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BEDRIJFSNIEUWS

He! m.s. ,Roggeveen", dot per 1/1'66
uil de Combinotie oon ons werd teruggeleverd, werd in onmiddellijke oonsluiting doorop door de K.J.C.P.L.
opgenomen voor een 6-moonds charter
(met charterers' optie voor nag 6 moonden).
Het m.s. ,Sigli" werd begin februori
oon ons teruggeleverd en zol media
maar! wederam door de K.J.C.P.L. voor
2 reizen in de SPS - met charterers'
optie voor nag 1 reis - opgenomen
worden.
Voorts werd het m.s. ,Schouten" media
februari door de K.J.C.P.L. voor 1
rondreis in de CHIWAS (duur 4-5 moanden) gechorterd.
Met he! m.s. ,van Waerwijck" zullen
dus in maar! a.s. 4 K.P.M. schepen
in charter von de K.J.C.P.L. komen te
varen.
s.s. ,.Munttoren"
No lediglossing te Rio Grande do Sui
vertrok het schip via Rio de Janeiro
wederom via Noord-Brazilioanse kusthavens naar de Caribbeons.
s.s ...Westertoren"

In februari a.s. zal deze door de Shell
gecharterde tanker, welke momenteel
in het Verre Costen vaart, te Yokohama in DKC goon .

3 Januari '66

Gepensioneerden van de K.P.M.
Nadal tijdens de bijeenkomst no de
jaorvergodering von de Vereeniging van
Cud-Employe's der Koninklijke Paketvoart-Moatschoppij ,K.P.M." op 6
november 1965 bekend was gemaokt
dot de Rood von Bestuur der K.P.M.
er de voorkeur oon gaf het 75-jarig
jubi leum van de K.P.M. voor de buitenwereld ongemerkt te Iaten voorbijgaon,
is onder de oonwezige gepensioneerden spontaon de gedochte opgekomen,
de Mootschoppij tach een heri nnering
oan dit jubileum aan te bieden .
Dit initiatief is bij aile gepensioneerden oangeslagen en zo kon op de
eerste werkdog van dit jaor een prachtig schilderij worden oongeboden
ols symbool von de band tussen de
Moatschoppij en hen die hebben meegewerkt con de opbouw en groei von
de K.P.M.
Namens de grate groep gepensioneerden bood het bestuur van de Vereeniging van Cud-Employe's met enkele
gepensioneerden op 3 januari jl. een
door de kunstschilder J. lussenburg
vervaordigd schi lderij can de Directie
oon.
Het jubileumgeschenk werd door Jhr.
S. G. van W'eede mede nomens de
Rood van Bestuur donkbaar aonvoard.

Bijzonderheden over d it schilderij
vindt u o p pogino 13.
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Afsc:heid van lr. P. Th. Meerdink.

No aankomst von de zojuist gepensioneerde Chef von de afdeling
Scheepsbouw, lr. P. Th. Meerdink en
diens echtgenote, begaven de heer
Von Weede, de deputatie van de gepensioneerden en de familia Meerdink
zich ncar de stijlvol met palmen en
blaemstukken aangeklede ruimte in de
Restauratie van het Scheepvaarthuis,
wear zich teen reeds het personeel
van het Amsterdam-kantoor en een
oantal met verlof zijnde leden van het
Varend- en Walpersoneel hadden verzameld om afscheid van de heer
Meerdink te nemen.
Oak aanwezig waren de Directie en
enkele chefs van de K.J.C.P.l. te Amsterdam.

den zijn, alsmede hun gezinnen, een
geed nieuwjaar toe te wensen. Hij stand
een ogenblik stil bij het feit dot het
2 dagen tevoren 75 jeer geleden was
dot onder de bezielende Ieiding van
Jhr. L. P. D. op len Noort de K.P.M.
hoar bedrijf aanving.
De heer Van Weede maakte daarop
melding von het geschenk dot de Vereeniging van Oud-Employe's had overhandigd en van dot hetwelk de K.P.M.
van de Directie der K.J.C.P.l. had ontvangen: een prachtig Japans scherm,
waarop een voorstelling van het schip
,de liefde", het eersle Nederlandse
schip dot aanliep in Japan in het jeer
1600. Hij nodigde een ieder uil die
middag even ncar de Torenkamer te

goon, wear beide geschenken stonden
opgesteld.
No deze inleiding richtte de heer Van
Weede zich tot de heer en mevrouw
Meerdink, daarbij opmerkend dot hetgeen hij zojuist had gezegd, de sfeer
had geschapen waarin men aanwezig
was, namelijk ,Onder de vlag van
de K.P.M.". Hij memoreerde het vele
werk dot de heer Meerdink voor de
K.P.M. en oak voor de K.J.C.P.l. had
verricht en hij sprak daarvoor als
Directeur van de K:P.M., maar Ievens
namens de Road van Bestuur van de
K.P.M. en de Directie van de K.J.C.P.L.,
zijn grate dank en waardering uit.
Het aandeel van de heer Meerdink in
de opbouw van de K.P.M.-vloot is zeer
groat! 77 K.P.M.-schepen met een brute

De heer Van Weede began zijn toespraak met aile aanwezigen en aile
personeelsleden die niet aanwezig ken-

De tekening op het scherm is gemaakt
op rijstpapier door een kunstenaar
van de ,Kano"-school. Het stuk dateert
uit het einde van de 19e eeuw.

tonnenmoo\ von X miljoen p lus nag
eens 200.000 BRT voor d e K.J.C.P.L.
werden onder zijn Ie iding g ebouwd.
Tezamen vertegenwoordi gen deze schepen een wo orde von % mil ja rd gulden!
Zijn werklust en inspi rerend voo rbeeld
sfempel den de heer Meerdink tot een
man vo n gezag, niet aileen in eigen
kring, maar oak daorbuiten, hetgeen
to t uiting kwom i n zi jn nevenfuncties
bij de K.N .R.V., he! Scheepsbouwkundig
Proefstation , het T.N .O. en andere
instell ingen.
Echter niet ail een ol s technicus, maar
ook ols mens, in zijn verhoudingen tot
zijn opdrochtgevers, leden van de
vloot en het walpersoneel, was hij een
man von gezag.

De heer Van Weede donkte de heer
M eerdink voor olles wot hij gedurende
ruim 26 jaor voor de Mootschoppij
hod gedoon.
Namens de M oofschoppij bood hij de
heer en mevrouw M eerdi nk ols ofscheidsgeschenk een zi lveren broodschool
a on.

No de heer Von W eede richtte o ok de
heer H. M. von der Scha lk, Directeur
der K.J.C.P.L., zich met een woord von
dank tot de heer M eerdink.
Het ,codeou d'odieu " van de K.J.C.P.l.,
de grate reis van · J~ pon via Afrika
noor hu is d ie de heer en mevrouw
M eerdink juist hodden genoten, vulde
de heer Van der Schalk oan met een
zilveren serveerbloodje als blijvend
oandenken.

Als verlegenwoordiger von he! gehele
personeel sprok vervolgens lr. G. J.
Hogewind, opvolger van de heer
M eerdink, o ls Chef von de ofdeling
Scheepsbouw.

De heer Hogewi nd merkte op dot veel
zo niet olles von he! werk von mensen

d ie met pensioen goon, reeds betrekkelijk kart no hun vertrek slechts in
arch ieven is terug te vinden.
Dit goat voor de heer Meerdink niet
op, want de meer dan 100 schepen
onder zijn Ieiding gebouwd, varen over
aile wereldzeeen en zu llen do t nog vele
jaren doen.
Uitvoer ig en vaak op geestige wijze,
verhao lde de heer Hogewind daarna
van de Ionge loopboan von de heer
Meerdink. Door d iens grate werkkrocht
en zijn st iptheid verwierf hi j zich, niet
aileen bij zijn ondergeschikten, grate
foam.
De heer Hogewind noemde voorts
de bijzondere aondocht von de heer
Meerdink voor de buitenhuid onder de
woterlijn, en door de vele proeven o p
dit geb ied gedoon heeft hij in Nederland baonbrekend werk verricht. Ook
nieuwe scheepsvo rmen hodden zijn
voi le oondocht en werden nouwkeurig
beproefd. De bulbsteven von de
, Hollands Burch!" is hi ervon een voorbeeld.
Nomens he! gehele personee l bood
d e heer Hogew ind zi jn voormalige
chef het eerste deel van een pas uilgekomen Encyclopedie ca n met een
enveloppe met inhoud voor aanscho ffing van de nag te verschijnen delen,
een en onder vergezeld von een oorkonde met d e nomen van a ll en die
can dit cadeau hebben bijgedrogen.

lr. Meerdink donkte a i le sprekers
voor hun ho r telijke woorden en merk te
op dot het dagel ijks brood dot hij bij
de K.P.M . verdiend heeft nu uit een
K.P.M.-geschenk ken worden genuttigd.
De Encyclopedie vervul! een long
gekoeslerde wens en zo l welli cht een
hulp zijn bij he t opdoen von ervoring
in het gepensio neerd zijn.
Ook de Directie van de K.J .C.P.l. was
hij voor he! froaie geschenk zeer
donkboar.
De heer Meerdink ging vervolgens
d ieper in op het vok Scheepsbouw, dot,
noar hij zei, mede door de steeds
voorlschrijdende techniek en de oltijd
zichtbore resultoten, zo boeiend en
altijd wisselend is.
Zijn loopbaon bij de K.P.M. is een
heel gelukkige ti jd geweest en, voor d e
keuze g es teld, zou hij wederom he t
be roep von Scheepsbouwer kiezen .
Hij memoreerde allen d ie vanaf zi jn
jeugd met betrekking tot zijn opleiding
en in zijn w erk een rol hebben gespeeld en roemde de prettige samenwerking op zijn af deli ng en het congename contact met de Di rectie en he!
personeel. Door de voortreffeli jke
verslandhouding met de K.J .C.P.l. gof
het werken voor hoar b elangen veel
voldoening.
De Heer Meerdink roerde ten slotte de
grate deslructieve krochten oan d ie
hebben gelrocht de K.P.M. te ondermijnen. Hij was dankboor dot het er
nu ncar uitziet dot de K.P.M. zo sterk
stoat dot de toekomst ail e mogelijkheden biedt.

Het grate oantal oanwezigen kreeg
vervolgens gelegenheid a fscheid te
nemen van de heer en mevrouw Meerdink, woarna men nag geruime tijd
b ijeen bl eef.

Voor relaties von buiten de Mootschoppij werd op dinsdag 4 jonuori
1966 in de grate vergaderzao l een druk
bezochte afscheidsrecepl ie gehouden.
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Nieuwe Vrachtschepen

,,_..

Aan de Japanse werf N.K.K. (Nippon
Kokan Kabushiki Kaisha) gelegen aon
de voet von de bekende Fuji-yomo
is opdracht gegeven tot de bouw von
2 schepen voor de K.P.M. en 1 schip
voor de K.J.C.P.l., terwijl voorts optie
is verkregen voor nog 1 K.J.C.P.l.-schip.
Deze werf, waartoe oak de Asano
Dockyard behoort - bij velen die in
Japan gerepareerd hebben welbekend
- zal onze schepen o.o.v. opleveren:
l e K.P.M.-schip eind juli 1967
2e K.P.M.-schip eind juni 1968
Deze schepen zullen resp. ,Stroot
Holland" en "Stroot Hoorn" worden
genoemd.

. . . ......

'"' "''-~"
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Ladi ngsmo gelijkheden

Voortstuwing

Het schip wordt voorzien van 5 laadruimen, woarvon ruim 3 een zgn.
"open hatch" ruim is. Voorts worden
6 dieptanks ingebouwd voor het vervoer van maximaal 1.473 m3 palmolie
of andere ladingolie.

De schepen zullen worden uitgerust
met een B. & W.-hoofdmotor, die gebouwd zal worden door Mitsui Tamano
!e Japan.

Voorts is nog laadru imte achier het
brugdekhuis op het bovendek geprojecteerd, welke is onderverdeeld in
2 speciale ertsruimten en 1 middenruimte. Elke van deze ruimten is van
een eigen laadhoofd voorzien.
Onderruim 1 wordt specioal ingericht
voor het vervoer van ferrosilicon. Aile
ruimen zullen mechanisch worden
geventileerd.

Deze 6-cilinder hoofdmotor krijg! een
maximum vermogen van 13.500 APK
bij 112,6 omwentelingen per minuut,
!erwijl he! dienstvermogen 12.600 APK
zal ziin bii 110 omwentelingen per
minuut, waarbij het ,schip een diens!snelheid zal hebben van ± 20 mijl per
uur.

Hulpbedrijf

De Ieng le von de schepen wordt
146,49 m, de breedte 22,00 m, de holte
13,00 m, !erwijl de diepgang moximaol
10,08 m zal zijn. He! deadweight bedroogt moximaal 12.650 ton.

Aile bovendeklaadhoofden en de meeste tussendekslaadhoofden zijn voorzien van stolen luiken met e lektrische
hydraulische scharnieren.

Het elektrisch vermogen voor he! hulpbedrijf word! geleverd door 4 snellopende hulpmo!oren von het fabrikoot
Kromhout. Capaciteit van elk von deze,
in een geheel gesloten oparte machine·
komer opgestelde, motoren bedroogt
380 pk bij 1800 omw./min.

Deze zeer moderne vrochtschepen zullen
een inhoud krijgen von 630.000 eft.,
waarvan 60.900 eft. (dit is bijna 100/o)
zol bes!oon ui! koel- en vrieskamers.

Het schip zol voorts worden uitgerust
met hydroulische dekkranen en verder
met convent1onele laadbomen met
elektrische hangerlieren en laodlieren.

Ter besparing van onderhoudswerk
aon board zullen deze hulpmotoren no
14.000-18.000 bedrijfsuren op een nader
!e bepalen pleats in het vaargebied
aan de wal worden gerevideerd. Door-
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toe ;zuilen ;zodonige voorzieningen con
board worden getroffen dot de motoren
gemokkelijk losgenomen kunnen worden en aan dek gebrocht kunnen worden voor transport noor de wal.

Automatisering
Voor controle en afstandsbediening
van de vriesinstailotie, hoofdmotor
en hulpmolor is op uitgebreide school
gebruik gemaakt van automatisch werkende apparaten. Bovendien is voor
bewoking, olarmering en nototie van

de belangrijke gegevens van de machineinstailatie een 11 Dala logger" toegepost. Hierdoor is het onder meer mogelijk dot van de voloutomatisch
werkende vriesinstollotie aile temperoturen en drukken worden bewookt
waarbij elke afwijking hiervan, onder
of boven een von te varen ingestelde
waarde, onmi ddeilijk ward! geolarmeerd.

Bovendien worden om de !wee uur
aile gegevens van he! machine-journaal
door een outomatische schrijfmachine
genoteerd.

Ook worden door deze 11 Data logger"
de voornoamste gegevens von net
nevenbedrijf bewaokt. AI de;ze apparoturen, de manoeuvreerstand van de
hoofdmo tor, start- en stopinricnting
hulpmotoren, he! hoofdschokelbord
enz. zijn in een op hel tussendek geploatst ,control station" ondergebrocht.
De werktuigkundige van de wacht
kan hier aile gewenste gegevens van
de gehele moch ine-instollatie op duidelijke wijze overzien,

Navigatie
In he! stuurnuis is aan de voorzijde
een zgn. brugconsole geprojecteerd,
woarin vrijwel aile apparaturen voor
navigotie en besturing, olsmede telegraof, telefoons enz. zijn ingebouwd.
Bovendien worden in net stuurhuis aile
telegraafcommando's door een registrotie-opparaat genoleerd.
Het schip zal worden uitgerust met
!wee radarapparaten, radiotelegrofie/
telefon ie-instollotie, richtingzoeker,
V.H.F.-instollotie, echolood, sallog,
gyrokompos en automotische stuurinrichting.
Het peilen von de loadruimen zal
elektrisch geschieden met oflezing in
de kaartenkamer.

De mens aan boord
Aile verblijven zullen van airconditioning worden voorzien.
In de zitsalon komi behalve het gebruikelijke radio-ontvangtoestel met
platenspeler en bandrecorder een televisietoestel.
Overzicht van een manoeuvreerstand met Data-logger van het
m.s. "Stroot Fusnimi"
zeals d ie oak op de Stroot H-schepen zal worden uitgevoerd.

Op het achterschip komi een permanent ingebouwd zwembad.
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CRACKERS FOR THE CAPTAIN
December

7th

1965

Onder dit hoofd verscheen in ,The
Doily News" te Durban een a rtikel
over het afscheid van Gezagvoerder
J. A. van den Braek Humphrey, d ie no
het commando over het m.s. , Stroot
Frazer" aon Gezogvoerder S. J. Kr ijt
te hebben overgedrogen, 1 jonuari
1966 met pensioen is gegoan. Von
mevrouw A. van Hummel, cor respondente van , de Ui tla ot " in Durban,
ontvingen wi j een aantal fete's t i jdens
dit ofscheid genomen. Voor de onderschriften b ij deze fete's zi jn de teksten
uit , The Daily News" en de ,Notal
Mercury" gebruikt.
\

Oriental farewell

~eremony

Fire crackers - the biggest and the
loudest I've ever seen - roa red a
Chinese goodbye to a retiri ng sea
captain in Durban ha rbour.
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Loud noise

Chinese custom has it that when a
good captain leaves his sh ip for the
lost time; a very loud noise must be
made to score the demons away so that

they do not see him leave.
For yest er uay's occasion, hundreds of
Chinese crackers were used , tied together i n a long string so that they

exploded one after the other in quv «
succession like a mach ine-gun. The
noi se was terrific and could be heat J
all over the Point area, and if the
extent of the noise could be taken a s
just how far the demons wou ld run,
then the ,Stroot Frazer" should never
again fea r them.

Vertaling van nevens\oande Chinese
karakters :
All happiness and good luck to our
retiring captain.

As the last of the crackers exploded,
a banner bearing Chinese characters
and reading: " Happiness and Long
Life to Our Retiring Captain", was
lowered into view.

Good Luck en goede vaart

Pensioen
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Taalpraatje met lichtbeelden

lk zal maar meteen met de deur in
huis vallen. Weet u dot wanneer we
gewoon Nederlands spreken we soms
vreemde dingen zeggen? Hebt u het
nooit gemerkt? Dot komt omdat u van
jongsaf la ngzoom in uw tool bent gegroeid. Met mijn dochter Puk is dot
echter enders. Zij was acht toen we
hier in Amerika kwomen wonen. Gedurende ru im zeven jeer was ik de
enig e persoon d ie Hollands me! hear
sprak. Zij spreekt het heel behoorlijk,
maar uitdrukkingen en gezegdes die
ik niet gebruik, kent ze natuurlijk niet.
Wanneer ik nu opeens met zo'n onbekende uitdrukking uit de bus kom,
dan ziet :ze d ie gebeuren. Ze zag mij
in de puree zit!en en uit mijn slof
sch ieten!

Toen we tegen e!enstijd op ons bordesje stonden kon ik de huissleutel niet
vinden. ,0 hemeltje" , schrok ik, , Hij
zit zeker in mijn andere to s . . . Nu
:zijn we in de cop gelogeerd ..."
, In de AAP gelogeerd? Ho , hal 0 mom,
we! :zeg je soms tach een melle dingen!"
,lk zeg helemool geen melle dingen",
began ik, een beetje in mijn wiek
gescholen.
Maar toen herinnerde ik me de gieter.
En terwijl ik Puk in het badkamerroampje hees zag ik ineens domes op
eieren !open, een mon met hoar op
:zijn tonden en een rijst-met-krentenhond.

Loot eens zien, wet voor melle dingen
zeggen we nog meer? We gooien met
geld en vragen iemand het hemd van
het lijf. Wei, wei ... We hangen de
gebroden haon uit, zit!en op zwort zaad
en hebben een gezicht van ouwe Iappen. Nee maa r! Hoe kijk je als je je
lootste oortje versnoept hebt?

Vonmiddog waren we in een hoedenwinkel en door paste ze een bijenkorf
von oronje veren op.
, Hoe stoat hij, mom?"
lk :zucht!e eens. , Ais een gieter, schot".
,Ais een ... wot?" Ze began te g iechelen . ,Een gieter!" scho!erde ze. , lk
zie me ol me! een gieter op mijn hoofd
!open!"

, Je hebt misschien wei een bee tje
gelijk", zei ik peinzend, toen Puk de
deur voor me open deed. ,lk moet er
eens over denken . .."
Voorlopig had ik door echter geen
tijd voor. lk dook in de ijskost. Terwijl
ik stand te koken hod ik aileen een
voag visioen von een hoofd ols een
vergiet ...
Moor nu hebben we gegeten en Puk
is noor een vriendin. lk heb het rijk
aileen en go gezellig zitten nodenken
in een luie stoel.
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Ha, ik kom er in! Wet ze:ggen we
nag meer? AI droagt een cop een gouden ring, het is en blijft een lelijk d ing.
Foei, dot is niet aordig .. . Jantje
proal cis een kip zonder kop, Pietje
is zo lui ols een varken en Kloosje,
de pierewaaier, is zo bekend als de
bonte hand . . . Zeg, houden we eigenlijk wei von dieren? Zou zeggen van
niet. Als je iemond voor een dier uitmaakt, of he! nu een spin of een nijlpao rd is, dan is do t op z'n zochtst
gezegd geen compl iment. Oorwurm,
stekelvarken, rund .. .
Een hand noemen we onze beste
vriend, maar cis we hem sloan willen
vinden we gemakkelijk een slok. Op
kat!en hebben we het helemoal niet
begrepen. Die kijken we uit de boom
en sommigen knijpen ze zelfs in 't
danker ... Nu geef ik toe dot het een
beroerde geschiedenis is om een kater
te hebben, maar dit goat tach wei een

beetje te veri We hoeven die beestjes
neg geen pijn te doenl Helaas z:ijn we
wei meer aon de wrede kant. We schieten zo nu en don een bok en knappen
een uiltje. En wot, ei wot, z:ouden
sijsjeslijmers en muggenz:ifters doen?H
Edoch, sommige dieren behandelen
we met z:achtheid. We doen er alles
voor om onz:e schoopjes op het droge
te krijgen en ouwe koeien helen we
uit de sloot. Tussen twee haakjes:
kleine d iertjes kunnen gewoonlijk wei
een potje bij ens breken. Hond je, pees·
je, lommetje, kom con m'n hart ...
Genoeg over d ieren! Wet vinden we
von mensen? lk z:ol maar met de
fomilie beginnen. Suikeroompje leggen
we in de wotten en een oongewaaid
achternichtje komi wei eens von pas.
Maar !ante z:etlen we op een her en
onze bloedeigen z:uster op een houtvlot.
Fomiliez:iek zijn we kennelijk niet! Hoe
stoat he! met de buren? Door schiet
m·e opeens een verhaal von een neefje
van me te binnen. De bakker van de
hoek was een echte kruidenier, een
krent van d e bovenste plank. De schoolmeester von de overkont was een hark,
typisch uit de klei getrokken, maar
zijn vrouw was wei een gezellige
schommel. Hun dochter was een beetje

een hoi vat, maar beter te verteren
dan het opgetuigde frega! van de
bovenburen. Of het ijspoleis van driehoog-ochter. Die had het achier hoar
elleboog met hoar uitgestreken gez:icht.
Tot zover neefje ... lk zol er maar
eens om lochen. Hij zot die dogen wat
in de knoop. lntussen vend hij he!
meisje von zijn dromen en droogt hoar
op handen.
Over lochen gesproken, dot ligt ens
Hollanders wei. We doen het tenminste
op veel meer verschillende monieren
dan bijvoorbeeld de Amerikonen. Die
lochen wei tot hun hoofden erof vollen,
moor ze lochen zich nooit een bochel,
cop, hoedje, kriek of puis!. Ook niet
ols een boer die kiespijn heeft, dot is
waor •..

lochen kunnen we dus. Hoe stoat het
met onze andere emolies? Zijn we
wei eens boos? Nou reken maar!
En dan doen we ook al rare dingen.
We beginnen inwendig te borrelen,
vliegen op, of lopen op hoge benen
weg. We vegen iemand's mantel uit of
schillen een appeltje met hem. En
als we helemaal wit-heel zijn knall en
we uit elkoar.
En als we zo nu en don eens tevreden
zijn, wet doen we dan?
Don spellen we de kront.
En verlegen?
Don kloppen we dicht.
En moe?
Don lopen we op onze wenkbrouwen.
En verliefd?
Niels. Of liever: dot goat niemand
iets aon!
En wonneer we onder in de put zitten,
wet doen we don?
Als de koek op is goon we met onze
keel aon de kapstok hangen ...
Maar dit loatste gebeurt notuurlijk bijna
nooit, wont een Hollander loot zich
door niets en niemand op z' n kop
zitten! Hij is vierkant en rend en zwemt
altijd tegen de stroom in.
Heeft hij gevoel voor humor?
Wei wis en drie! Zou hij enders zoveel
melle dingen zeggen!
Dolly de V.
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Het nieuwe muntstelsel in Australia

In Australie zal 14 februari a .s. het
decimale sys\eem in het muntstelsel
warde n ingevaerd. Deze ingrijpende
monetai re maatregel zal, vaor zover
lhans le bezien, aver 2 iaar hel oude
sysleem verdrongen moelen hebben.
Gedurende deze overbruggingsperiode
zal dus zowel het oude £.s.d. sysleem
als het nieuwe do llar en ,cents"systeem in roulatie ziin .

De basiseenheid in het nieuwe munlensysteem is de 10/- welke eenheid de
naam ,dollar" krijgt. Er zullen 6 n ieuwe
munten komen, en wei van 1, 2, 5, 10, 20
en 50 cents.

Deze munlen zullen carresponderen met :
5 cents met 6 pence
10 cents met 1 shilling
20 cents met 2 shilling en
50 cents met 5 shilling.

Omdal 10 cents gelijk is can 1 shill ing
en 1 shill ing uit 12 pennies bestaat,
moeten er 2 penn ies weggesmokkeld
worden. Dit nu is als volgt vaslgelegd :
Pennies
Cents

De dollar wordt aangegeven met hel
teken $, de cente n met c.

ACCOUNTING TABLE

2 3 4 5 6

2 2 3 4 5
7 8 9 10 ll 12
6 7 8 8 9 10

s

(10/- =
1,00,
1/- = 10 cents en
10 d. = 8 cents)
£ 15.19.11 word!

Pence
1
2
3
4

S 31,99
(£ 15

10/9/-

=
=

=

=

s 30.00,
s 1.00,

2

6
7

6

8

7
8
8
9
10

9
10
11
12

90 cents en
9 cents)

Shillings

1
2

In iedere w inkel 2:0 1 worden aangegeven welke munteenheid wordt gebruikt.
Bijv. "THIS IS A DOLLAR SHOP" of
"THIS IS A £ .s.d. SHOP" .

3
4
5

6

Cents
10
20
30
40
50
60

7

70

8

80
90
100

9
10

£.s.d.
10. 0.

$
1.00

11 . 0.

1.10
1.20

12. 0.
13. 0.
14. 0.
15.00.
16. 0.

12

Cents
1
2
3
4
5

5

Voorbeeld :
7 d. word! S 0,06
11110 d. word! $ 1,18

11 d.
Voorls zullen de volgende bankbiljetten
1n omloop worden gebracht:
1 dollar = 10 shilling
2 dollar = £ 1
10 dollar = £ 5
20 dollar = £ 10

Volledigheidshalve Iaten wij hieronder
een verrekeningstabel der 2 munteenheden volgen:

1.30
1.40
1.50
1.60

17. 0.

1.70

18. 0.
19. 0.
1.00. 0.

1.80
1.90

2.00

Geschenk van de
gepensioneerden
van de K.P.M.

De schilder Lussenburg heeft zich
steeds bijzonder ge"inleresseerd voor
de oude Oost-lndie-voorders en het
is doorom niet verwonderlijk, dot in
overleg met hem het iubileumgeschenk
werd bepoald op een schilderij von
een der grate schippers von de oude
Oost-lndische Compagnie, Barend
Fokke.
Het Nederlands Hislorisch Scheepvaartmuseum verstrekte de volgende gegevens over hem.
Berend Fokke, Fries von geboorte,
maakte als schipper in dienst von de
0.1. Compagnie meerdere succesvolle
reizen ncar he! Verre Ooslen, woorbij
hij zich door buitengewone bekwoomheden heeft onderscheiden. Mannen
zeals hij hebben er in niet geringe
mate loe b ijgedrogen om de vestiging
van Hol landse ondernemingen in India
mogelijk te moken.
Nadat Fokke ols stuurman op de
,Kroonvogel" uit de Oost was teruggekeerd, kreeg hij zijn eerste commando
op het galjoot ,de Snoeper". Voor
een nieuwe reis werd hem een gage
toegezegd van honderd gulden per
maand - ,ende bovendien bij terugcomste een nieuw kleed voor hemzelf
en syne vrouw".
Met dit scheepje, 65 voet lang en een
bemanning van 16 koppen, vertrok
hij op 3 november 1677 uit de haven
van Enkhuizen. Door kundig en gedurfd
zeilen, daarbij gebruik makend van
iedere gunslige mogelijkheid, bereikte
hij no 5 moanden en 8 dagen, op 10
april 1678 de rede van Batavia.
Als waardering voor deze bijzonder
snel le reis werd een standbeeld van
Fokke, in Friese klederdracht, opgericht
op he! eilondje Kuiper (Poeloe Beerang) nabij Prinseneilond. Dit beeld
werd later door de Engelsen, in hun
twist om he! beheer in deze gebieden,
verwoest.
Berend Fokke voerde meerdere vertrouwelijke opdrochten uit, is vele ja ren
commondeur geweest en stierf op de
teen hoge leeftijd von 60 joor.

Het jubileumnummer

War-taal in New York
Een bevriende relotie von ons in New
York hoorde onlangs een telefoongesprek tussen !wee koellechnici, waoruit
bleek dot de Engelse tool zelfs voor
Amerikcmen nag wei eens moeilijkheden oplevert. Het gesprek liep als
volgt:
"Hello, ore you there?"
"Yes, who ore you please?"

Von verschillende kanten heeft de
redactie brieven onlvangen waarin tot
nu toe zonder uitzondering met woordering over hel verschenen jubileumnummer word! gesproken.
Met name de oudere gepensioneerden
blijken van de beschrijvingen van het
Paketvaortleven in vroeger jaren te
hebben genoten e n zich, zeals uit hun
brieven blijkt, weer even geheel in
die oude vertrouwde sfeer opgenomen
gevoeld.
Ve rschillende schrijvers verzochten ons
hun brief als ,ingezonden stuk" le
publiceren.

"Watt".
"What's your name?"
"Whott's my name".
"Yes, what is your name?"
"John Watt".
"John what?"
"Yes".

"??? I'll call on you this afternoon".
''All right, ore you Jones?"
" No, I' m Knott".
"Will you teH me your nome then?"
"Will Knott".

"Why not?"
"My name is Knott".
"Not what?"
" Not Watt. Knott".
"What?"

Uit "de Reageerbuis"
Cindu-Uithoorn.

Hoewel de redactie uiteroord zeer verheugd is met deze blijken van instemming, is het niet mogeliik aan deze
verzoeken le voldoen. Aile medewerkers
aon deze uitgave zijn echter bijzonder
dankbaar dot het geheel kennelijk in
de smack is gevallen en zij danken
aile briefschrijvers voor hun readies.
Gebleken is dot de verhalen over
tempo doeloe bijzonder werden g eopprecieerd en de redaclie zal, indien
de beschikbare ruimte zulks toeloot,
trachten geregeld iets uit , de oude
:laos" te publiceren. Kopij op dit gebied
word! graog op het bekende odres
tegemoet gezien.
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PERSONAL lA

MUTATIES GEZAGYOERDERS

K.P.M.
J. Moan ex RV/Aust. ncar ms. ,Van der Hagen"
Tj . v. d. Molen ex ms. ,v. d . Hagen" met RV/ Ned.
J. J. v. d . Riet ex RV/Ned. noar ms. ,Camphuys"
J. J . Maaskant (dd. Gezagv.) ex ms. ,Camphuys"
1e Strm. ms. ,.Camphuys"
J. Ch. Beynon ex RV/Ned. naar ms. ,Str. Frankl in"
J. A. Houtman ex ms. ,.Str. Franklin " met RV/Durbon
R. E. J. van Dijk ex RV/ Ned. ncar ms. ,Siaoe"
P. Hoogland (dd. Gezagv.) ex ms. ,Siaoe" met
RV/ Ned.

PROMOTIES

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN

K.P.M.

K.P.M.

17-1
17-1
18-1
18-1
4-2
4-2
5-2
5-2

SINGAPORE OFFICE 1st January 1966

G. Ch. G revink (2e Wtk.) ex RV/Ned. ncar ms.
,Sa bang" (2e Wtk. CMK)
0. Kamstra (dd. 2e Wtk. CMK) ex ms. ,Sc bang"
ncar ms. ,Sincbcng" (d d. 2e Wtk)
J. C. S. v. Bijsterveld ex RV/ Ned . ncar ms. , Str.
Madura"
H. v. d. Ridder ex ms. ,.Str. Madura" ncar ms.
,v. Waerwijck"
H. R. Meyjes ex ms. ,van Waerwijck" met RV/ Ned.
E. Timmer (2e Wtk.) ex RV/Ned . ncar ms . ,Sincbang"
'(dd. Hwtk.)
J. B. Nolthenius (dd. Hwtk.) ex ms. ,.Sincbang" met
RV/ Ned.

From Assistant Regional Stoff B to A.R.S.-A:

Mr. Thomas lee Kok liang
from Head Clerk II Ia Head Clerk I:
Mr. Chung Nom Kioen (Accounts Dept.)
from Clerk 1 to Heed Clerk fl:
Mr. loh Heng Kit (Claims Dept.)
from Clerk 2 to Clerk 1:
Mr. Ow Fook Yon (Inward Cargo Dept.)
Mr. Poh Kim Inn (Inwa rd Cargo Dept.)
Mr. Gan Tiang Siew (Transhipment Dept.)
Mr. Goh Kim Seah (Outdoor Dept.)
Mr. lim Kai Eng (Accounts Dep t.)
Mr. l im Yew Chuan (Cash Dept.)
Mr. Oon Kheng Haec (Filing Dept.)
Mr. Tang Boon lion (Crew Dept.)
Mr. Khoo Hock Soon (Ca tering Dept.)
Mr. lee Keng loon (Purchasing Dept.)
Mr. G. Monarlingcm (Purchasing Dept.)

2-1
2-1
18-1
18-1
23-1
22-1
22-1

Aile verlafgongers: een prettig veri of.
Aile herploatsten: gaede voart.

PENANG OFFICE
From Head Clerk fl to Head Clerk I:
Miss Cheah Ah leng (Passage Dept.)
MET VERLOF GEGAAN

N.T.P.M.
Techn isch Va rend Personee/ :

tot Se We rktuigkund ige J . Poorting m.i.v. 22-10-65
Van harte gelukgewenst.

SCHEEPSPOSITIES
N.T.P.M.
m.s.
m.s.
m.s.
m.s.
s.s.
s .s.

,Senegalkust"
,Congokust"
,Zu iderkerk"
,Sioterkerk"
,Munltoren"
, Westerto ren"

Bordeaux
P. Harcourt
Amsterdam
Aden
Puerto de Ia Cruz
Yokohama

±
±
±
±
±
±

17-2
14-2
15-2
12-2
4-2
15-2

De heer P. R. S. v. Heeren
De hee r T. Koelink
De heer J. J. M. lensing
met gezin
1e Stm. J. G. Ormel
1e Stm. R. v. d. Sar
1e Stm. Th . H. Rappard
2e Stm. J. Kwakman
4e W tk. H. J . Pernards
3e Wtk. K. J. Veldman
3e Stm. J. R. A. Calis
3e Stm. A. E. Eckhardt
Se Wtk. T. c. Bergenhen egouwen
4e Wtk. R. Geiger
3e Stm. J. l. Rozijn
2e Wtk. J. A. J. Paauwe

uit Singapore
uit Singapore

EV
2-11
n/A'dam28-ll

uit
uil
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

EV
RV
RV
RV
RV
RV
RV/SV
RV/SV
RV/SV
RV

Singapore
Sydney
Mombasa
Singapore
Hong Kong
Durban
Kaa pstad
Mombcsa
Bangkok
Sydney

8-12
16-12
17-12
19-12
20-12
22-12
22-12
23-12
12- 1
13- 1

uit Sydney
RV/SV 13- 1
uit Hong Kong RV/SV 16- 1
17- 1
uit Beira
RV

N.T.P.M.
H.V.M.
m.s.
m.s.
m.s.
m.s.
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, Hollands
,Hollands
,Hollands
, Hollands

Diep"
Du in"
Dreef"
Burch!"

Durban
New York
Japan
Fre mantle

± 21-2
± 14-2
± 11-2
± 16-2

4e Stm. P. Verbeek ex ss. ,Wester!oren" (S ingapore) 7-1
3e Wlk. N. W . Dikstaal ex ms. ,Congokust"
9-1
2e Stm. G. J. Tu instra ex ms. ,Congokust"
16-1
Aile verlofgongers een prettig verlof.

NA VERLOF VERTROKKEN

HUWELIJKEN

K.P.M.

K.P.M.

3e Wtk. J. Mazereeuw
Lagos m.s. ,Stroot Madura"
22-12
3e Wtk. N. M. Meinsma
28-12
K. Lumpur m.s. ,Raggeveen"
Se Wtk. J. Ch. Romer
Basroh m.s. ,Van Riebeeck"
2-1
1e Strm . K. P. C. A. Gramberg
Bangkok m.s. ,Von Neck"
4-1
2e Strm. D. J. Keuveloar
Melbour."'le m.s. ,Van Spilbergen" 5-1
1e Strm. F. van der Linden
Koopstad m.s. ,Stroot Madura''
13-1
2e Wtk. H. H. Smulders
D. Salaam ,m.s. ,Van Heemskerck" 18-1
Se Wtk. J. R. W. Mouthaon
Mombosa m.s. ,Houtman"
19-1
4e Wtk. H. W . Potgieter
Kuwait m.s. ,Comphuys"
21-1

2e Werktuigkundige J. R. Beem en Mej. T. Brandsmo, ddo.
13-1-66 te Rotterdam.
2e Werktuigkundige J. de Vries , en Mej. G. Tak, ddo.
28-1-66 te Sos von Gent.

NA VERLOF GEPLAATST

--------------------------------·----N.T.P.M.
1e
2e
4e
5e
2e
5e

Stm. J. H. F. Stausebach ms. ,Congokust"
3-1
Stm. G. A. de Munnik ms. ,Congokust"
3-1
Stm. H. B. von der Bult ss. ,Westertoren" (Singapore) 4-1
Wlk. JJ. Sijtema ms. ,Congokust"
4-1
Wtk. B. von Riessen ss. ,Westertoren" (Singapore) 12-1
Wtk. J. Snip ss. ,W-estertoren" (Singapore)
12-1

N.T.P.M.
5e Wtk. J . Snip en Me juffr. J. Pieters ddo 29-12-65 te
Beverwijk.
Proficiat en ,behouden voort"

GESLAAGD VOOR EEN HOGER DIPLOMA

K.P.M.
5e
2e
3e
3e
2e
4e
4e
Se
2e
2e
2e

W tk. H. D. Kwaytoal
Stm. A. C. 0. Meynderts
Stm. A. Kruger
Stm. J. D. H. Moosl<ant
Wtk. G. Barendregt
Stm. P. P. J. den Boer
Wtk. H. W . Potgiete r
Wtk. J. Huisman
Stm. J. C. von 't Veer
Slm. W . L. Reyling
Stm. H. J. J . Kessen ich

B.
S.
S.
S.

c.

th
I th
II th

II \h

th
Verkl. S. Il l
B. th
A.
S. l th
S. I th
SS. l _th

18-11
19-11
26-11

3-12
17-12

4- I
11- 1
13- 1

14- 1
14- 1
17- 1

N.T.P.M.
5e
3e
Se
5e

Wtk. J.
Stm. F.
Wtk. P.
Wtk. B.

Poort:ng
Kuiper
I. Versprille
de Graef

V.D.

S. II
A.
A.

22-10
23-12
13- 1
13- 1

Gelukgewenst met het b ehaalde succes.

K.P.M.-er TIJDELIJK BIJ N.T.P.M. GEDETACHEERD
4e Stm. J . M. Hoes ms. ,Congokust"
3-1

Goede wacht en behouden vaart.

NIEUW K.P.M.·MERTJE
Dordrecht, 16-11-65: Karin Jennifer, dochter von Je Stuurman W. J. Florie en Mevrouw J. Florie-Skinner.

IN MEMORIAM

NIEUW N.T.P.M.·MERTJE

Gepensioneerd Gezagvoerde r B. Klasens overleed ddo.
21-12-65 te Voorburg, in de leeftijd van 92 jeer.
Gepensioneerd Gezagvoerder H Visser overleed ddo.
3-1-66 te Heiloo, in de leeftijd van 61 jeer.
Gepensioneerd Employe G. P. Brands overleed ddo.
6-1-66 te Amsterdam, in de leeft ijd van 73 jeer.
Gepensioneerd Employe B. E. R. Bastioons overleed ddo.
7-1-66 te Den Haag, in de leeftijd van 67 jeer.
Gepensioneerd Employe J. E. Peeters overleed ddo.
11-1-66 te Aolst, in de leeftiid von 64 joar .
Gepensioneerd 2e werktuig kundige J. Leenderts overleed
ddo. 12-1-66 te Beekbergen, in d e leeftijd von 61 jaor.

Spijkenisse, 31-12-65: Wendy Brigitte, dochter van 3e Stm .
J. M. L. Dewever en Mevrouw l. J. Dewever-Lans.

Welkom

1n

de ,fami/ie"

Zij rusten in vrede
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Familiegroeten

ms. ,von Heemskerck"

Wij begonnen in het nieuwe jeer
onze opnome von fom il iegroeten op
donderdag 13 jonuari voor twee K.P.M.schepen, de mss. ,Van Hee mskerck"
en ,Sigli".
Het is alti jd verrassend te merken hoe
graog de fomilieleden - weer of geen
weer, van ver of dichtbij - von de
uitnodiging gebruik make~.
Voor de ,Sig li " officieren was geen
reserve of ofvaller; aile families waren
present. Het dochtertje van kapitein de
Gees!, de vierjorige Jocquelientje,
had veel tegen Papa willen zeggen,
maar toen Teddy Scholten met de
microfoon bij hoar kwom, moest ze zo
vreselijk Jaenen dot er aileen maar
uitkwam: dog Papa.
Het was voorts een , meertolig" gezels.chop; de Engelse en Friese tool
waren niet ui t de Iucht. De loa tste gaf
Teddy oonleiding te zeggen, dot ze zich
nodig in deze tool moest goon verd iepen; het enige wat ze dan wei kon
verstoon was : ,en een tuut van Me m".

ms. ,Sigli"

Uit de offici eren von de ,Von Heemskerck" -hodden wi j ocht uitgekozen,
die groeten von thuis ontvingen . Voor
gezagvoerder Ni essen zol net een
verra ssing zijn geweest dot, beholve
zijn echtgenote, oak zijn vade r (80 joor)
aonwezig was om een greet uit te
spreken .
He t orkest ,Confetti" o.l.v. Harry de
Groot, met en ige solo's von de gitorist
Eddy Christioni, verleenden weer
medewerking, terwijl Shirley, van het
Songfestivol von een poor jaar geleden voor enkele zangnummers zorgde.
Over de ontvongst aon board ontvingen
wij von gezogvoerder ms. ,Sigli "
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een briefje dot cis volgt luidde:
, Met groat genoegen kan ik u mede,delen, dot de voor de Sigli be,stemde uitzending binnenliggend te
,Bangkok prima werd ontvongen.
,Mede nomens de officieren dank
,ik u allen, d ie deze zeer geslaog8e
,uitzending hebben voorbereid e n
,er oon hebben medegewerkt, zeer
,hortelijk"
terwijl gezogvoerder ms. ,Vo n Heemskerck" de Wereldomroep telegrofisch
net volgende liet weten:
, Ter rede Beiro groeten prima ont,vongen hortelijk dank oak mede
,nomens opvorenden".

