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Van de redactie 

U zult al wei begrepen hebben uit 
de oak in 'De uitlaat' verschenen publ i
katies aver het samengaan van de 
K.P.M. en de K.J.C.P.L., dot als gevolg 
hiervan de 19e jaargang van 'De uitlaat' 
Ievens de laatsle zol z ij n. 
Het is niet mijn bedoeling u thons 
een overzicht van het ontstaan en de 
'levensloop' van ons personeelsblad 
te geven. Hieraan zal in de volgende 
'De uitlaat', de laatste, een artikel worden 
gewijd. 
Wat ik ols redocteur nu zou willen 
memoreren is de hulp die ik bij de 
somenstelling van ons bled vooral ge
durende de laatste jaren van vele ken
ten heb gekregen. Het had meer kun
nen zijn, maar desondanks meen ik 
er enigszins in geslaagd te zijn 'De uit
laat' min of meer een eigen gezicht 
te geven. 
Allen die door inzending von kopij 
en foto's, maar ook door kritiek en 
adviezen, mij daarbij hebben geholpen, 
wil ik daarvoor longs deze weg har
telijk bedanken. 
Het laatste nummer dot ik niet meer 
persoonlijk zal kunnen samenstellen, 
zal in hoofdzaak een visueel afscheids
nummer worden. Ncar wet ik van de 
plannen dienaangaande heb vernomen, 
zal het een waardig sluitstuk van de 
19-jarige 'De uitlaat' kunnen worden. 
Het spijt mij dot ik ols redocteur nu 
·afscheid van De uitlaat-lezers en 
-nietlezers meet nemen en ik wens u 
allen voor de toekomst von ganser har
te het allerbesle tee. 

H. A. de long 

Bedrijfsnieuws 

KPM 
Het m.s. 'Van Waerwijck' arriveerde de 
14e oktober te Rotterdam en werd de 18e 
oktober oan kopers, de Oranje lijn, op
geleverd. 
Het m.s. 'Schouten' vertrok ddo. 12 ok
tober von Bangkok met een valle la
ding man.ioc ncar Bremen en Rotterdam. 
No lediglossing zal het schip le Am
sterdam oan de zelfde kopers opgeleverd 
worden. · 
De m.s.s. 'Sabong' en 'Sanana' vonden 
geregeld emplooi in de dienst Zuid 
Kalimantan-Bangkok v.v.; het m.s. 'Sino
bong' bevoer de dienst Oost Kaliman
tan-Hong Kong v.v. 
Stanvac heeft intussen het charter von 
de 'Labuon Hadji' verlengd tot begin 
februa ri 1967. 

NTPM 
Het s.s. 'Westertoren' voer van Singa
pore ncar Karachi en vertrok doarno 
via Abadan en Singapore ncar Bangkok. 

SCHEEPSPOSITIES 

NTPM 
ms. 'Senegolkust' 
ms. 'Congokusl' 
ms. 'Zuiderkerk' 
ms. 'Sioterkerk' 
ss. 'Westertoren' 
ss. 'Munltoren' 

HVM 
ms. 'Hollands Diep' 
ms. 'Hollands Duin' 
ms. 'Hollands Dreef' 
ms. 'Hollands Burch!' 

Abidjan 
Port Harcourt 
Amsterdam 
Genua 
Bombay 
Chelsea 

Z. Australie 
Japan 
W. Australie 
Curac;ao 

31-10 
30-11 

± 5-11 
± 1-11 

6-11 
1-11 

31-10 
19-11 
25-10 
29-10 
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Ms 'type Van Heemskerck' 

In verband met de ver!enging van deze 
schepen is het nodig dot de speed van 
de stuwschroef met ca . 9"/o verminderd 
word!. 
Successievelijk werd zulks bij de reserve 
schroeven die hiertoe naar Nederland 
gezonden werden, reeds uitgevoerd. 
Bijgaande foto's Iaten zien hoe deze 
werkzaamheden door de firma Lips te 
Drunen werden verricht. 

foto I 
toont het grate aantal branders nodig 
om een bepaald gedeelte van het blad 
gelijkmofig te verhitten. 

foto II 
geeft aan dot de verhittingszone volgens 
een bepoolde lijn verloopt woordoor 
het verdraaien van het blad fangs deze 
lijn zal plaats hebben. 
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foto Ill 
toont trekste/ling en spoedmeter gemon
teerd; middels take ls word! de ver
draoiing teweeg gebracht. 

foto IV 
gedurende het verdrooien wardt wormte 
toegevoerd om snel afkoelen te vaor
komen. 
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Duizendste 
familiegroeten 

voor opvarenden van het m.s. 'Hout
man' op donderdag 22 september jl. 
Een mooie bloemenmand (met bougain
ville) oangeboden door de 'Houtman' 
versierde de studio von de Wereld
omroep. Er was kennelijk iets oon 
de hand en wei een opnome von fa- r,~,.....,· 
miliegroeten von het lOOOe 'Schip von 
de Week', een feestelijke gebeurtenis, 
welke niet ongemerkt mocht voorbij
gaan. 
Ter gelegenheid van deze v1enng 
ken men vrijdag via aile zendrichtingen 
luisteren noar een toesproak von H.K.H. 
Prinses Margriet. 
's Middogs in de studio bood de heer 
P. de Josse1'1n de Jong, voorzitter von 
de K.N.R., de medewerker/sters (zie 
bijgoande foto) die di! programma 
elke week met evenveel en!housiasme 
verzorgen, een scheepsklok aan, welk 
b iizonder cadeau zeer op prijs werd 
gesteld. De heer Drs. l. F. Tijmstra, dirac
leur van de Wereldomroep, sprak 
daorna nag enkele hartelijke woorden . 
No deze feestelijke opening kon de op
name van famil iegroeten beginnen en 
het orkest 'Confetti' o.l.v. Harry de 
Groot zelte dit programma in met 
de gebruikelijke melodie von het 'Schip 
von de Week': 'The world is wa iting 
for the sunrise'. Voor het vocale ge
deelte zorgden Willeke Alberti en 
Harry von Dongen. In de pauze werd 
he! glas geheven op een succesvolle 
voortzetting van deze groetenprogram
ma's. 
Aan board had men een klein ge
deelte van de groeten gemist, zodat 
om toezending von het bondje werd 
gevroagd. 
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Familiegroeten 

BIJ DE FOTO'S : 

linksboven 
Fomilieleden m.s. 'Houtman'. 

links midden 
Drs. L. F. Tijmstro, Directeur Radio 
Nederland Wereldomroep; spreekt de 
aonwezigen toe. 

links onder 
Medewerkerslsters Wereldomroep, van 
links noar rechts: 
Bert Steinkamp, regisseur; Guus Weitzel, 
omroeper; Rieke von Epen, gastvrouw 
Vloggeschip; Roderick Huysingo, mu
ziekregisseur; Teddy Scholten, gastvrouw 
'Schip von de Week'; 
uiterst rechts: Godert Kol, samenste/ler 
groetenprogromma's en noast hem de 
heer P. de Josselin de Jong, voorzitter 
von de Koninklijke Nederlandse Reders
vereniging, die de scheepsklokken 
oanbood. 

rechts boven 
Fomilieleden m.s. 'Stroot Franklin' 

rechts onder 
Fomilieleden s.s. 'Wesfertoren'. 

lntussen vernomen wij dot can board van 
beide schepen de ontvongst geed is 
geweest. 

Opnome von fomiliegroeten bestemd 
voor opvorenden von het m.s. 'Stroot 
Franklin' en het s.s. 'Westertoren' 
vonden pleats op donderdag 13 oktober 
jl. Voor vele fomilieleden van de 
'Westertoren' was dit programma nieuw, 
doch ondonks de onwennigheid kwo
men de groeten er vlot en gezellig 
uit en gezien ol dit nieuws zLJIIen 

. ze oon board von beide schepen wei 
weer wat ' bij' zijn gekomen. 
Voor de muziek zorgden Piet Noordijk, 
combo met Tony Nolten, orgel met 
zong von Rio Volk. 
Wij hopen dot de ontvongst aon board 
goed is geweest. 
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Van havens en schepen 

Mutterschiff fiir schnelle Hafen? 
N.a.v. het plan van Lykes Bros. voor 
een moederschip, dot lichters kan 
vervoeren, heeft men thons een gewij
zigd project ontwarpen, waarbij een 
moederschip lichters m.b.v. liflen en 
transporlbanden op hun plaotsen in het 
loadruim kon brengen. Het moeder
schip zou op d ie manier 38 geladen 
lichters kunnen transporteren. De over
slagkosten spelen een geringe rol, 
doch de grate capaciteit der moeder
schepen maakt hen aileen rendabel op 
de grate hande lsroute. 

Negev Canal planned 
Israel heeft plannen voor de aanleg 
van een kanaal ter Iengle van 287 km 
van de Middellondse Zee naar de 
Rode Zee, dwars door de Negev-woes
ti jn. Met de aanleg zullen 12 joren ge
moeid zi jn en de totale kosten zullen 
$ 3000 mil joen bedrogen, woarvon 
15% door de lsroelische regering ge
fourneerd wordt en 40"/o door de toe
komstige int. gebruikers von het konaal. 
Het kanool krijgt een breedte von 
140 m, zodat twee grate schepen el
kaor zullen kunnen posseren. Het kanool 
zal de havens Ashdod en Ei!ot met 
elkoor verbinden. 

'Most disastrous contract' 
Het kontrokt voor het Zweedse posso
g iersschip 'Kungsholm' is financieel 
gesproken het meest rampzalige geble
ken dot de Clydebonk ooit heeft onder
vonden. Het verlies bedroogt meer 
dan £ 3 miljoen op een contractprijs 
von ongeveer £ 7 miljaen. Voorts 
verk loarde Lord Aberconwoy, president
commissoris von J ohn Brown de 
ironie dot - hoewel het schip in finon
cieel opzicht een romp is- he! in 
technisch opzicht schitterend is. 

Maintaining building position 
Gedurende 1965 hondhoafde Noorwegen 
zijn positie ols zesde scheepsbouw
natie ter wereld. Von het wereldtotaol 
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opgeleverde tonnage van 11 ,8 miljoen 
I. bedroeg het Noorse aondeel 3,9%. 
Het merendeel der opdrochten werd 
door Noorse rederijen verslrekt. De 
Noorse scheepsbouw word! nog steeds 
gedomineerd door een groat aantal 
betrekkelijk kleine werven. 

Many ports be ing improved 
In verscheidene Austrolische havens 
worden verbeteringen tot stand ge
brochl. Goede vaortgang ward! ge
maokt bij de bouw van een nieuwe 
kolentip in Carrington Bason, New
castle (NSW). De afficiele opening zol 
in april 1967 plaatsvinden. Het toe
leidingskanaa l krij gt een diepte van 
36 vi. Voorts komen op Coode Island, 
Melbourne, acht ligploatsen met een 
diepte von 45 vt. voor contoinerschepen. 
T e Westernport, Victoria, kunnen !hans 
olietonkers van 100.000 dwt. lassen. 

Containers ur9ed for ~oastal trade 
De 'New Zealand Trading Commission' 
voor im- en exportgoederen heeft 
geadviseerd, lo t een actieve r bevorde
ring van het vrachtvervoer m.b.v. 
containers en palletlen door rederijen 
en transportondernemingen. Voorts werd 
een permanent onderzoek von het 
contoinersysteem beplei t i.v.m. de mo
gelijkheid van exploi tatie van contai
ners in de trades met overzeese Ianden. 
Hoewel men von mening is, dot de 
overslog maet worden gemechaniseerd, 
kant men zich loch tegen de oan
schaff ing van kostbore transportband
systemen. 

Shell's 43·ship programme 
De Shell Int. Morine heeft enkele Jopan
se werven opdrochten verstrekt voor 
de bouw van tankers in de 165.000 1.
klasse. In totaal heeft Shell een bouw
progrommo !open voor 43 schepen bij 
werven in zes ve rschillende Ianden. 
Het is het g rootste bouwprogrommo 

(uilgedrukl in Iannen) dot ooit door 
een enkele groep werd ondernomen . 
14 dezer schepen worden bij Joponse 
werven gebouwd. Nodere delaillering. 

Cheap travel plan to U.K. 
De England Sweden Line heeft voor 
hoar 'drive-on, drive-at!' -dienst in he! 
stille seizoen een specio le gezinstarief
korting ingevoerd. Voor een gezin van 
vier personen plus auto word! he! 
mogelijk voor £ 30 een reis von het 
UK naor Zweden en terug te mo ken. 
De diensten tussen Tilb ury/Hull en 
Gothenburg zullen worden onderhouden 
door de 'Sago ', 'Spero' en 'Sveo'. 

World's biggest tankers ordered 
De National Bulk Carriers heeft de 
Japanse werven Mitsubishi en lsnikawo
jimo Horimo Heavy Industries ap-
dracht gegeven voor de bauw von zes 
stoomturb inetonkers van 276.000 1., 
die een snelheid van 16,3 mi jl zullen 
krijgen. Het warden de graotste tankers 
ler wereld . De schepen worden eigen
dom van de Bantry Transportation Co., 
een Liberioonse rederij, die een 
dochteronderneming von de National 
Bulk Carriers is. De schepen, die in 
totaal £ 43 miljoen zullen kosten, wor
den verchorlerd aan de Gulf Corpo
ration. 

Authority for Mitsui dock 
Het Japanse ministerie von Vervoer 
hee ft Mitsui machtiging verleend vaor 
de canstructie van het grootste bouw
dok ter wereld. Het dok krijg t een 
Iengie von 437 yards, een breedte van 
79 yards en een diepte von 40 vt. 
De capociteit van het dok zou 250.000 
dwt. goon bedrogen, doch insiders zijn 
von mening, dot in het da k tankers 
van 500.000 dwt. kunnen worden ge
bouwd. De kosten zullen ongeveer 
£ 4,2 miljoen bedrogen. Het word! het 
5e-Jopanse dak met een capaciteit 
voor tankers va n meer dan 200.000 dwt. 



'Wharves not adequate' 
De voorzilter von de exportrood von 
Austrolische K.v.K.'s heeft de Austro
lische federole- en deelstool-regeringen 
erop gewezen, dot de ontoereikende 
ligplootsfoci liteiten in de Austrolische 
havens bi jdragen tot een verhoging 
der exportkosten. Een studie heeft 
ui tgewezen, dot verscheidene ligplaat
sen niet geexplo iteerd kunnen worden. 

Trafie des passagers a Ne w York 
De Port of New York Authority heeft 
een plan opgesteld voor de her
groepering van he\ passagiersvervoer te 
New York. In totoal zullen negen lig. 
ploatsen nodig zi jn waarvan zes be· 
schikbaar moeten zijn voor de zes 
superpassagiersschepen, die evenals an· 
dere passagiersschepen regelmatig 
de haven aandoen. Drie oude pieren 
zullen overbodig worden. De Holland
Ameriko l ijn zou dan afstond moelen 
doen van hoar zeer moderne p ier. 
Met een geintegreerd systeem zal men 
de ligp loatsen der passogiersschepen 
beter kunnen benutten. 

Ne ue r Lauro-Dienst 
Omstreeks de jaarwisseling 1966/'67 
zol de ltolioanse rederij Achill e Lauro, 
een sneldienst openen van Tries! ncar 
het Verre Oosten, waorbii· de havens 
von Bombay, Chittagong, Penong, 
Singapore, Djakarta, Hong Kong en 
Manilla op de uitreis en die von Sera
wok en Soerobojo op de thuisreis 
zullen worden oongedoon. Vier motor
schepen von 12.000-13.000 t. en een 
dienstsnelheid von 16 mijl zullen deze 
maondelijkse d ienst goon onderhouden. 
Voorts zol de liindienst tussen de 
Adriotische Zee en Pokiston/Perzische 
Golf 4-5 moal per moand worden on
derhouden. 

The Atlantic consortium 
De Holland'-Ameriko li jn, de Zweedse 
Transatlantic Cy. en de Svensko Ame-

riko l inie hebben gezomenlijk de op 
de Bermuda's gevestigde Atlantic 
Container line opgerichl, die m.i .v. de 
herfsl van 1967 met vier schepen weke
lijkse d iensten zal goon onderhouden. 
De vier schepen van 14.000 dwt. ziin 
de eersten, die speciaol worden ge
bouwd voor het conta inertransport via 
de Noordelijke Atlontische Oceaan. 
De schepen worden onlworpen voor 
het ' roll-on, roll-off'-vervoer. Elk schip 
krijgt een capaciteit voor ongeveer 300 
containers, gepallettiseerde lading en 
1.400 auto's. 

Another Nippon K.K. bulk carrier 
des ign 
De Joponse werf Nippon Kokan K.K. 
heeft bekendgemaakt, dot zi j een nieu
we serie van hun 'Stondaard-ontwerp
schepen' ·z.ullen goon bauwen. Het 
worden bulkschepen van 65.000 dwt., die 
'Panomax'-schepen zullen helen n.a.v. 
he! feit dot deze tonnage de maxi
mole gewichtsklasse zol ziin voor 
schepen, die het Ponamakonoal passe
ren, sinds de ' load l ine Convention' 
van 1966 van krocht is geworden . Hierbi j 
werd de moximale b reedte van sche
pen, die het Ponamokanaol posseren, 
gebrocht von 104 vt. 6 in. op 106 vt. 

Suez Canal transit for big tankers 
De beheersinstontie voor het Suez
kanoal heeft p lonnen om het kanaol 
zodanig te verbeteren, dot in 1972 
grate tankers mel een diepgang van 
48/50 vt. en een g roolste breedte von 
ongeveer 135 vt. het kanaal vei lig 
zullen kunnen passeren. 
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Personalia 

Aangezien een groat gedeelte van de werkzaamheden van 
de afdeling Personeelszaken K.P.M. vanaf september j.l. 
geleidelijk can de K.J.C.P.L. le Amsterdam en Hong Kong 
:zijn overgedragen, is het niet meer mogelijk de op de:ze 
pagino's gebruikelijke rubrieken aile op te nemen. 
De planning van de K.P.M.-Officieren wordt bijvoorbeeld 
thans te Hong Kong uitgevoerd, zodot de mutaties Gezag
voerders en Hoofdwerktuigkundigen ons niet meer bekend 
zijn. Wij zullen daarom aileen d ie rubrieken opnemen 
woarvan wij weten dot zij voiledig zijn. 

BEVORDERINGEN 

Uitgezonden Wolpersoneel K.P.M. 
De heer J. A. Vermeulen lot Ass Home Staff Sr. Grade 
m.i.v. 1-10-'66. 
Amsterdamkontoor 
De heer S. J. A. Hazewinkel tot Adjunclchef m.i .v . 1-1-'67. 

N.T.P.M. 
Nautisch Vorend Personee/ 
tot 3e Stuurman A. P. M. de Wilde m.i.v. 1-9-'66. 

MUTATJES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

N.T.P.M. 
W. Storreveld ex verlof n/ms. 'Congokust' 3-10 
S. Borendregl (dd. Hfd. wtk.) ex ms. 'Congokust' 

met veri of 4-1 0 
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MET VERLOF GEGAAN 

N.T.P.M. 
3e Stm. A. P. M. de Wildt ex ss . 'Westertoren' 

(P. Bukom) SV 6- 9 
5e Wtk. R. M. L. C. Net ex ss. 'Westertoren' 

(Abadan) 26- 9 
Ass. Wtk. J. Moll ex ss. 'Westertoren' (Abadan) 26- 9 
4e Stm. H. B. van der Bult ex ss. 'Westertoren' 

(P. Bukom) 10-10 
1e Stm. F. J. Kubinek ex ms . 'Congokust' 14-10 
3e Wtk. W. Brugman ex ms. 'Congokusl' 15-10 
Ass. Wtk. D. J. P. Schot ex ms. 'Congokust' 15-10 

K.P.M. 
Gezagv. H. P. Steggerda uitAuckland RV 16- 8 
Gezagv. J . A. Haringsma uitTanga RV 16- 8 
3e Wfk. F. H. A. Crooymans uit Mom bose RV 1- 9 
Gezagv. J. de Jong uit Singapore RV 5- 9 
4e Strm. N. P. Steenbergen uitSingopore RV 5- 9 
Gezagv. H. Koch ui tHong Kong RY 8- 9 
5e Wtk. C. P. Herrebout uit Melbourne RV 8- 9 
Se Wtk. J. Bergsma uitAbid jan RV 10- 9 
5e Wtk. L. Ol ivier uitJopon RV 13- 9 
Gezagv. M. M. Adomse uil Melbourne RV 8- 9 
le Strm. J. P. Goossens uitMombasa RV 20- 9 
2e Strm. 0 . E. A. Vermeulen uit Lagos RV 20- 9 
2e Wtk. G. Veenstra uit Lobito RV 22- 9 
1e Strm. K. P. C. A. Gramberg uit Melbourne RV 24- 9 
Hfd. wtk. H. Weevers uit Bangkok RV 27- 9 
1 e Strm. R. Ed sen uitSingapore RV 28- 9 
4e Strm. A. G. Vroon uitMogadiscio RV 30- 9 
2e Wtk. B. J. Bouwman uil Durban RV 1-10 
Se Wtk. K. J . A. Bouma uil Durban RV 1-10 
4e Strm. A. C. Hartman uit Bangkok RV 4-10 
3e Wtk. N. M. Meinsma uitMombosa RV 7-10 
Se Wtk. A. M. l. von Hooff uitDurban RV 8-10 
2e Strm. A. Ch. 0 . Meynderts uit Durban RV 8-10 
2e Wtk. G. Ch. Grevink uitYokohamo RV 11-10 
Gezogv. J. J . von de Riel uit Rotterdam RV 14-10 
le Strm. J. J. Maaskant uit Rotterdam RV 14-10 
2e Strm. F. E. Roelofsma uit Rotterdam RV 14-10 
2e Strm. G. Verkroost uit Rotterdam RV 14-10 
4e Strm. D. P. Bleyerveld uit Rotterdam RV 14-10 
Hfd. wtk. W . H. van der Peel uit Rotterdam RV 14-10 
2e Wtk. H. H. Smulders uit Rotterdam RV 14-10 
3e Wtk. P. B. G. M. Wesseling uit Rotterdam RV 14-10 
Se Wtk. J. Hendriks uitRolterdom RV 14-10 
5e Wtk. W. A. Kok uit Rotterdam RV 14-10 
Elektro-mont. E. Ch. Abrahamsz uil Rotterdam RV 14-10 



NA VERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 
Se Wtk. H. W. Brunsveld (nie uw aangenomen) 

ss. 'Weslertoren (P. Bukom) 3- 9 
Se Wtk. M. G. v. d. Velde ms. 'Senegolkust 16- 9 
4e Stm. A. H. Berkenbosch (nieuw aangenomenl 

ms. 'Senegolkusl' 19- 9 
3e Wtk. M. van der Steen ms. 'Senegalkust' 20- 9 
Llg. stm. J. Renne r (n ieuw aangenomen} 

ms. 'Senegalkust' 20- 9 
4e Wtk. P. Visser ms. 'Congokust' 1-10 
4e Slm. P. de Jager (nieuw aangenomen) 

ms. 'Congokusl' 3-10 
Se Wtk. H. Vermeulen (nieuw aongenomen} 

ms. 'Congokust' 3-10 
1e Stm. J. Lomeyer ms. 'Congokust' 11-10 
4e Wtk. Th. A. H. Bakker (nieuw aangenomen) 

ms. 'Congokust' 11-10 
Se Wtk. R. M. L. C. Net ms. 'Congokust' 14-10 
3e Wtk. H. G . Dirix ss. 'Westertoren' (Bangkok) 15-10 

GESLAAGD VOOR HOGER DIPLOMA 

N.T.P.M. 
4e W tk. P. Vi sser 
4e W tk. J. Me ijer 
3e Wtk. H. G . Dirix 
Se Wtk. M. J. M. de Reeper 

HUWELIJKEN 

N.T.P.M. 

A. 
A. 
B. 
A. 

28- 9 
3-10 

12-10 
13-10 

Hfd.-Werktuigkundige D. Bus en Mej. G. Vedder ddo. 21 -9 
te Rotterdam. 
3e Stuurman A. P. M. de Wildt en Mej. M. C. Hoarbosch 
ddo. 29-9 te Vlissingen. 
5e Werktuigkundige K. J. W . Tinge e n Mej . H. M. Beijoard 
ddo. 21-10 te Nes (Ameland). 

K.P.M. 
3e Werktuigkundige D. J. Meijer e n Mej. J. Kuipers, ddo. 
16-9 le Amste rdam. 
3e Werktuigkundige A. Verhey en Mej. E. P. van Mierlo, 
ddo. 28-9 le Den Haag. 

3e Stuurman R. J . Edelenbosch en Mej. A. H. J ongkind, 
ddo. 13-10 te Weesp. 
3e Werktuigkundige K. J. Veldman en Mej. F. M. Doherty, 
ddo. 28-7. 

Proficiot en 'behouden vaart' 

NIEUWE K.P.M.-ERTJES 

Nijmegen, 19-9-66: Moarten Willem Theodoor, zoon va n 
Gezagvoerder Th. H. Rappard en Mevr_ouw N. Rappa rd
van Rijn . 
Singapore, 22-9-66: Karen Annemarie, dochter van 2e 
Stuurman J . F. Tiemes en Mevrouw M. S. Tiemes-van 
Be lzen. 
Goes, 27-9-66: Romaldus Rapolas, zoon van Se Werktuig
kundige H. J. E. Peeters en Mevrouw M. M. Peeters
Cemeska. 
Naarden, 28-9-66: Kuno, zoon van de hee r G. Gons (Am
sterdamkantoor) en Mevrouw A. Gons-Bodde. 
Goes, 1-10-66: Egberdina Adriano, dochte r von 2e Werk.
tuigkundige E. Timmer en Mevrouw P. J. A. Timmer-von de 
Velde. 

Welkom in de ' familie' 

lN MEMORIAM 

Gepensioneerd Gezagvoerder A. Dijkhuizen, overleed ddo. 
1-9-1966 te De n Haog in de leeftijd von 59 jaar. 

Hii ruste in vrede. 
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Belevenissen te Kuwait 

Donor voor 10 pond 

Waarom zo'n flink bedrag neergeteld 
voor zo'n beetje bleed zal menigeen zich 
zeer woarschijnlijk afvragen, zich herin
nerend dot je in Holland met een sand
wich wordt beloond. Het laat zich wei 
verklaren en wei omdat de godsdienst 
ter plaatse net in zekere zin verbiedt. Het 
is ech!er wonderbaarlijk le aanschou
wen hoe snel onze onvolprezen stewards 
(die tach tot dezelfde geloofsgroep be
horen) echter een aangeboden biertje 
accepteren, woarbij ik me afvraog hoe 
sterk Mohammed in zijn schoenen moet 
stoan om het van Bachus te winnen. 

Maar Iaten we niet van ons onderwerp 
afdwalen. Het was dus bekend dot 
er can eventuele bloeddonors een flink 
bedrag uitgekeerd zou worden. Aon
gezien de meesten van ons op deze zan
dog loch vri j waren werd er niet eens 
meer over gepraot en no het inwisselen 
van ons paspoort voor een walpasje 
scholen we in een taxi en even later wa
ren we al op w eg ncar het betreffende 
ziekenhu is. Hel was een heerli jke zon
nige dog zo omstreeks 56° C in de scha
duw. Gelukkig waren er in het ziekenhuis 
fans aangebracht zodat we ons rus-
tig in de wachtkamer konden ploatsen 
zonder dot je je schoenen om de 5 min. 
leeg b ehoefde te hazen. No een kwartier 
was de eerste al oan de beurt en zo 
duurde het oak niet long of ook onder
getekende was can de beurt. Het eerste 
wet me opviel toen ik de deur door stap
le was de verp leegster uiteraord, maar 
wat dot !iefta!lige wezentje in hoar han
den had deed me loch even verontrus
tend aan. Die homer bleek even later be
doeld te zijn om kniereflexen mee te 
cantroleren. Enfin even la ter werd er een 
groat pak verband tevoorschi jn getoverd 
en ik kon er niets oan doen maar ik 
moest ineens aan Alfred Hitchcock den
ken. Een ogenbl ik later werd ik uit mijn 
overpeinzingen gehoald doordat mi jn 
vinger zowat uit het lid werd getrokken 
door dot lieftallige zustertje, waorop 
ik prompt de neiging kreeg om allen hor
telijk de groeten te doen en de volgende 

keer nog moor eens terug te komen. Moor 
het was al te loot. No verschillende pot· 
jes en panneties gerongschikt te hebben 
kreeg ik ineens een jaap in mijn vinger 
toebedeeld die ·ik moest Iaten uitlekken in 
een buisje wear de zuster oon zat te 
zu·igen. Persoonliik prefereer ik Bois maar 
dot is iels dot moet een ieder moor 
vaor zichzelf uitmaken. Een ogenblik later 
werd mij medegedeeld dot mijn groep 
0 was en wei positief. Gelukkig hebben 
ze door hele bassins val van dacht 
ik nog, maar ook dot bleek ijdele hoop 
te wezen aongezlen mij even later werd 
medegedeeld of ik de zuster moor 
wilde valgen. Er werd mij vriendelijk ver
zocht mijn overhemd op te stropen en dan 
op het bed te goon liggen dot er voor 
gereed stand. De noald die ergens in 
mijn ormen werd geperst was gelukkig 
niet zo groat als mijn co llege's me vrien
delijk hadden verteld. Een goede 10 min. 
later was alles vaorbij; een glaasje 
vruchtensap werd er uitgedeeld am weer 
ap krachten te komen en weer 10 min. 
later zat ik weer in de wach tkamer. 
Weer 10 minuten later lag i k weer op bed 
door andergetekende een bijna fatale 
doodsmak maakte doordat hij gezeten op 
een tafel in de w achtkamer zijn pos i
ti even verloor. Het werd opgemerkt 
door een college van mi j die er even la
ter oak moor bij is goon l i ggen. Hii heeft 
zijn plannen om bleed te geven moor 
Iaten varen en is weer in de wachtkamer 
goon zitten. W'eer 10 minuten later werd 
ik uitgeleide gedaan, voor de t~eede 
maol, waarb ij ik de deur zowat uit de 
hengsels liep omdat i k de zuster nag 
even 'tot ziens' wenste. Ach eigenlijk was 
het tach een gezellige ochtend geweest 
en ik denk don ook dot ik de volgende 
keer w eer go. 

H. v. E. 

DRUK ,;T KOGGESCHlP' 
Ar.lSTERD.AAt 
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