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3l e biieenkomst

uan gezagloerders

en hoofdwerk-

tuigkundigen

Mededelingen
ln, aansluiting op het bericht in het januari-
nummer van dit blad delen wij u het vol-
gende mede.
Met ingang van 1 maart 1973 zijn in de Af-
deling Personeel alle aan de gage-admini-
stratie verbonden werkzaamheden önder-
gebracht in de nieuw geformeerde sectie,
waaryan de benaming als volgt is:
DFP/3 - Gages en Administiatie Vlootper-
soneel.

welke op donderdag 22februari jl. in het Shell-Gebouw is gehouden.
Zittend v.l.n.r.: P. van Hassel - gezagvoerder, W. Groenendijk - hoofdwerktuigkundige,
J. H. A. Budding - gezagvoerder, C. J. Visscher - hoofdwerktuigkundige, C. W. Stolk -
hoofdwerktuigkundige, J. B. J. Jonker - hoofdwerktuigkundige.
Staand v.l.n.r.: H. M. Stoll - chef Geneeskundige Dienst (DF/1), l. W. paans - adjunct-
directeur, H. W. van Diepen - hoofdwerktuigkundige, W. A. Kleine - gezagvoerder, D. Roden-
burg - directeur, J. de Jong - gezagvoerder, H. den Ouden - adjunct-directeur, C. Wolse -
gezagvoerder, P. Janssen - gezagvoerder, G. H. van Leeuwen - chef Sectie Scheepsofficie-
ren (DFP/1), J. B. Kerkhoven - Sectie Scheepsofficieren (DFP/í)

Zoals bekend, is met de leiding van deze
nieuwe DFP-sectie belast de heer J. Beek-
huizen.
ln, verband, met het bovenstaandie is DFF/3
met ingang van 1 maart 1973 als afuonder-
Iijke sectie opgeheven.

De medisch adviseur, dokter H. M. Stoll, '

zal met ingang van í augustus '1973 de
dienst van onze Maatschappij verlaten om
elders in het bedrijfsleven een functle te
aanvaarden. Omtrent de opvolging van dok-
ter Stoll zal een nadere mededeling volgen.

$lotdividend en

jaarresultaten lg72
Commissarissen en Directie van de ,,Koninkllj-
ke" zullen de aandeelhoudersvergadering voor-
stellen over Í972 een slotdividend van f 3,75
uit te keren, zodat het totale dividend dan
f 7,25 per aandeel bedraagt. Dit is gelijk aan
het dividend over'1971.
Het nettoresultaat van de Maatschappijen der
Koninklijke/Shell Groep over het vierde kwar-
taal van Í972 bedroeg:
1 10,2 miljoen pond sterling vergeleken met
76,7 miljoen pond sterling (voor aftrek van bui-
tengewone lasten ad 22,5 miljoen pond sterling
voortvloeiend uit de aanpassing van wissel-
koersen) over het vierde kwartaal van 1971.
Over geheel 1972 bedroeg het nettoresultaat
28'l ,7 miljoen pond sterling tegen 392,4 mil-
joen pond sterling (voor aftrek van buiten-
gewone lasten) over '1971 

.

Zowel Shell Oil als Shell Canada hebben over
het afgelopen jaar b,etere resultaten gehad.
Hoewel over geheel 1972 de resultaten buiten
Noord-Amerika teleurstellend waren, trad in
het vierde kwarlaal een krachtig herstel in.
Ook in de chemische sector waren de resulta-
ten beter dankzij een gunstiger marktsituatie.
De sterk toenemende afzet van, aardgas in
Europa leidd'e tot hogere resultaten in deze
sector.

ln de periode van 16 februari t/m '15 maart 1973 verschenen de volgende

vlootcirculaires :

No. Ondenrerp

21.2.73 Aanvaringsveilig ventileren van wingtanks op de ,,M"-,
,,N"-, ,,D"-, en ,,S"-klasse schepen

23.2.73 VlootinformatiebulletinNo.64
,,Verontreiniging van de zee door olle"
Vlootinformatiebul letin No. 65
,,Veilig tankschoonmaken"

26.2.73 HavenkostenEigenaars
6.3.73 VaccinatiesSpaanse.scheepsgezellen
6.3.73 Chinese scheepsgezellen - feestdagen

12.3.73 Schaderapporten
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Sectie IIFP/6

'Arheids-

uoorwaarden'

dan de onze voordoen.
Duidelijk naar voren kwam ook hoezeer het
voor DFP/6 noodzakelijk is voeling te houden,
zowel met de financiële afdeling in onze orga-
nisatie als met andere personeelssecties. Een
kleine wl1'ziging in de arbeidsvoonaraarden kan
aanzienlijke repercussies met zich brengen, zo-
wel wat betreft het personeelsbestand als het
budget.
Vragen omtrent de houding van de vakbonden
bij de onderhandelingen, waarvan enkele vra-
genstellers kennelijk geen goed begrip hadden,
werden uiNoerig door de heer Van 't Slot
beantwoord. Het is geenszins het geval dat de
vakbonden geen open oog zouden hebben
voor de moeilijkheden die zich in de Neder-
Iandse scheepvaart voordoen. Zij zijn het ook
geweest die warm voorstander waren van de
door de KNFIV aangevraagde verhoogde inves-
teringsaftrek, juist omdat ook de vakbonden in-
zien dat de concurrentiepositie van de Neder-
landse scheepvaart en daarmede de werkgele-
genheid bij de koopvaardij in het geding komt
indien niet van regerin,gszijde doeltreffende
maatregelen worden genomen.
ln aansluiting hierop werden enkele vragen ge-
steld omtrent de arbeidsvoorwaarden waarop

vloot de gageverhogingen niet zouden gretuigen
van dezelfde matiging. Terecht werd er door
de gespreksleider'op gewezen dat wel degelijk
ook in de arbeidsvoorwaarden voor het vloot-
personeel van matiging sprake is. Wanneer de
onderhandelingen beginnen (nu binnenkort
weer, als de 1-jarige cao die vorig jaar werd
aigesloten, ten einde loopt) is er slechts be-
perkte ruimte waarin - 

juist door ove,nleg met
de vakbonden - de nieuwe voorwaarden moe-
ten worden ingepast.
Het is beslist niet zo, dat op dit gebied niet
van matiging sprake is en gelukkig heerst er
ook bij de vakbonden begrip voor de economi-
sche situatie waarin Nederland zich bevindt.
De cijfers van het Centraal Planbureau worden
erblj betrokken, d'e prognoses die officieel zijn
gegeven voor de toekomstige ontwÍkkelingen
van lonen en prijzen, het Centraal Akkoord dat
is gesloten, zaken díe alle mede van invloed
zijn op de eventuele verbetering van gages en
voorwaarden in de nieuwe, nog af te sluiten
col lectieve arbeidsovereenkomsten.
De belangstelling van de aanwezigen, waaron-
d'er jonge employés tot en met een aan de wal
tewerkgestelde gezagvoerder en werktuigkundi-
ge, ging ook uit naar de verhouding tussen of-

De voornaamste verantwoordelijkheden van de
Sectie Arbeidsvoorwaarden zouden onderwerp
van gesprek zijn, aldus een uitnodiging die
werd toegezonden aan een twaalftal wal-em-
ployés. ln de serie tweemaandelijkse ge-
spreksgroepen voor walpersoneel was op 22
februari jl. de beurt aan Chef Sectie DFP/6, de
heer E. van't Slot, om in 10 minuten tijd een
kort overzicht van die verantwoordelijkheden te
geven, om daarna een spervuur van vragen te
ondergaan. En het zijn juist deze vragen, die
getuigen zowel van belangstelling in elkaars
werk als van kritiek die men durft, en ook kan
uiten.
Na de uiteenzetting door de heer Van 't Slot
met wie zijn Sectie contacten onderhoudt, als-
mede met welk doel, tevens hoe een cao voor
het vlootpersoneel tot stand komt, kwamen de
vragen los, die een scala van onderwerpen be-
streken. Een van de eerste was waarom Shell
Tankers, evenals no,g twee andere rederijen,
een aparte cao met de vakbonden afsluít in
plaats van gezamenlijk met de andere Neder-
landse reders om de tafel te gaan zitten en
over de voorwaarden te onderhandelen. Hier-
voor gaf de gespreksleider een kort overzicht,
waarbij tot uitdrukking kwam, dat Shell Tankers
B.V. als lid van een internationale groep van
maatschappijen steeds een eigen beleid heeft
nagestreefd.
Onze gages en voorwaarden wijken dan ook af
van die welke van toepassing zijn bij andere
rederijen en vaarten. Het deelnemen aan de on-
derhandelingen die de Raad van Bestuur heeft
met de vakbonden, zou bovendien impliceren
dat rekenring moet worden gelhouden met eisen
en problemen d,ie zich in geheel and,ere vaarten

Bii de uoorplaat

Besloten is, naarmate oude voorraden opra-
ken, voor alle doeleinden een nieuwe Maat-
schappij-vlag te gaan toepassen, waan an
op de voorpagina een afbeelding. ln de toe-
komst zal deze vlag dus niet alleen worden
gebruikt bij de verkooppunten van Shell-
produkten overal ter wereld, alsmede op
het briefpapier van alle maatschappijen van
de Koninkliike/Shell Groep, doch ook wor-
den gevoerd op alle schepen van de verl
schillende vloten.

onze niet-Nederlandse scheepsgezellen dienst-
doen aan boord van de Shell-tankers. Ook hier
was een historisch overzicht de meest duidelij-
ke weg om aan te tonen waarom Shell Tankers

- reed's vóór de laatste wereldoorlog - met
praktisch alleen Chinese scheepsgezellen de
schepen bemande. Hoe de ontwikkeling daarna
was, met name tijdens de oorlo§sjaren, toen
niet voldoende Chinese scheepsgezellen ter
beschikking stonden, doch wel Nederlandse
d'ie overal ter wereld waren gestrand. Hoe late,r
ook Spaanse en lndonesische scheepsgezellen
hun intrede deden en hoe de voorwaarden voor
al deze verschillende categorieën tot stand ko-
men.
Het viel niet te verbazen dat de belangstelling
van een deel der aanwezigen ook uitging naar
de situatie zoals die zich de laatste jaren heeft
ontwikkeld: bezuiniging aan de wal, ook op het
gebied van het salarisbeleid, terwijl voor de

ficieren en scheepsgezellen aan boord van de
schepen, de verschillen in arbeidsvoorwaarden
en de daarbij behorende ,,fringe benefits". Uit-
eengezet werd, hoe juist de laatste jaren die
versc,h i I len g rotendeels zijn we g gewerkt. Verlof-
aanspraken zijn praktisch gelijk, de res,pectie-
ve dienstperioden worden hoe langer hoe meer
in overeenstemming met e,lkaar gebracht, de fa-
ciliteiten voor beide categorieën worden gelel-
delijk uitgebreid enz.

Tot slot werden nog vragen gesteld over de
coördinerende taak die de Sectie DFP/6 heeft
op het gebied van de vragen die in de werko-
verleg'organen aan boord worden gesteJd en
hoe een ondernemingsraad voor de vloot prak-
tisch kan worden verwezenlijkt. Al met al ge-
noeg gesprekstof die werd aangedragen om
met voldoening op deze bijeenkomst terug te
bl i kken.
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door A. de Goninck

Na de algemene beschrijving van de in bestelling zijnde 3Í3.m0 tons tankers,
in dit nummer aandacht voor de z.g. ,,white product carriers" welke voor de
Koninklijke/Shell Groep ín aanbouw z'rjn.

Over de toew'ljzing van deze bij Haugesund Mek. Verksted A'S. in Noorwegen
te bouwen schepen bestaat bij het ter perse gaan van dit artikel nog
onzekerheid; zodra hierover definitieve informatie kan worden verstrekt zullen
wij hierop terugkomen.

De witte-produktentankers behoren tot een serie schepen met een

ton,nage van 32.000 ton, die uiteindelij'k de bekende ,,K"-klasse sche-
pen zullen vervangen. De bij Haugesund Mek Verksted AS. te bouwen
schepen krijgen de vo'lgende b,ouwnummers: agl5Ol51l52. Hun namen
zullen beginnen me,t de letter F; waarschunlijk zullen de ,,Ficus",
,,Flammulina" en ,,Fusus." der eerste zijn die in de vaartworden gebracht.
Deze schepen zijn vo,lledig ontwo'rpen voor het vervoer van witte
produkten en wordbn gebo,uwd ondler de hoogste klasse * 10O Al bU

l-loyd's voor de hul'I, d'e hoofdmachine-installatie en de verdere uit-
rusting,. Ook d'it type schip zal behoren tot het enkel-dekscfiip met
alle accommodatie aChteruit en de pompkamer achter de ladingtanks.

De voornaamste gegevens, zijn:

van 7". De uitviersnelheid is 75 meter/min. Ook op het achterschip
worden twee identieke. tension wlnches geplaatst.
Voor de behandeling van laadsrlangen zullen twee permanente dek-
kranen van het elektrisch/hydraulische type blj het manifold worden
opgesteld, elk met een'hefuermogen van 10 ton bij een ophaalsne'lheid
van 12 meter/min.

Meertrossen en kabels

De sleepketting heeft dezelfde lengte als de ankerketting en is ge-
maakt van speciaal staal klasse U-3. De sleepkabe,l heeft een omtrek
vo,lgens de Lloyd's eisen en word,t gemaakt van gegalvaniseerdr hoog-
waardig stalen draden, rond 6 m,m, aantal 41 en met een kunststof
kernkabel; lengte 400 metqr. Het aantal meerkabels voor de tension
winches is 14, bU een omtrek van 43/t",6/36 constructie, en met een
len,gte van 280 meter. De breeksterkte bedraagt 90 ton,. Als eerste
meertrossen zullen vier nylon trossen beschikbaar zijn, bij een omtrek
van 7" en een lengte van 420 meter (met leer beklede ogen).

Brandbl ussysteem

ln de machinekamer zal een brandbluspomp worden opgesteld, §pe
ze'lfaanzuigende centrifugaa,lpomp. Deze pomp zal met de a,lgemene-
dlenstpomp schuim kunnen leveren aan het schuimbrandblussysteem.
Onder de bak wordt een luchtgeko,elde dieselmotor opgesteld', welke
een hydraulische, unrit aan,drijft op het ene aseinde en op het andere
aseinde een schuimbrandtblusboosterpom,p. De hydraullsche unit drijft
weer een laag-opgestelde, centrifugaailbrandbluspomp.

Accommodatie

De gezagvoerder en hoofdwerktuigkundige krijgen elk de beschikking
over een lobby, dagverbil[jf, slaapkamer, kanto,or, doucheruimte en
toiilet. Voor de le stuurman en 2e werktulgkundi,g,e ziin dit een lobby,
dagverblijf, slaapkamer, doucheruimte en toilet. Voor de 2e stuurman,
3e werktuigkundige a,lsmede de marconrist: een lobby, dagverblijf,
slaapkamer, doucheruimte en toilet. 3e stuurman en 4e werktuigku,ndi-
ge: een lob,by, dagverb'lUf, slaapkamer, doucheruimte met toilet. 4e
stuurman en 5e werktuigkundige: dagverblijf met afgescheiden slaap-
gedeelte, doucheruimte met toilet.
Voor het hoofd voeding staan ter beschikking een dagverblijf, slaap-
kamer en doucheruimte met toilet. Voor elk der onderofficieren een
dag/slaapverblijf met doucheruimte en toilet. Ook alle andere beman-
ningsleden hebben elk behalve een dag/slaapverrblijf, een eigen toilet
te hunner beschikking.
De indeling van de accommodatie kan, verder wo.rden nage,gaa,n aan

de hand van nevenstaande tekeningen.

Lengte over alles
Lengte tussen de loodilljnen
Breedte
Holte
Diep,gang (zomer)
Draagvermogen (ongeveer)

Capaciteit van de tanks:

Zeven m,iddentanks
Zeven zijtantks SB en BB
Brandstofbunkers SB en BB
Voordieptanks

170-688 meter
163.060 meter
25.900 meter
15.290 meter
Í Í.Si0 meter
32.0O0 ton

totale capaciteit 41.300 m3

ongeveer 1.000 m3

ongeveer 1.000 m3

Drinkwatertan'ks minimum
Bovenstaande capaciteiten zijn voor 98 pct. vol.

200 m3

Snelheid
Bij go,ed weer in open zee zal de snelheid 15.5 mijl/uur bedragen, bL1'

een d,iepgang van 11,33 meter en met een afgegeven asvermogen van
7.01 eMW.

Dekuitrusting

Op het voorschip worden twee gecombineerde, hydraulisch gedreven
anchor windlass/tensionring winches geplaatst. De meerkabels hebben
een lengte van 280 meter bU een omtrek van 41/t"....
De houdkracht van de ankers is 45 ton elk. De inhaalkracht van de

meerkabels is 9 ton bij 15 meter/min; de uitviersnelheid bedraagt 46

me,ter per min.
Verder worden nog twee tension winches geplaatst, waarvan de ge-

gevens overeenstermmen met die hierboven genoemd,
De lengte van de nylon trossen hiervan is 240 meter, bij een omtrek



,,Het is niet alleen onze taak om na te gaan of de cijfers klop-
pen, we k'rjken vooral àchter de cijfers. We trachten een kri-
tische beoordeling te geven van het hoe en het waarom van

bepaalde werkzaamheden. We zijn geen foutenzoekers, zoals
velen denken, geen pottenkijkers".
Aan het woord de heer J. Bomhof, controleleider van de lnternal
Audit-groep (de lnterne Accountants) voor Shell Tankers en

sinds t oktober 1972 ook van de 3 laboratoria in Nederland.
De heer Bomhof is voor vele collega's in de walorganisatie een
oude bekende. Reeds in 1946 ving hij zijn administratieve Ioop-
baan aan bij onze Maatschappij en in í963 is hij reeds betrok-
ken geraakt bU het Internal Audit-werk van Shell Tankers.
Echter, de onbekendheid die er nog bij velen is omtrent doel en
werkwijze van deze groep van interne accountants, was voor
ons aanleiding het hiernavolgende interview met de heer Bom-
hof te publiceren.

Hoe is de organisatie van ,,lnternal Audit" opgebouwd?
Wil makep deel uit van de lnternal Audit Dlvision-Nederland, die ressor-
teert onder Shell lnternationale Petroleum Maatschappl' B.V. Het hoofd
van deze afdeling is de heer L. de Jonge. De lnternal Audit Division-
Nederland is ontstaan in 1967 en heeft een totale bezetting van 30 man,
díe verspreid werken bi1' alle Shell-maatschappuen in Nederland, inclu-
sief Billiton. Voor elke maatschappij of groep van maatschappuen is een
controleleider aangesteld met enkele medewerkers. Mijn drie collega's
en ik werken voor Shell Tankers en de laboratoria in Delft, Rijswijk en
Amsterdam. Naast die lnternal Audit-groepen is er nog een auditor die
zich bezighoudt met speciale opdrachten en als adviseur optreedt. IAD-
Nederland heeft namelijk ook nog een adviesfunctie ten opzichte van de
diverse Groepsmaatschappuen in het buitenland. Een van de taken van
lnternal Audit is ook het controleren bij bedrijven waarin Shell een
financieel belang heeft. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op veaoek van
de commissarissen.

Wat is eigenlijk de taak van lnternal Audit?

Ja, onze taak is in de loop der jaren nogal veranderd. Vroeger was
lnternal Audit hoofdzakelijk belast met de beoordeling van controles ter
voorkoming en ontdekking van fraudes betreffende kasgelden, materia-
len, produkten, enzovoort. Daarbij betrok men dan meestal ook de veri-
ficatie van de boekhouding met de financiële documenten, zoals factu-
ren, kwitanties etc. De auditor beperkte zich tot het vaststellen van
overeenstemming van voorraden met de boeken, het aanwezig zljn van
juiste handtekeningen en parafen op de documenten. Uit die tijd stamt
naar mijn mening de voorstelling van onze functie als die van fouten-
zoekers of als een soort rechercheurs. ln dit verband moet ik wel op-
merken dat het nog niet zo lang geleden is dat men mU bU een bepaald
bedrijf geen verfrissing durfde aanbieden omdat ik dat misschien als
omkoping zou kunnen beschouwen!
Vooral de laatste 20 jaar is er een ontwikkeling gekomen waarbij de
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auditor meer en meer ,,achter de cljfers" ging kljken. HU ging zich af-
vragen of overschrijdingen van budgets, stuging van voorraden, over-
uren en dergelijke zaken tijdig onderkend en gerapporteerd werden.
Met andere woorden: hij ging onderzoeken of de controles die deze
ontwikkelingen zouden moeten signaleren, wel goed opgezet waren en
goed functioneerden.
AIs gevolg van deze ontwikkeling wordt lnternal Audit thans gezien als
de afdeling die op.onafhankelijke wijze - IAD/N staat buiten de orga-
nisatie - in beginsel de controles op de activiteiten van een maat-
schappu ondeaoekt op hun effectiviteit. Het doel hiervan is het ver-
schaffen van zekerheid - sn 2s,ksr niet alleen aan de directie - dat
de richtlunen, organisatieplannen en procedures worden nageleefd en
nog up to date zun. Voorts is het onze taak na te gaan of de activa van
de maatschappij worden beveiligd tegen verliezen van allerlei aard en
ook of de verslaggeving en rapportage betreffende de activiteiten vol-
gens juiste procedures op betrouwbare wijze geschiedt. Ten slotte let-
ten wij erop of rhet gebruik van mankracht, produkten, materialen: en
werkkapitaal doelmatig is.
Naar m'tjn mening kan juist een onafhankeluke instantie als de IAD/N,
die buiten de organisatie staat, de hierboven geschetste taak het beste
uitvoeren. Het is overigens een taak die ook een adviesfunctie omvat.
We kunnen in principe aan iedereen advies uitbrengen.

Hoe is uw groep samengesteld?

Onze groep bestaat uit vi,er man: de heren Goemans, Van der Plas,
Beuning en ikzelf. De heer Beun,ing werkt voornamelij,k bij Shell
Tankers, maar zal zo nu en dan ook wel eens naar de laboratoria
gaan. Toen in 1967 de lnternal Audit Divlsion - Nederland'werd ge-
formeerd, ben ik zelf daarheen overgegaan.

Hoe verloopt in de praktijk een bepaald onderzoek dat u gaat uit-
voeren?
Veelal werken wij volgens een bapaald plan, dat wU ieder jaar aan de
directie van het desbetreffende bedrijf voorleggen. Ook kunnen wij
bepaalde verzoeken uit het bedrijf zelf krljgen.
We be,ginnen altud met een gesprek met de chef van de betrokken
afdeling. We praten dan over het organisatieschema, de bezetting van
de afdëlinrg, de aard van het werk, de budgets, enzovoort.
Daarna gaan we gespre'kken voeren met de diverse employés van die
afdeli,ng en bestuderen we de taakbeschrijvingen alsmed,e de rapporta-
ges en budgets, voor zover die er zijn. Op die manier komen we er
achter wat zo'n afdeling doet en wat de functies inhouden. Wat ons
bijvoorbee,ld interesseert is of ook werkelijk datgene wordt gedaan
wat in d'e taakbeschrijvingen van de functies en onder an'dere ook in
het manuai van de afde,ling is vastgeleg'd. Wordt er minder gedaan of
meer en is dat allemaal nodig? Ter il'lustratie het volgende voorbee,ld:
Tijden,s een onderzoek blj een onzer Groepsmaatschappljen constatee'r-
den wij dat een voorraadadmin;istratie zowel met de hand als vla de
computer werd gevoerd. Op onze vraag waarom dat nodig was, kregen
wU ten antwoord: ,,Het moet voor de accountants". U zult begrijpen
dat we ons toen wel wat bedroefd voelden.
lk kan mij voorstel'len dat er mensen zijn die zeggen: Hoe kunnen die
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accountants nu oordelen over iets waar ze niets van afweten? ln zeke-
re zin is dat een begrijpelijke gedachte. We h,ebben evenwel met zeer
veel mensen contact, baseren ons steeds op rapportages omtrent de
afdeling en doen veel ervarinrg op door zonodig met de mensen
mee te lopen om het werk te kunnen bekijken.
Daardoor krijgen we na enige tijd een goed overzicht van het hele
bedrijf en zien we bepaalde verbanden. We staan bovendien objectief
tegenover het geheel en doordat we zerlf niet in de routine van het
werk zitten, kunnen we soms een oordeel gevei dat verfrissend werkt.
Onze hoofdtaak is óchter de cijfers te kijken, óchter de schermen van
het werk. We vra,gen steeds naar het hoe en het waarom. Waaróm
bijvoorbeeld worden door de wagens. van een wagenpark bepaalde
ritten gemaakt, moet dat altijd zo, kan dat niet anders en efficiënter?
Waaróm worden bepaalde kosten gedeclareerd, is dat nodig, waaróm
worden bepaalde werkzaamheden niet gecoördineerd? Het gaat ons
natuurluk ook om de formele kant van de. zaak. AIs er bijvoorbee,ld
een kasbetaling of een grirobetaling wordt verricht, dan kijken we inder-
daad of de vereiste parafen er op staan. Maar daar houdt het niet
mee op. We kijken vooral achter die stukken. Waaróm is die uitgave
gedaan? Is het verantwoord? We líchten een bepaald stuk werk of
een afdeling dus geheel door om te kunnen vaststellen of de nood-
zakelijke controles goed functioneren.

Op welke manier brengt u rapport uit van uw bevindingen?
W1l maken van elk onderzoek een rapport en dat gaat in concept naar
degene wiens activiteiten doorgelicht zljn, naar de ,,auditee" zoa4s we
hem noemen. Daarna gaat het naar de betrokken afdelingschef. We
trachten altud tot een overeenstemming te komen wat betreft onze
aanbevelingen. Soms gebeurt het wel dat we het nlet met elkaar eens
ziin, maar ook dan komt de mening van de gecontroleerde part'rj duidelijk
naar voren, zodat goed tot uiting komt dat de gehele zaak is door-
gepraat. Eenmaal per halfjaar brengen we rapport uit aan de dlrectie.
ln dat rapport staan de voornaamste activiteiten over die periode ver-
meld. Voorts is er nog een ,,Audit Committee", waarin de directie is
vertegenwoordigd en waarin enkele mensen van,,lnternal /\udit",
waaronder ook de heer De Jonge, het hoofd van IAD-Nederland, zitting
hebben- ln diie commissie worden arlle activiteiten doorgepraat en
worden tevens de plannen voor het komende halfjaar besproken.

ln welk opzicht verschillen uw werkzaamheden van die van de externe
accountants, dus van die van Klynveld, Kraayenhof en Co?

Onze afdeling wordt inderdaad nog wel eens verward met de externe
accountants. Klynveld, Kraayenhof is een onafhankelUke buitenstaander,
die is aangewezen met 'het doe,l om tot een beoordeling te komen van
de financièle jaarstukken van Shell Tankers. Dit accountantsbureau
dient de belangen van de aandeelhouders en andere geldgevers te
beschermen. Wlj, de interne accountants, h,elpen de directie en haar
medewerkers en medewerksters de doelmatigheid van het behe,er van
het bedrijf te verhogen door verbetering van de interne contro,les.
lk herhaal nog eens: We kijken vooral àchter de cijfers.



P. van der Stiil
Zorgen voor de voeding van anderen' Dat is een bezigheid waarmede

de íeer P. van der StUt tfln hele leven te maken heeft gehad' Zijn

vader had in Groningen reeds een bedr'ljÍ dat de uitzending van diners

verzorgde, zodat hei niet te verwonderen valt, dat ook zijn belang'

stellini reeds vroeg in die richting ging. De-kn-epen van het vak leerde

hij niei alleen op s-chool, maar oók in het Carlton hotel in Amsterdam'

wiar hil vier iaàr lang de nodige praktische kennis vergaarde om zfin

vader daadwerkel'rjk te kunnen bijstaan.
Aldusgewapendmettheoretischeenpraktischekennisnamh.tjgelei-
delUk Èet bedr'rjf thuis over. Vijf iaar lang zwaaide hij in Groningen'

,"í 
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kleine staÍ aan personeel, zelÍstandig de scepter in het ge-

renommeerde familiebedr'rji, maar de tijd zat tegen' Men wilde wel goed

eten, maar in een univeriiteitsstad zijn het veelal klanten die hiervoor

niet veel op taÍel kunnen leggen. Extra nadelig Íacet bij een dergelijk

zelistandig bedrijÍ is, dat voor degene die de leiding heeft - althans

zeker in ài" tija-- zelÍs geen vakantiedag er af kon' En zo werd uit-

eindelijk het beslu'it genomen het Íamiliebedrijf vaarwel te zeggen en

als varensgezel voor de inwendige mens te gaan zorgen'

Van de gelegenheid die op 23 februari aan collega's werd geboden om

van de Ëeer-van der stgl, met zijn 23 dienstjaren bij de Koninklijkei

Shell, afscheld te nemen, werd door zeervelen gebruik gemaakt' Enkele

dagen tevoren had de heer Van der Stijl reeds afscheid genomen van

de heer D. Rodenburg, Directeur, terwijl vlak voor het "open house"

(van 11 tot 12 uur in dà filmzaal van het shell-Gebouw), de scheidende

en zijn echtgenote waren ontvangen door de heer H den Ouden' ad-

lunctiDirectàr. Laatstgenoemde had bij die gelegenheid hem ook het

wat te doen mèt de zakken vol. Na veel wikken en wegen viel het be-

sluit: het water in ermee. Maar dit was nog niet zo eenvoudig; als zij

bij deze handeling werden gesnapt, was de kans groot, dat zU als die-

vén die gestolen handelswaar kwut wllden, of als smokkelaars met te

hete conirabande zouden worden beschouwd. Na een aantal jute zakken

met het dubieuze bestek op een bootje te hebben geladen, vertrokken

zij op zoek naar een plekje, waar de handeling ongezien kon plaats-

vinden. Maar overal in de haven en op de rede lagen schepen, zodat

de twee supers urenlang moesten varen alvorens een plekje te vinden'

waar met grote haast de zakken overboord konden worden gezet'

Zijn tijd iriSingapore was een van de prettigste die hij heeft meege-

màakt. Samen À"t ten Engelse superintendent werden de schepen ge-

proviandeerd, waarbij de heer Van der stijl voornamelijk in het buiten-

werk was ingeschakeld. Volkomen zelfstandig konden zij handelen'

want alhoewél zij officieel onder de afdeling ,,staff & crew" vielen,

vormden zU b,veeën de gehele civiele dienst
Vlak voorJat hij in 1960 met verlof naar Nederland zou terugkeren'

kreeg de heer Van der StUl te horen, dat zi.,;n medewerking in de Sectie

Civiele Dienst in Rotterdam weer dringend nodig was' En zo zagen wij

hem weer terugkomen in de kantoor-organisatie. Nog 13 jaar zou h'tj

werkzaam blijvàn in de Sectie DFMi13, om nu wegens het bereiken

van de pensioeng"r""htigde leeftud afscheid te nemen van voedings-

zaken, waarntede hij zovele jaren - dikw'rjls ook tijdens de weekeinden

- te maken heeft gehad.

Zijn plannen voor de toekomst zun vast omlijnd: eindelijk tijd voor al

dià dingen waar hij nooit genoeg tijd voor heeft gehad, erop uit met

de cara-van en verdler zaken in en rondom het huis, waar hij samen met

zun vrouw van een welverdiende rust hoopt te genieten Hetgeen wU

hem gaarne voor een lange reeks van jaren toewensen'
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afscheidscadeau van zijn collega's aangeboden, bestaande uit een

vo.uwfiets, broodrooster en verlichting voor de caravan'

ln de inleiding vertelden wij reeds, dat hU - gezien de economische

omstandighedén - voortzeiting van zljn carrière op zee had gezocht'

Dat was niet direct bij de Shell, maar bij een kleinere rederij' wier

schepen voornamelljk in de kustvaart worden gebruikt Eerst voer hij

op een 400 tonner, later op een groter vaartuig van 1000 ton En met

dit in onze ogen toch nog kleine scheepje ging het ook over de oceanen'

naar de States, Rusland, en vele andere landen'

Als kok/hofmeester was het een geheel andere werkkring dan voor-

heen, maar toch ook weer onder andere de verzorging van maaltijden.

ln april 1955 monsterde hij voor de,,Kabylia", net opgeleverd door de

*"ri, 
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aldus ving zijn Shell-dienst aan. Maar niet lang zou hij bij onze

MaaisChappij in vÉotdienst bl'rjven. ln 1956 werd het civie,le-dienstbeheer

vanuit de wàlorganisatie op andere leest geschoeid, waarbij als vast

medewerker weid aangezocht de heer Van der Stljl Alhoewel het

varen hem goed was bàvallen in de voorbije jaren, lag aan de wal toch

een mogeli;fhaid voor de heer Van der Sti.ll om de civiele dienst eens

vanuit e"enLndere gezichtshoek te bekijken. Hij ging dan ook in op het

aan hem gedane v-erzoek, zodat wij hem van september 1956 tot de-

cember 1957 als vast medewerker op kantoor zagen' ln laatstgenoemde

maand werd hij aangezocht om als superintendent te gaan optreden in

Singapore, van waaruit een zeer groot aantal schepen, zowel Britse als

Nederlandse Shell-tankers, werd geproviandeerd'

ln die tijd lag een aantal oudere Shell-tankers opgelegd in Singapore;

bij verkloop 
-was het zaak, alle artikelen waarop het shell-e,mblee,m

vóorkwam,'van boord te halen en op andere schepen te plaatsen 
_of

nà"r Europu op te zenden. De instructies in dit opzicht waren bijzonder

streng, zodat het om zeer grote hoeveelheden ging' Echter' het meeste

bestek was niet meer in iodanige staat, dat het de moeite van het

terugzenden naar Europa waard was en zo kwam hU met de Engelse

superintendent waarmee hij samenwerkte, voor het dilemma te staan'

I



zo. Boer wilde ik niet worden, dus ging ik naar zee". De heer Moerland
ziet er nog jong uit voor zijn 5l jaren, hij was - zoals hij het uitdrukt

- zo uit de plusfour in het uniform géstapt. Zeventien jaar oud was hij
toen hU in Den Haag examen had afgelegd. En net teruggekeerd in Den

Briel, zei de ioenmalige Directeur tegen hem en twee mede-kandidaten:
,,Jongens, je hebt je papiertje nou, ik heb een taxi besteld en met z'n
drieën gaan jullie gelijk naar Den Haag, want de N l.T. kan jullie wel
gebrulken". En dat klopte; op 30 december'l 939 kwam hij als leerling-
werktuigkundige aan boord van de ,,Perna" van genoemde maatschap-
pU, waarmee hij voor het eerst het zeegat uitvoer.
Bij het uitbreken van de oorlog, 10 mei 1940, Iag de,,Perna" binnen te
Rotterdam en is niet meer uitgevaren. Noodgedwongen moest de heer
Moerland dus de oorlogsjaren in Nederland doorbrengen, doch nauwe-
Iijks waren de dulstere jaren voorbij of hij zat weer op zee. Op 11 okto-
ber 1945 kreeg hij zijn aanstelllng als 5e werktuigkundige, op 1 januari
1947 als 4ewerktuigkundige, 10 januari 1950 bereikte hij de rang van 3e
werktuigkundige. Nadat hij een aantal iaren op zowel het m.s. ,,Milo"
als het m.s. ,,Prospector" als ,,engineer in charge" had dienstgedaan,
volgde op 1 januari 1956 zijn aanstelling tot 2e werktuigkundige. De
toprang, hoofdwerktuigkundige, bereikte hij op 1 oktober 1963.

lnmiddels was de heer Moerland al lang gehuwd en als goed eiland-
bewoner - en nu hebben w!.1' het eens niet over Terschelling - kwam
ook zijn vrouw van de eilanden, zodat het geen wonder mag heten dat
ook zíjn domicilie altud daar is geweest. Hier mengt mevrouw Moerland
zich even in het gesprek. Want haar is opgevallen dat in de rubriek,,Uit
en thuis" de problemen z|jn aangesneden waarmee de hond van een
zeevarende kennelijk worstelt als de baas weer weg is. ,,Bij ons heeft
goed geholpen als wij hem de eerste dagen daarna een ouwe pet of
hoed van m'n man gaven. HU sleepte die mee in z'n mand, sliep erop
en zo gaf dat ding hem een paar dagen het gevoel nog niet alleen te
zijn".
Nu, gepensioneerd, z'ijn die problemen er niet meer voor het huisdier.
Samen met hem geniet de heer Moerland volop van al het schoons dat
ondanks het oprukken van de industrie nog steeds valt te bewonderen
rond Den Briel. Op de stadswallen, waaraan hier en daar drlftig wordt
gerestaureerd, lopen de paden waarover hij 's morgens vroeg een uit-
gebreide wandeling maakt, met z'n trouwe hond En op zo'n wandellng
komen de verhalen ook los. Machines hebben hem altijd getrokken, of
ze nu op het land staan om het zo maar te zeggen, of op een schip.

Hij heeft tijdens de bouw van de ,,Dosina" maanden op de werf ge-
zeten en toezicht gehouden op de aanbouw van de voortstuwings-
installatie. ,,Fantastisch wat dat, afgrijse,lijk mooi eigenlijk, zo'n enorme
machine in de hal lan.gzaam maar zeker te zien opgroeien, met al z'n
paardekrachten erin verborgen. Motorschepen hebben mU altUd het
meest getrokken. Wee,t u wat mij goed deed? Dat die stuurboord-
hulpmotor van de ,,Camitia", waarover in ,,Tussen Schip en Ka" van
maart is geschreven, het zo lang heeft uitgehouden. Want in '1964

hadden we er al gedonder mee. De drijfstang sloeg door het carter
heen. Maar zonder wal'hulp wisten wU het provisorisch voor elkaar te
krijgen. Op 12 maart 1964 kwam de he,er Vis van Heemst het ding
inspecteren en wij kregen toestemming door te varen tot we in Rotter-
dam binnen zouden lopen, waar ze de zaak nog eens hebben na-
gekeken en gerepareerd. Ja, die motor heeft het leuk volgehouden, tot
1973. Niet dat het alleen mijn werk zou ztin, mail het geeft toc'h een

zekere vo,ldoening".
Tijdens d,ie 33 dienstjaren is er natuurlijk verder wel het nodige ge-

beurd, en ook veranderd. Als grote evenementen staan hem nog bij:
het uitbranden van het schakelbord van de ,,Vasum", nu al weer vele
jaren geleden. Verder een gat in de machinekamer-well van de ,,Mitra",
waarbij gelukkig de pompen het konden bijhouden, anders zouden de
gevolgen we,l erger zijn geweest. Maar he't meest frappeert hem toch
de verandering die geleidelijk aan in de vaart onzer schepen heeft
plaatsgevonden. ,,Als u nou bedenkt, dat ik met mijn laatste schip, de

,,Vasum", ne:gen plaatsen heb aangelopen, waarvan zeven boei-
meringen. Dat is toch wel een heel verschil met vroeger, maar ja, lk
zie de noodzaak er werl van in en' iheb er begrip voor, maar voor ons

ouderen valt het niet altijd mee. En daarom ben ik blij, en dankbaar,

dat ik er wat eerder uit kon stappen".

Voorlopig beschouwt de heer Moe'rland zijn vrije tijd nog als een

normaal verlof, de komende maanden a'ls een extra lang verlof, en

daarna zal hij wel zien. Maar binden wil hij zich niet meer, de vrijheid
die hem nu toelacht is voor hem een groot goed
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lUl. J. Moerlancl
Na ruim 33 dienstiaren monsterde hooÍdwerktuigkundige M' J' M o e r-

land op 20 lanuari í973 af van de,,Vasum", liggende te Bukom, om

met verloÍ te gaan en in aansluiting daarop onze maatschappu met

pensioen te vérlaten. AnderhalÍ iaar eerder dan de officiële datum,

maar - om het met zun eigen woorden te zeggen - met dankbaarheid

dat hem de gelegenheid is geboden reeds nu te gaan- Wij zitten in de

zonnige huiskamer van de familie Moerland te Brielle, stad der water'
g"rr"-n 

"n 
sedert í952 de woonplaats van de heer Moerland' Zijn hele

ieven is eigentijk verweven met de eilanden: hij werd geboren te SpU-

kenisse, ging naar de ambachtsschoot in Den Briel en volgde daarna

de machinistenopleiding in dezelfde stad. Eigenlijk was hij nog te iong
om laatstgenoemde opleiding te volgen, zodat hij als noodsprong nog

een paar maanden een opleiding tot automonteur volgde. Gelukkig was

er iuist in die dagen een wetswijziging, waardoor de leeftijd Yoor aan-

staande machinisten werd verlaagd en hij alsnog voor de cursus van

zijn keuze kon inschr'1jven'

,,Op de eilanden was er in die dagen eigenlijk niet véél keus, je ging

of als boer het land op of je ging naar zee. Industrie was er nauwelljks'

BU mU was het dus geen kwestie van dat het varen in de familie zat of

o
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Het is al weer bijna 3Yz iaar geleden, dat

op de vloot en aan de wal een ieder op-

schrok bij het bericht omtrent de ramp

met ons s.s, ,,Marpessa" en met het Britse

s.s. ,,Mactra" van Shell Tankers (U.K.) Ltd.

Sedertdien is er heel wat gebeurd, niet

alleen om de oorzaak van de explosies te

achterhalen, doch ook om iedere moge-

lijkheid tot herhaling uit te sluiten. Wij be-

hoeven slechts te verwijzen naar het in

dit maandblad reeds geplaatste artikel om-

trent veilig tankschoonmaken.

Beide scheepsrampen zijn inmiddels ook

oÍficieel behandeld, die met de ,,Mactra"
door een Britse ,,Court of lnquiry", die

met de ,,Marpessa" door de Nederlandse

Raad voor de Scheepvaart.

Het onderzoek naar de ramp van de ,,Mactra"
nam niet minder dan 47 dagen in beslag, het-
geen het langste onderzoek naar een scheeps-
ramp is in de Britse geschiedenis. Het onder-
zoek ingesteld naar aanleiding van het vergaan
van de ,,Titanic" duurde - slechts - 36 da-
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Op 26 januari 1973 kwam de ldeeënbuscom-
missie in ver"gadering bijeen, onder voorzitter-
schap van de heer D. Bodenburg. Voorts wa-
ren aanwezig de heren H. den Ouden en C. E.

van,'t Woudrt voor Nautisch e Za,ken, L. Kerstens
en A. Baljet voor Technische Zaken en R. J. F.

van Stuijvenberg als secretaris.
Eerst werd het nog in behandeling zijnde ldee
no. 423 van 3e werktuigkundige G. l. Vinger-
hoed betreffende automatische bedriening
scheepsfluit besproken. lnzender stelt voor de
fluit op de ,,K"-klasse schepen automatisch
bedienbaar te maken met behulp van de reser-
ve-schakelklok van de Reineveld wasmachine.
Het geheel is goed doordacht en uitgewerkt.
Uit nautisch oogpunt bezien wordt aan een
fluitautomaat geen grote behoefte gevoeld voor
deze klasse schepen. lndien echter voor be-
trekkelijk weínig geld over deze apparatuur kan
worden beschikt, wordt dit voorstel gezien
als een positieve bijdrage tot een veiliger navi-
gatie bij stecht zicht. Aan inzender werd reeds
een voorlopige beloning ad. f 200,- toege-
kend. De technische dienst heeft dit idee op-
nieuw in studie genomen, waarbij naar voren is
gekomen dat waarschijnJijk niet m,eer voldoende
goede schakelklokken voorhanden zullen zijn.

gen. Op 23 maari jÍ. werd door het Britse ge.
rechtshof, na het horen van 35 getuigen en he1

bestuderen van ruim 350 documenten, uit.
spraak gedaan: statische elektriciteit is d€

meest waarschijnlijke oorzaak van ontsteking
De zitting waarop de ramp met de ,,Marpessa'
werd behandeld nam door de geheel andere
benadering in de Nederlandse rechtspleginc
slechts 2 dagen in beslag. Hoewel, het eigenlijkr
onderzoek en het bestuderen van de diverse
verklaringen heeft ook aanzienlijke tijd ge.
vergd. Op 12 november 1971, precies 2Í
maanden na de ramp, werd de zaak in eerst€
instantia in Curagao behandeld door de Neder.
lands-Antilliaanse Raad, welke de zaak naat
de Nederlandse Raad voor de Scheepvaar
verwees. De zitting in Nederland werd op 6 er
7 septemb'er 1972 gerhouden.
De Gezagvoerder en de le Stuurman, die als
betrokkenen werden gehoord, werden - zoals
bekend -door de Raad niet schuldig aan de
ramp geacht. Uit het circa 200 bladzijden tel-
lende rapport betreffende het onderzoek haler
wij enige zinsneden uit ,,Het Oordeel van de
Raad" aan.

,,Uit niets blijkt dat de Stuurman in enig op-
zicht is afgeweken van de aan boord aanwezi-
ge voorschriften."
,,Niet valt in te zien, dat Kapitein Stapper in

zijn beleid ten aanzien van de procedure van
het schoonmaken van de tanks is tekort ge-
schoten."
Toch is er in de tank een explosief mengsel
aanwezig geweest, hetgeen geweten moet wor.
den aan het feit dat niemand de effecten van
de schaalvergroting volledig had onderkend
Zoals later gebleken is, diende langer voorge-

Effid
Van in de handel zijnde fluitautomaten zijn de
kosten dermate hoog (ca. f2.000,- excl. aan-
sluitingskosten), dat besloten wordt niet tol
aan,schaf van dergelijke apparatuur over te
gaan. Er zijn naar de mening van de Commissie
geen termen aanwezig de reeds toegekende
beloning te ve,fhogen.

Voor ldee No. 428 van 2e werktuigkundige T.
Midddelkoop betreffende verandering van de
stoomzeef van de ladingpompturbine werd een
beloning toegekend van

f 250,*
lnzender stelt voor de stoomzeef van de la-
dingpompturbine te veranderen door een ring
aan de binnenzijde van de zeef te lassen. Hier-
door kan worden voorkomen dat, indien een of
meer boutjes van de zitting van de regelklep
breken, delen van boutjes tussen regelklep en
zitting komen, waardoor schade aan de turbine
ontstaat.
De Commissie is van mening dat dit een
goed idee is, waarmee scheepsvertragingen in
de haven veroorzaakt door dit euvel, kunnen
worden voorko.men.
Besloten wordt dit op de daarvoor in aanmer-
king komende schepen te implementeren. Aan



ventileerd te worden en op slechts één tank
tegelUk en dienen niet alle tanrkschoo,nmaak-
machines tegelijk gestart te worden.
Als eventuele ontstekingsbronnen nam de Raad
de volgende mogelijkheden in ogenschouw:
a. Externe ontstekingsbronnen, zoals roken
aan dek of een van het dek in de tank vallend
voorwerp.
Dit werd verworpen, daar de enige opening
van de tank - de ontgassingspijp - met een
vlamkerend rooster was bedekt.
b. Een door de kracht van de waterstralen uit
de ,,guns" van een stringer geslingerd stuk
staal, dat bij de nleuwbouw was achtergelaten.
Het is echter weinig waarschijnlijk dat hierdoor
een vonk is ontstaan waarbij voldoende ener-
gie kon vrijkomen om de explosie in te leiden.
c. Defect aan de aarding van de tankwasma-
chines.
Daar de ,,guns" vastopgesteld waren en met
de massa van het schip verbonden, kan ook
deze oorzaak geélimineerd worden.
Derhalve achtte de Raad het ,,moeilijk om aan
te nemen dat de ontsteking heeft plaats gevon-
den op enige andere wijze welke tot december
í969 bekend was."
De getuige-deskundigen Prof. Dr. D. Th. J. ter
Horst en lr. L. M. L. F. Hosselet, beiden van de
Universiteit te Eindhoven, verklaarden dat de
onderzoekingen zowel van het Koninklijke/
Shell Laboratorium te Amsterdam als die ge-
houden onder auspiciën van de International
Chamber of Shipping, de toets der kritiek kon-
den doorstaan doch geen resultaten gaven die
tot een definitieve conclusie leidden.
,,Nadat de explosie had plaats 'gevonden en er
brand was uitgebroken is van de Gezagvoerder

en de íe Stuurman goede leiding uitgegaan.
De brand is met de ter besc.hikking staande
mensen en middelen zo doelmatig mogelijk be-
streden en uiteindel-rjk gehee'l geblust" aldus
de Raad.
Omtrent het verlaten en zinken van het schip
oordeelde de Raad dat de Kapitein een juist
beleid heeft gevoerd bij zijn pogingen het
schip te redden en dat de íe Stuurman hem
daarin naar beste vermogen heeft bijgestaan.
De schepelíngen die de Kapitein geholpen
hebben bij de bestrijding van de brand en de
pogingen het schip voor zinken te behoeden,
hebben blijk gegeven van verantwoordelijk-
heidsgevoel, initiatief en doorzettingsvermogen.
De overwegingen van de Kapitein om het schip
door de bemanning te doen verlaten en de
maatregelen die hij heeft laten nemen zijn juist
geweest; hijzelf is als laatste, tezamen met de
Radio-Officier, van boord gegaan toen hij er-
van overtuigd was dat het schip niet meer te
redden was.
ln de nabeschouwing stelde de Baad de vraag
of er aanleiding bestaat om te onderzoeken of
het aanbrengen van een cofferdam tussen la-
dingtanks en pompkamer op nieuw te bouwen
schepen aanbeveling verdient.
Voorts werd gesteld, dat een rederij zijn offi-
cieren van up-to-date en uitvoerige instructies
dient te voorzien. Evenals bij het Engelse on-
dezoek naar de ramp met de ,,Mactra" werd
het installeren van inert-gas-installaties aanbe-
volen voor VLCC's. Hiertoe was, hangende het
officiële onderzoek, op grond van de onderzoe-
kingen door ICS en KSLA, door de Maat-
schapplj reeds besloten. Op de ,,Maeoma" is
deze installatie inmiddels geplaatst.

NIEUWS

de desbetreffende schepen zal een brief wor-
den gezonden met instructies voor het aan-
brengen van deze wijziging.

Ook het ldee No. 429 van 5e werktuigkundige
C. Casteliins betreffende ontluchting van het
Nalfleet 9-150 systeem werd gehonoreerd en
wel met een bedrag van

f 200,_
lnzender stelt voor het Nalfleet 9-150 systeem
te voorzíen van een luchtvaatje. Hierdoor wordt
voorkomen dat lucht in het ketelvoedingwater
terecht komt. Naar de mening van de Commis-
sie geeft dit idee ervan blijk dat inzender bij
de bedrijfsvoering betrokken is. Met weinig
kosten is dit idee met eigen personeel te reati-
seren. Besloten wordt dan ook de desbetref-
fende schepen instructies te zenden voor ver-
vaardiging en montage van een dergelijk lucht-
vaatje.

ldee No. 431 van 3e werktuigkundige G, .1. Vin-
gerhoed betreffende het verwijderen van CO2
uit de machinekamer kon worden beloond met
een bedrag van f 150,-
lnzender stelt voor zodanige wijzigingen aan te
brengen dat de M.K.-fannen kunnen worden

bediend vanaf het bootdek en worden gevoed
door de nooddiesel. De Commissie is van me-
ning dat voor noodgevallen geen pasklare op-
lossingen dienen te worden aangebracht.
lmmers, men weet niet aan welke apparatuur en
werktuigen schade kan ontstaan als, gevolg
van een voorval. Veeleer wordt ove.rwogen de
schepen eèn aantal suggesties te doen welke
mogelijkheden er zijn om de aan calamiteiten
verbonden moeilijkheden het hoofd te bieden.
ln dergelijke omstandigheden wordt een zeer
grote wissel getrokken op improvisatietalent,
inventivÍteit en vakkennis van het scheepsper-
soneel. ln ieder geval is naar de mening van
de Commissie onder de huidige omstandighe-
den en .gezien de ervaringen, het aanbrengen
van nog meer noodvoorzieningen niet gerecht-
vaardigd. De Commissie is van mening dat de
Ideeënbusbijdrage wel ten goede komt aan de
scheepsveiligheid. Aan alle schepen zal te zii-
ner tijd een aantal instructies worden gegeven
hoe na calamiteiten het bedrijf mogelijk weer
op gang kan worden gebracht.
Bovengenoemde inzenders alsmede de inzen-
ders van suggesties welke niet voor een belo-
ning in aanmerking kwamen, zijn ínmiddels ge-
detaílleerd ingelicht.

Enkele maanden hebben wlj - door gebrek
aan plaatsruimte - verstek laten gaan met
een verslag van de OVST-activiteiten, hetgeen
overigens niet wil zeggen dat het Bestuur van
deze vereniging heeft stilgezeten.

KLAVERIASSEN

Deze tak van sport wordt zeer druk beoefend
in verenigjngsverband. ln januari, februari en
maart werden de klaverjasavonden in het
Shell-Gebouw druk bezocht. Heuglijk feit hier-
bij is dat, buiten de vaste kern van spelers,
steeds meer verlofgangers van de vloot acte
de présence geven. Drie zeer geslaagde avon-
den dus voor de klaverjassers.

BINGO

Nadat in het verleden met groot succes een
aantal bingo-avonden waren gehouden, bleek
opeens de belangstelling zodanig verflauwd,
dat tot tweemaal toe deze avonden geen door-
gang konden vinden. Het Bestuur besloot het
nog éénmaal te proberen, en tot grote verba-
zing - en voldoening - van iedereen ont-
stond er plotseling weer een ware toeloop van
deelnemers. Zo groot zelfs, dat het record ge-
broken werd. Meer dan honderd dames en he-
ren zaten met verhoogde kleur - bin,go is
een spannend spel - aan de tafels in de
lunchkamer van het Shell-Gebouw.
Onder leiding van spellelder J. M. van Duyn,
voorzitter van OVST, en dapper bugestaan door
zijn echtgenote, staarde een ieder strak naar
zijn kaarten of het gewenste nummer afge-
roepen werd. Door het grote aantal deelnemers
konden ook de prijzen navenant groot zijn. Niet
alleen een tafel vol, maar ook een tuinstoel, een
cassetterecorder, een barbecue en als klap op
de vuurpijl: een vouwfiets. De spanni'ng steeg
zo hoog, dat de pauze een verademing was. De
slaatjes, gemaakt door de heer Koenraads en
z'1jn staf, vonden gretl.g, aftrek. Daarna werd er
weer doorgespeeld tot half twaalf. Natuurlijk
kon niet iedereen met een prijs naar huis gaan

- vreselijk sneu als je nu net dat ene nummer
te kort was gekomen voor die verleidelijke
hoofdprijs - maar desondanks was men het
er over eens dat het een gezellige avond was
gewesst, die spoedig door een andere gevolgd
moet worden.
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HooÍdwerktu ig kund ig e
W. J. J. vqn den Bèrg

Gezagvoerder
P. van Hassel

Hoofdwerktu igkundige
M. J. Moerland

HooÍdwerktui gkund ige
G. Vis van Heemst

Hoofdwerktu igkundi ge
J, van der Meyde

Gezagvoerder
J. Hagen

0nze

vloot-

iuhilarissen

W. T. Spier P, G, C. M. Passieux
gezagvoerder gezagvoerder
1948-8.4-1973 1948-19.4-',1973

Ook deze maand weer een drietal jubilarissen, wier jubileum-
virerin,g wU met plaatsing van een foto voor het voetlicht
brengen. Op 6 januari 1973 was kapitein D. A. C. Vermeulen
25 jaar in d'ienst, doch aangezien hij zich op dat moment voor de
Westafri'kaanse kust bevond, met de ,,Dallia" op weg naar
Bonny, kon onze Directie hem pas na aflossing voor verlof
voor een bezoek aan kantoor uitnodigen. Op 23 februari jl. ont-
ving hij uit handen van de heer D. Rodenburg, Directeur, het
gouden dienstembleem, waarbij tevens aanwezig was de heer J.

W. Paans, adjunct-Directeur (foto boven).

Op I maart í973 was het de heer J. Beekhuizen, Chef van de
juist op die datum officieel geformeerde sectie DFP/3 - Gages
en Administratie Vlootpersoneel, die met zijn echtgenote op
kantoor werd ontvangen voor uitreiking van het embleem voor
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Uloot- 25 jaar dienst. De heer M. de Jong, Hoofd Afdeling Financiën
en Ad;ministratie en tot 'l maart de directe chef van de he,er
Beekhuizen, belastte zich hiermede, waarbij ook adjunct-Direc-
teur J. W. Paans alsmede enkele andere naaste collega's van de
jubilaris aanwezig waren (foto midden).

Wat dienstjaren betreft ovedrof de heer A. van Bokkum, Chef
DFM/3 - Materialendienst, de overige jubilarissen ruim-
schoots. Op 2 maart jl. herdacht hij zijn indiensttreding - niet
minder dan veertigr jaar geleden - bij de Koninklijke/Shell
Groep. Met zijn echtgenote werd hij op maandag 5 maart ont-
vangen door de heer D. Rodenburg, Directeur, die hem in aan-
wezigheid van adjunct-Directeur J. W. Paans, het gouden dienst-
embleem met drie achtkants briljanten en het cijfer 40 opschroefde
(foto onder).

en

vÍal-

iubilea
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Bezuiniglng?
Als voorbeeld van hoe het niet
moet in een tijd van bezuiniging
kregen wij onlangs het volgende
toegestuurd:
,,Waarom moest een 4e stuurman

- via Zuid-Amerika ter plaatsing
op de ,,Viana" en afmonstering te
Aden - ten slotte te SingaPore
aan boord van d'e ,,Kos'icia" ko-
men?"
Laten we voorop stellen, dat er bij
het tewerkstellen, overplaatsen en
aflossen van o,ns vlootpersonee,l
ongetwijfeld wel eens foutjes ge-
maakt zullen worden; die zijn nu
eenmaal menselijk. Maar bovendien

,ook wel uitzo,ndering! Veel weten is
veel begrijpen. Helaas is het echter
maar zelden mogelijk bij iedere
mutatie alle daarbij betrokkenen
volledig over het hoe en waarom te
informeren. En dan wordt blijkbaar
wel eens te lichtvaardig aangeno-
men, dat er maar wat geknoeid
wordt.
Om het hier aangehaalde geval als-
nog even uit de doeken te doen:
op I februari 1972 werd de ,,Via-
na" genomineerd voor de vaart Rio
de La Plata/Pto Rosales. Aange-
zien niet bij benadering te zeggen
was, hoe lang het zou gaan duren,

Dubbel
Sedert onze leerllng-werktuigkundi-
gen van het bijhouden van een me-
moriaal zijn overgeschakeld op een
takenboek, verlangt de voorzitter
van de Examencommissie een wat
uitgebreidere rapportage omtrent
de betrokken leerlingen. ln over-
eenstemming met de gestelde ei-
sen is daarom een ,,Gedetailleerd
Rapport" opgesteld, hetwelk door
de hoofdwerktuigkundiEe moet
worden ingevuld en de periode
dient te dekken gedurende welke
hij een leerling onder zijn hoede
heeft gehad.
Het oude ,,Flapport van de Hoofd-
werktuigkundige", waar ,,Aan de
lnspecteur-Generaal voor de
Scheepvaart" boven staat, is zo-
doende komen te vervallen. Blijk-
baar is er hier en daar een misvat-
ting dienaangaande, want herhaal-
delijk ontvangen wU nu omtrent
de leerling-werktuigkundigen naast
het conduiterapport en het Gede-
tailleerd Rapport, ook nog het
(thans overbodige) Rapport van de
Hoofdwerktuigkundige. En dat laat-
ste is echt niet nodig, we hebbben
al papier genoeg!

Gevonden
ln de hut van een 5e wtk. aan
boord van de ,,Philjdora" werd op
10 augustus jl. een horloge gevon-
den, dat noch aan de vorige bewo-
ner noch aan de nieuwe bewoner
van deze hut toebehoorde. Degene
die meent, dat hij zijn horloge al-
daar kan zijn kwijtgeraakt, kan zich
wenden tot de sectie DFP/1.

Computergrapies
Dat de computerlijst, waarop de
movements van onze schepen. wor-
den vermeld, herinneringen op kan
roepen aan een bekend liedje uit
de 50er jaren, mag vreemd lijken.
Toch kan zo iets gebeuren. Wat
denkt u bijvoorbeeld van de vol-
gende notitie op de officiële lijst:
s.s. KENIA - eta Bukom 'l 8-2
í973 (want to change crew do not
know where do not now when).

Zoeken maar
Wij hebben het niet uitgerekend,
maar het heeft wel even tijd in be-
slag genomen voor een drietal wal-
employés. Een onzer zeevanenden,
die volgens opgave reeds deelnam
aan de collectieve ongevallenverze-
kering, zond een aanvraag in om
ook zíjn echtgenote mede te verze-
keren. Alhoewel de aanvraag werd
gedagtekend te Den Helder oP 9
januari 1973, verzuimde aanvrager
zijn naam en voorletters alsmede
zijn rang in te vullen. Was de
handtekening nou nog maar te ont-
cijferen geweest, maar nee hoor,
alle pogingen om er een naam van
te maken, faalden volkomen. Nu
kan je zo'n aanvraag terzijde leg-
gen met de opmerking ,,2'n eigen
schuld", maar dat zou niet van ser-
vice getuigen. Met de sPeurz in een
Sh,erlock Holmes eigen zette één
man zijn pogingen voort en wist
waarachtig (maar hoeveel t'tjd was
inmiddels verloren?) een aanvraag
voor epauletten en mouwbanden te
vinden met dezelfde hiëroglief als
onderschrift. Maar daar stond ge-
lukkig de naam bij. En zo kon de
verzekering alsnog worden afgeslo-
ten, al bleven wij met de verloren
tijd zltten.

t5 Laadleidingen
t6 Hoofdketel
Í7 Hoofdvoorlstuwingsinstallatie
l8 Dieselgeneratoren
tg BrandstoÍbunkertank
20 Ladingcompartimenten
2t lsolatielagen, bestaande uit;

a) houtkrullen en vezelglas
b) balsahout
c) Íoestvrijstalen membranen

22 Langsschot
23 Dwarsschot
24 Zij-ballasttanks

JA,r
o
I

.§ l§1ryj:ó

ri. r'r':r; _ :*

,ià

Í Bolsteven
2 Ladingtank-ontluchting
3 Dekverlichting
4 Dekkranen
5 Losleidingen
6 Gascompressorhuis
7 Radar scanner
8 Stuurhuis
I Accommodatie gezagvoerder

Í0 Accommodatie oÍÍicieÍen
Íí Eetsalon bemanning
í2 Kombuis
'13 Accommodatie bemanning
'14 Zwenhad

GAIIIl{IA

Íirb
/ta\
.- 1{

De nieuwe LNG tanker ,,Gadinia", eerste van een serie van zeven,
waarmee in 20 jaar totaal 90 miljoen ton LNG van Brunei naar Japan
zal worden vervoerd.

werd al spoedig - geheel terecht

- om een 4e stuurman verzocht.
Deze vloog naar Buenos Aires en
kwam op 4 maart aan boord.
Maar zie, op í8 maart reeds ver-
trok de ,,Viana" in ballast naar de
P.G. Zes weken later lag de ,,Kosi-
cia" te dokken in SingaPore en zou
op 7 mei gereed komen. De bedoe-
ling was om dan de lndia Coast oP
te gaan. Daar er geen 4e stuurman
aan boord was, diende deze ten
spoedigste te \.orden aangewezen.
En omdat de ,,Viana" omstreeks
die tijd in Aden zou lossen en nog
steeds (en toen onnodig) een 4e
stuurman aan boord had, werd
deze van daaruit naar SingaPore
gevlogen en op de ,,Kosicia" te-
werkgesteld.
Dit alles wetende kunnen wi.l stel-
len, dat met deze mutaties eerder
werd bijgedragen aan het in het
vorige nummer ter sPrake gebrach-
te, te verdienen mlljoen, dan dat er
afbreuk aan werd gedaan. Het zou
namelijk heel wat duurder geweest
zijn beide schepen Permanent met
een 4e stuurman te bemannen,
want de thans gemaakte reiskosten
zinken in het niet bij de dan in het
geding komende gagekosten Plus
,,overhead" !
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Vloolpersoncrticl
periode van t6 Íebruari l97B
t/rn 15 maart t97í3

Gehuwd

^?.?, E. M. Embregts, bediende, met mej. B. Tjasmi bin Moh. Sarpin;
23_.1: G.. ïerpstra, 3e stm., m,et mqi. G. Stenekes;
.9.9' M. Kruyshaar, 3e stm., met me:j. T. Noordermeer ;14.3: W. ï. vani den Berg, 3e stm., met mej. M. van Hoften.

Geboren:
18.2: Feodor_Cedric, zoon van F. A. M. Vergroesen,3e wtk., en mevr.

R. G. Vergroesen-Flombouts;
20.2: Jeroen René Eric en Jessica .Joanna .Martha, zoon en dochter van

R. van Westend,orp, 1e stm., en mevr. B. M. f. f.f. van Westen_
dorp-Wijsen;

21 .2: Jacco Fini, zoon van A. J. de Kraker,2e stm., en mevr. J. M. de
Kraker-De'kker;

27.2: Maureen A,letta, dochter van R. p. Jager,2e stm., en mevr. H. G.
M. Jagrsr-$6s'

28.2: Mark-Harmen, zoo,n van I. H. S. Brljde, 3e wtk., en mevr. J. Brijde_
Spaans;

28.2: lwan, zoon, van R. Lawerman, 3e stm., en mevr. W. Lawerman_
Santing;

4.3: Johan Adriaan, zoon van J. A. Koenraad, 3e stm., en mevr. G. p.
Koenraad-Sti-]|.

Aflossingen:
gezagv.: J. Hagen, P. Buisman, D. A. C. Vermeu,len, H. Barth, H. A.

Schelvis, F. Minkels, K. poort van ln,gen, F. Fekkes, A. ÉoÀi, f. W.
Sterringa;

íe stl_.: C. Haas, B. C. Visse,r, J. Klein Roseboom, J. van der Zouwen,
G. Verbrugrh,. J. J. van Schagen, p. puype, O. A. van Druten, W. C.

- Padmos, J. Mieras, J. M. Huygens I

2e.stl.: K- Cram,er, W. BeekmaÀ, p. ï. M. de Jonge, H. Slot, B. Hagen,
A. van Leeuwen, J. l. Boon, H. J. Sc,haaf, F. G. Ëranken, A.'f. Verh"eui,
R. Agema, G. A. M. Dorren;

3e stl.: A. J. W. Rommes, W.]. 1an den.Berg, A. Terpstra, C. Kamminga,
B. P. Flegout, J. de Nes, fl. Zitter, H. vaï popta, O. t. Vitt",fm"yËi,
H. Swen,ne, G. J. C. van Eeten, l. W. A. van ihienen, f. l. A. SeËie,
P. H. Jacobs, B. M. Stubbe, J. Boo,n,stra;

4e. stl.:. G. .T. Gerding, A. J. Kappers, H. H. van DUk, J. S. de Vos, A. L.
M. Nagelkerke, C. Timme.rs, D. Dankaart;

rad'io-off.: A. W. C. Wouterson, H. W. Snip, R. van den Berg, A. J. van
Steensel, C. P. Verschoor, D. R. van dtei Heide, J. van der"'Eyk, H. À.

. _vani der Made, C. H. van Herp, S. H. van Gessel;
hfd.wtk.: L. C. Spoon, H. de Jo,ng, J. B. Biondina, G. Vis van Heemst, J. H.

^ Veen, F. in 't Veld, J. J. Binkhorst, J. F. Spiering, W. j. J. van Aen Éàrj;
2e^wtk.: P. F. Buiil, C. H. _de Koning, F. Bakker, I de Jong, C. C. BarteË,

G. G. Wolsink, M. F. Koens, J. È. C. Viertelhauzen, AI'ae Jong, e. À.
Ankerman;

3e_wtk.: J. Qualm, J. W. van Hoof, C. A. van Esveld, F. C. Sant, B. p.
Droogendljk, A. P. Grootenboer, E. Hendrirkse, R. Bos, R. R.'Witte_
veen, N.. P. _Dekker, W. Ver,hagen, H. A. M. Heyens, Fl. F. M. ten
Hoonte, J. J. Timmers, E. P. Walop;

4e wtk.: A. Bosch, R. J. Rodolf,.J. J. Cee,len, R. F. Hamar de,la Bretho_
lièrg, I Labeur, P. A. va,n Schuppen, M. F. Stoltink, L. A. ten Harkel,
M. C. H. Waaldiijk, D. Roodnat;

Se_wtk.: P. J. Steevensz, J. Lagcher, M. van Bethlehem, W. van der plas,
R. C. Duyts, H. vanr dle Water, F. H. de Jong, A. H. A. M. Molenaar,
J. van 9eters, D. E. F. _Bernardus, .I R. Spo-élstra, E. C. A. Vierling,
F. A. Wiemans, H. C. Dljkstra, J. Kruize, 

'8. 
Denker, l. Water, A. j.

Bru.i,ning, L. M. Dijkhuizen, M. A. E. M. Krom, T. W. p. B. Vermolen,
C. W. H. van den Heuve,l, A. H. Greve,link, A. Oost, H. J. Koopmanj

Il.wtk.: E. S. R. Noord,huis;
sch.voorman.: A. B. van Essen, H. L. Klop;
sch.vakman l: R. Stuifzand, E. J. A. van Àrcken, R. Böck;
sch.vakman _ll: G. Otter, R. W .van Rooyen, B. Croese;
sch.gezel a/w: J. Booy, A. F. Figaroa, G. Baak, J. A. 

'schaarman, 
G. J.

van Delft, F. Oostd:Uk, H. A. de []uirer, D. F. W. Abraham,, J. p. Schuur_
bierq l. van Spaandbnck, G. Buys, C. T. M. Santbergen, L. Neeleman,
C. H. Roozendaal, W. Abels, H. *A. Westhoff, p. i ae Bruin, J. E.

9"|fU.n,.C...Ouwehand, J. A. Klarhotz, W. J. Eve.rs, R. A. M. Jansen,
P. Nobel, W. R. v. d. Broek, P. J. M. van Dillen, N. L. p. Stans;
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aank. sch.gezel a/w: H. Krotwaar, J. R. Ecoma-Verstege, C. G. Janmaat,
A. ï. To,lrlenaar;

hoofd voqding: D. A. Sinnemar, N. L. Zwikker;
sch.kok: G. S. Sinnema, W. W. Huygen;
aank. kok: J. v. d. Horst;
hoofd bedtiend,e: W. D. Anthonio, G. Braste,r, L. J. Wurlder;
bediende: G. A. Marhyssgn,^L. J. Schatk, p. L. M. Smàfi,-Ë. J. J. Dekker,

J. A..Small, G. Doyer, J. C. A. aen Hjan; 
- '

bediende a/d: H. Zaat, J. H. Drexler, K. N. Smit, R. A. Herrmann.

Tewerkstellingen en overplaatsingen:
m.s. Abida: ll.stm. P. Haas, ll.wtk. A. J. M. Janssen;
m.s. Acmaea: 4e stm. p. J. Urban, I,l.stm. J. F. Breys, Se wtk. D. Mots-hagsn, radio-off. J. Va,lk, sch.vakman I W. Gerritóen, ;.h.G.;i u7;-l

L I V Vissers, F. v. d. La,ngenberg, H. N.-óekker, n. t. öroeneïetà.
M. J. Heitigers, H. T. Goverts]aank.ïch.g..it uli ë. il"i, r,"JiJrËà:
d:ing G. vanr Driel, bediende H. Kranendónk, J.'R. L. ";; T";.;b'r-rg,
b,edriende ald p. J. Witteveen;

s.s. Arca: 3e stm. P. A. B. de Ruiter;
m.s. Camitia: wnd. 2e stm. p..Vijfhuize, 4e stm. H. Schippers;
s.s. Capiluna: wnd.4e wtk. A. À. Koni.lnendijk, sc,h.vakman ll ph. Loo_

mans, sch geze.l_a!w E. W. v. d. Horst, bediénde J. J. S;hoÈe, Ueàiena,"
a/d L. T. A. C. Boodakker;

s.s._Capisteria: íe stm. B. R. Teuben, wnd.3e s,tm. J. M. B.van Kessel,
l.fd,yt[ .8. N. Groen, 2e wtk. W. Vro,ling, 3e wtk. C. parrel, Sel w*.
N. H. BUl, radío-off. G. Dekker;

m.s. Ci,nulia: 1e stm. A. J. Bloem, hfdr.wtk. G. Braak;
m.s. Crania: 2e stm. !. Zwart,3e stm. M. A. F. Wanders, 3e, wtk. J. A.

Starreveld, 5e wtk. J. C. Butler, ,ll.wtk. C. G .A. Hoenders;
m.s. Dallia: wnd,.3e stm. W..Holwerda,3e wtk. A. Verwey, wnd.4e wtk.

J. Douma, sch.gezel a/w M. ten Kate;
m.s. Daphne; 3e stm. B. Koppe;
m.s. Diadema: 3e stm. C. p. Weerheim,, hfd.wtk. C. W. Sto,lk, 2e wtk.P. G. Ee,kman, Se wtk.-i. H. Jansen, it.w*. f. den Dekker, .aOio_olf.

I 1 Bq, capataz C. Boo Davila, man.esp. l. Garcà-àioÉ, ,;;;;:
9. I-tey Charlin, B. Lago Vilas, mar.int. A. Alonso Alvarez, j. Dopazo
Soto, E. Goce Molde!! R. lnsua Sanrtamaria, :. na.;o fàrnàn:a"r,i. [.
Seoa,ne Fervenza, F..Toucedo pin,tos, R. J.'Trabazos fe,rÀi"&=-, f
mar.int. .J. B. Lopez Nie,to, B. varela Rodriguez, coc. M. Fernandez
tlanco, cam. A. Barros_Àríiguez, J. Dieguez-Garcia, A. A. Salgueiro
Rodrigu.ez, cam.trip. H. Ghap-ela Malvidol sch.voorman J. C. van"Willi
,gen, sch.vakman II M. A. G. paardlekoop,er;

m.s. Diloma: gezagv. E. J. Stapper, le stm. W. Drost,3e stm. J. A. M.
Sneek, 5e wtk. W. P. vanr Dam., Se wtk. C. Caste,lijns, radio-off. J. M.
J. C. Nederpelt;

m.s. Djone.: wnd.4e wtk._J. A. Swiers,5e wtk. H. L. Hendrison;
m.s. Dosina: sch.g.ezel alw l. H. Oosterhof;
s.s.. Kabylia: 1e stm. P. Hoogeste,ger, 2e stm. E. J. .J. Eelman, Se wtk.H.l. P, Tesser, radio-off. C-. H. É. J. van der ploeg;
s.s. Kalydon: 3e stm. F.-T. J. van Manen, wnd.4e *ïÉ. W. K. de Voogd,

hoofd' voedin,g R. M. Bruno;
s.s. Kara: 3e s,tm. M. M. Scheele, wnd. 4e wtk. R. M. Hendriks, 5e wtk.

W. E. A. Sliedrecht;
s.s. Katelys-ia: gezagv. J. H. Korsen, 2e stm. F. L. A. Bloot, 3e stm. H. J.

Lenstra, 2e wtk. S. Straub, 3e wtk. T. Scholte, Se wtk. p. van Santen;
s.s,.Kelletia: _gezagv. P. J. F. de Beus, .l e stm. R. Knol, wna. Se wtt<.

W..J. van Verlze, 5e wtk. E. J._van den Brink, 5e wtk. p..Naaktgeboren,
radio-off. P. W. Veygen, hoofd voed'in.g M. van Hagen; "

s.s. Kenia: grezagv. J. P. Jongbloed, je sim. p. SneJ, Se wtk. S. J. Breed_
vold;

s.s. Kermia: Í.e stm. E. Q. Abbas, 2e stm. H. B!.1'vank, 4e stm. N. J. C. M.
van dler Palen, rhfd.wtk. E. Rouw, wnd. 3e wtt<. l. V. W. M. Danièls,
5e wtk. F. S. Koolen, ll.wtk. E. J. Genema,ns;

s.s. Khas'iella: 5e wtk. R- M. Eebes;
s.s. Kopionella: 2e wtk. B. Oud,kerk, 5e wtk. S. J. Swart;
s,s. Koratia: gezagv. P. J. Kalkman, 2e stm. G. L. A. Martens;
s.s. Ko,rovina: gezagv. S. Harders, 3e stm. J. J. J. van Beek, ,ll.stm. D. A.

P. Sluimer, wnd. 3e wtk. J. M. J. Hamers, radio-off. p. À. van Roomr
s.s. Kosicia: 2e wtk. K. J. Faasse;
s.s. Krebsía: hfd.wtk. J. B. J. Jo,nker, wnd. 4e wtk. J. H. Verhaaf, 5e wtk.

J. Verhagen, 5e wtk. W. Koo,l;
s.s. Kryptos: 1e stm. H. G. Wille,msen,3e stm. M. Buth, wnd.3e wtk.

P. F. van Díjk, 5e wtk. P. J. W. Hoogendoorn, radio-off. G. HuÈ_
bergen;

s.s. Kylix: 2e wtk. J. Kruysse;
s.s. Lovellía: gezagv. M. E. Wolpe,r, 2e stm. A. Vlaar, wnd. 2e wtk. A.

van R!.1'swijk;
s,s. Macoma: wn,d. 2e stm. M. C. Kalkman, wnd. 3e stm. C. Doolaard,

!e .wtk. J. Wielart, wnd. 3e wtk. W. J. van der Veer, radio-off. J. D.
Dieker, sCh.vaLkm,an I R. Groot, sch.gezel a/w R. de Groot, E. B. de
Niiet, W. Pronk, H. A. Roefs, aank. éch.gezel a,/w R. K. p. M. Niec,
sch.kok W. v. d. Korf, bediende a/d A. dé Vries;

s.s. Metula: ll.stm. A. M. Borgart, hfd.wtk. p. valn der Hout, Se wtk.



P. J. Zwartelé, sch.voorman P. H. A. v. d. Putten, sch.vakman I J. Brob-
bel, sch.vakman ll J. P. de Landes, sch.gezel a/w W. de Graaf, W. M.
v. d. Poe,l, F. G. M. van Kleef, M. Martinez, W. de Vries, F. Krom-
jongil'1, p. Luyten, G. J. Bosch, aank. sch.gezel alw l. W. v. d. Steen,
s,ch.kok J. S. W. Martens, hoofd bediende H. Domselaar, bediende
H. de Ruig, F. Salome, bediende ald P. C. J. L. H. Smetsers, koksmaat
R. Vermeulen;

m.s. Niso: ll.stm. J. W. H. B. ter Braak, ll.stm. D. F. A. Maljers, hfd.wtk.
C. G. Pusch, wnd. 4e wtk. J. D. van der Pas, 5e wtk. C. G. Volme.r,
,ll.wtk. L. Blokpoel, J. Snapper, capataz R. Raimundez Collazo, man.esp.
I Gonzalez Davilla,2' man. F. Diaz Prado, B. regades Hermo, mar.int.
G. Comesafra Fernandez, V. Crespo Fontenla, M. Garcia Malvido, E.
Lago Alvarez, B. Matilde Montero, B. Rey Lorenzo, A. R. Rial Vernet,
S. Toucedo Miguez, 2" mar.int. J. Novelle Cabaleiro, J. Rodriguez
Cabral, coc. A. Martinez Amoedo, cam.may.do. E. Cruz Buyo, èam.
F. Loureiro Gonzalez, C. Rociriguez Rodriguez, cam.trip. J. Ferro
Alvarez;

s.s. Ondina: gezagv. B. de Boer, wnd. íe stm. G. C. Peters,2e wtk.
J. Smid, wnd.3e wtk. J. J. Schuddemat, wnd.4e wtk. P. D. Koudenburg,
5e wtk. A. ). Zon,5e wtk. F. W. Mooiweer;

s.s. Onoba: 2e stm. J. van der Klooster ;

s.s. Patro: gezagv. G. Heising, 3e stm. J. van Rooyen, 3e urtk. R. G.
Hoebo,er, 5e wtk. L. J. Stam, ll.wtk. H. J. de Bordes, radio-off. M.
Platschorre;

s.s. Philidora: wnd. 3e stm. A. Dijkhuizen, wnd. 3e wtk. J. G. van Werd,
wnd. 4e wtk. A. G. A. de Graaf;

s.s. Philline: wnd. 4e wtk. A. B. G. Biesheuvel;
s.s. Phili.ppia: wnd. 4e wtk. A. B. M. Peeters;
s.s. Sepia: 2e stm. P. J. Muntjewerf, 5e wtk. B. van den Ban, ll.wtk.

H. M. D. Thesing'h, radio-off. P. L. Linders;
s.s. Vasum: 2e stmL. R. J. de Wit, wnd. 3e stm. G .van Seters, 5e wtk.

P. Lautenbach, 5e wtk. J. Esselman;
s.s. Vitrea: 4e stm. A. H. den Bree,ms;
s.s. Vivipara:'l e stm. R. van Westendorp,4e stm. P. J. van den Driest,

5e wtk. J. G. van der Poel;
s.s. Zafra: 5e wtk. J. Moerbeek.
s.s, Zalia: 2e stm. R. Hendriks, 2e wtk. J. H. S. van der Pas.

ïerug van tijdelijke tewerkstelling ,,Shell B.P. Nigeria":
íe stm.: B. van Westendorp.

Terug van tijdelUke tewerkstelling,,Curagaosche
Scheepvaart Maatschappij:
4e wtk.: J. J. de la Fuente.

Over in tijdelijke dienst ,,The Shell Company of Qatar',.
'le stm.: A. J. Both.

Over in tijdelijke dienst ,,Shell Nederland Raffinaderij B.V.":
Íe stm.: D. J. van der Maat.

Naar militaire dienst:
4e stl.: G. T. Ge,rding, F. Biethoff.

Aangesteld als:
4e stm.: N. J. C. M. van der Palen;
5e wtk.: J. C. Butler, W. Kool, B. van den Ban, C. G. Volmer.
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Wal-

iubilaris

M. Gerrltsen
Sectie DFP/2
1963-1 1 .2-1973

!n memoriam

Op 21 februari overleed te Dordrecht op 69-jarige leeftijd de
heer L. J. Marico, laatstelijk werkzaam bil Sïeli Tankers als
hoofdwerktuigkundige Hij verliet de Maatsthappij op í_6_19SB
met pensioen, na 20 dienstjaren.

van der

15



Mutaties walpersoneel
perode 1í.2.73 t/m Í0.3.73

ln dienst
1.3 R. Hoogendoorn - sectie DFM/í3 (ex vloot)

Uit dienst
í.3 P. van der Stifl - sectie DFM/I3 (pensioen)
1.3 mevr. A. J. van der Velden-van der Marel - sectíe DFP/3
1.3 mej. E. H. Besselink - sectie DFF/4

In militaire dienst
6 3 B. J. Risseeuw - sectie DFP/3

lnterne mutaties
1.3 Sectie DFFi3 in sectie DFP/3
í.3 A. Vasbinder van DFF/2 naar DFP/3
í.3 mevr. A. de Graaf-Bos van DFP/í naar DFP/3
1.3 mej. E. Otto van DFP/I naar DFP/3
1.3 mej. J. R. M. Ravenek van DFP/1 naar DFP/3
í.3 N J. Th. M. Schoots van DFP/1 naar DFP/3
1.3 M. Gerritsen van DFPI2 naar DFP/3
1.3 mevr. L. E. H. M. Lindeman-Oosterom van DFPI2 naar

DFP/3
1.3 mevr. H. L. Mostert-Moret van DFP/2 naar DFP/3

v V?

Bruidspaar uan de maand

Het in het teken van de scheepvaart staande stadhuis in Alblas-
serdam biedt voldoende attributen om het huwelijk van een zee-
varende te markeren. Derde stuurman E. J. Fröhlich en ziin
bruid, Mei. J. van der KnijÍÍ, die het lachende bruidspaar van de
maand vormen, poseerden gaarne voor de Íotograaf om aldus
de collega's ervan in kennis te stellen, dat zij op t5 februari jl.
in de huweliiksboot stapten.

Clussen schip en kcr
twaalfde jaargang no. B - april 1973
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blad? KUk nog
eens goed om u heen aan boord; ongetwijÍeld zijn er vejligheids-
aspecten die zich lenen om te worden uitgebeeld in een aÍÍiche.
Elke maand plaatsen wij een van de inzendingen en de inzender
krijgt op zijn rekening een bedrag van f 50,- bijgeschreven.

Ook voor de in-
zender van dit
ontwero viiftio
gulden als belo-
ning. Heeft u uw
ontwerp, uitge-
drukt in woorden
of in een teke-
ning, reeds ge-
zonden aan de
Redactie van dit

í6


