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NIEUWJAARSREDE VAN DE HEER RODENBURG 

Ter gelegenheid van de jaarwisseling heeft onze Directeur, de heer D. Rodenburg, op 
29 december jl. in de lunchkamer van hei Shell-Gebouw een toespraak gehouden, 
waarvan de tekst hieronder is afgedrukt. 
Onder zijn gehoor bevonden zich het walpersoneel van onze Maatschappij, onze ver
lofgangers, de gepensioneerden die in de loop van 1967 de dienst van onze Maat
schappij hebben verlaten, alsmede het bestuur van de C.N.O.O.K.S. 

„Medewerkers , zowel mannelijke als vrou
weli jke. 
Behalve u heet ik ook vele oude beken
den in deze zaal welkom, die de moeite 
hebben genomen om voor deze gelegen
heid naar Rotterdam te komen. 
Ik zie hierin een parallel met het schrijven 
van een nieuwjaarsgroet aan oude kennis
sen : het betekent dat wij , als rederij, nog 
niet uit uw herinnering zijn verdwenen. 
Dicht bij de jaarwissel ing vraag ik voor 
enkele ogenblikken uw aandacht. 
Ons bedrijf vraagt in de eerste plaats 
vooruitzien en daarmee zou ik dan ook 
willen beginnen. 
In 1968 verwachten wij het volgende: 
Het s .s . , ,Macoma", de eerste 210.000 
tons tanker van onze vloot en het nieuwe 
vlaggeschip, zal in de tweede helft van 
januari a.s. in Yokohama aan ons worden 
overgedragen. Zij zal dan voor haar 
maidentrip naar de Perzische Golf ver
trekken onder commando van Commodore 
Hylkema en in maart in Europoort aan
komen. 
Omstreeks oktober 1968 zal haar zuster
schip, de , ,Metula", volgen, eveneens 
ongeveer 210.000 ton. 
Eind januari a.s. is de overdracht van het 
m.s. , ,Neverita" , 110.000 ton, in Amster
dam. Zoals u weet werd dit schip op 31 
augustus j l . door Hare Koninklijke Hoog
heid Prinses Margriet op de werf van de 
N.D.S .M. gedoopt en tewatergelaten. Dit 
schip zal zo zijn ingericht dat het zonder 
wachtbezetting in de machinekamer kan 
varen. 
Verder zullen wij nog vier schepen van 
50.000 ton van onze collega's Shell Tan
kers (U .K . ) Ltd. overnemen, namelijk de 
, ,Patro", , ,Lovel l la" , , ,Capi luna" en , ,Capu-
lonix". 
In 1968 zal onze vloot de twee miljoen ton 
draagvermogen ruimschoots overschri j
den. Een nieuwe mijlpaal in het bestaan 
van onze Maatschappij . 
Wanneer wij terugzien op 1967 waren er 
de volgende hoogtepunten: 
In het begin van dit jaar werden de 
, ,Dione" en , ,Dal l ia" , 70.000 tonners, res
pectievelijk te Amsterdam en Stavanger 
in dienst genomen. Begin december kwcm 
de , ,Capister ia" , 50.000 ton, ex de Britse 
Shell-vloot, onder ons beheer. 

In 1967 werd 34.000 ton aan draagvermo
gen gewonnen doordat gewijzigde interna
tionale uitwateringsbepalingen van kracht 
werden voor schepen van meer dan 600 
voet lengte. Met het definitief in werking 
treden van het nieuwe Internationale Uit
wateringsverdrag in juli 1968, zullen ech
ter ook onze kleinere schepen geleidelijk 
aan dieper kunnen afladen. 
Onze nieuwbouwschepen hebben het over 
het algemeen tot nu toe bevredigend ge
daan in het afgelopen jaar. In het bijzon
der wil ik hier ons grootste en huidige 
vlaggeschip vermelden, het 120.000 ton 
metende motorschip , ,Niso" , dat ruim een 
jaar geleden in Japan werd opgeleverd en 
sedertdien zonder noemenswaardige be
drijfsstoringen heeft gevaren. 
Wij gingen voort de tijd tussen de perio
dieke dokkingen te vergroten, uiteraard 
hierbij de individuele toestand per schip 
In aanmerking nemende. De gemiddelde 
bedrijfsperiode per schip bedraagt thans 
17 maanden. Het aantal efficiënte dagen 
van de vloot bedroeg dit jaar 352,5 per 
schip tegen 351,2 het vorig jaar. 
Nog meer dan voorheen en mede door de 
sluiting van het Suezkanaal eisen de 
huidige omstandigheden een zo goed mo

gelijk gebruik van de beschikbare tonnage. 
De sluiting van het Suezkanaal had voor 
vele van onze schepen wijziging van de 
vaarroute tot gevolg. Voorgenomen dok
kingen moesten worden geannuleerd, uit
gesteld of bij andere werven geboekt. De 
te behandelen schepen konden echter alle 
worden opgevangen. 
Gedurende de korte oorlog in het Midden-
Oosten was de , ,Sepia" , onder commando 
van Kapitein Ruig, gevangen in het Suez
kanaal. Met het laatste zuidgaande kon
vooi wist het schip gelukkig de Rode Zee 
te bereiken. 
In verband met de sterk toegenomen 
vaart van onze schepen rond Kaap de 
Goede Hoop, hebben wij regelingen ge
troffen dat bij het passeren van Kaapstad 
post van en voor de officieren en beman
ning kan worden ontvangen en afgegeven 
zonder de haven binnen te lopen. 
Voor wat betreft de scheepsveil igheid is 
het volgende te melden: 
Een brandweercursus voor Spaanse 
scheepsgezel len werd ingesteld. 
Een nieuwe versie van de handleiding 
, ,Scheepsvei l igheid" werd ontworpen en 
zal aan alle Nederlandse scheepsgezellen 
en adspirant scheepsofficieren worden 
uitgereikt. 
Het Scheepsreglement is nagenoeg her
zien en deel 2, de ladingbehandeling, zal 
binnenkort over de vloot worden gedistri
bueerd. 
Ook het deel , ,Maatregelen tegen brand" 
wordt momenteel herschreven, vooral in 
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verband met de moaerne brandblus-appa-
ratuur die op onze nieuv^e schepen is aan
gebracht. Binnen afzienbare tijd zuilen 
nieuw/e voorschriften betreffende het gas-
vrij- en schoonmal<en tot stand l<omen, die 
zullen worden opgenomen in het Veil ig
heidsbesluit Tanl<schepen, als onderdeel 
van de nieuwe Veil igheidswet. Shel l Tan
kers is vertegenwoordigd In de betreffen
de werkgroepen. 

Voor wat betreft onze samenwerking met 
de Nederlandse autoriteiten, nog het vol
gende: veel moet nog worden gedaan 
voor de uitbreiding en voorzieningen van 
de Rotterdamse haven voor het ontvangen 
van zeer grote schepen. Door onze eigen 
en door charter-schepen werd medewer
king verleend bij het uitvoeren van vaar-
proeven ter vaststell ing van de juiste 
afmetingen van de z.g. , ,geul" tussen diep-
water en de havenmond in Hoek van 
Holland. 
IVlet de afdeling Hydrografie van de Ko
ninklijke Ivlarine werd nauw contact ge
houden betreffende het vaststellen van de 
route voor zeer grote schepen op de 
Noordzee. 

Per 1 oktober werd de kantoororganisatie 
aangepast aan de nieuwe organisatie aan 
boord, ontstaan door de centralisatie van 
het onderhoud bij de hoofdwerktuigkun
dige en de integratie van de scheeps
gezellenfuncties. 
A ls belangrijkste wijzigingen in onze wal-
organisatie noem ik de oprichting van de 
afdeling , ,Vlootbeheer", de opheffing van 
de afdelingen Management Vloot , ,A" en 
, , B " en het onderbrengen van de super
visie van de nieuwbouw bij een internatio-

. . . en daarna 

MEDEDELING VAN DE DIRECTIE 
De heer H. van Waasdijk heeft met ingang van 1 januari jl. de dienst van 
onze Maatschappij verlaten wegens het aanvaarden van een functie bij 
de N.V. Curagaose Dok Maatschappij te Curagao. 

naai team ressorterende onder de organi
satie van de Marine Co-ordinator op het 
Centrale Kantoor. Deze laatste wijziging 
betekent een aanpassing aan de organisa
tie van de Groep, waarbij de Centrale 
Kantoren een dienstverlenende functie 
hebben ten opzichte van de werkmaat
schappijen. Zo zijn vijf van onze tech
nische inspecteurs in het begin van dit 
jaar overgeplaatst naar Shel l International 
Marine Limited en tewerkgesteld in Japan 
voor toezicht op de nieuwbouw voor de 
Groepsvloten. 

Met het oog op de toekomstige verhuizing 
van Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
naar ons Shel l-Gebouw tegen het einde 
van het volgende jaar, en de daarmede ge
paard gaande interne verbouwingen, etc. 
van het gebouw, werd de verantwoorde
lijkheid voor gebouw- en kantoordiensten 
door ons aan Shel l Nederland N.V. over
gedragen. Het Shel l-Gebouw blijft even
wel ons eigendom. Dit had tot gevolg dat 
64 leden van ons personeel per 1 oktober 
j l . overgingen in dienst van Shell Neder
land N.V. 

Sprekende over onze personeelspositie, 
wil ik in de eerste plaats hen gedenken 
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die ons in de loop van dit jaar zijn ont
vallen. Dit waren: derde werktuigkundige 
J. H. van Veldhuizen, leerling-werktuig
kundige W. J. Lievaart en bootsman 
A. Reekers . Hun heengaan betekent voor 
hun nabestaanden, maar ook voor ons, 
een groot verl ies. 
Voor het komende jaar is het weer de 
bedoeling onze officieren, afhankelijk van 
het vaarprogramma, zo veel mogelijk na 
een dienstperiode van vijf tot zeven maan
den af te lossen voor verlof. 
Ook dit jaar zijn weer officieren in wal-
functies tewerkgesteld bij andere Groeps
maatschappijen overzee. Een aantal offi
cieren, die werkzaam waren bij Shel l/B .P . 
in Nigeria, kwamen als gevolg van de 
politieke toestand aldaar, naar Nederland 
terug en werden weer ter beschikking 
gesteld voor vlootdienst. 
De gemiddelde diensttijd aan boord van 
onze Nederlandse scheepsgezel len be
droeg dit jaar tussen de zes en zeven 
maanden. 
In nauw overleg met de werknemersfede
ratie zullen wij binnenkort op alle schepen 
onder ons beheer de volledige functie
integratie gaan invoeren. De Planning 
Commissie aan boord, onder voorzitter
schap van de gezagvoerder, zal , mits doel
matig geleid en regelmatig gehouden, een 
waardevol middel zijn om de functie
integratie en het beheer in het algemeen 
volledig tot zijn recht te laten komen. 
In 1967 werd door 234 officieren deelge
nomen aan acht verschil lende cursussen. 
In verband met de technische ontwikkeling 
op onze nieuwe schepen, werd veel aan
dacht besteed aan de cursussen meet- en 
regeltechniek. 
Voor wat betreft de recrutering van offi
cieren het volgende: 
Aan 76 jongelui werd een studiebeurs ver
leend voor de studie aan een Hogere 
Zeevaartschool . 
111 bursalen behaalden het einddiploma 
en werden op de vloot tewerkgesteld. 
Daarnaast werden nog 48 jongelui ge
plaatst die de opleiding voor eigen reke
ning hadden gevolgd. 
Totaal studeren nu 235 jongelui voor onze 
rekening, waarvan er in 1968 144 aan het 
eindexamen zullen deelnemen. 

Het overleg in de Ondernemingsraad heeft 
ook dit jaar weer een zinvolle bijdrage 
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geleverd aan de communicatie en de 
goede gang van zalmen binnen onze onder
neming. De zittingsduur van de gei<ozen 
leden zal het volgende jaar een einde 
nemen, zodat dan weer verl<iezingen zul
len worden gehouden. 

De financiële resultaten van onze Maat
schappij waren in het afgelopen jaar over
eenkomstig de verwachtingen. 
De algemene kostenstijging in Nederland 
is echter van dien aard dat nauwkeurige 
kostenbewaking geboden blijft. Dit te 
meer daar de trend van de time charter 
markt zich nog steeds in dalende lijn be
weegt; zoals u weet vormt deze de basis 
van onze inkomsten. 
Ook in dit jaar is een intensief en progres

sief gebruik gemaakt van de computer, 
waardoor de administratieve gevolgen van 
de gewijzigde C A . O . en de nieuwe 
sociale verzekeringswetten grotendeels 
konden worden opgevangen. 
Nieuwe procedures werden ontworpen 
waardoor het onder andere mogelijk is 
geworden om op korte termijn over de be
drijfsresultaten van onze schepen te 
beschikken. 

Alvorens te eindigen, wil ik nog een 
woord van bijzondere waardering uitspre
ken tot het lunchkamerpersoneel. 
Ook al vaart de heer Koenraads en zijn 
personeel niet langer onder Shell Tankers 
vlag, wil ik toch niet nalaten hun — mede 
namens u — dank te zeggen voor de 

voortreffelijke wijze waarop zij ons ook 
dit jaar weer hebben verzorgd. Ik ben er
van overtuigd dat zij dit zo dadelijk weer 
zullen bevestigen. 

Ik dank u allen op de vloot en aan de wal 
—• en ook hen die dit jaar met pensioen 
zijn gegaan — voor hun loyale medewer
king. Uw inspanning en toewijding hebben 
er alleszins toe bijgedragen dat wij in 
Shell Tankers N.V. met voldoening op dit 
jaar kunnen terugzien. 

Moge 1968 voor u en de uwen een in alle 
opzichten voorspoedig en gelukkig jaar 
zijn. 

Mag ik u nu uitnodigen met mij aan de 
overzijde van de zaal een dronk uit te 
brengen op het nieuwe jaar. 

STUDIEBEURZEN 
1. De Directie tieeft besloten ook voor het studiejaar 1968/69 een 
aantal beurzen beschikbaar te stellen voor werknemers en gewezen 
werknemers van Groepsmaatschappi jen, ten behoeve van hun zoons die 
aan een universiteit of hogeschool in Nederland studeren of willen gaan 
studeren en die ten tijde dat zij voor de Commiss ie voor Bataafse 
Studiebeurzen verschijnen het recht hebben universitaire examens af te 
leggen. 
Onder gewezen werknemers wordt in dit verband verstaan: zij aan wie 
bij het verlaten van de IVIaatschappij een direct ingaand pensioen werd 
toegekend. De Directie kan in door haar te bepalen uitzonderingsgeval
len besl issen dat ook een zoon van een ex-werknemer aan wie een uit
gesteld pensioen is toegekend, tot de selectie wordt toegelaten. 
2. De beurzen bedragen elk ƒ4 .000 ,— per jaar en worden telkens voor 
één studiejaar toegekend. Op continuatie van de uitkering kan geen aan
spraak worden gemaakt, doch bij normale studieresultaten zal een daar
toe strekkend verzoek door de Directie zeker in welwil lende overweging 
worden genomen. 
3. Zij die ten behoeve van hun zoon(s)' voor het volgende studiejaar 
een beurs willen aanvragen, dienen dit vóór 31 januari 1968 schriftelijk te 
berichten aan de Secretar is der Commiss ie voor Bataafse Studiebeurzen, 
Care l van Bylandtlaan 30, 's-Gravenhage, onder opgave van hun huidige 
functie en van de naam van de Groepsmaatschappij waarbij zij werkzaam 
zijn. Gepensioneerden dienen hun laatste werkkring te vermelden, 
weduwen van gewezen werknemers die van wijlen hun echtgenoot. 
Tevens dient te worden opgegeven de door de kandidaat gekozen studie
richting en universiteit of hogeschool, alsmede het jaar waarin de studie 
zal aanvangen of is aangevangen. Een verzoek om continuatie van een 
beurs voor het volgende studiejaar dient vóór 1 oktober van elk jaar te 
worden ingezonden. 
4. De keuze uit de kandidaten zal geschieden door een Commiss ie van 
deskundigen die buiten de Maatschappij staan. Deze Commiss ie is thans 
a ls volgt samengesteld: D r J. K iers , Studentendecaan aan de Technische 
Hogeschool te Delft, Prof. Dr. L. G . van der Wa l , Oud-hoogleraar in de 

Wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool te Delft, Prof. Ir. F. M. C . 
Berkhout, Oud-hoogleraar Irrigatie aan de Technische Hogeschool te 
Delft en Drs . I. Abram, Oud-leraar Wiskunde aan het Grotius Lyceum 
te 's-Gravenhage. 
Aan de Commiss ie is als niet-stemhebbend secretar is toegevoegd 
Jonkheer Mr. W. J . Snouck Hurgronje, Secretar is van de Directie. 
5. Het door de Commissie in te stellen onderzoek zal van vergelijkende 
aard zijn. De kandidaten zullen behalve op hun intelligentie ook op hun 
karaktereigenschappen worden beoordeeld. Bij het verdelen van de 
beurzen zal geen voorrang worden verleend aan bepaalde studierich
tingen. 
6. Aangezien het aantal kandidaten veel groter is dan het aantal beurzen 
dat elk jaar beschikbaar wordt gesteld, is het raadzaam, indien de be
oogde studie niet of bezwaarli jk mogelijk zal zijn zonder steun van 
buitenaf, deze steun behalve bij de Commissie voor Bataafse Studie
beurzen tegelijkertijd aan te vragen bij andere daarvoor in aanmerking 
komende instanties zoals b.v. Rijk, Provincie of Gemeente. 
7. Gezien het grote aantal mededingers raadt de Commissie dringend 
aan, s lechts dan een aanvraag in te dienen, indien deze gesteund wordt 
door goede studieresultaten. Een kandidaat die bij een eerste aanvraag 
niet voor een beurs in aanmerking is gekomen, mag nog eenmaal opnieuw 
een aanvraag indienen. 
8. Ten behoeve van een kandidaat die in de loop van het studiejaar 
zijn militaire dienst vervult of gaat vervullen, mag geen beurs worden 
aangevraagd. 
9. Per gezin kan slechts één zoon tegelijk een beurs worden toegekend; 
men kan echter voor meer dan één zoon een aanvrage indienen. 
10. De gekozen kandidaten zullen volkomen vrij blijven na hun afstude
ren een positie naar eigen keuze te aanvaarden. Er zal dus geen ver
plichting bestaan tot indiensttreding bij de Ivlaatschappij, evenmin neemt 
de Maatschappij de verplichting op zich hen na beëindiging van hun 
studie in dienst te nemen. 
11 . Er moet op gerekend worden dat de toewijzing van de beurzen eerst 
eind augustus of begin september 1968 kan geschieden. 

' s -GRAVENHAGE , 1 december 1967 
(w.g.) A. C . D. DE G R A E F F . 

De redactie van „Tussen Schip en Ka" 

w/enst alle lezers een gelukkig 

en in alle opzichten voorspoedig 19ÓS 

BIJ DE V O O R P L A A T : 
Voorafgaande aan de officiële opening van het metrotraject 
te Rotterdam, die op vrijdag 9 februari a .s . door H.K.H. Prin
ses Beatrix en Z . K . H . Prins C laus zal worden verricht, wordt 
sedert 8 december j l . dagelijks proefgereden volgens de 
dienstregeling die straks van kracht wordt. 
De foto op de frontpagina, die op 22 december j l . werd 
genomen, toont het eindstation van de metro bij het Centraal 
Station, na aankomst van één der treinen, die op dat tijd
stip — circa half vijf 's middags — om de drie minuten 
binnenkwamen. 

Foto: Fotobureau C. Kramer, Rotterdam 
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DWARSKRACHTEN EN BUIGENDE MOMENTEN 

Wat zijn dwarskrachten en wat hebben wij er in de dageli jkse praktijk 
van de scheepvaart mee te maken? Dit is een actuele vraag. De term 
„dwarskrachten" of in het Engels "shearing fo rces" wordt tegenwoordig 
dikwijls gehoord; onrust maakt zich van ons meester wanneer we ver
moeden dat dwarskrachten in het spel zijn. 
Laten we ons beperken tot de dwarskrachten zoals die op het schip als 
geheel werken. Het is immers in dit verband dat we er in de eerste 
plaats in geïnteresseerd zijn. Het geeft bovendien een mogelijkheid de 
uitwerking van dwarskrachten duidelijk in gedachten in het groot ge
ïllustreerd te zien. 
W e zullen ons dan even bezig moeten houden met de mechanica, waar
uit het begrip , ,dwarskracht" en het er nauw mee verbonden begrip 
,,buigend moment" afkomstig zijn. En in het vak van de mechanica zoe
ken we het gedeelte over de statica, de leer van de statische even
wichten op. Want de dwarskrachten hebben te maken met het statische 
evenwicht van het schip, al kunnen dynamische verschi jnselen vanzelf
sprekend hun uitwerking daarbij doen voelen in versterkende of ver
zwakkende zin. Doch in de eerste plaats moeten we het statische 
evenwicht beschouwen. 
In hoofdzaak is het evenwicht van een drijvend schip hierdoor geken
merkt dat het gewicht van het schip door de opdrijvende kracht van het 
verplaatste water wordt gecompenseerd volgens de aloude wet van 
Archimedes . Dit betekent in andere woorden dat de resulterende verti
cale krachten op het schip elkaar opheffen, dat de opdrijvende kracht, 
naar boven gericht, even groot is en in dezelfde verticale lijn werkt als 
het scheepsgewicht dat een naar de aarde gerichte kracht is. Het aan
grijpingspunt van de opdrijvende kracht is het drukkingspunt, in het 
Engels "centre of buoyancy" , het aangrijpingspunt van het gewicht is het 
gewichtszwaartepunt van het geladen schip. Deze twee punten liggen in 
de evenwichtstoestand steeds verticaal boven elkaar — het gewichts
zwaartepunt meestal bóven het drukkingspunt — en als hier verandering 
in komt, bijvoorbeeld doordat brandstof van voor naar achter verpompt 
wordt, dan ontstaat een koppel dat het schip doet vertrimmen waardoor 
het drukkingspunt zich verplaatst zóver dat het weer in één verticaal 
ligt met het nieuwe scheepszwaartepunt. 
Dit evenwicht verdient echter een beschouwing in kleiner detail . In de 
eerste plaats namelijk is de opdrijvende kracht van het schip ongelijk 
verdeeld; wel gelijk verdeeld over het evenwijdige gedeelte van het 
schip midscheeps, doch naar de einden wordt het minder. Zo is het ook 
in sterkere mate nog met het scheepsgewicht ; verre van gelijk over de 
lengte verdeeld te zijn treft men er allerlei geconcentreerde gewichten 
in aan, zoals een motor, volle naast lege tanks, een dekhuis. De resul
tante van al deze deelgewichten is het totale scheepsgewicht , aan
grijpend in het gewichtszwaartepunt. 
Wanneer we ons het verloop over de lengte van achteren naar voren 
trachten voor te stel len, dan zien we dus enerzijds een omhooggerichte, 
eerst toenemende, dan constante, daarna afnemende opdrijvende kracht 
en anderzijds de omlaaggerichte, grillig verlopende gewichtsverdeling. 
Tussen beide is op elke plaats een overschot, nu eens omhoog, dan 
weer omlaag gericht, en s lechts voor het schip als geheel heffen de 
totale overschotten elkaar precies op, voor een gedeelte van het schip 
heffen zulke overschotten elkaar niet op (en de kracht die daaraan te 
pas moet komen is de dwarskracht) . 

van het deplacement, uitmaken. De totale oppervlakte van elk van de 
krommen stelt enerzijds het totale scheepsgewicht , anderzijds de totale 
opdrijvende kracht voor, en die zijn gelijk, dus de twee door elk van de 
krommen omsloten oppervlakken zijn ook aan elkaar gelijk. Het verschi l 
tussen beide krommen stelt, zoals eerder gezegd, het plaatselijk over
schot aan opdrijvende kracht voor. Dit vertoont dus een verloop als in de 
2e figuur. 

ALL 

VLL 

Figuur 2 

We zien van achteren naar voren gaande eerst een teveel aan gewicht 
door de overhang van het achterschip, al spoedig gecompenseerd door 
de opdrijvende kracht, die daarna tot aan het ladingtank-gedeelte over
heerst. 
De ladingtanks vertonen weer overmaat aan gewicht behalve ter plaatse 
van de lege ballasttank midscheeps en in het voorschip is er weer 
overschot van opdrijvende kracht. Het totale verschi l moet netjes op O 
uitkomen. 
Bezien we nu bijvoorbeeld het achterschipgedeelte eens wat nauwkeu
riger. Het begint met een overhang van het hek, tot aan hart roerkoning. 

Figuur 3 

wat dus een en al gewicht is. Vóór de achterloodlijn neemt het gewicht 
verder toe, doch nu komt er eerst langzaam dan toenemend en spoedig 
sterk toenemend de opdrijvende kracht van de achterscheepsvorm tegen
over te staan. Weldra is die plaatselijk even groot als het plaatselijk ge
wicht, verder naar voren overheerst de opdrijvende kracht. Bij het voor
schot van de pompkamer, waar ook het gewicht van de bovenbouw op
houdt, is er een flink overschot aan opdrijvende kracht. Wanneer we, op 
dit punt beland, nu eens de balans opmaken van de verticale krachten, 
dan zien we enige neerwaarts gerichte overschotten, die na een keerpunt 
omgezet worden in opwaarts gerichte krachten, die tenslotte, bij het 
vóór-pompkamerschot, de boventoon voeren. Het resulterende overschot 
vertoont het volgende verloop: 

Figuur Figuur 4 

Schematisch is aangegeven hoe het verloop van beide krachten voor een 
geladen tanker met een schone ballast- of droge tank midscheeps er 
ongeveer uit kan zien; de opdrijvende kracht volgt de scheepsvorm van 
het onderwater-gedeelte, de gewichtsverdeling laat zien dat er een 
lichte machinekamer en een licht voorschip aan de einden te vinden zijn 
en dat de ladingtanks het grootste deel van het gewicht, bijv. 80-85% 

bij het punt A bereikt het zijn grootste neerwaarts gerichte waarde, bij 
het punt B is het tot nul gereduceerd, tenslotte bij het voorpompkamer-
schot ter plaatse van C houden we een opwaarts gerichte kracht van 
grootte D over. Wanneer we nu in gedachten het schip hier doorgesne
den denken — het gebruikelijke gedachten-experiment van de construc
teur — dan zou er geen evenwicht zijn: het achterschip zou dank zij 
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deze overbli jvende kracht D als een duveltje uit een doosje omhoog-
schieten (en daarbij een achterover draaiende beweging maken omdat 
de kracht D aan de voorkant werkt) . Dat dit in de werkel i jkheid, met het 
niet-doorgesneden schip, niet gebeurt, komt omdat het er voor liggende 
gedeelte blijkbaar een even grote doch tegengesteld, dus naar beneden 
gerichte, kracht uitoefent, zodat weer evenwicht tot stand komt. Deze 
kracht nu, die dus evenwicht maakt met het overschot van de verticale 

Geheel zoals uit de gewichtsverschi l len, de dwarskrachten werden afge
leid, worden uit de dwarskrachten de buigende momenten afgeleid. Dit 
aan te tonen vergt een wiskundig bewijs, dat nu maar achterwege moet 
blijven, voldoende zij te stellen dat integratie van de belastingkromme 
de dwarskrachten oplevert en dus integratie van de kromme van dwars
krachten de momenten oplevert. Een kromme van buigende momenten 
zou een beeld vertonen ongeveer als in fig. 8. 

Figuur 5 

D = P - G 

krachten achter de beschouwde doorsnede, is onze dwarskracht. Zij 
werkt dus verticaal en in het beschouwde geval achter de doorsnede 
naar beneden, het voorste gedeelte oefent op het achterste gedeelte dus 
een kracht naar beneden uit (en omdat een actie een reactie uitlokt 
oefent het achterste gedeelte een even grote, doch omhóóg gerichte 
kracht uit op het voorste gedeelte). 
Op elke plaats kunnen we de grootte van de dwarskracht vrij eenvoudig 
bepalen, net zoals in het vorenstaande redenerenderwijs is gedaan, dus 
uit de kromme van figuur 2. 
Zij zou ongeveer het volgende verloop vertonen: 

X 
\ 

VLL ALL 

Figuur 6 

In het geschetste geval (fig. 6) blijkt er een grote dwarskracht te be
staan op het voor- en achtereind van het ladingtankgedeelte: die situatie 
doet zich ook in de praktijk vaak voor. 
In het opschrift noemden we met de dwarskrachten ook de buigende 
momenten. Dat is omdat beide nauw samenhangen en zelfs niet zonder 
elkaar voorkomen. Bezien we nog eenmaal figuur 2, dan blijkt dat over
maat aan opdrijvende kracht vooral aan de einden is geconcentreerd, 
terwijl het tankgedeelte een overmaat aan gewicht heeft. Dit is in de 
volgende figuur schematisch aangegeven, en daar is tevens door een 
gebogen lijn gesuggereerd hoe de buiging die hiervan het gevolg zou 
zijn, gericht zou zijn: óp aan de einden, in het midden naar beneden, een 
"sagg ing" moment. 

t 
Figuur 7 

VLL 

Naarmate in de laatste 15 jaar de schepen — vooral de tankschepen — 
langer werden, werd in toenemende mate aandacht aan buigende 
momenten besteed. De eigenlijke reden hiervan was dat de langere 
schepen meer kans hadden grote buigende momenten te moeten weer
staan, en dat over een groter gedeelte van de lengte. In die tijd werden 
de eerste eenvoudige Lodicators ingevoerd, die met goede benadering 
de grootte van het buigend moment midscheeps konden berekenen. (We 
spreken uitsluitend over het schip in vlak water, de extra krachten ten
gevolge van golven blijven geheel buiten beschouwing). 
De reden dat we thans veel over dwarskrachten horen is, dat in de 
langere schepen ook de lengtes van de afzonderlijke tanks groter zijn 
geworden, dat het aantal tanks in de lengterichting is verminderd, dras
tisch is verminderd zelfs (5 op een 200.000 tonner tegen 10-14 op de 
oudere schepen) . Dit heeft immers tot gevolg dat de pieken van de 
kromme van dwarskrachten hoger kunnen oplopen dan bij het schip met 
groter aantal tanks. Het laatstgenoemde kan vanzelfsprekend wel ge
laden of geballast worden met eenzelfde verdeling als een schip met 
klein aantal tanks, doch zal als regel meer gedifferentieerd beladen of 
geballast worden — om en om een volle en lege tank bijv. — en dit kan 
het schip met een klein aantal grote tanks per definitie nooit nadoen. De 
in werkeli jkheid voorkomende dwarskrachten zullen dan ook over enig 
tijdsverloop hogere pieken hebben op het schip met het kleine aantal 
tanks dan op het oudere schip met veel groter aantal tanks. 
Daarom worden de Lodicators voor de nieuwere schepen ingericht om 
behalve de buigende momenten, ook de dwarskrachten te berekenen, en 
dat uiteraard op een aantal geschikte punten. 

De plaatsen waar de dwarskrachten groot zullen zijn, zijn in geladen 
toestand de plaatsen waar een groot leeg of licht stuk schip overgaat in 
een volgeladen gedeelte, dus aan einden van de ladingtanks; in ballast 
kan men ze verwachten aan de einden van een aaneengesloten aantal 
geballaste tanks. Meestal zullen ze dus het grootst zijn ter plaatse van 
de tank-grenzen, dus ter plaatse van de oliedichte schotten. 
Diagrammen van de verdeling van de dwarskrachten en de buigende 
momenten zijn opgenomen in de "Trim and Stabil ity"-boeken van de 
nieuwbouwschepen, terwijl sommige dezer schepen van een boek met 
aanvullende ballasttoestanden en bijbehorende diagrammen zijn voorzien. 
Om even terug te komen op ons sinistere gedachtenspel van het afge
broken achterschip, men zou onderscheid kunnen maken tussen het 
schip dat breekt door een te groot buigend moment en het schip dat 
breekt door een te grote dwarskracht. 
De schetsen op pagina 7 (fig. 9) illustreren het gevolg in beide gevallen. 
De richting van de brokstukken ten opzichte van elkaar is verschi l lend, 
het schip met te groot buigend moment is stukgebroken, dat met te veel 
dwarskracht vertoont afschuiving, maar de stukken hebben dezelfde 
richting. Dwarskrachten worden ook wel schuifkrachten genoemd. Hier 
moet wel worden opgemerkt dat we hier een uiterst vereenvoudigde 
vorm van breken hebben weergegeven. In werkeli jkheid gaat zoiets 
natuurlijk veel gecompliceerder, speciaal het breken door afschuiving. 
In elk geval zou men, vóór het tot breuk zou komen, allerlei vormen van 
plooiing waarnemen, zou het tenslotte tot een totale collapse van de 
interne verstijvingen komen alvorens de rest van de constructie het uit
eindelijk zou begeven. 
Omdat dwarskrachten verticale krachten zijn, zijn het de verticale con
structiedelen die hen moeten opvangen, dus voornamelijk de huid en de 
langsschotten, plaatselijk gesteund door de dwarsschotten en in het 
bijzonder door de dwarsscheepse raamspanten. Afhankelijk van de 
mogelijke beladingscondities van het schip wordt door Lloyd's Register 
bij het keuren van de constructietekeningen bijzondere aandacht besteed 
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Figuur 9 

aan de dikte en de stijfheid van deze constructiedelen, speciaal met het 
oog op de mogelijke dwarskrachten. Wanneer dan de constructie een
maal vastgesteld en aldus uitgevoerd is, is daarmede tevens een 
maximaal toelaatbare dwarskracht bepaald, die in de meest voorkomende 
gevallen nooit bereikt zal worden in werkeli jkheid. Er zijn echter bijzon
dere ballastcondities denkbaar, waarbij de toelaatbare dwarskracht plaat
selijk overschreden zou kunnen worden. Met de — nieuwe — Lodicators 

kan men de dwarskrachten berekenen en vaststellen of ze beneden de 
toelaatbare waarde liggen. 
Over dwarskrachten valt verder niet veel méér te zeggen. We hopen dat 
het begrip duidelijker is geworden en verwachten dat onze sinistere 
gedachtenspelletjes binnenshoofds zullen blijven en niet geconcreti
seerd zullen worden. 

IR. J . P E R E B O O M 

I D E E Ë N B U S 
Ë 
N 
B 
U 

De behandeling van ideeënbusbijdragen van 
opvarenden van onze vloot werd met ingang 
van 1 januari jl. gewijzigd. Zoals u bekend, was 
het gebruikelijk de Nederlandse ideeën, voor
zien van commentaar van ons kantoor, ter be
oordeling voor te leggen aan de ideeënbus
commissie van Shell Tankers (U.K.) Ltd. te 
Londen. Een nadeel van deze procedure was 
de vrij lange periode welke veelal gemoeid 
was met de afwikkeling van een idee. 
Hierom werd besloten een Ideeënbuscommissie 
van Shell Tankers N.V. in het leven te roepen; 
de heer D. Rodenburg zal als voorzitter op
treden en bij diens afwezigheid de heer G. den 
Bakker. Als leden nemen chefs DFM/1 (Nau
tische Dienst) en DFM/2 (Technische Dienst) 
in de commissie zitting. Indien het in een 
idee behandelde onderwerp zulks noodzakelijk 
maakt zullen de chefs DFP (Personeel) en/of 
DFF (Financiën en Administratie) als lid aan de 
commissie worden toegevoegd. 
Vóórdat een idee in de vergadering van de 
commissie in behandeling wordt genomen, is 
door meerdere experts van ons kantoor onaf
hankelijk van elkaar commentaar geleverd, 
waardoor de grootst mogelijke objectiviteit 
wordt gewaarborgd. 

De commissie zal eens in de twee maanden 
vergaderen. 
De Ideeën welke beloond worden zullen wor
den beschreven in dit blad, tenzij de Inzender 
daarop geen prijs stelt. In dat geval kan dit in 
de brief waarmede het idee wordt ingediend, 
vermeld worden en blijft algemene publikatie 
achterwege. 
Dit laatste is een gevolg van een Britse ideeën-
busbijdrage waarin werd gesteld dat sommige 
opvarenden wel ideeën hebben, doch deze niet 
bij de Maatschappij indienen omdat men publi
katie me* vermelding van hun naam wil voor
komen. 
Wij hopen dat de instelling van een ,,eigen" 
ideeënbuscommissie er toe zal bijdragen uw 
ideeën sneller af te wikkelen. 
WIJ wachten uw bijdragen met belangstelling af. 

KANTOORBEZOEK 

Het is steeds gebruikelijk geweest dat 
onze officieren zowel nadat zij voor ver
lof van hun schip zijn afbetaald, als kort 
voor een nieuwe tewerkstell ing het 
kantoor bezoeken. 

Deze gewoonte stamt nog uit de tijd dat 
de dienstperioden twee a drie jaar duur
den en het is begrijpelijk dat onder die 
omstandigheden het wenseli jk was zo 
spoedig mogelijk na een zo lange af
wezigheid een onderhoud met onze offi
cieren te hebben. 

Door de verkorting op de dienstperiode 
komt het er tegenwoordig op neer dat 
ieder gemiddeld drie keer per jaar het 
kantoor bezoekt. Hoewel wij een ge
regeld contact met onze officieren op 
prijs stellen, zijn wij toch van opinie dat 
wij er goed aan doen de bestaande rege
ling aan de huidige omstandigheden aan 
te passen. 

Om voor de hand liggende redenen 
blijft van kracht dat alle officieren kort 
voor hun tewerkstell ing een bezoek aan 
ons kantoor brengen. Wij hebben echter 
besloten om in het vervolg alleen de 
officieren in de hoogste rangen een op
roep te zenden om ook bij de aanvang 
van het verlof ons kantoor te bezoeken. 
Tegen het tijdstip dat aflossing voor 
verlof plaats vindt, zal aan het huis
adres een schri jven worden verstuurd 
waarin nadere mededelingen worden ge
daan. Er zal onder andere in staan ver
meld dat het voorschottenboekje dient 
te worden opgestuurd in verband met 
het opmaken van de verlofafrekening. 
Bovendien zal een delegatie-formulier 
voor de volgende dienstperiode worden 
toegezonden met het verzoek dit, na in
vulling, tegelijk met het voorschotten-
boekje te retourneren. 

Hierdoor kan worden voorkomen dat bij 
de aanvang van de volgende dienst
periode een bezoek aan de financiële 
afdeling moet worden gebracht. Wij 
menen met deze regeling vele officieren 
een onnodige gang naar het Hofplein te 
kunnen besparen. Wij willen hier echter 
aan toevoegen dat ieder die bij de aan
vang van of tijdens zijn verlof een onder
houd op kantoor wil hebben, hier te 
allen tijde een afspraak voor kan maken. 

AANGESTELD ALS GEZAGVOERDER 

T. W. PALS A. POST 
per 2.12 per 5.12 

LOONOPGAVEN 1967 

VLOOTPERSONEEL 

De voor de aangifte inkomstenbelasting 1967 
benodigde jaaropgave van het loon uit dienst
betrekking bij onze Maatschappij zal door ons 
wederom in beginsel aan het huisadres worden 
gezonden. 
Het verdient derhalve aanbeveling uw huisge
noten reeds thans hiervan in kennis te stellen 
en dezen tevens in te lichten hoe dient te wor
den gehandeld met het te zijner tijd van de be
lastingdienst te ontvangen aangiftebiljet I.B. 
1967. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het geen zin heeft 
de Maatschappij om toezending van de loon-
opgave te verzoeken. De opgaven worden zo
dra zij gereed zijn door ons verzonden, waarbij 
wij er uiteraard rekening mee zullen houden dat 
belanghebbenden de gegevens vóór de datum 
waarop het aangiftebiljet moet worden ingele
verd in hun bezit hebben. Zij die bezwaren 
hebben tegen verzending naar het huisadres 
en de opgave aan boord wensen te ontvangen, 
dienen ons hiervan onverwijld mededeling te 
doen. Uiteraard moeten ook in dit geval de 
huisgenoten worden ingelicht omtrent de be
stemming van het aangiftebiljet. 
Tenslotte wordt er nog de aandacht op geves
tigd dat de Maatschappij zich niet met de in
vulling van het aangiftebiljet kan belasten. 
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ROTTERDAM / HEDEN EN VERLEDEN 2 
Hebben we in ons vorig artikel veel aandacht 
geschonken aan het ontstaan van Rotterdam, 
thans zullen we meer de naaste omgeving van 
het Shel l-Gebouw de revue laten passeren. 
Hierbij dienen wij evenwel te bedenken dat bij 
een vergelijking van het Hofplein van vroeger 
met zoals dat nu is, de situering iets is gewij
zigd, doordat bij de reconstructie na de oorlog 
de Schiekade vanaf het spoorwegviaduct vlak
bij ons gebouw, een knik heeft, terwijl voor
heen de Schiekade recht toe recht aan in de 
richting van het plein ging. Eveneens de Cool-
singel, die nu linea recta op het Hofplein af
gaat, terwijl deze singel vroeger in een iets 
gebogen vorm eindigde. Aanduidingen waar 
vroeger een gebouw stond, worden dan ook bij 
benadering gegeven. 
Ongeveer op de plek waar thans, tegenover het 
Shel l-Gebouw, een kantoorpand staat, stond 
vóór de oorlog (sedert 1928) het kantoor van 
het Rotterdamsch Nieuwsblad, doch gaan we 
wat verder terug in tijd, dan vinden wij — iets 
meer naar het huidige viaduct — de stads
herberg , ,De Romeyn" langs de Sch ie . 
In 1412 had hertog Willem van Beieren aan 
Rotterdam het privilege verleend, dat niemand 
binnen 300 gaarden afstands van de stad zou 
mogen brouwen, tappen of andere nering doen, 
maar enkele grote herbergen werden van dit 
tapverbod uitgezonderd: dit waren de zoge
naamde , ,stadsherbergen". In juni 1645 ver
nieuwde de Vroedschap een keur, waarin zij de 
namen der toen bestaande stadsherbergen op
somde (o.a. bij de Delftsche Poort en bij de 
Schie , . . . de laatste was de welbekende ,,Ro
meyn") . De naam had deze herberg te danken 
aan de wijnsoort , ,Romeyne" , afkomstig uit 
Thracië , later ook geïmporteerd uit Morea, 
Zuid-ltalië en Spanje . Degenen die hierin han
delden hadden zich verenigd in het zoge
naamde , ,Romeinengilde". De naam Romein, 
die door meer herbergen in den Nederlanden 
werd gevoerd, werd helaas verkeerd begrepen; 
men bracht het in verband met het volk der 

Romeinen en vandaar dat vele herbergen als 
uithangbord een veldheer in groot tenue voer
den. Ook de persoonsnaam Romein of Romeyn, 
of hoe u het ook wilt spellen, heeft dus niets 
te maken met het Romeinse rijk, maar met de 
wijnhandel of de tapperij. Doch dit terzijde. 
Onze buurman, herberg De Romeyn, bestond 
uit een statige behuizing (afb. no. 1, rechts, 
± 1800) gelegen aan de drukke rijweg naar 
Den Haag. Helaas is zij voor ons verloren ge
gaan want in De Romeyn moet het goed toeven 
geweest zijn. Wij weten althans dat op 29 
augustus 1770 de Erfstadhouder komt met een 
aanzienlijk gevolg te paard en bij herberg De 
Romeyn door den hoofdofficier, burgemeesters, 
pensionaris en secretar is verwelkomd wordt, 
waarbij de gebruikelijke dronk na de vermoei
ende reis van de Residentie niet vergeten werd. 
Vandaar reed men in koetsen door de stad en 
bracht onder andere een bezoek aan de kermis 
op de Groote Markt. De Prins dejeuneerde bij 
burgemeester Van der Staal en vertrok om 4 
uur met een jacht naar , , sHage" . 
Toch kon het ook in die tijd in de herbergen be
hoorlijk toegaan, getuige de bepaling dat een 
boete van een pond werd geheven op het 
dragen of doen brengen van verboden wapenen 
,,codden off stoters off anders enijgherhande 
wapenen in taveernen" ; alleen ,,uitreijzende 
off incomende lude" vielen erbuiten; een hele 
troost voor de forenzende Shell-Gebouw-be-
woners als ze een biertje tussen de middag 
willen pikken. 

Overigens, de f iscus was ook niet achterlijk in 
die tijd, want alwie bier tapte en verkocht ,,het
zij bij cannetgens of myngelen (maten)" , was 
verplicht den , ,ass i jnsbewaerers" den acci jns 
te betalen, ,,ende wie Mijnen Genadigen Here 
sijn tollen verhelsterde (verduisterde) ende in-
hi lde", verbeurde drie ponden. 
Toonden wij u de vorige maal een kaart van 
omstreeks 1700, hierbij vindt u afgebeeld een 
kaart gemaakt omstreeks 1857, die aantoont dat 
de stad, hoewel meer volgebouwd, zich toch 

nog concentreerde binnen de oude stadswallen, 
maar het was wel dichtbevolkt geworden. Wat 
u buiten de stadswallen ziet waren voorname
lijk biekerijen, een Hortus Botanicus en wandel-
tuinen. 
De Delftsche Poort had toen reeds een ver
trouwder vorm. Zij was in 1772 herbouwd naar 
de plannen van architect De Swart . Zij diende 
nu meer als monumentale ingang dan als ver
dedigingswerk. De ruimte in de poort werd nu 
voornamelijk gebruikt als oefenzaal voor mu
ziekgezelschappen, als tentoonstellingsruimte 
en voor andere culturele express ies in plaats 
van voor het huisvesten van de poorters. 
Delfshaven, dat tot 1811 Delfts gebied bleef, 
was tot ondergang gedoemd. Niet alleen was 
zij door de stad Delft grotendeels verwaar
loosd, doch de rivier vormde er De Ruige Plaat, 
waardoor zij niet anders kon doen dan zich tot 
Rotterdam wenden om hulp (1886). 
Schiedam had in de concurrentiestrijd met 
Rotterdam het onderspit moeten delven en zo 
werd de kiem gelegd voor de wereldstad die 
Rotterdam thans is. Had Rotterdam in de 16e 
eeuw slechts — 7.000 inwoners, omstreeks 
1840 telde de stad ongeveer 78.000 inwoners, 
hoofdzakelijk samengeperst binnen de Goudse 
Vest , de Schiedamse Vest en de Coolvest . 
Waterleiding en riolering ontbraken echter nog 
en dit leidde dan ook tot cholera-epidemieën die 
danig huishielden onder de geteisterde bevol
king. Water putte men uit de stadsgrachten, 
uit de Maas (toen nog redelijk helder), uit de 
vesten. De brouwerijen en andere industrieën 
die zich allengs vestigden aan de grenzen van 
Rotterdam, veroorzaakten evenwel sterke ver
vuiling en het was dan ook geen wonder, dat 
b.v. in 1832 er nog 1741 choleralijders waren. 
In 1849 nog 2100, in 1853 1000 choleraslacht-
offers. Rotterdam was evenwel niet de enige 
stad die ondanks zijn bevolkingsaanwas nog 
geen voorzieningen voor betere hygiëne had 
getroffen, ja , toen in 1878 het drinkwaterzuive
ringsproject werd begonnen, was het zelfs nog 
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een van de eerste grote steden die Inier aan
dacht aan schonl<. A ls u bedenkt, dat in die tijd 
zelfs het ziekenhuis nog zijn drinkwater putte 
uit de Leuvehaven, kunt u zich voorstellen, dat 
een zucht van verlichting aan onze groot- en 
overgrootouders moet zijn ontsnapt toen men 
eindelijk redelijk zuiver drinkwater kon ver
krijgen. 
Was tot die tijd de enige verbinding met Den 
Haag door of langs de Schie , ook de inmiddels 
opgerichte Noord- en Zuid-Hollandsche Spoor
weg Maatschappij achtte de tijd rijp om, via 
Den Haag, Amsterdam met Rotterdam te ver
binden. Doortrekken van de lijn naar Dordrecht 
werd nog niet overwogen, want daartoe bood 
hst overbruggen van de Maas nog een te groot 
probleem. Het eerste Spoorwegstation, Delft
sche Poort (en dichter bij deze poort aan het 
Hofplein dan het D.P.station van vlak vóór de 
oorlog) werd in 1847 geopend; het was een 
zogenaamd kopstation. Toch heeft het bootje 
naar Delft en Den Haag, dat vertrok van de 
plek waar wij thans zijn gevestigd, nog lang de 

dienst onderhouden en vele ouderen onder ons 
zullen zich nog herinneren hoe het vaartuigje 
eerst met passagiers werd volgestopt om — 
wanneer de aanwezigheid van andere boten het 
draaien ter plaatse belemmerde — vervolgens 
met de grotere diepgang onder de brug door 
te kruipen naar het Haagse Veer en daar te 
draaien. 
Op foto no. 2, die uit 1899 dateert, ziet u nog 
de aankomst van het stoombootje bij de aanleg
steiger nabij het Hofplein. In 1926 is deze dienst 
opgeheven. Ook de Delftsche Poort is hierop 
duidelijk te zien. De voetgangersbrug over de 
Schie/Delftsche Vaart is later vervangen door 
een stenen brug. 
Inmiddels was de spoorlijn al doorgetrokken 
over de Maas (1877); het slechts 30 jaar oude 
I e D.P.-station werd afgebroken en een nieuw 
D.P.-station werd gebouwd, ongeveer waar nu 
het Centraal Station de reizigers met ,,wijdopen 
armen" verwelkomt. 

W.W. 
(Wordt vervolgd). 
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DE TOEKOMST VAN DE OUE-INDÜSTRIE 
Samenvatting van een voordracht die onlangs gehouden werd door de heer M. E. 
Spaght, één der directeuren van de Koninklijke/Shell Groep. 
Sinds onheuglijke tijden is de voornaamste 
energiebron van de mens spierkracht geweest 
— van hemzelf en van zijn dieren. Waarschi jn
lijk is het voor de helft van de wereldbevolking 
nog steeds spierkracht. Maar in de geïndustria
liseerde landen waar het grootste gedeelte van 
de wereldenergie wordt verbruikt, zijn paard 
en os vervangen door truck en trekker, en de 
handenarbeid van de mens door de machine. 
Spierkracht is de enige energiebron die zich 
ooit heeft mogen verheugen in een 100%-mo-
nopolie (fig. 1). Naar mate zijn kennis toenam 
vond de mens nieuwe energiebronnen die hij 
kon inschakelen voor zijn gestegen behoeften. 
Toen hij eenmaal het vuur te hulp had geroe
pen, begon hij hout te verbranden en waar hout 
nauweli jks of helemaal niet voorhanden was , 
verbrandde hij dierlijke excrementen. 
De volgende energiebron van enig belang die 
ten tonele verscheen, was steenkool — de 
brandstof van de industriële evolutie. 
In figuur 2 zien we een top-bijdrage van de 
steenkool. De vroege energiebronnen nemen 
in betekenis af naarmate de bijdrage van 
steenkool stijgt van 2 5 % in 1850 tot de hoogte 
die zij gedurende de eerste helft van deze 
eeuw innam. (De grafieken zijn grotendeels 
gebaseerd op een recent onderzoek door de 
Russ ische econoom A. Tomasi ipolsky) . Deze 
grafieken geven uiteraard alleen de positie van 
de verschi l lende energiedragers ten opzichte 
van elkaar aan en houden geen rekening met 
de verbruikte hoeveelheden die steeds groter 
worden. Wij zien echter dat het energiepatroon 
zich in , ,golven" heeft bewogen. Deze tendens 
zet zich duidelijk voort bij de moderne brand
stoffen, zoals blijkt uit de volgende drie gra
f ieken. De eerste grote golf is die van de 
steenkool . Dan komt de olie, waarvan het ver
bruik van 1900 tot heden in een steile curve 
steeg; zij voorziet nu in ongeveer 3 6 % van 
het totale wereld-energieverbruik (zie fig. 3) . 
Aardgas , waarvan de invloed pas in de jaren 
'40 merkbaar werd , voorziet in bijna V3 van het 
totale energieverbruik in de V . S . , en begint nu 
ook belangrijk te worden in Europa (fig 4) . 
A ls wij kijken naar het cumulatieve energie-
Figuur 2 

ENERGIEBRONNEN VAN DE WERELD -
DE OPKOMST VAN KOLEN 

beeld over een periode van 150 jaar, van 1850 
tot heden, en dan verder tot 2000, dan valt het 
op dat de energiegolven dichter bij elkaar ko
men te liggen. 
De kernenergie staat op het punt te beginnen 
aan een nieuwe, ongetwijfeld zeer steile krom
me (fig. 5) . 
In deze figuur komt de hydro-elektrische ener
gie niet voor, omdat haar bijdrage nooit boven 

TRADITIONELE ENERGIEDRAGERS 
IN DE VVERELD - HISTORISCH EN 
TOEKOMSTIG PATROON 

Figuur 1 

de 4 % is uitgekomen en zelfs weer aan het 
dalen is . 
Aardgas 
Hoewel het aardgas al een rol speelde in som
mige Westeuropese landen (vooral in Italië, 
Frankrijk en Oostenrijk) heeft de ontdekking 
van het gasveld-Groningen een fundamentele 
verandering gebracht in de vooruitzichten voor 
de toekomst. Men kan een goed idee krijgen 
van de snelle toeneming van de Westeuropese 
aardgasreserves — ten gevolge van opgevoer
de exploratie — door de omvang van de reser
ves in 1959 voor de ontdekking van Slochte-
ren te vergeli jken met de huidige situatie. 
Zoals men ziet zijn de gasreserves van West-
Europa gedurende de afgelopen acht jaar 9 

Figuur 3 

ENERGIEBRONNEN VAN DE WERELD -
DE OPKOMST VAN OLIE 

A A R D G A S R E S E R V E S 1959 1967 
10' m^ 10' m= 

Nederland 13 2000 
Verenigd Koninkrijk — 500 
Duitsland 30 250 
Frankrijk 170 200 
Italië 130 140 
Oostenrijk 10 25 
Totaal gas ± 350 ± 3T15" 
Olie-equivalent in 
miljoen ton 294 2497 

maal zo groot geworden, mede dank zij de 
grote stijging in Nederland. 
Op het vasteland zullen de enorme vondsten 
in Groningen een hele verandering teweeg
brengen in de plaats van het aardgas in het 
Westeuropese energiepatroon. Op het ogen
blik voorziet aardgas voor ongeveer 4 % in de 
totale primaire energiebehoeften in de zes 
E.E.G.-landen; het is te verwaarlozen in de 
meeste andere Westeuropese landen, behalve 
in Oostenrijk waar het percentage tien is . Men 
verwacht dat het totale aandeel tegen het mid
den van de jaren '70 tot ongeveer 1 0 % zal 
zijn gestegen — en mischien tot 15 è 2 0 % te
gen het einde van de eeuw. De penetratie van 
het aardgas in Nederland zal veel dieper zijn 

— waarschijnli jk meer dan 3 0 % tegen het 
midden van de jaren '70. 
Men schat dat in 1972 aardgas zal voorzien in 
meer dan de helft van de energiebehoeften 
van de elektrische centrales in Nederland. 
Uitdagingen 
Fig. 6 toont het verbruik van alle soorten ener
gie van nu tot 1985, en verder tot het jaar 
2000. Tot nu toe hebben we gesproken over 
percentages. Als men echter kijkt naar de hoe
veelheden waarom het gaat, dan zijn de getal
len zo enorm dat daarvoor beter een symbool 
kan worden gebruikt. Als we dit bijvoorbeeld 
, ,X " noemen, dan stelt X een biljoen kilowatt
uur (1012 î vVh) voor. 
Zoals bekend, neemt het wereld-energiever
bruik exponentieel toe. We beginnen met het 
cijfer 45 X, het huidige jaarverbruik. 
In 1985 hebben we waarschijnli jk 115 X nodig, 
en in het jaar 2000 niet minder dan 190 X. Dit 
Figuur 4 

ENERGIEBRONNEN VAN DE WTRELD -
DE OPKOMST VAN GAS 

LI I C —\ \

1850 1900 '50 '66 '85 2000 

PERCENTAGES 

1850 1900 '50 '66 '85 2000 

PERCENTAGES 

1850 1900 '50 '66 '85 2000 
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ENERGIEBRONNEN VAN DE WERELD -
DE KOMST VAN DE KERNENERGIE 

WERELD-ENERGIEVERBRUIK 
(X = 1 X 10'- KwH) 

WERELD-RESERVES FOSSIELE BRAND
S T O F F E N (X = 1 X 10'- KwH) 

PERCENTAGES 

'50 '66 '85 2000 

Figuur 5 

betekent een exponentiële groei van 4 , 5 % . Dit 
is waarschijnli jk een voorzichtige schatting. 
Sommigen spreken van een stijging van 5 ,2%, 
waarbij het getal voor het jaar 2000 niet 190 
is, maar 240. Voor het aandeel van olie en 
gas voorspelt men een toeneming van iets meer 
dan 5 0 % nu, tot 5 8 % in 1985 en 5 5 % (van 
een veel grotere hoeveelheid) tegen het einde 
van de eeuw. Het aandeel van steenkool zal 
blijven dalen — en zowel steenkool als olie en 
gas zullen terrein moeten prijsgeven aan de 
kernenergie. Deze laatste zal wellicht tegen 
1985 1 1 % van het totaal leveren en 1 8 % in het 
jaar 2000. De energiebehoeften in het jaar 
2000 zijn overweldigend. Derhalve moeten wij 
ons zelf afvragen hoe wij aan deze behoeften 
aan brandstof zullen kunnen voldoen. 

Fossiele brandstoffen 
Als we kijken naar de fossiele brandstoffen 
waarmee we het de laatste 100 jaar hebben 
moeten doen, dan kunnen wij ons gelukkig 
prijzen dat er zulke grote reserves van be
staan. Het zijn steenkool , olie en gas die de 
wereld tegenwoordig energie leveren. 
Fig. 7, voornamelijk gebaseerd op schattingen 
die tijdens het , ,World Power Congress " in 
1962 werden gemaakt, toont de wederom in X 
uitgedrukte, economisch winbare reserves aan 
fossiele brandstoffen. 
Tussen 1950 en 1965 is de verhouding aange
toonde reserves/jaarproduktie gestegen van 25 
tot 33. S inds het midden van de jaren vijftig is 
de verhouding trouwens steeds hoger dan der
tig geweest . De gemiddelde jaarl i jkse stijging 
van de aangetoonde reserves bedroeg onge
veer 1 0 % — na aftrek van wat er geprodu
ceerd werd. Voor olie en gas gezamenlijk is 
de verhouding aangetoonde reserves/jaarpro
duktie thans ongeveer 33. 
Achter de aangetoonde reserves staan de uit
eindelijke reserves — schattingen van alle olie 
en gas in de wereld die naar men mag aanne
men uiteindelijk gevonden en gewonnen kunnen 
worden onder real ist ische economische condi
ties. Enig idee van de totale hoeveelheid olie 
en gas die in de wereld nog gevonden zou 
kunnen worden, verkrijgt men uit een recent 
rapport van de U.S . Geological Survey . Men 
schat dat de hoeveelheid olie en gas die zich 
in tot nu toe niet ontdekte normale formaties 
bevindt, in totaal resp. c irca 14.000 en 8.000 X 
bedraagt. Hiervan zal men redeli jkerwijs zeker 
7.000 X aan olie en 5.000 X aan gas kunnen 
ontdekken. Van deze hoeveelheden zullen — 
voorzichtig geschat — ongeveer 2.500 X aan 

Heden 1985 (geschat); 2000 (geschat) 

45 X 115 X ( 
1 190 X 

' I Olie en Gas 
I I Overige 

Kolen 
Kernenergie 

Figuur 6 

olie en 2.500 X aan gas geproduceerd kunnen 
worden. 
Als we deze hoeveelheden voegen bij de cij
fers van de al ontdekte en produceerbare vel
den (fig. 7) , dan komen we aan een totale hoe
veelheid winbare olie en gas voor de toekomst 
van ongeveer 3.000 X elk. Wat betreft de bij
drage die teerzanden en leisteen zouden kun
nen leveren, zijn de gegevens die zouden moe
ten dienen om toekomstige economische reser
ves hiervan te kunnen schatten, nog onnauw
keur iger Het World Power Congress schat ze 
op 1.600 X (fig. 7) . A ls men echter de verschei
denheid aan gegevens onderzoekt, is men ge
neigd te verwachten dat deze bronnen uitein
delijk een bijdrage van zeker 3.000 X zouden 
kunnen leveren. 
Tussen nu en het einde van de eeuw ligt voor 
ons een geweldige taak. Ten einde olie en gas 
volgens de geschetste toekomstverwachting te 
kunnen produceren, zal de industrie zeker nog 
2.000 X meer aan olie- en gasreserves moeten 
aantonen tussen nu en het jaar 2000. Dit is 
bijna tweemaal de totale hoeveelheid olie en 
gas die werd ontdekt sinds het begin van de 
industrie, 100 jaar geleden. 

Kernenergie 
In de V . S . begint de kernenergie van de grond 
te komen zoals dat met olie in de jaren '20 en 
met aardgas in de jaren '40 het geval was . 
Drie van elke vier grote nieuwe krachtcentra
les die in bestelling zijn, worden kernenergie
centrales. Men zou kunnen zeggen dat de V . S . 
zich midden in een vreedzame kernexplosie be
vinden. 
De nucleaire programma's zullen tot 1980 af
hankelijk zijn van het feit of uranium tegen lage 
kosten verkri jgbaar is. Men verwacht dat de 
ontwikkeling na 1980 nieuwe typen reactoren 
zal omvatten, vooral de , ,snelle reactoren". Men 
is zich volledig bewust van hun belang voor 
de exploitatie van kernenergie op lange termijn 
en er is aanzienlijke technische vooruitgang 
geboekt door Engeland, V . S . , Euratom en Rus
land. Niettemin verwacht men geen commer
ciële uitvoering van de snelle reactor voor 
1980. A ls zij in bedrijf komen zullen de brand
stofkosten nauwelijks meer afhankelijk zijn van 
de prijzen van uraniumerts. 
Het is vreemd om nu te lezen dat in de uit
gave van 1901 van Websters dictionaire ura
nium wordt omschreven als ,,een waardeloos 
metaal" . Dankzij het vernuft van de moderne 
kernwetenschap en -technologie zijn uranium 
en thorium twee van de meest waardevolle na-

Kolen en 
Bruinkool 

Turf 

Olie 
• 

Aardgas • 
Teerzanden _ 
en Leisteen 

I24DOO X 
800 X 

660 X 

310 X 
1600 X 

Totaal 27,370 X 
Wereld energie verbruik 1966 
Fossiele brandstoffen .40 X 

T o t a a l .45 X 
Figuur 7 

tuurlijke bronnen van de mens geworden, daar 
in het jaar 2000 waarschijnli jk de helft van de 
totale capaciteit voor het opwekken van elek
triciteit in de geïndustrialiseerde landen geba
seerd zal zijn op nucleaire energie. Kernener
gie zal voornamelijk worden toegepast op het 
gebied van de elektriciteitsopwekking. 
Voorzover men kan voorzien, zullen de brand
stoffen voor transportdoeleinden in het alge
meen het domein van de aardolie blijven. 
Van het standpunt van de olie uit bekeken be
hoeft er geen vrees te bestaan voor de ko
mende verschuiving in het energiepatroon. 

Samenvatting 
Aan het einde van deze eeuw zal het wereld-
energieverbruik vier maal zo groot zijn als nu. 
Olie en gas blijven de werkpaarden, die samen 
voorzien in meer dan de helft van de totale 
energiebehoeften van de mens. 
Ten einde aan deze behoeften in het jaar 2000 
te kunnen voldoen, moet onze industrie tussen 
nu en dan een hoeveelheid reserves vinden die 
bijna twee keer zo groot is als wat er in to
taal in de laatste honderd jaar is ontdekt, d.w.z. 
gedurende het hele bestaan van de industrie. 
Gelukkig zullen deze — en nog meer — voor
raden ongetwijfeld in de aarde te vinden zijn. 
In de komende jaren kunnen wij een nieuwe 
partner verwelkomen, die haar deel zal bijdra
gen: kernenergie. Hoewel haar aandeel nu nog 
te verwaarlozen is, zal het met sprongen toe
nemen tot ongeveer 2 0 % van het totaal in 2000. 
De mensheid heeft deze nieuwe bron nodig en 
haar ontdekking kwam dan ook niet te vroeg. 
Maar ondanks de groei van de kernenergie 
kunnen de behoeften aan olie en gas tegen 
het einde van deze eeuw toch nog enorm toe
nemen. Zij zullen echter meer en meer worden 
gebruikt voor doeleinden waarvoor ze het 
meest geschikt zijn, dus als lichte brandstoffen 
en als grondstoffen voor de chemische indus
trie. 

Dit is de eeuw van de olie en het gas. In de 
komende tientallen jaren zal men moeten pro
fiteren van de meest economische energie
voorziening. Dit houdt in dat er enorme reser
ves van deze natuurlijke hulpbronnen gevonden 
en tot ontwikkeling gebracht moeten worden. 
Wij mogen constateren dat onze industrie ge
zond is en dat ze haar steeds groter wordende 
verantwoordelijkheden aankan. Zij wenst en 
vraagt slechts één ding: dat men ons een eco
nomisch klimaat toestaat dat de mogelijkheden 
biedt alles te geven wat in ons vermogen ligt. 
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VOETBALNIEUWS VAN DE „ K E L L E T I A " 

Het rustige dorpje Petit Couronne 
werd op een middag in oktober 
van het afgelopen jaar uit haar 
s iësta opgewekt door een groep 
in bizarre kleding gestoken 
vreemdelingen. 
Deze vreemdelingen, officieren en 
bemanningsleden van het s .s . 
, ,Kel let ia" , waren op weg naar het 
Shell-sportpark. Hier zou de pres-
tige-slag officieren/bemanning 
plaats hebben. Voetballer of niet, 
iedereen die nodig was om het 
elftal vol te krijgen moest mee. 
Tegen half vijf gaf mevrouw Tho
mas, echtgenote van de radio-offi
cier, het beginsignaal. Wat zich 
daarna afspeelde was vermakeli jk 
om te zien. Snel le acties van 
beide zijden, die onderbroken 
werden door gebrek aan adem. 
Na een kwartier leek zo'n snelle 
uitval van de officieren succes te 
gaan opleveren. 
Hoofdwerktuigkundige Van den 
Boogaard kwam in een prachtige 
positie om te scoren, maar in 
plaats van te schieten, ging hij 
op de bal staan. 
Nu we niet voor een doelpunt 
konden juichen, deden we dit 
maar voor de uiterst spectacu
laire buiklanding die de heer Van 
den Boogaard toen maakte. Aan 
de andere kant viel toen wèl een 
doelpunt. Matroos Zandbergen 
was de maker ervan. Met deze 
1—O stand werd gerust. Spelmomenten uit de wedstrijd officierenlbemanning te Petit Couronne. 

Na de rust kwamen de stormlo
pen van de officieren met enkele 
gevaarlijke solo's van leerling
werktuigkundige Hogenstein en 
derde stuurman De Haan. Door 
bekwaam verdedigen van tweede 
pompman Van 't Zelfde en hoofd 
kombuis Heeneman bleven de 
doelpunten uit. 
De officieren kregen nog goede 
kansen, maar benut werden ze 
niet. Zel fs een strafschop werd 
gemist — ,,een kwestie van me
deli jden" — beweerden de offi
cieren later! 
Met de reeds genoemde 1—O 
stand kwam het einde van deze 
wedstrijd op het mooie Shel l-
terrein te Petit Couronne. 

In Algiers trad het elftal van de 
, ,Kel let ia" op 22 november j l . aan 
tegen het douane-elftal van deze 
stad. 
Dit elftal speelt in de hoogste 
Algerijnse voetbalafdeling. In de
ze wedstrijd speelden de Alge
rijnen in hun competitie-opstelling, 
met als linksbinnen Ben Terki , die 
ook voor het Algerijnse nationale 
team uitkomt. Na 90 minuten 
voetbal gingen de Algerijnen als 
overwinnaars van het veld. Zij 
wisten tien doelpunten te maken, 
de , ,Kel let ia" kon hier maar drie 
tegenover stellen. 
De , ,Kel let iaanse" doelpunten 
werden gemaakt door derde 
stuurman De Haan, leerling-werk
tuigkundige Hogenstein en dek
jongen Van Haarlem. 

W. F. de Haan, 3e stm. 

UITREIKING G.N.O.O.K.S.-PRIJZEN 
Op vrijdag 10 november j l . werden door de Voorzitter van de 
C .N .O .O .K . S . , de heer J . Jongejan, de prijzen uitgereikt die door 
het Bestuur van de Club beschikbaar waren gesteld voor de 
beste leerlingen van dek- en werktuigkundige dienst die in de 
periode 1966/1967 hun jaar vaartijd aan boord van onze schepen 
,,cum laude" behaalden. 
De gelukkigen waren: stuurmansleerling M. Groothuis en leer
ling-werktuigkundige G. J . Vingerhoed. 
De uitreiking vond plaats in het Shel l-Gebouw te Rotterdam, ten 
kantore van Shell Tankers N.V., in tegenwoordigheid van de 
heren L. F. van den Belt — hoofd van de afdeling Personeel 
(DFP) , G . H. van Leeuwen — chef DFP/11 , W. B. Kruysmulder — 
secretaris/penningmeester C . N . O . O . K . S . en J. C . M. Jansen — 
bestuurslid C . N . O . O . K . S . 
Op de foto v.l .n.r. : de heren Jongejan, Jansen, Groothuis en 
Vingerhoed. 
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J. De gezagvoerder van de ,,Cinulia", kapitein D. Fransen, tijdens zijn 
welkomstwoord 

2. De Sint — alias derde stuurman G. J. Scholtens — spreekt de Cinu-
lianen toe. Rechts van hem v.r.l.n.: eerste stuurman R. A. M. van Hooy-
donk en vierde stuurman F. J. Kronenberg. 

SINT NICOLAAS BEZOCHT HET M.S. „ C I N U L I A " 

5 december 1967. Aan boord over het alge
meen een dag als anders. Doch twee weken 
vóór deze datum werden de officieren van het 
m.s. , ,C inul ia" opgeschrikt door een briefje 
met een naam erop en daarbij de vermelding 
dat iedereen voor de houder van de op zijn 
briefje vermelde naam een presentje moest 
maken met een daarbij passend gedicht. Maar 
ach, twee weken is nog een lange tijd, dus men 
zou nog wel zien en uiteindelijk gingen we naar 
Curagao, waar vast wel iets te kopen viel . 
Maar onfortuinlijk genoeg veranderden onze 
orders in Cardon en daar is Sinterklaas een 
niet zo bekende figuur, laat staan cadeautjes 
in zijn geest. 
Daarna toch nog even naar Curagao, maar 
's nachts aangekomen en 's morgens weer weg 
bood ook weinig gelegenheid tot het doen van 
Sinterklaas-inkopen. 
Na vertrek was het al snel 1 december en de 
eerste tekenen van paniek waren al te herken
nen. , ,Men" probeerde bij , ,Men" voorzichtig 
inlichtingen in te winnen en vooral de eerste 
stuurman en de tweede werktuigkundige waren 
belangrijke inlichtingenbureaus. 
Van de brug verdween op raadselachtige wijze 
het fluitje van de , ,k letspi jp" naar de kapitein, 
de derde stuurman miste opeens een misthoorn 
en een vislijn uit een van zijn sloepen. 
De eerste stuurman vroeg zich vertwijfeld af of 
hij verstrooid begon te worden, want hij meende 
toch zeker te weten dat hij dat hangslot nog 
geen vijf minuten geleden op zijn schrijftafel 
had gelegd en in de machinekamer, waar waar
schijnlijk wel een groot tekort aan koper zal 
heersen, verspeelde de vierde werktuigkundige 
bijna zijn mannelijkheid bij het vervaardigen 
van een vermoedelijk wel heel apart cadeau. 

Zo werd dus een ieder geconfronteerd met ,,de 
S interk laas" . De Sint zelf had het er ook niet 
zo eenvoudig mee. 
De grootste moeilijkheid vormden de drie 
Chinese Zwarte Pieten. Niet zo zeer het Piet
zijn als wel de bijbehorende gelaatsverkleu
ringen. Maar, na veel maren zwichtten ze dan 
eindelijk toch voor de welbespraaktheid van de 
Sint. Vóór de 5e echter zouden ze nog drie 
keer weigeren en op het moment van de zwart-
makerij was toch nog een van de Pieten onder
gedoken. Na een intense speurtocht ontdekte 
de Sint hem uiteindelijk in een kast. Toen hij 
dan tenslotte zijn drie Pieten onder controle 
had en zichzelf had omgekleed, kon de intocht 
beginnen in de rooksalon, die voor deze ge
legenheid een beetje was opgetut. 
Onder de luide tonen van het , , 0h when the 
Sa int" traden Sint en gevolg binnen en na een 
welkomstwoord door de kapitein en een heil
dronk (de Sint bleek het bier, ondanks zijn 
hoge leeftijd, nog best te lusten) kon het festijn 
beginnen. 
De rest van de avond ging heel gezellig voorbij 
met veel gezang van de aloude Sinterklaas
liedjes — waarvan , ,Sinterklaas Kapoentje" de 
favoriet van de kapitein bleek te zijn — , het 
voorlezen van de zeer goede gedichten en het 
bewonderen van eikaars zeer fraaie, met veel 
zorg en tijd vervaardigde cadeaus. 

Een Zwarte Piet die verblijd werd met een fles 
echte Hollandse oude klare, stak deze puur 
verrast in de lucht onder de kreet , ,Dutch 
Mil lekie" en deze opmerking was zonder meer 
de meest originele van de avond! 

G . J . Scholtens, 3e stm. 

N.E.V.A.S.-NIEUWS 
BEZOEK VAN DE „ K E L L E T I A " 

De , ,Burgemeester Van Dusseldorp-
school" . Openbare School voor U .L .0 . te 
Goes en adoptieschool van het s .s . 
, ,Kel let ia" , mocht op 30 november j l . be
zoek ontvangen van de gezagvoerder van 
het schip, kapitein P. C . D. Sandee. 
Dat wil zeggen: k lasse 2a, de klas die 
contacten onderhoudt met de , ,Kel let ia" . 
Het v^erd een genoeglijke en leerzame 
ochtend. 
De zestien jongelui vuurden allerlei vra
gen op de heer Sandee af, van ,,Hebt u 
v^el eens scheurbuik gehad?" tot ,,ls er 
wel eens iemand dronken aan boord?" 
Maar ook vragen over het schip, de navi
gatie en de wereldzeeën werden aan de 
orde gesteld. 
De heer Sandee wist de vragen met de 
nodige deskundigheid te beantwoorden. 
Toen hij ging , ,uitpakken" kwamen er 
prachtige aanwinsten te voorschijn voor 
ons , ,Kelletia-hoekje". 
Een gondel (Triest) , een mooi bewerkte 
fluit (Algiers) , een fraaie pop (Grieken
land), brokken , ,woesti jn" (Lybië) , platen 
e.d. 
De jongelui wilden niet achterblijven en 
schonken de . .Kel let ia" een Zeeuwse pop 
In klederdracht. 
Tot slot overhandigde de kapitein ons nog 
een grote zak met dadels — ongeveer 
vijftien dadels per leerling. Dat werd 
smullen! De leerlingen hopen nu op een 
tegenbezoek wanneer de , ,Kel let ia" moet 
dokken. 
In elk geval is dit bezoek een grandioos 
succes geworden. 
Kapitein Sandee, namens 2a, hartelijk 
dank! J . K O O N I N G , 

Klassevoogd 2a 
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/. Een gelukkige en behouden vaart in 1968 
en mijn speciale groeten voor alle bekenden 

van de vloot en van het kantoor. 

3. Voor ,,schip en ka" mijn beste wensen, veel 
geluk en goede vaart. 

5. Met vele goede herinneringen zend ik u een 
hartelijke groet. Veel geluk en voorspoed 

in 1968. 

WIJ SPRAKEN MET: 
zeven dames, die in de achter ons liggen
de jaren de dienst van onze Maatschappij 
hebben verlaten. Zij brengen van deze 
plaats een persoonlijke Nieuwjaarsgroet 
aan al hun bekenden op de vloot en aan 
de wal. 

1. Mevr. M. J. de Roos-Nijpjes, wonende te 
Dordrecht, destijds dol<tersassistente. Ver
liet de Maatschappij per 16 juni 1S58. Thans 
gehuwd en moeder van drie zoons, Paul (8), 
Maarten (5) en Robert (2). 

2. Mevr. G . H. van Kleef-Beckmann, wonende 
te Schiedam, destijds chef-telefoniste. Ver
liet de Maatschappij per 4 mei 1962. 
Thans gehuwd en moeder van een dochter, 
Henriëtte (3) en in verwachting van haar 
tweede kind. 

3. Mevr. E. R. Perquin-Vomberg, wonende te 
Vlaardingen, destijds werkzaam op sectie 
DFP/2. Verliet de Maatschappij per 1 augus
tus 1962. Thans gehuwd en moeder van een 
dochter, Monique (3) en in verwachting van 
haar tweede kind. 

4. Mevr. G . Arnoldus-van Suchtelen, destijds 
doktersassistente. Verl iet de Maatschappij 
per 18 februari 1963. Thans gehuwd en wo
nende te Arnhem. 

5. Mevr. R. Vrede, wonende te Rotterdam, 
destijds werkzaam op sectie DFP/13. Verliet 
de Maatschappij per 9 november 1964. 

6. Mevr. W. C . van Buiren-Moll , wonende te 
Deurne, destijds doktersassistente. Verliet 
de Maatschappij per 1 juli 1965. Thans 
gehuwd en moeder van een dochter, Karin 
(10 maanden). 

7. Mevr. L. L. van de Graaf-van den Berge, 
wonende te Papendrecht, destijds werk
zaam op sectie DFP/11 . Thans gehuwd en in 
verwachting van haar eerste kind. 

Foto's: Fotobureau C. Kramer, Rotterdam 

2. Ik hoop dat al uw wensen en verlangens 
voor het jaar 1968 in vervulling mogen gaan. 

4. Van harte de beste wensen voor 1968. 

6. Een hartelijke Nieuwjaarsgroet voor u allen. 
Goede vaart in 1968. 

7. Aan al mijn oud-collega's op de vloot en 
aan de wal een heel gelukkig Nieuwjaar 

toegewenst. 
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MET PENSIOEN M.I.V. 1 JANUARI 1968 
Kapitein Verkerl< trad op 25 januari 1938 als 3e stuur
man in dienst van de N.V. Nederlandsch-lndische 
Tankstoomboot Maatschappij . 
Per m.s. „ K a s u a r i s " vertrok hij naar Singapore alwaar 
hij het m.s. „Petronel la" kreeg toegewezen. Geduren
de een aantal jaren heeft hij hoofdzakelijk in Oosterse 
wateren gevaren. 
Op 13 februari 1942 deed hij dienst op het m.s. 
„Manvantara" toen dit schip op weg van Pladjoe naar 
Tandjong Priok tijdens een luchtaanval door Japanse 
vliegtuigen in brand werd geschoten, ten gevolge 
waarvan het verloren ging. 
De resterende oorlogsjaren deed hij als tweede stuur
man dienst, voornamelijk op het m.s. , ,Ovu la" . 
In september 1945 kwam hij, na een afwezigheid van 
ruim zeven jaar, voor een kort verlof in Nederland. 

Na nog een dienstperiode van 6 maanden als tweede 
stuurman en een lang verlof, volgde begin 1947 zijn 
tewerkstell ing als waarnemend eerste stuurman op het 
m.s. , ,Milo". 
In de volgende jaren deed hij in deze rang op een 
aantal van onze schepen dienst. Op 1 juli 1957 werd 
hij als gezagvoerder aangesteld. A ls zodanig heeft 
hij het commando gevoerd over het s .s . , ,R i ta" , m.s. 
, ,Omala" , s .s . Tomocyc lus" , s .s . , ,Kal inga" , m.s. , ,Aci-
la" , m.s. , ,Abida" , s .s . , ,V iana" , s .s . , ,V iv ipara" , s .s . 
, ,Phi l ine" en tweemaal het s .s . , , Sep ia" . 
Zijn laatste schip was het s .s . , ,V iana" , waarvan hij 
het bevel op 12 september j l . te North Port aan zijn 
opvolger overdroeg. 
Wij wensen kapitein Verkerk nog vele gelukkige jaren 
toe temidden van zijn gezin. 

VLOOTPERSONALIA 
(in de periode 16.11. t/m 15.12.1967) 
G E H U W D : 

6 .11 : G . J. Verbeek, 5e wtk. met mej. J . Tesser ; 
22 .11 : H. R. Godlieb, 5e wtk., met mej. E. Dijkhuizen; 
30 .11 : T. G . P. Appel , 4e stm., met mej. N. B. van der Valk ; 

7.12: E. P. Walop, 5e wtk., met mej. M. H. van der Leek; 
7.12: W. Wartena, 4e wtk., met mej. K. van der Meulen; 

12.12: G . P. Hoogeveen, 4e wtk., met mej. E. Vader ; 
15.12: A. J . Both, 3e stm., met mej. L. Zonne. 

G E B O R E N : 
20. 8: Mariëlle Henriëtte Renée, dochter van J . Tebbenhoff, 3e stm., en 

mevr. M. Tebbenhoff-Zeylemaker; 
18.11: Oscar , zoon van H. J. Bolsenbroek, 4e wtk. , en mevr. H. Bolsen-

broek-Kreunen; 
28 .11 : Diana Neeltje Pieternella, dochter van W. Verhagen, 5e wtk., en 

mevr. J. D. van Vliet-Ottevanger; 
30 .11 : Martin, zoon van M. D. van der Veen , 3e wtk., en mevr. E. van 

der Veen-Popken. 

MET V E R L O F : 
gezagv. : J . W. Sterr inga, G . P. Paulussen, L. H. de Vr ies , T . W. Pais , 

A. Post; 
I e st i . : H. H. J . Dijkhuizen, D. Rijk, H. A . Sche lv i s ; 
2e s t I . : J . B. P. Imming, J . H. L. van Veghel , F. W. van Oerie , J. J. H. 

Vess ie s , P. C . Rakké , T. van Heuvein, H. Verbaas , J. E. Dekker ; 
3e s t I . : A. J . Both, J . H. F. Franken, D. J . van Dijk, A. P. J . Schets , 

R. E. S ieders , J . den Uyl , G . J . van der Ham, P. Puype, A . Vlaar , 
J. B. H. Lutmers, H. Bijvank; 

4e StI. : H. J . Schaaf , P. Hartog, J. Zwart , W. A . Mostert, Jac de Jong, 
F. L. A . Bloot, G . van Riet, K. Cramer, T. H. Tromp, R. Agema, E. G . 
B. B. Oonk; 

hfd.wtk.: F. in 't Veld , J . van der Ste l , P. D. J. H. Slegtenhorst, E. Rouw, 
R. G . Pieters, H. Bax ; 

2e wtk. : J. van der Schee , W. J. Meuldijk, C . P. de Waard, L. C . Spoon; 
3e wtk. : W. J. M. Braeken, M. F. Koens , N. P. Dekker , C . J. van der Ent, 

G . J. van Neuren, K. de Jong, F. C . de Winter, T. Vromans, K. J . Faasse ; 
4e wtk. : T. P. Kool , W. H. Hennink, J. Smid, G . P. Hoogeveen, H. A. E. 

Wenas ; 
5e wtk. : J . J . Bakker , H. R. Godlieb, J . H. S . Brijde, B. J . K. van Vliet, 

J . J . M. van Kooten, B. de Rooy, F. van der Holst, F. A. M. Vergroesen, 
J . H. Westra , A. E. M. Hermans, P. G . M. Verbeek, M. J. C . Broeders , 
F. G . Koens , C . H. Kleywegt, E. P. Walop, M. van der Meulen, H. 
Rump, J . F. Vernooy, J . C . Lanser , C . A. van Esveld , P. van Huffelen, 
A. J . Goudriaan, R. Gesterkamp, B. Tienstra, A. Meesters , H. R. 
Muysson; 

ll.wtk.: G . A. Sletering, M. Veenstra , J . Hofkamp; 
bootslieden: L. van Wieren, C . Poot, M. van de Vlag , M. Wiegers ; 
I e pomplieden/bankwerker: J . den Boef, C . W. van Dulvenboden, C . J . 

Meloen; 
2e pomplieden/bankwerker: A . J . van der Raad, J . C . van der Wel , F. W. 

Bosson ; 

bankwerkers : H. J . Veldhoen, C . Beyer ; 
wachtassistent : W. Feith; 
hoofden kombuis: L. Deynen, P. van der Veur; 
chef kok: H. J . Lieshout. 

T E W E R K S T E L L I N G E N EN O V E R P L A A T S I N G E N : 
m.s. Abida: wnd. 3e stm. T. G . P. Appel , 4e wtk. A. G . M. Witten; 
m.s. Ac i la : 4e stm. D. Schonenberg, 3e wik . J . J . L. Geerink, 5e wtk. 

J. C . van Baasbank; 
m.s. Acmaea : 2e stm. H. Wijnberg, 4e stm. A. van Leeuwen, hfd.wtk. W. 

C . van Megen, bootsman H. C . den Daas , 2e pompman/bankwerker 
F. A. Nijhuis, bankwerker M. Temmerman; 

m.s. Acteon: 3e wtk. W. Vrol ing; 
s . s . A r c a : 5e wtk. H. Wesse lman; 
s .s . A tys : gezagv. R. E. van der Miessen, 4e stm. M. Groothuis, hfd.wtk. 

J . E. Weidema, 2e wtk. S . A. Verhage, 5e wtk. F. L. van der Krabben, 
5e wtk. B. J . F. Meulenbeld, radio officier G . Dekker, bootsman T. H. 
van Vli jmen, I e pompman/bankwerker C . C . Kare is , 2e pompman/ 
bankwerker J . Sc l i inkel , wachtassistent J . den Hartog, hoofd kombuis 
G . W. K. L. Heyblom; 

m.s. Gamit ia : I e stm. P. Hoogesteger, wnd. 2e stm. J . Knip, ll.wtk. R. F. 
Hamar de la Brethonière, radio officier W. J . J . Gevers ; 

s .s . Capister ia : gezagv. F. A. de Kaart, I e stm. L. van der Valk, 2e stm. 
P. J. M. Arts , 3e stm. R. P. Jager, 4e stm. M. Waalewijn, wnd. 3e wtk. 
H. van Ommering, wnd. 4e wtk. G . J. Verbeek, 5e wtk. F. G . Sant, 5e 
wtk. K. Elshout, 5e wtk. N. Heertjes, radio officier J . A. Lemson; 

m.s. C inul ia : ll.wtk. J. Sprei j ; 
m.s. Daphne: I e stm. J . L. Muyskens, wnd. 3e stm. D, van Dijk, 4e stm. 

H. Slot, hfd.wtk. P. van der Hout, 5e wtk. J. G . P. A. Plantinga, 5e wtk. 
R. M. F. ten Hoonte, bootsman S. V isser , I e pompman/bankwerker 
A. de Ruyter, 2e pompman/bankwerker C . W. M. Kools , bankwerker 
L. A. T. Blankemeyer, hoofd kombuis G . G . M. van Schuppen; 

m.s. Diadema: I e stm. J. Klein Roseboom, 3e stm. R. J . Westerbrink, 4e 
stm. G . W. J. Jacobs, 2e wtk. H. Th . de Zwart , 5e wtk. J . M. Verburg, 
I e pompman/bankwerker J . Brobbel , bankwerker J . Roelvink, hoofd 
kombuis A. Onderstal ; 

m.s. Di loma: gezagv. H. E. Glansbeek, 4e stm. B. van Katwijk, hfd.wtk. 
P. F. Gee l ; 

m.s. Dione: gezagv. K. Prins, 2e stm. J . A . M. El ias ; 
m.s. Dos ina : wnd. I e stm. J . de Jager Sr , 3e stm. F. Kuyt, 4e stm. W. J . 

A . de Winter, wnd. 4e wtk. R. B. Scherjon, 5e wtk. M. R. Daal , radio 
officier C . van der Zouwen; 

s . s . Ka ra : wnd. 3e stm. R. W. Overdijkink, 4e stm. R. F. M. Dr iessen, 
wnd. 4e wtk. C . Loman; 

s .s . Kate lys ia : 4e stm. O. Kuipers , wnd. 2e wtk. W. A. M. Bouma, radio 
officier C . D. Fehrman; 

s .s . Kel let ia : wnd. 2e stm. G . Verburgt, 5e wtk. W. J. Smit; 
s .s . Kermia : wnd. 4e wtk. J . H. Nijhuis; 
s . s . Khas ie l la : ll.wtk. P. G . Venema, ll.wtk. F. J . Jonges; 
s .s . Kopionella: 4e stm. P. R. Lammers, 5e wtk. J . D. Complet, 5e wtk. 

J. Vi jfvinkel , radio officier J. Valk ; 
s . s . Kos ic ia : gezagv. J. I. Boer, I e stm. J. de Jong, 4e stm. M. A. Diehl, 

wnd. 3e wtk. J. C . J . Walraven, wnd. 4e wtk. T. P. M. Westhuis , radio 
officier K. de Vr ies ; 

s . s . Kossmatel la : 3e wtk. K. P. Kaa l ; 
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s.s. Krebsia: 3e stm. J . A . van Kesteren, 4e stm. J. K. Bartelds, II.stm. 
F. Berg , ll.wtk. J . C . van Koten, radio officier E. van Bruggen. 

s.s. Kryptos: gezagv. T. G . J. Roeten, radio officier F. W. A. Wil lemse; 
s.s. Kylix: 4e stm. G . J . Jonge Poerink, hfd.wtk. J. F. Spier ing, 5e wtk. 

J. Boon, 5e wtk. W. J . M. Peeters , radio officier W. M. Hart; 
s.s. Macoma: 2e stm. D. J . van der Mast, 3e stm. J . B. Krul , 4e wtk. H. B. 

van Ommen, 5e wtk. J. B. H. de Glopper, 5e wtk. B. P. Droogendijk, 
5e wtk. J . A. Brouwer; 

m.s. Neverita: I e stm. C . Vess i e s , 2e stm. M. de Graaf , 3e stm. J . J. B. 
Roest, 5e wtk. G . J . Vingerhoed, 5e wtk. D. van Dongen, 5e wtk. F. R. 
Lagerveld ; 

m.s. Niso: I e stm. B. R. Teuben, wnd. 3e stm. C . van Hardeveld, II.stm. 
G. D. Kromhout, 5e wtk. G . J. A. de Ruiter, 5e wtk. W. A. Smalle-
gange, radio officier A . van Helden; 

s.s. Ondina: I e stm. P. de, Regt, 4e stm. J . A. Wal lensteyn, wnd. 2e wtk. 
L. J. VerweiJ , wnd. 3e wtk. A . J . Koelewijn; 

s.s. Philidora: 2e stm. G . Buma, hfd.wtk. R. A. J . Ruesink; 
s.s. Philine: wnd. I e stm. J . S . Schregardus , wnd. 3e stm. W. Goede-

gebuure; 
s.s. Vasum: 2e stm. W. R. Muusze, II.stm. M. O. Kalkman, wnd. 3e wtk. 

F. F. M. Scheren, 5e wtk. F. D. Dieleman, ll.wtk. A . G . A . de Graaf . 
s.s. Viana: 2e stm. G . M. Schipper, II.stm. M. Kruyshaar , hfd.wtk. J . 

Broersen, wnd. 4e wtk. R. Sloof, 5e wtk. J . G . van Werd , ll.wtk. H. P. 
Scheepers , ll.wtk. D. H. J. de Vr ies , radio officier F. H. M. van Ri jswick; 

s.s. Videna: wnd. I e stm. N. A. Jager, wnd. 3e stm. B. Smit, radio offi
cier C . P. van Herp. 

s.s. Vitrea: 4e stm. R. Hagen; 
s.s. VIvipara: 4e stm. H. J . de Vr ies , II.stm. B. J. H. Wortelboer, 5e wtk. 

E. Pesschier , 5e wtk. J . P. Hoogwerf, radio officier K. Stapper; 
s.s. Zafra: radio officier W. Meyering; 
s.s. Zaria: 3e stm. J . Priester, 5e wtk. J . J . Domisse, radio officier J. O. 

de V i s s e r 

UIT D I E N S T G E T R E D E N : 
3e stm. : M. A . J . Swakhoven ; 
5e wtk. : J . G . N. Beekman; 
bootsman: S . V i s se r ; 
I e pompman/bankwerker: G . W. van Dulvenboden. 
T E R U G UIT MIL ITAIRE D IENST : 
3e StI . : H. W. van Loon, R. J . Westerbrink. 
MET P E N S I O E N : 
gezagv. : A. Verkerk . 

B E H A A L D E D I P L O M A ' S : 
I e Stuurman G.H.V . : 2e stm. N. A. Jager; 
I e Stuurman G.H.V.-th: 2e stm. L. A. Groendijk; 
2e Stuurman G.H.V.-th: 3e stm. J. Wagenvoort ; 
3e Stuurman G.H.V . : 4e stI . M. Groothuis, A . P. Wijte, G . J. Jonge 

Poerink, R. F. M. Dr iessen , R. Hagen, A. van Leeuwen, H. J. de Vr ies , 
D. Schonenberg, W. J . A. de Winter, O. Kuipers , P. R. Lammers, B. van 
Katwijk, G . Zoetendal , M. Waalewi jn ; 

„ C " : 2e wtk. H. de Jong, J. de Ruiter; 
„ B " : 3e wtk. W. A . M. Bouma; 
, , A s s : " : 5e wtk. G . J. Vingerhoed, G . J . A . de Ruiter, J. G . van Werd , 

F. L. van der Krabben, J. M. Verburg, N. Heertjes, W. J. Smit, J . D. 
Complet, J . B. H. de Glopper, F. C . Sant ; 

, , M V D " : 5e wtk. J . P. Hoogwerf, J . Boon, H. Wesse lman , B. J . F. Meulen
beld, F. D. Dieleman, J. G . P. A . Plantinga, R. F. M. ten Hoonte, B. P. 
Droogendijk, D. van Dongen. 

A A N G E S T E L D A L S : 
gezagv. : T . W. Pais , A. Post; 
4e st i . : M. Groothuis, A . P. Wijte, G . J . Jonge Poerink, R. F. M. Dr iessen, 

R. Hagen, A. van Leeuwen, H. J. de Vr ies , D. Schonenberg, W. J. A. de 
Winter, O. Kuipers , P. R. Lammers, B. van Katwijk, G . Zoetendal , 
M. Waalewi jn ; 

IN DIENST GETREDEN VLOOTPERSONEEL 

J . C. V A N BAASBANK 
5e werktuigkundige 

per 28.11 
J . V I J F V I N K E L 

5e werktuigkundige 
per 4.12 

R. F. HAMAR 
DE LA BRETHONIÈRE 

leerling-werktuig kundige 
per 30.1 ) 

J . SPREY 
leerling-werktuigkundige 

per 4.1 2 
S. J . BREEDVELD 

leerling-werktuigkundige 
per 11.12 

C. C. KARELS 
I e pompman/bankwerker 

per 6.1 1 

5e wtk. : G . J. Vingerhoed, G . J. A. de Ruiter, J . P. Hoogwerf, J. G . van 
Werd , J . Boon, H. Wesselman, F. L. van der Krabben, B. J. F. Meulen
beld, J. M. Verburg, F. D. Dieleman, J. G . P. A. Plantinga, R. F. M. ten 
Hoonte, B. P. Droogendijk, N. Heertjes, W. J. Smit, J . D. Complet, 
J . B. H. de Glopper F. C . Sant, D. van Dongen. 

B E V O R D E R D TOT : 
I e pompman/bankwerker: H. W. Kronemeyer; 
2e pompman/bankwerker: F. A. Nijhuis, J . M. H. Slepers . 

MUTATIES WALPERSONEEL 
(in de periode 16.11. t/m 15.12.1967) 
IN D IENST : 

1.12: mej. J . M. A. van Rijn - sectie DFF/1 (ex Shell Nederland N.V., 
Rotterdam). 

O V E R G E P L A A T S T : 
4.12: R. M. Willemstein van sectie DFP/12 naar sectie DFF/3. 

G E H U W D : 
6.12: A. J. van Geloven - sectie DFF/3 - met mej. M. P. T. Kommers; 

13.12: mej. E. T. F. Schipper - sectie DFF/3 - met de heer H. P. J. 
Boelen. 

G E B O R E N : 
25 .11 : Sandra Catharina, dochter van C . Plomp - sectie DF/2 - en mevr. 

E. J. Plomp-de Haas. 

Redactiecommissie: t u s s e n s c h ? p e n k a 
Administratie: 

G. W. Bakker zevende jaargang no. 5 — januari 1968 Mej. J. F. Schilt 
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W. N. Wouters TOESTEMMING VAN DE REDACTIE Postbus 874, Rotterdam 
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SHELL TANKERS N.V. DE POSITIES VAN ONZE TANKSCHE 



PEN OP 15 JANUARI 1968 Bi j lage van de januar! 1968-editie v a n „Tussen Schip en K a " , 
m a a n d b l a d voor het vloot- en walpersoneel van Shell Tanl<ers N.V. 

NOORD -
MERIKA 

NIA 
RMIA 
ASIELLA 
PIONELLA 
RATIA 
KENIA 
ROVINA 

29. s s. K O S I C I A 36. m s. N ISO 
30. s s. KOSSMATELLA 37. s s. O N D I N A 
3 1 . 5 s. KREBSIA 38. s s. O N O B A 
32 . s s. KRYPTOS 39 . s s. PHILIDORA 
33. s s. K Y L I X 40. s s. PHILINE 
34. s s. M A C O M A (in aanbouw) 4 1 . s s. PHILIPPIA 
35. m s. NEVERITA (in aanbouw) 42. s s. SEPIA 

43 . s.s. V A S U M 
44. s.s. V I A N A 
45 . s.s. V I D E N A 
46. s.s. V ITREA 
47. s.s. V I V I P A R A 
48. 
49. 

s.s. ZAFRA 
ZARIA 


