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AÍscheid hr. G. den Bakker
adiunet-directet'rr
Shell Tanl<ers Ír.v.
Op 30 december jl. vond het aÍscheid plaats van de heer G. den Bakker,
na niet minder dan 37t/2 iaar dienst bij de Koninklijke/Shell Groep. HU

begon zijn carrière in iuli 1934 als 5e werktuigkundige en beëindigde de-
ze eind december jl. als adjunct-directeur van de grootste tankvaartre-
derij van Nederland. Met een dergelijke staat yan dienst was het geen
wonder dat, behalve vele personeelsleden, zowel van de vloot als van
de kantoororganisatie, ook zeer velen van buiten het bedrijÍ hun op-

wachting maakten in het Shell-Gebouw om aÍscheid te nemen van de
heer en mevrouw Den Bakker.

Mede door zijn lidmaatschap van vele commissies, door zijn uitgebreide
kring van relaties zowel binnen de Groepsorganisatie als daarbuiten, was
het aantal bezoekers dusdanig, dat twee afzonderlijke aÍscheidsrecep-
ties moesten worden gehouden.

Terwijl de heer en mevrouw Den Bakker, na in de hal te zijn verwelkomd,
werden ontvangen door de heer Bodenburg, verzamelden tegen half vijf
het walpersoneel en een aantal verlofgangers van de vloot, alsmede be-
stuursleden van de C.N.O.O.K.S., zich in de grote lunchkamer op de
9e verdieping.
Nadat de scheidende en zun echtgenote door de leden van het ,,manage-
ment team" waren begeleid naar de grote zaal, hield de heer Rodenburg,
Directeur onzer Maatschappu, een toespraak, waarin hij onder andere de
loopbaan van de heer Den Bakker schetste. Vanaf het prille begin - 

juli
1934, toen hij als 5e werktuigkundige monsterde op de oude,,Marpessa"

- liet de spreker de successleve rangen als werktuigkundige van de
heer Den Bakker de revue passeren, om vervolgens te komen tot de pe-
riode waarin hij als 2e werktuigkundige was belast met het toezicht op de
verbouwing van de ,,Macoma".
,,De ,,Macoma", toen een tanker van ruim 12.000 ton draagvermogen,
was tijdens de oorlogsjaren omgebouwd tot een zogenaamd ,,flat top",
geschikt om als vliegdekschip dienst te doen. Je kende het schip reeds
r.rit de oorlogsjaren en tijdens je verblljf in Holland werd je aangewezen
om als 2e werktuigkundige toezicht te houden op de verbouwing van dit
vaartuig tot een echte tanker. Dit was eigenli.lk het begin van je wal-
dienst. Je nam, als de omstandigheden daarom vroegen, zelfstandig je
beslissingen.
lk moet wel zeggen dat deze karaktertrek een van de aanbevelingen
vormde voor je verdere promotie. Het persoonlijk en zakelijk contact in
ons beheersteam was uitstekend.

Hoofdwerktuigkundige

ln mei 'l 953 werd je hoofdwerktuigkundige, op de,,Chama". Doch dit
duurde niet lang, want in januari í954 werd je tewerkgesteld in de walor-
ganisatie te Rotterdam, als technisch inspecteur."
Na vervolgens de jaren te hebben belicht die de heer Den Bakker door-
bracht als superintendent engineer in Singapore, in Japan, en daarna
weer in Singapore, later als Senior Superintendent Engineer en vanaf
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november 1960 als Manager van Engineering Department, vervolgde
de heer Rodenburg:

,,ln Íebruari 1962 haalde de Maatschappu je naar Rotterdam terug, waar
je werd belast met de leiding van de Sectie Reparaties. Je grote werklust,
je technische ervaring en kennis, je capaciteit om onder alle omstandig-
heden het hoofd koel te houden en de draagwijdte van je beslissingen te
overzien, en - Iast but not least - je gevoel voor humor waren ,,as-
sets" die je eigenluk al voorbestemden voor de functie die je vanaf
vandaag neerlegt.

Kroon

Weloverwogen werd je dan ook per 1 januari 1964 aangesteld tot Mana-
ger van de toenmalige Vloot A, op I januari 1965 tot Chef Technische
Dienst, om op 1 oktober 1967 te worden benoemd tot Hoofd van de Af-
deling Vlootbeheer - fleet manager - en adjunct-Directeur van Shell
Tankers N.V. Dit nu was de kroon op je carrière, op een leven van hard
werken, en de beloning voor je bereidheid meer dan het volle pond te
geven. WU hebben je leren kennen als een spil waarom vele raderen
draaien, en ik wil daaraan toevoegen, dat je ook het raderwerk zelf
goed gesmeerd hield, en dit laatste zeer zeker niet dubbelzinnig be-
doeld.
Wíj zullen je node missen, maar dit ogenblik komt voor een ieder van
ons. Het feit, dat de heer Den Ouden je opvolgt schenkt ons vertrouwen
en wU weten de leiding van de afdeling Vlootbeheer in goede handen.
lrrlevrouw Den Bakker, u persoonlijk wil ik ook graag hierbij betrekken.
lmmers, wij beseffen, dat de werkzaamheden van uw man dikw'rjls tot
gevolg hadden, dat u alleen thuis zat. En kwam hij thuis, dan was het
meestal met een tas met huiswerk, zodat hij geestelijk toch nog afwezig
was. lk weet, dat u altijd bijzonder veel begrip hebt opgebracht voor de
oroblemen waarmee uw echtgenoot werd geconfronteerd, ook begrip
voor de weinige uren die hij aan u en uw gezin kon wijden. Er breekt nu
een tijd aan, waarin hierin verandering zal komen, al twijfelen wU er aan,
dat hij zonder meer met pensioen zal gaan en níets meer zal doen. Wij al-



ten wensen u, dat u beiden nog vele jaren samen in gezondheid zult
kunnen doorbrengen, tezamen met uw kinderen, waaronder in het bij-
zonder u beider haast legendarische tweeling.
Geert, mag ik je dan nu verzoeken enige vaarwel-geschenken te willen
aannemen die je collega's van vloot en wal hebben bijeengebracht. De
bljdragen waren zo overweldigend, dat ik je de ,,balance" hiervan eerst in

de vorm van een cheque wil overhandigen. WU laten dit alles vergezeld
gaan van de wens dat je er tot in lengte van dagen een nuttig gebruik
van zult mogen maken."

Cadeaus
De cadeaus, bestaande uit een metaal-draaibank alsmede een filmprojec-
tor, werden daarna door de scheidende onthuld, die zich bijzonder ver-
rast toonde en in het begin van zijn toespraak moest bekennen, dat hij na
het aanhoren van de woorden van de heer Rodenburg en na aan-
schouwing van de prachtige cadeaus van het gezamenlijk personeel
perplex stond. ,,Het is voor mij moeilijk op dit moment mljn gevoelens
onder woorden te brengen. ln elk geval aan u allen, die hebben mede-
gewerkt om dit aandenken mogelijk te maken, zowel vloot- als kan-
toorpersoneel, mijn hartelijke dank. lk begrijp wel, deze woorden zeg-
gen niet veeÍ, maar ze ziin met overtuiging gemeend. Ook de blijken
van belangstelling bij mUn pensioneríng in de vorm van telegrammen en
brieven hebben mlj diep getroffen.
!-let heeft mU tudens mijn loopbaan bij Shell niet aan variatie ontbro-
ken. Men stelt mU wel eens de vraag: ,,Wat was de mooiste tijd in je
loopbaan?". Mijn antwoord daarop is dan altijd ,,EIke periode, zowel op
zee als aan de wal, had zijn aantrekkelijkheden".

Groter
Gedurende mijn dienstperiode heb ik de schepen in grootte zien toene-
men van 150 d.w.t. tot 210.000 ton draagvermogen; machinevermogens
ontwikkelden zich eveneens op spectaculaire wuze. Voeren wr.y" tot het
einde van de tweede wereldoorlog praktisch uitsluitend met motorsche-
pen en ook enige schepen met triple expansie-machines, na de oorlog
deed bij ons de turbine en de zogenaamde K-klasse van'1 8.000 ton zun
intrede; aan de bouw van deze schepen heb ik nog mogen meewerken.
Dat het varen met deze schepen en installaties nog wel de nodige pro-
blemen opleverde, zowel voor kantoor als voor het varend personeel,
was te begrljpen. Na 1957 zag men in Europa de scheepsgrootte al snel
toenemen tot plm.50.000 d.w.t., waarna in de periode 1964-1968 de
draagvermogens groeiden van 70.000 tot 2l0.000 ton. Ook daar heb ik
aan mogen meewerken.

De gaande en komende man.

Ons korps offícieren is wat betreft de ervaring met deze schepen meege-
groeid, alhoewel Ík mij realiseer dat hier het nodige werk voor is verzet.
Ondanks de vrij ingewikkelde installaties waarmee wij werden geconfron-
teerd, kunnen wij hier op kantoor tevreden zun met de behaalde resulta-
ten en ik geloof persoonlijk, dat drit ook in de toekomst zal gebeuren, ik
zou buna willen zeggen, ondanks de kortere dienstperioden."
Na vervolgens te hebben belicht welke ervaringen men vroeger opdeed
wanneer men werd geplaatst op een schip waarvan de gegevens op kan_
toor nauwelijks bekend waren, alsmede met hoeveel plezier hij de func-
ties in het Verre Oosten altijd had vervuld, memoreerde de heer Den
Bakker hoeveel steun hij heeftrnogen ontvangen van zijn collega,s.

Dank

,,Vy'at de afgelopen B jaar betreft kan ik zeggen, dat de taken verbon-
den aan de diverse functies m!.1' mogelijk zljn gemaakt door de loyale
steun van alle medewerkers in de toenmalige fleet unit ,,A", Technische
Dienst, DFT, en sinds l oktober í967 in de vlooteenheid DFM. Vanaf
deze plaats aan u allen hartelijk dank.
Ook een woord van dank aan het vlootpersoneel in het algemeen, met in
het bijzonder gezagvoerders en hoofdwerktuigkundigen, met wie ik uiter-
aard meer contact heb gehad. lk heb er bewondering voor hoe allen hun
taak hebben volbracht. Een woord van appreciatie ook aan het lunch-
kamerpersoneel, de chauffeurs die mij zo dikw'rjls over de verkeerswe-
gen voerden, en de bodes-
Mede ook dank aan mijn echtgenote; menigmaal heeft zU het zonder
mU moeten stellen als ik op pad was voor de Maatschappij. Zij heeft al-
tijd veel begrip gehad voor mijn afwezigheid. En tenslotte, mijn grote er-
kenteli.lkheid en dank aan alle leden van het ,,management team" voor
de buitengewoon goede samenwerking die ik heb mogen ondervinden.
Aan u allen tevens mijn beste wensen voor de verdere toekomst."

AÍscheid
Nog geruime tljd was er daarna gelegenheid afscheld te nemen van de
heer Den Bakker en zijn echtgenote, doch om half zes moesten dezen
noodgedwongen zelf vertrekken, daar zich inmiddels bU de Directie-
lunchkamer een bijzonder groot aantal relaties had opgesteld om de
scheidende de hand te drukken.
Het is een onmogelijke taak allen op te noemen, die de gelegenheid had-
den aangegrepen om van de adjunct-directeur van onze Maatschappu af-
scheid te nemen. WU troffen er mr. G. A. Wagner, President-Directeur
van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, directieleden
van werven, scheepvaartmaatschappijen en andere bedrijven. Ook leden
van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, van
commissies, verder functionarissen van andere Shell-maatschappUen.
Kortom, tallozen die de heer Den Bakker in zijn functie hadden leren ken-
nen en waarderen.
Een waardig besluit van een boeiende carrière.

Mede namens mijn echtgenote aan U allen, van de vloot en van
kantoor, hartelijk dank voor de belangstelling en de goede
wensen bij mijn afscheid. lk ben U zeer erkèntelijk voór de
nuttige en fraaie cadeaus die ik mocht ontvangen bij deze ge-
legenheid. G. den Bakker
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van 28 december
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Hierboven een blik in de zaal tijdens de toe_
spraak gehouden door de heer 

-D. 
Rodenburo.

Dire.cteur van onze Maatschappij, ter getejei_
heid.yan de jaarwisseting. oé'téfst níeriii is
ats butage- gevoegd bij het januari-nummer van
,,russeÍ, Schip en Ka", terwijl een aantal extra
exemplaren aan alle schepen ls verzonden.

t::i!:

i:ntr

Mededelingen
vqn de
Direclie

.9g t*l H. den Ouden, Hoofd Afdeting
Vlootbeheer, is met ingang van 16 de"-
cember Í97Í benoemd tot Algemeen
Procuratiehouder van onze Maaischap_
pu.
De heer H. Stobbe, Chef Werktuigkundi_
ge Dienst Vtoot B (DFM-23), treèft màt
ingang van í februari 1g72 d,e dienst der
Maatschappij verlaten om elders in Ét
bedri.l'fsleven een functie te aanvaarden.
De heer1(. J. Wiessner, Chef Werktuig-
kundige 

-Dien.st 
Vloot A (DFM-22), heJft

9".!99. Stobbe met ingang van 1 februa_ri 1972 opgevolgd als CfreJ OfV_Zg.
lJe heer J. van Duuren van de Sectie
DFM-22 is met ingang van dezelfde da_
tum belast met de leidinq van de Sectie
Werktuigkundige Dienstïloot A (DËM:
22).

É"ë$*ffi
,*+. " i -.

ios-r:iè'ie.ri, i't§s 
2§J:2:7:| ::

'r.;ii,,';r,rr,r,.7t,r $., ,i.ii;
712' ,a.;i'i2
1ï3 :.§, i:ri;
?14 :§. ,1;;t2'
71'§ ',t,?.,r;,-v2:,
7Í6" í$.:r-72:

Go rn rn od orerlríisse ! i n g
bii de vloot vcttt STUI(

Als-opvolger. van commodore James Brittain, oBE, die na 3r dienstjarenop 3l december jl. met pensioen i. g"gràn, i" Ue.no"ra
Captain John Davison.

Kapitein Davison, die sedert mei 1946 in dienst is van de Koninklijke/Shell Groep, doch reeds in 1933 .1.n i""r"iÉnàL carrière begon, kreegzijn eerste commando in n.ovember-Í9si. Vanaiigoa neett-tri;"ïËt 
"àà:mando gehad over verschiilende schepen 

""n a"'àoo.oo0 tons krasse.
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Rekening houdend met de op de zeevaaÉ-
school behaalde cijfers, met de aan boord tij-
dens het eerste vaarjaar uitgebrachte conduite-
ÍappoÉen alsmede met de beoordeling van me-
moriaal en cijÍerboek door de rijksexamencom-
missies wordt elk jaar nagegaan wie de beste
leerlingen van onze Maatschappij zijn geweest.
Dit jaar waren het de heren A. Dijkhuizen en R.
Denker, thans dienstdoend als 4e stuuman aan
boord van het m.s, ,,Acteon" respectievelijk 5e
werktuígkundige aan boord van het s.s. ,,Lovel-
lia", aan wie deze eer tebeurt viel.

Op 22 december jl. waren beide leerlingen met
hun ouders en verloofde door de Directie uitge-
nodigd om een bezoek te brengen aan het kan-
toor aan het Hofplein, om aldaar de hun in ver-
band met hun prestaties toegekende pruzen in
ontvangst te komen nemen. Het gezelschap
werd in de hal van het Shell-Gebouw verwel-
komd door de heer Van Leeuwen, Chef Sectie
Scheepsofficieren (DFP-1), die hen naar de
filmzaal op de 9e etage begeleidde, alwaar het
voltallige Management Team, alsmede het be-
stuur van de CNOOKS hen reeds wachtten.
ln zi.1.n toespraak tot de gasten memoreerde
onze Directeur, de heer D. Rodenburg, dat, al-
hoewel de jeugd de laatste jaren veel van zich
laat horen - hetgeen, zo voegde hlj toe, overi-
gens hun goed recht is - het ook gemakkelijk
te accepteren valt wanneer blijkt, dat z'ij niet al-
leen hun rechten kennen, maar ook hun plich-
ten. En uit de in het afgelopen leerlingenjaar
over beide leerlingen uitgebrachte conduites
bleek duidelijk dat zU, buiten de juiste instelling
voor het beroep van zeevarende, hun werk met
grote plichtsbetrachting hebben gedaan en
daarbij de memorialen en het cijferboek hebben
bijgehouden op een wuze die door de rijksexa-
mencommissies als zeer goed werd beoor-
deeld.
l-let was moeilijk geweest om een passend ge-
schenk voor beide officieren te kiezen, daar de
heer DijkhuLizen op de BS-cursus voor de door
hem behaalde cijfe,rs reeds was beloond met
een k'rjker. Dacht men oorspronkelijk de heer
Denker te kunnen verblijden met een A,VO-me-
ter, voorzichtige info,rmatie leerde dat hij hier
reeds over beschikte. Om. die reden was de
keus van de Directie gevallen op een polshor-
loge, met chronometer en stopwatch, een ge-
schenk, dat de heer Rodenburg hun aan het
einde van zijn toespraak overhandigde met zijn
hartelíjke gelukwensen mede namens zijn colle-
ga's in de walorganisatie.
Zoals gebruikelijk, had ook de Club van Neder-
landse Oud-gezagvoerders en Oud-hoofdwerk-
tuigkund,igen van de Koninklijke/Shell voor bei-
de officieren een blijvende herinnering aan de
leerlingentijd uitgezocht, die hun werd overhan-
dÍgd door de voorzitter, de heer A. D. Olie. ln
zijn toespraak hield hij hun voor, dat - spre-
kende met veeljarige ervaring - zij niet alleen
een goede keus hadden gedaan door officier
ter koopvaardlj te worden, doch dat zij er even-
min sput van hoefden te hebben bij Shell Tan-
kers NV dienst te hebben genomén. Namens
het bestuur van de CNOOKS bood. hij beide
leerlingen een balpenset aan-
Na de receptie gebruikten de gasten in de klei-
ne Directie-lunchkamer van het Shell-Gebouw
de lunch met Directie alsmede de bestuurs-
leden van de CNOOKS, ter afsluiting van een
evenement dat, zoals de voozitter van deze
Club opmerkte, ook de band verstevigt tussen
,,oud-roest" en,,nieuw materiaal".

De beste
leerlingelt

- Samen met de heer D. Rodenburg, Directeur
van onze Maatschappij, bekijkt de heer A. Dijk-
huizen met zijn verloofde, de hem door Shell
Tankers NV toegekende prys.

- De heer G. den Bakker, voorheen Hoofd
Af deling V I ootbeheer en' ad junct-D i recteur van
onze Maatschappu, in gesprek met de heer R.
Denker, de beste leerling-werktuigkundige in
het afgelopen iaar.

- De heer A. D. Olie, voorzitter van de
CNOOKS, tijdens zijn toespraak tot de gasten.
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Tlruis crcrn lroord
len einde

Na 25 iaar lang elke week in de ether te
zijn geweest in zijn huidige Yorm, gaat
eind maart het laatste radiogroetenpro-
gramma voor de zeevarenden de lucht in.
Radio Nederland WereldomroeP, die deze
programma's gedurende zo'n lange reeks
van jaren heeft verzorgd' heeÍt hiertoe
moeten besluiten, omdat vooral de laatste
maanden het aantal deelnemende familie-
leden een dalende tendens vertoonde en
het daarom voor deze organisatie niet
langer verantwoord was zendtijd voor dit
doel te reserveren,
De laatste uitzending voor de drie maan-
delijkse Shell-schepen zal plaatsvinden
op 20 maart, waarna ter afsluiting van de
programmareeks nog een algemene
,,Thuis aan boord"-uitsending op 27 maart
de lucht in zal gaan.
Op 19 maart t947 nam Shell Tankers N.V.,
toen nog onder de naam N.V. Petroleum
Maatschappij ,,La Corona", voor het eerst
deel aan dit programma, zodat precies 25
jaar lang onze Maatschappij haar mede-
werking heeft mogen verlenen.

HET BEGIN

Toch moeten wU voor het begin van de groeten-
uitzendingen voor Nederlandse zeevarenden nog
verder terug, tot in de oorlogsjaren. Weliswaar
was de opzet destijds geheel verschillend van
de huidige, doch de basis voor de programma's
werd reeds in die dagen gelegd.
De heer G. A. Kal, die dit programma zo'n lan-
ge reeks van jaren heeft geleid, deed als ra-
dio-officier dienst aan boord van het m.s.
,,Farmsum" van Vinke & Co., toen het schip in
'1940 werd getorpedeerd. Na enkele maanden in
het ziekenhuis in Schotland te hebben gelegen,
was hij weer gereed om te worden uitgezonden
in dienst van Radio-Holland. Het Shipping Com-
mittee in Londen had echter andere plannen en
zocht hem aan om in samenwerking met BBC,
de Brandaris en later Radio Oranje een pro-
gramma te gaan opbouwen dat de Nederlandse
zeevarenden in die dagen een hart onder de'
riem zou steken: groeten van familieleden, zo-
wel uit bezet gebied als uit Engeland en elders.
Een kolfje naar de hand van deze energieke
man, die - ondanks zijn 1290ste na-oorlogse
uitzending van het radiogroetenprogramma op
20 maart a.s. - nog steeds met hetzelfde en-
thousiasme als tijdens de oorlog dit zo lang ge-
waardeerde programma heeft geleid.
De bezetters hadden zelf ook een programma
voor de 2eevarenden, doch de zenders waren
niet sterk. Hoe dan ook, uit deze uitzendingen
werden de familiegroeten door de BBC overge-
nómen op wasrollen. Gemengd met groeten die
op velerlei min of meer clandestiene wijzen de
omroeporganisaties in Engeland in die dagen
schriftelíjk bereikten, werden programma's sa-
mengesteld, die naar alle windstreken werden
uitgezonden, nog opgeluisterd door reportages
en speciale muziekuitvoeringen.
Een van de meest levendige vraaggesprekken
was dat met de overlevenden van ons m.s.
,,Ondina" na de strijd tegen de Japanners,
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waarbij een hulpkruiser van de vijand door dit
schip tot zinken werd gebracht. Actueel, dat
moesten de uifzendingen in die tijd al zijn.

BEVRIJD

Na de bevrijding in 1945 ontstonden in Neder-
land de uitzendingen genaamd ,,Met PCJ Over-
zee", wederom onder leiding van de heer Kal,
die in de oorlogsdagen al zoveel banden met
de zeevarenden had aangeknoopt. Vanuit het
Colosseum Theater in Rotterdam vond elke
veertien dagen een uirzending plaats van fami-
lieleden van zeevarenden, die per adveÉentie
waren opgeroepen hieraan mede te werken.
Het was improviseren geblazen, de uitzending
was ,,live", en de belangstelling groot. ln. de
ochtenduren kwamen familieleden uit vele stre-
ken naar Rotterdam, om onder de palmen in de
danszaal van het theater hun teksten door te
nemen. Per bus arriveerde het Veaudeville or-
kest, onder leiding van Cor van der Linden, om
in de middaguren meer gestalte te geven aan
de uitzendlngen. Bijzonder wisten familieleden
en zeevarenden deze spontane programma's te
waarderen, met community singing, zo populair
vlak na de oorlogsdagen, terwul ook vele be-
kende artisten aan de programma's meewerk-
ten: Heintje Davids, Daan Hooykaas om er en-
kelen te noemen. Er was echter een groot be-
zwaar verbonden aan deze wljze van groeten-
uitzendingen, namelijk: men wist nooit van te-
voren welke familieleden zouden komen en nog
minder voor welke schepen de groeten waren
bestemd, zodat men aan boord onkundig was of
er groeten zouden komen. Weliswaar werd de
,,live" uitzending dezelfde avond nog herhaald
op andere golflengten, doch de mogelijkheid
om een telegram naar de schepen te sturen
was er niet.

25 JAAR

Om deze redenen werd in 1947 besloten een
geheel andere opzet te gaan toepassen, door
de rederijen te verzoeken medewerking te ver-
lenen aan de zogenaamde ,,Schip van de
week"-uitzendingen. De rederijen die hiertoe
bereid waren, o.a. onze Maatschapplj, gaven te-

voren aan de omroeporganisatie de namen op
van diegenen wier relaties op een bepaald
schip voeren. De betrokken schepen werden
telegrafisch gewaarschuwd dat voor hen be-
stemde uitzendingen konden worden venlvacht
en op die wijze wist men, mede doordat de po-
sities min of meer bekend waren, betere ont-
vangst en een grotere luisterdichtheid te bere,i-
ken. De bereidheid van het thuisfront om mede
te werken was groot; immers, de dienstperio-
den van de zeevarenden waren lang, de radio-
telefoongesprekken beperkt en kostbaar, zodat
een dergelijke gelegenheid, bekostigd door om-
roep en rederijen tezamen, werd aangegrepen
om het laatste nieuws van thuis te vertellen.
Talloze artisten namen in de loop der jaren deel
aan de uitzendingen, want men wilde ook dege-
nen die naar Hilversum kwamen voor de opna-
me, een dagje ,,uit" bezorgen.
Namen als Guus Weitzel en Mies Bouwman
als omroepers zullen b!.1' velen nog herinnerin-
gen oproepen. Jarenlang wisten zU de stem-
ming, tezamen met bekende orkesten en artis-
ten, op een hoog peil te houden. Weer later
kwamen anderen om de deelnemende familiele-
den vruuit te doen praten en de zenuwen weg
te werken, zoals Teddy Scholten, Gert van
Drimmelen en Hein van Nievelt.
Tezamen hebben zij, in samenwerking met de
muziekregisseur Roderick Huizinga en met heer
Kal, het programma op een niveau weten te
houden dat b,ewondering wekt, vooral als men
bedenkt dat elke week weer een dergelijk groe-
tenprogramma moest worden samengesteld.
Niet minder dan 25 jaar had onze Maatschappij
elke maand een vaste plaats in dit programma,
aanvankelijk met groeten voor één schip, later
voor twee, nu reeds jaren voor drie schepen.

VERANDERING

Doch tijden veranderen; de dienstperioden zijn
korter, radiotelefoongesprekken met thuis zijn
vanaf elk schip mogelijk en de belangstelling
van de deelnemers begint dientengevolge te
verflauwen. Alhoewel op de laatste woensdag
van elke maand de opkomst voor de Shell-pro-
gramma's nog goed is te noemen, is het voor
vele rederijen moeilijk nog voldoende deelne-
mers te krijgen. Het besluit van de Wereldom-
roep is dan ook alleszins begrijpelijk, al realise-
ren wij ons dat het voor vele familieleden en
een deel van de opvarenden van onze schepen
toch een teleurstelling zal zijn. Anderzijds is
dank verschuldigd aan de Wereldomroep voor
de vele zendtijd die zU tot heden hiervoor heeft
beschikbaar gesteld en zeker is erkentelijkheid
op ziJn plaats voor de samensteller van het
programma, die in de afgelopen 25 jaar niet
minder dan 646 Shell-schepen van groeten van
thuis heeft voorzien.

Opname van het radiogroetenprogramma in het K.S.L.A. te Amsterdam in het jaar lg59. Links
wijlen lonkheer H. G. A. Quarles van UÍÍord, rechts Kapitein Beekman, die gedurende een aan-
tal jaren de Maatschappu vertegenwoordigde.
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Commandeur l. E. Kalkman. van de ,,Nederlander" reiÍÍ. het diploma
ult aan S. R. Veenema, thans dienstdoend als jongen alw aan boord
van het m.s. "Acmaea".

De geslaagden, met de bootsman, op de voorplecht van het oplei-
drngsscàíp.

de,Nederlander'
Spraken wij elders in dit nummer reeds oyer een prijsuitreiking
aan de twee beste leerling-koopvaardij-officieren bij onze Maat-
schappij, ook aan boord van de ,,Nederlander", het Rotterdamse
opleidingsschip voor de handelsvaart, heeft op t7 december jl.
een priisuitreiking plaatsgevonden aan hree van de trraalf ge-
slaagden van de aÍgelopen cursus. Een gebeurtenis, waaröij het
zinvol is een ogenblik stil te staan bij deze vorrn van niiveóeids-
onderwijs, die nu reeds ruim 80 jaar in Rotterdam wordt gegeven.

Sedert de oprichting in 1890 van de vereniging, die zich ten doel
stelt jongelui op te leiden en te bekwamen tot zeevarenden voor
de Grote Handelsvaart, hebben reeds meer dan 3.800 leerlingen
op het schip ,,Nederlander" hun eenjarige studie voltooid. Niet
dat de huidige ,,Nederlander", gemeerd aan het Haringvliet te
Rotterdam en accommodatie biedend voor ca. 80 jongeren, het
eerste schip is van die naam. Het is reeds het vierde en van oude
datum, namelijk van 1916, toen het als de ,,Bosman" in de vaart
werd gebracht voor de Nederlandse Spoorwegen en een aanslui-
tende dienst onderhield tussen Enkhuizen en Stavoren. Na een
uitgebreide verbouwing tot opleidingsschip in '1957, waarbij het
schip zijn huidige naam ontving, was het weer volkomen aange-
past aan de eisen des tijds. Toch - en dit heet geen wonder in
een periode waarin zulke turbulente omwentelingen plaatsvinden
in het gehele onderwijsbestel - worden thans suggesties geop-
perd of het niet wenselijk zou zijn de opleiding te verleggen naar
een school ,,aan de wal", met internaat. lmmers, het is niet meer
voldoende de jongelui voor te bereiden op hun toekomstig be-
roep door ze te leren splitsen, knopen en steken, door het-hou-
den van roei- en zeiloefeningen en door onderwijs in maat-
schappijleer en aardrijkskunde aan boord van een- opleidings-
schip.
De integratie aan boord van de Nederlandse koopvaardij stelt
ook nog andere eisen, een factor die wel degelijk door de vereni-
ging en door de leiding van het schip wordt onderkend, zodat de
laatste jaren een deel van de lessen is verlegd naar de wal. Las-
sen, plaatwerken en dergelijke horen erbij, wil een jongen die
hetzij alleen lagere school, hetzij een paar jaar voortgezefonder-
wijs heeft gehad, zich kunnen voorbereiden op het-beroep van
scheepsgezel.
De lessen aan boord genoten alsmede die aan de wal, bieden

echter alles wat nodig is om te spreken van een gedegen voor-
opleiding voor een geintegreerd scheepsgezel. De verdére oplei-
ding van de jongens dient in de praktijk tè geschieden aan boord
van die schepen van de aangesloten redeiilen, waarop zij wor-
den geplaatst.
Afgezien van de hiervoren genoemde vakken wordt hen aan,
boord van het opleidingsschip discipline bijgebracht, maar dan
aangepqst aan deze tijd. Zij leren er om op ti,id op wacht te ko-
men, om te gaan met anderen, vaak jongens van geheel andere
aard; factoren die even goed meetellen wil men w"orden voorbe-
reid op het leven aan boord van schepen ter grote vaaft.
{an dq wettelijke eisen die thans worden geételd aan jongeren,
die weliswaar reeds een beroep uitoefenenl doch door hun jeug-
dige leeftijd nog een aantal uren per week theoretische opleiain-g
dienen te_volgen, kan bij het zeevarend beroep moeilijk'wordeÀ
voldaan. Toch zal ook hier binnenkort een regeling voór moeten.
worden getroffen, doch hoe die ook zij, aan boord van de ,,Ne-
derlander" is men tot alle medewerking bereid.

Diploma-uitreiking
Een van de bestuursleden zei het zo treffend, bij de recente di-
ploma-uitreiking aan twaalf iongens die hun opleióing met succeS
hadden voltooid; ,,ln je plunjezak kun je ook'de gouden strepen
hebben, je moet er alleen voor werken, tonen dàt je ze waard
bent". Natuurlijk is dit niet voor iedereen weggelegd, maar frap-
pant is, dat er toch heel wat zijn die, na het behalen van vaartijd
en het volgen van de schakelklas, alsnog op de zeevaartschooÍ.
belanden. En als dan bij de dipl,oma-uitreiking bli,ikt, dat er zelfs
enkelen zijn met een serie tienen op hun cijferlijst, dan wekt dit
goede hoop voor de toekomst. Zij krijgen overigens niet alleen
het schooldiploma uitgereikt na het voltooien van de cursus,
doch ook een voorlopige verklaring voor het sloepgastdiploma.
Een voorlopige, omdat zij alvorens in het bezit van dit certificaat
te komen, eerst een half jaar vaartijd moeten hebben behaald,
alsmede de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Na 21/2 jaar'
vaartijd en 18 jaar zijnde, kunnen de leerlingen na goede beoor-
delingen (hiervoor wordt een werkboekje bijgehouden) b,oven-
dien het diploma volmattoos bij de S.l. verkrijgen.
Een bijzondere vorm van nijverheidsonderwijs, die - ondanks
het meer dan tachtigjarig bestaan - nog steeds ,,bij de tijd" is.
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Uerontreiniging
van de
zee
door olie
Een geladen begrip, dat terecht alle aandacht krijg-t die het ver-
dient- in een tijà waarin de mensheid zich geconfronteerd ziet
met de dreiging dat het evenwicht in het milieu verstoord kan
raken. Maar-geén nieuw begrip. Reeds iaren zien de grote o-lie-
maatschappijén zich geplaats{ in een situatie waarin enerzijds
moet woràèi voldaanààn de steeds groeiende energiebehoe-fte,
anderzijds alles in het werk moet woiden gesteld om het milieu
te beschermen.
De tankvaartrederijen hebben hierbij te maken met het voor-
komen van verontreiniging van de zee door olie. Reeds in een
vroeg stadium waren zí; zícn van hun taak bewust, lan-g voordat
doorlteeds stringenter bepalingen van regeringen en internatio'
nale organen weikwgzen moesten worden toegepast die deze
verontreiniging zoveel mogelijk voorkomen.
tn het hiernavolgende artikel, dat wij in twee delen zullen uit-
brengenn wordt enerzijds een overzicht gegeven- van hetgeen
in het verleden in dit opzicht is gedaan, anderzijds hoe ook nu
reeds wordt gezocht naar methoden die in de toekomst onze
bijdrage tot bescherming van het milieu zullen verhogen' 

- -- -
Ais gróotste tankvaartreder'rj van Nederland is Shell Tankers NV
zich-ervan bewust, dat voor haar hierbij een toonaangevende rol
is weggelegd, die alleen maar kan worden vervuld door nauwe
samenwerking met anderen. ln de eerste plaats met de Marine-
Co-ordinator's organisatie in Londen, doch evenzeer door voort-
durend positieve- bijdragen te leveren aan de internationale
organen 

-die 
hiervoor in het leven zijn geroepen, opdat door alle

betrokkenen - ook de tankvaartrederijen die niet over een or-
ganisatie beschikken die het nodige speurwerk in dezen kan
verrichten - de meest geëigende maatregelen zullen worden
genomen, tot ons aller welzijn.

Limitatie en deÍinities.
ln het onderstaande worden slechts enkele aspecten beschouwd
van de verontreiniging van de zee door olie welke tot de door
tankers vervoerde lading heeft behoord.
Niet behandeld is verontreiniging van de zee als gevolg van:
- uitpompen van bilgewater en residu van de machinekamer, zo-
wel door tankers als vrachtschepen.
- opzettelijk dumpen van afualstoffen door diverse industrietak-
ken.
- vrijzetten van huisvuil aan boord.
- luchtvervuilingsaspecten van diverse tankeroperaties.
ln de tekst betekent;
- olie : persistente olie, zoals ruwe olie (crude oil), stookolie
(fuel oil), dieselolie (diesel oil), smeerolie (lub oil).
- slops : de overblijfselen van de olie die met water vermengd
is of vermengd is geweest.
residu : vaste bestanddelen uit de olie achtergebleven.
- ppm : part per million : deel per miljoen deeltjes.
IMCO : lntergovernmental Maritime Consultative Organisation.

De verontreiniging van de zee door olie.
De wereld-technologie is gebaseerd op aardolie. Om aan de
energiebehoefte te voldoen m'oest in 1970 ongeveer 1970 miljoen

8

ton olie worden geproduceerd, waarvan ongeveer 1300 miljoen
ton over zee werd vervoerd.
De met het vervo.er over zee samenhangende tankeroperaties
hebben een zekere verontreiniging tot gevolg. Men dient zich
echter te realiseren, dat de tankerindustrie geenszins alleen ver-
antwoordelijk is voor de verontreiniging van de zee.
De totale hoeveelheid olie die per jaar in zee terecht komt wordt
geschat op 5 miljoen ton. ln onderstaand overzicht is aangege-
ven wie voor deze 5 miljoen ton verantwoordelijk zijn.

- 30o/o - Hoofdzaak door verversen
smeerolie:

-ls%-
- 15o/o - Pompen van waswater enz.

overboord.
Tankers onder
controle olieconcerns - 5o/o - Passen ,,Load on Top" methode

toe.

Automobielen

lndustrie
Wilde tankvaart

Vrachtschepen
Tankerongevallen

Diversen

- 18o/o - Residu machinekamer.
- 5o/o - Het merendeel door aanvaring

en stranding.
- 12o/o -

Ecologie
Oorspronkelijk was algemeen aanvaard, dat olieconcentraties
van 100 ppm of minder toelaatbaar waren. Dergelijke hoeveelhe-
den zijn in korte tijd verdwenen en kunnen daardoor geen ver-
ontreiniging van stranden tot gevolg hebben-
lnmiddels il.ln de opvattingen in dezen aanzienlijk veranderd. De
incidenteel àangetoonde èn gevreesde invloed van olie op de
ecologie vormt de achtergrond voor de zeer strenge eisen welke
in de naaste toekomst internationaal gesteld zullen worden.
Volgens de op het leven in zee gespecialiseerde biologen kan
olie ernstige gevolgen hebben voor vele in zee levende dieren en
planten o.a.
- vis en schaaldieren kunnen worden gedood of beschadigd
- zeevogels voelen zich tot olieplekken aangetrokken en moeten
dit vaak met de dood bekopen.
- weekdieren sterven door vergiftiging.
- bacteriën die van oliecomponenten leven, hebben de kans te
gaan woekeren.
-- organismen blootgesteld aan kleine hoeveelheden olie, krijgen,
minder weerstand tegen ziekten.
- een aanzienlijke oiielaag op het water sluit het zonlicht uit,
waardoor de normale kringloop wordt verstoord.

Waardoor ontstaat olieverontreiniging door tankers?
a. Ballastwater.
Om zeewaardig te zijn is een zekere minimum-dlepgang nodig-
Een lege tanker berelkt dat door zeewater als ballast.in.lege la-
dingtaÀks te vervoeren. ln de laadhaven wordt deze ballast ge-
lost, meestal overboord en soms naar de wal. Om overboord
pompen mogelijk te maken, moet tijdens de reis voor schone bal-
last zijn gezorgd. Tijdens de reis worden enige compartimenten
schoongewassen en gevuld met olievrij zeewater. .Het gevolg
hiervan-is, dat de nog aanwezige vuile ballast overboord moet:
worden gepompt. ln dè grafiek is aangegeven wat de olieconcen-
traties vàn het overboord gepompte water b'lj deze operatie z'tjn.

b. Tankwaswater.
Het tankschoonmaken vindt plaats met behulp van ,zeewater
onder hoge druk (afhankelijk van systeem: 9-14 kg/cm2). De
hoeveelhe'id water nodig om een schip te wassen hangt af van:
- grootte schip
- soort lading
- temperatuur waswater
Wordi er met koud water gewassen, dan zijn de volgende hoe-
veelheden representatief.

18.000 ton ,,K"-klasse - 5.000 m3

70.000 ton,,D"-klasse - 15.000 m3

200.000 ton ,,M"-klasse - 45.000 m3

Deze hoeveélheden gebruikt waswater bestaan voor 4 à 5/s uit
olie.

c. Operationelefouten.
Een ràlatief kleine hoeveelheid olie komt in zee terecht dgor
operationele fouten, zoals overlopen van tanks bij laden en fou-
tieve afsluiterbehandeling.
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f'pkhr olicconccntrqti.r bii hct ovcóoord pompan vqn vuilc bqllq3t. Tot op.heden zijn -zowel in het laboratorium als in de praktijk vele
methoden beproefd. Door de bijkomende gevolgen vàn wérkelijk
effectieve methoden, zijn de bereikte resiltatei van het onder_
zoekwerk tot nu toe matig te noemen.
Met meer of minder succés zijn o.a. toegepast:

Veóranding.
Met.het ,,Torrey Canyonl incident is aangetoond, dat de resulta-
ten betrekkelijk pover zijn.

Chemische middelen.
Hoewel vrij effectief, blijkt vaak het middel erger dan de kwaal te
kunnen zijn door de optredende verwoesting- en verstoring van
het leven in zee.

Mechanische methoden.
ln feite.primitief en tijdrovend maar effectief. Een goed voorbeeld
is de door Shell ontwikkelde ,,Waterwisser". Eei speciaal ont-
worpen scheepje van de grootte-orde van een sleepboot is voor-
zien van twee uitspreidbare vangbomen, waartussen de op het
water drijvende olie wordt verzaóeld en in een olieverzameltank
ge.p-oTpt ln havengebieden enz. worden met dit scheepje betrek-
kelijk kleine olievelden uiterst effectief opgeruimd. Vóór de ont-
werpers moet het een vleiende gedachte ziln dat over de gehele
wereld scheepjes gebaseerd op net zelfdg principe wordén ge-
bouwd.

Bezinkmethode.
Voor bestrijding van grote verontreinigingen is door de Shell-la-
boratoria de bezinkmethode ontwikkeld. Met behulp van een zee-
gaande zandzuiger wordt water met zand en een oliebindende stof
over he.t in.zee drijvende olieveld gepompt. Het gevolg is dat de
olie gebonden aan het zand naar de bodem van-de zèe zinkt en
daar, bedolven onder een laag zand, op den duur verdwijnt.

Preventieve middelen.
Een grote verscheidenheid barrières is ontwikkeld, met het doel
uitbreiding van een optredende verontreiniging te voorkomen. De
barrières kunnen vaste of opblaasbare in liet water drijvende af-
scheidingen zijn, maar ook barrières gevormd door opstijgende
luchtbellen.

Financiële konsekwenties.
Bij een scheepsramp kan volgens het zeerecht een schip maar
tot een bepaald maximum-bedrag, gebaseerd op de bruto-inhoud,
aansprakelijk worden gesteld. ln ernstige olieverontreinigingsge-
vallen zullen de schade en opruimkosten vele malen hoger uit-
vallen.
Op initiatief van de oliemaatschappijen en de grote tankerreders
zijn geheel vrijwillig stappen ondernomen om te voozien in de fi-
nanciële gevolgen van een dramatisch verontreinigingsgeval.
ln 1969 kwam TOVALOP tot stand, waar 800/s van de wereldtank-
vaart zich bij aansloot- TOVALOP is de afkorting van ,,Tanker
Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollu-
tion". ln principe garandeeÉ TOVALOP dat in een geval van ver-
ontreiniging veroorzaakt door een aangesloten tanker, de rege-
ring op wiens gebied de verontreiniging plaats vindt, tot een be-
drag van '10 miljoen Amerikaanse dollars-zal worden gesteund in
de opruimingskosten.
Bij nadere beschouwing bleek dit bedrag onvoldoende en in 1971
werd TOVALOP aangevuld met CRISTAL. Wederom een vrijwilli-
ge onderneming van reders en oliemaatschappijen, waarin een
garantie voor schadeloosstelling voor olieschade tot 30 miljoen
dollar per ongeval werd geregeld. CBISTAL is de afkorting voor
,,Contract Regarding lnterim Supplement to Tanker Liabili§'.

Administratieve maatregelen.
De wetgeving op de waterverontreiniging is niet nieuw. ln de
oude Oosterse beschavingen werden door de Hoge Priesters
strenge maatregelen genomen tegen de vervuilers van de voor
mens en dier drinkwater leverende rivieren.
ln meer recente tijden zijn gematigder maatregelen gen.omen,
welke dan ook duidelijk minder effectief bleken. ln 1922 werd
in de United Kingdom een wet op de waterverontreiniging van
kracht. ln 1924 werd een zelfde maatregel geno.men in de USA.
Verontrust door de toenemende verontreiniging van kusten en
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d. Scheepsrampen.
Schade aan het tankcompartiment als gevolg van aanvaring of
stranding veroorzaakt een olieverontreiniging van 250.000 ton
per jaar.

Natu urlij ke mecha n ismen van olieveruijdering.
lndien olle in zee wordt geloosd, drijft deze olie als een laag op
het zeewater. De olielaag zal uitspreiden als gevolg van:
de invloed van de zwaartekracht
de beweging van het wateroppervlak
de spontane spreiding.

Spontane spreiding.
Ruwe olie bevat vrij hoge concentraties vah stoffen welke zon-
9_er aanwijsbare reden tot uitspreiden van een olielaag leiden.
Kleine deeltjes olie schieten als het ware van de rand van een
drijvende olievlek weg.

lnvloed temperatuur.
Bij lagere temperaturen neemt de viscositeit van de olie toe,
met gevolg dat de laag op het water drijvende olie bijna niet van
dikte verandert.

Verdamping.
Een belangrijk deel van een olielaag verdampt. De meest vluchti-
ge bestanddelen verdampen het eerst, waardoor de viscositeit
van de overblijvende olielaag toeneemt. Gevolg is een vertraging
van de convectieve beweging en de spreiding.

lnvloed golfbeweging.
De golven verdelen een olieveld in atzonderlijke plekken. Als ge-
volg van de turbulente waterbeweging, zijn dé aÈonderlijke eén-
heden vrij klein, hetgeen de verdwijningssnelheid bevoràert. Ui-
teraard zijn de golfhoogte en de windsnelheid van invloed.

Olie-water emulsie.
Door uitpompen van een mengsel bestaande uit olie en water,
wordt een goed gemengde emulsie gevormd. Bij onderzoek Ís
gebleken, dat dergelijke emulsies mlnder gemakkeliik worden
verstrooid.

Limitatie.
De hiervoren beschreven mechanismen zijn slechts van toepas-
sing, zolang het om redelijke hoeveelheden olie gaat.
De in de oorspronkelijke Conventies genoemdJmengels tot 100
ppm werden geacht een verontreiniging te veroorzakén die weer
op natuurlijke wijze zou verdwijnen.

Grote verontreinigingen.
Bij grote verontreinigingen, zoals kunnen ontstaan als gevolg van
een scheepsramp, is het natuurlijk Ínechanisme absol-uut o'nvol-
doende en dienen kunstmatige màatregelen genomen te worden.
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stranden als gevolg van de explosieve toename in het wereld-
energiegebruik na de Tweede Wereldoorlog en de prominente
olaats daarin veroverd d,oor de aardolie, werd de behoefte ge-
voeld om op internationaal niveau regelend op te treden. Na de
nodige voorbereidende conferenties werd in 1954 te Londen op
een internationale conferentie de ,,lnternational Convention for
the Prevention of Pollution of the Seas by Oil" opgesteld.
ln grote lijnen betrof het bij deze conventie het verbod om aardo-
lieprodukten binnen een afstand van 50 mijl van enige kust in zee
te lozen. Waar het patroon der zeestromen hier aanleiding toe
gaf, werd deze grens naar behoefte verlegd.
ln juli 1958 werd de tekst van de conventie in Nederland als de
wet,,Olieverontreiniging zeewater" van kracht.
lnteressant is dat nog geen 20 jaar geleden de verontreiniging
van de zee werd beschouwd uit het gezichtspunt van overlast
aan badgasten en bepaalde vogelsoorten. ln korte tijd heeft deze
opvatting plaats gemaakt voor een ernstige bezorgdheid van vele
experts, voor het voodbestaan van mens en dier.
Onder auspiciën van IMCO werd in 1962 een tweede internatio-
nale conferentie gehouden. De 1954 Conventie werd hierbij in
detail herzien, o.a.:
- het verboden gebied werd uitgebreid van 50 tot 100 mijl afstand
uit de kust.
- nieuw te bouwen schepen van 20.000 bruto register ton
inhoud mogen nergens ter wereld een olie-water-mengsel over-
boord pompen dat meer dan 100 delen olie per miljoen delen wa-
ter bevat.
- de bouw van walslopontvangfaciliteiten wordt ten sterkste aan-
bevolen, vooral waar het laadhavens en reparatiehavens betreft.
In 1969 werd de Conventie wederom gewijzigd. Nieuwe criteria
voor de toegestane hoeveelheid te lozen olie werden aanvaard.
Vooropgesteld dat een schip zich 50 mijl uit de kust bevindt, mag
een hoeveelheid olie worden geloosd van maximaal 60 liter pei
mijl. i
De totale hoeveelheid geloosde olie dient echter 
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deel

lijk wordt gedemonstreerd wat olieverontreiniging kan beteke.
nen.
Vermeld is reeds hoe op initiatief van de oliemaatschappijen en
de tankerreders TOVALOP en CRISTAL tot stand ziln gèliomen.
Da.ar inmiddels het probleem van de olieverontreinigirig via de
prille. klacht van badgast en vogelliefhebber is geëv:ohieerd tot
eel 9gr allergrootste problemen waartegen de huidige wereld de
strijd heeft aangebonden, worden de reglls en limitalies op inter-
nationaal niveau door IMCO vastgelegd.
Voor de eerste maal dreigen de eÉen van de wetgever in de toe-
komst strenger te worden dan de door de Maatéchappij sedert'1963 gehandhaafde standaard. Het zal niet mogelijk zijn óm door
verfijning van de operationele techniek alleenldé LOT methode
aan de te stellen eisen aan te passen en in de nu volgende jaren
zullen additionele voorzieningen worden getroffen.

Vermindering van verontreiniging door aangepaste operationele
procedures.
ln het recente verleden zijn door de Maatschappij enige verande-
ringen in gangbare procedures aangebracht, welke een aanzien-
lijke Ínvloed op de hoeveelheid oveóoord gepompte olie hebben
gehad.

Ballastbehandeling.
ln het op pagina 9 gegeven diagram is duidelijk aangetoond, dat
het merendeel van het uitgepompte ballastwater praktisch olievrij
is.
Door begin- en eindfase naar een verzameltank te leiden wordt
dus verontreiniging voorkomen. De verzamelde olie, welke voor
het.grootste deel uit water bestaat, laat men - indien mogelijk

- 48 uur bezinken. Verwarming bespoedigt het afscheidingópro-
ces en de olie komt boven op een waterlaag te drijven.

Olie/water-mengsel in verzameltank.

van de kubieke inhoud niet te overtreffen. 15.000
Voor een tanker van '18.000 ton betekent dit, dat een hoeveelheid
van ongeveer 'l ,5 m3 en voor een 200.000 tons VLCC maximaal
ongeveer '16 m3 olie per reis overboord mag worden gepompt.
lnmiddels wordt een nieuwe internationale conferenfie voorbe-
reid. Deze conferentie zal in 1973 te London worden gehouden.
De doelstellingen van de conferentie zullen zijn om zó spoedig
mogelijk, maar zeer zeker vóór 1980, de opzettelijke verontreini
ging van de zee door olie volkomen te elimineren en verder de
kansen op accidentele verontreinigingen minimaal te maken.
ln.een-afzonderlijke conventie zal waalschijnlijk de lozing van af-
valstoffen in de zee worden geregeld.

Standpunt en aktiviteiten van Shell.
Hoewel de 1954 Conventie ongetwijfeld een verbetering beteken-
de voor het probleem als o[ dat moment gesteld, werden de
maatregelen door de grote oliemaatschappijen onvoldoende
geacht. Met name de Koninklijke/Shell Groef heeft de ware pro-
porties van het probleem vroegtijdig onderkend. ln de jaren 6l-
62 werden op grote schaal in eigen laboratoria proevèn geno-
men om een methode te ontwikkelen om de hoeveelheid óver-
boord gepompte olie drastisch te verminderen.
Het resultaat van deze werkzaamheden was de invoering van het
,Load on Top" systeem over de gehele Shell-vloot in l96g. De

hoeveelheid overboord gepompte olie kon door toepassing van
deze operationeel eenvoudige methode tot een fractie vàn de
oorspronkelilke hoeveelheden worden gereduceerd.
Mede door de betrekkelijke eenvoud, v-ond het systeem wereld-
wjde navolging en in betrekkelijk korte tijd weid de methode
door.ongeveer 80o/s van de werèldtankvloót toegepast. Op het
ogenbllk wordt per jaar ongeveer 2 miljoen ton -olíe aan boord
gehouden die anders de zeé zou hebbeí verontreinigd!
Belangrijk is, dat deze enorme stap vooruit in de bes-trijding van
de. olieverontreiniging geheel op eigen initiatief van de olieíaat-
schappijen werd gedaan, in een periode dat de wetgever hier
nog lang niet aan toe was. Het onderzoek naar methoàen om de
verontreiniging van de zee te minimaliseren is al die jaren gecon_
tinueerd, wederom zonder direkte pressie van buiten.
Een dramatische ommekeer kan worden geconstateerd als op 1g
maart 1967 de ,,Torrey Canyon" op de rotéen loopt en overduide-
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Begin bezinken

ffi
[ryÀti n, 1t,,iusee, ,1ggl
l-{:!j:{JjÀr.r!:j ..r;{

I wrrsn I

Onvoldoende

Het olievrije water kan zonder bezwaar onder de olie vandaan
worden gepompt.

,,Interface detector"
Ten einde de hoeveelheid afgescheiden olie te kunnen meten
werd in de Shell-laboratoria een eenvoudig instrument ontwik-
keld. Het principe van de meting berust op àe stroom welke ont-
staat tussen een zinken voorwerp en de tank indien water als
electroliet aanwezig is. ln feite het principe waarop de kathodi-
sche bescherming werkt.
Zolang het zink in olie is wordt geen stroom gemeten; op het mo-
ment dat het zink met water in aanraking komt, ontstaat een
stroom en dat is de indicatie voor de dikte van de olielaag.

Tankwassen.
De hoeveelheden waswater zijn in de afgelopen jaren drastisch
verminderd door:
- invoering van beperkte wasschema's; per reis wordt ongeveer
een derde deel van de ladingtanks schoongewassen.
- invoering recycling systeem, waarbij met een zelfde hoeveel-
heid water de wasoperatie wordt uitgevoerd.

LOT methode.
De bovengenoemde maatregelen zijn alleen maar uitvoerbaar in-

No48u{verwormen

WASWATERLEIDÍNG

TANKWAS -
POMP



dien de aan boord verzamelde olie aan de wal kan worden afge-
geven.
Daar het met name in de laadhavens onmogelijk is deze slops
naar de wal te l,ossen, is het Load on Top systeem ontwikkeld-
De slops worden nu met de volgende lading gemengd.
De hiermede samenhangende problemen zijn aanzienlijk. De raf-
finageprocessen zijn bijzonder gevoelig voor zout water en een
raffinaderij zal slechts minimale hoeveelheden accepteren. ln
vele gevallen is het nodig het deel van de lading dat met de
slops is vermengd, naar een aparte tank aan de wal te lossen.

Operationele contrayerse.
Uit het voorgaande is duidelijk dat de voor de lading verantwoor-
delijke scheepsstaf voor een operationele controverse is ge-
plaatst, nl.
- geen verontreiniging van de zee door olíe, hetgeen betekent dat
een bepaalde hoeveelheid water aan boord gehouden dient te
worden, om te voorkomen dat water met een te hoog oliepercen-
tage overboord wordt gepompt.

- geen of minimale hoeveelheid zout water in de lading, daar.
enders moeilijkheden met de ladingontvangers ontstaan.

Tekortkomingen huidige systeem.
1. Slechts 80o/s van de wereltankvloot past de methode toe.
2. Om kwaliteitsredenen laten bepaalde ladingen de LOT me-
thode niet toe.
3. Bij sommige onderdelen van de schoonmaak- en ballastope-
raties worden gedurende korte perioden hoeveelheden olie uit
,dode" leidingstukken overboord gepompt.

Mogelijke maatregelen ter bestrijding van olieverontreiniging.
Diverse studies en het benodige ontwikkelingswerk voor metho-
den om tankeroperaties te doen plaatsvindeÀ zonder dat de zee
wordt verontreinigd zijn verricht of in staat van ontwikkeling.
Genoemd kunnen worden:
- tanker met gesepareerde ballast
- dual purpose tanks
- methode om olie aan boor:d te houden
- schoonmaken vóór aanvang reis
- operatie met vuile ballast.

Tanker met gesepareerde ballast.
a. Duokleen-tanker.
Een tanker volgens dit systeem gebouwd veÍvoert alleen olie in
de centre tanks, de wing tanks worden uitsluitend voor schone
ballast gebruikt.

c. Vergroting permanente-ballastruimte.
Op bestaande schepen kan door aanpassing van het leiding-
systeem een deel van de ladingtanks tot permànente-ballasttanÈs
worden bestemd, om op die manier voldoende ballastcapaciteit
te scheppen voor oceaanreizen.
Een dergelijk.plan illustreert overduidelijk de economische ge-
y9l99l: Van de ene dag op de andere kan een schip plotseling
20-30o/o minder lading meenemen, hetgeen direct zal'róflectereí
in de benodigde vrachtpenningen om het schip op zee te kunnen
houden.

,,Dual purpose" tanks.
Door toepassing van een grote plastic zak, kan in een zelfde
compartiment olie worden geladen, waarbij de zak op de tankbo-
dem ligt of water in de gevulde zak.
Onderzoek naar een bruikbaar materiaal is al vele jaren aan de
gang. Mechanische beschadiging van een dergelijkè zak is een
vooralsnog onopgelost probleem.

OLIE
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De hoeveelheid ballast dient voldoende te zijn voor weerscondi-
ties ontmoet bij het oversteken van oceanen. Een schip volgens
dit systeem is constructief acceptabel en betrekkelilk e-envoidig,
maar duurder dan een conventioneel schip.

Methoden om olie aan boord te houden.
Hieronder kan de LOT methode worden gerangschikt. Wat be-
treft produktladingen dient de ladingafscheper oÍer faciliteiten te
beschikken om de residuen van de vorige lading te ontvangen
(en te verwerken).
Een methode waar veel onderzoek aan is besteed en nog wordt
gewijd, is het geschikt maken van de slops voor ketelbràndstof.
Enerzijds moeten de slops stookbaar bii.lven, maar anilerzijds
mogen er geen lichte componenten in voorkomen.

Schoonmaken vóór aanvang ballastreis.
Direct nà lossen, worden de voor ballast bestemde tanks gewas-
sen- Leidingen worden gespoeld en het schip vertrekt met scho-
ne ballast naar zee.
De bezwaren tegen deze werkwijze zijn slechts gedeeltelijk van
economische aard. Om de schoonmaaktijden te cómpenseren zal
ongeveer 30/e meer scheepsruimte nodig zijn.
De beschikbare schoonmaaksteigers zullei echter een enorme
uitbreiding dienen te ondergaan.
G-esteld mag worden dat zelfs bij gebruik van de allerbeste olie-
afscheider een zekere hoeveelheid olie in het door de schoon-
maakffrma naar zee geloosde water aanwezig zal blijven. Door
de hoge trequentie van de schoonmaakoperaties vertegenwoor-
digt het genoemde kleine olie-bestanddeel na verloop van tijd
een aanzienlijke hoeveelheid olie, die geloosd wordt in dichtbe-
volkte kustgebieden. Deze gebieden zijn reeds kritiek door lozing
van ander vuil dan olie, benevens van industrie-afualprodukten.

Operatie met vuile ballast.
lndien aan boord geen tanks worden gewassen voor schone bal-
last, dient de vuile ballast in de laadhaven vóór of gelijktijdig met
de laadoperatie te worden gelost naar de wal. De praktilk in
sommige Middellandse Zee-havens leert, dat ontballasten naar
de wal bÍjna even vlug gaat als ontballasten naar overboord. He-
Iaas zijn de faciliteiten in dezen nog uiterst beperkt, waarover de
tankvaartrederijen echter geen zeggenschap hebben.
Een groot probleem vormen de off-shore laadplaatsen. Wil men
daar ballast naar de wal pompen, dan is een sèparate zeeleiding
noodzakelijk en verder zal de pompsnelheid beperkt zijn door dé
in de lange leiding gegenereerde tegendruk. (slot volgQ

b. Dubbele-bodem tanker.
Wat betreft de hoeveelheid ballast gelden de zelfde eisen als,
hierv.oor genoemd. De constructie is duur en uit scheepsbouw-
kundig oogpunt onaantrekkelijk.
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zeer voor de vrouwelijke lezers van
ons maandblad, wier vragen zich
wellicht weer op een geheel ander
terrein bewegen.

*
Wijziging
Van de firma Ruys & Co. N.V. -gevestigd aan de Kabelweg 53-
55, Amsterdam - is het telefoon-
nummer gewijzigd. Het nieuwe
nummer is: 82 09 51 .

Ovetzicht
Reeds een aantal jaren is het ge-
bruikelijk om als bijlage van het fe-
bruari-nummer van ,,Tussen Schip
en Ka" een overzicht uít te geven
van de aan boord van onze sche-
pen dienstdoende opvarenden,
zulks naar de situatie op 'l januari
van het desbetreffende jaar.
Weliswaar is bij dit nummer ook
een bijlage gevoegd 

- namelijk de
jaarlijkse lijst van artikelen verkrijg-
baar in de Shell-winkel, met daarbij
vermeld de thans geldende prijzen

- doch géén overzicht van de tal-
loze opvarenden van onze vloot.
,;Waarom niet?", zo zal de lezer
zich afuragen en dat willen wij dan
ook gaarne uitleggen.
De lijsten werden opgemaakt per
de 'l e van de maand, bereikten de
redactie enkele dagen later en wer-
den gevoegd bij de kopij voor het
eerstvolgende nummer, dat onge.
veer de íBe van elke maand naar
de drukker gaat. Het nummer ver-
schijnt dan omstreeks de 7e van de
volgende maand, waarna het
maandblad, per luchtpost, naar alle
windstreken aan de vloot wordt
verzonden; in een gunstig geval zal
het dan omstreeks de 1 5e aan
boord worden ontvangen. Met an-
dere woorden: sedert de opstelling
is op dat moment reeds 1 

1h maand
verlopen.
De kortere Cienstperioden van de

Lezers schrijven
Van kapitein J. C. de Groot ontvin-
gen wij het verzoek eens na te
gaan waar nu toch díe brievenbus-
sen zijn te vinden op Schiphol, al-
waar de door een verlofganger
meegebrachte post van mede-opva-
renden kan worden gedeponeerd,
en aldus zo snel mogelijk op zijn
bestemming komt.
Wij hebben op Schiphol informatie
ingewonnen en vernomen, dat er
twee postkantoortjes zijn, welis-
waar enigszins minder opvallend
dan de gebruikelijke, maar ze zijn
er wel degelijk.
Bij aankomst moet men, na de pas-
sencontrole door de marechaussee
te zijn gepasseerd, nog enige tijd
op zijn bagage wachten. Deze tijd
kan men benutten om zijn brieven
in de bus te gooien bij het postkan-
toor in de wachtruimte voor ver-
trekkenden, waar ook de,,tax-free"
winkeltjes gevestigd zijn. Men dient
dan niet de trap af te gaan naar de
marechaussee en de banden waar-
op de koffers een voor een ver-
schijnen, maar door te lopen, waar-
na men op ca. '15 meter afstand in
deze wachtruimte een postkantoor
met brievenbus ziet; eventueel be-
nodígde postzegels kunnen hier
dus ook worden aangekocht. ln
deze wachtruimte is trouwens nog
een inlichtingen-balie met een char-
mante stewardess, die altijd gaarne
bereid is u de juiste weg te wijzen.
Mocht men door de haast zijn ver-
wanten te ontmoeten toch eerst de
bagage ophalen en de douane pas-
seren, dan kan men, om de brieven
te posten, nog gebruik maken van
een tijdelijk postkantoortje buiten
het Schipholgebouw. Dit kantoor
was vroeger in de aankomsthal zelf,
doch is door de verbouwing die
thans plaatsvindt, tijdelijk ondèrge-
bracht bij politie en E.H.B.O.-dienst.
Door de aankomsthal, linksaf, waar-
na men buiten het tijdelijk gebouw-
tje ziet.
Dit was een goede vraag, die een
uitgebreid antwoord zeer zeker ver-
diende. Mochten er meer vragen
zijn van deze strekking, die dus
voor een groep lezers van belang
kunnen zijn, dan zullen wij gaarne
een en ander uitzoeken en de
beantwoording in dit tijdschrift
plaatsen. Dit geldt uiteraard even-

GEZIEN OP KANTOOR

,,Een vreemde eend in de bijt", zou
men kunnen zeggen. Inderdaad,
een vrij tamme eend die van de ge-
legenheid dat de deur in de Zuidhal
van het Shell-gebouw werd ge-
opend door een bezoeker, gebruik
maakte om op 7 januari jl. naar bin-
nen te glippen. Goed voorzien van

brood heeft de indringer de gehele
dag doorgebracht in de vijver en is
's avonds door een van de mede-
werksters in het Shell-Gebouw mee
naar huis genomen, niet voor con-
sumptie, doch om te worden vrijge-
laten bij de door haar bewoonde
boot, waar reeds meerdere water-
vogels een toevlucht hebben ge-
vonden.
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laatste jaren zijn er de oorzaak van
dat dus bijna eénderde van de op-
gave reeds niet meer klopt bij ont-
vangst. Aflossing, plaatsing of
overplaatsing heeft de juistheid van
de lijsten zodanig aangetast, dat
nauwelijks gesproken kan worden
van actuele informatie. Gepaard
gaande met de hoge kosten die zijn
verbonden aan de samenstellíng
van het overzicht, lag het voor de
hand, dat het geenszins te verant-
woorden viel deze jaarlijkse uitgave
te continueren.
Degenen die er prijs op stellen na
te gaan waar hun collega's dienst-
doen, wordt geadviseerd maande-
lijks de vlootmutaties op de drie
laatste pagina's van elk nummer
van ,,Tussen Schip en Ka" te raad-
plegen, die pas per de l5e van
elke maand worden afgesloten en
derhalve aanzienlijk actueler zijn.

*
S.B.S en Quali§
ln de Shell Briefing Service zijn
twee nieuwe uitgaven verschenen,
getiteld,,Research for Chemicals"
en ,,Programming of Oil Supplies".
Ook een nieuwe uitgave van Quali-
ty heeft het lictrt gezien.
Naar alle schepen zijn exemplaren
verzonden, teruvijl ook op kantoor
op iedere sectie een exemplaar ter
inzage ligt.

*
Rap
Het was de "Dione" waarop hij zijn
eerste reis maakte als scheepsge-
zel alw. Met drie man in de wacht
vanwege de potdichte mist, h-ad hij
opdracht gekregen om de Civiele
Dienst te gaan porren. De hovo
spoedde zich al door de gang toen
hij nog door de jongeman werd
aangeklampt: ,,Weet U ook wie
Rap is en waar ik zijn hut kan
vinden?"
,,Rap? Die staat helemaal niet op
de monsterrol, hoe kom je daarbij?"
,,Nou, de kapitein zei, dat ik rap
moest porren."

*
Spaanse lectuur
Om meer diversiflcatie te brengen
in de lectuur voor de met Spaanse
scheepsgezellen bemande schepen,
wordt voortaan in plaats van 2
exemplaren slechts 1 exemplaar
van het weekblad ,,Blanco y Ne-
gro" gezonden; daarbij wordt dan
echter ook 1 exemplaar van het
geïllustreerde weekblad,,Gaeeta"
gezonden, waarmee aan de wens
van velen is voldaan.



ONDER GOEDKOPE VLAG
door: Jan NoordegraaÍ
.Uitgever: C. de Boer Jr., Bussum Prijs f 13,90

Het is niet vruwillig dat stuurman Jan Ligthart
monstert op de ,,Alma", een 13.000 tonner on-
.der Libanese vlag, met een bijzonder hetero,
geen samengestelde bemanning. En de proble-
men barsten al los als het schip de Nieuwe Wa-
terweg heeft verlaten en Kapitein Dimitrios vol-
komen incapabel blijkt te zun om het schip door
,de mistbanken te navigeren. Het is, rond deze
Griekse gezagvoerder dat de precaire situatie
ontstaat, mede o,mdat een deel van de opvaren-
den hem de hand boven het hoofd wil houd,en,
hoe onbekwaam hij ook moge zijn. De niet-
Grieken aan boord willen op den duur dat Íe
stuurman Jan Ligthart het commando over-
neemt, iets waarvoor deze enige Ho,llander aan
boord weinig voelt, omdat hij zich realiseert dat
hiermede d,e problemen geenszins zijn opge-
lost, doch juist zullen toenemen.

Het is een tweestrijd waaraan hil gedurende de
lange reis om de Kaap ten prooi valt, met een
climax tUdens het verblijf in de Perzische Golf,
als hij met de meester - een van de weinige
Grieken die hem begrupt - naar de wal is gè-
gaan om een der opvarenden ten grave te dra-
gen. Ofschoon dus een deel van de bemanning
op zijn hand is, wil h'L1' ten koste van alles voor-
komen dat muiteru ontstaat. ln de geenszins
benijdenswaardige situatie waarin hij verzeild is
geraakt, tracht hij toch het schip weer veilig

.naar Rotterdam terug te brengen, waarb'rj hij
zijn gezondheid veronachtzaamt. Mede hierdoor
ontstaat een nieuwe kans voor Kapitein Dimi-
trios.

Het is Jan Noordegraaf, die niet alleen door zljn
kennis van het zeemansle,ven maar ook van de
sítuaties die zich aan boord van sommige bui-
tenlandse schepen kunnen voordoen, de juiste
sfeertekening weet te geven. De ontwikkelingen
rond Jan Ligthart, pas getrouwd en verlangend
naar promotie tot gezagvoerder opdat hij zijn
vrouw Noy mag laten meevaren, kunnen zó uit
het leven zun gegrepen. Een boek dat de lezer
tevens een kijk gunt aan boord van een van die
schepen die de veiligheid op zee in gevaar kun-
nen brengen.

HET BEEST UIT ZEE
Door: Anthony van Kampen
Uitgever: C. de Boer Jr., Bussum. Prijs: f t7,90
De ondergang van het compagniesschip ,,Bàta-
via" op de Abrolhos, de beruchte riffen aan de,
westkust van Australië, moge dan bijna 350jail geleden hebben plaatsgevonden, nog
.steeds spreken de gebeurtenissen vóór, tijdens
en na de ramp tot de verbeelding. Op 4 juni
Í963 slaag{en Australiscfie duikers er in res-
'tanten van het wrak terug te vinden op 37 zee-
mijlen uit de westkust van het Austra.lische vas-
teland. Behalve een groot aa,ntal attributen bij
het wrak zelf, vond men op de eilandjes en
zandplaten van deze verlaten streek de trieste
stoffelijke resten van enkele der vele slachtof-
fers van het bloedige regime van onderkoop-
man Jeronimus Cornelisz. Stomme, À^rugende
gefuigeri van de duivelse terreur van deze zich
kapitein-generaal noemende psychopaat.

Zllveren iufrilea

Reeds in 1B[7 verscheen de eerste publikatie
over de veöijsterendè misdaden die zictr op en
rond de,,Batavia" hadden afgespeeld, doó het
is Anthony van Kampen, de alom bekende
schrijver van vele maritieme boeken, die er in
is geslaagd om niet alleen een accuraat, doch
tegelijk bijzonder boeiende weergave te geven
van de gebeurtenissen. Hij laat de onbekende
soldaat Wiebe Hayes uit Winschoten aan het
woord, een van de weinigen die de moed had-
den zich te verzetten tegefl het schrikberrind
van de onderí<oopman. Met spanning tekent de
lezer uit zijn mond op, hoe het de opvarenden
verging, hoe vrouwe Lucretia - die haar echt-
genoot in het verre srnaragdland actrtema reis-

Op de foto v.l.n.r.: de heer R. E. van der Mie-
sen, gezagvoerder, mevrouw C. van der Mie-
sen, de heer Th. H. J. Feldberg, hoofdwerktuig-
kundige, de heer H. den Ouden - hoofd aÍd.
Vlootbeheer (DFM), de heer D. Rodenburg -
Directeur, mevrouw H. Feldberg, de heer l.
Hagen - gezagvoerder, mevrouw L. V. Biondina,
de heer l. B. Biondina - hooidwerktuigkundige
en de heer t. W. Paans - hoofd aÍd. Personeel
(DFP).

donderdag 30 december jl. door onze
J. Hagen en R. E. van der Miesen en de
J. B. Biondina, de drie laatstgenoemden

de - door een deel der opvarenden werd ge-
krenkt. Onmiskenbaar komt naar voren hoe
zeer Wiebe Hayes haar bewondert, en deernis
met haar heeft voor het onrecht dat haar wordt
aangedaan. De broeieride muiteru, de stranding
en het weinig doortastende optreden van com-
mand,eur Pelsaert laten niet na ons te verbazen
hoe een dergelijk man op zo'n hoge post is ge-
komen. Door de ogen van Wiebe Hayes zien
wU hoe velen tijdens het lange verblijf op de ei-
landen vallen door moordenaarshanden, zodat
ook de lezer met een zucht van verlichting het
reddende schip aan de kim ziet opduiken.
Een zeer boeiende weergave van een bijzonder

Vier zilveren vlootjubilarissen werden op
directie ontvangen, te weten de Kapiteins
Hoofdwerktuigkundigen Th. J. Feldberg en
vergezeld van hun echtgenote.
De juiste jubileum-data vielen respectievelijk op 23 november, 8 oktober, 22 augus-
tus en 21 september jl., maar aangezien zij toen op zee vertoefden, werd de uitnodi-
ging van de directie bewaard tot na de aflossing voor verlof. Op hun verzoek zal dit
verlof met een aantal dagen worden verlengd in verband met deze jubilea, weshalve
de uitreiking van de dienstemblemen, met toebehoren, een sober karakter droeg.

w.w.
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\ílootpersonalia
periode yan 16 clecernber l97l t/rn 15 ianuari 1972

Gehuwd:
16.12.71: C. A. P. Aertssen, 5e wtk., met mej. M. C. Heymen;
21 .12.71: A. J. van Spronsen, 4e stm., met mej. J. Puissant;
21 .12.71: N. de Wilde, 5e wtk., met mej. S. Mastenbroek;
22.12.71: G. Dekker, 5e wtk., met mej. D. Staal;
24.12.71: J. S. M. Jocker, 5e wtk, met mej. N. Boersma;
27.12.71: R. Bos,4e wtk., met mej. B. G. J. Olde Scholtenhuis;
28.12.71: J. T. van Lith, 4e wtk., met mej. J. Ballast;
29.12.71: A. G. J. de Wit, 3e stm., met mej. M. Westerman;
30.12.71: P. Dekker, 3e wtk., met mej. D. Veenstra.

Geboren:
13.12.71: Bart, zoon van J. J. M. van Kooten, 3e wtk., en mevrouw A. M.

van Kooten-Floodbol;
19.12.71: Johannes Jacobus Josephus Henricus Maria, zoon van J. C. A.

C. M. Smits, 3e stm., en mevrouw H. J. P. Smits-van de Wal;
28.12.71: Eric Ronald, zoon van O. A. van Druten, Íe stm., en mevrouw

F. G. van Druten-Siemons;
26.12.71: Diana Clasina Everdina, dochter van J. M. Estela, sch.gezel

a/w, en mevrouw A. K. Estela-Gooyer;
2. 1.72: Stella Corrine Jolanda, dochter vàn P. van de Veur, hoofd

voeding, en mevrouw E. J. A. van de Veur-in der Maur;
9. 1.72: Elisabeth, dochter van F. Kuyt, 2e stm., en mevrouw G. Kuyt-

Koers.

Aflossingen:
gezagv.: J. van Beele, F. Menninga, M. G. C. Geerarts, A. Tysma, P. J. P.

Siebes,ma, T. G. J. Roeten, T. W. Pals;
1e stl.: J. Klein Roseboom, J. Mieras, P. E. van der Veld, S- Noordenbos,

P. Puijpe, J. l. van Schagen, J. C. Aa,rtsen, J. va,n der Zouwen, J. M.
Huijgens, B. C. Visser;

2e stl.: M. F. D. Becx, R. J. Westerbrink, F. Kuyt, W. van den Born, G.
Grilk, W. van der Meulen, A. G. Kroon, H. W. van Baalen;

3e stl.: A. J. W. Flommes, M. Kruyshaar, A. P. Margadant, A. G. J. de
Wit, R. Drenth, M. Bal, B. J. H. Wortelboer, B. A. Reddering, G. J. C.
van Eeten, G. A. H. A. Molenaar;

4e stl.: C. J. de Boer, H. Schippers, E. J. B. Seele, B. A. J. van Vugt,
J. de Nes, W. F. G. Hartung;

hfd.wtk.: J. J. Binkho,rst, E. Jousma, L. J. van Onselen, H. Blaauw, J. R.
Alsma, C. L. H. Stocking Korzen, J. van Essen, G. J. Visscher, W. J.

van der Hoek, F. in 't Veld, J. van Bon, O. A. van der Want;
2e wtk.: C. W. H. van Holthuijsen, T. Bakker, C. H. de Koning, N. P.

Dekker, M. F. Koens, E. E. Kreune, C. Hemmer, J. A. M. Leer, J. P.
Hendrikse;

3e wtk.: H. A. Meissner, J. H. Dor, C. H. Kleywegt, A. J. Breeuwsma,
K. Koch,.l. F. Vernoo'rj, B. P. Droogenduk, K. Stobbe, E. de Jong;

4e wtk.: Fl. Bos, R. Zitter, R. B. Witteveen, E. P. R. van Zelst, L. F.
Kruyt, J. W. Goëtjes, P. A. van Schuppen, R. F. Schippers, J. P. P. van
Alebeek, D. van Dongen, L. A. ten Harkel, P. J. van den Ende, W.
Loendersloot;

5e wtk.: J. Verlinde, J. M. Hogenstein, J. C. van Beinum, R. L. Schultz,
H. Sterrenburg, B. J. Flokstra, B. Groeneboom, P, J. Steevensz, J. L. B.
de Bruin, J. D. Berends, K. Koeten, H. van Os, A. M. den Bakker, G.
M. Piera, J. Esselman, F. G. H. Budding, H. J. de Vries, R. A. de L!.1'ster,
P. J. W. Hoogendoorn, L. C. H. van der Werve, H. H. Heinrich, P. van
Noort, H. C. P. Schmit .longbloed, P. van Santen, P. C. lJdel, J. S.
Machiels, R. J. Rodolf, R. F. Hamar de la Brethonière, J. C. Rans-
huijsen, S. Y. T. M. Andela, A. Verwijs, J. L. F. Vermeulen, J. Lagcher,
C. Brasser, G. van Eijk, D. W. Smit;

ll.wtk.: W. S. de Graaf;
sch.voorman: H. L. Klop, W. van.Dongen, R. Rietveld;
sch.vakman l: L. A. T. Blankemeyer, J. M. Kools, G. J. v. d. Heuvel;
sch.vakman ll: H. de Bruin, R. Vroegop, J. Hagestein;
sch.gezel alw: A. Sterenborg, A. W. Jansen, N. J. M. Muris, A. E. M.

Huygens, G. Baak, G. Buys, J. J. Donleben, B. Benjamins, W. Abels,
R. Croese, W. A. A. v. Hattum, P. J. de Bruin, P. Luyten, R. G. v. d.
Pol, M. de Roo, C. Cammenga, l. v. Spaandonck, L. E. Rapmund,
J. Booy, J. Boelee, R. de Groot, Th. de Man;

aank. sch.gezel a/w: L. L. Monk, M. A. J. v. Veen, B. C. N. Retrae, H. M.
Kraamer, A. P. C. M. Vrolijk, J. H. Oosterhof, P. Piersma, R. E. Riede-
wald, A. A. F. M. Bont, M. W. B. Kifzen;

hoofd voeding: W. F. Knoester, J. Poot, R. B. Vos, P. C. Bergmans, Th.
de Vos;

sch.kok: W. J. F. de Deugd;
aank. kok: J. H. van 't Hof, G. Slenema, B. Gohres, C. v. d. Wildt;
bediende: A. Scheffer, L. de Vos, J. L. de Winter, H. de Ruig, J. J.

Scholte, H. A. Linthout, L. H. C. Weterings, G. Braster, D. F. Wender-
steyt;

bediende a/d: L. l. Newland, J. P. A. Kik, M. P. Starke, G. Mieloo;
jongen a/w: L. H. M. Konings, H. Krotwaar, A. T. Tollenaar, L. G. Smit;
koksmaat: D. L. Meinsma.

4e Bijeenkomst le stuurlieden en 2e werktuigkundigen gehouden 14 dec, l97t in het Shelltebouw
Zittend v.l.n.r. de heren:
O. A. van Druten - le stuurman, A. K. van't
Blik - 2e werktuigkundige, W. Kalkman - 1e
stuurman, P. Sne/ - le stuurman, R. van Kra-
nen - le stuurman.
Staand v.l.n.r. de heren:
A. Baljet - Chef sectie Technische Dienst, P.
R. van Kranen - le stuurman, G. de Goede -2e werktuigkundtge, K. J. Faasse - 2e werk-
tuigkundige, E. Dallinga - 2e werktuigkundige,
A. de long - 2e werktuigkundige, W. t. M.
Braeken - 2e werktuigkundige - F. K. Neuer-
burg - Chef sectie Scheepsgezellen - H. M.
Sto,/ - Chef sectie Geneeskundige Dienst -C. E. van 't Woudt - Chef sectie Nautische
Dienst, E. van 't Slot - Chef sectíe Arbeids-
voorwaarden, G. H. van Leeuwen - Chef sectíe
Scheepsofficieren, l. B. Kerkhoven - sectie
Scheepsofficieren.
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1947-4.2-1972

J. F. Spiering
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A.Sloot
3e wtk-
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sóeepevokmn I
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Tewerkstellingen en overplaatsingen:
m.s. Abida: wnd. 4e wtk. N. J. Gras, ll.w&. P. Reid, sch.vakman ll J. Fl.

Dreischor, sch.gezel a/w M. Kumentas, aank. sch.gezel a/w M. N.
Gouverneur, H. J. Mondria, J. N. R. v. Dongen, aank. kok W. N. Top,
bediende a/d E. J. A. Peters, jongen a/w G. M. Schuiten;

ms. Acila: wnd. 3e stm. P. J. J. M. Verspeek, 4e stn. F. Riethoff,
sch.gezel a/w M. Martinez, H. M. G. Bongaerts, aank. kok F. A. Faber,
bediende G. A. M. Jacobs;

m.s. Acmaear gezagv. J. W. Rutten, le stm. P- R. van Kranen,4e wtk.
C. Oppelaar, 5e wtk. L. J. Criens, ll.wtk. R. J. Houwers, sch.gezel a/w
J. E. Groot-Bleumi,n,k, jongen a/w S. R. Veenema;

m.s. Acteon: 4e stm. A. Dijkhuizen, hfd.wtk. C. Heeres, 3e wtk. C.
Swartjes, sch.gezel a/w J. de Gans;

s.s. Arca: 4e stm. W. T. A. B. Verstraeten, wnd. 2e wtk. C. Loman, wnd.
4e wtk. J. P. A. M. Ghuys, hoofd voeding P. v. d. Veur, aank. kok
E. Kost;

s.s, Atys:3e stm. M. M. Scheele,2e'wtk.'M. de Boer, sch.vakman lJ. v.
Leyden, sch.gezel a/w J. M. Estela, F. Kromjongh, D. v. Minnen, P.
Nobel, L. v. d. Wel, R. A. M. Jansen, aank. sch.gezel a/w F. D. P.

, Croes, sch.kok C. J. L. v. d. Linde, bediende F. W. A. v. Deursen, H.
Donselaar, H. A. Gard, bediende a/d F. W. G. H. Aalpol;

m.s. Camitiia: mar. int. A. Dopazo Soto, 2' mar. int. S. Rodriguez Vidal,
cam. M. Ba,rbosa Lopez;

s.s. Capiluna: 1e stm. A. T. van Es, 3e stm. M. A. F. Wanders, 4e stm.
.1. Houtkamp, hfd.wtk. K. L. Schuring, 2e wtk. H. Brand;

s.s. Capisteria: gezagv. J. Kramer;
s.s. Capulon,ix: wnd. 3e wtk. J. G. van Werd, 5e wtk. J. Kruize, 5e wtk.

P. D. Koudenburg;
m,s. Cin.ulia: Ie stm. J. H. F. Franken,2e stm. L. Kazemier,4e stm. B.

P. le Coultre, hfd.wtk. C. de Witte, 3e wtk. R. G. M. Kauffeld, man.esp.
H. Bouza Alonso;

m.s. Dallia: 5e wtk. J. Penning, sch.gezel a/w M. v. d. Vrie, aank.
sch.gezel a/w P. C. v. Dolder;

m.s. Daphnei 5e wtk. L. P. Lucking, sch.voorman C. F. M. Hartman,
sch.vakman I F. A. Nijhuis, sch.vakman ll W. H. Klein, sch.gezel a/w
Th. v. d. La,ngenberg, G. A. Vermeer, aank. sch.gezel a/w l. E. Dompi,

A. de Bruin, A. v. d. Vorst, aank. kok C. P. v. Esch, bediende A. J.
Gielkens;

m.s. Diadema: wnd. 2e stm. B. Koppe, 5e wtk. C. Castelijns, radio-offi-
cier A. K. Deurloo, sch.gezel a/w E. M. G. Smits;

m.s. Diloma: ll.wtk. E. J. Kolet, só.voorman D. C. Kommers, sch.vakman
I M. v. d. Kruk, sctr.vakman ll B. J. P. v. Dorp, H P. M. Oosterveer,
sch.gezel a/w M. ten Kate, H. J. v. d. Berg, J. Buurman, P. T. Post,
aank. sch.gezel a/w J. ten Kate, P. Borst, l. Solleveld, sch.kok J. A.
Franken, bediende G. W. Scheltens, J. Reede;

m.s. Dione: hfd.wtk. H. W. van Diepen, sch.gezel a/w D. lJsselstijn, W. J.
Floris, A. J. v. d. Kuip, aank. sch.gezel alw E. W. v. d. Horst, B. J. Koot;

m.s. Dosina: 2e stm. l. Priester, 2e wtk. H. R Godlieb, 5e wtk. C. G.
Thíjssen, 5e wtk. E. van der Linden;

s.s. Kabylia: 1e stm. B. van Kra,nen,3e stm. J. E. Tebbe,5e wtk. D-
Motshagen;

s.s. Kalydon: le stm. J. E. Dekker,3e stm. T. T. Rison, ll.stm. P. C. J-

Dikkentman, 2e wtk. J. A. de Groot, mar. int. A. Pereira Mosqueira;
s.s. Kara: 4e stm. J. Koek, 3e wtk. P. A. N. J. de Hullu, hoofd voeding

J. H. A. J. Orie, bediende A. M. M. Wintjens;
s.s. Kablysia: Íe stm. P. Snel,4e stm. G. van Seters, hfd.v/tk. G. W.

van Essen, 5e wtk. A. H. W. Klomp;
s.s. Kelletia: gezagv. M. Zuilhof, ll.wtk. L. B. Veerman, radio-officier D..

Hekking, aank. sch.gezel a/w V. H. Heymans;
s.s. Kenia: wnd. 2e stm. J. W. Ukel, 5e wtk. C. W. Ardts;
s.s. Kermia: 4e wtk. J. A. Kamberg;
s,s. Khasiella: gezagv. P. J. F. de Beus, 5e wtk. P. H. van Beusekom,

5e vwk. J. Key, 5e wtk. E. J. van den Brink;
s.s. Kopionella: wnd. 2e wtk. R. Ouweha,nd, 5e wtk. H. R. P. Tesser;
s.s. Korenia: wnd. gezagv. H. A. de Visser, hfd.tank. J. G. Bron, 2e wtk-

E. Aanen, 4e wtk. R. van dei Does, hoofd voeding N. L. Zwikker;
s.s. Korovina: sch.gezel a/w J. A. Klarholz, E. E. Heerenveen, aank-

sch.gezel a/w L. E. Sedney;
s.s. Kossmatella: wnd. gezagv. J. de Jong;
s,s. Krebsia: hfd.',vtk. M. J. Moerland, 2e wtk. E. Dallinga, 3e wtk. F. C-

Koens, bediende H. Roowaan;
s.s. Kryptos: le stm. B. B. Teuben,4e wtk. P. F. van DUk;
s.s. Kylix: le stm. D. L van der Mast,4e stm. H. Weerman, wnd.4e wtk-

W. K. de Voogd;
s.s. Lovellia: wnd. 2e wtk. H. G. de Boer, 5e wtk. R. Denker;
s.s. Macoma: 3e stm. F. B. Visser, hfd.wtk. D. Gooris, sch.gezel a/w

W. M. v. d. Poel, bediende a/d H. C. A. Kasbergen;

zie verder pagina 16

ln dienst getÍeden vlootpersoneel

P. Reid M. vo der Kruk W. M. vqn Lier
ll.wfk. scheepsvokmon 11 scheepsvokmon ll

per 3.'l .72 pet 15.12.71 per 3l .12.71

Àangesteld als
gezagYoelder

J. W. Rulten. Aongesteld per 15.8.71 en op 17 .12.71
belosÍ met het commondq oveÍ het m.s. "Acmoeo"

["
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s,s. Metula: 3e wtk. K. Verf, 5e wtk. A. J. Wiersma, radio-officier G.
Dekker, hoofd voeding B. M. de Boode;

m.s. Nisor wnd. 3e stm. L. A. H. Vader, 3e wtk. R. H. de Haan, wnd. 4e
wtk" G. de Graaf, radio-officier P. A. Jongman, capataz M. Nieto
Dacosta, man. esp. J. Fernandez Dacosta, 20 man. J. L. Moreira For-
moso, C. Rey Charlin, mar. int. A. Alonso Alvarez, M. Carneiro
Marquez, J. C. Chamorro Troncoso, E. Goce Moldes, A. Leyenda
Carneiro, L. Ma,rtinez Duran, J. Rajo Fernandez, J. Vi'ncente Alcalde,
20 mar. int. J. C. Perez Perez, J. Rodriguez Cabral, coc. J. L. Castro
Rodriguez, cam. E. Castro Cal, C. Cabaleiro Vidal, I. Seren Boo,
cam. trip. H. Chapela Malvido, hoofd voeding C. P. Hoogesteger;

s.s. Ondina: 4e wtk. M. Veenstra, 5e wtk. A. W. M. M. Meij;
s.s. Onoba: 1e stm. W. Kalkman, 5e wtk. F. S. Koolen;
s.s. Patro: radio-officier P. W. Veygen;
s.s. Philidora: 5e wtk. M. J. C. Broedors;
s.s. Phtilippia: hfd.wtk. J. van d'er Meyde, wnd. 4e wtk. A. G' A. de Graaf,

5e vvtk. P. Bakx;
s.s. Sepia: 3e stm. J. P. l. M. Cobelens, 4e stm. P. H. Teunissen,

hÍd.wtk. J. Polet, wnd. 3e wtk. D. dè Bruijne;
s.s. Vasum: ll.wtk. P. H. Sibbes;
s.s. Viana; wnd. 2e stm. R. W. Overdijkink, hfd.wtk. B. Veldhuis;
s.s. Vitrea: gezagv. B. de Boer, 2e stm. P. Buys, ll.stm. J. A. G' van DUJ<;

s.s. Zafra: wnd. 3e stm. A. J. van Spro'nsen, 5e wtk. R. W. H. Bos, 5e
wtk. J. .J. Feenstra.

Uit dienst getreden:
4e stm.: l. J. A. M. van den Bos;
3e wtk.: D. F. L. van Velzen, J. A. Brouwer;
5e wtk.: J. van 't Leven;
ll.wtk.: T. G. A. de Bats;
sch.vakman. ll: E. W. Dechène.

\lJederom in dienst getreden:
5e wtk.: G. J. Duinmeijer.

Terug van tijdelijke tewerkstelling Shell B.P.-Petroleum Co.
oÍ Nigeria Ltd.r
le stm.: J. V. Kruit.

Permanent tewerkgesteld op kantoor Shell Tankers N.V.:

gezagv.: M. A. Busker.

Aangesteld als:
'le stm.: J. M. Huygens, J. de Jager Jr., J. Broekmeijer;
2e stm.: B. Dijkstra, R. J. J. F. Zeegers, H. Slot, F. G. Franken, T. H.

Tromp, G. W. J. Jacobs, W. C. Moll, W. J. C. den Boer;
3e stm.: L. Bart, M. M. Scheele, M. A. F. Wande,rs, R. A. Reddering,

A. Terpstra, F. Hogenbirk;
4e stm.: J. Koek, G. van Seters, A. Dijkhuizen, J. Houtkamp, W. T. A. B.

Verstraeten, P. H. Teunissen, F. Riethoff;
2e wtk.: H. A. E. Wenas, M. de Boer;
3e wtk.: H. B. Muysson, K. M. van Harpen, J. M. Grimme, P. Dekker, A.

J. Elmendorp, J. B. H. de Glopper, G. J. A. de Ruiter;
4e wtk.: J. M. l. Hamers, R. M. van Ham, A. P. van der Schagt, C. J. L.

,Jordan, P. J. van den Ende, H. de Rhoter, G. de Graaf, P. A. van
Schuppen, J. P. van de Water, J. A. Deelen, T. Mellegers, D. A. Gunst,
J. C. Spljkerman, B. van Os, R. A. M. Haffert, J. Labeur;

5e wtk.: B. Denker, C. G. Thijssen, A. J. Wiersma, C. W. Ardts, R. W. H.
Bos, J. Key, E. l. van den Brink, F. S. Koolen, K. P. Beume'r, A. W. M.
M. Meij.

Behaalde diploma's:
2e stuurman. G.H.V.-pr.: 3e stl. J. W. llkel, R. W.-OverdU'kink;
2e stuurman G.H.V.-th.:3e stl. F. L. A. Bloot, J. Wassenaar, D. Scho-

nenberg, P. J. Muntjewerf, F. J. Kronenberg.

Huwelilk von de rncrond

Uit Groningen bereikte ons, op ons verzoek, deze opname van
5e werktuigkundige G. Dekker en zijn bruid, Mej. D. Staal, Onze
speciale gelukwensen aan dit bruidspaar, dat op 22 december
197'l aldaar in het huwelijk trad.

]UIUTATIEIS WALPERSC)NEEL
(periode van 16.12.71 t.m. 15.1.72)

ln dienst:
1.1: M. A. Busker - sectie DFM/1 Í (ex vloot).

Uit dienst:
1.1: G. den Bakker - DFM (pensioen),
1.1 : Mej. A. Roskam - sectie DFF/3 (naar Shell Nederland' N.V.);
1.1: l. de Buiter - sectie DFM/23 (naar Shell lnternational Petroleum

Company Ltd., Londen).

Overgeplaatst: -
3.í: M. J. Spetter van DFM/4 naar DFP/6.

Redactiecommissie:
M. A. Busker
J. van Duuren
G. H. van Leeuwen
E. van 't Slot
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