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Wereldomroep wijzigt zendschema 
Koopvaardij-programma gesplitst in ,Oost"
en , Westschepen"; K. P.M.- uitzendingen 

Wij S(·hrcvcn in het vorige munmro· van , de Ui tlaa t" over wijzigingen, 
die van 1 M.aart a.s. af zullen plaatshebben in de bekende wekelijkse uit
zer.dingen onder de titel .,Het schip van de Week'' door de , Wer elclomroep" 
in Hilversum. Uit het , Radio-Scheepsjotunaal" van 1 Februari j.L dat tcr 
redactie wcrd ontvangen, blijkt, dat deze programma-wijzigingen n~el ingrij
pender zijn dan uit hct vorige kortc berichtje bleck. Bedoelde wijzigingen 
zijn reeds (en worden nog op gczette tijden) door de , Wercldomroep'' uit
gezonden. Aangezien aan boord van onze K.P.M.-schepen deze wijzigingen 
waarschijnlijk niet zijn genotecrd, mencn wij cr goed nan tc doen ze in ,.de 
Uitlaat" verdere publicatie te geven. 

Na de l c Maart worden voortaan op 
Vrijdagcn vcrschillende programma's in 
bet zendschema opgenomen, bestemd 
voor sehcpen dcr Neder]andsc koopvaar
dijvloo t. He t eerste programma is be
stemd voor sehcpen , \·a rend in J c In
d o n e s i s c h c w a t c r e u. Dit 
programma :ad wonlcn l!:euoemd 
, Oostschip" . Het tweedc programma 
is bestemd voor schepen, die zich he•.'in
den in de West, of tic l oordclijke- dan 
wel Zuidelijke Atlautisch e Oceaan, of op 
de Zuid-Amerika route. Dit programma 
wordt ter onderseheitliu:r .• Wcstschip'' 
gcnocmd. 

Voor dcclnemin~ aan deze prop:ram· 
ma 's zuJlen telkenma]c ticn familie~ 

wo1·dcn uitgenodip;d om ccn groet aan 
een opvarende tc komen brengcn . In 
vele gevallen za] tle rc derij, wier schip 
aan de bcnrt i s voor eeu uitzending, dus 
twee sehcpen kunnen aanwijzen, zodat 
er dus m cer opvarenden dan voorheen 
groeten uit het ~oederl :md :.mllen kun
nen ontvangen. 

, Oostschip" 

De , Oostschepen" (waarbij uit de 
aard van het , vaarwater" van onze 
maatschappij de K.P.M.-schcpen 
het grootste belang hebben) zullen 
dan worden opgeroepen op Vrijda
gen van 13.06 tot 13.31 um· Ned. 
tijd over de zenders in de 13.96, 
16.88 en 49.79 meterband. Het pro
gramma wordt om 16,28 tot 16.53 uur 

Ned. tijd (voor G.M.T. met een uur 
te verminderen) h c r h a a I d 
over de zclfde zenders, plus de zen
der in de 19.71 meterband. 

De schepcn \·an de K.J.C.P.L. komen 
dikwijls iu hc t programma .,West
,ochip" te reeht, dat wonlt uitgc:wnden 
lop Vrijtla:ren ) van 01.51 tot 02.15 Net! . 
tijd in de 25.57 , 31.28 en -19.79 meter
Land. Df' ... Wcst5ehip" -u itzen ding zal 
,,·ordcn herhaald op de daaraanvolgen· 
de Z o n d a :r van 21.35 tot 21.56 
\·oor Ned. tijd ow•r even:rcnoemdc 
zen tie r~. 

2 1 Februari 

-\.lvoi·cu,; tlc:r.e nieuwc zcnd8chema's 
in wcrkin:r trcclcn, koUll op 2"1 F chruari 
onzc K.P.\1. nog even aan de heurt voor 
t•e n ,Sehip v;lll de \Veek"-progrannna. 
f-Iien ·oor zijn aan~ewczen lwt m.~. Oro
baai, het m.~. Batat:in en he t ,.~ . Karsil.-, 
tct·wijl aa n boortl va11 h<" t nt5. 

Kampar I'CII , r c,;eiTe" i, ;rckozen. 
De namcn \·an !eden nrn de e tats
majors der schepcn, d ie doo r het hoofd
kantoor· aa n de Wci·eldomrocp zij n 
doorgegeven, zijn van he t m.s. Orobaai : 
1-(Cza~voenler G. H. Grocnhof: ] e stm. 
ZwN'!!IIIan_ .Je Hm. B.E. Doum a: hoofd
wtk. \V. de Vries, wd. 2e wtk. V. Sayers: 
wd. 3e wtk . T . van Wijk en 4e. wtk . 
C.J . Krul!. An n boord van he t s.s~ 
Karsi/, zullen wo•·den opgeroepen gP
zagvoerd<"r A.J. Bakker, 2e stm. W.A. 
H . van Koningsveld, 3e stm. J.J . Aal
poel. hoofdwtk. G. Ch . F. Gaheler en 

3-1-'51 

,Sibigo" en , Camphuys" 
hoorden families 

Ht't voo r de K.P.M. bestemdl' 
pt·ogt·amm a van de , \V ercldomroev·' 
op 3 J anuari j .l. k un goed worden l!e
hoonl aan hoord \"all lt ct w.s. Sibigo. 
lte t;reen i ~ /!<'b lekcn uit t"Cn brief van 
''t'Za"' oenlc r kapi te i11 H..J. ~ leenhur;r. 
Ji<' ~aar Hiker~um :::chrecf: 

rr(' 1111/lll (! /l u nwldell , dat de familit•

)!,rOI'Iell ru//1 de olficit•rr•tt l'an 1111]11 

sch i Jl :;,(•('r go('(l z ijn untva.l/ gen . W ij 
allen danl.-1' 11 U lw.rtelijl.· voor deze 

f'ei~·Aetdll'id om voor ecn wijlc in iet.s 

11ader cull/act m et O tiZI~ families over 

::.ee te mogen z ijtt." 

De Sibigo hevond zich in de bnurt 
,·an Padang. 

De Cam pi IlL ys hevond zich nabij 
Ha lmaheira en had op 3· Januari een 
sle<'ht e ontvanl-(~1. Een herha]jng van 
het prol!ranuua ,·ond plaal ' op 25 
]anuari j.l. en hicrover ~cln·ecf kapi
tein A. Pothof aan de , \Vereldomroep" : 

:YaiiH' II S alit• hrtrokl>l'tt opvareuden 
hartt>IUI• dmrk voor de /u'!ruitzcruling 
van 25 }an.rwri j .l ., welk(> _t e Djakarta 
H"Pr d on l t ' flll [:f( ' ll en f.!Oed doorkwam." 

2c wtk. G. Tecuw~eu , terwijl aan boord 
, an de Kar$il.- als reserve~ zHllen fnngf·
r!'n wd. 3<' wtk. B. Sti gle r en 4c wtk. 
L.J. \Va rln·<'ck. Aan hoorcl va n h et m.s. 
Battrl'ia :r.al wonl t" n opl!ei·oepen Je ge
za u·\·ocnl <' r J .. \ . \.d . Broek-IIumphre~'· 
t e~' ijl aan l10ord \an het m.s. Ka mpar 
;~ ~ tnt. J.ll. F. Sta useh aeh als r esen '<' 
fun ;.::<'ert. 

K.P.M.- , Oostschepen'. 

In het n.ieuwc zendschema komt 
dan in het , Oostschip"-programma 
onze K .P.M. aan de beurt op 18 Met 
a.s. Daama dit jaar nog op 15 Juni, 
24 Augustus, 5 October, 16 Novem. 
ber en 7 Deeember. 

·. 



,Protest'' van. hfdwtk. Marcus 
Vorige verslag aangevuld 

Het verslag over bet transport 
van hoofdW!tk. Marcus van Sibolga 
naar Djakarta -door hem persoon
lijk aan een van de secretaressen 
van de maatscbappij gedioteerd
dat uitgewerkt bijna 5 dichtbetypte 
velletjes bedroeg, is alvorens bet 
in ,Uitlaat" no. 3 van deze jaargang 
werd afgedrukt do9r de redactie 
aanzienlijk bekort. 

Tengevolge van dezc bekorting 
zijn, volgens de heer Marcus, in h et 
verslag enigc pertinente O'lljuist
en balfbeden geslopen, die voor hem 
aanleiding zijn geworden om zich 
van ,Petamburan" uit met een , pro
test" tot de redactie te wenden . 
Teneindc dit , protest" zo ruim mo
gelijk recht te doen wedervaren, 
nemen wij de opmerkingen van hfd
wtk. Marcus bieronder volledig en 
onbekort op. 

De hecr Marcus m e rktc op, dat hij 
niet zwaargewond, zelis nict gewQnd, 
doch slechts invalide was. 

Hij zwom niet enige seconden (in 
Siholga) en geraakte toen verlamd, 
doch verlamde direct bij het duiken en 
zwom toen naar lager wal. 

Niet enige off i c i ere n (die allen 
getrouwd zijn) van de Van der Ha.gen, 

Dit ~~noli -i;~~ j;,;;~ von l 
Personeels- en voorlichtingsorgaan 
van de N.V. Koninklijke Paket- I 
vaart Maatschap~j. . 

Overname uit de inhou d van tl it 
blad i s slechts geoorloofcl me t 
bronvcrrueldin g. 

0 
Alle !:' tukken, .,De U ill aaC lte
treHende, t e adre,.~cren : 

Aan de Redactic van 
, De Uitlaat", p /a K.P.M., 

DJAKARTA. 
0 

In dit nummer : 

, Wereldomroep" wijzi gt 
zendschema's 

<> 
De zee in cthnografie en 

volkenkunde 
0 

Ned. koopvaardij in ' 50 
0 

Nieuw Guinea in en na de oorlog 
<> 

N.I.S.M. werd K.P.M. 

~--------------------------· 
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maar Jonge o n d e r o f f i c i e r e n 
hevonden zich steeds rondom het bed 
vau hfdwtk. Marcus. 

Hfdwtk. Marcus merkte voorts op, 
rlat men cen valreep nict llQrizontaal 
laat zakken, doch dat deze horizontaal 
we nl gehouden tot hfdwtk. Marcu, 
zich aan het einde ervan bevond, welk 
.~indc ,,e,·volgens werd gevierd. 

T enslotte vestigde Hfdwtk. :Marcus er 
de aandac!tt van de redactie op, dat z~jn 
verhaal zeet in bet bijzonder was h e
rlocld alii wecrcrave.van al het goede, dal 

~ d . hij in die dagen l1eeft mogen on etYJ.U-
tlen van bevolking en speciaal het lagere, 
varcnde personecl, tot wie zijn woorden 
Yan dank waren gericht. De redactie 
had , naar zijn oordeel , tezeer de n~clru k 
gclegd op de snelheid waarmee hlJ m et 
alle besehikbarc vcrvoermiddelen Yan 
Sibolga naar: Djakarta wer:d overgc
hracht, teneinde in , P etamhuran" te 
kunncu worden verpleegd. 

De redactie hoopt hiennede de heer 
l\lareu~ gPheel tevreden te h eh1Jen ge

~ tcld. 

Amerikaanse vloot 
en de E. C. A. - hulp 
De landen, die militaire- en 

cconomische steun van Amerika 
ontvangcn, ncmen het vervoer van 
E.C.A.-goederen van Amerikaanse 
koopvaardijschepen w eg. Uit ecn te 
Washington uitgegeven r apport is 
gcbleken, da t bet percentage van 
Amer ikaanse expol"tgoedcren, dat 
onder Amerikaanse vlag wordt ver
scheept. n og steeds daalt. In de laat
ste 4 jaren is dit percentage met 
21.4% n aar beneden gegaan. In het 
eerste halve jaar van 1950 was nog 
46.2% van bet vervoer van hulpgoe
dcren voor Amerikaanse schepen 
overgebleven. 

Volgen1< he t rapport i~ rle Am eri
kaanse koopvaa nlijvloot th ans grotc r 
dan in 1939, doch zij h ecft cen f!l'OO I 

geht·ek aan ~nelle, m oderne passagier s· 
~ehepeu , die in een snel tempo kunncn 
worden omgebouwd tot troepcnsch c
pen. Amet·ika staat onderaan de lij~ t 
van aanbouw van ni euwe schepcn. 

Op I November van h ct vorige j aar 
hcdroeg de actieve Amerikaanse koop
ntardijdoot 1.330 schepe11, waarvan er 
19I in tij dch arter voor de Amcrikaanse 
regering voeren en 85 door de m ilitairen 
autoriteiten wer de11 gebruikt. Daar· 
e~boven bezat Amerika op I Novem
ber 2.054 koopvaard~jsehepen op 11011· 
actief. ,.Lloyds List" 

........ ··········-········· ........................................... _ .............................. . 

Huisvestiag aan board 
Toen in I948 het verdrag, he· 

treffende de huisvesting van de 
bemanning aan boord van zee· 

schepen door de lnternatio11ale 
Arbeid~eo11ferentie te Seattle werd 
aangcnomcn, had de Nederlandse 
regering tc~en de hepalin gen van 
dat vcrdrag geen bezwaar. Ook 
niet, n atlat cr in l9..t9 cnkelc wij
zigin gen wcrdcn aangebracht. 

Toch is ons land to t dusver nog 
nie t tot hct verdrag toe get t·eden. 

Hct wachten was n.l. op de nan
passing van cle Nederlan dsc wet
~e,~ing4 

De Commissie onder Ieiding ,·an 
de Inspectcur-Generaal voor de 
Sch eepvaart, waari11 ook vertegen
woordigers van reders en zeevaren
rlen zitting hebben , heefl haar 
werk ertige tijd moeten ondllrhrc
wen. Zij heeft echter intussen haar 
werk hervat en nu zal binnen af
zienbare tijd de aanpas11ing , ·ao 
h et Schepelingenbesluit aan de 
bepalingen van het verdrag gereed 
kome11. 

Ook kan worden verwacht, rlat 
Nederland zal toetreden tot de 
convcntie hetreffende vacantie 
m et heh oud van loon, uadat het 
W etboek van K oophandcl aan de 
hcpalingcn van deze conventie zaJ 
zij11 aangcpa!it. 

~ - . 
Poker en 

bedrijfsleiding 
De psych oloog had zijn lezing beein· 

di gd en was toe aan h et beantwoorden 
van vragen uit h et publiek. E en mager 
111 a nnc tje vroeg: 

, Zei U zonet niet , dat een gocd po
kt>rspelcr zou zijn opgewassen tegen 
elke moeil ij kheid in een lei den de be
trekking?". 

, l nflerdaad", antwoordde de sprc
keJ·. , Js U hierbij iets niet duidel ijk". 

, ] a". bea~;~mde het man netje. , Waar
oru zou een g()ed pokerspeler een lei· 
dende betrekking nodig h ebben" . 

W a.$hington Post. 



Verbreed Suez- kanaa l : 

Opening op 1 Maart a.s.? 
Het ligt in de bedoeling van de Suez-Kanaal-maatschappij om de nieuwe 

afsnijding van h et Suezkanaal, die twee-richtingverkeer mogelijk zal maken 
en Vi'aartoe door de Amsterdamsche Ballast Mij. millioenen kubieke met1~rs 
zand zijn verwerkt, over enkele weken voor d e internationale schcepvaart 
open te stellen. Dit kanaal heet het ,Far ouk-kanaal". 

Daarmede is dan ccn stuk werk ver
richt, dat rncer h oofJJuekens h eeft ge
kost dan aanvankelijk werd geraamd. 
De l>odem ter plaatse bleek zo koppig te 
zijn, dat cr dikwijls be ter kon worden 
gesproken Yan boorwcrk dan van graaf
werk. Doch men hi.cld koppig vol en 
het zwaarste materiaal -o.a. de enorme 
Amerikaanse zuiger , Lake Fiethian"
werd aangekocht en in de strijJ gewol'
pen. Ook de Nederlandse arbeiders hiel
den vol en -gaven een bevestigend ant
woord op de vaak gestel de vraag, of 
handcn arbeid voor blanken IU een 
tropisch klimaat mogelijk is. 

Van ziektcn etc. is bijna geen sprake 
geweest. Als men n agaat, welke mocilijk
hedcn moesten worden overwonnen, 
dan mag het een wonder h eten, dat deze 
zeer belangt·ij ke verbetering van he t 
Suczkanaal to t stand is gekomcn . Hier 
moe:;t n.L nie t allccn de gro)ld zclf 
worden bcwcrkt, doch ook mocsten 
de oevervo·orzieningen gemaakt en de 
oevcrs worden I hewerkt. Een goede 
bladzijrle van ~edcrl ands vcmuft en 
doorzct t iugsvermogen. 

Nieuwe opdracht 

Inmiddels heeft de Amsterdam
sche Ballast Mij. een nieuwe, zeer 
belangrijke opdracht gekregcn, in 
ve1·band waarmede de ,Lake Fie
thian", d~ ,Charles" en talrijke 
werknemers in Maar\t niet naar N e 
derland zullen komen, doch nog 
verder Oostwaarts zullen gaan en 
wei naar Bangk ok. 

De rcgering van Thailand hecft n.l. 
opdrach t gegcven om de h aven van 
Bangkok toegankelijk te mak en. Bang
kok zclf is van de haven 24 k .m. verwij 
derd, een iets korterc afstand dus dan 
IJmuiden van Amsterdam ligt. De d
vier Mcnam is voor grote schepen zelf 
bevaarbaar, doch zij kunnen die nict 
bereikcn, omdat de rivier van de Golf 
van Siam is gescheiden door een baai, 
die slcchts ongevcer 3 m eter diep is. 
Aile sch epen mocten dus aan het begin 
van de baai in l ichters overladen h et
geen tijdrovend en kostbaar is {naar ook 

/< .P.M.-sch epen, di'e geregeld rijst uiL 
Siam haZen, uit ervaring 1ceten. R ed. 
Uitlaat) . 

De regering van Thailand heeft nu de 
knoop doorgeltakt en een cnorm bedrag 
- h ct werk wordt gcschat op ticn i't ze-

ventien milli oen gulden- uitgetrokken 
om de ])aai toegankelijk te maken. 

Hiertoe zal de A.B.M. een vaargeul 
~raven van 17 k.m., lopcndc van de Golf 
van Siam door de haai naar de rivier bij 
een hreedte van 100 meter . Niet minder 
dan 10- 12 millioen kuh. meter grond 
zullen moeten worden gezogen en ge
p erst naar h et land, dat de b aai bc
grenst. Dit enorme werk moet ongeveer 
medio 1952 worden opgelevel'd. Met de 
voorbereidende maatregelen hoopt men 
in Februari te b eginnen . 

Japan bouwt 1 
Japan's zesde na-oorlogse scheeps

bouw programma is thans in uitvoe
ring, zo lezen wij in ,Shipbuilding 
and Shipping Record" . N a volitooiing 
er van zal opnieuw 200.000 ton aan 
de J apanse l{oopvaardijvloot zijn 
toegevoegd. Hiervan is 160.000 ton 
bestemd voor de oceaanvaa11t. De to
tale kosten bedragen 13 milliard 
yen, waarvan J apanse banken de 
helft moeten opbrengen en de rest 
uit de z.g. , tegenwaarde-fondsen" 
door Amerika zal worden voorge
schoten. 

H ct originele aanbouwprogramma 
voorzag in nieuwbouw van 320.000 ton 
(met 250.000 ton voor de occaanvaart) . 
H ct werd bepcrkt door f inanciele moei
lijkheden. 

De hoevcclheid J apanse schepen, 
waarvoor gecn nuttig emplooi te vinden 
wa~, n eemt gcstadig af, zulks onder in
vloctl van de si tua tie in Korea. T erwijl 
dit aantal op 1 Juli van h et vorige j aar 
nog 211 sch cpen bedroeg, was het per 
1 November 1950 teruggebracht tot 
slechts 131. 

De uitzichten der J apanse scheeps
houw zijn de laatste maanden vcel gun
stiger gewordcn. Er zij n uit vele Ianden 
vcrzoeken binnen gekomen voor prijs
noteringcn van J apanse schepen, die 
verhoudingsgewijs goedkoop zijn. De 
stijging van de staalp1·ijzen h eeft echter 
ook h aar invloed doen gelden op de 
prijzcn van J apanse schepcn en voor
dcligc con currcntie was vlak voor het 
uithreken ven de Korcaansc oorlo rr voor 
J apan niet langcr mogelijk. Daa~in is 
thans wederom vcrandcring gekomen. 
De 1aagstc Europeesche staalprijzen 
1-taan gelijk met 41.000 yen per ton. 
J apans slaal notcert nog 30.500 yen 
per ton. 

De meeste aan vragcn zijn afkomstig 
u it Znid-Amerikaanse landen, doch er 
zijn er ook bij uit India en Pakistan en 
uit Dcnemarken en Noorwegen . 

HUIS TE KOOP 
De hcer J. Linsch oten , gepcnsionneerd 

hoofdwtk. dtor K. P.:\-1 ., moe t door om
stn ndigloedcn op korte t ermijn zijn 
vrijstaan·d hu is (met grote boomgaard 
en mooie tuin) gclegen aan de St>at ions
straat 4 l te \'Lotcn verkopen. 

Gclijk ric straat al suggcrecrt, l igt het 
huis vlak bij het station. I eder uur is 
er een tre in verbind ing. met Utredht 
(ll min) en Woct·dcn (10 m in.) E r gaan 
ongcveer 20 bu&scn p er dag uaar Utrecht. 

Zijn er lie fhcbbers ,-,oor dit huis? 
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·De zee in de ethnografie en 
volkenkunde van Indonesie 

Taboes; bezweringen; "Ratu kidul" 
Dcgene, die zich voor de taak ziet gesteld om over de "sea~lore" van de In

donesische archipel te schrijven , stuit daarbij op een eigenaardige moeilijkheid. 
Literatuur over de zeevaart in deze geweste.n is er genoeg. Badings (in 1880) 
en Shellabaer (in 1902) gaven uitvoerige lijsten van~ scheepstermen;"lljsten, 
die intussen zeker belangrijke aanvullingen en verbeteringen toclaien. Ferrand 
heeft in zijn ,Relations de ·voyages" (1913) alle gegevens uit Arabische-, 
Perzische- en Turkse bronnen over de oude scheepvaart op de Indonesische 
archipel bijeengebracht en in Vtlrsch.illende opstellen in de , Journal Asiati
que" cen aan alle mogelijke bronnen ontleende interne h.andelsgeschiedenis 
van deze gewestcn gegeven, 

De geschietlenis van E uropa's betrek· 
kingen me t Ide lntlonesische archipel 
vindt men ook door andere schrijvers 
heschre,·en. Ook verschillende lndone· 
sische scheepstypen, hun ornamen
tering, ontwikkelingsgeschiedenis en 
herkomst hebuen in de laatste decennia 
van verschilleuc.le J...anten nmpele be· 
stutlering geYonden. 

T egeno,·or de:te rijkdom aan m ate· 
riaal steekt hetgecn ons o\·er de religicu· 
ze heschonwingen en practijken in ver· 
band met de scheepsbouw en de zee
vaart in de lndonesischc archipel he· 
kend is, wel heel schamel af. 1-Iet l ijkt 
daar-om !Jeter om een drie tal typische 
verschij nselen in ·het kort te ·hespreken, 
n .l. de z.g. tabu's, tle zeebe:tweringen en 
tle mythologisehe Vorstin der Zuidzee. 

Zoah men :t iel, wonlt dusdoende van 
een hespreking Yan he t dodenschip 
- de , perahoe", waarmee de zielen der 
afgestorvenen maar het zieleland werden 
gebracht (een voorstclling, die ook in 
de Indonesisch e arch i pel vrij algemeen 
wordt aangetroffcn en waarover met 
name de literaln ur oiulrent de Dajaks 
rijke loeliclttin~ ;recft, terwijl zij o-ok 
in de ornamentiek va n B enkoelen en 
de Noordclijke Lampongs een rol 
speelt)- afgezien. 

Taboe's 

E en hckcnd \·erschijnsel in de ethno· 
logic is de vorming van speciale talen 
binnen tle grenzen van een bepaald 
taalgehicd. Ze spruit , ·oort uit ver
schillentle oorzakcn. In de eerste plaals 
is ze een gevolg van economische 
ornslanrli gheden. Hct wordt thans vrij· 
wel algemeen aangenomen, dat h et he
gin van de l andbouw aan de vrouw te 
danken is geweest. Die bezigh eid heeft 
naluurlijk tot h ct schcppen van allerlei 
vaktcrmen gel eid, die alleen voor dege
nen, die daarbij h el ang h ebhen, van 
interesse zijn. Zulk een vakterminolo· 
gie, die ook op ander gebied waarneem
baar is, hecft dikwijls de neiging om 
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zich tot ccn bepaalde vaklaal of ge- · 
heimspraak (,jargon" ) te out wikkelen, 
waarvan het de hedoeling is oniogewij
den huiten de eigen hing te houden 
en de voordelen ,·an ambt of werk
kring te monopoliscren. Als tweede om
slaudigheitl h.oml daat·bij dan nog vaak 
de h ij zondcre socialc posit ie vau hen, 
die zich van zulk ec n SiJeciale taal he
Jienen, ecu positie J ie door haar gei~o
leer tl heid binncn de samenleviug op 
tle ontwikkcling van deze spraakvonn 
niet :t·onclcr invloecl hlijft. Ab Jerde en 
voornaamste faclo1· moe t tens.lotte de 
1·cligieuze worden genoemd. Naar de 
primitieve wijze van beschouwing gaat 
er van het gesproken woord toverhacht 
uil. Het behoeft niet eens gearticuleerde 
taal te zijn, want ook het geroep van 
dieren i Loverkrachtig. Aangezien men 
deze toverkrachtigc woorden niet zo· 
maar te hooi en te gras mocht gehru i· 
ken, werden zij , tahoe". 

Op zee gelden door de gehele 
Indonesische archipel d ergelijke ta
bu's, niet aileen ten aanzien van be
paalde handelingen, maar ook van 
woorden. Zo zijn van de Noordkust 
van J ava, de Straits, de Westkust 
van B orneo, Atjeh en elders vele 
voorbeelden van woordenwisselin
gen bijeen te brengen; dit zijn vor
men van een soort omzeiling van 
taboe-woorden. 

De Atjehse zeelui zullcn niet van een 
, berg" spreken ui t \Tees, dat golven zo 
hoog als bergen hun scheepjes zullen 
overspoelen . Ze gebruiken dan maar 
, hoge grond". De l\ialeiers van Malak
ka dulden aan boord gecn aanduiding 
van de olifant. De Atjehers mogen dit 
hcest alleen hij z'n lJijnaam noemen: 
,po mcurah". Als lle visser wil zeg
gen , da t icts klaar is, gehru ikt hij daar
V()Or ni et h et gcwone Atjchse woord 
, lheueh ", omdat dit ook ,vrij" of 
, l os" hetekent en de gevangen vis dus 
kans op onlsnapping zou krijgen . H ij 

gebruikt , leungka", dat mindel' ge· 
,·aadijk is .... Bij de P apoea's van Noem· 
foor heeft de vrees voor ,tahoe's" ge· 
leid tot het vormen van een vermomde 
taal, die ook <>p zee tot uiting komt .. 
Llle l IJetrekking tot hct noemen van de 
cilanden of Jand,streken, die voor de 
hoel! li)!gcn. Zou n .l. een Papoea het 
on~cl uk hchbeu om de naam Yan zulk 
ecn eiland le uoemen, dan volgt vol
gens h en vrij zcker storm, regen of 
neve!, tlie l1 em koers doet verliezen. 

Ook in het Galelaree~ (de taal van 
Halmahei~a) speelt W()Ordverwisseling 
een grotc rol. 'Vat de zee hetreft, heeft 
zich tlit verschijnscl het meest ontwik· 
kelt! op de eilanden Sangir en Siaoe. 
lletgcen daar ,sasah ara" wordt ge· 
nocmtl , is een geheime taal, die op zee 
wordt gebruikt , om de geesten te he· 
le llen de plannen der varenden af te 
Jnisteren en le verstoren". 

De invloed van dit hijgeloof, dat 
hij ccn zeevarencl vol k van zoveel be· 
tekenis i ~, heeft het nit het tijdperk der 
Ma lcis-P.olynesische taaleenheid mee· 
gebrachl gebruik om een aantal woor· 
den uit tlc dagel ijkse taal te bannen, 
h ij de Sangirezen geleid tot het out· 
staa n van ccn volledige zeetaal. Daar 
hct ,sasahara" voornamelijk op zee 
wonlt gcbruikt, zijn h et voor al de ter · 
men, die op zee voorkomen (zoals be· 
namingcn voor delen van een vaartuig, 
van naluurverschijnselen, van eilanden, 
stral1llpl aa tseo, klippen, kapen, baaien, 
Yisscn en vistuig) die zulk een geheime 
naam hehhen. 

Het , sasahara" bestaat voor het 
grootste deel uit omschrijvingen, die 
de meest karakteristieke .eigenschap 
van de bedoelde zaak aanduiden, 
althans wat de Sangirezen daarvoor 
aanzien. Verder zijn het voor een 
groot deel oude termen, die buiten 
gebruik zijn geraakt en nog in an
der e talen gangbaar zrjn. Zo zegt 
Jncn inplaats van ,water" ,verkoe· 
lingsm.iddel", voor ,hond" ,blaffer" 
en dergelijke. 

Bezweringen 

llet spreekt vanzelf, dat in de Indo
nesische archipel ook allerlei gebruiken 
voorkomen, die -op de sch eepshouw en 
het te water Iaten van nieuwe vaartui· 
gen hetrekking hehben. Deze onder· 
scl1eiden zich echter in wezen niet van 
die hij de aanhouw van nieuwe huizen 
en houden dus als zodanig met de zee 
gecn speciaal vcrhand. Anders is h et 
ech let· gestel d met de zeehezwering, 
zoals die op meerdere plaatsen in deze 
gewesten t ot beveil iging der vissers 
en voor het wclslagen van de vangst 
wordt gebruikt. 

Ecn hijzondere plaats neemt daarhij 



in de bezwering, die door de troeboek
vissers op de Oostku st hij rle Brouwer
straat en o p h et eiland Bengkalis in 
geval van l angdurige schaarste gedu
rende de vangtij d i n zwang is. De 
, djindjang-radja" (da t is de vrouw, di e 
aan het hoofd staat van de b on d van 
vissers) tr·ecdt daarhij a1s medium op, 
die de oorzaken heken rl maakt, waarom 
de f!eesten , welke de vis~e r·ij heheersen. 
de vissen te:rcnhouden. Door aile dor
pen aan de Brouwers traa t word! aan de 
plechti p:h eid dcel genomen en rluizen
den rupiahs worrlen rlaar·aan rlikwijls 
ten koille p:clep:d. H et zou ons Lever voe· 
ren een volledip:e hcschrijvin p: van h ct 
bezwerinp:s-ceremonieel te geven. Het 
komt er in ieder p:cval weer op neer, 
dat de ,rljindjan:r-radja" in een voor 
leken onverFtaanh are taal met de 
~tees ten converseert. H aar woorrlen wor
den dan door inp:ewijden voor de me
ni,(!le vertaald. 

lets dergelijks hestaat hij rle pluk
ken; van eetharc vo!!elncstjcs aan rle 
Zuidkus t van Java. Daar wonlPn sela
malam p:el10uden hii de ver!<chillende 
urotten waar de plukkers langs de 
;teile r~l !'-en afdalen . H et is rle bedoe-~ 
linp: de p}ukkcrs voor rle drei,(!cnrle !!~

varen der zee - die de p:ro t ten in de 
kalkrotsen l~t'eft uit p:espocld- te h e
hocden. 

Njai Lara Kidul 
D e voornaamste der zeegeesten 

van de Zuidzee is .. Ratu Kidul" , of 
,.Njai Lara (Lore) Kidul" . waarvan 
iedereen wei eens hee£1: gehoord. ZU 
is een hoogst initeressan te figuur. 
waarvan wij de oorsprong we~ens 

gebrek aan plaats n iet tot in fines
ses k unnen nagaan. Zij is de m aag
delij ke Vorsthi der Zuidzee en tm 
op de huidige dag is o.a. een kamer 
in de kraton 4oren in Solo voor haar 
bestemd, waar de vorst h aar gere
geld zou ontmoeten . 

In gelijksoortige vorm vindt men het 
verhaa] van Nja i Lara Kidul in Zuid
lndia, in Burma en in Indo China. 
Het behoort tot de eyclus van de mythen 
en sagen, die men in de lanrlen rond 
de l ndische Oceaan vindt. , Ratu K i
dul" heerst over de afgcstorvenen, wier 
zielen naar de Zuidzec heten te j!aan. 
Bekende vererinp:spl aatsen van .,Ratu 
Kidul" vindt men bij Delf'nih, Tirtojo, 
Wono2:iri en Surakar ta. Door het p:e
hele Tengger2:ehied in Oost-J ava wordt 
,Njai Lara Kidul" als een goede gorlin 
bescl10uwd .en vereerd, van wie l1et 
welzijn der mensen en met n ame h et 
welsl agen van de oogst afhankel~jk is. 

B. S. in , lndische B ock der Z e '' 

Nederlandse koopvaardij • 10 
Met 46 schepen (223.000 ton ) uitgebreid 

De ,Wereldomroep" heeft een 
overzicht gegcven van de ontwikke
ling der Nederlandse koopvaardij 
in 1950. Daaruit bleek , dat onze han 
delsvloot werd ui tgebreid m et 46 
schcpen, in t.od:aal r uim 223.000 ton 
metend. Er werden echter 33 sche
pen van r uim 134.000 ton afgeschre
ven, zodat we tcnslotte maar met 13 
schepcn voor uit gingen. Er zijn ech
ter nog 30 schepen van ruim 150.000 
ton in aanbouw. 

Onze Yloot i nu icts grotcr dan voor 
rl e oo rl og. Er werd ccn hcgin gemaakt 
met het opruimen van vcrouderde sche
pPn, waar·van cr versch illende naar de 
slopcr l!i ngen. De meestc wer den echter 
naar het huitenland vcrkoch t, voorna
mclijk naar Dui t l and, dat verledcn 
jaar heel wat twcedch anrls tonnage 
heeft aangekocht. 

H et is nat.unrlijk vcrh eugend, dat 
daardoor onze vloot p:cmiddel rl steeds 
jonger wordt, maar h el aas worden niet 
allf' afp:evoerdc onde sch epen direct 
door ni euwe verv:mgen, zodat wei de 
kwaliteit verhcter t, maar de omvang 
van clc vloot steeds kleiner worrlt. 

Maar wie zal het de reelers kwalijk 
nemen , dat zij geen lust h ebben om bi_i 
de huid i:re onzekere toestand en condi
ties van de vrachtenmarkt, sch epen tc 
l aten houwcn tcgen fa ntastische prUzen, 
zondcr dat zij rf'delijkerwijs knnnen 
verwach ten ooit de houwprijs te knn
nen ter ugver diencn . 

Overneming contra cten 

Er viel dan ook, vooral tegen het 
eind van het jaar, w.aar te nemen, 
dat verschillen de r ederijen zo goed 
als nieuwe schepen h ebben gekocht 
of bouwcontraeten hebben overgeno
men van schepen, die op korte ter
m ijn zullen worden opgeleverd. Uit
er aard kan men dan geen e isen 
meer stellen aangaande het type van 
h et schip. Nu is juist het grote aan
tal uiteenlopende scheepstypen al
tijd een van de grootste krachten ge
weest van onze koopvaardij en men 
mag de vraag stellen, of deze factor 
nu geen betekenis meer heeft, dan' 
wei of onze koopvaardijvloot bezig 
is aan krach t en waarde in te hoe
ten . De tijd zal het moeten leren. 

Grotere concurrentie 

De concurrentic in de lijnvaart ·werd 
verscherpt, doordat naast onze oude 
r ivalcn - de oren- ook J e Dui.tse- en 
de I taliaansc vlag weer worden gezien, 
terwij l hovendien ni euwc scheepvaart
landen als Turkije, Joegosl avie en I s
r ael pt·obcren een aandeel te krijgen in 
h et wereldschecpvaartvcrkcer. 

Daar het niet altijrl mogelijk is ·met 
hui tenland c tarievcn te concurreren , 
zal Nederland z~jn uiterste best moeten 
hlijven doen om de goede naam van 
de Nerlerl an rhe koopvaardij , wat be
treft scr·vicc, efficiency en hetrouw
ham·heid hoog te lrouden. 

W at de schecpsbouw hetreft, waren , 
volp:ens de ]aat le cijfers van Lloyd!', 
eind Seplemhcr dP Ncderlandse werven 
voor 64% b ezel met wcrk voor h et bui
tenlan d. Voor Nederlandse rekening 
zijn hoofdzakelijk kuslvaarders in aan
honw. In de laatstc dri e maanden van 
1950 werden nog verschi11ende orders 
op grolc scl1 epen ~epl aa ts t. zodat de 
naastc tockomst van de scheepsbouw 
verzekerd sch ijnt. 

Eerste orders '51 

D e eer ste Nederlandse bouwcon
tracten van dit jaar zij n geplaatst 
door Ph. van Ommeren N.V. Bij 
Wilrton-F ijenoord werd een 14-mijls 
tanker van 19.500 ton dw. besteld 
en b ij P . Smit Jr. een tank er van 
14.500 ton dw. 

Champagne of water? 
Toen w~j len preside1~t Roosevelt nog 

vice-minister van marine was, kreeg h ij 
bezoek van enkele dames, die hem h et 
voorstel deden nieuwe schepen voortaan 
met sodawater, inplaats van met cham
pagne te dopen. 

, lnplaats van U tevcrzctten tegen 
een doop met ch ampagne", zo zou rle 
l at.ere Amerikaanse president hebhen 
gezegd , moest U dat eigenlijk aanmoe
digen. Dat zou ecn goedc les in mati
ginp; zijn". 

, W at bedoelt U?", vrocg een van de 
dames. 

, Wei", al dus F. D. R . , U moet zich 
wei hedenken , dat he t schip, n a een
maal de smaak van wijn te hehhen ge
proefd, zich voor de rest van zijn Ieven 
aan wa ter h oudt". 

Met dank aan gezagv. Kosters, 
m.s. Toboali. 
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B 
1) Mooi Bali ..... 

reeltje niet onbeke 
gelegen aan de weg 
op de typische Bar 

2) Op 8 Febru 
bellje van de afdelin 
maatschappij; voor 
is de h eer De le Ran 
hen bij de uitbetali 
maakt. 

3) R et m .s. ,Oph 
reparatie-beurt in 1 
der , Operatie Petn 
·toren van het schij 
stookolie a1S brand 
hiervoor omgebom11 
met twee slleepbotet 
vang van een geslru 

4) In Midden-S 
plaatsje Djambi, dal 
pij o.a. van Singapo 
genomen door geZll 
Nica" en geeft een 1 

dure stadje. 

5) D e drie scheJ 
thans ·alle in Ind01 
, Sanana" in Priok' 
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Bij de foto,s : 

ele Bali-veruofgangers is dit tafe
'!zicht ,op het meer van Bedugu1, 
en Pasar en Buleleng. Men lette 
pe!ltjes, de meru's. 

rde beambte G.F .C. de la Ram
.K. zijn 25-jarige jubileum bij de 
'oen- en onderstand-genietenden 
n onbekende; hij is het, die voor 

erschilllende paperassen in orde 

a~tschappij is tijdens zijn laatste 
Mati omgebouwd in het kader 
d.w.z. dat onder andere de mo

gepast aan het verbruik van 
t schepen der vloot zijn thans 
reparatiebeurt werd de , Ophir" 
Kali Mati gesleept voor de aan

neftocht. 

ligt aan de Djambi-rivier. het 
door coasters onzer maatschap

kordt aangedaan. Deze £oto werd 
~ A. Schake[ van het m.s ,Kota 

beeld van het kleine, maar o zo 

de gehele Sa-klasse vormen, zijn 
wateren aangekomen. Het m.s. 
haven. 
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Nieu'W·Guinea (Irian) 
in en na de oorlog 
Nederland's aandeel in de strijd 

Wij hebben enkele weken gelleden getracht om aan de hand van ult
spraken wm deskundigen na t e gaan, of voor N~ew-Guinea de naam ,Papua" 
dan wei , I rian " diende te worden gebruikt. In het onderstaande a rtikel wordt 
het een en a nder verhaald over de oorlogsgeschiedenis van Nieuw-Guinea, 
met name voor wat betreft de nog onder Nederlands bestuur staande Weste
lijke helft van het eiland. Deze gegevens zijn ontleend aan de No~mber-editie 
van h ct ,Marin eblad", he t orgaan van de vereniging van Marine-officieren. 
Bedoelde edirtie was geheel aan Nieuw-Guinea gewijd en bevat een groot aantal 
b ijzonder interessan te artikelen, deels van specifiek maritieme-, anderdeels van 
algemene aard. Tot laatstgenoemde categoric behoort een geschiedenis van 
Nederlands-Nieuw-Guinea (Irian) in en na de 2e wereldoorlog. Waar omtrent 
het eiland - in het algemeen gesproken- onder het publiek zeer weinig be
kend is, leek het de redactie n uttig a an het artikel het een en ander lf:e ontlenen. 

De , Soedoe 11 

In de tweede helft van 1944 was in 
een gehonw te Melbourne l1et Neder
Jandse Marine Commando. Daar wcr
llen plannen gemaakt voor het nieuw 
op te richten , Scheepvaartkantoor" tP 

Djakarta. Dit Marine Commando h ad 
de heschiklcing over enkele kl eine 
~cheepjes van de Ned.-Nieuw-Guinea 
Petrol eum Mii., de N.N.G.P.M., die vlak 
voor de inval van de J apanners in de 
Molukkcn n aar Austral ie waren uitl!:e
weken. Een van deze sch eepjes was 
l1et m.s. SoPdoe, dat een rlienst onder
hield tussen Bri sbane en Merauke, met 
de post B.oven-Digoel de eni ~r overge
bleven plaatsen, waar de Nederland~e 
vlag op Nieuw-Guinea gedurende de 
geh ele oorlog bleef waaien. 

De he:r.etting van Merauke en Boven
Oigoel hestond uit Australiers, voor 
wie l evensmiddelen en munitie uit 
Bri sbane r egel matig moesten worden 
aangevoerd. 

Ook op de eerste reis van de Snedne ·-rring elen la!linrr levensmiddel!en naa1· 
Merauke. Daar hleek, da t de .,Aussies" 
iuist h ezig waren om .• te vertrekken, 
d11ar zi.i werden af~?t>lost cloor de man· 
~d1apnen van de , Prinses Irene-Bri rra
rle" . De no g: aanwe:r.igc voorraden rler 
.. A ussies" w!' rden overrrenomen. Een 
deel daarva n wt>rd •1oor de ~f' VPr
voh:ens overf!ehra<'ht naar Hollanflia. 
dat intussen 11l floor !!en. McA1·thur 
was veroverd. De rei5 rring om de Zuifl, 
via T hnrsdav-TslaNl. Port Mo1·eRlw f'n 
Milne Baai /een baai nauw V('rbonden 
mPt de pPsrhiNlenis vnn onze mnat· 
.(rhaJJpi;. R ed. Uitlant) . Vriiwel in a]Je 
pl aatsen moest de SoPdQ!!.. kJeine rep~
raties onder~raan, omdat het scheepJC 
totaal , uitl!evaren" was. 

Ho11andia 
Het vroel!er zo rustige en onbe

langrijke H ollandia was totaal ver-

anderd. Het gehele dal, waar vroc
gel· slechts enkele huizen, het kerkje 
en een bouwvallig postkantoortje 
stonden, was nu geheel volgebouwd 
met grote Ioodsen. Uilf:gcstrekte stei
gers met electrisch Iicht waren voor 
gebruik gereed. 

Ook de omgeving van Hollandia had 
een volkomen verandering ondergaan. 
Tussen Hollandia en het Sentani-meer 
warcn verschillende , airstrips" aange· 
legd. Een nieuwe nerlerzetting, waar
o.m. h et hoofdkwartier van gen. I c
Arthur was p:evestigd en ,Kota Baroe" 
·vas genoemd, was uit de grond ge
ltampt. Hollandia was, naar men wcet, 
,le basis, van waaruit de Japanners 
zouden worden aanp:epakt in de Phi
lippijnen. Ook de Schouten-eilanden, 
verder om de West, waren reeds in 
gcallicerdc h an dcn. 

Biak 
In het woeste hinnenland van Biak, 

het l!l'Ootste eil and van de Schouten· 
p:roep, bevonden zich naar schatting 
nog 2.000 Japanners, di e door de snelle 
opmars van de Amerikanen waren af
g:esloten. Een van de eerste opdrachten 
van de Soedoe was, om (van Hollandia 
uit) 1e~ensmiadelen te brenl!en naar 
Rosnik, de vroegere hoofdplaats van 
Biak. De Scl10uten·cilanden leveren 
zelf pract isch niets op, zodat de Soedoe 
met f!Cj ui ch werd Qntvangen, aimg:ezJCn 
de voecheltoestand zeer precair was ge
worden. 

De bevolking van de Schouten
eilanden is bijzonder tilink. Voor de 
oorlog was zij al overal op Nieuw
Guinea werkzaam op ondernemin
gen. Toen de Japanners kwamen, 
heeft zij zich met pijl en boog tegen 
de indringers verzet. Er vielen on
der de bevolking vele doden. De 
overlevenden vluchtten het bergland 
in. 

Te Bosnik bevond zich toen alweer 
een controleur van h ct Binnenlandse 
Bestuur. Deze voorzag de flinkste 
k erels der pl aatselijke bevolking van 
buitgemaakte J apanse geweren en liet 
hen op de Japanners los, die iedere 
nacht in hun kampen werden heslopen. 
In de loop van enkele maanden dood
den deze Schouten-eilanders op die 
manier onf!eveer 1.500 J apanners. La
ter le!!den de Amerikanen ten Westen 
van Bo nik aan de Sorido-Lagune drie 
enorme , airstrips" met brede autowe
cren er hccn aan. Sch epen tot 10 a 
J2.000 ton kunnen in de lagune, die 
door een kustrif van de zee is afgeslo
ten, vei l i~ aan stei~ers ~eren. Op Biak 
kwam later een vlief!school. Thans is 
daar no~ een groot vli.egveld voor h et 
inter-Pacific verkeer. 

Behalve de Soedoe waren er in Hol· 
landia nog enkel e kleine marinesche· 
pen ~estationneerd. Deze -oorspronke
Jijke- mijnenvegers patrouilleerden op 
de Noordkust van Nieuw-Guinea en de 
oml!eving van de Geelvink-Baai, waar 
nog overal J apanners zalen. 

Noemfoor 
In de huurt van ll et eiland Noemfoor 

opereerden eveneens DOl! drie J apanse 
motorhoten. Daar deze hoten minstens 
10 mijlen l iepen en waren uitgemst met 
40 m .m. ge!:'>chut, was de Soedoe met 
haar 6 miil en infericure bewapening 
f!een partij V(}or deze .T apanners, zodat 
er steeds een !!Oede uitkijk moest wor· 
den o-ehouden . De Soedoe leek hoven· 
dien ""veel op de J apanse boten en werd 
daarvoor door de Amerikanen no~ral 
eens aangezien. Door schreeuwen kon 
no~ on h e t nippertje worden voorko· 
men, dat de Soedoe in de grond wcrd 
:reboord ... . 

Lat er bezetten de Amerikanen net 
Noordeliike deel van Noemfoor en 
!!imren luclltaanvallen ondernemen op 
Manokwari. 

Hierop volgde een van de meest 
dramatische tochten, die het (9e) Ja
panse Ieger moest ondemem en. Het 
vluchtte overland door het zeer 
zware, onherbergzame binnenland 
van de Vogelkop naar Sorong, een 
afstand van 300 k.m. hemelsbreed. 
Juiste gegevens' over de J apanse 
verliezen zijn niet bekend, maar zij 
zijn ontzettend geweest. 

Tocn gen. Mc-Arthur hesloot o m 
Mor·otai te hezetten, als basis voor de 
actie tegen Leyte (Philippijnen), wer· 
den te Hollandia niet minder dan 1.373 
flinke schepen hijeengehracht en ge
reedgemaakt. 

Slot : zie pag. 12. 



¢ Bij het op 11, 12 en 16 
Januari j.l. gehouden over· 
gangsexamen voor bevorde· 
ring van het 1e- naar het 2e
en van h et 2e- naar het 3e 
studiejaar voor de cursus 
voor ziekenverpleging in het 
ziekenhuis Petamburan te 
Djakarta, zijn de volgende 
leerlingen geslaagd: 

aar h et 3e studiejaar: 
Margani, Andawidjaja, Su
handana, Achmad, :::>uheran, 
Tabrani, Sukadi, l~umin Ba
iin, Sudanua, Sajuti, Asnan, 
Achwad Memed, Madsufi , 
llasau llasri, Djohana, Su
warmah en H.ob och: 

'1 wee leerlingen zijn nie t 
Levol'derd. 

i'laar h et 2e s tudiejaar: 
Sam·in, U. j achja, St. J.{ikin, 
.l:iusin Ganda, Abdullah 
Landa, P. Simandjuntak, 
Hal.Jibur Rachman, Mob. 
1J jafar, Edy Sutyo, ltubin, 
1'1·upto Susilo en 'l'adf. 

Unze gelukwensen aan de 
ges1aagaen ! 

0 In verhand met h et Chi
neesch e Nieuwjaar waren 
de Chinese !eden vau b et 
pe1·son eel l\1aandagmiddag 
5 Fcbrua ri en Dinsdag 6 
Fehruari j.l. vrij. 

0 Op 2 :Fehmari j.l. arri · 
\'ecrdc te Tandjung Priok 
uit Nederland h c t m.s. 
Willcm Ruys, met aa n hoord 
de volgende K.P.M.-ers : 
gezagvoerder C. D. Caalen, 
en cmpl. H .H . Franken en 
gezin. De adjunct-chef J . W. 
Brand en zijn gezin debar· 
keerden te Singapore. In b et 
kader der gezinsh ereniging 
reisden aan boord van bet 
m.s. rll'illcm Ruy s mevr. E. 
W. W eyhenke-Versteeg me t 
een kind (gezin empl. R. 
Weyhenke), m evr. K .C. 
Haeck-Jumelet met twee 
kinderen (gezin empl. L.H. 
Haeck ), m evr. M.C.J. ter 
Weer-Vcrheu1 (echtg. empl. 
A.C. ter W eer ) en mevr. 
L.B. H endriks- Schornack 
v.d. W aag m et een kind (ge· 
zin 2e wtk. D. H endriks) . 

0 De Djawatan P elajaran 
maakte bek end, da t h et 
eerstvol gende examen t er 
verkrijging van het voorlo
pige diploma als scheeps
werktuigkundigc, h et diplo
ma als assistent-scheeps· 
werktuigkundige, l1et di-

k. p.m.- J_9URnaat 
ploma A, B, of C, zal WOI'· 

tlen afgenomen in he t cxa
menlokaal van de Djawa
tan P clajaran te Djakart..t 
op Wocnsdag 21 Maart u.s. 
en de volgcnde dagen. 

H ct schriftclij ke gedeclte 
heeft plaa ts in de voonuid
dag uren van 08.00 tot 12.00 
nur, het dam·op volgende 
chriftclijkc examen in voor

middag- en n ami ddag u rcn, 
resp. van 08.00 tot 10.00 en 
,·an 17.00 to t 19.00 uur. 

Zij, d ie hedoeld examcn 
wensen af tc l e:;gen, zullcn 
voor en uite rl ijk o p 1 l\Jaa rt 
1951 sch riftcl ijk of mo ntlc
Jin:,r van h u n vooJ·Deme n 
kcunis moeten geven aan 
de sceretaris van E~~amen
commissle, Gunung· Sah a ri 
87, Djakarta, m et duidclijke 
opgave van uaam, adres en 
voor welk diploma het ex a
men afge1egd zal moetcn 
worden. 

<> Met h ct m.s. Willem 
Ruys, dat op 9 Februari j.l. 
u it T andjong P r iok u aa r 
Nederland is vertrokken, 
reisdcn de gezagvoer ders 
E. I-I. Meyer (P ens.) en J . .J. 
van Ros~um (V.P.) ; de 
h oofdwtkn. J. F . H asz met 
cchtgenote en twee kin
cleren (E.V.) , J .E.G.A. van 
der Sch aaf (G.S.V.) en G. 
Remijn (V. P .) ; de adjunct· 
ch efs J . Hic tberg me t echt· 
l!enote en een k ind (E .V.) , 
D..J . P ronk van Hoogevcen 
met ech tgenote en twee kin
deren (E.V .) en J.A. Dikkcr 
(E.V.j P ensioen) ; de hoofd
cm ployes C.J . Verma ire met 
echtgenote en twee k indc
t·qn (E.V. ) , W .A.J. Noord
h oek-Hegt (E.V.) , S.W. Oost
]ievense m et echt:renote e n 
twee kinderen (E.V.); de 
employes J.A. Helfr ich m et 
echtgenote en kind (E.V.) 
en J. G. Wierda met 
echqren ote en drie kinderen 
(on tslag) ; de 1e stm. F. 
Ve rbur:,r met echtrrenote en 

-d rie kinderen (E.V.) 2e 
stm. A.N. Kloots (E.V.) en 
de 2e wtk. A.F.G. Smeets met 
echt~?:enote en twee kinderen 
(E.V.) Te Bel awan em· 

barkee1·de op deze Hi' illem 
X u ys met bcstemming Ne
derJanJ, em pl. L.A. llissink 
(ont~ l a g) . 

(> Uit .\federla ud wcr J 
JJeri cht ontvangeu, dat op 
26 Januari te Amster dam 
is ovcrleden de h ee1· Lud
wig V.E . Benecke, in leven 

oud-gezagvoerdcr onzer 
w uatschappij. Wij lcn de 
h ec1· Benecke hcrcikte de 
lceftijd van 56 jaar. 

<> Hoofdwtk. W . .F.O. Ko
rinth arriveerde op 30 J a· 
nuari j.l. me t ue Coustella· 
tion te Singapore na iu Ne
derland zij n gezinsschei
diugsvcd of te hebhcn door· 
gebrach t. De daaropvolgen· 
de dag werd de heer Ko
r inth op h ct m.s. Van R.ic-
beeck gcplaa tst. 

<> Op 1 Februa ri j .l. werd 
hier tc Jande aangenomcn 
Se wtk. G.W. Leeflang. 

(> De 11. wtk. T j. v. d. 
Schaaf, die op 4 September 
j .l. in J ienst was gc treden 
als 5e wtk., werd op 1 Janu· 
ari j .J . alsnog hevorder d tot 
4e wtk. 

<> l\'[ct de Constellat ion 
van 27 .J anum·i j .l. ver trok 
naar Nederland me t gezins· 
sch eidingsverlof 2c stm. A.A. 
Dekker. 

0 R et derde schip der Sa
k lasse van ooze maa tsch ap
pij , h et m.s. Sambas, is thans 
ook in Indonesie aangeko· 
men. I-Iet schip was onder 
commando van gezagvoe1·dcr 
L. Kranenburg zijn maiden· 
reis op 21 December j.l. te 
Rotterdam aangevan gcn en 
anivee1·de op 10 Febru ari 
j .l. te Tandjung Pl'iok. De 
nautisch e staf van he t schip 
hestond uit 1e stm. A.J.J . 
de Fcyter (ex-G SV) ; 2e stm . 
E. D i.jkstra (ex-GSV) ; 2e 
stm J. Grin, de nieuw-aan· 
l!enomen 4c stm. B. Ch. 
Breedland en de n ieuw· 
aangenomen, van de op· 
leiding a fkomstige 4e stm. 
L. v.d. Molen. De vol· 
geode technici h cvonden 
zich a an boord: Hoofdwtk. 
J.P. Kuipers (ex-GSV); 2e 

w~k. 1' .J .W.H . K ayzer (eX• 
EV); 3e wtk. D. v. Haarlem 
(cx-.EV) ; de nieuw-aangeno
men Se wtk. L .. Salomons ; 
de van de opleiding afkom
s tigc Se wtk. G. H azenbos 
en J e nicuw-aangenomen l.l . 
wtk. S. Nauta. De rcis werd 
Levens meegemaakt door de 
opzichter van de Technische 
Dienst van het Amsterdam· 
kantoor, de hcer A. Hosk am. 

0 Met h et s.s. N ieuw HoL
Land, J at op 13 F ebruari j.l. 
uit Tandjung Pl'iok naar 
Australie vertrok, reisden 
mcvr. S. H art en drie kinde
reo, (gezin van adjunct-chef 
H. Ch. H art) en meVL". 
D. E. W oudstra met 2 kin
dcren lgezin 1e stm. F. J. 
W oudstra) . T e Singapore 
em barkeerde mevr. D. lVI. 
~tokker me t twee kinderen 
(gczi n gezagv. J. B. S tokker ) . 

<> Van Singapore uit is 
me t he t lijnvliegtuig van 5 
Februari j.l. naa r Neder
land vertrokken met gezins· 
scheidingsved of l e stm. W. 
Vader Mzn. 

<> Gczagvoerdcr C. de 
Graaf arriveerde op 6 F e
hruari j.l. met het vliegtnig 
uit Australie, waar hij zijn 
gczinssch eidings-verlof h eeft 
doo rgebracht. 

<> Met h et lijnvliegtuig van 
6 Februari zijn de 1e stl. P. 
J. Balder en W. A. Giel met 
gezinssch eidingsvedof naar 
Nedcrlimd vertrokken. b ene
vens den employe E. M. 
Roumemper. 

<> Met h et s.s. Juhan van 
Oldcnbarne1Jeldt vertrokken 
op 10 F ebruari j.l. uit Tan· 
djong Priok naa r Nederland 
mevr. A.J. van Dijken-Ot
ted o met twee kinderen (ge· 
zin 1e stm. P .H. van Dijken) 
en mevr. C.J . Zijlstra-Philip· 
sen en twee kinde ren (gezin 
em pl. baas-A E.A. Zijlstra) . 

t 
In het orgaan van 

de C.K.O. lazen wij, 
dat de le Stuunnan 
onzer maatschappij L. 
Ch. Doornik, is over
leden. 

9 



Nog een oude doos (III): 

N. I. S.M. WERD K. P.M. 
IDe maidenirip van de Reynst 

Met ,tijdelijk ontslag" naar Nederland gezonden om te herstellen van 
de naweeen van een malariaanval - die men in de negentiger jaren niet zo 
gemakkelijk onder de knie kreeg als thans- was 1e stuurman De Roever 
-wiens verhalen, ontleend aan de jaargang 1934 van ,Ons Zeewezen", wij 
in vol'ligc nummers zijn begonnen- na tien maanden volledig hersteld. Het 
voornaamste geneesmiddel in die dagen was .. . . . . rode wijn. In Mei 1890 be 
haalde de heer De Roever zijn diploma ,1e stuurman Groote Stoomvaart" 
waarmee hij over de gehele wereld als gezagvoerder zou kunnen varen. ' 

In December van dat jaar hield de genomen. Op 30 September liep de 
,Nederlandsch-Indische Stoomvaart Reynst Tandjong Priok binnen. Op 9 
Maatschappij" op te bestaan en kwam October maakte het schip zijn eerste 
de tegenwoordige Koninklijke Paket- kustreis, via Tegal en Semarang naar 
vaart Maatschappij in haar plaats. De Soerabaia. 
band en met de N .l.S.M. waren door het 
,tijdelijke ontslag" natuurlijk bijzonder 
los geworden, want de heer De Roever 
kreeg vanwege dit ontslag geen verlofs
ealaris, hoewel hij formeel wel met ver
lof was, voor herstel van gezondheid. 
Alvorens zich aan een andere maat
schappij te verbinden verzocht de heer 
De .H.oever definitief ontslag van de 
N.I.S.M. Dit werd hem in Juli 1890 
verleend ,op verzoek en wegens liqui
datie der maatschappij eervol". 

Bii de K._P.M. 

Naar Kutei 
De Reynst was door de Nederlandse 

Handel Maatschappij gecharterd om 
suiker-bibit uit Kutei te halen . I-Iet 
schip werd daar des avonds geheel elec
trisch verlicht en ter bezichtiging ge
steld, omdat het het eerste stoomschip 
met kunstlicht was, dat ooit Kutei had 
aangedaan. Iedereen was vol bewonde
ring. De Inheemse bevolking vertrouw
de al dit Iicht echter niet en bleef op 
respectable afstand om de Reynst heen 
varen. Ook nam het schip op de thuis
rcis de eerste 40 ton kolen uit Borneo 
mee. 

Dienst overgenomen 

De inmiddels opgerichtc K.P.M. 
had overigens -het was October 
1890- de ar chipeldiensten van de 
N.I.S.l\'1. nog niet overgenomen. Na 
aankomst rte Priok had men nog 
twee maanden tijd om het schip 
in- en uitwcndig op te kalefatercn. 
De baai van Batavia vulde zich ge
leidelijk met de nieuwc schepen van 
de nieuwe maatschappij. De 
R e y n s t w erd bestemd voor de 

. Kl. Sunda-lijn van Makassar uit en 
zou in J anuari deze diensrt overne
mcn. Zo is het echter niet gelopen. 

Op 29 December verscheen de R eynst 
ter rede van Makassar. Ook daar werd 
op Oudejaarsavond het schip geheel 
verlicht en ter bezich tiging opengesteld, 
plus een receptie a an bo01·d. Op 2 J anu
ari werd de eerste K.P.M.-afvaart gege
ven naar Bima, Nan gamessi, Eendeh, 
Savoe, Rotti , Timor-Koepang, Laran
toeka, Maoemeri en Bima, terug naar 
Makassar. Op 17 J anuari werd daar af
vaart gegcven naar Bonthain, Boelocom
ba, de Saleier-archipel, Balanipa, Pali
ma, Paloppo, Boe ton, Kendari v.v. 

Op 21 Januari strandde de 
R e y n s t op een onbekend rif in 
de Golf van Boni en was niet meer 
te r edden. Hierover in het laatste 
artikel van de heer De Roever. 

( Slot volgt) . 
Daarna meldde de heer De Roever 

zich onmiddellijk bij de K.P.M. aan en 
kreeg als 1e stuurman een contract voor 
drie jaren. Hij kon dadelijk in dienst ko
men, als 1e stuurman aan boord van het 
s.s. Reynst. De Roever kwam aan boord, 
toen het schip op de werf van de ,Ko
ninklijke Fabriek" in afbouw was. Het 
moest aileen nog een dokbeurt hebben 
en de kompassen moesten worden ge
steld. Daarna werd het schip aan de 
Handelskade te Amsterdam gemeerd. 
Het vertrok op 12 Augustus 1890 naar 
zijn bestemming in het V erre Oosten. 
Tevoren had voor Texel nog een proef
vaart plaats. Kapitein werd de heer Van 
Linden Tol, vroeger ook van de N.I.S.M. 
Maximumvaart bleek te zijn 11.8 mijl, 
bij 86 omwentelingen van de schroef. 
Het schip werd geladen. In Djeddah 
zouden op de maidentrip pelgrims aan 
boord komen. V andaar, dat er een ge
neesheer mee ging. Het begin-gage van 
1e stuurman De Roever was fl. llO,-, 
later verhoogd tot fl. 150,-. Kort na 
vertrek Amsterdam bleken een paar 
ketels te lekken, terwijl ook de voedings
pompen onvoldoende functionneerden. 
In Southampton werd het euvel her
steld. Op 8 September kwamen te Djed
dah 160 pelgrims aan boord. In Aden 
en Colombo werden kolen en water in· 

Duitse zeescheepsbouw 
op voile toeren 
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In de Westduitse Bondsrepubliek 
zijn tegenwoordig 29 werven voor 
zee-schepen met circa 45.000 man 
personeel. V erscheidene van de 
oude grote werven zijn ontmanteld. 
Werven voor de binnenscheepvaar,t 
zijn er ongeveer 200, met ongeveer 
8000 man personeel. Tot deze laatste 
werven worden echter vele kleine 
scheepsti:::nmerwerven met het ka
rakter van een ambachtsbedrijf ge
rekend. 

De werven voor zeeschepen zullen 
dit j aar wel ongeveer op voile capa
citeit werken, omdat het in de laatste 
tij d weer mogelijk is om schepen voor 
het buitenland te bouwen. VooT 
Luitenlandse rekening zijn tegenwoor
dig bestellingen voor oirca 150.000 
BRT gedaan. Men rekent in Duitsland 
met verdere exportbestellingen. W at 
prestaties en inrichting betreft zijn de 
W estduitse werven voor zeeschepen 
volkomen voor haar taak berekend. 

Er wcrden afgeleverd: in 1949 
17.200 BRT (overwegend visserijstoom
boten ), in 1950 130.000 BRT. H ierbij 
gaat het om een begin nadat door de 
bezctters toestemming was verleend om 
schepen voor Duitse xekening te 
bouwen. Voor 1951 valt met een we
zenlijke stij ging der leveranties tot 
angevoor 300.000 BRT als zeker te 
rek enen. 

Ned. opdrachten 

De K oninklijke Rotterdamse Lloyd 
en de Verenigde Nederlandse Scheep
vaartmaa tschappij hcbben ieder aan de 
, Howaldts Werke A:.G." t e Hamburg 
opdracht gegeven tot de bouw van een 
motorvrachtschip. Die voor de Lloyd 
zal een. draagvermogen hebben van 
10.500 ton, het schip voox de V.N.S. 
13.500 ton. 

Beide schepen moeten in de zomer 
van 1952 worden opgeleverd. 



De stem uit de K.P M. : 

lederlandse werkzaamheid 
(Slot) 

• 
ID Indonesia 

Her zou na d t· critiek. die ik l1eb geleverd 
op bet artikel van de finaneiele medewerker 
\'30 ht" • \ I;.:. H:tnrl•·I,J,Iafl" .n ict ,,., .,. ... t 
qn mij z ijn. ind.ien ik daarnaast niet tot slot 
nn mijn betoog mijn pet:wooilijke visie op 
de l\f"thT ia n l ~(' \\ ··r·k zH;lrtJht ... i·d ht Pr , ,_. l.nl(lt-
100 geven. Docb , alvorena dit t e doen, moet 
ik loch nog ccrst cnkele nitspraken en gedach · 
ten uit dat artikel cOOTigeren, die ik in mijn 
beide Yur!j!t' inzcndinj!o' n h••n \'O nrltij!(•'lopo•!l. 
ln de eer~te plaa\.3 neem ik daartoe bet ge
deelte van kolom 1, lnid.ende: ,,De lndonesi· 
stbe samenlevin g zal bet in geen j aren zonder 
Wester"<! •teun kumten •tl'llt•n cu de 1\o·tlt>l'
lan.der> zij n d" t•n igt>n, ,]jp <ll'zo· ,lt•nn 'llllen 
konnen verlencn, omdat z ij l1et land, het 
Uimaat en de b evoll..ing kennen". 

Hoewel ik geneigd h en d e eerste belft van 
deze \'•Oil in - 7- ij lwt eeh ter lll('l gej!rondc 
~c:hroom ! - als ncceptabel te Iaten rusten, 
kan ik rln t in ;!t~t·n °f" \ '' tl• w n illf'i fl · 
mdere hclft. Laten d e Nederlanders l och 
•ooral niet denken, da.t zij de 01uge n zijn, die 
de nodil!l' \Vesler~c '-'temt zonden kunnl'll Ycr
lenen, W3nt n ie· ... i ... n1incl ,.. r waar! ~n~ nf,:e.dt~n 
nn de vra~g. om welke , Ftcru•" het hier in 
Ieite gaat, moet met nadruk worden gewezen 
tp het misleidende van zulk een trltspraak. 
launers: met een , tropen-ervari.n.g" van even · 
eens 350 jaren staan daar de Engelaen gereed 
om met hun alzijdig-ont wikkelde en enor
me industrieele potentie cleze ge.,-estcn te 
bedienen """ a l h et merhanisrho materiaa1, 
k de i.Jlo.opkom,sl.ozijnde Indonesisehe in· 
dastrie n od ig heefr. Ook cl e Duitse·, Bclgi>ch e- . 
fi'IIIIISe-, ZweN!Se·, Amerikaan:-e- en J apan,e 
leveranciers van machi1W:>. Wl'rktuigen , :rc· 
reedschappen t>n IIL~ Icrial o• n , van ro111plete 
bbrieken of fab r iek, in ,tallatie•, h•·hllen JlU 

l!eedw orlders o nt;vangen om hien industrie
rentm te hel pcn oplto11Wt'll dooll' do· lt•\t'r ing 
I'Ul het b enodigde materia.al. 

·{' lcrlancl / ... Jr z~·J uil d ,• ,-.:i!•·n L:d ,.. ; •. ' f'11 

Jeer zeker t'rn gecleelte van dit materiaal kun· 
aen leveren, terwij l evenc!'IIR een gedeelte via 
4e Ncclnlandse h andelshuiz!'n zal !open, maar 
daamaa-t h""'eegt zirh nu r eed s ePn ~troom 
flln order~ t'n a::mvragrn rechtstreck• naar 
iiver!'e anti ere l andf' n, gt'hed hniten 'eder· 
land om. Tencirtde nu deze stroom tot bet 
aiJerJa :lg:-<lf• lllinilliiiiJl It"' h Ppt"r!<rm .1011 lt1t·1 1 

\In ~t-'dtli'Ltud ... ,.. :t:jd r'" lu•t 'nl~·· .l lt· kutuu.·n 
everwegen: 

a. Zoal• i k a t in m'n tweede artikel al 
zeide: door luer te lando eerst contact tc leg· 
lei} met fn done., i>o:ho•- I' ll CJ.illl'>t' in:porl<.'lll'• 
m ondernemers, om danrna dezo eontacten om 
te zellen in vaste v••rtegenwo.ontigin•g~n en ( o)O 
erentschappen in Nederland. 

De veeljarige op ervaring geha-eenh• ken· 
ois m n d e b eh oerten van clc hevolking, in ver
band m ot k limaat, vo lks.aard , hllll dstreck en 
levcnswijze. zull en bij de aanschaffi<1g , ·an ma
ttrialen inderdaad v an gro le betekenis ·1.ijn, en 
wanneer men dan i n Nederlan d nog een ~ tapje 
reeder 9'1aL en deze k ennio ook ~•.og toon t in 
•et gebruik van de .• baha!la I ndonesia " in de 
rorrespondentie, da111 zaH dat wederom een 
•tapje voor op h uit c>nland,;.e conc.urrenten zijn. 
(Carall88en !) 

b. Nederlandse ondernemers (fahrikanten) 
1011den er m.i. goed nan doen t en spoedigste 
le gaan overwegen hun fa!b!'ieke n gebeel of 
aedeeltelijk, zo mogelijk ·in de vottn van een 
&liuL naar Indonerie over te bre~en. Dit 
IOU «hter alleen kunnen, indieo ~ bier te 

vestigen fabriek voor meer dan 50% Indo· 
nesisch bezit wordt. Vooral die Nederlandse 
fal)rikanten, die bun grondstoffen rgrotendeela 
uit Indonesie betrekken, znllen deze sprong 
niet al te l ang mcer kunnen uitstellen. Dit 
hedoelde ik , toen ik sprok over ,,b et verzet· 
tl'n cler bakens". 

c. D e Kamer 'an h.oophando·l in Neol<·rl:tn d 
zal ten spoedigste een nfzond erlijke afdeling 
in het Ieven mocten roe pen, die toezicbt zal 
houden op alle l everanties aau Indonesische 
instanties, omdnt eim malafide levering de 
geh ele h andel op d eze gewestcn kan verlam· 
men, aan gezien d e lndonesiscbe· en Chinese 
importet(rs onderling een levendig contact 
•m dcrhow.len . Ook do· n·~~·· in l!:•· tn-l:mli t'• 
nemen ,d e slirengste maatregelen. indien zich 
ook maar een malafide l everin g voordoet. Het 
ka·n ni r l nadrul<kl'l ij k ~·· n oef! ",,., l,• n •!o'z •·~·l 
dat de Nederlandse produ centcn en fabrikan· 
ten in de toekomot a ileen nJ> J,lj j, ··nd
goede relnties mel Aziatisch e imp<1rteurs kun· 
nen rekenen, als zij voortgaan met d e levering 
,·an he t altcrbeste proe<lurt t e~:••n ,],. I:W;!• I 
rnogelijke prijs. (Staat,-•·ontro lo· ! I 

De Nederlanidse induslirie, die zich tijdens 
hot ko lonble bewind volkon1 cn had in l(c>telJ 
op levering van afgewf'rktc p:oo·derf'n , flio·nt 
••r van OHrtuigd te "ijn , tla t J p i ndu~tri ci'le 
m ogelijkhed e•n van Jndonesic o ngelimireerd 
?.ijn . Op cen 'oor.oo rl og>e ,·raa~: waarom er 
fc itclijk geeu vliegtuig·i u<lmtri c in Tuflo
nesie hestond. bleef men het antwoord schul· 
(\'ig. En wie d ao hedenkt, d at ltet streven der 
T ndon.e;: i~rhe economen uits luirend is g..-richt 
op ee.n · zo- sncl- mogelij ke self·wpport ing oep 
a ile gehicd . za l IC\'cn• hc;;od fcn , <lat di<• W'P<· 
terse (c.q. Ned.erlandse) steuo bier als een 
voorlopig nog noodzakelijk kwaad en een in 
feite ongewensto last wordt a:mgevoeld . 

lndonesische Yertegenwoordigers van rege· 
rings· en particu liere instanties zwermcn uit 
u'r'er de bele wereld om relaties aa n te kno
pen en het zal l•eeJ wat moeite kosten om b et 

cderlandse bodrij f;,levrn te overtni~;Pn van 
ol e noodzakelijk heid om hier te Iande op korte 
termijn op lwt gcbied van scheepvaar l en in· 
dustrie It' gaan ,f.ocn, wat h et in h et kolonialc 
tijdpcrk an~-l\· a11i!( hco.ft n a ;: r I a t f' 11. 

In dit verlKmd moct ntf'n d au o ok die .,af· 
~f·,h.rij ln'!':-''-k·., .. , ... tit" ·1\t"· l. \\{' ft'l!t~rl"l'" l&it\1• ] .. f>'r 
u.l. van overtoigd , dat er ma:lr een manier 
i"' 0111 tl r· 11 i c l' \\ I· '' 11 w It· !"" l i rn u ~ 
I e r e n, n .l. door aile i nitiaticfnemers in d e 
g!'!l"!!enhcicl te ~tcll f' n ecn b edrijf op te bon· 
"•·n met ht•l kl ei·n~t·mogel ijke kapita:ll . 
Door de •deY it·zcn ·ccrti fi<·ateu it 200% k.o-
rnrn Of' nuteri:tlen, rlif' Ynor f>lk,, ni•·nwho"" 
nodig zijn-, toch al op et>n zeer hoog prijs
niveau, zodat er voor bet hoowl'n van een 
r·em oud ig fabri ckjo· a l •' en r·nornt kapi t1.1a l 
nodi g i s. D.1ar de .. ri •rn'' dPrhah·e uit 'llic 
r·.c:r tifir-at r-n Yoor aan ... chaH~·l ~ 'an l 'f'•l Jl':l l t· r i :Hil 

al rnimschoots baar annde~l heeft ontvangen 
n og vo6rdat er een patjol in d e grond is ge
~hl~en . komt h ct vrijlnt !'n rl t>r :tf, d11·i.b ;,,g. ·n 
neer op het t erugh onden van d e eue hand. 
nmdat de tJn.clc rP ~tl hecfr nnl\'ani!C•t. Eo•11 
absoluut nulpuot is er natnurlijk nooit, om· 
dat er in een groeiende uak altijd bet oodige 
vHlt af te scltrijven. Deu j!lm• t i ~te af , ..J.:rij
" ings-clausu1 P za l tlron onk ni •·t l"n JZc r du r•"• 
d.m de eertificaten·affaire, maar aangezien dit 
een enorm.e bron van inkoJilllten is, die hoog· 
suna VOOt" bepaalde groepen enige modet~atie 

ul o'lld«gaan, -ul ook de al.cbrijvinp
clausul~> voor de nieuwhouw no~: wei geruirne 
tijd van b-acbt blij1'eo. En dit betekent dus 
ook een scb on e kans voor Nederlandse onder
nemers. die bet op manier b zouden willen 
aanpakken (zie hoven) • 

Daar h e\ lli\--de- nlarkt·.ia~:Pr. ' "n , r,.·ru lnri•· 
en bet nitlokken v:a.n liqnidaties volgens d e 
·ehrij,·er gek.oppe ld zitt f'n aa n rlie " "'fl:el ii k.
internationale control e, welke ik in mijn 
vorige b etoog b esprak, kno ik deze zaken ver
der onbesproken Iaten. Alleen moet ik er op 
wijzen, dat d e scbrijver zicb door h et naar 
, ·.orl'n brengen van deze controiP·kwe.tic plaat ,l 
h u i t e n <le grocp 'an .,nwlt-t•n. di e lndo
nesie k ennen nit bet koloniale tijdperk, maar 
rlie niettemin h ebben gcleerd , dal men voor 
.],. lwordf> l i11~ 'an de 111-onrlul!:-<" on rwikk o·
ling nie/. mag uilgaan vau d e toesland en de 
verhoudingen in dat vroegere tijdperk", om· 
d.at bij dit da.1r juist wei doet. 

Dat het o,p-gang-komen van d e h ewapening 
hier t e Iande ook de werikelijke grotere 
beboefte zal do en gevoel en, spreekt vanzeU, 
althans TOOr cen zeer bepaalde r eeks van 
:.rtikel en . Maar wut dit in fe ite lleefr uit II' 
'taan met cle Nederlandse werkzaamheid in 
lndonesiii i s niet duidelijk. Wanneer d e 
-rhrijvcr ~laarmee hedoclt, dat ·de Nt>df'rland -.
werkers in N e d e r 1 a n d van dit feit 
misschien ook nog enig profijt zullen kunnen 
bebben, dan ben ik het in dat opzicht met 
hem eens. Ik d enk nu o.a. aan de Nedcrlandse 
~choen- en Jed er ·in·rlustri e, <le r.eihnakerijl'n 
on d e kverin J! van kleine oorlo!!~ ,· a:trtui p:f'IL 

1\f.aar met de erlt·.'!ands.- w e r k z a n ,,, 
h e i d in lndonesie heeft deze hewapenings· 
kwest ie niet" t•• maken. 

In h et slot van l1et artikel, zegt d e schrij
ver, dat de Nederlandse producenten, die iru· 
m(l]'S geen rede n tot k lagcn h adden, tocb wei 
irt sMrkc mate cfp IJO()dznak ~Pt'Qe{l'fl t'all ''<'II 
belangrijke vergroting van de arbeidsproduc
tiviteiJ, lf'r hr ndh.ru·i ll f! '''lit J.et best'WII<Ie 
levenspeil . Nu behoeft huik- of kiespijn ia
derdaad n op: n iet 7.0 h evig t e zijn, dat men 
het uitkermt vnn de p ijn, maar 't zijn anders 
geen kwalen, wa.arhij men een vrolijk ge'l.id•t 
trekt. _En als men zulke afwijkingen van bet 
nonnal e in sterke mate goot gevoelen, dan 
wordt h et toch wei tijd, om daar eens mee 
naar e<'n dokter te l10llen . 

H ct is n .m.m. <l e hoge waarde van dit arti· 
kel in 't Alg. Hnn.delsblad, d at h et mij d e 
mogelijkheid heeft gegeven do mensen bier 
t.OW(•l ~o'lb l!: ind ~ t c \\ a;.tr•:-. , ·htn\ t• n 'oor oppl:~or" lak· 
k i~hPid in d~,.A! b t · Li n~rijke 111Hf t•ri··· <h •-r ht-'1 
ei~en lijkc on<lt'rll'l'fJI: ,.'1 ,.rJ,•rl" n ' • '' .. ,·!.
zaamheid in Intlonesic" zouden boekdclen te 
schrijve n zijn en het i :; vast niet uitgesloten, 
dat ik .daar in vol ~tend e art ikelt'n op terug
kom . 

Naschrift der redactie : 
/)1' redactit' n cemt de gele,genheid te b.aat 

nm d(' hecr Schccpmaker M dcmke11 l'oor zijn 
inJ.cre.<sante serie opmerkingen, die :ij =•·I'Pl 
nwgel.ijk 01tbelwrl h eeft gekaen I'JI flerhal v(' 
m ·er clri.e achterecnvolgende .,Uitlate11" hel'/1 
moeten uitspr('iden . Ook in.dien men de in::ich· 

f'en t'Cm cle s•?•rijn rr n.iet op ell.: punt kan 
rlele.t, let'erdcll zij ~·oldoencl.e sto/ tot ot·erden
J.ing. De redactie hoopt ovevl het onderu.-erp 
der 1vezen'lijl.·e ,,NeJerlandse roerl..-:aamheid in 
Tndone.<ii" ••an cl.e hund t."an dfl hr. Sch . spoe· 
eli~{ .enkele artikelen te mogen onh:angen, al 
I<al ::ij ui.t.eraard niet in staat :ijn tk tocgezegde 
.. boeJ.Yklen" af u clru.kken. 
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Japanse 'Wrakken gelicht 
Deskundigen uit Tokyo in Indonesie aangekomen 

Voor het eerst na de 2e Wereldoorlog zijn enkele Japanners in Indo
nesiC aangekomen, zo Iezen wij in de , Antara" -berichtgeving. Zij zijn deskmt
digen van de ,Nihon Kohatsu Kabushiki Kaisha", de , Nippon Salvage Co". 
de , Kawasaki Dockyard Co." en de ,,Kawasaki Steel Corporation", onder 
Ieiding van Masao Sakai, president van eerstgenoemde maatschappij. Zij ko
men .een onderzoek instellen naar de gedurende oorlog en bezetting op ver
schillende plaatsen in de Indonesische havens en wateren gezonken Japanse 
schepen en zullen aan de lndo_nesische regering een prijsopgave doen voor 
bet lich ten van bedoelde vaa11tuigen. De Indonesische regering is bij de sou
vereiniteitsoverdracht eigenaresse van deze Japanse wrakken geworden. 

De Japanse deskundigen, die oa 
het onderzoek in onderhaudcling me t 
de ludonesische reg_ering zullen trcden, 
zijn vergezeld van een Britsc advocaat. 
De bcsprekiugen over h et eventueel 
Uchten van de Japanse wrakken in de 
Indonesische watereu zijn reeds in 
Tokyo aangevan~en , waar zich - naar 
men weet- een lndonesische missie he
vindt onder leiding van mr. Sudjono. 
W anneer over de prijs eenmaal over
censtf'mming wordt hereikt - in grote I 
Jijoen is dit, volgens , Antara", reeds 
het 11:eval- zul1en nog meerdere des- I 
kundigen uit Japan naar Indonesie 
komen. Het vooronderzoek naar hrt 
aantal wrakken en haar ligging, zal 
- volgens Masao Sakai- ongeveer et>n 
maand in beslag nemen en zich o.m. 
uitstrekken over de havens Socrabaja, 
Tjilatjap, Belawan en Makassar. R et 
ligt in de bedoeling om eerst dt> 
wrakken tc l ich ten, die in de haven
basins zijn gezonken en daarna de sche· 
pen, die buitengaats l iggcn. Vecl zal 
natuurlijk afhangen van de vraag, in 
welke conditie de wrakken zich bevin· 
J en en of het nog de moeite zal lonen I 
om ze te lichten. Het is nict in het , An
tara"-hericht vcrmeld, wat de Judonc- I 
!lische regering voornemens is met de te 
lichten ex- J~panse schepen te doen. l 
De aanwezigheid van een vct·tegenwoor
diger van de , Kawasaki Steel Corpor
ation" ;mggereert, dat de regering de 
wrakken voor ond roc~t zal verkopen. --------- _ 4" _____ _ 

~~~"'~ 
<l~;! ,' ~. ~·~ ~ 

v. . w . 
I r. fi 

~ .sQ ---- - - ;~ - ..._..., 

. ,\Vann.e~r ga. iii m et 
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Stijgend tekort 
aan tonnage 

Scheepvaart-autoriteiten waar 
schuwen, dat de Koreaanse oorlog 
en de herbewapening in grote mate 

beslag zullen leggen op de wereld
koopvaardijvloot en dat het tekort 
aan scheepsruimte waarschijnlijk 
nog nijpender zal worden. 

Het na·oorlogse gehrek aan , tramp"
vrachtschepen wordt vooral genocmd 
als oorzaak van het tekort, dat aan de 
dag treedt. Ofsehoon tle koopvaardij· 
vloot van de werelcl weet· de vooroor
logsc tonnenmaat heeft, ligt veel nien
we tonnage uitsluiteud in tankers. Van 
de 1 mHlioen ton aan scheepsruimtc, 
die in de eerstc uegen maanden van 
1950 bij Britse wen·en wcrd hestcld, 
was de helft voor tankschcpen. In totaal 
if' de tankertonnagc thans omstreeks 
10 millioen ton, da t is een derdt' mecr 
dan voor de o01·log. De tonna ge van Lle 
vrachtschepen is echtcr kleincr. 

Andere factoren die tot hct tekort 
hijdroegen, zijn de plotscling(' na:1g 
naar ~chcepsruimte voo1· de iutport van 
kolcn naar Engc·land r n di r \all 
graan naar India en de lan~zame lw
handeling van de ~ t.:hcpen in ~ommi;::c• 
havens. mel namr in dit> van An~tral i;: 

en Nieuw·Zeelaud. de hoi!C ko,;tt>n ,·oor 
de scheepsbonw en de moeil ijkh eclen 
om uwtcrialen te k.-ij gen, ten slottc de 
~w~;:.a·aankopen doo•· de re{!:erjngen. 

De Brit~e !'cheepsbouw h eeft een na
oorlogs hoogtepunt bereil.t. Voor Noor
wcgen bouwden Britse werven een mil
lioen ton sinds be t eindc va n {le oorlo;r, 
Arl!entinie hcstelJe in die vij£ jaren 
183.000 ton, Frankrijk en Portugal rcs
pe('Liewlijk 176.000 en 159.000 ton. Tot 
de andere klanten hehoorden de V.S., 
Zweden, Denemarken, Nederlaud t> n 
Brazilie. In 1950 was de produ ctie van 
de Britse werven naar schatting 
1.400.000 ton . 

\' JSSER & Co. - DJAKARTA 

Naar waarde 
Een jongeman, die pas van de uni· 

versiteit was gekomen, had een baan 
gekregen in een bedrijf, waar vele oude 
, rotten'' werkten. 

,.Wat het ~alaris hetreft", zei hij 
tot de chef P.Z. , lk veronderstel, dat 
U mij zult betalen, wat ik wnard ben". 

,Meer dan dat, meneer" , zei de chef. 
, We zullen U een klein salarisje geven". 

Politihen. 
KoPENIUGEN. 

Ran bod 
Enige tijd gcleden zijn er onderhan· 

dt\lingen l!eYocrd tussen de Indonesi· 
8Che regering en de ,hthmian Steam· 
ship Co" 0\-e t· de vc rkoop aan Indonesie 
,·an vier 9000-ton schepen van 30 jaar 
oml. Men vcrwachtte, clat Jndonesie 
dcze st>hepen zou inbreugcn in een toe· 
komstigc staatsrederij onder technisehe 
Ieiding van de , Isthmian". 

De zaak is niet doorgegaan en nu zijn 
de schepen verkocht aan ,lsbrandtsen". 
Enkele dagen later hood , Isbrandtsen' 
de Tndonesische regering ann, om alle 
door Indonesie in Amerika gekoch 
goederen naar Indonesie te vervoeren 
tegen een vrachtprijs, die 10% onder de 
conference-tarieven l igt, die de andere 
rederijen in rckening moeten hrengen. 

Ui t: Radio-Scheepsjourna 

Slot : Nieuw-Guinea 
in en na de oorlo 

Voor de bewoners van Hollandia e 
omstreken, die ·voor de oorlog eenma 
per maand de lijnboot van de K.P.M 
en w nn en dan eens een schip vaD 
de voormalige Gonvernemen tsmar· 
zagen, was dit een schonwspel om nim 
111 er t<' verge ten . 

Manokwa 
Manokwari, de vroegere hoofdplaa 

van Nieuw-Gninca, werd nooit door d 
l!eallieerden bezel. Meer naar het We· 
ten, in de buurt van Kaap de Goed 
Hool', bij Sansapor, was weJ een tijd 
lijkc basis van de geallieerden . Ook ru 
het vertrek van de Amerikanen, toeJi 
ltet bestuur over Nieuw-Guinea we 
door de Nederlanders werd overgen& 
rnrn, blecf Hollanclia de voorlopig 
hoofdpJaats van ht>t eiland . Zij is da 
ook nu nog. 

H ct bestuur kreeg ceo motorscheepjt 
van 180 ton, dat een gere(!elde diemt 
ging onderhouden tusscn Hollandia, dt 
plaatsen op de Noordkust , Morotai e11 

Ambon. 
( wordt vervolgd) 
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