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Men zou zich kunnen wanen in een periode die achter ons ligt, 5 jaar ge-
leden, l0jaar geleden, ja, soms zelfs20 jaar, als men tussen de gepen-
sioneerden dle op 21 mei jl. ín het Shell-Gebouw waren verenigd, door
wandelde. Hier.een gezicht dat nog heel bekend voorkomt, daar gezich-
ten waarin men nog zekere personen meent te herkennen, maar toch niet
met grote zekerheid, alhoewel onderling de gepensioneerden elkaar nog
wel degelijk als goede, oude bekenden 

- 
en dit in figuurlUke en letterlU-

ke zin 
- 

de hand konden schudden.
ln groten ,getale hadden ze gehoor gegeven aan de oproep om nog eens
bijeen te komen in de vertrouwde sfeer van het Shell-Gebouw, al zagen
wij ook gepensioneerden die de Maatschappij hadden verlaten toen de
,,Rederij" nog was gehuisvest in de Nieuwe Parklaan, of in een vleugel
van het K.L.M-Gebouw in Den Haag, of in het Groothandelsgebouw in
Rotterdam. Doch de meesten waren niet vreemd in het Shell-Gebouw,
daar zi1 hier hun laatste arbeidsterrein hadden gehad.
Nadat de heer Rodenburg hen in een inleidend woord welkom had gehe-
ten en het verschil had aangestipt tussen de Rederij toen en Shell Tan-
kers nu, maar ook een blik in de toekomst had geworpen voor wat onze
Maatschappij betreft, werden 

- op verzoek 
- 

filmbeelden, met gespro-
ken commentaar, vertoond van de ondergang van de ,,Marpessa", waar-
na in de Directie-lunchkamer het samenzun volgde.
Aan gesprekstof was er geen ,gebrek. En ofschoon - 

zoals onze Direc-
teur reeds in zUn toespraak had gezegd 

- 
deze bijeenkomst mede was

georganiseerd om de vroegere walemployés de gelegenheid te geven
oude herinneringen op te halen, bleek toch verrassend hoe zeer deze
ex-medewerkers nog meeleefden met de Maatschappij. De vragen die
werden gesteld getuigden van belangstelling voor de huidige en toekom-
stige ontwikkelingen, waarop een antwoord kon worden gegeven door
het Management Team dat de gehele middag aanwezig bleef (de heer
Van den Belt was verhinderd wegens dienstreis naar het buitenland).
Ook waren enkele leden van de Ondernemingsraad van de Walorganisa-
tie aanwezig om behulpzaam te zijn wanneer de genodigden nog eens
naar hun oude afdeling wilden terugkeren om te zien hoe de ,,jeugd" het
ervan afbracht.
Overigens viel het op hoe zeer deze gepensioneerden hun vitaliteit had-
den weten te behouden en ook al telden brj sommigen de jaren een
woordje mee, van de gereed staande stoelen werd nauwelijks gebruik
gemaakt, daar men dan hier dan daar een oude bekende de hand wilde
schudden.
Getuige de opmerking dat men het bijzonder op prijs had gesteld op
deze wijze nog eens verenigd te mogen zijn, Iijkt het niet onwaarschijnlijk
dat in de komende jaren een dergelijke rerinie tot een terugkerend eve-
nement zal groeien.

BIJ IIE UOORPI.AAÏ:
Gratie temidden van de papieren. Mevr. Binnekamp-Boelen, een van
de administratieve medewerksters op de Sectie DFPI2. Zie het a*ikel
MOMENTOPNAMEN (pag. 6 t/m Í0).
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Het P.l.P.-team (vloot), dat op 29 april 1969 werd gevormd, heelt op 31
mei 'l 970 zijn werkzaamheden beëindigd met een eindrapport, dat ook
aan de vloot zal worden toegezonden.
Bij het beëindigen van de opgedragen taak verzocht het team zijn dank te
willen overbrengen aan al degenen die bij het onderzoek hun medewer-
king hebben verleend, aan welk verzoek bij dezen .gaarne wordt voldaan.
Kapt. J. J. Schouten zal wederom op de vloot worden tewerkgesteld, de
heren Th. van der Gaast en A. H. W. Karelse waren reeds gepensio-
neerd.
Shell Tankers N-V. wordt in toenemende mate betrokken bij aangelegen-
heden en activiteiten, vooral op technisch gebied, die de Nederlandse
scheepvaart in haar geheel aangaan. Gezien het zeer grote belang hier-
van voor de Maatschapprj, mede in aanmerking genomen de grootte van
onze vloot, wordt met ingang van 1 augustus 1970 de sectie,,Externe
Technische Betrekkingen" (DF/2) opgericht. De heer L. Kerstens wordt
per dezelfde datum benoemd tot chef van deze sectie en zal rechtstreeks
rapporteren aan de Directeur. lncidenteel kan de heer Kerstens worden
ingeschakeld voor speciale opdrachten ten behoeve van de afdelin,g
Vlootbeheer (DFM).
De heer A. Baljet is met ingang van I augustus 1970 benoemd tot Chef
Technische Dienst (DFM/2) als opvolger van de heer L. Kerstens.
De heer H. Stobbe zal de heer Baljet opvolgen als chef van de sectie
Werktuigkundige Dienst Vloot B (DFM/23), eveneens met ingang van 1

augustus 1970. Tot nader order blijft de heer Stobbe tevens belast met
de leiding van de sectie Meet- en Regeltechniek (DFM/25).

G RÍI OTSTE AARDGASC ÍI I{TRAGT

]I EFI 1{ITI EF AFG ESIÍITE]I
Op 2 juni zijn in Tokio de contracten getekend voor de levering van vloei-
baar aardgas, afkomstig uit Brunei, door ,,COLDGAS TBADING" Ltd.
(500/6 Shell en 50o/o Mitsubishi Shoji) aan drie grote Japanse afnemers,
t.w. Tokyo Electric, Tokyo Gas en Osaka Gas. In september verleden jaar
was reeds een voorlopige overeenkomst afgesloten.
Het gas wordt geproduceerd door Brunei Shell Petroleum Company.Ltd.
uit de gasvelden voor de kust van Brunei. Brunei LNG Ltd., waarin de re-
gering van Brunei participeert, maakt het gas in haar installaties in Lumut
vloeibaar-
Jaarlijks zal bijna 4 miljoen ton vloeibaar gas worden afgeleverd- De leve-
ringen zullen in de winterperiode van 197211973 beginnen. Op basis van
de overeenkomst, die een looptijd van 20 jaar heeft, is met de totale afle-
vering een bedrag van circa 5,7 miljard gulden gemoeid. Verwacht
wordt, dat ook contracten met andere Japanse afnemers zullen worden
afgesloten.
Aan de totstandkoming van deze overeenkomst - de grootste die ooit
werd afgesloten - is een periode van 21/2 jaar van planning en onder-
handelingen voorafgegaan.
Het vloeibaar gas zal naar Japan worden vervoerd in 6 speciaal ontwor-
pen LNG-schepen, die nu voor Shell in aanbouw zrjn. ,,COLDGAS TRA-
DING" Ltd. zal deze schepen charteren-

BEIÍIÍIDSII{G BIJ ]IACHT
Om 23.15 uur op zondag 21 juni jl. is de loods voor de,,Metula" door
een helikopter op het dek gezet gedurende de duisternis. Het beloodsen
van grote tankers door middel van helikopters is op zichze.lf niet nieuw,
doch wel het op deze wijze afzetten van de loods gedurende de nach-
telijke uren.
Daar bij deze eerste proefneming een aantal waarnemers aanwezig was,
o.a. van de K.L.M., S.l.M- en het Loodswezen, kwamen er in dit geval
twee hellkopters bU te pas. De eerste zette niet alleen de waarnemers
aan dek, doch leverde tevens een twaalftal door batteruen gevoede
lichten af, met blauwe en gele lampen. Deze werden door de opvaren-
den van de ,,Metula" geplaatst rondom de op het dek aangebrachte
cirkel voor helikopters-
Bovendien werden de Samson posts van knipperlichten voorzien, daar
deze anders gevaarlijke obstakels zouden kunnen zun voor de bestuur-
der van de helikopter. Dit was voor de radarmast níet nodig, daar deze
reeds voldoende vaste verlichting heeft.
ln het rustige weer kostte het de bestuurder van de loods-helikopter
weinig moeite om, precies in het midden van de afgebakende en goed
verlichte cirkel, de Directeur van het Rotterdamse Loodswezen, de loods
en onze Kapt. Den Ouden neer te zetten, waarna het 62 voet stekende
s.s.,,Metula" zijn voorspoedige reis van de Perzische Golf naar Euro-
poort door de ,,Geul" vlot kon volbrengen.

V.l.n.r.: de heren C. l" M. Krijgsman, M. van Dijk en A. Storm.



Van 1 t/m 4 juni jl. werd in het Shell-Ge-
bouw de

41e UlootstaÍcursus
gehouden.

Op de foto, v.l.n.r.: R. G. Hoeboer - 4e

werktuigkundige, A. Verwey - 4e werktuig-
kundige, I. Veerman - 3e stuurman, F. A.

J. Boot - 3e werktuigkundige, J. W-

Nieuwerf - 2e stuurman, G. J. Knol - 2e

stuurman, F. Overveld - 4e werktuigkun-
dige, P. H. Bakker - 3e werktuigkundige,
G. H. van Leeuwen - chef DFP/1, G. W' J.

Jacobs - 3e stuurman, R. F. H. Kobessen -

3e stuurman, M. Pronk - DFP/3, H. R.

Muysson - 4e werktuigkundige, D. J. van

Dr.lk - 2e stuurman, J. R. Cupido - chef
DFP/3.

IDEEËilBUS :::'ï:,1,X'nloÏ::Í',:::'ï1'":ïtï;",,ï"ïïi-
tisch 1/2 uur voor 2 center-tanks) ten opzlchte
van de te maken kosten voor het aanbrengen

Op 22 mei 1970 werd onder voorzitterschap van van een bochtstuk plus hydraulische afsluiter.

de heer D. Rodenburg door de ldeeènbuscom-
missie vergaderd. Vaà de 5 behandetde ideeën Voorstel b:

werd één voorstel beloond met f100,- en Eveneens ter bespoediging van de ballast-be-
twee met elk f 50,-. handeling het aanbrengen van een ,,bypass"
Zoals gebruikeLijk laten wij hier een beknopte met afsTuiter, hetzij in de bovencrossover
beschrijving van de beloonde ideeën volgen. hoofdleidingen rond de sb-persleiding naar de

rdee No. 354 van 3e stm. M, Groorhuis berreÍ- :ï:[:J'jï:,jr""1",É"""í]iLïÏiJ,ï lï 
o,:"1"::

fende Ballasten ,,D"-schepen. bovencrossover. ln het laatste geval zou een

lnzender stelde voor zodanige voorzieningen te extra afsluiter in de sb-persleiding noodzakelijk
treffen dat met 4 pompen gelijktuaig ballaàt kan zijn. Dit voorstel heeft s_peciaal betrekking .op
worden geladen,' waardóor- na -het lossen de situatie a.'b van de ,,Dione", op welk schip
slechts 1% uur voor ballasten benodigd zou stuurman Unger tijdens de uitwerking van zUn

zijn. Op gónd van praktische en economische ldee dienst deed. De Commissie stelde dat de

blzwaien"wordt dit voorstel niet in de praktijk voorgestelde voorzieningen inderdaad verbete-
toegepast. De stoomcapaciteit aan boord van ringen .inhouden, waardoor de ballast-behande-
de ",,D"-schepen is namelijk onvoldoende om ling in het.algemeen zou worden bespoedigd.
met'4 pompen gelUktljdig te ballasten en boven- Desondanks besloot de Commissie niet tot
dien vroegtijdi§ óe halfrine-installatie in ge- praktische toepassing over te gaan. Naast de

reedheid Ë 
-bröng"n 

voor vertrek, het Ieveren door inzender voorgestelde modificaties zUn er
van extra stoom àan dek, enz. meerdere punten in het ontwerp van de ,,D"-
Bovendien ontstaat een enorme cavitatie zodra schepen welke voor een efficiënte operationele
4 pompen op de door inzender voor,gestelde bedrijfsvoering in meerdere of mindere mate be-

wtjze via een leiding uit zee moeten zuigen. lemmerend werken. Het ontwerp van het Iei-

W-eliswaar zou dit p"robleem opgelost kunnen dingsysteem werd destrjds bewust eenvoudig
worden door het bijplaatsen van een extra zee- opgezet, waarbij men.zich realiseerde welke
afsluiter, doch dezë voorziening werd door de nadelen eraan verbonden waren. Dit was een

Commissie te kostbaar geachtlerwijl het pro- direct.gevclg van..de stringente financiële richt-
bleem van onvoldoende"stoom-capaiiteit bluft lijnen volgens welke men tijdens de nieuwbouw
bestaan. moest werken'
Strrr.un Groothuis heeft zijn voorstel goed Het feit dat de ,,Dione" veelal niet in de voor
àoordacht uitgewerkt en ziln J- technisch uit te deze scheepsklasse geldende periode ballast
,o"r"n - 

idàe toegelicht met duidelijke teke- kan uitpompen (2, hooguit 3 uur) wordt dan ook
ningen. Uit een en ànder blijkt een goede ke,n- geaccepteerd'
nis van het schip en belangstelling voor effi-
ciënt varen, op grond waarvan de Commissie Voorstel c:
een beloning van f 50,- toekende. Aan boord van de ,,Dione" zodanige voorzie-

rdee No.3s5 van íe srm. H. unser berrerrende [iiï"1i"ï"it"",i;S5t,3il1"t:115 3ii,ïï3,ï1i
Ladingleidingen ,,D"-schepen [àdrr.;f z1n. öok hier geeÍt inzender gedetail-
Deze inzending betreft 3 verschillende voorstel- leerd aan op welke w'rjze dit zou kunnen ge-
len, te weten: schieden.

Toepassing acht de Commissie te gevaarlijk;
Voorstel a: indien een sloptank buitenboord wordt geloosd,

Het aanbrengen van een verbindin,g tussen de zou ononderbroken toezicht noodzakelijk zijn

b.b.-hoofdleiàing en de zuigleiding op C5. De en is de kans op (geringe). olieverontreiniging

vààrdelen hiervàn z;.;n dat ïet mèer dan een van het zeewater niet uitgesloten, indien het af-
pomp het ontballastin gecompleteerd kan wor- lopen naar buitenboord zou plaats vinden tege-

àen'en de mogelljkheid"om te separeren indien lijkertijd met het tankwassen. Bovendien kan de

À"t ,""1- Aan"eeí tank geballasl in de laadha- sloptank via de hevelleiding aflopen in center-
ven wordt aangekomen. 

-De Commissie conclu- tank no 6'

De voorstellen van stuurman Unger zrjn tech-
nisch mogelrjk- Dat gehele of gedeeltelijke toe-
passing in het huidige stadium niet wordt ge-
realiseerd, is een gevolg van economische
overwegingen. Hiermede is niet gezegd dat ge-
durende de,,life time" van de,,D"-schepen
nimmer modificaties aan de Ielding-systemen
zullen worden aangebracht. Zulks is van meer-
dere factoren afhankelUk, welke zich in de loop
der jaren kunnen wuzigen.
Daar de uitwerking van deze voorstellen van
een gede,gen vakkennis en belangstelling voor
een qoede performance doet blijken, kende de
Commissie een beloning van f 100,- toe.

Idee No. 356 van 2e stuurman J. Zwart betref-
fende,,Anschtitz"-gyrokompas.
Het komt van tijd tot tijd voor dat de binnenbol
(gyrosphere) van het Anschutz-gyrokompas
dqfect raakt, waardoor de gyro-installatie uiter-
aard buiten bedrijf raakt. Naast het feit dat dan
met de hand gestuurd moet worden, mist men
tevens de gyro-installatie als richting-referentie
van de radar en de richtingzoeker.
lnzender stelt voor een reserve-binnenbol aan
boord te plaatsen en de aanmaak van kompas-
vloeistof te verzekeren. Tevens zou Ansch0tz
voor goede handleidingen voor de montage
moeten zorgdragen.
lngeval het varen van een reserve-binnenbol
niet mogelrjk is, stelt inzender voor een over-
brenging tot stand te brengen tussen de repea-
ter van het magnetisch kompas (Pilot Electric,
merk Observator) en de automatische stuurin-
richting.
Laatstgenoemd voorstel is technisch niet moge-
lijk, tenzij een kostbare omvormer/versterker
wordt aangebracht.
De Commissie bepaalde zich derhalve tot de
vraag of een binnenbol als boordreserve aan
de 10 daarvoor in aanmerking komende sche-
pen geleverd moet worden. Een bezwaar is, dat
de bol zeer kwetsbaar is en bijzonder gevoelig
voor stoten en trillingen. Via de vertegenwoor-
diger werd van A.nschutz vernomen dat van een
gyrokompasbol, welke gedurende langere tijd
ongebruikt ligt, de kwaliteit van de tollagers
aanzienlijk achteruitgaat doordat een constante
druk wordt uitqeoefend op één van de kogels
van het lager. Hierom werd besloten geen re-
serve-binnenbol aan boord te plaatsen.
Stuurman Zwart heeft - 

zonder handleidingl

- 
in maart 1970 alb van de ,,Dallia" een nieu-

we bol in het gyro-kompas geplaatst en daarna
bovenomschreven idee ingediend. Voor deze
blijken van inventiviteit kende de Commissie
een beloning van f 50,- toe.



lr. W. Il. M0EllS:

ln Elseviers Weekblad trofÍen w'rj
onderstaand artikel aan. Het geeÍt
een goed voorbeeld van de waarde-
ring die er bij het KNMI heerst voor
de waarnemingen die door kapiteins
en officieren van o.a. Shell-tankers
worden gedaan ten behoeve van de
meteorologische díenst. De aandacht
zij er echter op gevestigd dat het-
geen wordt vermeld omtrent het b'lj-
na aÍwezig zijn op de Nederlandse
koopvaardijvloot van leerling-stuur-
lieden niet van toepassing is op
onze vloot.

ln oktober van dit jaar zal de tweejaarlijk-
se traditie nieuwe luister worden bijgezet:
andermaal in een reeks van decennia zul-
len kapiteíns, stuurlieden en radio-officie-
ren van de koopvaardu bU het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch lnstituut (,,De
Bilt") aan boord worden gefloten om te
worden onderscheiden.
De kapiteins, dit keer 31 man sterk, zullen
aantreden om namens koningin Juliana
een gouden of zilveren medaille in ont-
vangst te nemen, de 40 stuurlieden en 9
radio-officieren ontvangen, wellicht uit
handen van de minister van Verkeer en
Waterstaat, de gebruikelijke barometer-
met-inscriptie.
Decoraties voor zeelieden van de koop-
vaart, waarom? ,,Omdat," zegt geodetisch
ingenieur W. D. Moens (38, jaar, zelf oud-
stuurman), ,,die mannen er voor gezorgd
hebben en er voor zullen zorgen dat wij,
ijs en weder dienende, vier keer per dag
een schat aan meteorologische gegevens
binnen krijgen, gegevens die we hard no-
dig hebben om weersverwachtingen te
kunnen doen opmaken en die hoge we-
tenschappelljke waarde vertegenwoordi-
gen voor de klimatologie."
De 80 zeelieden die in oktober bijeen zul-
len komen, vormen een kleine groep van
circa 2000 meteorologische waarnemers
dle op 310 Nederlandse schepen de zeven
zeeën doorkruisen en die even trouw als
de patiënt aan het doktersrecept, viermaal
daags voorgeschreven meteorologische
waarnemingen doen. Waarnemingen, die
bliksemsnel via de telegrafie of radiotele-
fonie worden doorgespeeld naar het
dichtstb[.1'zijnde kuststation. Die kuststa-
tions, in Nederland bijvoorbeeld Scheve-
ningen-Radio, vangen de berichten op en
zenden die per telex door naar de nationa-
le meteorologische dienst, in ons land dus
het KNMI.
De mannen ter zee doen meer. Behalve
het waarnemen en doorseinen, leggen zij
ook hun meteorologische bevindingen en
ervaringen vast In de zogenaamde meteo-
rologische journalen. Die Nederlandse
journalen worden bij de thuisvaart naar
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voor

collego's..."

,,De Bilt" doorgestuurd. Jaarlljks worden
de Nederlandse klimatologen op die ma-
nier vergast op circa 1400 weerkundige
scheepsverhalen die in relatie tot elkaar
bestudeerd, aanleiding zijn tot het trekken
van interessante conclusies of verwach-
ti ngen.

Gollega-vakmensen

,,Er zijn kapiteins, stuurlieden en radio-of-
ficieren aan te wijzen die zich in de me-
teorologie hebben gespecialiseerd, men-
sen bij wie de hobby is uitgegroeid tot
vakmanschap. Op sommige schepen
wordt iedere dag een weerkaart getekend.
Sommige kapiteins zijn zó doorkneed dat
zij voor het gebied waarin zich hun schip
bevindt eigen waarnemingen doen, analy-
ses maken en op grond van de uitkomsten
hun koers verleggen ,,omdat lk anders re-
gelrecht in een depressie terecht kom."
De zeelieden van de schepen die op basis
van vrijwilligheid de meteorologische
landstations van broodnodige informatie-
on-the-spot voorzien, zijn voor ons colle-
ga's en zo noemen we hen ook," zegt ir.
Moens.
AI meer dan 100 jaar werkt het KNMI sa-
men met zeevarenden van alle'rlei nationa-
liteiten, want het weerkundig spel tussen
zee en land beperkt zich niet tot Neder-
land: het is een wereldomvattende aange-
legenheid. Nederland mag zich echter wel
het eerste land noemen dat de scheepsof-
ficieren heeft gevraagd assistentie te ver-
Ienen.
Aanvankelijk had het doen van meteorolo-
gische waarnemlngen op zee louter en al-
leen klimatologische waarde. De observa-
ties werden niet verspreid zoals nu ge-
bruikelrjk is. Tussen 1850 en 1900 had je
geen radiotelegrafie. Na de reis leverden
de schepen, waaryan de kapiteins ,,me-
teorologie-minded" waren, de meteorolo-
gische journalen in bU het centrale
weerkundig instituut in hun vaderland.
Aan de hand van de aantekeningen in de
journalen werden dan klimatologische at-
lassen samengesteld die voor schepelin-
gen van grote betekenis zijn.
Toen de radiotelegrafie haar intrede deed
en de schepen daarmee werden uitgerust,
werden de meteorologische waarnemin-
gen ook synoptisch bruikbaar. De meteo-
rologische diensten ontvangen nu een
reeks van gegevens, niet slechts van één
schip op één bepaalde positie, maar van
tientallen vaartuigen uit diverse zeegebie-
den. Uit de overzichten van o.a. windsnel-
heden, golfhoogten, windrichtingen en de
aard van de bewolking werd het mogelijk
een totaalbeeld te schetsen.
Deze en tal van andere waarnemingen, re-
gelmatig en nauwgezet uitgevoerd, heb-
ben de meteorologie een flinke stap voor-
uit geholpen en dragen momenteel voor

een niet gering deel blj tot de opmaak van
de meerdaagse weersverwachting.,,Als
de zeeberichten niet doorkwamen, dan
zouden we het weer nauwelijks kunnen
zien aankomen, omdat vooral bij ons in
Nederland het weer meestal uit de richting
van de zee over ons land trekt," zo zegl ir.
Moens.
De Nederlandse schepen die meedoen
aan de weerkundige waarnemingen z'tjn
nlet alleen. ,,Selected ships," zoals ze ge-
noemd worden bij de nationale meteorolo-
gische diensten en de overkoepelende
,,World Meteorological Organization" in
Genève, zijn geregistreerd in, onder ande-
re, Singapore, lJsland, Zuid-Afrika, Thai-
land, Nieuw-Caledonië, lerland, de VAR
en Finland om de laagst-gerangschikten
op de 37 naties tellende wereldlijst eens
op te sommen.
De weerrapporten van de 4800 ,,selected
ships" (bU welk aantal dus ook de Neder-
Iandse vaartuigen z'rjn begrepen) komen
met de regeimaat van de klok door. Het
schip dat midden op de Noordatlantische
Oceaan zit en geen problemen heeft met
de verbindingen, kan z'rjn gegevens al bin-
nen twee minuten op het teÍexapparaat in
,,De Bilt" deponeren.
De meteorologische waarrremingen komen
in grote hoeveelheden door. Het KNMI
ontvangt van de Noordatlantische Oceaan
en het Caraïbische Zeegebied dagelijks
ongeveer 650 weerrapporten. De Pacific
(,,voor ons niet zo interessant," zegt ir.
Moens) levert 300 waarnemingsreeksen
per dag. Overeenkomstig het betrekkelrlk
geringe scheepvaartverkeer in de Noord-
pool-wateren komen uit die hoek slechts
20 weerrapporten. Van het Engels Kanaal
en de Noordzee komen per dag maar 100
rapporten binnen.

,,Complimenten METEÍ|RÍILÍIGEil
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,,Geen t'ljd gehad"
De reden daarvan is vaak gelegen in het
felt, dat de kapitein, de stuurlieden geen
gelegenheid hebben gehad om hun waar-
nemingen te doen: de navigatie eiste hun
aandacht op, er was mist, of er waren bui-
tengewone omstandigheden.,,We kunnen
dat natuurlijk heel goed begrijpen. Er kan
moeilijk vaarwater zi1n, zoals bij de Straat
van Malakka, het Engels Kanaal, de
Noordzee die zo langzamerhand overbe-
volkt raakt, de drukke kustroute bij het
aanlopen van New York. Soms staat de
reden waarom geen waarnemlng is ver-
richt in het meteorologische scheepsjour-
naal . . . ,,wegens navigatie geen observa-
tie"...
Het is daarbij goed te bedenken dat de
schepen steeds groter worden en de be-
manningen allengs kleiner. Vroeger had je
een stuurman op de brug, een roerganger
en een leerling, en 's nachts nog een uit-
kijk. De roerganger is verdwene n; zijn
plaats is ingenomen door de automatische
piloot. Leerlingen zijn er op de Nederland-
se koopvaardu buna niet meer. Er is maar
een stuurman en van hem wordt wel erg
veel verwacht.
HU moet de navigatie bijhouden, bestek
maken, koerscorrecties bepalen. . . We
vinden het al heel mooi dat die mensen
kans zien om te blijven meewerken aan
de waarnemlngen die voor ons zo ver-
sch rikkelijk belan grijk zUn," constateert i r.
Moens. Hij verheelt niet dat elke waarne-
mingsperiode toch altijd nog een kwartier
in beslag neemt, of wel een vol uur per
dag. Voor hooggeplaatsten als kapiteins,
stuurlieden en radio-officieren is die tyd
bijzonder kostbaar.
De meeste schepen die als ,,selected
ships" te boek staan geven hun waarne-
ming gratis door aan de vaste wal. Slechts
enkele naties betalen voor de informaties.
ls het zo onredelijk als degenen die zich
voor de meteorologische diensten inzetten
een vergoeding zouden ontvangen?
,,Neen", vindt ir. Moens, ,,maar het is na-
tuurlijk wel zo dat de meteorologische
diensten als contraprestatie de weersver-
wachting terug-leveren aan de scheep-
vaart, het is een kwestie van wederzijds
belang.
Alle instrumenten die de ,,selected ships"
nodig hebben om goede waarnemingen te
kunnen doen, krijgen zij van de meteorolo-
gische diensten. Het KNMI schenkt de
scheepsleiding behalve klimatologische
atlassen en boekwerken over meteorolo-
gie, een barometer, een barograaf, een
zeewaterthermometer, en een psychrome-
ter (de laatste om de vochtigheid van de
Iucht te meten), een instrumentarium ter
waarde van ongeveer f 2000. Voor alle
,,selected ships", die onder Nederlandse
vlag varen betekent dit dus een investe-
ring van ruim f 600.000," zegt ir. Moens.

De sch epen d ie ,, m eteo ro logen " aa n
boord hebben, zijn bijna alle passagiers-
en vrachtschepen van de grote Neder-
landse lrjnrederijen, zoals van de Maat-
schappij Nederland, De Koninklijke Fot-
terdamse Lloyd, de Holland-Amerika-Lijn,
de KNSM (voor een deel), de KNCPL en
de tankers van Shell, Esso en Chevron-
Nederland.
Een heel bijzondere categorie ,,waarne-
mers ter zee" zijn voor het KNMI de vloot
van ongeveer 35 vissersvaartuigen die
meestentuds op of in de buurt van de
Noordzee kruisen en de kustvaarders. Het
KNMI zat al geruime tijd met het probleem
dat betrekkelijk weinig observaties van
het Noordzeegebied konden worden op-
gepi kt.

Uissers teleÍoneren

Een verzoek aan de vlssers en kustvaart-
bemanningen heeft het KNMI veel succes
opgeleverd. .,Die mensen geven ons nu al
weer een hele tijd óók meteorologische
waarnemingen door, niet vla de radiote-
legrafische weg want zulke apparatuur
heeft men meestal niet aan boord, maar
gewoon, via de radiotelefonle. Men roept
Scheveningen-Radio aan en maakt, ook
vier keer per dag, een weerpraatje in de
letterlr..lke zin. Die kleine schepen, waarop
men het vaak vreselijk druk heeft, zijn uit-
gerust met een wat beperkter instrumen-
tarium. maar voor de aard van observaties
is dat geen enkel probleem. Dat gaat fan-
tastisch goed. Over het algemeen maakt
men op zee, bij de grote noch de kleine
vaart. veel ophef van de relatie die tot het
KNMI bestaat, maar het is wel eens goed
al onze waarnemers Iof toe te zwaaien. Ze
hebben er gewoon recht op," aldus ir.
Moens.

Eenzame posten

De man die brl het KNMI de scepter
zwaait over de ,,selected ships", meent
dat ook de opvarenden van de weer- en
lichtschepen in de dankbaarheid van het
KNMI moeten delen. ,,AI zgn de lichtsche-
pen dan voornamelijk bakens op zee en al
dienen de weerschepen van de Rijkslucht-
vaartdienst in eerste instantie voor de na-
vigatie van vliegtuig€r'r: ook daar, op dik-
wijls eenzame posten, wordt elke dag aan
de meteorologische waarnemingen ge-
dacht. Hen gaat in dat opzicht ook geen
zee te hoog." Dat zegt tot slot en met een
glimlach ir. Moens.
Langs de ramen van het pasgebouwde
pand - het zoveelste dat aan het
vreemdsoortig complex geplakt IUkt -giert een sneeuwbui. Dan volgt de tradi-
tionele vraag: ,,Waarom in de lentetijd
toch dit weer?" Het antwoord is Iaconiek:
,,Dat is een, verwachte, antarctische door-
braak . . ."

1e Stuurman L. J. Hírs van de ,,Oncba" de-
monstreert het gebruik van de slinger-psychro-
meter, waarmede het dauwpunt kan worden be-
paalc!.

Bevindingen worden vastgelegd in het meteo-
rologisch journaal, hetgeen hier gebeurt door
3e stuurman M. van der Heiden van de ,,Ca-
pulonix".

5



MÍIMEl{T.

ÍIP}IAMEil

Al is het dan op een maandagmoqgen dat wíj

hier binnenstappen, aan de telefoongesprekken
te oordelen wordt tegelijk voor tvvee dagen in-
gehaald. Alleen al aan het blok van drie bu-
reaus waaraan de heren Van 't Oever, Siere-
veld en Verhoef zitten, worden twee gesprek-
ken gevoerd. Het is moeilijk voor een toehoor-
der om uit de antwoorden die worden gegeven
wijs te worden, maar het is wel duidelijk dat
één gesprek gaat over plaatsingsmogeltjkheid,
het andere over bijwerken.
ln antrruoord op onze vraag na beëindiging van

een van deze gesprekken hoeveel telefoontjes
per dag door deze drie heren alleen al worden
afgewerkt, krij,gen we te horen dat dit op sorn-
mige dagen wel oploopt tot zo'n 250 binnenko-
mende gesprekken, voor het overgrote deel af-
komstig van scheepsgezellen van binnenliggen-
de schepen die vragen wanneer zU zich weer
aan boord van hun schip moeten melden, of
van brjwerkers die willen weten wanneer en

waar ziJ aan boord moeten zrjn. Ook bij plaat-
sing in het buitenland moet vaak meermalen ge-

op een sectie in het Shell-CeboL.lw; een van de grotere, nameliik
de sectie belast met de zorg voor onze scheepsgezellen.

Om de buitenstaander een indruk te geven wat er allemaal in
zo'n afdeling om gaat, wie daar aliemaal werken, wat voor tele-
foongesprekken daar zo worden gevoerd, met wie contact wordt
onderhouden, wat er buiten de directe zorgvoor het bemand hou-

den van onze schepen nog verder bij komt, kunnen wij niet beter

cloen dan U eens mee te nemen naar de 2e etage, waar DFP/2 -

Scheepsgezellen zoals de officiële benaming is 
- 

is gehuisvest.

Wij doen deur 2.39 open:

beld worden om te horen wanneer men -
meestal per vliegtuig - 

zal vertrekken omdai
orders en tijd van aankomst van de schepen zo

dikwrjls op het laatste moment wrjzigen. Verder

van scheepsgezellen die moeten monsteren,

ziek zijn geworden of weer beter zun en van

echtgenotes, verloofdes en ouders die willen
weten wanneer hun man, verloofde of zoon zal

worden afgelost of zijn schip binnenloopt.
Wij vra,gen ons af of het nu niet moelltjk is bij

al die verschillende soorten gesprekken altijd
maar weer het juiste antwoord te kunnen ge-

ven.

lmmers, dikwijls is ook op kantoor pas op het
allerlaatste moment bekend waar en wanneer
een schip zal afmeren, w;e moet worden ver-
vangen, wat voor problemen er zijn e-d. Doch

- 
zo wordt gezegd - door de ervaring die in

de loop der jaren is opgedaan, kan men meest-
al wel de gewenste in:lchtinger geven. Soms
echter wordt geadviseerd nog eens terug te
bellen, omdat er bijvoorbeeld te weinig zeker-

heid is omtrent tudstip van aankomst of de be-

stemming.
Het niet aflatende gerinkel van de telefoon
maakt het moeilijk tot een rustrg gesprek te ko-
men, maar toch slagen wij erin de heer Van 't

Oever, wiens speciale taak het is de Neder-
landse scheepsgezellen van de Algemene Werk-
ploeg af te handelen, een paar vragen te stellen'

,,Kent u nu alle mensen voor wie u alles

regelt?"
,,Ja; misschien dat ik het niet altijd direct weet
brj degenen die voor het eerst bij ons varen,

doch voor de rest ken ik ze allemaal, ook weet
ik dikwrjls bijzondere omstandigheden van ze,

waar wU dan zo veel mogelijk rekening rnee

houden, want als je hier lang zit, kweek je toch

een band."
Ons gesprek wordt weer onderbroken door het

Gewestelrjk Arbeidsbureau, dat telefonisch na-

vraagt of er nog plaatsingsmogelrjkheid is bij

onze Maatschappij, hetgeen ons daarna tot de

vraag brengt hoe nu de aanvragen om plaatsing
eigenlijk bij ons binnenkomen.

,,Dat is heel verschillend, zo'n 400/6 bestaat uit
schriftelijke sollicitaties, en ruwweg geschat
100/6 komt via het Arbeidsbureau. De rest komt
persoonlrjk solliciteren en wordt aan de balie

afgehandeld. Van degenen die schrifteirjk solli-
citeren, heeft een deel reeds telefonisch na-

vraag gedaan; dat zijn dan meestal de ouderen

die het vroegere systeem volgen van op te bel-

len, met de vraag of er nog plaatsingsmogelijk-
heden voor matrozen of stokers zrjn. ln dergeltj-
ke gevallen sturen we veelal een sollicitatiefor-
mulier toe, temeer omdat wU tegenwoordig met

de Algemene Werkploeg moeilijk zonder meer
kunnen afgaan op de mondelinge mededelingen

van de sollicitant. Bovendien, als de man voor
het eerst bij ons solliciteert, willen wU natuur-

lijk ook navraag doen bij zijn vorige werkge-
ver."
Tussen de bedrijven door zoekt de heer Van 't
Oever uit welke van de met verlof zijnde
scheepsgezeilen benaderd moeten worden om

brj te werken op een binnenlopend schip, of om

geplaatst te worden op een schip in Nederland
of in het buitenland. Voor een nlet-ingewUde

lr.1kt het een onmogelijkheid om uit de grote lijs-
ten met honderden aantekeningen net die gege-

vens te halen die nodig zljn, doch voor een in-

gewijde blUkt dit een koud kunstje.

De heer Van 't Oever lacht eens als wij hem
vragen hoe ie nu wíis kunt worden uit die
hoiderden aantekeningen over onze scheeps-
gezellen; voor hem is het echter gesneden
koek.
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De heer Verhoef (links) heeft door zijn taak
contact me,t alle opvarenden. Ook meevarende
echtgenoten melden zich bij hem voor monste-
ring.

De scheepsgezellen blrjken in zekere
zin op deze sectie te ztjn onderver-
deeld in Ned. scheepsgezellen van
de Algemene Werkploegen, de Civie-

le Dienst, en scheepsgezellen van Spaanse en
Chinese nationaliteit; elke groep heeft een ei-
gen man die hen als het ware begeleidt. Toch,
juist doordat betrokkenen in blokken bij elkaar
zitten, kan in noodgevallen en in trjden van zeer
grote drukte de een de ander helpen, hetgeen
mede als voordeel heeft, dat ingeval van vakan-
tie of ziekte van een dezer employés, de zaak
toch blijft draaien. Het zou immers al snel aan-
leiding tot klachten geven als bijvoorbeeld een
maandbrief of uitbetaling, een monstering, oÍ
zelfs een aflossing van een of meer beman-
ningsleden zou worden vertraagd door omstan-
digheden op kantoor.

Terwr.;l de heer Siereve!d zich voornamelijk be-
zighoudt met de Civiele Dienst-bezetting aan
boord van onze schepen, blrlkt de heer Verhoef
als speciale taak te hebben het monsteren van
officieren, scheepsgezellen en echtgenotes zo-
wel bij plaatsing in Nederland als in het buiten-
land, het inlichten van de scheepsgezellen om-
trent alle bijzonderheden bij vertrek naar hun
schip waar ook ter wereld, het onderbrengen
van scheepsgezellen die een nacht in Rotter-
dam of Amsterdam moeten overnachten in af-
wachting van hun vertrek naar een schip, het
ontvangen van scheepsgezellen op Schiphol en
het uitbetalen van geld brj aankomst uit het bui-
tenland, het plaatsen van bijwerkers, doch weer

- 
en dit zullen wrj overal in deze sectie tegen-

komen 
- 

is ook deze medewerker uitwlssel-
baar met een van de anderen, opdat toch maar
zo weinig mogelijk vertraging optreedt bij afwe-
zigheid of overstelpende drukte.

Bi.l een ander blok, waar de heren
Peppinck, Muller, V. d. Wiel en Linde-
man zitten, bemerken wij dat de
werkzaamheden 

- 
alhoewel in grote

Irjnen overeenkomend met de voorgaande 
-toch afwijken in zoverre dat, gezien men hier te

doen heeft met niet-Nederlandse bemanningen,
er speciale facetten zijn die weer om extra aan-
dacht vragen. De aanname van personeel is
voor dezen uiteraard minder arbeidsintensief
dan voor Nederlanders, daar de werving in het
geboorteland, met name Spanje 

- 
waar het op

onze aanwuzingen geschiedt 
- 

of Hongkong,
plaatsvindt, doch anderzijds komen hier de zorg
voor aflossingen welke aan een vaste contract-
datum gebonden zUn, visa, repatriëring, vreem-

delingenoc,irie. marechaussée op de vliegvel-
den en extra aandacht voor zieken bij, terwijl
de heer Muller ook brjvoorbeeld de opnamen
van Ce groetenprogramma's in de Spaanse en
Chinese taal aan bcord verzorgt. Verder de re-
geling voor deelname aan de brandbluscursus-
sen weike rn de Spaanse taal gegeven worden
en verdere opleiding.

AIs wJ ons eens in deze bijscholing van onze
bemanningen verdiepen komen wij al gauw tot
de ontdek<ing dat de zorg voor een vlotte orga-
nisatie van de verschillende door de Maat-
schappr_; geèntameerde cursussen, zoals de
adaptatie-. technisch onderhoud- en lascursus-
sen voor leden van de Algemene Werkploeg,
de scheepskokopleiding en administratiecursus-
sen vocr c viele-dienstpersoneel, verder brand-
bluscursussen voor alle scheepsgezellen enzo-
voorts. nog heel wat werk vraagt.

Zo is nu het merendeel van onze scheepsgezel-
len geen vreemde meer op de Bedrijfsschool in

Pernis. waar onder meer de adaptatie-, tech-
nisch onderhcud- en lascursussen worden ge-
geven. Zi1 bllken aan het eind van de cursus,
wanneer Ce ..samenspraak" met de docenten
en de heer Neuerburg plaatsvindt, altijd enthou-
siast over de leerstof en de wilze waarop deze
wordt gebracht en wU hebben van hun opmer-
kingen ook kunnen leren om de cursussen zo-
veel mogelryk op de praktijk af te stemmen.
Ook aan boord horen wij van de scheepsleiding
steeds meer gunstige berichten over deze cur-
SUSSEN.

Inmiddels raken wij nu toch
geínteresseerd in wat er aan de balie
gebeurt, die normaal bezet wordt
door de heer Selser, doch waar nu

ook anderen de helpende hand bieden, want
het kan 

- 
afhankelijk van de omstandigheden

- 
bU tUden erg druk worden.

WU leggen ons oor eens te luisteren en merken
dat ook hier de bezoekers met allerlei vragen
en verzoeken komen. Jongeren die komen solli-
citeren, doch vanwege hun Ieeftijd of gebrek
aan vooropleiding niet in aanmerking komen,
anderen die inlichtingen komen vragen over het
beroep van zeevarende, de mogelijkheden
daarbij, de gage enzovoort. Weer anderen ko-
men zich melden voor keurin.g of vaccinatie, en
hebben een verwijsbriefje nodig voor de Ge-
neeskundige Dienst of de keuringsartsen in de
stad.

De heer Van 't
SIot, cheÍ van de
sectie DFP12,
treft men dikwryls
aan temidden
van zijn mede-
werkers.

Of een schip 's nachts, in het weekeínde of tij-
dens de werkuren een Nederlandse haven
aanloopt, één van de heren van DFPI2 is pre-
sent. /n dít geval is het de heer Van der Wiel
die als een der eersten de loopplank op gaat.



Verder is het een goede gewoonte dat elke
scheepsgezel die naar zee vertrekt of die van
de reis terugkeert een gesprek met de heer
Van 't Oever, de heer Slereveld of de heer Ver-
hoef heeft, waarbij de bijzonderheden van de
komende of afgelopen reis worden besproken.
Met de onder-officieren zijn deze gesprekken
van langere duur. De chefs van dienst zoals de
scheepsvoorman en hoofd voeding gaan ook al-

tijd nog even langs de heer Van 't SIot of - in-

dien deze niët aanwezig is - de heer Neuer-
bu rg.

Daar het moeilijk wordt bij deze drukte hier
vragen te stellen, wenden wU ons eerst tot de

heer Van 't SIot, chef van deze sectie, die de
zorg heeft over zo'n 1400 scheepsgezellen van
3 nationaliteiten.

,,Welke problematiek doet zich de
laatste tijd voor bij de scheepsgezel-
Ienrangen?"
,,Dat is de opleiding. Vroeger was

het voldoende als men Lagere School had, men

kon dan nog altijd naat zee, dacht men, maar zo

staan de zaken er nu niet meer voor. Juist door
de integratie, die door de gehele koopvaardij
over de wereld wordt of zal worden doorge-
voerd, en in deze tijd ook een noodzaak is,

staan wU voor het probleem dat vele van onze

mensen niet de gewenste opleiding hebben.

Daar trachten wij nu zelf in te voorzien, maar

het zal duidelijk zijn dat uiteindelijk toch moet

worden gezocht naar een soort basisopleiding
voor toekomstige scheepsgezellen. Er is nu bij-
voorbeeld de opleiding van jongens op de ,,Ne-
derlander", het opleidingsschip hier in Rotter-
dam. Maar er moet ei,genlijk, net zo goed als

dat er tegenwoordig voor elk beroep aan de

wal is, een opleiding komen voor de zeeman in

zijn algemeenheid, waar hem de verschillende
vaardigheden - 

zowel nautische als technische

- 
worden bijgebracht die hij in zijn vak nodig

heeft.

De Nederlandse reders tezamen met de verte-
genwoordigers van de betreffende werknemers-
organisaties zijn dan ook in overleg met de

overheid lcezig hiervoor iets in het leven te roe-
pen, maar zo lang het nog geen werkelijkheid is
geworden, trachten wij zelf daarin te voorzien."

,,Men hoort wel eens dat het bestand aan

scheepsgezellen momenteel zeer krap is."

,,lnderdaad. Wij kampen ook nog steeds met

een tekort aan vakbekwame scheepsgezellen.
Zeeman zrjn is, althans bij scheeps,gezellen,
nog dikwijls een kwestie van los verband,
d.w.z. ze gaan van de ene reder naar de andere
of werken tussentuds een poosje aan de wal, al

moet ik er direct aan toevoegen dat heel wat
van onze mensen nu al een groot aantal jaren

onze Maatschappij is trouw gebleven. Daar zijn

w'rj ook trots op, en wij doen alles wat redelij-

De heer Neuerburg heeft o'a. a/s specia/e
taak het aÍlossen in het buitenland, waarvoor
menige chartervlucht nodig is.

Geen enkele collega schroomt om de heer
Se/ser te helpen als er te veel mensen in de
wachtkamer zítten.

De heren Peppinck en Lindeman lossen geza'
menlijk een te/efonísch probleem op.
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kerwijs mogeiijk is om die band te versterken,
door te zorgen voor t|1'dige aflossing, door re-
kening te houden met persoonlijke omstandig-
heden, hen te informeren over zaken die voor
hen van belang zijn, hulp te bieden wanneer de
mensen in Holland aankomen, door de familie-
leden tijdig te waarschuwen, en zo meer.

,,Deze sectie draait dus eigenlijk 24 uur per
dag, dat is althans onze indruk, want ook
's nachts en tijdens de weekeinden lopen de
schepen binnen en moet er toch worden afge-
Iost, afbetaald, bijgewerkt en gemonsterd, ter-
wijl ook op onze schepen op zee en in buiten-
Iandse havens dingen gebeuren die onmiddel-
lijk actie vereisen?"

,,lnderdaad daarom loopt ook een deel van de-
genen die hier werkzaam zijn op de sectie mee
in de wacht zoals wij het noemen. Dat gaat bij
toerbeurt, en ook op die wijze werken wij in de
hand dat de meesten precies weten wat hun
buurman doet, hetgeen een vlotte gang van za-
ken alleen maar ten goede zal komen. Veron-
derstel dat een man wordt afgemonsterd en hij
krijgt geen geld. Of dat iemand ziek wordt en in
een ziekenhuis wordt opgenomen; dan moeten
wU niet alleen zorgen daÍ zijn familieleden zon-
der uitstel op de hoogte worden gesteld, doch
ook dat hij over geld komt te beschikken, dat
de betrokken scheepsagent wordt geïnstrueerd,
en wat al meer. Bovendien moeten wU even-
tueel zorgen voor vervanging of repatriëring.
Zo kan het ook gebeuren dat een gecharterd
vliegtuig met een bemanning in Nederland landt
tijdens het weekeinde, ook dan moet worden
gezorgd voor betaling, en in het geval van buí-
tenlanders, dat ze onderdak krijgen, kortom dat
ze op het vliegveld worden opgevangen_ Ver-
der vertrekken er geregeld 's zondagsmorgens
vroeg scheepsgezellen van Schiphol naar Sin-
,gapore en Hongkong."

,,Komt dat nu dikwijls voor dat een vliegtuig
moet worden gecharterd om een bemanning uit
te vliegen of te repatrièren?"

,,Vraagt u dat maar eens aan de heer Neuer-
burg, die niet alleen mU assisteert, maar spe-
ciaal ook voor groepspassages en charter-
vluchten zorgt," hetgeen wrj dan ook prompt
doen, alhoewel wij even moeten wachten want
hij is juist bezig met op de kaart na te zien wel-
ke plaats het gunstigste is om een hele beman-
ning tegelijk in het Verre Oosten af te lossen.

Als wij hem de vraag hebben voorge-
legd hoe dat nu ei,genlijk gaat met
het per vliegtuig uitzenden en repa-
triëren van bemanningen, brengt hij

tegelijk de moeilijkheid ter sprake dat het boe-
ken voor een charter- of lijnvliegtuig twee à
drie weken tevoren dient plaats te vinden om
bij een grote groep van 20 à 25 man zeker te
zijn van de plaatsen, terwijl het vaarprogramma
van een schip dan nog niet definitief is. ,,Toch,"
zo vervol,gt h!j, ,,vragen wij zogenaamde voor-
berichten, zodat wij Hongkong of Vigo in Span-
je al kunnen seinen dat wU tegen een bepaalde
datum verwachten zo en zoveel man nodig te
hebben. Of, indien het Nederlandse scheepsge-
zellen betreft, moeten wij zelf hier de betrokke-
nen tijdig inlichten en gereed maken voor ver-
trek. De nieuwe bemanníngen worden dan te-
gen de verwachte tijd van aankomst van een
schip ,,ergens ter wereld", uitgevlogen, al komt
het bij Europese havens ook voor dat de reis

per trein plaatsvindt of zelfs per autobus, dat
hangt geheel van de omstandigheden af. De af-
geloste bemanning wordt dan meestal op de-
zelíde wijze gerepatrieerd.
,,Wat kost nu eigenlijk zo'n chartervlucht?"
,,Ook dat hangt van de omstandigheden af. AIs
je het kunt combineren met de plaatsing of af-
lossing van een bemanning voor onze Engelse
collega's, of soms ook wel in samenwerking
met andere scheepvaartmaatschappijen, dan
zitten er in zo'n vliegtuig zowel op de heen- als
terugreis meer passagiers, en dat maakt het na-
tuurlijk wel voordeliger.
Maar om de gedachten te bepalen, Amster-
darn-Hongkong en terug, dat komt bij zo'n 50
man neer op een f 40.000,-.
Als u nu bedenkt, dat alleen al voor de scheeps-
gezellen wij in het jaar 1969 bijna f 2 miljoen
hebben urtgegeven aan passages voor aflossin_
gen in het buitenland dan hebt u misschien een
indruk die ook de lezers van ,,Tussen Schíp en
Ka" iets meer zegt over wat de Maatschappij
doet om mensen op tijd af te jossen en toch de
schepen varende te houden.
Het onaangename dat er bij komt is, dat wU
soms een paar dagen tevoren pas horen dat
een schip is gederouteerd; dat komt omdat de
gehele programmeríng van de schepen van een
centraal punt uitgaat, met name Londen. Overi-
gens onvermUdelijk, want bij de enorme tonna-
ge die de Shell iedere dag op zee heeft, moet
het wel van een centraal punt uitgaan.
,,Wat komt er nog meer bij kíjken om die af-
monstering in het buitenland te doen plaatsvin_
den? '

,,Welnu. er zUn nog vele factoren die ciaarbij
een rol spelen. Denk alleen maar eens aan de
visa-moeilijkheden of de hotelaccommodatie.
Het is niet mogelijk een bemanningswisseling
te doen plaatsvinden in een haven in het Mid-
den-Oosten waar geen faciliteiten voor wisse-
ling van groepen zijn. Of waar het vliegveld zo
ver verwijderfl ligt van de haven dat een reis
per bus moet plaatsvinden over al te grote af_
standen. waarbij men soms door een ander Iand
moet, zoals in de Perzische Golf. Verder komt
daar dan nog bij de zorg voor tijdige afgifte van
visa en voor de juiste injecties als ook de ver_
antwoordelijkheid voor het opsturen van de
juiste gegevens voor politie-autoriteiten, doua-
ne, agenten en de kapitein van het schip. Het
belangrijkste blijft echter alti.ld het juiste ,,ti-
men" van de aflossing, waarblj rekening moet
worden gehouden met de zich vaak wljzigende
bestemmingen en aankomsttuden van de sche-
pen en de mogelijke vliegverbindingen. Hier
komt de factor ,,economie" om de hoek kijken.
Het iS niet ongewoon dat voor een nacht in een
hotel f 80.- betaald moet worden.
Om van al die bijzonderheden op de hoogte te
komen, ja, om ook te horen welke problemen
zich nog aan boord kunnen voordoen, hebben
wU dan hier nog de gesprekken met de gezag_
voerders en hoofdwerktuigkundigen, en met de
scheepsvoorlieden en hoofden voeding, want
zonder persoonlijk contact zou men snel achter
de feiten gaan aanhollen,"
,,Vraagt dit niet om een enorme administratie,
want wU horen nu zoveel bijzonderheden waar
rekening mee moet worden gehouden, blj mon-
steren, aflossen, ziektes, overplaatsin,gen, en
wat al niet?"
,,Ja, daarom spelen wij hier allemaal onze gege-
vens door naar de heer Van Duijn, die met de
heer Van der Voorn en drie vrouwelijke colle-

Een kop koffie kan er wel tussendoor, denkt
mej. Moret. En kennelijk geníet ze ervan.

Een kijkje in de administratíeve hoek, waar de
dossiers en kaartsystemen ons tot de vraag
brachten hoe dat nu zit met de computer.
Línks mej. Van Veghel, tegenove'r haar de heer
Van der Voorn.



Natuuriryk komt de talenkennis van de heer
Muller (links) goed van pas btj het monsteren
van Spaanse scheepsgeze//en.

ga's, Mej. Moret, Mevr. Binnekamp-Boelen en

Mej. Van Veghel de administratieve sector in

deze sectie vormt."

En dat die administratie niet mis is,

wordt ons ook wel duidelijk als wij
een plaatsje zoeken tussen de dos-
siers, mappen, kaartsystemen en an-

dere papieren nodig voor het efficiënt bijhouden
van alle gegevens. Wij zien hier arbeidsover-
eenkomsten liggen, mutatiestaten waarmede de
vergoeding van reiskosten, voedinggeld e.d.

worden gemeld aan de financiële afdeling. Met
de schrijfmachine is men bezlg brieven in te ty-
pen met het verloftegoed, bemanningslUsten,
Iijsten van brjwerkers, monsterrollen en nog
vele andere soorten van lijstjes en kaarten.
Telegrammen worden uitgeschreven voor data
van lange-reisduurtoeslag, jubilea e.d.

Ook hier blUkt de telefoon een storend element
te zijn om tot een rustig vraaggesprek te komen
maar tussen twee gesprekken door kunnen we
toch de vraag stellen of die administratie niet

geheel door de computer kan worden overge-
nomen?
De heer Van Duijn lacht eens en antwoordt:

,,zoals op velerlei gebled, is ook hier sprake
van een ontwikkelingsfase. Natuurlrjk zijn reeds

vele gegevens in de computer opgenomen.

Successievelijk wordt hier uitbreiding aan ge-

geven en het bestaande geperfectioneerd. Het

belangrijkste punt thans is evenwel dat ,,de
voeding" voor de computer - hetgeen met de

hand geschiedt - behoorlijk arbeidsintensief is

en dat niet zonder meer kan worden gesteld dat

de verwerking van alle administratieve werk-
zaamheden per computer een economisch voor-
deel biedt.
Van ons groepje heeft het mannelijk deel btj

toerbeurt dan nog de wacht thuis, bezoekt de

schepen, Schiphol, enz.; de heer Van der
Voorn springt ook anderen bij als de drukte te
groot wordt, waardoor we nogal eens onderbe-
mand zijn.
Verder lichten we de familieleden in indien de
repatriëring vanuit het buitenland zal plaatsvin-
den, we behandelen de inlichtingen op het ge-

De heer Van Duijn, voor de meesten ,,loop",
houdt er de moed in, ondanks alle admínis-
tratie die nog met de hand moet worden ver-
richt.

bied van de Sociale Wetgeving, militaire dienst,
niet te vergeten ons jaarlijks budget, werkzaam-
heden in verband met de oudedagsvoorziening,
afscheidsrecepties, enz. We houden de perio-
dieke gagewijzigingen bij, ontvangen aanvragen

voor lidmaatschap R-O.V.S., Te Werve, enfin

het is te eentonig een complete opsomming te
geven doch u zult begrupen dat we met nog tal
van andere administratieve zaken onze handen
vol hebben."

Als wij bedenken dat dit nog maar momentop-
namen waren op een sectie op maandagmor-
gen, dan kunnen wij ons voorstellen dat er op

zo'n afdeling heel wat door de vingers gaat in

de loop van een week, een maand, een jaar.

Wij willen deze collega's dan ook niet langer
ophouden en laten hen achter, aan de telefoon,
de balie of temidden van de paperassen, het-
geen alles één doel heeft: onze schepen be-
nrand te hcuden en de schepelingen te begelei-
der, vanaf hun aanname tot aan hun laatste af-
monstering, en dikwijls nog daarna.
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schoon schip

INVASIE ,,ONOBA"
Op donderdag 28 mei jl. kreeg de
,,Onoba", liggende op de boeien in
Europoort, een flink aantal bezoe-
kers te verwerken. Door de Sectie
DFP/3 was namelijk een aantal
toekomstige off icieren ter koop-
vaardij, leerlingen van de School
voor Scheepswerktuigkundigen te
NUmegen, ultgenodigd om met 2

docenten nu eens kennis te maken
met de machine-installaties van een
echt schip. Als gids in de machine-
l<amer traden op de heren S. P. van
Galen, 4e wtk., en l. C. Lanser, 3e
wtk., terwijl 3e stm. T. H. Tromp de
rondleiding bovendel<s voor zrjn re-
kenino nam.

Vaarprogramma
in het Korte-Golf-telefonieverkeer
komen vele gesprekken voor tus-
sen Shell-tankers waarbrj informatie
wordt uitgewisseld over de positie
en het vaarprogramma van de di-
verse schepen met collega's aan
boord. Om de opvarenden op de
vioot terwiile te zUn in dit opzicht
zal voortaan elke dlnsdag de opga-
ve rnet de posities van de schepen
en de geplande vaarroute, zoals die
ook aan het A.N.P. wordt verstreki,
aan alle schepen worden verzon-
den, waar zrj dan ongetwijfeld op
het mededelingenbord zullen belan-
den.
Wel moeten wij er de aandacht op
vestigen dat hierin da,gelijks wtjzi-
qingen plaatsvinden, zodat - al-
hoewel hiermee een poging wordt
gedaan de opvarenden op de hoog-
te te houden 

- 
afwijkingen van de

opgave altrjd mogelijk zijn.
*

Reis- en verblijfkosten echtgenoten
Dank zij de verruiming van de be-
palingen met betrekking tot het me-
devaren van dames gaan de echt-
genoten van onze officieren veel-
vuldiger met onze schepen op reis,

terwijl zij ook nogal eens naar een
nabijgelegen buitenlandse haven
gaan om de wederhelft aldaar een
bezoek te brengen. Dit laaiste be-
perkt zich trouwens niet tct gehuw-
den, want ook veriocfCen gaan om
deze reden steeds makkelijker oP
stap - 

wat alleen maar toe te .iui-
chen is; een goeCe band met het
thuisfront maakt het leven aan
boord immers ..leefbaarder".
Voor de financiéle administratie op
kantoor zit er echter een nadeel
aan; hoewel in het Scheepsregle-
ment de bepaling is opgenomen dat
alle reis- en verblijfxosten docr de
dames ter plaatse moeten vrorden
betaald, worden wU in s:erk tcene-
mende mate door onze agenten be-
last voor kosten die ten behoeve van
echtgenoten en verloofdes van offi-
cieren zrjn gemaakt. Waar ncg bij-
komt dat óf helemaal geen naam,
dan wel de meisjesnaam van de da-
mes in de nota's wordt vermeld,
hetgeen een eindeloos gezoek be-
tekent om uit te vinden voor wiens
rekening een en ander moet komen.
Wij doen daarom een beroep op al-
len om er aan mede te werken dat
de ten behoeve van de dames ge-
maakte kosten direct worden vol-
daan (met name taxikosten zijn hier
de ,,boosdoeners"). U zuit er onze
financièle administratie een groot
plezier mee doen!

*
Bedankt. . . voor de reis!
Onverwachte reacties kregen wrj
op het in het mei-nummer geplaat-
ste artikel onder bovengenoemde
kop. Een bljzonder handige metho-
de om, zonder rugbrekende toeren
en zonder krik, een band te verwis-
selen, is de volgende, ons toege-
zonden door de heer H. Snel -DFM|24, die erbij aangeeft dat deze
door de Amsterdarnse taxichauf-
feurs in geval van nood ook wordt
toegepast.

1. Leg de reserveband plat op de
grond.
2. RU met de lekke band bovenop
de wang van de reserveband (wa-
gen staat dan weer recht).
3. Plaats onder de as een paar
stenen (die waren daar in over-
vloed) of wat stukken hout of zelfs
een stalen ,,tool-kit". Uiteraard
moet de handrem goed aangetrok-
ken zijn of een steen geplaatst voor
en achter een wiel dat goed is.
4. Dan wiel los draaien.
5. Voorzichtig het wiel dat op de
,grond ligt, aan één kant optillen en
eronderuit trekken.
6. Defecte wiel eraf en het reser-
vewiel erop.
7. Bouten of moeren vastdraaien.
8. Even ,,jutteren" om van de ste-
nen af te komen (eraf schuiven met
de motor gaat wel als het de voor-
wielen betreft bij achteras-aandrij-
ving).
9. Last but not least, vergeet niet
de stenen aan de kant te gooien!
Bedankt. . . voor de tipl

*.
Telegrammen vanuit Spanle
Hieronder volgt een bericht voor
onze Spaanse opvarenden m.b.t.
het verzenden van teleqrammen
vanuit Spanje naar onze schepen.
Telegramas enviados desde Espana
No raras veces ocurre que telegra-
mas enviados desde Espaha a tri-
pulantes que prestan sus servicios
en uno de nuestros petroleros,
vayan dirigidos por el remitente a

la oficina de Rotterdam. Los tele-
gramas que se reciben de esta ma-
nera son reexpedidos desde nues-
tra oficina a Ia estación emisora
Scheveningen Radio que, a su vez,
se encarga de la transmisión
radiotelegrafica del telegrama al
barco.
Sin embargo, este procedimiento,
por implicar que tal telegrama ha
de ser presentado dos veces, o sea
primero por el remitente y luego
por la Compafría, causa, inevitable-
mente, retraso en la entre,ga del te-
Iegrama a bordo del buque.
Con tal motivo es recomendable,
para asegurar la pronta entrega al
destinatario, que al preseniar el te-
legrama que se desea mandar a un
tripulante se hagan Ias siguientes
indicaciones para su transmisión:
a. nombre y apellidos del destina-
ta ri o;
b. nombre del buque;
c. que el telegrama sea transmiti-
do por vía de Scheveningen Radio.

Hiermede wil ik gaarne, ook na-
mens mtjn vrouw, mijn dank uit-
spreken voor de vele blrjken
van belangstelling welke ik bij
mijn 25-jarig dienstjubileum heb
mo.gen ontvangen.

C. J. de Fouw

Post
De laatsie tijd komt het in toene-
mende mate voor, dat wij onjuist
geadresseerde post 

- 
namelijk met

een verkeerde scheepsnaam
ontvangen; in het brjzonder geldt
dit voor kranten en tijdschrilten.
Om onnodige vertraging zoveel mo-
gelijk te voorkomen is het daarom
zaak dat de verzenders van deze
bescheiden trjdig door de opvaren-
den op de hoogte worden gesteld
van een eventueel nieuw schip.
Wat betreft de post voor de opva-
renden van de ,,Niso": hierbij .geldt

- 
zulks in tegenstelling tot post

voor onze andere schepen - dat
brieven, tijdschriften e-d. niet via
ons kantoor behoeven te worden
verzonden doch rechtstreeks naar
het schip, hetgeen tijdwinst ople-
vert. De adressering dient dan te
zijn:
Mr...
Rank: . . .

o/b m.s. ,,Niso"
c/o Marine Advisor
Private Maílbag 2418
LAGOS-Nigerië

*
Kunstgrasmat
Door een combinatie van drie Ne-
derlandse ondernemingen is kunst-
gras ontwikkeld, waarbij gebruik
wordt gemaakt van polypropeen
van Shell Chemie. Vertogras, zoals
de handelsbenaming voor dit nieu-
we produkt luidt, is eerst grondig
beproefd door de prof-voetbalclub
N.E.C. uit NUmegen, die de ervaring
opdeed dat het net zo lekker gaat
op kunstgras. Extra voordelen: on-
der alle weersomstandi,gheden be-
speelbaar, geen onderhoud, geen
verwondingen bij slidings.
De mat rust op een ondergrond van
platen van met bitumen gebonden
kurk, daarop een laag van gegra-
deerde steenslag en een gedrai-
neerd zandbed.
Kosten per vierkante meter, inclu-
sief ondergrond: circa f 50,-

*
Gezien aan boord:
Niet volgens de regels, maar wel
begrr.1pelr..lk na de Cup!
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WATERLELIE
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Ware het niet verwarrend geweest voor
onze Iezers, dan had de kop van dit artikel
kunnen Iuiden ,,Nieuws van de Nieuw-
bouw", maar in geen geval ,,Scheepsbou-
wers in de dop", want degenen die aan-
wezig waren bij de tewaterlating van het
door de heer D. de Lelij van de Sectie
DFM/23 Werktuigkundige Dienst
Vloot,,B", zelf gebouwde jacht, zullen
moeilijk kunnen zeggen, dat hU als
scheepsbouwer nog moet volgroelen.
Gevolggevend aan een fraai, in kleuren

uitgevoerde uitnodiging tot bijwoning van
de doop en tewaterlating op zaterdag 6
juni 1970, had een grote schare collega's
en vrienden zich geheel volgens de gege-
ven ,,zeilaanwijzing" naar de Jachthaven
te Papendrecht gespoed, om getuige te
zijn van dit evenement, de bekroning van
ruim één jaar hard werken in ieder vrij
uurtje, zaterdagen en zondagen, alsmede
snipperdagen inbegrepen.
Naar schatting 2500 werkuren zijn er ge-
gaan in de zeegrundel (met een zeilopper-
vlak van 25,5 m2) van ,,Daan" zoals hij
op kantoor en ook bij velen op de vloot
bekend is, uren waarin vakmanschap
hoogtlj vierde, want bij vergelijking van dit
7 meter lange jacht, bij een breedte van
2,70 meter, met een door scheeps\r'eryen
opgeleverd pleziervaartuig, zal de weeg-
schaal ongetwijfeld doorslaan ten gunste
van deze zelfbouwer. Nadat in 14 dagen
tijds op een werf het casco was vervaar-
digd, kosten inclusief stralen en in het
zink zetten f 4.200,- werd het gevaarte
vroeg in het voorjaar van 1969 in de ach-
tertuin van de familie De Lelij te Papen-
drecht gedeponeerd. Daar heeft het 15
maanden doorgebracht, maar in die perio-
de groeide er ook een volwaardig jacht,
met tal van vernuftige bergkasten, aan-
recht, klaptafeltjes, kooien, alles in over-
leg met de echtgenote en dochter van de
bouwer, zodat alle wensen die er maar
waren op het gebied van accommodatie
werden vervuld.
Bezeten door de gedachte aan een zeilva-
kantie in 1970, werd iedere hulp van de
huisgenoten aanvaard, zodat bijvoorbeeld
de verfkwast voornamelijk door vrouwen-
handen werd gehanteerd, totaal zo'n 40 kg
verf ! Vanzelfsprekend Ieefden collega's
en buren mee en het was dan ook geen
wonder dat, toen op vrijdagavond 5 juni
hulp ingeroepen werd om dit gezinsjacht
(met een totaal-gewicht van * 2,5 ton)
,,op te krikken" en op een wagen te plaat-
sen, sterke mannen in groten getale aan-
wezig waren. Het kostte echter toch heel
wat óoeite, doch door gemeenschappelij-
ke inspanning, tot middernacht, lukte het,
waarna op zaterdagmorgen langzaam dit
huisvlijtprodukt (totale kosten +

f 10.000,-) naar de jachthaven kcn wor-
den gemanoeuvreerd, alwaar de dooP
plaatsvond. Dat gemeenschappeli.lke in-
spanning meer vermag, werd ook duidelijk
brj de doopplechtigheid: nadat mevrouw
De Lelij tevergeefs getracht had de cham-
pagnefles stuk te slaan, bleek de hulp van
de heer des huizes net diè vaart in de fles
te brengen, nodig om het glansrijke vocht
oíer de boeg te doen schuimen. Even la-
ter lag de Waterlelie te water, waarna
voor dè belangstellenden - en die waren
er in overvloed - nogeen aantal flessen
met geestrUke inhoud werden openge-
knald.
De familie De Lelij mocht de felicitaties
van zeer velen, collega's en vrienden, in
ontvangst nemen en wij twijfelen er niet
aan dai - als alle ,,goede vaart"-wensen
in vervulling gaan - de vakanties in de
komende jaren genoegliik op het water
zullen worden doorgebracht.

' li,*' :..- ";1,1 i.
,'.'.'§5*'**l^: ***, ';iÈr:;59
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V.l-n.r.: de heren L. F. van den Beit - ad j.-
Directeur, D. Rodenburg - Dírecteur, mevr.
S. i. T- Kalkman-Boomsma, kapt. P. J.

Kalkman, mevr. G. F. Schouten-van Strien,
kapt. l. J. Schouten, kapt. J. I. Boer en de
heer G. den Bakker - ad j.-Dtrecteur.

Hoewel de juiste data daarvoor respectievelUk 5 januari. 27 ja-
nuari en 24 februari waren, konCen de gezagvoerders P. J. Kalk-
man, J. J. Schouten en J. l. Boer - beide eerstgenoemden verge-
zeld van hun echtgenote - pas voor vrijdag 15 mei door de di-
rectie worden uitgenodigd om hun 25-jarig dienstjubileum te
vieren. Hetgeen uiteraard ten nauwste verband hield met het feit,
dal zij zich op eerst genoemde data op zee bevonden.
Na een bezoek aan de heer Rodenburg - tijdens hetwelk de ju-
bilarissen het gouden Shell-embleem kregen opgeschroefd en
niet te vergeten de bij deze gelegenheid behorende gratificatie
aan hen werd overhandigd - volgde een half uurtje temidden
van vele collega's van de kantoororganisatie. Onder het genot
van een glaasje sherry of anderszins werden natuurlrjk vele herin-
neringen opgehaald en eigenluk te snel was het al weer tijd om
voor de lr-rnch aan tafel te gaan. Deze werd in kleine kring genut-
tigd en was zoals gebruikelijk uitstekend verzorgd.

Scheepsvoorman C. J. de Fouw is op 3 juni jl. te onzen kantore
gehuldigd in verband met zUn 25-jarig dienstjubileum btj Shell
Tankers N.V. op 30 mei 1970. Na per auto van huis te zun afge-
haald, werd het echtpaar De Fouw in de hal van het Shell-Ge-
bouw met bloemen verwelkomd door een van de dames van de
Sectie DFP!2 - scheepsgezellen.

De heer Van 't Slot, chef van genoemde sectie, begeleidde hen
vervolgens naar de Directle, alwaar de jubilaris door onze Direc-
teur, de heer Rodenburg, werd onderscheiden met het embleem
voor 25 jaren trouwe dienst en hem de jubileumgratificatie werd
overhandigd. Ook de heer Van den Belt, adjunct-Directeur, was
hierbij aanwezig.

Tijdens de hierop volgende receptie werd de jubilaris toegespro-
ken, waarna vele bekenden van vloot en wal de heer en mevrouw
De Fouw kwamen gelukwensen met deze heuglrjke dag. De
feestdag ten kantore werd besloten met een door de Maatschap-
pij aangeboden lunch, waarbij de veertigjarige zeemansloopbaan
van de jubilaris voldoende stof voor anecdotes en verhalen gaf.
's Avonds hebben nog vele familieleden en bekenden gevolg ge-
geven aan de uitnodiging van de jubilaris om aanwezig te zryn br,1

het door hem aangeboden souper in het Hilton-hotel te Flotterdam,
waarmede deze gedenkwaardige dag voor het echtpaar De Fouw
werd besloten.

uit het uERstAG yan de 0NDERiIEMIilGSRAAD

SHEtt TAIIKERS ll.ll. - Walorganisatie
Vacatures
Ondanks dat publikatie op de mededelingenborden van vacatu-
res in de kantoororganisatie in het verleden weinig gegadigden
heeft opgeleverd, was men het erover eens dat, alvorens de
Maatschappr..l- zelf actie neemt binnen de Groep of eventueel naar
buiten adverteert, elke employé in de gelegenheid moet worden
gesteld om overplaatsing naar een vacante plaats of nieuwe
functie te verzoeken, behoudens indien dit een duidelijke promo-
tie voor de betrokken employé zou betekenen.
Ook het voorstellen van nieuwe employés in de eigen afdeling
alsmede toekomstlge werkomgeving is een gewoonte die niet in
onbruik dient te geraken. Overigens werd besloten de nieuw-
aangenomen employés reeds op de eerste werkdag kennis te Ia-
ten maken met leden van de Ondernemingsraad.
Lezingen Personeel
ln totaal zijn er thans 13 bijeenkomsten geweest, waarop totaal
149 personeelsleden van kantoor aanwezig waren. De vorm van
communicatie is over het algemeen goed door het personeel ont-
vangen. Daar wordt gedacht aan een nieuwe serie van zes om de
twee maanden te houden, bijeenkomsten, zullen de O.R.-leden
op de volgende vergadering met een uitgewerkt voorstel komen

om de individuele employés nog meer bij het gesprek te betrek-
ken, tevens in hoeverre vlootpersoneel hieraan dient deel te ne-
men.

Cursussen
Besloten werd de gekozen leden te laten deelnemen aan cursus-
sen vergadertechniek en spreekvaardigheid.
c.o.R.
Er zal een gross-l'rjst worden samengesteld van punten die voor
toekomstige behandeling in aanmerking komen. Alle leden van
de Centrale Ondernemingsraad zUn op een speciale bijeenkomst
in kennis gesteld van de wijzigingen in het pensioenfondsregle-
ment en de achtergronden daarvan.
Commissie Huishoudeli.!ke Dienst Shell-Gebouw
Overleg heeft geleid tot een IUst met aanbevelingen en wensen
van het gehele personeel. Contact zal worden opgenomen met
de Huishoudelijke Dienst ter bespreking van de diverse onder-
werpen, zoals: inspraak brl indelen/inrichten mogelijke toekom-
stige nieuwbouw (SN), frequenter herziening telefoongids, liftbe-
veiliging, postcirculatie, Iunchkamer.
Diversen
ln een voorlichtend gesprek door de heer Van den Belt zijn de
gekozen leden op de hoogte gesteld van de wuzigingen in de ar-
beidsvoorwaarden. De financiële resultaten van Shell Tankers
N.V. zr-1n door de heer De Jong behandeld in een informele verga-
deri n g.
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MET PE]ISIÍIEl{
Met ingang van í-6-'70
Hoofdwerktuigkundige A. L. Moerland trad op
21 april 1938 in dienst van de Nederlandsch-
lndische Tankstoomboot Maatschappij als 5e

we rktu ig kun d ige.
Zijn eerste schip was het m.s. Omala, waar-
mede hij trjdens de Duitse inval in Nederland
lag. Als gevolg daarvan bracht hrj de tweede
Wereldoorlog in Nederland door. Hij behaalde
in die tijd zijn diploma's ,,A" en ,,Bth."
ln 1945 vertrok hij weer naar zee als 5e werk-
tuigkundige. Gelukkig ging de promotie daar-
na sneller en volgde in 1947,1949 en 1951 zijn
aanstelling tot respectievelijk 4e,3e en 2e
werktuigkundige, nadat hi.j inmiddels in '1950

het diploma ,,B" had behaald.
Begin 1957 slaagde hij voor het diploma,,C" en op 1 januari 1961 werd
hij aangesteld als hoofdwerktuigkundige. In deze rang heeft hlj het bevel
over de machinekamer van de ,,Tomocyclus", ,,Katelysia", ,,Kosicia",
,,Kabylia", ,,Kryptos", ,,Vasum" 2x, ,,,Acteon" 2x, ,,Diloma" 2x, ,,Onoba",
,,Viana" en ,,Arca" gevoerd.
Op 23 april 1970 werd hij afbetaald van het m.s. ,,Acteon".

Met ingang van 1-7]70
Kapitein B. van Bon trad op 20 juni 1938 in

dienst van de Nederlandsch-lndische Tank-
stoomboot Maatschappij en vertrok kort daar-
na als 3e stuurman met de ,,lan Carstenz" naar
de Oost, alwaar hij werd tewerkgesteld aan

boord van schepen in de lokale vaart.
Na de Japanse inval werd de ,,Aldegonda",
waarop hij als 2e stuurman dienst deed, tot
zinken gebracht om te voorkomen dat dit schip
in Japanse handen zou vallen.
De heer Van Bon wist aan boord van een
vaartuig van de Nederlandsch-Oost-lndische
Marine naar Australië te ontkomen. AIdaar
werd hij wederom tewerkgesteld om tot het
einde van de oorlog door te varen.

Na enige maanden verlof in Engeland behaalde hij medio 1945 ziin 2e
rang en tijdens een lang verlof in Nederland in 1941 zijn 1e rang.
Tijdens zijn eerstvolgende dienstperiode ln Oosterse wateren deed hij eén
jaar dienst als bevelvoerend officier aan boord van ,,small craft" in

Nieuw Guinea.
ln 1950 volgde zijn aanstelling als '1 e stm. en op 1 januari '1960 als
gezagvoerder. ln deze rang voerde hij het commando over de ,,Koro-
vina",,,Saroena",,,Sunetta",,,Atys",,,Vasum",,,Acila",,,Philine",
,,Philidora" 2x, ,,Sepia", ,,Onoba", ,,Diloma", ,,Dione", ,,Niso", ,,Metu-
la" en tijdens de twee laatste dienstperioden over de ,,Ondina".
Wij en met ons ongetwufeld vele officieren en bemanningsleden die de
heren Moerland en Van Bon in de loop der jaren van nabij hebben mee-
gemaakt, wensen-hun temidden van allen die hun dierbaar zijn, nog vele
gelukkige jaren toe.

I UTÍIÍITPERSÍITIATIA
(in de periode van 16.5 t/m Í5.6.1970)

GEHUWD:
22-5: R. A. de Boer, 4e stm., met mej. C. R- Zorgdrager;

J. B. Krijnen, 4e wtk., met mej. B. Parry;
29-5: J. Moerbeek, 5e wtk., met mej. J. Wiersma;
9-6: H. de Roo, 4e stm., met mej. R. A. l- Tichelaar-

GEBOREN:
16-3: John, zoon van hoofd voeding J. L. Menger en mevrouw S. Men-

ger-Bakker;
'13-5: Anuschka Frederike, dochter van J. P. J. Siebesma, 1e stm, en

mevr. E. U. Siebesma-Demmel;
16-5: Rob, zoon van J. Almekinders,3e wtk., en mevr. A. M. Almekin-

ders-Wiegeraad;
lngrid Margaretha en Menno Jelle, dochter en zoon van A. Mod-
derman, hfd. wtk., en mevr. G- Modderman-Jensen;

1B-5: Ludwin Leon, zoon van L. O. Statie,3e stm., en mevr. M. I. Sta-
tie-KIeppe;

24-5: Monique-Eveline, dochter van W. van Kemp, 2e wtk., en mevr.
S. M. van Kemp-Sanderse;

6-6: Anna Maria Miriam, dochter, van T. L. M. Ahlers, Ilwtk., en
mevr- l. W. Ahlers-Fledderus;
Bert, zoon van D. Zwierenberg, 5e wtk., en mevr. J. J. Zwieren'
berg-Brinks;

7-6: Jeroen, zoon van J. Kossen,3e wtk., en mevr. W. A. C. M. Kos-
sen-van der Vliet.

AFLOSSINGEN VOOR VERLOF:

Gezagv. P. B. Hibma, J. de Graaf, F. Fekkes, J. Priest, H. C. Mantel,
J. L. F. Vermeulen Sr., P. J. F. de Beus, M. Zuilhof , W. de Beer Sr.,
J. W. M. Vollebre.gt;

1e stl.: P. F. L. Schölvinck, H. G. Willemsen, H. Unger, A. J. Bloem, J. J.

Osinga, L. J. Hirs, C. Vlas, H. A. M. van Hooydonk, D. M. Mos, G. C.
van Malland, P. R. Brunet de Rochebrune, B. Ritman, P. Snel, J. Bos-
man, E. Moll;

2e stl.: F. F. Ates, H. van Groen, M. Stammes, J. Mieras, R. P. Jager,
G. l. van der Ham, A. Vlaar, j. Broekmeijer;

3e stl.: H. L. W. Koning, R. J. J. F. Zeegers, J. F. Casimiri, J. C. A. C. M.
Smits, M. A. D. Hartlief, B. van Katwijk, L. O. Statie, A. van Leeuwen,
D. M. Alderlieste, G. Zoetendal, W. C. Moll, J. Korving, A. A. J. M.
Defesche;

4e stl.: J. H. N. Pabbruwee, H. de Roo, J- Boonstra, G. W. Geesink, P.

Hoeksema, J. J. J. van Beek, G. A. H. A. Molenaar, W. L. Westhoff, H.

Treffers, W. M. van Karsen, C. B. Slieker;
hfd. wtk.: J. F. van den Bogaard, H- J. Nieuwenstein, W. Balvers, J. D.

Donken, C. Heeres, R. Romijn, J. Polet, J. J. F. Reitsma, C. L. Fehr-
mann, W. J. J. van den Berg, H. W. Bosman;

2e wtk.: K. L. J. Aertssen, J. van der Schee, H. de Hoog, i. J. Jonkman,
F. W. Gakes, L A. J. W. Bink, P. G. Eekman;

3e wtk.: H. E. Daniëls, Th. Bakker, M. de Boer, J. Kossen, B. J. K van
Vliet, D. Smit, J. C. Ganzinga, W. F. A. van Mossevelde;

4e wtk.: M. Schmidt, F. A. M. Vergroesen, B. de Rooy, J. F. Vernooy,
J. J. Timmers, W. J. M. Peeters, R. G. Hoeboer, J. J. J. Ludekuse, J. M.
van der Wal, C. J. M. de Jong, H. NUhoff;

5e wtk: ,A" A. Hultermans, H. Wesselman, J. M. J. Hamers, E. Post,
C. A. P. Aertssen, J. G. van der Poel, R. van Egmond, W. van der
Plas, J. van den Berg, J. J. van Vondel, J. Moerbeek, P. Lautenbach,
M. C. Versloot, A. B. M. Peeters, H. L. Castens, R. Sijnja, H. Koster,
C. J. J. de Vos, F. O. Schlilter, W. Willems, W. P" H. H. M. Coppen,
C. P. Plug, F. M. Janssen, P. B. Rensen, R. J. L. Huisman, N. .Z van
der Zwan, S. van der Meulen, W. l. van der Burght, P. Naaktgeboren,
T. H. van Leeuwen, J. H. Burger, F. C. Sant, H. C. den Ouden, R. J. de
Vries, J. van Seters, J. F. Pieters, J. L. F. Vermeulen Jr., L. M. Dijkhui-
zen, F. H. de Jong, J. A. W. Schulte;

scheepsvoorlieden: L. van Wieren, C. J. de Knegt;
scheepsvakman l: C. P. Hazalbag;
scheepsvakman Il: C. Bijer, J. P. M. van de Ven, C. Doornink, T. Souer,

B. J. Boon, W. G. Tippersma;
scheepsgezellen afw: W. M. Berkepeis, F. W. H. Geelkens, M. Voois,

M. J. R. Brons, C. Cammenga, W. A. C. van Zonderen, J. B. Buiks,
R. Valkeneer, A. L. H. Botinga, E. M. Meyer, N. F. Nuhn, A. Zeeman,
C. R. Munz, J. W. J. Boelhouwers, P. J. Brouwer, D. Slagter, A. Kan-
ters, J. C. Barends, W. Mol, M. E. van de Dikkenberg, P. J. Erwich, L.

van de Kuil:
aankomend scheepsgezellen a/w, T. Bakker, J. van Eenige, R. G. von

Boltog, G. W. Bruil, J. P. Everstein, J. Popken;
hoofden voeding: H. Scharloo, B. M. de Roode, J. Kooi, A. M. Heerin-

9a;
scheepskok: P. M. H. Bellwinkel;
bedienden: W. R. Stemerdink, H. A. Linthout, A. Smit, L. J. Wulder, J. A.

Schuiten, C. J. de Graaf, A. H. Ramerman;

AAIIGESIEtII
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bedienden a/d' B. de Leeuw, M. P. Starke, A. B. Romen, C. F. Sibilo;
koksmaat/bakker: R. U. Hoogendijk;
jongens a/w: G. A. A. Tielemans, A- D. Constandse;
wachtassistent: A. J. H. Kolbrink.

ÏEWERKSTELLINGEN EN OVERPLAATSINGEN:
m.s. Abida: hfd. wtk. H. Bax;
m.s. Acila: gezagv. P. J. Kalkman, 1e stm. D. de Boer, ll. wtk. A. H. M,

ter Linden;
ms. Acmaea: gezagv. K. Drent, 2e wtk. G. J. B. Hartman, bediende

V. M. Smeele;
m.s. Acteon: 1e stm. A. P. J. Ham,2e wtk. W. van Kemp, scheepsgezel-

len a/w: J. Bovenkerk, H. E. van Royen, E. C. van Eijk, A. Pauwels,
aankomend scheepsgezellen a/w: H. C. Paalvast, M. A. G. Paarde-
kooper, bediendenr C. F. Sibilo, O. H. Noorman, wachtassistent D.
Bergen;

s.s. Arca: wnd. 4e wtk. A. Vis;
s.s. Atys: 4e stm. F. van der Meijden, wnd. 4e wtk. J. Qualm, koksmaat/

bakker J. Brand, hoofd voeding J. van Bokhoven;
m.s. Camitia: wnd. 3e stm. D. J. Mittelmeuer, 4e stm. F. Makkee, wnd.

3e wtk. S. P- van Galen, wnd. 4e wtk- G. J. A. de Ruiter;
s.s. Capiluna: 3e stm- G. Grilk, 5e wtk. A. Bosch, radio-officier C. H.

van Wijngaarden;
s.s. Capisteria: 3e wik. A. Houwaard, 5e wtk. M. J. Kleijn;
ss. Capulonix: 1e stm. P. C. Rakke, wnd.3e wtk. J. A. Brouwer, wnd.

4e wtk. W. A. van Zandvliet;
m.s. Cinulia: wnd. 2e stm. J. W. lJkel, wnd. 3e stm. H. J. Lenstra, 4e stm.

T. E. M den Ouden, 3e wtk- J. H. S. van der Pas, 5e wtk. J. S. M.
Jocker, capataz de buque C. Boo Davila, maniobrista especializado
J. Alvarez Martines, 2' maniobristo G. Gago Costas, marineros inte-
grados: J. Giraldez Rodriguez, A. Nogueira Nunez, B. Matilde Mon-
tero, A. Leyende Carneiro, R. Carneiro Valverde, M- Cameiro Mar-
quez, -E. Gonzalez Fernandez, A. Garcia Dominguez, E. Rivas Gran-
jel; 2'marineros integrados: J. Duran Rodriguez, M. Laje Santos,
cocinero del buque G. da Rocha Valverde, camareros A. Lopez No-
gueira: M. Barbosa Lopez, J. Torrez Torres, camarero de la tripula-
tion A. Cordeiro Santos, hoofd voeding J- Disse;

m.s. Crania: gezagv. J. L. Muijskens, 4e stm. W. J. Netelenbos, hfd. wtk.
J. van Bon, 2e wtk. T. E. Leeuwangh, 4e wtk. C. Swartjes, 5e wtk.
B. J. F. Meulenbeld, 5e wtk. J. Hoorn, hoofd voeding C. P. Hoogeste-
ger;

m.s. Dallia: hfd. wtk. C. L. H. Stocking Korzen, 5e wtk. R. F. Hamar de
la Brethonière;

m.s. Daphn.e: gezagv. F. A. de Kaart, wnd. 4e wtk. E. S. Petrusma, 5e
wtk. C. W- H. van den Heuvel, scheepsvakman Il C. Schouten,
scheeps,gezellen alw: E. J. H. Wilmink, F. Jacob, aankomend
scheepsgezellen a/w F. lol, D. Worseling, bediende W. Faas, be-
diende a/d W. Gaemers;

m.s. Diad,ema: 3e stm. M. Buth, 2e wtk. W. A. M. Bouma, 5e wtk. H.
Waitz, 5e wtk. J. E. Buitendijk, scheepsvoorman J. M. Wigleven,
scheepsvakman I H. J. Gelderman, scheepsvakman ll .1. Luykenaar,

scheepsgezellen a/w: E. J. B. Janssen-Andeweg, G. van Hest, S. Kooi-
stra, V. E. Wels, J. Tuit, R. R. Meijs, G. C. Koning, aankomend
scheepsgezel a/w C. P. B. Timmers, hoofd voeding P. van de Veur,
bedienden: B. R. van der Jagt, L. A- van Zunderen, J. de Vries, be-
diende a/d P. Koks, jongen a/w P- Piersma, koksmaat/bakker J. H.
van 't Hof;

m.s. Diloma: 5e wtk. H. .J Advocaat, 5e wtk. N. J. Gras;
m.s. Dionre: 1e stm. H. J. Allaart, hfd wtk. J. de Brur.ln;
m.s. Dosina: gezagv. C. E. van 't Woudt, 4e wtk. J. F. A. Leurs;
ss. Kabylia: 3e stm. A. J. Verheul;
s.s. Kalydon: wnd. 2e stm. M. A. Diehl, scheepsgezellen a/w: J. A. Klar-

holz, B. van de Brink, aankomend scheepsgezellen a/w: R. van de
Horst, J. A. P. van der Meer, bediende a/d C. W. F. Heemskerk;

s.s. Kara: 1e stm. W. Roselaar;
s.s. Katelysia: wnd. 2e stm- P. Buijs, wnd. 2e wtk. J. C. J. Walraven, 4e

wtk. J. A. Willems;
s.s. Kelletia: le stm. J. van der Zouwen,4e stm. J. van Rooyen, hfd.

wtk. J. Tekelenburg, wnd. 3e wtk. C. G. van der Zwet, 4e wtk.
J. L. de Bondt;

s.s. Kenia: wnd. 1e stm. J. Drogt,5e wtk. N_ de Wilde,5e wtk. H. L.
Hendrison, hoofd voeding A. A- Turkenburg;

s.s. Kermia: wnd. 4e wtk. F. L. van der Krabben, ll.wtk. M. van Bethle-
hem;

s.s. Koratia: 4e stm. G. Besier, 5e wtk. A. E. de Bruijn;
s.s. Korenia: 2e wtk. C. P. de Waard, 5e wtk- E. P. B. van Zelst, 5e wtk.

G. Dekker, hoofd voeding J. Roosenbuqg, capataz de buque E. San-
tos Avilleira;

s.s. Korovin,a: 2e stm. F. de Vries, 5e wtk. P_ J. Steevensz, scheeps-
vakman I J. Brobbel, scheepsgezel a/w S. de Groot, aankomend
scheepsgezel a/w: J. A. Nauwels;

s.s. Kosicia: wnd. 4e wtk. J. P. P. van Alebeek, 5e wtk, J. J. de Groot,
5e wtk. M. Kik, radio-officier A. L. Wijnberg;

s.s. Kossmatella: wnd. 2e stm. W. J_ C. den Boer, 3e stm. C. Maduro,

4e stm. J. F. Middelkoop, hfd. wtk. J. G. Bron, 5e wtk. A. M. Vink,
5e wtk. F. Blok;

s.s. Krebsia: wnd. 2e stm. T. H. Tromp, wnd. 2e wtk. W. M. J. de Kwant,
5e wtk K. Koeten, ll. wtk. C. J. Bier, scheepsvakman ll. L. M. de
Wit, bediende J. A. Small, bediende a/d L. J. Schalk;

s.s. Kryptos: wnd. 1e stm. C. J. Clarisse,3e stm. H. J. de Vries;
s.s. Kylix: gezagv. H. A. Schelvis, wnd. 2e stm. p. J. Muntjewerf, 3e

wtk. C. A. Douwes;
s.s. Macoma: 1e stm. B. R. Teuben,2e wtk. J. B. van Haaster;
s.s. Metula: gezagv. G. P. Paulussen, radio-officier C. J. M. Mullaart;
m.s. Neverita: 5e wtk. P. Dekkers;
m.s. Niso: le stm. W. Croes,2e stm. G. L. A. Martens,3e wtk. C. Lo-

man, 5e wtk. T. Mellegers;
s.s. Ondina: 2e stm. H. Éi;vank;
s.s. Onoba: wnd. 1e stm. H. Steenstra, wnd.4e wtk. p. A. post, se wtk.

J. J. P Kuijper Boone;

11{ MEiIÍ|RIAM

Aan boord van ons s.s. ,,Viana" werd in de namiddag van 12 juni
jl. op de reis van Rotterdam naar Puerto Miranda de scheeps-
gezel algemene werkploeg

PETHUS WILHELMUS LUYTEN
verm ist.
Nadat het gehele schip tevergeefs grondig was doorzocht, werd
op tegenkoers gevaren en het gehele gebied, onder het houden
van verscherpte uitkijk, opnieuw doorkruist. Helaas bleef al het
zoeken zonder resultaat.
Aangenomen moet worden dat de heer Luyten over boord is
geraakt en verdronken.
HU heeft de leeftijd van 32 jaar bereikt.
Op 17 juni 1965 trad hij als stoker/olieman voor het eerst in onze
dienst en heeft daarna, met een onderbreking van ongeveer 1t/,
jaar, bU ons gevaren.
Laatstelijk vervulde hij de functies van wachtassistent en scheeps-
gezel algemene werkploeg.
Gedurende zijn dienstperiode bij onze Maatschappij hebben wij
hem leren kennen en waarderen als een zeer Uverig en vak-
bekwame medewerker.
Wij wensen zijn vader en verdere familieleden de kracht toe om
dit verlies met berusting te dragen.

M. A. DE NIET
De heer De Niet, oud-gezagvoerder van de N.V. Curagaosche
Scheepvaart Mrj, verliet de Maatschappu op 1 oktober 1g53, na
28 dienstjaren.
Hij overleed op 5 juni jl. en bereikte de leeftijd van 66 jaar.

AAIIGESTETD

ALS:

HooFdwerkiuigl.undige J. G. Bron, oor-
gesield per 1.2.197O, en sederr ó-ó.1970
dienstdoend op het s.s. KOSSMATETLA.

HooÍdwerktuigkundige C. G. Pusch, oon-
gesteld per 25.2.197O, en sederl 4.5.1970
diensfdoend op hei s.s. CAPISTERIA.
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R. L. Roder
5e wtk.
per 6.6

C. J. Bier
ll.wtk.

per 20.5

G. H. de Hoogh
scheepsvokmon I I

per 25.5

s.s. Patro: 3e wtk. J. Groeneweg, 5e wtk. B. van Os;
s.s. Philidora: gezagv. D. RUk, 2e wtk. L. W. Jorissen;
s.s. Philippia: 4e stm. B. W. Bakker, wnd. 2e wtk. H. C. van der Weijde,

5e wtk. H. Hof;
s.s. Vasum: wnd. 4e wtk. J. A. Kamberg;
s.s. Viana: hfd. wtk. L. C. Spoon, wnd. 3e wtk. A. Kerremans, 5e wtk.

D. H. J. de Vries, radio-officier J. van der Eijk, scheepsvoorman C.
Voorspuy, scheepsvakman ll G. H. de Hoogh, scheepsgezellen aiw:
L. van der Sluis, H. C. W. Miseré, H. F. Snoeren, aankomend
scheepsgezel a/w G. C. Domenie, bediende a/d H. l. Weijters, koks-
maat/bakker P. P. J. Hulshof, jongen a/w E. Broens;

s.s. Vitrea: wnd. 2e stm. R. W. Overdijkink, 3e wtk. W. Verhagen, 5e
wtk. E. L. F. Nijhuis, radio-officier J. J. van der Zee;

s.s. Vivipara: 1e stm. A. C- Weide;
s.s. Zaria: 1e stm. P. M. de Graaf,3e stm. R. J- den Os, wnd.3e wtk.

C. G. van der Zwet, wnd. 4e wtk. l. Lobs, 5e wtk. W. J. H. M Tous-
saint, 5e wik. J. P. van de Water, radio-officier, D- G. van de Mheen.

UIT DIENST GETREDEN:
3e stl.: P. B. Lammers, L. H. Kramer;
4e stm.: F. Reusen;
3e wtk.: A. Hoekstra, R. B. Scherjon;
4e wtk.: M. H. D. Demkes;
5e wtk.: C. F. H. van der Houwen, C. van der Werf, P. G. Beekhuizen,

R. van Straten;
scheepsvakman ll: W. G. Tippersma, E. J. H. van Arcken, Th. Souer;
scheepsvakman l: F. A. Nijhuis.

MET PENSIOEN:
geza,gv.: B. van Bon;
hfd. wtk.: A. L. Moerland.

TIJDELIJK TEWERKGESTELD OP KANTOOR:
hfd. wtk.: J. M. de Jong.

PERMANENT TEWERKGESTELD OP KANTOOR:
hfd. wtk.: G. Veldt.

TERUG VAN TIJDELIJKE TEWERKSTELLING SHELL INTERNATIONAL
MARINE LONDEN:
wnd. 1e stm.: H. Steenstra.

BEHAALDE DIPLOMA'S:
1e stuurman G.H.V.:2e stl. l- Baard, S. Termeer, J. Drogt, G. Gerritse;
1e stuurman G.H.V.-th.: 2e stm. J. de Jager Jr.;
2e stuurman G.H.V.: 3e stl. G. J. Scholtens, R. J. de Wit;
2e stuurman G.H.V.th.: 3e stl. W. Beekman, J. G. Wientjes;
,,C": 2e wtk R. D. Kuil;
,,A/Bth.":5e wtk. A. P. Grootenboer, F. Jocker, R. R. Witteveen, R" Bos,

J. A. Kamberg, F. L. van der Krabben, A. E. de Bruijn, G. J. A. de Rui-
ter, H. de Rhoter;

,,A": 5e wtk. A. G. M. van de Pijpekamp, D. A. Gunst, B. P. Droogen-
dijk, J. W. van Velze, D. van Dongen, J. Qualm, J. P. Hoogwerf, F. Blok,
P. A. Post, B. J. F. Meulenbeld.

iI UTATI ES WAIP ERSÍI 1{ EEL
PERIODE Í6.5.70 t/m 15.6.70
IN DIENST:
17-5: G. Veldt -sectie DFM/25 (ex vloot).
IN MILIÏAIRE DIENST:
21-5: G. L. Timmermans -sectie DFF/1 .

GEBOREN:
3-6: Martun, zoon van P. Noordegraaf - sectie DFF/3 -en mevrouw

l- B. Noordegraaf-Hoogerwerf;
8-6: Aletta, dochter van R. M. Willemstein -sectie DFFi3 -en me-

vrouw A. Willemstein-de Winter.
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Dinsdag 9 juni: de grote dag in het leven van Mej. R. A. J.

Tiggelaar en de heer H. de Roo. Onze gelukwensen gaan deze
maand uit naar deze 4e stuurman en zUn lieftallige bruid.
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