mijn zoon varende 
op het m.B. , Van Riebeeck" op 19 Mei een 
telegram ontvangen heb: 

,. .... .. Uitzending prima ontvangen. Harte-
lijk dank". 

Ook mede namens mljn vrouw onze 
hartelljke dank. 

w.g. w. Dam, 
Remise 2-Doorn. 



MIJMERINGEN IN 
Op de schepen van de tegenwoor

dige tijd heb je eigenlijk g~en tuin
tjes mecr. Vroeger bestonden die 
wei, n.l. op de ,Sink"-bootjes. Dat 
waren de scheepjes m et namen als 
,Singapore", 1 ,Singaradja", ,Sing
kara", ,Singkep", enz. Deze scbeep
jes hadden voor bet merendeel als 
tbuisbaven Singapore en h et acbter
stc deel op bet boofddck werd 
,tuintje" gcnoemd. Op bet cam
pagne-dek daarboven stond de 
,broodwagen" en de rocrkoning liep 
dus in ecn koker in bet midden van 
bet tuintje. Veelal was om deze ko
ker een plank aangebracht en dat 
was dan een tafeltje geworden. Op 
dat tafeltje zag men meestal voor 
acbt uur 's morgens bet flesje 
,stout" van de hwtk. staan en om 
twaalf uur was bet meestal ,ver
sicrd" met glaasjes jencver. 

Genoeg hierover, U weet nu wat aan 
boord een ,tuintje" werd genoemd en 
dat is nu verleden tijd. Aangezien er dus 
op de nieuwe vloot geen ,tuintjes" meer 
zijn, zult U zioh afvragen, hoe bet mo
gelijk is, dat ik in mijn voortuintje kan 
zitten mijmeren. 

Dat zit als volgt. 

De "tuin" 
Naast mijn hut is een stukje dek, 

waarop een zitje staat n.l. een rond 
tafeltje met vier stoelen. Toen dit zitje 
aan boord kwam, leek het - van hoven 
bezien - een nieuw zitje' doch aan de 
onderkant kon je zien, dat het a l meer 
dienstjaren had dan een derde stuur
man van de hedendaagse tljd. Bij kalm 
weer kun je in die stoelen zitten, doch 
bij een slingerend schip moet je zulke 
experimenten niet uithalen, want dan 
breken de poten (van de stoelen , bedoel 
ik) . 

De , begonia" 
Enfin, dat zitje staat er dus. Verder 

hangt aan de railing een bloemenbak. 
Deze heeft een collega door zijn scheeps
timmerman Iaten maken en ik heb 
aarde daarvoor uit de tuin van een 
K.P.M.-huis op Bornoo's Westkust Iaten 
halen. Toen deze aarde was geprepa
reerd met mest van de , lijn sappie·•, 
~eeft een medelij den de dame mij een 
geranium gegeven, daar deze plant 
stekjes oplevert, die je gemakkelijk kunt 
plantcn en die ,bet altijd doen". Deze 
geranium noem ik ech ter , begonia", 
aangezien ik die naam sympatieker 
vind. Kijkt U maar eens naar de vorm 
van de mond, wanneer iemand ,go" en 
wanneer hij , ra" zegt. In het laatste 
geval krij gt men bij sommige mensen 
een opening te zien, die je Of een herin
nerlng aan de goldrush van Klondike, 
Of aan -een oud kerkhof met zo bier en 
daar nog een zerkje, geeft. 

M'N VOORTUIN 
Oude tijden 

Mijn geranium beet dus begonia en 
doet bet goed, zodat mljn · bloemenbak 
groen is en bet stukje dek met zitje 
gevoeglljk , mijn voortuintje" kan wor
den genoemd. 

Entin, daar zit ik dan in mijn vrije 
tljd vaak te mijmeren en als iemand 
op mljn leeftijd zulks doet, denkt hij 
meestal aan bet verleden : de goede oude 
tijd. De tijd, dat ik aangenomen werd 
als stuurmansleerling bij de K.P.M. en 
zeeman werd. Ik herlnner mij nog als 
de da.g van gisteren, hoe ik op 27 Augus
tus 1921 - dus bijna dertig jaar gele
den - te Amsterdam aan boord stapte 
en mij meldde als stuurmansleerling 
voor de ,Koninklijke Paketvaart Maat 
schapplj" en daar in de leerlingenhut 
de zeemanskist vond met de uitrusting, 
die was geleverd door de firma Herber
man. Zo ga.uw mogelljk maar het blauwe 
werkpak aantrekken over je splinter
nieuwe witte overhemd, waarmee je 
's morgens van huls was gegaan en je 
werklust tonen. Het overhemd, dat 
's mlddags blauwer was dan de binnen
ka.nt van je blauwe werkpak en voor 
alt!Jd bedorven, ondanks je aan Moeder 
gedane belofte om er zuinig op te zul
len zijn. 

Het "Batavia" van vroeger 
Herinneringen. De goede oude tijd. 

De aankomst van bet scbip te Tg. Priok 
en de eerste indrukken. De eenzame 
klapperboom met het reclamebDrd voor 
,susu tjap njonja jang paling baik", 
die toen op de wal bij de ingang van de 
eerste haven stond. 

Herinneringen. De eerst.e avond vrij 
van dienst. De wal op naar kennissen 
in Batavia, die je een uitnodiging bad
den gestuurd. Het stationnetje te Priok. 
Retourtje gekocht en in je hagelwitte 
uniform en mooie pet in bet stoffige 
wagonnetje een plaatsje gezocht. 
Kaartjescontrole door een conducteur 
met een olielampje op zijn borst en een
zelfde pet op zijn hoofd als je zelf had. 
Aileen was zijn pet zwart en die op je 
eigen hoofd wit. En verder had die man 
nog een gekieurde hoofddoek tussen 
hoofd en pet. Op bet station Noordwijk 
afgehaald door de kennissen en vlug 
in een deleman gestapt en naar huis 
gereden. 

Plannen voor die avond waren om 
naar Starn & Weins te gaan, maar dan 
moest de jeugdige zeeman maar een pak 
van meneer aantrekken, want hij zou 
hun toch wei niet de schande willen 
aandoen, dat zij daar werden gezien 
in gezelschap van een , Paketje". 

De , centenbaku 
Mijmeringen, herinneringen, droevige 

en vrolljke utt de goede oude tijd. Wer
ken en leven bij de Paketvaart. De strijd 
voor de platte pet ter vervanging van 
de centenbak zoals de toenmalige pet 

werd. genoemd. De eerste overwinning 
in die richting, n.l . de toestemming van 
de directie om bij de ruimen een helm
hoed te mogen dragen. Later de zo be
geerde platte pet en de halve centi
meter extra goud op de epaulet van de 
eerste stuurman en de tweede machi
nist. De naamsverandering van machi
nist tot werktuigkundige. Strijd en over
winning. De grappen, - meestal goed 
bedoeld, - door de stuurlieden op de 
titel werktuigkundige: tuig blijf je. 
maar werken kunnen juille. 

Herinneringen: roemah-boeboer, sap
pie-dienst, paarden-dienst, babi-expres, 
roemah-poetih, Malay-street, muskieten
vloot en Dr. Yap, who had it before. 
Ik wil doorgaan met mijmeren in mijn 
voortuintje, doch de stuurman van de 
wacht onderbreekt dit met de woorden: 
, Kapitein, het vuur van Je Moer is in 
zicht". Ik ben uitgemijmerd en ga naar 
cte ·brug. 

Hoogachtend, 
MANUSPUTTY. 

Noot. ,Djemoer" is de naam van een 
vuurtoren in Straat-Malakka. 

De ,Biauwe Wimpel" : 

AMERIKANEN DAGEN ,QUEEN'' 
UIT 

In 1952 zal bet 51.500 ton metende 
Amerikaanse reuzenscbip, de United 
S tate s -bet grootste en snelste 
passagiersvaartuig, ooit op trans
atlantiscbe werven gebouwd- zijn 
eerste ov.ertocht maken van New York 
naar Southampton. Met dit schip, dat 
2000 passagiers kan vervoeren en een 
bcmanning van 1000 koppen telt, zul
len de Amerikanen een energieke gooi 
docn naar de , Blauwe Wimpel", bet 
ereteken, dat sinds 13 jaar in het bezit 
is van de Engelsen met de Q u e e n 
Mary. 

Dit schip beeft in 1938 de ,Blauwe 
Wimpel" gewonnen door in de tijd van 
3 dagen, 20 uur en 42 min. de Atlantische 
Oceaan over te steken - een afstand 
van 2.938 Eng. zeemijl- waarbij een 
gemiddelde uursnelheid van 31,2 knopen 
werd bereikt. (Op bet ogenblik neemt de 
Queen Mary er een extra-dagje voor, 
met bet oog op de kolenschaarste). 

De U n i t e d S t a t e s, die reeds in 
Juni van dit jaar te water zal worden 
gelaten, is zodanig ingericht, dat zij in 
geval van oorlog voor troepentransport 
kan worden gebruikt en dan ca. 14.000 
man zal kunnen vervoeren. Maar Groot 
Brittannie en Frankrijk hebben de 
Amerikaanse uitdaging aangenorrien. 
In beide Ianden hebben scheepsbouw
m:aatschappijen plannen tot bet bouwen 
van reusachtige zeeschepen, zo deelt de 
,.Daily Express" meda, waaraan wij dit 
bericht ontlenen. 
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Laud en VoiJ' van Irian: (I) 

VAN T ALEN EN KOPPENSNELLEN 
Honderd aparte talen - Het 

ktvaad der koppensnellet•ij. 
Dank zij bet Marineblad konden wij in vroeger nummer van ,de Uitlaat'' 

een overzlcht geven van de rol en posltle van Nederlands-Nienw-Gulnea 
(Irian) na de laatste Wereldoorlog. Wederom dank zij datzelfde Marineblad zijn wij 
tbans In staat enkele zeer Interessante bijzonderheden te vermelden, betreffen
de land en volk van Nieuw-Guinea, gebaseerd op een Iezing, welke de resident 
M. Klaassen In bet begin van dlt jaar voor de afd. Den Helcter van de Verenl
ging van Marine-Officieren heeft get:'even. 

De Papoea kent van huls uit geen 
schrift. Zo kon het voorkomen, aldus 
resident Klaassen, dat de ontdekklngs
relziger Lorentz op Nieuw-Gulnea een 
Paooea-ooperhoofd ontmoPtt.e. r!R t. ziin 
vooraanstaande positle te danken had 
aan een Chlneese fotograaf op Ambon. 
Op een tentoonstelllng had deze foto
graaf een paar zllveren en vergulde me. 
dallies gewonnen, deze op zljn rekening
papier Iaten afdrukken en een van deze 
rekeningen is daama op wonderlijke 
wijze weggewapperd naar de kust van 
Nieuw-Guinea. Daar maakte het stuk 
onverwacht carriere, doordat een van de 
snuggerste Papoea's zlch met dit myste
rleuze document in de hand tot opper
hoofd wist op te werpen. 

Een ander schrlft dan het onze, een 
rlmboeschrift, kennen de Papoea's wel. . 
Wanneer zij bovenstrooms in de benau
wenis komen, dan wei willen melden dat 
zij in aantocht zijn, hakken zlj met hun 
stenen bijlen spaanders en als deze 
spaanders in de stroom van de rlvier 
een nederzetting passeren, leest de be
volking deze seinen van het water af. 
Op tournee door het bos legt men tak
ken, twijgen en bladeren op een bepaal
de wljze neer om de anderen, die na
komen, berichten door te geven. Overdag 
seint men met rookkolommen, dat er 
gevaar dreigt. ~ Nachts geschiedt dlt 
met vuren en tenslotte heeft men de 
trltonschelp om slgnalen door te geven. 

100 talen 

Wat de Papoea's aan scbrift te 
kort komen, balen zij rijkelijk In 
door de veelbeid van hun talen. 

• Nieuw-Guinea kent meer dan bon. 
derd Papo.ea-talen, geen dialecten. 
Door bet eeuwenlange isolement 
waarin de verscbillende stammen 
hebben geleefd, is er weinig of geen 
mogelijkheid geweest, dat deze talen 
op elkaar gingen lnwerken. 

Tot op de huidlge dag is de veelhefd 
van talen een rem voor de ontwikkellng 
van het land. Want niet aileen de Ne
derlanders, die op het elland werken, 
maar ook de Papoea's zelf ondervlnden 
do moeilliikh<> id van het ontbreken van 
een taal, die in aile streken gangbaar Is. 
Een aardige illustratie hlervan biedt de 
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naam Irian, die de laatste tijd in Indo
neslsche kringen ingang heeft gevonden. 

Enkele van de Papoease intellectuelen 
hebben bezwaren geopperd tegen de na
men Nieuw-Guinea en Papoea, die ge
dachten-associaties opwekten aan prlmi
tlviteit, koppensnellen , menseneten, en 
aan slavenhandel, daterend uit de tljd, 
dat men van de Molukken uit de kusten 
afstroopte om slaven te raven. Kassiepo 
de vertegenwoordlger van Nieuw-Guinea , 
die lange tljd ln NedPriand vertoefde. 
en enkele van zljn vrfenden hadden het 
woord , lrf" ontdekt, dat ln hun taal
groep ,warm", , weldadig" betekent. Het 
betekende voorts: , wat uit zee oprljst", 
,wat naar boven komt". Irian zou dus 
kunnen betekenen: , goed land", , land, 
dat omhoog komt, land der toekomst". 
Men dacht daarmee de oplossing te h eb
ben gevonden, maar achteraf bleek tach, 
dat men te vroeg had gejuich t, want in 
een ander taalgebied betekende , irian" 
julst , slavenvolk", een begrip, dat men 
hsd willen ontlopen. 

Eenheidstaal nodiq 

Bet zou voor Nfeuw-Guinea niet 
minder dan een zegen zijn, indien 
men er in zou slagen om een een
beidstaal ingang te doen vinden, 
die niet bet bezwaar heeft, dat aan 
de meeste Papoease talen is ve~:bon
den, n .l. dat z(i te gecompliceerd fs. 
Wanneer de situatle zich zou heb
ben ontwikkeld, gelijk men had ge. 
boopt, zou bet Maleis (c.q. bet Indo
nesiscb) op Nieuw-Guinea een goede 
kans bebben gehad. 

Goed en kwaad Uggen blj de Papoea's 
vaak precies aan de andere kant van 
de scheldingslljn, die de Westerllng heeft 
getrokken. Een European, die geen kop
pen snelt, als hem kinderen worden 
geboren, en iemand die geen bloedwraak 
neemt, is volgens de meeste Heldense 
stammen een mens zonder manieren, 
een lafaard, een ,.nul", die nlet weet, 
wat hlj aan zljn famlUe en sprulten ver
pllcht is. Speclaal op Zuld-Nleuw-Guinea 
is het kwaad van bet koppensnellen julst 
daarom zo h ardnekklg, omdat het niet 
slechts een uiting is van wreedheid en 
primitlviteit, naar de basis waarop de 
gehele Papoease gemeenschap rust. 

Godsdienstige achtergrond 
Bet bezit van gesnelde koppen 

betekent voor de stam het bezit van 
ma~che toverkracht, die onont
beerlijk is, wll de stam gedijen, een 
huwelijk vruchtbaar zljn en kinde
ren voorspoedig opgroeien. Alles, 
wat met dit snellen verband houdt, 
is voor de Papoea's geloof en even
min als men bij ons het geloof zou 
kunnen nitroeien door een verbod, 
lukt h et bij de Papoea's om het kop
pensnellen tegen te gaan door looter 
verbod, vervolgingen en gevangenls. 
straf. 

De arm der gerechtlgheld relkte tot 
voor kort op Nieuw-Guinea nag nlet erg 
ver. In streken met meer bestuurslnvloed 
zag men de wonderlljke of eigenlijk vol
komen loglsche reactle van de Papoea's, 
dat zlj zlch terugtrokken zodra er van 
Nederlandse zijde te diep in hun maat
schappelljke Ieven werd ingegrepen. 

Vele slachtoffers 
De beste bestrij ding van het kwaad 

der koppensnellerlj bestaat da'arin, de 
Papoea er van te overtuigen, dat er nog 
wei andere methoden zljn om gelukldg 
en welvarend te worden dan door blj 
een naburige stam te gaan snellen. Dlt 
omvormlngsproces van de gedachten
wereld van de Heldense Papoea is niet 
lets, dat in een handomdraaien kan ge
beuren. De omvang van het kwaad van 
het koppensnellen mag men zich niet te 
gering voorstellen. Nemen wij b.v. een 
stam van de Zuidkust, die 15.000 !eden 
telt, wier gem1ddelde leeftljd 50 wordt. 
Dlt betekent, dat elk jaar 300 zuigelingen, 
die worden geboren, een gesnelde kop 
moeten heben, zodat aileen al voor de 
normale bevolkingsaanwas 300 buren 
moeten worden gesneld. Hier komt nag 
blj een aantal slachtoffers, wier kop 
men nodig heeft blj verloving en huwe. 
lljk. Een raming van 1.000 slachtoffers 
per jaar is voor deze stam zeker niet aan 
de hoge kant, wanneer men rekent, dat 
de tegenpartlj in de regel h et antwoord 
nlet schuldlg hlijft. Een Papoease snel
tocht Is nlet maar een expeditle van 
enkele dagen of een paar weken. Soms 
duurt zij maanden, af en toe zelfs een 
jaar, wanneer men zo ver mogelijk van 
huis wil gaan om de kans op weerwraak 
te verklelnen en om het element van 
verrassing zo goed mogelijk ult te but
ten. Voor deze expedltie dienen oorlogs
prauwen te worden aangemaakt. Weken 
Is men in de bossen bezig met sagoklop
pen en wapens fabrlceren. Dan moet er 
nog worden gezorgd voor ouden van 
dagen, behoeftigen en zieken, die niet 
mee kunnen. Hen zonder bewaklng in 
het dorp achterlaten, zou voor hen een 
wlsse dood betekenen. Meenemen gaat 
n1et, omdat daardoor het tempo van de 
expeditle tezeer zou worden vertrR,.. ,.rl 
en de gevechtswaarde van de snellende 
stam daten. Men maakt deze mensen 
voor het vertrek af, soms op eigen ver
zoek. (Wordt vervolgd) . 



<> 3e stuurman D. G. Snoo
dljk heeft onze maatschappij 
verlaten. Hij werd met in
gang van 1 Mel j .1. eervol 
ontslagen. 
0 4e stuurman F. F. M. van 
der Pas is een nleuwellng 1n 
de maatschappij, die wij b!J 
deze van harte · welkom 
heten. Hlj arriveerde op 4 
Junl j.l. per vllegtulg 1n Dja
karta. 

0 2e stuurman A. F. Spits 
heeft een kort-verband met 
onze maatschappi.i aange
gaan. Ook hJj is een nleuwe-
11ng en kwam op 5 Junl jJ. 
per vllegtulg 1n Djakarta 
aan om zijn werk blj de 
K.P .M. aan te vangen. 

0 De chef van onze Clvlele 
Dienst, de heer J. J. Mulder 
is, vergezeld van zijn echt
genote en drie k1nderen op 
23 Junl jl. met het m.s. 
,Nieuw-Holland" van de K.J. 
C. P. L. uit IndonesHi ver
trokken op weg naar Austra
lie. De heer Mulder gaat 
met zljn gez1n zljn Europees 
verlof in New-Zealand door
brengen. Wij maken van dlt 
vertrek bljzondere melding 
aangezlen de heer Mulder 
de redactie van ,de Ultlaat" 
heeft beloofd om af en toe 
lets ult New-Zealand voor 
ons te schrljven. Zijn bij
dragen zien wij met grote 
belangstell1ng tegemoet en 
intussen wensen wij h em 
een bijzonder prettig verlof 
toe. 

0 ·Aan boord van de , Nieuw
Holland" reisden voorts 
adjunct-chef H. H. Hart het 
gezln van gezagvoerder B. D. 
Schippers en 1e stuurman 
J . van Mackelenberg en 
zljn gezln, die allen eveneens 
hun E.V. in Australie gaan 
doorbrengen. Wij wensen hnn 
een aangename tljd in het 
nabuurland toe. Voorts be
vond zich aan boord · van 
genoemd schip mevr. Z. 
Kuiper-Arnoldoff (echtge
note van hfdempl. Kuiper), 
mevr. C. C. Spanjaard.Lau
rense (echtgenote van empl. 
Spanjaard) en mevr. M. G. 
Nak-Verstraete met haar 
zoon (gezln van 2e werktufg
kundige Nak) embarkement 
:3urabaja. 

k.p.m. - JOURnaaL 
0 M"t de ,,Maetsuycker" ver

trok op 24 Juni j .1. mej. I.M. 
Th. Terwee (dochter van 
hfdempl. mr. W. Lagers) 
naar At>:,trahe. 

0 Met het m. s. ,Willem 
Ruys", dat op 22 Juni j .1. uit 
Tandjong Priok naar Neder
land is vertrokken, reisden 
mevr. Harinck-Jansen met 
twee kinderen (het gezin van 
dir. Harinck), alsmede de vol
gende verlofgangers: gezag
voerder O.H. Ritsema (die zijn 
taak van waarnemend chef 
van de Nautische Dienst zo 
juist heeft overgedragen 
aan de van verlof terugge
keerde h eer .Jungschlager 1, 
gezagvoerder M.L. Bervellng, 
hoofdwerktuigkundlge Ch. F. 
Renaud, hoofdwerktuigkun
dige W. Hartman, hoofdwerk
tuigkundige J . Joha (verge
zeld van zijn gezln), hoofd
werktuigkundlge G. Ch. 
Hamaker met zljn echtge
note, hoofdwerktuigkundlge 
C. Looysen (vergezeld van 
zijn gezin ), dr. G. de 
Maar en zljn echtgenote, 
hoofdempl. C. van Swoll 
(vergeze1d van zijn gezfn), 
hoofdempl. B. van Reek 
(vergezeld van zljn gezfn), 
1e stuurman J . Staakman 
met zijn gezfn, 2e werktulg. 
kundlge G. J. Stam met zijn 
echtgenote, 2e werktulgkun
dige D. C. Claus met zijn 
gezin, 2e werktulgkundlge 
H. F. Huzink met zljn echt· 
genote, 3e werktulgkundlge 
J.C.S. van Bljsterveld met 
zijn gezin, 3e werktulgkun
dige J. J . van Leeuwen met 
zljn gezln en mej. E. J. Kho, 
dochter van hoofdwerktuig
kundige H. H. Kho. 

JungschHiger de Ieiding van 
0 Met lngang van 4 Junl 
1951 j.l. heeft de heer L.N.H. 
de afdelfng Nautische Dienst 
van het hoofdkantoor weer 
overgenomen van de heer 
0. H. Ritsema. 
0 Gezagvoerder W. Bakker 
is op 26 Mel j.l. met vervroegd 
pensloen ult de dlenst van 
de K.P .M. getreden. Hlj ver
trok met h et m .s. , Johan van 
Oldenbarnevelt" naar Neder-

land. Ook le 13tuurman ,:1. 
Muller is met vervroegd pen
sioen gegaan. 

0 2e stuurman J . H. Slok 
Soede is eervol ult de dlenst 
van onze maatschappij ont
stagen en meL het m.s. , Johan 
van Oldenbarnevelt" gere
patrleerd. 

0 Gezagvoerder W. Koning 
is op 27 Mel l ~ met pensloen 
gegaan. Hij verllet Indonesle 
diezelfde dag per vllegtuig. 

0 -Drle nleuwe 4e stuur
Ueden, de heren H. Vegter, 
J . A. Harmsen en A.L.C. Vis 
zijn op 27 Mei j.l. in Djakarta 
aangekomen om hun dienst
verband bij onze maat; 
schappij aan te vangen. Wij 
heten hen van harte wel
kom. 

0 In verband met het aan
houdend grote ladingaanbod 
van Java naar Menado en 
de dalende snelheid van het 
lossen aldaar, blijkt deze 
regeling nog niet afdoende 
te zijn zodat thans is beslo
ten om de ligtijd te Menado 
met nog 2 dagen te verrui
men. Dit lmpliceerde een 
nleuwe wijziging van de 
dienstregel1ngen. 

De noodzakelijke verlen
glng van de ligtlj d te Menado 
werd verkregen door de 
schepen aldaar een dag 
vroeger te laten aankomen 
en een dag later te doen 
vertrekken. Tegelljkertljd is 
doorgevoerd een langere llg
tljd te Ma.kasser. 

Amurang werd geschrapt 
als dienstregeling-haven, in 
verband waarmede de ligtljd 
te Gorontalo kon worden 
verlengd tot 3 dagen. De 
aankomst te Gorontalo valt 
een dag later dan thans. 
0 Aan het in vaste dienst 
van de maatschapplj zljnde 
Indonesische personeel, dat 
de Islamitische godsdlenst 
belljdt, zal ter gelegenheid 
van de Lebar-an op 5 en 6 
Juli a.s., een halve maand 
vaste bruto-inkomsten als 
voorschot worden verstrekt. 

Dit voorschot mag niet 
meer bedragen dan Rp. 250.
en dlent in ten hoogste 5 
termijnen te worden. terug
betaald. 

o Ter gelegenheld van het 
Feest van de Openbaring 
van de Quran was ons hoofd
kantoor op Vrljdag 22 Juni 
j.l. de gehele dag gesloten. 

0 Het is in de lndonesische 
drukkerljen een bekend ver
schljnsel, dat de zetters ge
durende de periode van de 
vasten minder goed werk 
leveren. Het aantal correc
ties, dat in het zetsel moet 
worden aangebracht is nog 
groter dan wat min of meer 
normaal mag worden ge
acht. Wlj roepen in dit ver
band de uiterste clem~tie 
van onze lezers ln. 

0 In verband met het toe
nemende aanbod van lading 
op het traject Slngapore
Pakan Baru is besloten om 
met ingang van 10 Juli a .s. 
(V. Pakan Baru) lljn 34 te 
verdubbel&n. 

Als tweede schip op deze 
lijn is aangewezen het m.s. 
, Kampar". 

0 Aangezien lijn 75 (M'asar 
Keieilanden) in verband met 
de huidige omstandigheden 
niet meer op tijd te bevaren 
is, is besloten de opzet van 
de lljn aan de praktljk aan 
te passen. 

Banda zal voortaan in elke 
vaarbeurt, zowel in de uit
als in de thuisreis worden 
aangelopen, dlt in verband 
met het felt, dat deze haven 
in de aan- en afvoer van 
lading een belangrljke plaats 
is gaan lnne-men. 

0 Onder intrekking van de 
bestaande duurte- en ge. 
zinstoeslag-regelingen zijn in 
overleg met de C. K. 0. met 
terugwerkende kracht tot 
1 Maart j.l. ook voor bet 
varende personeel van onze 
maatschappij nieuwe duurte
en gezinstoeslagen van kracht 

eworden. Van de duurte
toeslag voor bet walperso
neel maakten wij in bet 
vorige nnmmer van de ,Uit
laat" reeds melding. 

0 De her-orlentering van de 
Nieuw-Guinea-havens op het 
buitenland en van Indonesle 
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heef,t het noodzakelljk ge
maakt om de behandeling 
van claims op die havens te 
verleggen van Makasser 
naar Hollandia. 

De agent te Hollandia 
treedt thans op als rayon
hoofd voor de behandeling 
van claims op aile Noord- en 
Zui.d-Nieuw.Guinea-havens 
met uitzondering van die te 
Sarong, welke door de agent 
aldaar worden behandeld. 

Deze regeling bestaat in 
de practijk reeds enige tij d. 

0 Met het m.s. , Willem 
Ruys" arriveerden op 15 Juni 
j .I. uit Nederland te Tandjong 
Prlok empl. Ch. Fehr, 4e sLm. 
C. van Dam, 3e wtk. J . D. 
Tesink en 5e wtk. J. J . Leer
kotte. Laatstgenoemde drie 
heren zijn nieuwelingen in 
het bedrijf, wien wij een 
hartelijk welkom toeroepen. 
3e wtk. Tesink is in Singa
pore van boord gegaan. 

In het kader van de gezins
herenlging bevonden zich 
aan board van de ,Willem 
Ruys" mevr. C. J . M. Jung
schHi.ger-Geuskens ( echtge
note van dienstchef Jung
schlager), mevr. W. J . Jonk
mans-Stolk met twee kinde 
ren (gezin van hfdempl. 
Jonkmans, dat op weg was 
naar Gorontalo), mevr. M.J. 
Walet-Grim (echtgenote van 
empl. C. Walet) en mevr. 
L. E. Severien-Lux (echtge
note van 3e s tm. H. Severien, 
die . in Singapore debar. 
keerde). 

0 1e stm. W. de Vries is op 
9 Junl j .1. per vliegtulg 
met gezinsscheidlngsverlof 
van · Djakarta naar Neder
land vertrokken. Op 13 Juni 
ta.v. vertrok gezagv. P. A. 

Reuvekamp en op 14 Junl 
gezagv. G. H. Hoogland per 
vliegtuig met hetzelfde doel, 
terwijl 1e ~tm. W. Vader Dzn 
op 11 Juni van gezinsschei
dingsverlof ult Nederland te 
Djakarta terugkeerde. 

0 4e stm. W. I. Latuheru is 
per 14 Juni eervol ontslag 
uit de dienst van onze maat
schappij verleend, als gevolg 
van zijn afkeuring. 

0 Met het s.s. , Cameronia" 
vertrokken op 20 Junl j .1. van 
Tandjong Priok naar Neder
land gezagvoerder H. Visser 
(die is afgekeurd en invali
diteitspensioen zal krij gen) , 
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le stm. J . Punt (die ook is 
afgekeurd en invaliditetts
pensioen krijgt), 1e stm. J . 
van Zanen, 1e stm. P. J. P. 
Fontein en 2e stm. J. de Jong 
(die met Europees Verlof 
gingen), 3e stm. W. Louwris 
(die de K.P.M. met ontslag 

Pach, de kinderen van de 
empl. Herrebrugh, de zoon 
van adjunct-chef Stil, de 
zoon van boofdwtk. Van der 
Sloat, de zoon van gezag
voerder Dyxhoorn. 
0 Met het m .s ... Napoli" zul
len op 8 Juli a.s. h fdempl. L. 

JUBILARISSEN IN JULI 

1 *7-51. 
W. L. L. Hees hoofdempl. Pass. & Tour . 
A. Barkey hoofd. Pakhm. Ag. Td. Priok 
Made Gol bedlende Ball-Hotel 

. Oesing I plaatwerker Makassar 
Noehoeng id. id. 
A. Lucas smid. id. 
Raimo en bin 

Sam in djoeragan Ag. Priok 
Sa pari mandoer Ag. Prlok 
Amat bin H. Moh. 

Jasin djurumudl Pemangknt 

5-7-51. 
J . H. Sitompoel Joe. empl. Claims 
Tjia Tjin Bok beambte Vervoer 

8-7-51. 
G. F. Hilleveld hfd. Pakhm. Soerabaia 
C. R. J . Hart hoofdempl. Ag. Palembang 

19-7-51. 
J. Hage Hoofdwtk. E. V. gezinsverlof 
J . Dikstaal id. , The dens" 

24-7-51. 
Mae sa 3e klerk Cm3/ Vr. & Pass. 

28-7-51. 
E. van Mossel em pl. I . & M. Dienst, 

Priok 
29-7-51. 
J. P. H. Heule hoofdwtk. E. V. 

J 
M. Raatsie gezagvoerder , BUnju" 
P. Kosters gezagvoerder , Tosari" 

heeft verlaten) , hfdwtk. F. 
Geul met zijn gezin, 2e wtk. 
F. Kleian met zijn gezin, 2e 
wtk. T. Sa.stroatmodjo met 
zijn gezin en hfdempl. H. 
Herwig met zijn gezin (allen 
met Europees verlof), em pl. 
W. J . H. Voorma (vergezeld 
van zijn gezin) , em pl. F. W. 
Scheefhals, empl. N. de Rid
der, empl. P. A. le Grand en 
empl. A. van Leeuwen, die 
allen de maatschapplj met 
ontslag hebben verlaten. 

Voorts bevonden zich aan 
board van ·dit schip de ge
zinnen van hfdempl. Bljvoet, 
van 2e wtk. Geerllngs, van 
wijlen de S. M. P.-employe 

Boonstra en empl. C.M. van 
Wiggen mllt verlof naar N<!
land vertrekken. 
0 Te Belawan zljn de hoofd. 
werktuigkundigen G.J. Bern
hard en J . Goosen, beiden 
vergezeld van hun ech tgeno
ten, aan board gegaan van 
het m.s. , Weltevreden", dat 
hen naar Nederland zou 
Jjrengen. Hfdwtk. Bernhard 
gaat met E.V., dat zal worden 
gevolgd door pensionnering, 
terwijl hfdwtk. Goosen met 
vervroegd pensioen de dienst 
der maatschapplj zal gaan 
'lerlaten. Wlj wensen hun 
een prettlg verblijf in Ne. 
derland toe. 

0 Tljqens de afwezigheid van 
onze presldent-directeur mr. 
Hens zal de werkverdeling 
der directie als volgt zij n: 
algemene zaken, vervoer, in
deling vloot, nieuwbouw, 
vrachtzaken, doorvoer, pas
sage & tourisme, nevenbe
drijven , nautische dienst, 
technische dienst en secre
tarie komen onder het beleid 
van ·de beer Iken. Compta
bfliteit, statistiek, begroting, 
personele zaken, rn,edische 
dienst, civiele dienst, Ink. & 
Mag. Dienst, claims, mag. v. 
gedrukten, S.M.P., brandstof
voorziening en equipage ko
men onder het beleid van de 
heer Harinck . 

" 0 Met de m.s. , Indrapoera" 
en ,Poelau Laut" arriveerden 
in de loop van Junl uit Ne
derland ' in Tandjong Priok 
de 4e stuurman P. Oudt en 
de 5e wtk. A. Alferink, b.ei
den nieuwelingen in het 
K.P.M.-bedrijf, afkomstig 
van de opleiding. Wij heten 
hen heiden hartellj k welkom ' 
in de K.P.M.-gemeenschap. 

0 Met het m.s. , Willem 
Ruys" en per vliegtuig zijn 
in Juni weer drie nieuwe 4e 
st.uurlieden uit Nederland in 
Indonesie aangekomen om 
hun dienstverband bij onze 
maatscbappij aan te vangen. 
Het zijn de heren C. van 
Dam, W. Visser en P. J . Kuyn, 
die wij hiermede welkom in 
Indonesie en welkom bij de 
KP.M. toeroepen. 

0 le stuurman H. N. L. 
Hoomans is op 18 Juni j .l. 
van zijn Em·opes Verlof per 
vliegtuig in Djakarta terug
gekeerd. 

0 Het oommissie-agentschap 
te Tjilatjap zal met in
gang van 1 Juli a.s. over
gaan van de Ahicamy naar 
de N.V. Borneo Sumatra 
Handel Mij . 

0 Het Hoofdkantoor zal op 
Donderdag en Vrijdag, res
pectievlijk 5 en 6 Juli a.s. 
(Idulfitri) gesloten zijn. Wij 
bieden onze Indonesische 
lezers ter gelegenheid van de 
Lebaran onze beste wensen 
aan. 

<> Tot ons leedwezen moeten 
wlj berichten, dat de heer 
R.. J. Vinken in leven hoofd
werktuigkundige van de 
K.P .M. op 22 Mei j .1. te 
'sGravenh agc is overleden. 



·DE G ETROl:JWDE VROUW 
H E T B ED R I :J ·F 

IN .. 
,Getrouwde vrouwen werken oms naut haar huishoud.iDK in een l.&&k 

als werkstcr, als landarbeidcr, dokter, advocaat etc. lndien d.it nlet uit. geqlelijke 
noodzaak gebeurt, hoe denkt U daar da.n over ?" 

Met deze vraag beeft bet boofdbestuur van de Huisvrouwenvereniging (in 
Nederland) zicb gericbt tot haar 30.000 !eden. Rierna wordt gei'nformeerd of 
het deelnemen aan maatscbappelijk Ieven (verenigingswerk enz.) , onge
wenst, gewrnst of zells nodlg" moet worden beoordeeld. Daarenboven, of 
, dit. van belang is voor haanelf, haa r gezinsleden en de maatscbappij". 

De Hulsvrouwenverenlglng h eeft met 
het stellen van deze vragen de hulsvrou
wen tot naoenken gebracht over de 
wenselijkheld (noodzakelijkheld) van ar
beld (betaald of onbetaald) door de huls
vrouw bult.en het gezlnshulshouding. 

Bij de eerste vraag kronkel t een adder
tje onder het gra.s. Want wat verstaat 
men onder .,geldelijke noodzaak"? Gel
den hlervoor a ileen de strtkt nodlge ult
gaven om ln Ieven te blijven, of 66k bij
voorbeeld de uitgaven, clie de voortgezette 
studle van kinderen mogelijk maken? 

De vragen zouden princlpiiHer kunnen 
IuJden : heeft de getrouwde vrouw zonder 
enige restrictie recht op beroepsarbeid ? 
Wordt het v66r laten-gaan van gez:in.s
arbeid beschouwd als eeo ach teru1tzet
tlng van de vrouw ? Zal het de maat.
schappij ten goede komen, warmeer de 
vrouw maatschappelijke arbeld verrlcht 
naast en met de m'an ? 

In andere Ianden 
Hoe beschouwt men In andere Ianden 

de a.rbeld van de gehuwde vrouw ? In 
Zwitserland Is een tekort aan arbelds
krachten en een hoge levensstandaard 
(vermoedelijk wordt bedoeld een .,lage 
Ieven tandaard" die een gevolg is van 
bog e prijzen . In lndone ie is de levens
standaard niet hoog zoals men abusie
vf'lijk altijd zegt- doch zeer laag. Red. 
,Uittaat"). Zeer vele getrouwde vrouwen 
werken er bultenshuis, hetgeen wordt 
"Yergemaakkelijkt doordat ver-gaande 
maatregelen zljn genomen om de moeder 
haar dubbele taak te vergemakkelijken. 
Haar werktljden tracht men te Iaten 
samen- vaUen met de schooluren van de 
kinderen, zodat deze na schooltijd geen 
leeg hu1s vlnden. 

In Tsjechoslowakije Is een wet voor 
vrouwenarbeid in voorbereidlng, waarbij 
zal worden bepa.ald, dat lichte a rbeid 
wordt gereserveerd voor vrouwen ( tele
fonlste, por tler etc.> Voor vrouwen zullen 
zware werkzaamheden worden verboden. 
Daar men meent, dat de vrouw zoveel 
mogelij k dient te worden tegemoet ge
komen , in verband met haar gezinsarbeid . 
wordt de tewerkstelling voor .halve dagen 
bevorderd. 

In Zweden wordt het de mot>ders door 
socia le voorzienlngen gemakkelijk ge
maakt. de gehele dag te werken, zonder 
dat de kinderen lichamelijke verzorglng 
tekort komen. Daarenboven krijgt de 
vrouw zes weken v66r en drie maanden 
n a de bevalling vrij-af. Een extra ult
kerlng maakt haar dit mogelijk. 

wanneer een vrouw, die daartoe wei ca
pabel is, nlet zou werken. 

In Engeland doet de regerlng 'tlit eco
nomische noodzaak een beroep op de 
vrouwen baar t1jd te verdeleo tussen ge
zln en beroepsarbeld, evenals dat in de 
oorlog het .,eva! was. 

In Spanje daarentegen geldt het 
tegenovergestelde: de vrouw beboort 
thuls; geen arbeld bultenshuls! Men 
wacht- soms Jarenlang - met trouwen 
t.ot de echtgenoot in staat is een gezin 
te onderhouden. Het zou zijn eergevoel 
kwetsen als zijn vrouw ult werken ging. 

Ook 1n Oost-Europa geldt deze opvat
tlng. De rnoeder behoort haar tijd te be
steden aan gezlnswerk, aan de opvoer
ding "Yan haar klnderen. 

En hoe luidde globaal be~ antwoord 
van de Nederlandse huisvrouw? 

Over bet aJgemeeo menen de leden, 
dat de buisvrouw reen betaalde be
roep arbeid moot verriehten, indJen 
die nid geschiedt uit financliHe nood-

zaak, daar r;lj bierdoor haar gezin en 
baar werkgever zal scbaden. 

Kleine kinderen moeten door moeder 
worden verzorgd en de schoolgaande 
jeugd moet moeder thuls vlnden. Daaren
boven -zo meent men- ontneemt de 
gebuwde vrouw ·een man-gezinshoofd 
zijn broodw1nnlng. Temeer is bier kans 
op, omdat vrouwen als regel goedkopere 
werkkrachten zijn dan mannen. Daaren
tegen menen anderen , dat deze vrouwen
arbeid niet onsoolaal is, daar verhoging 
van productle een nationaal belang is, 
terwijl de vriJ lege staatskas via. de bela.s
t lngen een extra dultje toegestopt krijgt. 

Van prtm.air bela.ng is bet 1n verband 
met de gestelde vragen te becljferen , hoe 
groote de economlsche betekenls van 
hulshoudelijk werk is en h oe boog in 
feite de geldswaa.rde is van de geleverde 
arbeld van de hulsvrouw. 

Tot slot een klein vraagje: hebben de 
hulsvrouwen , die zich ultspraken tegen 
beroepsarbeid van de gebuwde vrouw ln 
verband met kinder-verzorging enz., 
overwogen hoe d.ikw1jls eep. gedeeltelijk 
onverzorgd achter gebleven weduwe ti
nancieel wordt gedwongen beroepsa.rbeld 
te verrtchten ? Light bet nJet v66r alles 
op de weg van de vrouw ema.ar te stre
ven, da.t voor deze gebroken geztnnen een 
staats-regellng wordt getrotfen. die bet 
mogelijk maakt, dat de, moeder bij de 
fkleine) kinderen tbu.IB kan bUjven ? 

H. M.v. B. 

in ,,Alg. Handelsblad" 

In Denemarken gaat men nog verder : 
bet tekort aan arbeldskrachten maakt 
het noodzakelijk, dat vrouwen meewer
ken. Men acht het daar o n s o c I a a 1 

Ceen vi.Y· of korfbalmanden, maor bakeru, die sLrak& voor gevaren op : ee :ullen u:aarsclluwen. 
Acluer,rond: , Bonrekoe" 
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. Slot: I . 

" 

,VAN SPILBERGEN" EN ,VAN LINSCHOTEN" 
Het s.s. , Van Spllbergen" ontleend 

zljn naam aan een heel andere flguur 
uit de gesch1edenls van de Nederlandse 
zeevaart, n.l. J oris ¥all Spllbergen, die 
van October 1568 tot 31 J a.nua.rl 1620 
heett geleefd en het zwaard hanteerde 
om de Nederlandse scheepvaart-belangen 
in den vreemde te besch ermen. 

Het s.s. ,Van Spllbergen" werd in 1908 
op de Werf Feyenoord gebouwd, even
eens voor de vaart in de Molukken. Dlt 
was het gebled, waar J orls van Spllber
gen tussen 1614 en 1617 zulke grote suc
cessen behaalde in de strijd tegen de 
Spanjaarden en de Portugezen. 

Toeval 
Over bet felt, dat Joris van Spil

bergen in de jaren 1601-1604 handels-

betrek.kin gen aanknoopte met Radja 
Singa op bet eiland Ceylon en men 
in 1934 met plannen rondliep om een 
maandelijkse K.P.M.-ver bindjng Priok· 
Singapore-Co 1omb o-Bendcr Abbas
Bushlre-Basra v.v. in bet Ieven te 
roepen, waarvoor men bet s.s. , Van 
Spilber gen" op bet oog ba d, zullen 
we om U ruet tot bet geloof aan 
praedes tinatie over te ba len, verder 
maar zwijgen. 

Het s.s. ,.Van Sp!lbergen" wist op 27 
Februari 1942 onder gezagvoerder Zui
dema naar Australie te ontkomen, waar 
het op de hlstorische datum van 8 Maart 
arriveerde. In de Australlsche waleren 
speeWe het schip verder een bela.ng
rljke rol in de geallleerde oorlogvoering. 

Het s.s . .,Van Spilbergen": 3.300 makke schop en irt 'n hok. 

-
,.Zullen we een cindje gcum fiets£>n?" 
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VRACHTENINDEX APRIL 

De vracbten-index van de Britse 
Kamer van Scheepvaart vertoont 
over April j.l. voor bet eerst sinds 
Juni 1950 een licbte dating. Hij be
draagt 176,8, tegen 180,6 in Maart j.l. 

In April van het vorlge jaar bewoog 
het indexcljfer zlch op een hoogte van 
ca. 75, d.w.z. dus beneden het gemid
delde niveau der vrachtprijzen in 1948. 

In de dallng behoeft geen teken te 
worden gezien van een verminderde 
bedrijvigheid op de vrachtenmarkt. Zij 
is meer een gevolg van verminderde 
vraag naar tonnage voor directe verla
dlng. De algemene vraag blee! in April 
n.l. op het vroegere niveau gehandhaafd 
en er bestaat in scheepvaartkringen 
geen aanwijzlng van enlge kentering in 
de vrachtprijzen. 

Slot: Man over boord ! 
constructle; onze tlmmerrnan had het 1n 
een ogenbl1k los. De kist bevatte nog 
twee oude, zwarte jasjes, twee pakjes 
slgarelten, een emaUle waskom, een 
Ch1nees lepeltje en een bord . Verder een 
paspoort, waaru1t we z'n naam te weten 
kwamen en als klap op de vuurpijl z'n 
kapltaal: vier Hollandse rijksdaalders. 

En weer boor ik mijn oude onderwijzer 
dicteren: ,.De Chlnees, ijverlg, pienter en 
spaarzaam, keert veelal in een zekere 
mate van welstand naar z'n land terug". 

Toch lijkt het ons nu niet vreemd, dat 
dit half blinde, ziellge ventje de kalme 
Java Z:..e verkoos boven de Chinese aarde 
en dat h!j opzag tegen een reis naar het 
koude, ongas tvrije vaderland met lien 
gulde-n. ririe ongevoerde jasjes en een 
gek h oedje. 

Uit de scheepskra1lt van 
het charterschip, Chesh1ro 

Priok : please copy 
De Rotterdamsc haven noteerde 

kortgeleden een record. Op Vrijdag
avond werd begonnen met bet lossen 
van 10.552 ton kolen . aangevoerd 
door bet ltaliaanse stoomscbip 
,CAMPANIA". Zaterdagmorgen half 
tien was bet scbip leeg, zodat de ruim 
10.000 ton in veer tie n u u r werden 
gelost. 

LAAT POES THUIS ! 
Hoewel in art. 23A par. 6 van 

Hoofdstuk I van het P.A.V. reeds 
staat vermeld, dat. de invoer van 
honden, katten en apen In Ned. 
Nieuw Guinea is verboden, heeft 
h et Bestuur van Ned. Nieuw Guinea 
verzocht om nogma.ais speclaal de 
aandacht op deze verbodsbepaling 
te vestigen. 

Tot nu is het mogen gelukken om 
Nieuw.Guinea vrij te houden van 
hondsdolheid. Om te voorkomen, 
dat deze zo gevreesde ziekte aldaar 
wordt binnengebracht, zal met de 
meeste gestrengheld aan bet verbod 
van lnvoer van honden, katten en 
apen op Ned. Nleuw Guinea de 
hand worden gehouden. 

Bij aankomst. van deze dleren in 
een Ned. Nieuw Guineahaven, zul
len -ongeacht wle de eigenaar 
is- onverbldelljk In beslag wor
den genomen en afgemaakt. 

Ook scheepshonden van schepen, 
welke havens in Ned. Nieuw Guinea 
aanlopen, zullen hetzelfde lo t onder
gaan, tenzjj de gezagvoerders zoda
nige maatregelen weten te treffen 
-.zulk& ten genoege van het hoofd 
van bet Plaatselljke B:!stuur van 
de aanloophaven- dat het uitge
sloten moet worden geacht, dat 
deze scheepshonden contact hebben 
met andere honden en/of katten 
£>n met het sch1p bezoekende dan 
wel daarop te werk gestelde per
sonen . 

(Dit laatste nu lijkt ons ietwat 
on Cbio> log1sch. Red. UitlaatJ 
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