
II i 1·1 ta ta 1· No. 8 - Zesde iaargang 

I 5 Ap ril 195 1 

PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

De congestie 
. 
1n Prick's haven 

Maatregelen op korte termijn . Uitbreiding noodza kelijk 

De opnieuw gecons tatcerde ophop in g van goecleren in de haven van 
Tandjong Priok m aakt het ncmen van maatregelE'n om weer tot een sn t llcr 
aan- en a fvoer van goederen te komen. noodzakelijk. 

Aile betrokkenen b ebben e r belang bij om zo poedig mogelijk tot een op
loss ing van de moeilijkhedcn te komen. Gezamelijk ovcrlcg '' e rpt dikwijb 1 

goed e resulta t en a f en daarom werd op initiatie f van de directeur van H~nde l 
en Jndustrie. dr. Saroso. een bijee nkomsl \'an b t:- \ro'klu:·n en gch out\en. a \dus h e\ 
,Econ omische \Vecl,blad'', officieel orgaan van b et rn inistE'rie van Ha nrlr l en 
lndustr ie. 

Op dc zc ,·e r~adcrin~ wurc n zowel 
de 1111- e n cx po rteurQ_ F.ehcc Jn ·aa rt
maat!:oeh a ppij c n en vcc mucdrij,·en , 
al~ook de amhtclijkc im ta ntie". die bij 
deze materic be trokke n zijn (als lcger, 
politic, donanc, IHivenwrzcn, minis tc ric 
van Yerket>r e n h e t m in is tc ric van 
Hanel!'] ct; l ndu!'tric. verte~enwoord i~d. 

llij cen he~ch ouwin ~ va n hct problec nt 
dcr con~c~:o tie in de h aven van Tanojon:t 
Priok wcrd cn de n ·le a ... prdc n . die d it 
prouJeem hi edt , door wr ... ('lt illende 
sprekers aan ee n uitvoerigc h e ch ouwing 
ondcrworpc n. 

Uitbreid ing 

Een dcfiniticve oplossino; kan s lcch ts 
worden gevonden do'Qr uitbreid ing van 
de haven. Dit zal echtcr tijd vergen 
e n er moeten r eeds nu maatrcge len 
worden genomen om de goederen 
sneller t e doen doorkomen. E r werden 
ver sch illende suggesties gedaan als 
bijdragc om direct rf"rds tot een ver
lichting van het problerm t e komen . 
Dczc voorstcllen zullen door een com
missic nader worden geanalyseerd. 

I le t 'r:.~a~~tul-. 'an de opltopin~ \'an 
goetle rc n in Tan dj onl!: l'rio k i~ ccn 
tructttrcl' l pt·ohlecm. De ct·ouomi-cltc 

on ook de vcili ghei clsom~ tan di ~lt c dcn 
hc l•hr n t' r in de la at~l<' jarf'n l tw ;!f' lPid , 
da l hc t groohlc - r n ren ~ l cf' d ~ !-(I'Oic r 
' 'on lrntl- ,JceJ ,·an de in- f' ll nitvof? r 
via dcze h a vcn plants h eeft. Jl ie rdoor 
zoudc n - volj!e n d e kundigen- l anl:!" 
de dir pzeckn de n, d.i e in Tnndjon g Priok 
eeu l ~?ngt vnn · ~ ki lom r tr r Itch be n , 
ongcvccr cvcnvcel goedcrcn worden vcr
we r kt al s voor de oo rl og, locn dit 
jaarl ijk 5 t\ 600 ton p e r l rekkende 
me te r was. 

Maanden in loods 
Zodra de goederen zijn gelos l wor

den zij opgeslagen in de loodsen op 
het h aven ter rein. Was h et voor de 
oorlog de gewoonte om deze loodsc n 
s lcehts voor , overslag" tc gebruike n , 
thans blijven de gocdcren SO rT\6 maan
dcn in d e loodsc n liggcn. 

De goedc re n '' ordcn 11.1 aanko tll"t 
uu, nie t - zoa lo nonnnal direct naa r 
ue di\ c r".. c lt c~t enuuin~cn , zowe l op aJ, 
hnit f' u J a,·a ,·e nocru. 11 icrop z ijn d t' 
t-rudang~o ct·ltte r n ic t be rckcnd eu e•· 
worth op d ct.f' '~ijze uan h rt no rmalc
!!OCdc rcll\ crkt•t•r ccn dct' l 'an dt· 
guda ngruimte onll rokken . Bij he t be 
h andcJen \an de in- ('n uit gaandc goe 
de ren hccft de douanc te kantpe n m e l 
!!ehrd, aan pcr, oncc l. De \t•i li;,.. heitl in' 
ltc t ha\ c u<'c iJicd i" tw;.: • le t•d- llll\ ul
do nt.lc, onuanks aUe n taulr!!Clf'u, die de 
IH't rukken auto rit c ilf' tl lwhhl'n ;:rnomen . 

11t• a f\fH'I'n tt)~c lij klwflrn .f.O\\t' l II' land 
ab I t' \\ il ll' r zij 11 \ UOT lt !' l It' \t' l'l\ e rkl' ll 
quantum gorue rt>n te gering f'n •m en 
hccft n ojr ~ t eed ~ tc ka m pc n me t lc l a)!r 
arheid,.pre~ tatic-.. Ontl ank ,.. al de.r.P 
o mqandi!!:hetle n i~ jui~t in tit• laiib t.' 

maanclr n d r in- e n nit,orr in Tan.l jon;.! 
Prink tllrrk IOej!cnOIIICII, lc t·wij l Ut' 
ltamlel ho, !'ndi f' n hrt \ Crket• r •lout· no~ 
on ;rnn<~ l i:£c t · om Qta ndi J!lt ede n in antle r!' 
h a , c n!l ZO\'t>el mol!elijk 'ia Tandjoo[! 
P riok leidl. 

11 (' 1 tllini ... tc riP \illl lfa nolc l ( n 
Jndu!- t rie zal maatrep:rl r n u em c n o m J c 
prof'e durt' va n de import tc vPrmellen. 
0 €' h l' trok k en O\.c rlt cid~inqanlit"Q -a l ~ 

doua u r. Ita , c n romma ntln I' ll ande re 
tl il' n ~ t en- \'Prlenr n ul hun mcdewer
kin~ om dl' ~pltopin!! van 1-!0<' rl f' ren in 

Yervolg: z i P pay. 2. 

Een maal per maand! 
Maar: 16 pagina's 

Dit is h et la a t s te nummer van , de 

flit laat", dat in een formaat van 8 

pagina·s zal ver cbijnen, alsook 

-voorlopig a lthans- h c t Jaatste van 

de ja ren lange reeks van twcc n um

mers per maaml. Me l inga.ng van 1 

J\lci - num m er 9 derhalve- zal ,de 
Ui Uaat'' weer cenmaal per maand 

gaan verschijne n. Dlt is zuiver een 

redactioneel-tccb n ische regeling, aan 

gezicn het formaat va n b e t orgaan 

h etzelfue zal blijvc n, n .l. 16 pagina's. 

De dreigrnde halvering van het pagi

na-aa ntal is afgewimpeld door intrc~

king van bet desbetreffe nde besluit 
van de minister va n Voorlichting. 

* 
Dt•t.t' n ieU\\C wijzi!!ing • ~ o .m. ingc

f!( \I' ll door t.lc gedac lttc, tl a t t>cn ,·cr
~cltijn i n)! ,·an cenmua l per m aa nJ de 

r<•d ad<'ur l1l<'er ,.,pdinv; r.al l!t'H·n. 0111 
r11 a l rr·i~tn l 1c \'('r7.:l llll' len, nn e r in ft>i ll' 
I wccma a I twrc p agina 's fo toma teriaal 
zij JI \(' I'\ a lkn uoor ltf't \ ('rtn·k \':1 11 d t• 
he.Jrijf,fo lo)! ra af. llov<'ntl icn zijn tic 
drukkl'rijen --ook de t.lrukke t·ij Vi «cr
.r.wnar overbc la:: t me t wcrk. Ef'n p: rotcn' 
perio tic tu::-scn l\\ cr nummcr zal de ge
It-;.!t' ttltc id h ictle n to t hc tc r· we rk en 
O \ cr lt <' l al l:(emeen ecn h e tN l1lnd, waur
in no!!: ZO\ f'Cl mogel ijk folo's zullcn wor
de n op[!rnomen. In dit ' erhantl h eefl 
ti t• r-.·tl.u·tic re f'!! ... contac t opp;en omcn 
nt!' t ontlt' t· ... cltc itlr ne fotohurcaux h.t.l . 

In prin ci p<' za l aan h e t h eo.ehikbarc 
pa!!i n a-.t .rnt a l ,·an 16 per ntaand word en 
' J~ l !.! t' ltO udt'n , ltoewc l de n ·aal!. of .,de 
l ith .: t' ' rc{!clma ti g in ola t formaal za l 
kntlllt' ll \('1"-chijnc n o.m . zal a fhan![ell 
' an ,J ,. It ta ll' \' :tn m f'dcw!'rkin ![. die "an 
. .loiuut·mti t' ' wor~lt verlrend . 

ll l'l ,·o lgende nummc r ' a n ,.de tTit 
la;t t'' / a I dcr hah-c - n aa r "ij hope n-
16 pa{!i na '~ I leva I ten e n op 1 Me i vcr
•l' lri,i ttt' Jt. Oaarna komt h f' t or!!aan E'rr~ t 

wcrr uit o p 1 Juni . 



Slot : De congestie in Priok 

de h aven zoveel mogelijk tcgen te gaan 
e n d eze dicns ten zijn ook l>erc id ont 
hij h et n eme n van ni C'uwc m aat rC!:(Clf'n 
hun volle teun te verle ne n . De errdc r
gen ocmde ce m m i , ie zal lie voor ;; te lle n 
tot \·e riJe tering ,·a n d e toc~ tand in de 
have n hestud c ren e n op k o rte te rm ijn 
aanbevcl ingen tlocn. 

In <lc ve rantwoo)'(le lijkc kringl'n j , 

men er z ich \'<Oiko m cn ,·an bcwust. d a t 
h et eon grstie -proh lecm in Tandjon~ 
Priok nie t a fzondcr lij k ie op te l os~l'n. 
omdat c r cen g ro tc sam enh ang hes taat 
tus en d cze opeenh oping van goede r <'n 
in T andjong Priok e n d C' lliO" ilij kh f' df'u 
in andr rf' l!avPn!' van ]nd on f'~ii;. 

B ovrndi cn rca lillrr t·t m f'n zi<"h . d a t 
a ileen p:oede samenwe r k ing tu sen 
de h e treffende dien sten en rle par
ticuu e re oqpn isaties (illl port- en export
h andel , veem- en schcepvaa rtmaat
chapp ij en) h e t proLleC'm zal kunncn 
oph effe n. 

• 

In het verleden heefi me n zich be
p erkt tot incidentele oplossingen van 
bet congestie-probleem. Ook thans 
zullen maat.regelen m et een tijdelijk 
kara kter worde n getroffe n , doch gc
lijktijdig zal worden gest reefd naar 
het vinden van een oplossing van het 
structurele probleem. 

Dit i no . 8 - ze de jaargang van 

de IIi tl•a •• t 
P e r oneels- en voorlichtingsor gaan 
van de N.Y. K oninklijke Paket
vaart Maatscha ppij. 

0 

Ovemame uit de inhoud van dit 
blad is slechts geoorloofd met 
bronvermelding. 

0 

Ail e stukken, ,,de Ui tlaat" be
tre ffende, t e adrcsseren: 

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

DJAKARTA. 

0 

De con ge tie in Prio~ . 

0 

Sumatra en de zeevaart op de 
Indisch e Oceaan (s) 

0 
• D e aanval op Sabang. 

0 
, Pikheet" 

0 , ____________________________ , 
2 

't Srlzijnt , dnt =:e n:1s ir1 rlr• dien .~trr,'!:t'linf.{ 

l11'bhrn opgr11omen. 

Vrachten index 
Januari '51 

151.9 

In J a nuari j.l. heeft de internatio
nale scbcepvaart-vrachtenmarkt ver
gelcken met December 1950 opnieuw 
een enorme sprong omhoog gemaakt 
n.l. van 115,7 tot 151,9. Dit is o.m. eel'l 
gevolg geweest van de grote vraa~ 

naar sch eepsruimte van ond~rschei

dene regeringen in de geh e le wereld 
Het Januari indcx-cijfer van 151,9 i.! 

een record sedert het uitbreken van de 

Koreaanse oorlog in Juni van bet 
vorigc jaar. 

, Financia l T im es•· 
Londen 

DE HAVEN VAN SOERABAIA 
Baggerwerkzaamheden begonnen. 

Er is ecn begin gemaakt m et bet 

vcrrichtcn van opmetingen in be t 

\Vestervaarwater - een der toega ngs
poOl·tcn tot de haven van Surabaia -

die · dicnt te worde n uitgebaggerd. 

Ultimo Apri l zal de slibzu iger ,.Cele 

bes" ce n begin mal<.en met de bagger

werkzaamh eden. De ba~germolen 

, Ternat.e" is bezig een andere toe

gangspoort tot de h aven , de Kali Mas, 

uit t e oagger en. Deze kali was geh eel 

verzand . 

Gevraagd naar de plannen voor Sura-
. baia's h ave n voor 1951. zeide de haven
directe ur, dat de dlreclie grote plannen 
h eeft , doch dat h ij zlch hier ove r !lever 
niet uit liet, omdat niet te zeggen valt in 
h oeverre de plannen gcconcretiseerd 
kunnen worde n . 

Aan de Holland Pier en aan de n ieuwe 
Kali Mas-weg is me n th an s bezig met 
het bouwen van nleuwe pakhulze n . Op 
de vraag, of er m omen teel gudangruimte 
genoeg is om de a f- e n aanvoer in Sur a
ba ia's h ave n te kunnen ver werken , was 
h et antwoord, dat tot dusver geen moei
llj kheden ondervonden zij n en dat m en 
wat dit betr eft ook voor de naaste toe
komst nog optim istisch kan zijn. 

De haven van Djakarta is wat opslag
ruimte be t.re ft volkom en dlcht, t erwlj I 
ook in a n dere h a venplaatsen , o.a. Ma
kassar , de gudan gs ove rvol zijn. De 
gevolgen zljn in Surabala zeer goed te 
conslateren , maar baren nog geen zor
gen . AI te 1an g moet deze situatie ech ter 
ook nie t voortduren . 

Nederland op rn smalst 
,,Op t'erzoek van d e chef van de 1 e 

nfdd ing breng ik ter kennis, dat aUeen 
de chefs der afdelingen, de sous-c.hefs , 
kamerch efs eJJ plaotsvervangem/e k amer
cllefs - inbegrepen die van kle ine ka
mers- bevoegd zijn om het directieg_e
bouw door cle hoo/dingang binnen t.e 
treden, of t e verlat en. Op stipte nale
vins ::al voortaan streng worden toege-

Dienstorder van d e 
R ijkspostspaarbank . 

Abonnementen 
periodieken 

Door beroiddeling van de Neder
l andse Postdiens t kunnen thans i.a 
Nederland abonnementen worden ver
kregen op dag- en weekbladen , die 
worden uitgegeven in: 

Belgic, 
Deneroarkcn, 
Engeland. 
Finland, 
Ita lie, 
Luxemburg, 
F rankrijk, 
Ft"ans-1\-larokko, 
Noorwegen, 
Portugal, 
Vat.icaanstad, 
West-Duitsland, 
Zweden en 
Zwitserland. 

De abonn em entsgelden voor bedoel· 
de b lade n e n periodieken kunnen aaa 
de postkantoren in Nederland wordeD 
voldaan in N e d e r 1 a n d s e 
v a 1 u t a. 



Sumatra en de zeevaart 
op de lndische Oceaan (II) .. 

D~ rol van Sumatra en Samudera 

In ons vorige - aan ,Indonesie" ontleende- artikel gingen wij de h istorische 
achtergrond na van de betrekkingen tussen IndonesH! en de. verschillende an~ 
dere Aziatische Ianden, inclusief bet eiland Madagascar. De schrijver van bet 
artikel, dr. c. Nooteboom, kwan1 aan de hand van vergelijkende hypothesen 
tot de conclusie, dat ~umatra (of de na.aste omgeving daarvan) bet uitgangs
punt m oet zijn geweest van zeevaart op de Indische Oceaan, verband houdend 
met een ,trelt" der bcvolking, die zich tot op de Oostkust van Afrika moet 
hebben uitgcstrekt. In dit slotartikel zullen wij de Sumatraanse zee- en kust
vaart nader belichten. 

Een tweetal schrijvers uit de grijze 
oudheid heeft enkele mededelingen te 
boek gesteld over een land Taprobane 
genaamd. Een Franse onderzoeker heeft 
aan de hand van de moderne wetenschap 
deze mededelingen later opnieuw geana
lyseerd en is op grond van de beschrij
vingen van schepen tot de conclusie ge
komen, dat een gedeelte der mededelin
gen betrekking moet hebben gehad op 
Sumatra en niet -zoals gewoonlijk werd 
aangenomen- op Ceylon. 

Het bleek, dat de nogal duistere mede
delingen over de schepen, begrijpelijker 
werden, wanneer men zich boten met 
dubbele vlerken en dubbele zij roeren voor , 
ogen stelde, die in de oudheid stellig op 
Sumatra moeten hebben bestaan. 

Andere mededelingen wijzen er op, dat 
een zekere Onesecritus, die in de tijd van 
Alexander de Grote in (Brits) India is 
geweest, daar schepen van Sumatra 
heeft aangetroffen, die het land regel
matig bezochten. Dit wijst op het be
staan van een zeker verkeer tussen die 
gebieden (over de Golf van Bengalen). 

Verder is dan de gezant Rachias, die 
tegen het midden van de eerste eeuw na 
Christus aan het hof van Keizer Claudius 
(Civilus) zijn opwachting kwam maken, 
een· Sumatraan geweest. 

Het mag worden aangenomen, dat er 
zowel in de derde .eeuw voor, als in de 
eerste eeuw na Christus sprake is geweest 
van verkeer van Sumatraanse vlerk
prauwen · op India. 

Talloze aanw ijzingen 

Nog een andere Franse onderzoeker be
studeerde de literaire bronnen van Ara~ 
bie, India, IndonesU~ · en China en gege-· 
vens uit Portugese . reisverhalen. Ook 
hlj kwam tot de gevolgtrekking, dat Ma
dagascar in de looP. der eeuwen van 
West-Indonesie uit moet zljn gekoloni
seerd. Als hoogtepunt hiervan zag hij 
een Indonesische immigratie-golf van de 
2e eeuw en een andere in de lOe eeuw, 
de laatste in het bijzonder uit Atjeh 
komende onder de vorstenkinderen Ra
mini en Rami~ia, afkomstig uit het land 
Mangatsini. 

Als in 672 de Chinese pelgrim I
Tsing na een verblijf te Palembang zijn ; 
tocbt naar India voortzet, reist hij met 

schepen van een Sumatraanse vorst, 
schepen dus thuishorende op Sumatra, 
wat ook al weer betekent Sumatraans 
scheepvaartverkeer op de Indische Oce~ 
a an. 

Omstreeks 860 stichtte een vorst uit 
Sumatra een tehuis nabij bet toen we~ 
reldberoemde klooster en centrum van 
wetenschapsbeoefening, Nalanda (in In~ 
dia). Deze stichting was bestemd voor 
de talrijke onderdanen van deze vorst, 
die als pelgrim naar Nalanda gingen om 
wijsheid en kennis te vergaren. Deze 
stroom van vrome reizigers van Sumatra 
naar India impliceert opnieuw h et be
staan van regelmatige scheepvaart-ver
bindingen tussen die landen. Hebben 
deze pelgrims · op vreemde schepen ge~ 

reisd? Waarschijnlijk is dat, volgens dr. 
Nooteboom, niet. Er moet, integendeel, 
worden aangenomen, dat zij met eigen 
landslieden Westwaarts voeren. Anders is 
het bestaan van een zo grote stroom, dat 
een speciaal tehuis moest worden ge
sticht, onbegrijpt>lijk. 

De relaties tussen Sumatra (c.q. West
Indonesie) en het Westen bleven hierna 
voortbestaan. Volgens het grote charter 
van Leiden schonk in het begin van de 
lle eeuwe een Sumatraanse vorst het 
dorp Anaimangalam aan het klooster 
Negapatnam. Dit is wederom een activi~ 
teit van Sumatra uit, die wijst op eigen 
Sumatraims verkeer met het eiland Cey~ 
lon. 

Temeer is dit waarschijnlijk, als wij 
denken, dat Masudi, de Arabier , in 943 
Serandib (dat is -Ceylon) noemt als 
onderhorigbeid van Zabag. (dat is Su~ 
matra). 

Wedero.q~ uit ongeveer 1225 komt een 
dergelijk geluid tot ons. Tcbao Jon 
Koua, een Chineese aut-eur, noemt 
Si~lan (Ceylon) a ls onderhorigheid 
van San-fo-tsi (Sumatra). 

Nog weer later zijn de meded_elingen 
uit de Mahawamsa, waaruit blijkt, dat 
tussen 1250 en ·1260 Ceylon tot tweemalen 
toe in ernstig gevaar verkeerde door aan
vallen van Tjandra-bhanu, koning van 
Javaka. Het kan ons in dit verband on
verschillig laten, of dit Javaka op Suma
tra of op Malakka heeft gelegen. Beiden 

zijn Westelijk-IndonesH~ en het is duide
lijk, dat een oorlog zo ver over zee be
~waarlijk kon •worden gevoerd zonder 
een eigen, krachtige en betrouwbare 
viooL 

De berichten over de Sumatraanse zee
vaart rusten nu enkele eeuwen. Opnieuw 
komt dit eiland ter sprake in de gegevens 
die B. J. 0. Schrieke verw~rkte in zljn 
, Prolegomena", tot een sociol~gische 
studie van Sumatra. Schrieke schetste 
hoe de Javaanse handelsvaart zich · in 
hoofdzaak beperkte tot de archipel zelf, 
met inbegrip van de Philippi.jnen en 
Achter-India. We weten ook, dat in 
voorafgaande eeuwen Javaanse en Su
matraanse vaart op China geen uit
zondering was. 

Atjeh's macht 

Maar in 1511 veroverden de Portu
gezen bet knooppunt Malakka. De 
godsdienstige onverdra.agzaamheid der 
nieuwe heren deed de Mohammedaan. 
se kooplieden voortaan hun oude 
steunpunt vermijden. Zij richtten zich 
op Atjeh, dat snel een machtig rijk 
werd en een korte, maar hevige bloei 
beleefde. In de volgende decennia wa"> 
de naam van deze nieuwe macht be
kend op aile ·kusten van de lndische 
Oceaan. Aile zeevaarders uit bet Wes
ten, tot de Turken toe, kwamen er om 
handel te d~ijven en de Atjehers zelf 
voercn Wcstelijk, tot naar bet uiterste 
Noordwesten van de Indische Occaan, 
zelfs met inbegrip van de Rode Zee. 

Er zijn dus nogal wat gegevens, die 
wijzen op het bestaan van Indonesiscbe 
zeevaart op de Indische Oceaan. Van een 
.in het duister der tijden liggend begin 
tot aan het verval van Atjehe's glorie 
in het begin van de 17e eeuw brengen 
de bronnen allerlei aanwijzingen, die het 
bestaan van zulk een scheepvaart be
slist aantonen. En steeds zijn het aanwij
zingen voor scheepvaart uitgaande van 
Sumatra of de naaste omgeving daarvan. 

Aileen een Port ugeese onderzoeker 
liet een ander geluid horen. Hij noemde 
de Javanen ,stoutmdedige zeehii"; · die 
vroeger zelfs tot a an Kaap de Goede Hoop 
voeren en betrekkingen - onderhielden 
met de Oostkust van Afrika. Het is niet 
aan ons om te twijfelen aan de · stout
moedigheid of de bekwaamheid · der Ja .. 
vaanse zeelieden van die dagen. Toch 
kunnen deze Portugeese aantekenin
gen in het licht der historische fei ten 
niet ernstig worden genomen. De Portu
geese onderzoeker i,s n.l. zelf nooit iil 
Indonesie geweest en putte zljn wijsheid 
alleen uit hetgeen hij op de Oostkust van 
afrika vernam van · de zeelui, die in di~ 
dagen de handel beheersten: de · Arabie
ren. Wat die te vertellen hadden, had 
betrekking op zeelul uit , Zabaga", of 
, Djawaga", dat Sumatra zowel als Java 
kon betekenen. Heten no;r tegenwoordig 
niet alle uit Indonesie afkomstige pe~-
grims in Arabie , djawa"? ' 

Slot: zie pag. $. 
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,Tromp" onderscheiden : 

De aanval op Sabang 
Onontplofte gra·naat in schoorsteen ..... 

,Een nachtelijke aan val op een Japanse invasievloot, die zich daa1·na 

terugtrok, een s toutmoedig duel in een nauwe baai m et Japanse k ustbatterijen , 

beschieting van een Japanse basis om deze b ezig te houden tijdens de grote 

Britse aanval op Rangoon en deelneming aan de herover ing van de oliehaven 

Balikpapan: dit zijn de voornaamste wapen~eiten van de Iichte kruiser ,Tromp" 

in de oorlog geweest. Zij staan in de mutaties, van de onderscheiding van 

,,Koninklijke Vermelding bij Dagorder", die nu aan het schip is toegekend. Zll 

begon de schout-bij-nacht Starn, die twee oorlogsjaren op het schip als com

mandan t heeft gcva1·en. 

-----------------------------~ 
Op 19 Febr. heeft, zoals reeds 

in het kort gcmeld; Z .K.H. Prins 
B ernhard m Amsterdam aan 

boord van I-I r. Ms. lichte kruiser 

,Tromp" de gedenkplaat onthuld, 

W(tarop staat, dat het schip is 

onderscheiden· m et een ,Eervolle 
Vermelding bij Dagorder", wegens 
de acties, waaraan het in de oorlog 
heeft deelgenomen. Het dagblad 

, Trouw" heeft de schout-bij-nacht 

F. Stam, die in oorlogstijd een 

van de com mandanten van dit 

oorlogsschip is geweest, bereid 

gevonden in een interv iew te ver
telle1~ over de wapenfeiten, waar
aan de ,Tromp" deze Koninklijke 
Onderscheiding dankt. 

,Die nachtelijke aanval op de Japanse 
invasievloot voor de kust van het eiland 
Bali g·ebeurde, toen het met de krljgskan
sen heel anders ging dan wij hadden ge
hoopt", zo vervolgde schout-bij-nacht 
Starn. , Wij hadden gevoelige verliezen 
geleden en het moreel van de Nederland
se gemeenschap in Indonesie (de strijd
krachten incluis) had sterk behoefte aan 
gunstiger nieuws. 

Dit bracht onze n achtelijke aanval op 
de Japanners in S traat Mandung, de zee
engte tussen h et eiland Bali en het 
eiland Penida, dat vlak voor de Oostkust 
van Bali ligt. Er was daar een Japanse 
invasievloot aangekomen, bestaande uit 
transportschepen en een dekkingseska
der van wat kruisers en torpedobootja
gers. De geallieerde sch eepsmacht trok 
er onder bevel van schont-bli -nacht 
Doorman (wiens vlag van de , De Ruyter" 
woei) des nachts op los. Het gebeurde 
in de nacht van 19 op 20 Febr. (1942). 
De vijand werd wel verrast , maar maakte 
goed gebruik van zijn zoeklichten en 
stelde zieh krachtig te weer. Waarbij 
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nien moet bedenken, dat de geallieerde 
schepen door een zeestraat voeren, waar 
zij van twee kanten onder vuur werden 
genomen. 

De ,Tromp", !lie toen onder b evel 
s tond van de kapitein-luitenant ter 
zee J .B. de Meester (thans schout -bij
n acht b.d.) , voer als laatste van de 
vloot de zcestraat binnen. De kruiser 
volbr acht zijn opdra cht en voer al 
schietende door d e zeestraat, maar 
wer d van aile kanten door zoeklichten 
beschenen . B et schip kreeg elf voltref
fers, die heel wat schade en verliezen 
ver oorzaakten, hoe moedig h et aok 
van zich a fsloeg. 

Alles bij elkaar genomen bleek later, 
dat de verliezen van de vijand geringer 
waren dan die van de geallieerden. Toch 
wordt deze actie als een geallieerde over
winning beschouwd, omdat de dag daar
na het Japanse eskader met de bevoor
radings- en transportschepen was ver
dwenen . Het had de Japanse troepen, die 
op Bali aan wal waren gezet, in de steek 
gelaten en was weggevaren, het terrein 
aan ons overlatende. Als wij zelf in die 
tijd over voldoende troepen en Iucht
macht h adden beschikt, dan hadden we 
Bali kunnen heroveren". 

Sabang 

Schout-bij-nacht Starn liet ons op de 
kaart de situatie zien. 

,Goed anderhalf jaar later .h eb ik in 
Australie h et commando over de 
, Tromp" overgenomen", zo vervolgde hij. 
,Het schip was daar gerepareerd van de 
schade, die het in Straat Badoeng had 
gekrcgc:n. Hct werd gevoegd b_i.i de vloot 
van de Engelse admiraal Sir James So
merville, met basis op het eiland Ceylon 
in de Indische Oceaan. En in die tijd heb 
ik de aanval op Sabang meegemaakt. 

Sabang, een prachtige natuurlijke ha
ven aan een diepe baai,. die door hoge 
h euvels is omsloten, was door ·de Japan
ners ingericht als hulpbasis. Onze eerste 
aanval vond plaats op 19 April 1944 en 
werd grofendeels uitgevo(lrd door vlleg
tuigen van de vliegkampschepen. Dit 
eerste bezoek was om vuur uit te lokken 

van de kustbat terijen en h et luchtdoel· 
geschut, zodat de luchtfotografen gele
genheid . kregen hun werk te doen. Zo 
k'wamen we de opstellingen van de ka
nonnen aan de weet, die overigens 
prach tig waren gecamoufleerd. Deze we
tenschap was ons van dienst bij de grote 
aanval, die drie maanden later volgde. 
Nu was de bedoeling zoveel mogeltjk 
schade aan te richten aan de havenin
r ichting en de batterijen. 

Aanval 

De grote oorlogsschepen van Sir Ja. 
mes n am en buitengaats de stellingen 
onder vuur, drie Britse torpedobootja
gers e n de , Tromp" k regen opdracht 
de ba ai binnen te varen om van dicht
bij het vernielingswerk ter hand te 
n emen. De h ele vloot was in de nacht 
genad erd en de Japanners werden bij 
het aanbreken va n de dag gewekt door 
de projectiele n, die rondom insloegen. 
De BrUse jagers en de , Tromp" bleven 
tot verbazin g van allen aan de wal 
doorvaren tot het mogelijk was de ha
vcninrichting een goede beur t te geven. 
Op korte afstand, soms van nog geen 
1200 meter, joeg ons geschut zijn gra
naten in opslagplaatsen, militaire rna· 
gazijnen en olietanks. De brande nde 
olie verpreidde zich .en stak andere ge

bouwen in brand. De havenkranen tui
melden in e lkaar, munitievoorraden 
vlogen in de Iucht, een klein munitie
transportschip werd vernield, vermoe
delijk door treffers van de ,Tromp". 

· Deze visite aan de Sabangbaai duurde 
35 minuten. De terugtoch t dekten we 
met een nevelgordijn en volle kracht 
voeren we de open zee tegemoet. Het 
moet worden erkend, dat de Japanners 
lang niet tot zwij gen waren gebracht, 
hun artillerie raakte goed ingeschoten. 
De Britse jagers hadden twaalf gewon
den en twee doden. De ,Tromp" had vijf 
t reffers geincasseerd en een er van heeft 
ons zeeJ; hachelijke momenten bezorgd. 
Er viel een 12 cm-granaat in de schoor
steen en het ding bleef liggen zonder te 
ontploffen . Maar het kon elk ogenblik 
tot ontploffing komen en moest dus ver. 
wijderd worden. De toenmalige majoor
machinist Steenaard bood zich vrijwillig 
voor dit karwei aan. Er ging een zucht 
van verlichting op, toen hij het projectiel 
in zee liet :vallen. 

Het succes van de aanval op de haven 
was groot, de hoge rookkolom, die we 
achter ons aan de horizon zagen opstij
gen, toen de vloot terugstoomde in · de 
richting van Ceylon, bewees dat. De En
gelse admiraal was er zeer tevreden over. 
. De twee andere wapenfeiten van de 

, Tromp" waren minder spectaculair, 
maar toch eveneens belangrijk. Door dit 
alles is de Iichte kruiser ,Tromp" een 
oorlogsschip geworden , waarvan de naam 
onverbrekelijk is verbonden aan Neder· 
land's maritieme ge.schiedenis. 

, Trouw" 



Gezagvoerder Van Alebeek iubileerde Slot • K.P.M.-Journaal 
Venendaal ( dir. Stichting Gemeen· 
schappeUjk Schepenbezit) en echtge· 
note (met E.V_.), adjunctchef E . F. 
Ceuleers (met pensioen), de gezagvoer 
ders J. D. J. Postma (gezinsscheidings
verlof) , W. Verbeek (embarkeerde te Si
ngapore voor vervroegd pensioen), A. J .. 
Bakker (ver vroegd pensioen), mevr. H. 

Herdenking op de ,P.atras11 

Op de 9e April w erd te Samarinda aan boord van het s.s. P a t r a s 
· het 25 jarige dienstjubileum van gezagvoerder W. A. van Alebeek op 

uitbundige wijzc gevierd. Hct werd een feest, clat ongetwijfeld geruime t ijd in de 

herinnering van de Samarindanezen zal blijven voortleven. 

Des ochtends te omstreeks half t ien 
begonnen de eerste notabelen van Sama
rinda aan boord te stromen, W3.ar ze door 
de jubilaris zelf werden ontvangen en op 
een koele dronk onthaald. 

Arke Noachs 
gevonden! 

In een extra-bij lage van ,de T ele
graaf", waaraan een amusant tintje was 
gegeven en dat werd uitgegeven ter gele
genheid van de terugkeer in Nederland 
van het ook velen onzer uit vroeger da
gen nog wel bekende sigaretten-merk 
,North State" troffen wij het volgende 

, verhaaltje aan: 
, Naar wij uit gewoonlijk wei ingc

lichte kringen vernemen, zou de Ark 
van Noach eindelijk zijn gevonden. 
Men zal zich herinneren, dat het vori
ge jaar reeds twee expedities tevergeefs 
het hoogland van Teheran hadden af
gezocht. Eerst de derde expeditie, onder 
Ieiding van prof. P . Noltjes, boekte 
vorige week een fraai succes. Men vond 
de Ark in h et gebergte tussen lsplia 
en Cantander, op 600 meter boven de 
zeespiegel. Bet vaartuig zat geklemd 
in een rotsspleet en bevond zich in vrij 
goede staat. Zelfs het opschrift op de 
boeg: ,Arke Noachs K.Z. 57" was nog 
duidelijk leesbaar. 

Vliegenkastje gehavend 
· In het roefje trof men verscheidene 
voorwerpen . die aan Noach moeten h eb
ben toebehoord, waaronder een pijp een 
vissnoer en een zakdoek, gemerkt ,N". 

In het ruim stonden nog de schotten, 
die de meegevoerde dieren van elkaar 
gescheiden hadden, doch h et vliegen
kastje, dat t er bewaring der lnsecten ge
diend had bevond zich in vervallen 
toestand. Prof. P. Noltjes, met wie wij 
een interview moch ten hebben, deelde 
ons het volgende mee: , Wij zijn natuur
lijk erg blij , dat we de Ark gevon den 
bebben, dat begrijpt u . Ik heb a ltijd ge
zegd: Hij moet er zijn, en kijk, nu is hij 
er. 't I s een hele voldoening voor onze 
jongens". , Welke bestemming wilt u de 
Ark geven ?" ,Och " antwoordde prof. 
Noltjes, ,voor de practisch e visvaart is 
de boot te oud, naar mijn mening. Voor 
een museum is hij t e groot. En om hem 
hier te Iaten liggen . dat vind ik zonde 
van a lle moeite, die we gehad h ebben." 

,..,Maar wat moet er dan mee gebeuren, 
professor?" ,Juist" besloot de geleerde, 
, dat is de vraag. Maar we hebben 'm en ' 
dat is de hoofdzaak. Ik groet u." 

Te tien uur verzamelden zich de opva- Bollman . Schooldermann (echtgenote 
renden, ~et personeel van het agentschap van gezagv. Bollman ) • hfdempl. G.W.H. 

Lugten met echtgenote en 6 kinderen en andere belangstellenden in de salon 
(E .V.) , empl. B. E. R. Bastiaans (met van de Patras, waur als eerste de K.P.M.-
ontslag), le stm. H. Meyer met gezin agent, de heer Van der Zaag, het woord 
(E.V.), l e stm. A.v.d. Meulen (met ge-

nam om gezagvoerder Van Alebeek te b k S 
zin em ar eerden te in gapore voor 

feliciteren met het bereiken van E V ) . . , · 2e stm. A.W.P. Roozen met 
deze mijlpaal in zijn K.P.M.-loopbaan. :1 (E y ) 2 W N K 1m ge7.Jn . . , e st!m. . . oe an 
Eerst sprak hij namens de directie, die met gezin (E.V.) en 2e stm J.P. van 
de jubilaris een prach tige mand met Haeften (embarkecrde te Singapore 
orchideeen aanbood en later namens het 

, k t bl voor E.V.) . agentschap. da. oo me oemen van .-.-------
zijn sympathie h ad getuigd. 

Als tweede stak de 1e stuurman na
mens de be manning een pakkende speech 
af, waarin hij de j ubilaris schetste als 
een zeer humaan mens en een popu
laire superieur: iemand met wie het een 
plezier is. samen te werken. Ongetwijfeld 
was icdereen aan boord dat met spreker 
eens. 

Tot slot van deze kleine plechtigheid 
werd nam.ens de etat-major een rookstel 
met inscriptie en een vergrote uitgave 
van de , Kleine W.P." aangeboden. 

Na afloop van dit officiele gedeelte der 
herdenking verzamelden a llen zich weer 
op het dek en blevep. om de borreltafe1 J 

gezeten tot de lunchbel weerklonk. 
Om 1 uur ging iedereen kantoorwaarts. I 

aangezien h et werk voortgang moest 
vinden. 

In de avonduren kwam men nogmaals 
in meer besloten K.P.M.-kring bijeen, en 
hiermee werd deze voor Gezagvoerder 
van Alebeek zo belangrijke dag beein-
digd. 

W. v. d . Graaf. 
2e &tm. Patrcu. 

Steeds meer vrije tijd 
In bet jnar 1850 sliepen de m ensen 

3.000 uren, zij werkten 5.000 uren en 
bndden 100 uren vrije tijd. In procenten 
uitgedrukt : slapen 33o/o, werken 55o/o en 
vrije tijd 12% . 

De mens van 1950 slaapt 3.000 uren, 
werkt 2.500 uren en heeft 3.000 ucen 
vrij e tijd. In procenten: 33%, werken 
28o/o en ontspanning 39%. 

Als de evolutie zich in d it tempo zou 
blijven vertrekken zullen onze nazaten 
in bet jaar 2.000 dan 3.000 uren slapen, 
1.000 werken en 5.000 uren vrije tijd 
hebben. In pl·ocenten : slapen 33%, ar· 
heiden 12% en vermnak 55%. 

V.V.V .. Amsterdam. 

Slot: 

Sumatra en de zeevaart 
op de lndische Oceaan 

Java 
Telkenmale als de bronnen melding 

maken van lndonesische scheepvaart 
op de Indische Oceaan, blijkt deze in 
het uiterste Westen van Indonesie, op 
of nabij Sumatra, haar oorsprong te 
vinden. Toch woonden er toen op de 
kusten van J ava ook wei zeelieden, die 
meer deden dan simpele kustvaart. Op 
Java was eeuwenlang het centrum van 
grote rijkeQ, die hun macht over een 
groot deel van de archipel nitstrekten. 
Bet laatste -het Rijk Madjapahit
leeft nog altijd in de h erinnering der 
Indonesiers voort als de vroege voor
ganger van h et nieuwe, onafhankelijke 
Indonesie. 

De zeewegen waren toen de slagaders 
van het rijk, de zeevaart de bloedstroom, 
die de leden met het hart op Java ver
bond. 

De Javaanse handelsvaart beheerste de 
interinsulaire handel, bracht rljst naar 
het Oosten en kostbare producten naar 
het Westen. Javaanse zeelui voeten zo
wel op de Molukken als op Sumatra en 
Achter-India. Vele malen in ongeveer 
1500 gin gen Javaanse gezantschappen 
naar het Keizerlij ke Hof in China. De 
J avaanse zeelui wlsten hun weg over de 
verre zeeen wel te ovinden. Wbnderlij k 
genoeg echter strekten hun reizen zich · 
nooit uit naar de Westelijke Oceaan. 
Misschien ligt de oorzaak daarvan in de 
geografische ligging va!} J ava, die maak
te, dat een J avaans schip in Sumatra al 
te ver van z!jn thuish aven was om de 
grote sprong in het onbekende nog te 
maken . Dit antwoord lijkt simplistisch. 
Welli('ht war(m er ook in die tijden, toen 
J ava de oermacht ter zee had nabij 
Straat Malakka toch altijd vij andelijke 
mach ten , die een J avaanse verkenning 
van het Westen hebben tegen gehouden. 
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<> Aan b.oord van het 
m.s. WiJlem 8uys, dat . ..O.P 5 
April j.( uit Rotterdafu te 
Tandjong Priok ~arriv~rde, 
bev.onden zich gezagvoer
der G . L . v. Dierendo'nck 
(die in Singapore debar
keel'de), empl. G. Pietersz 
en le · stuurman C. de J"Ong 
met zijn echtgenote en 3 
kinder~n (wier besteni
inllig Surabaia was, waar
heen zij per V a n d e r 
L ij n zijn doorgereisd) . . 

In h et kader van de ge
zinshereniging bevonden 
zich aan boord mevr. J . H . 
v. d. Wetering-Schipper 
met twee kinderen (gezin 
van empil. C. v. d. We
tering) , m evr. Th. F. Pesch
Siahaj a m et drie kinder en 
(gezin van empl. F . H. 
Pesch), m evr. J. H . v. 
Raemdonck-Van Zuylen 
met kind (gezin van 2e wtk. 
A. L. v. R aemdonck) en 
mevr. B . Harst-Velt met 
kind (gezin van hu lpagent 
B~ N. Harst, die doorreis
fl.en naar Sampit met het 
s·. s. K h o e n H .o-a ) . 

.<> Met het rns. Bois s e
v a i n (K. J. C. P. L.) 
arriveerde op 9 April • uit 
Singapore de 2e wtk. · H . 
Lyklema op weg naar E.V. 

0 · · Met h et m.s. Surrieilto 
vertrokken op 4 Aprill ·naar 
Nederland (van .E .V.) . de 
3e wtkn. J. E . G. Ba~ker 
en G . Homburg. 

<> le stm. S.H. ~erritsen 
is op 24·· Maart .. jd. . per 
vliegtuig van gezinsschei
'din~verlof (i.p. Nederland 
dporgebracht) te Djakarta 
t~ruggekeerd. p~~.~~lfde 
dag vertrok 2e st~ul"l9~n 
E. W . Esser per yli~g.tuig 
met gezinsscheidingsverlof 
naar Nederland. · 

<> H et passagierscertifi
caat van onze oude Van 
den Bosch is ve:rVallen en 
niet meer ve rnieuwd. Het 
schip zal rthans nog uitSlui
tend als vrachtschip varen 
en geen passagiers meer 
vervoeren. 

<> Het wi:ls Zaterdag~vond 
17 Maart vol in de ·. m et 
vlaggen . en . bloemen ver 
fraaide ·salon van de : 
Bakongan, waav .de bin-
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nenliggende ,viloot", de wal
employe's m et hun echt
genoten en andere belang
stellenden bijeen waren om 
gezagvoerder H . A. Voogel 's 
25-jarige dienstjubileum te 
herdenken . 

Nadat de heer Van Dog
genaar de gelukwensen van 
Raad van Bestuur, de direc
tie en het ag-entschap h ad 
overgebracht en de heer 

gezagvoerder V oogel dank 
aan allen en wekte de jonge 
generatie aan de wal en op 
de vloot . op om samen
.werking indachtig te zij n 
Jen te bll}ven. 

Een terugblik bij een ju
bileum is goed en dikwijls 
nuttig, in het bijzonder bij 
dit jubileum, waarbij werd 
gememoreerd, dat de h eer 
Voogel van jongste bedien-

r Oude glorie bij de sloper 
De Pa s s a t heeft haar laatste re!s volbracht. 

De P a m ~ r en de P a s s a t, twee 300-tons 
zeilschepen van de Finse rederij Erikson, die 
nog het langst in de vaa.,t waren gebleven voor 
het vervoer van Iadingen graan ,uit Australie, zijn 
naar Belgie verkocht om daar te worden gesloopt. 

Het laatste jaar hadden de schepen dienst ge
daan als graanpakhuizen in de haven van P enarth 
en de Passat genoot de eer haar laatste reis van 
Engeland naar Bclgie te maken,. gesleept door 
Nedertlands grootste sleepboot, de Zwarte Zee. 

De zeilen waren reeds lang vergaan en de raas 
waren aan de masten vastgeroest. ·Maar de weer
godinnen kondcn zich kennelijk maar moeilijk 
neerleggen bij h et beslu it van d!=! Passat om 
tijdens haar laatste reis geen gebruik te maken 
van de windkracht . 

In het Engelse K anaal blies de Oostenwind met 
zoveel kracht tegen de masten en de raas van de 
Passat, dat de reis slechts ~angzaam vorderde. 
Eindelijk is. dan de Passa t in de Antwerpse 
dokken afgeleverd en daarmede was het r oemrijkc 
Jeven · van ~e~ . fraai sch ip afgesloten. De Pam.ir 
wordt door de Ganges naar Antwerpen gebracht. 

Thiebout uit zijn vooroor
logse buitendienst-her inne
r ingen stuurman V oogel 
had geschilderd ails een 
man, met wie het geed 
sarnenwerken was, com
pleteerde hoofdwerktuig
kundige v. Beest dit beeld 

·met enige bijzonderheden 
uit h et ,grijze" verleden van 
25 jaren her. 

Na de aanbieding van 
een fraai boek werk als blij
vend aandenken, bracht 

de o p een assurantie-kan
toor -tot gezagvoer~er c p 
een der schepen van de 
K.P.M. is opgeklommen. 

Ziet, wat coura.gie vcr:.. 
mag! 

<> 4e stuurman J. Lezer 
is op 3 April j .l. met bet 

· m.s. ·Matamin ui t Nederland 
te Bala.wan-Del i I!Carriveercl. 
Stm. Lezer is kortgeledeu 
in tlienst van onze maat· 
sch appij getreden. 

<> De 11. wtkn P.H. Bas· 
tiaans en M.F. Muller zij 
respectievelijk op 11 Nov. 
'50 en 28 Sept. '50 in ilienst 
,·an onze maatsch appij al 
Se wtkn. 

<> Hfdwtk. G. R em ijn is 011 
2 Maart j .l. in Nederland 
eervol ontslagen , onder to 
kenning van verYroegd pen 
sioen. 

<> De ll. wtkn W. J. D 
Kluppel en J. H. \Valdt zij~ 
respectievcHjk per 12 en 2] 
Maart j.l. als 11-wtk. lll 
de vloot ~eplaatst. 

<> De 3e wtkn. J. B. G. 
Bakker en G. H emburg zij~ 
m et de , Surriento" op l4 
Maarl j.l. m et E. V. naa 
Nederland Yertrokken. 

<> Hfdwtk. A .. 1arcus en 3e 
wtk. J . A. Gieltjes zijn op 1 
April j.l. per vliegtuig naar 
l'\ederland vertrokken, res
pecticvclijk met ziekte- en 
gezinssch eidingsverlof. 
<> 2e wtk. J. B. J ens is op 
8 April met gezinsschei 
dingsverlof per vliegtui3 
naar Nederland vertrokken. 

<> Hfdwkt. Tu ynman en de 
2e wtkn H . J. Riko en B. B. 
Liem zijn met de , Will.em 
Ruys" van 12 April j.l. met 
hun gezinnen voor E.V. n aar 
Nederland vertrokken. 

Tot de passagiers van het 
m.s. Willern R uys, dat op ll 
April j.l. "uit Tandjong Prio~ 
n aar Nederland vertrok, he
hoorden directeur ·mr. D. F. 
de Koe "met ecl~tgenote ~D 
twee kinderen (KV.), J, L 

Slot: z ie· pag. 5. 
~-----

Op l l April j.l. is plot: 
seli.n g overleden de h eer 

L. H. HAEC K, 

jn leven . hoofd employe 
Lij de afd. Technjsche 
Diens t ' van ons Hoofd. 
k antoor. 

De begrafenis h ad -op 
12 April j.l. plaats vanuit 
het ziekenhuis ,Petamhu
ran " op het k erkhof P e· 
tamburan (Laanhof) . Er 
was g r-ote belan.gstellin~ 

.van vrienden en collega's. 



DE , S U N G E I PAN A I" 

lf'ij Ott tvingc•u van lfp r lr eepsbou rrlwnrlil{t' op:.iclrt l'r f>. E. }. Blok te 

Tlaarl t-m d,. bij[!aat!fle foto' van de , ungei Panni". Dt> lt ePr 8/ok 

hil!ld /r pt toezicht op de bouw der vier schepen. 

B oven: De .. Panni" loopt van sta pel. 8 PtH>lfpn : lfp prol!/t-·aart. 

HOLLANDERS NATUURLIJK! 

L . Smit en Co.'s lnt~rnationale 

leepdienst te Rotterdam heeft van 
de General Service Administration te 
Washington opdraeht gek.regen voor 
bet slepen van de grote hoppenuiger 
M an b a t t a n van Philadelphia 
naar Bangkok (Indo-China.) 

De motorzeesleepboot Zwarte Zee, die 
op het ogenbllk op haar ~tatlon (Queens
town in Ierlandl ver toeft. zou eind 

Maart met haar sleep een begin maken 
met het atleggen van de ongeveer 14.000 
mlj l lange route. Hall Jull hoopt zlj de 
plaats van bestemmlng te hebben 
bereikt. 

Men zal varen v!n b et Pa namakanaal 
en de Stille Oceaan. De a fstand van 
Panama naar de eers te aa.nloophaven 
- Bal!kpapan- bedraagt ongeveer 10.000 
mljl. De h opper zal worden bemand 
met onderdelen van de Amerlk.aanse 
marine. 

Werkloosheid in Nederland 
dalende. 

In de loop van de maand 1\faart 
daalde het aantal bij de Nede:rlandse 
Arbeldsbureaux als werkloos inge
schreven mannen van 99.045 tot 
86.209. Op 31 1\faart van bet vorige 
jaar waren 86.981 mannen werktoos, 
d.w.z. ruim 700 meer dan thans. 

Hleru!t bllj kt, dat de werkgelegenheid 
in het afgelopen jaar aanzienlljk groter 
is geworden . De bevolkingsaanwas moest 
worden opgeva ngen en de rond 80.000 
gedemobil!seerde mJll talren , die uit In
donesii~ terugkeerden, moesten ook wen 
aan de slag. 

De dallng va n de werkloosheid werkte 
door in aile bedrlj fstakken , maar wei het 
sterkst In de bouwvakken en de la nd
bouw. Het aa ntal werkloze bouwvakar
belders daalde van 16.031 tot 12.405, 
la ndarbeiders van 19.997 tot 16.942 en 
losse a rbe!ders van. 14.709 tot 13.009. Het 
aan tal blj de arbeidsbureaux lngeschre
ven gedemoblllseerden daalde van 2003 
tot 1628. 

Ge repatrieerden 

H et aantal mannelijke, werktoze ge
repatrieerde burgers ult Indonesie, 

ingeschreven bij de arbeidsbureaux, 
steeg van 1602 tot 1705. Hierbij bevin
den zieh vele bo:ere geschoolde 
kracbten. In l\1aart werden 95 gerepa
trieerden door de arbeldsbuTeaux aan 
werk geholpen, terwijl er 66 een cur
sus begonnen op een der rijkswerk
plaatsen voor vakont.wikkeUng. 

De werkloosheid was h et hoogst in 
Dren the met 75, Groningeo met 55 en 

• Friesland met 41 werklozen per 1000 
mannelljke beroepsbeoefenaren. Voor het 
gehele land bedroeg d1t c1jfer 28. 

Het aanta.l werkloze vrouwen daalde 
van 5149 tot 4762. 

VIERLING ,. 

De tha t-major van bet &.8. 

)apara gee£t met v:reugde kennis 
van de geboorte van een vierling: 

V(d) nder: Soedan {s.s. Reael) 
l\1oeder: T urk ( . . )apara} 

Liefhebbers voor adoptie gelie-
ven zich te wenden tot de kraam
zaal van h et &.8. )apara. (Het 
bier is er be t en koud). 

7 



PIKHEET···· 
Het ,koffie-uurtje11 aan boord 

,;Piitheet'; - wij wisten dat tot voor 
kort ook niet-- is een zeemansuit·· 
dFukking VQor bet koffie- of tbee
drln.ken, zoals men dat aan boord van 
een schip om 11 uur 's morgens en om 3 
uur 's middags pleegt te doen. Als in 
tropische streken bet weer te warm 
in om deze ceremonie in de mess
room te verrichten, wordt bet dkhtst
bijzijnde Iuikhoofd tot thee- (koffie-) 
tafel a nnex fauteuil geproclameerd .... 

Misschien worden de zeelui' kwaad, als 
we dit , pikheet" gaan vergelijken met 
het , bakkie leut" aan de wal, zoals men 
dat meer speciaal in Nederland kent. 
Hier in Indonesie wordt eigenlijk koffie 
gedronken van h et moment van opstaan 
af tot aan de lunch toe. In Nederland 
bestaat nag de oude ceremonie van het 
.,bakkie leut" en van het kijken op de 
klok, of het a l half ·elf en dus tijd voor 
koffie is. 

Aan de koffie pleegt - !n Nederland 
alweer- heel wat te worden ,geleuterd". 
Het woord , leut" "a.Is synoniem voor 
, koffie" zegt dat trouwens al. En ool{ bij 
, pikheet" wordt ,geleuterd" (excusez le 
mot). 

Een voorbeeld van een ,pikheet
gesprek" werd ohs toegezonden door 
gezagvoerder P. Kosters (Toboali), die 
wij dus hier aan het woord laten. De 
walslurp krabbe zich het hoofd bij deze 
zeemans-terminologie. De r edactie van 
,de Uit laat" t;rkent grif, dat ze er oak 
maar de helft v~n heeft gesnapt. 

· ,Zitum jelui weer te kromhouten? 
,,Mogen wij een boom opzetten, voo1· h et 

weer sjappelen is geblazen? Is het p ikheet 
of niet?" 

,Het zijn toch maa1· kombuissmoesjes, die 
jelui 1-iitdoekien. Zeg, maak ;JiJ eens ee:n 
klappie uit de zij, dan kan ik mezelf ook 
eens opschieten. . 

Wat heeft di~ Ouwe toch een kop als een 
bmlboei. HJj heeft een derde- handje 1todig 
om op de bok te komen. We hebben het 
weer best geschoten. Hij vroeg me om de 
we.d.uwe. Dat moet-ie niet voor oewoonte 
houdien. Ik zal cltie kn.aap in d~ pe¥ling 
houden''. 

De vetdief moest voorgaats k omen. De 
stukken v logen d'r af. Ik ben maar uit de 
kinken gebleven, voor ik ook een haal u it 
de mok zou krijgen''· 

, De Ouw e schijnt we! van lekke1· bikken 
te houden. Hij zei: ,Wat ben jij voo1· een 
gast. Zie jij geen kans eens wat beter bik
kesement voor elkaa·r t e b1·assen in d ie 
kombof van jou? Z e moesten je kielhalen. 
Die dooie tenen van vanmiddag horen in 
de eerste pla..ats over de muur en j ij er bij. 
Gisteren waren die raasdonders niet te eten. 
Die Lramstaglo pers moet je maar in je hc.ar 
sm eTen. Scheer je wert en laat die hofjood 
boven mannen". 
' ,Toen de hofjood kwam opduiken, was 

het toffe-jonges geblazen. De Ouwe v1·oeg, 
of hij op z'n merk lag, met pCLardentram en 
heldenmoed. Dat hij maar eens wCLt anders 
voo1· het ontbijt moest insche1·en. 

, Het we1·d t ijd, dat ze c:lie vent eens t e 
g1·azen nCLmen, dacht ik. N ou, d ie lwfjoocl 
nam een schuiver. J e had 'em naa;· beneden 
moeten zien zeilen. Jk zei tegen hem: ,Is 
het schoot-aan geblazen?" Hij zit nu tegen 

__________ ;..:..!~ __________ _:d::.:i.:.e_.:.vetdief te kCLnkeren, om dat d ie (Jast 

R ecente foto van het K.P.M.-Ziekenhuis ,Petambumn". 
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hem in de oren had 9esmoest, dat die Ou.we 
zo gek was op heldemnoed. 

, Sl.aan ze nu alwee1·. glazen? Wel jonge1, 
het is weer torn toe, maar weer een duik 
in de veaoods nemen. Sjonge, w at is die 
meester toch zwaar op de hand. Hij hou.dt 
die jam-bCLnen maar in de peiling. J e krijgt 
geen minuut kiLns om eens op een koudt 
kier te staan. Het lijkt, of hij alleen er ma111 
sawie van heeft. Het begint anders weer 
knap heet te worden. H et p ek loopt alle 
naden uit! 

, Wel", zegt ·de B0ots1nan," we kunnen om 
niet CL!lem aal aan de Heren- kant opschieten!" 

, Jij met je kromme streken op je kompitJ 
We moeten jou ook behoorlijk op 4 streket 
houden. Houd je B.Z.K.- hoorn m aar to- blo 
en bemoei jtj je nou maCL1' met je ellebo9en· 
stoom. Ik zal je we! ponen als het schaftet 
is geblazen . Ga nou mCLar gauw je zachu 
plakkie opzoeken. Moet je niet eens htt 
kabelga,t opruimen? Maa1· val clan niet iK 
slaap. Ze hebben je leelijk door, knaap. 

•Schiet nou maCLr op. Ze staan in de vetlooch 
op je te wachten. Straks draCLit die kar 
weer achteruit. Maar doe die deksel vaa 
de katoenkist niet zo hard dicht, anden 
w o1·d£n die knapen daar beneden al!emaal 
wakker". 

I ndicn de ,.u it.laat"- redactie over 
ruime middelen zou beschikken, zou zij 
een grote p rijs uitloven voor een Neder 
landse vertaling van dit gesprek b' 
,pikheet " ....... ... ... . . 

De ketels 
sprongen bij na ! 

Kapitein Zuyderhoudt (oud K.P.l\1.,
er) van de ,Nieuw Holland" (oui 
K.P.M.-er) was uiterst tevreden toea 
de ziekenauto wegreed van de kade va, 
Sydney m et er in een van zijn vrouw~ 
lijke passag-iers, de 35-jarige me"f 
Warren. En nog even oogde hij ~ 
wagen na om te zien, of de chauffe 
geen seconde van de tijd verloo 
waarom hij met zijn bemanning I zijn schip zo hard had gevochten. 

I Mevr. Warren was in Djakarta a 
board gekomen. Tijdens de r eis kreeg 

I blindedarmontsteking. Haar toesta 
' werd gevaarlijk en naar de m eester gi 
' de opdracht: , Haal uit het schip wat 

uit te halen is, want we moeten nog 
tijd in Sydney komen." 

Er is gezwoegd op de stookplaat en 
sneller en sneller maalden de schroeve 
het brok Oceaa n W'eg, dat de , Nieu 
Holland" van Sydney scheidde. Achttie 
knopen per uur joegen de machines 
door. Het ruim ll.OM ton grote sc 
schokte in bijna al zijn geledingen, 
ket els leken soms te kreunen onder 
geweldige druk, die zij te verdragen kret 
gen, maar Sydney werd b ij t ij ds gehaal~ 

, Twee duizend pond sterling aan e~ 
t ra-brandstof heeft het mij gekost", vert 
telde kapitein Zuyderhoudt, t oen de ziel 
kenauto om een hoek was verdwene~ 
En hij leek er t rots op te zijn , dat cit 
,,Nieuw Holland'' van hem had getoo~ 
dat bedrag waard te zijn. 
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