
§CHI
Elu Kln

MAANDBTAD VOOR HET

VLOOT. EN WATPERSONEET

VAN SHELL TANKERS N.V.

J U N I T 969

*:. ïrH#i:ï;iïi*l+.l*



KÍliIINKIIJKE
ÍINDERSGH EIDI]IG
UÍlÍlR (II{ZE ÍIUII-C(IMMÍIIIÍ,RE

H. A. H. HIJLIGMA

Op. maandagmorgen 28 april jl. kregen onze
oud,Commodore H. A. H. Hijlkema en zijn
echtgenote in hun woonhuis te Haren (Gi.)
bezoek van onze adjunct-Directeur L. F.'vaí
den Belt, dle enkele dagen tevoren _ in
overleg met mr. F. W. van Ketwích Verschuur,
Burgemeester van Haren - aan de heer Hijl_
kema had verzocht die ochtend circa nàtf
twaalf thuis te wíllen zijn voor een ,,zakelijke
bespreking".
Ongeveer een half uur na de heer Van den
Belt, die in gezelschap was van zun echtge-
note, arriveerde de loco-Burgemeester van
Haren, de heer J. Smid, op dà voet gevolgd
door de zoon van de heer Hijlkema, die aan àe
Noorderkweekschool voor de Zeevaart ,,Abel
Tasman" te DelfzLl'l studeert.
De heer Smíd deelde vervolgens aan de heer
Hljlkema mede dat Hare Malesteit de Konin-
gin hem had benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau wegens de vele en belano_
ruke diensten die hij als nauticus aan de NË_
derlandse Koopvaardij in het algemeen en
Shell Tankers N.V. in het bijzondei heeft ver_
Ieend, met inbegrip van het feit dat hU als
eerste gezagvoerder het commando heefi ge_
voerd over de destijds grootste schep--en
van de Nederlandse Koopvaardij, eerst het
m.s. ,,Niso" en later het s_s. ,,Macoma,,.
Daarna werden hem de bij deze ridderorde
behorende versierselen dooi de heer Smid op-
gespeld.
Mevrouw C. J. van Ketwich Verschuur_Rink
overhandigde de heer Hijlkema een brief met
gelukwensen van haar echtgenoot, die door
plotselinge ziekte verhind"à *rs de uitrei-
king te verrichten.
De .plechtigheid werd ook bijgewoond doorde heer A. M. Seelt, Hoofd van de sector
Personeel en lnterne Dienst van de N.V. Ne-
derlandse Gasunie te Groningen, waar de heer
Hijlkema thans werkzaam is.
Mede namens allen werkzaam op de vloot en
op het kantoor van Shell Tankers N.V., bieden
wij oud-Commodore Hljlkema onze welgemeen-
de gelukwensen aan met de hem vàrleende
Koninklijke onderscheiding.

BIJ DE FOTO'S:
Boven: de heer J. Smid, loco-Burgemeester van
Haren, stelt de heer Hijtkema ofÍiiieet in kennis
van de hem verleende Koninktijke onderschei-
ding. V.l.n.r.: de heer H. A. H. Hijlkema, me_
vrouw G. Hijlkema-de Wal, de heer l. Smid,
mevrouw C. l. van Ketwich Verschuur_Rink,
mevrouw J. B. E. van den Belt_van Vliet en de
heer L. F. van den Belt.

Midden: De heer Hijlkema kijkt glunderend toe
terwijl zijn echtgenote en hun zoon, H. l. A. H.
Hijlkema, de pas opgespelde ridderorde bewon_
deren.

Onder: namens onze Directie wordt de heer
Hijlkema gelukgewenst door adjunct_Directeur
L. F. van den Belt.

Foïo's, Noord Ned. Fotoburequ,,Folkers',, Groningen
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Veel meer belangstellenden dan in vorige
jaren waren op 4 mei jl. naar het Centraal
Kantoor te Den Haag gekomen om daar
onze collega's te herdenken die in de
tweede wereldoorlog het leven lieten.
Het feit; dat deze herdenking dit keer op
een zondag plaatsvond, maakte het voor
de nabestaanden makkelijker de (voor
sommigen verre) reis naar Den Haag te
aanvaarden.
Ook waren ditmaal afgevaardigden van de
Ondernemingsraden van alle Nederland-
se GroepsmaatschappUen uitgenodigd bU

de plechtigheid aanwezig te zijn.
Namens de gehele Koninklijke/Shell Groep
legde mr. W. J. de Vries, Plaatsvervan-
gend Groepscoördinator Personeel, een
krans bU de herinneringsplateaus. De
heer W. F. C. Stafleu legde een krans
namens de V.O.E.K.S. en de heer H. C.
Kooy namens de oud--geëmployeerden
uit Curagao.
Namens de Club van Nederlandse Oud-

Nadat onze oud-gezagvoerder J . C. M .

Jansen, a/s voorzitter van de
C.N.O.O.K.S., een krans had gelegd bU

een van de plateaus met de namen van
onze zeevarenden die in de tweede
wereldoorlog het leven lieten, werd een
minuut sti/te in acht genomen.

gezagvoerders en Oud-hoofdwerktu ig-
kundigen der Koninklijke/Shell werd een
krans gelegd door de voorzitter van de
C.N.O.O.K.S., onze oud-gezagvoerder
J. C. M. Jansen.

ln een korte toespraak wees de heer De
Vries de nabestaanden er op dat zij niet
alleen op 4 mei, m aar het gehele jaar
door welkom zijn als zij bloemen willen
leggen bU de tableaus met de namen van
degenen die hun dierbaar waren.
Onze Directie werd bU de plechtigheid
vertegenwoordigd door de heer L. F. van
den Belt.

leefbaarheid
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:
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Op I mei il. hield mr. J. R. H. van Schaik,

President-Directeur van Shell Nederland N.V.,

voor de districtslanddag van de Rotary lnter-

national te Rijswijk een voordracht onder de

titel ,,Leef baarheid en lndustrie'0.

Een samenvatting volgt hieronder.
Het kernthema van de voordracht werd ge-
vormd door de economische aspecten die ver-
band houden met de leefbaarheid van ons
land en de daarin te brengen verbeteringen.
,,D€ leefbaarheid moet verdiend worden," zei

mr. Van Schaik,,,de spreiding van de wel-
vaart heeft het economisch, sociaal en politiek
zelfbewustzijn van de mens geactiveerd. HU

wil zich nu snel verder ontplooien. De gigan-
tische ontwikkeling van het technisch kunnen
schept kansen te over om zijn horizon te ver-
ruimen en houdt de mens aanlokkelijke per-
spectieven voor, zijn leven te veraangenamen,
zijn ziekten te bestrijden en ook zijn levens-
duur te verlengen.De plannen wachten nog
slechts op de middelen om ze tot uitvoering
te bren,gen. Maar daarmee zijn we weer terug
in de realiteit van hier en nu. Want waar moe-
ten we al die middelen vandaan halen?"
,,Macro-economisch is er maar één bron van
welvaart; en dat is het nationaal produkt van
goederen en diensten. Alleen bU groei van
dat nationaal produkt valt er aan verbeteringen
te denken; €r voor die groei is industrialisa-
tie weer een conditio sine qua non."
Spreker betoogde dat we natuurlijk niet ver-
der hóeven te industrialiseren, maar dat we
dan wel degelijk rekening moeten houden met
de invloed van deze beslissing op onze in-
dustrie.,,Bestaande bedrijven zullen dan of de
zuigkracht van elders gevoelen om hun belang-
stelling buiten Nederland te verleggen, óf zaj

zullen stilaan gaan achterblijven bU de con-
glomeraties van over onze grenzen."
HU bestreed de gedachte dat verdere indus-
trialisatie van ons land onvermUdelUk een da-
ling van de milieu-hygiëne zou moeten mee-
brengen.,,BU de huidige stand van weten-
schap en techniek is vervuiling technisch vrrj-
wel altijd voorkoombaar. De vraag welk deel
van de materiëte welvaart men eraan ten kos-
te wil leggen, is een economisch probleem ge-
worden. Er wordt reeds veel op dit gebied
gedaan en de overheid speelt hiepij een be-
langrijke rol. ,



,,Het in de Wet Vervuiling Oppervlaktewate-
ren reeds aanvaarde beginsel ,,Wie vervuilt
betaalt" lUkt mij voor dit overheidsingrijpen
overigens een gezonde en acceptabele basis

om ervoor te zorgen dat elk bedrijf maar

ook elke particuliere veryuiler al datgene

doet om zijn ei,gen vervuiling zoveel mogelijk
te beperken."
Sprekend over de winst, velvolgde hU',,Het
zou echter onjuist zijn te denken, dat het

winstmotief van het moderne bedr'ljf geheel

tos van, of zelfs tegenovergesteld aan de

leefbaarheid zou staan.
De ontwikkeling van de menswetenschappen
heeft ook in het bedrijfsleven zijn invloed
doen gelden en begrippen als,,job satisfac-
tion" en,,motivatie" ziin ook daar gemeen-

goed aan het worden."
Mr. Van Schaik w'rjdde verder aandacht aan

het verband tussen leefbaarheid en arbeid en

de huidige evolutie waarb'lj door tal van fac-

toren de arbeidsvreugde een grotere rol in

het maatschappelijk bestel gaat spelen.,,Het
is waarschijnlijk niet overdreven te zeggen

dat de industriële wereld op het gebied van

de inrichting en organisatie van de mensel'lj-
ke arbeid de grootste impuls heeft,gegeven
aan de verbeteringen waarvan w'rj thans getui-
ge z'rjn. Maar er moet direct worden bU gezegd

dat de industrie dit niet alleen heeft gedaan

en ook n iet alleen had kunnen doen.
Dit is het resultaat van samenwerking tussen
bedrijfsleven enerzijds en diverse takken van
wetenschap anderz'ljds, waaronder in de eerste
plaats genoemd moeten worden de sociolo-
gie,de psychologie en de bedrijfsgeneeskun-
de."
Terugkomend op de leefbaarheid, stelde hU

vast, dat het geen eenvoudige zaak is de be-

trekkelijke welvaart van vandaag ten goede te
laten komen aan de leefbaarheid van morgen.

,,Aldus doen het perspectief en de propor-
ties van de leefbaarheidsproblemen van de
toekomst ons realiseren dat bU alle moeite
voor de creatie en alle onenigheid bU de
verdeling, het toch uiteindelijk gaat om

de besteding van de we,lvaart.
Welvaart is immers geen doel in zichzelf ,

maar wel het enige bekende middel om het
welzijn te verhogen van de zich zinvol ontplooi-
ende, autonoom denkende mens. Van de
mens."

BIJ DE VOORPLAAT:

ln verband met de grote diepgang van VLCC's
die binnen afzienbare tijd volgeladen Europoort
zullen binnenlopen, is het wenselijk gebleken
deze schepen reeds circa dertig mul buiten
Hoek van Holland in diep water te beloodsen.
ln intensieve samenwerking tussen Loodswe-
zen, K.L.M. en Shell is een methode ontwik-
keld om de loodsen per helicopter aan boord
te brengen, waar zij op het hoofddek aan een
draad worden neergelaten.
De eerste beloodsing op deze manier, die voor
dit doel een weretdprimeur betekende, werd
met succes uitgevoerd op het s.s. ,, Macoma"
op 28 april jl.
Zes dagen later arriveerde de loods door de
lucht op het s.s.,,Meta", waarvan de op de
voorpagina afgedrukte foto werd gemaakt.

c.J{,0.0.K.s.

UÍ}ÍlRJAARS.
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De heer Rodenburg temidden
van v.l.t1.r.: de oud-gezagvoer-
ders E. D. de Muinck, H. Ph.
Meyer, D. Willemse, P. de
Beurs en A. l. Konings.

Drie oud-hoofdwerktuigkundi-
gen die de klok voor enkele
uren terugzetten; v.l.n.r.: de
heren l. Volpp, A,. Mooy en l.
A,. Goedhart.

Tijdens het welkomstwoord
aan de lunch door de voorzit-
ter van de C.N.O.O.K.S., kapt.
l. C. M. Jansen. Zittend v.l.n.r.:
kapt. F. Edens, oud-adiunct-
Directeur van Shel/ Tankers
N.Y. en erelid van de C.N.O.
O.K.S.; D. Rodenburg, Direc-
teur van Shel/ Tankers N.V.;
l. C. W. Schu/ler tot Peursum,
chef OFPI4; kapt. I. l. Meyer,
oud-gezagvoerder en bestuurs-
lid van de C.N.O.O.K.S.; L.

Langendoen, oud-Marine
Superintendent te Singapore.

Op woensdag 23 april jl. vond de 37e reunie
van de C.N.O.O.K.S. plaats en wel in het Rijn-
hotel te Rotterdam.
Als altijd waren de leden in groten getale van
heinde en verre gekomen, want de gelegen-
heid om oude vrienden en collega's weer te
ontmoeten en herinnerin,gen vaak uitge-
groeid tot ,,sterke verhaleJ'1" - 

uit te wisselen,
wil men niet graag voorbij laten gaan.
Velen gunden zich dan ook nauwelijks de tijd
om bU binnenkomst hun handtekening in het
register te plaatsen.
Onze Directeur, de heer D. Rodenburg, be-
vond zich enkele ureR onder de retinisten en
onderhÍeld zich met velen hunner, hetgeen
hogelijk werd gewaardeerd.

Traditiegetrouw stelde hU hen in een kor
toespraak, aan het begin van de lunch, op (

hoogte van het laatste n ieuws betreffen«
onze Maatschapprj, met als ,,klap op de vuu
pul"de mededeling betreffende de op (

pensioenen toegekende duurtetoeslag, die v
in de vorige editie van dit blad publiceerde
Met het vooruitzicht op de volgende samel
komst, die, zoals de voorzitter van c

C.N.O.O.K.S., kapt. J. C. M. Jansen, med,
deelde op 24 september a.s. te Utrecht z
worden ,gehouden, keerden allen voldaan nai
lichaam en geest huiswaarts en konden B
stuur en leden wederom op een alleszins gr

slaagde reunie terugzien.
S.t.
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lnleiding

De vraag naar olie wordt hoofdzakelijk bepaald door de energiebe-
hoefte van de economisch hoogontwikke.de landen. Buiten Noord-
Amerika en Rusland liggen de belangrijkste oliebronnen ver verwij-
derd van deze verbruikscentra, dikwijls in gebieden waar de econo-
mische vooruitgang langzaam verloopt. De groei van de internationa le
olie-industrie is daarom een schoolvoorbeeld van de wederzijCse
voordelen van de uitwisseling van kapitaal en kennis tussen !anden
met een verschillend peil van economische ontwikkeling.
Enerzijds draagt geïmporteerde aardolie in steeds toenemende mate
bU tot de dekking van de energiebehoeften in hooggeïndustriali-
seerde tanden. Anderzijds is de olieproduktie in minder ontwikketde
gebieden op spectaculaire wijze toegenomen, hetgeen van grote in-
vloed is geweest op de economieën van die landen.
Het oliebedrijf heeft een tweeledige invtoed op de ontwikkelingstan-
den, namelijk door de directe uitgaven van de oliemaatschappijen die
daar werken en ook door de inkomsten die de regeringen toevloeien
in de vorm van royalties, vergoedingen voor concessies en belastin-
gen. ln beide gevallen is het voordeel voor de betalingsbalans van
een land groot, omdat hierdoor aanzienlijke bedragen aan vreemde
valuta binnenstromen. Bovendien zijn de uitgaven van de oliemaat-
schappijen veelal reeds hoog, voordat van een olieproduktie sprake
is. Zelfs als er geen olie wordt gevonden, is een deel van deze uit-
gaven van blijvend voordeel voor het betrokken land.
De economische gevolgen van de investeringen van oliemaatschappu-
en beperken zich niet tot de uitbetaling van lonen of tot de uitbe-
steding van werkzaamheden aan plaatselyke aannemers. Evenmin blUft
het voordeel van de inkomsten uit de olieproduktie voor de regering
beperkt tot het bedrag dat voor investeringen in de publieke sector
wordt gebruikt. Elke uitgave door de oliemaatschappijen of een rege-
rin,g vormt slechts de eerste ronde; de inkomsten van de arbeiders
of aannemers worden op hun beurt besteed.
Deze bestedingen worden weer inkomen van anderen, die het ook
weer voor een groot deel uitgeven. Dit gaat zo voort tot elke sector
van de economie zijn beurt heeft gehad.
ln de volgende beschouwing is niet gepoogd de omvang van deze
kettingreactie (het zogenaamde multiplier-effect) te schatten. Wel zal,
als gevolg van dit multiplier-effect, de werkelijke bijdrage van de olie-
industrie aan de economische groei groter zijn dan de cijfers aangeven.

lnkomsten

De olieproducerende landen ontvangen hun aandeel in de opbrengst
van de olieproduktie in de vorm van belastingen en royalties.
Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de First National City
Bank is gebleken dat de zeven grootste olieconcerns in ï 967 op het
oostelijk halfrond $ 3.1 65 miljoen aan regeringen hebben afgedragen
tegen $ 1 .070 miljoen in 1957. De betatingen van andere maat-
schappuen aan dezelfde regeringen bedroegen in 1967 ongeveer
$ 800 miljoen.
ln deze stijging weerspiegelt zich niet alleen de toeneming van de
hoeveelheden,geproduceerde olie, maar ook de druk van de regerin-
gen om een groter deel van de opbrengst per eenheid te verkrijgen.
Deze druk kwam tot uitdrukking in de felle tegenstand van deze re-
geringen tegen elke verlaging van de,,posted prices", de officieel ge-
publiceerde prijzen (per eenheid van produktie), op basis waaÍvan
de inkomsten van de regeringen worden berekend. Aangezien de wer-
kelijke marktprijzen van olie aanzienlijk gedaald zijn, betekent hand-
having van de,,posted prices" op een kunstmatig te hoog niveau

steeds zwaardere belastingdruk op de olieproduktie.
De verhoudin,g van 50/50 een gelijke verdeling dus tussen olie-
n:aatschappijen en de regeringen van het verschil tussen opbrengst
en kosten wordt weliswaar nog cteeds theoretisch gehandhaafd.
maar geeft niet langer de werkelijkheid weer. ln het hierboven ge-
noemde overzicht van de First National City Bank is berekend dat
tussen 1957 en 1967 de verdeling van deze inkomsten uit de oliepro-
duktie geleidelr..lk is veranderd van 50/50 in 68132 in het voordeel van
de regeringen. Het Ministerie van MUnbouw in Venezuela berekende
deze verhouding voor 1967 ook op GBl32.
De olie-opbrengsten vormen in vele landen de voornaamste en soms
zeifs vrijwel de enige bron van inkomsten. Zij zijn daarom uiterst
belangrijk voor de bevordering van de economische ontwikkeling.
Vooral omdat zij de mogelijkheid bieden tot grote investeringen in de
pubJieke sector (zie onder,,Olie-inkomsten en economische ontwik-
ke I in g' ').

Het vierde ontwikkelingsplan van de lraanse regering bijvoorbeetd.
dat van 1968 tot 1973 loopt, is gebaseerd op inkomsten van 610 mil-
jard rial tijdens deze periode.
Van dit totaal moeten 406 miljard rial door olie, aardgas en petro-
chemische produkten worden opgebracht (waarvan 385 miljard alleen
al door olie),200 miljard uit Ieningen en slechts 4 miljard uit andere
bronnen.
Ook in andere olie-exporterende landen zijn dergelijke ontwikkelings-
plannen opgesteld. Voorbeelden van op deze wijze gefinancierde in-
vesteringen zUn elektrische centrales, de aanleg en verbetering van

OLIE - INKOMSTEN EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
( VOoR 1965 TENzIJ ANDERS VERMEI-o )

RUWE OLIE.
PROOUKTIE
(ourzeNo
BARRE LS
peR oao)

ÍNKOMSTEN
UIT DE OLIE -
IN OU STR IE

TOTALE
I N KOM STEN

ONTWIKKELI NGS
UITGAVEN

(Nrr-JoEN u.s. DoulaRs )

IRAN
(rgos-s ) 2 '113 507 1 1"1 l. 2.6 60

DERDE
ONTWIKKELIN65-
PLA N

(1e62-8)

IRAK 1.388 394 176 1.510
VIJFJARENPLAN
(195s-70)

KOEW E tI 2 275 680 691 228

SAOEDI-
aRnsrÉ
(1966 - 7 )

2.393 805 1 117 382

Lrg rË
( te6z -B )

1 7LL 1?6 633 91,1.

VIJFJAREN PLAN
( rgsg -58 )

VENEZUELA
(rsoe )

3.613 1 2lr9 1 955 730
BUD6ET.I968

'l BARRELPER DAG=cà. 50ï0N PER JAAR



wegen, spoorwegen, vliegvelden, zeehavens, woningen en openbare
gebouwen, universiteiten, scholen en ziekenhuizen. ln lrak is men be-
gonnen aan een enorm programma voor de kanalisatie van de Tigris
en de Eufraat, waardoor de oppervlakte aan bouwland bijna zal wor-
den verdubbeld. ln Venezuela is onlangs de eerste fase van de hydro-
elektrische centrale te Guri gereedgekomen die, als de geprojecteer-
de capaciteit van 6000 Megawatt is bereikt, waarschijnlijk de grootste
ter wereld zal zijn. ln Koeweit zal uitbreiding van de zeewaterdestil-
latie-inrichtingen de drinkwatervoorz iening in 1970 verdubbelen tot
191.000 m3 per dag.
De uit de olie verkregen rijkdom wordt ook met andere landen ge-
deeld. In l96l stichtte Koeweit het Koeweit Fonds voor Arabische
Economische Ontwikkeling, dat kapitaal ter beschikking stelt voor ont-
wikkelingsprojecten in andere Arabische landen; eind 1967 had dit
fonds voor een bedrag van § 66 miljoen aan leningen verstrekt. Bo-
vendien werd nog E Í46 miljoen door Koeweit aan andere Arabische
landen geleend.

Buitenlandse valuta
De activiteiten van de oliemaatschappijen zijn de belangrijkste bron
van buitenlandse valuta en verreweg de belangrijkste post op de be-
talingsbalans van de olieproducerende landen.
Door de produktie van olie worden deviezen niet alleen verdiend,
maar ook bespaard. De eigen olieproduktie maakt invoer van energie
overbodig, terwijl de betalingen van de oliemaatschappijen in buiten-
landse valuta (meestal Dollars of Ponden) plaatsvínden. Landen die
voorheen slechts op kleine schaal handel konden drijven in land-
bouwprodukten en andere verbruiksgoederen, kunnen thans door de
produktie van olie een reeks van goederen invoeren, met name de
kapitaalgoederen die zii voo( hun ontwikkeling nodig hebben.

Werkgelegenheid
Het Íeit dat de oliemaatschappuen plaatselijke arbeidskrachten in dienst
nemen, vormt een belangrijke stimulans voor de economie. Hoewel
het openleggen van afgelegen gebieden voor olieproduktie, het bou-
wen van wegen en bruggen en het leggen van pijpleidingen over grote
afstanden op zichzelf soms zeer veel werkkrachten vraagt, hebben olie-
maatschappijen in het algemeen niet veel personeel in dienst. Het
oliebedrijf is kapitaalintensief en niet arbeidsintensief. Op de nieuwe
olievelden van Muskate en Oman bUvoorbeeld, waar de produktie op
ultramoderne en sterk geautomatiseerde w'ijze geschiedt, heeft de
daar werkzame maatschappij minder dan 1.000 eigen werknemers.
Toch hebben oliemaatschappijen in landen waar voorheen slechts wel-
ni,g mensen in de industrie werkzaam waren, de werkgelegenheid
voor lokale arbeidskrachten aanzienl'rjk uitgebreid. Op enkele tien-
tallen personen na waren in 1967 de 11.000 werknemers van de lraq
Petroleum Company lrakezen, terwi.l'l onder de 26.000 werknemers van
het Consortium in lran slechts 328 buitenlanders waren.
ln Venezuela, een land dat economisch van oudsher op de landbouw
gebaseerd is en waar de industrie nog slechts jong is, hebben de
oliemaatschappijen naar schatting nooit meer dan 3o/s van de arbei-
dende bevolking in dienst gehad.
Toch is de invloed op de plaatselijke arbeidsverhoudingen aanzien-
lijk: volgens een overzicht van de Venezolaanse regering waren eind
1967 van de ongeveer 25.000 personen direct b[ de olie-industrie werk-
zaam, bijna 24.000 Venezolanen; aan lonen betaalde de olie-industrle
in 1967 iets meer dan El00 miljoen uit.

Aannemers
Werkgelegenheid wordt ook verschaft door het veelvuldig gebruiken
van de diensten van plaatselijke aannemers.
De meeste oliemaatschappuen beperken hun werkzaamheden zo veel
mogelijk tot het opsporen, winnen, verwerken en verkopen van olie en
laten secundaire werkzaamheden door plaatselijke bedrijven verrich-
ten. Zo betaalde Aramco in 1967 bUna $17 milJoen voor diensten
verleend door Saoedi-Arabische bedr[jven.
Plaatsel[jke aannemers kunnen, zelfs als z'rj op bescheiden schaal
werken, een belangrijke stimulans betekenen voor de economische ont-
wikkeling, omdat vakbekwaamheid en inkomsten, afkomsti,g uit het
oliebedrijf, via hen een ruime spreiding krijgen.
Aan,nemers verrichten zeer uiteenlopende werkzaamheden voor de
oliemaatschappuen. Hun werk raakt vaak slechts zijdelings de activi-
teiten van een maatschapp[j. zoals de exploitatie en het onderhoud

6

van een voertuigenpark, de levering van levensmiddelen, de bourr,
reparatie van wegen, huizen en industriële gebouwen en andere
ken in de civiele sector. Meer en meer echter worden ook werkzi
heden op de olievelden zelf, tot het boren en onderhoud van pu
de bouw van tanks en de aanleg van p'ljpleidingen toe, door
nemers u itgevoerd als dit economischer is.
Deze aannemingsbedrijven zijn grotendeels plaatselijke onderne
gen.Op buitenlandse firma's wordt slechts een beroep gedaan
meer gecompliceerde werkzaamheden, zoals de bouw van raffinac
en of als het gaat om zeer gespecialiseerde technieken. Ook bu
landse bedrrjven echter hebben veel lokale werkkrachten in dienr

Aankopen ter plaatse

Olieproduktie bevordert ook de oprichting van plaatselijke onde
mingen. CÍe goederen en diensten leveren.
GedurenCe het eerste stadium van hun werkzaamheden zijn de
maatschappr.,len op zichzelf aangewezen en moeten zij al hun installa
materiaal en de meeste verbruiksgoederen importeren. Voor de
compliceerde rnachines en apparatuur voor bijvoorbeeld het boren
een put of de bouw van een raffinaderij, blijven zij afhankelijk van
geindustrialiseerde landen. Maar naarmate plaatselijke ondernemir
zich ontwikkeien. wordt het voor de maatschapp'ljen voordeliger
plaatse zoveel mogelijk apparatuur en onderdelen aan te kopen. I

aan gaf Aramco in 1967 $ 45 miljoen uit, het Consortium in lran I

$ 14 miljoen en Kuwait Oil Company bijna $ S miljoen.
ln Venezueia. waar de ontwikkeling en spreiding van de econ(
de invloed van het oliebedrijf gedurende meer dan 50 jaar \
spiegelt, heeft de olie-industrie in 1967 volgens een schatting var
Centrale Bank voor ongeveer $ 100 miljoen op de binnenlandse ÍT

gekocht. De plaatselijke aankopen van Compafría Shell de Venez
vertegenwoordigen een aanzienlijk bedrag: in 1967 ongeveer
miljoen, oogeveer 65% van de totale uitgaven aan materialen van
ze maatschappu.
Een groot percentage van de door de oliemaatschapp'ljen bU lo
fabrikanten geplaatste orders is voor buismateriaat en andere s
produkten, die geleverd worden door een staatsonderneming en
kleine particu liere bedrijven, die op hun beurt weer het staal vat
staatsonderneming betrekken.

Opleiding en onderwijs
De oliemaatschappijen brengen de technische uitrusting en de c

nisatie van een sterk geïndustrialiseerde gemeenschap met zich I

die onmisbaar zijn voor een efficiënte ontwikkeling van de produ
Zii hebben echter al direct ingezien dat het overdragen van hun
nis en etvaring aan de lokale werknemers voor hen van groot v

deel is.
ln Saoedi-Arabië, Koeweit, lrak en lran bijvoorbeeld bieden de o
dingscentra van de oliemaatschappUen, naast technische en com
ciële training en opleiding tot toezichthoudend en leidinggevend
soneel, ook gelegenheid tot verdere vorming en opleiding van
ployés. Ook worden employés voor opleiding naar het buiten
gezonden. ln 1967 studeerden meer dan 300 employés van dieze n
schappijen aan buitenlandse universiteiten of werkten zij bU ge€
eerde maatschappijen in andere landen.
Ook in Venezuela hebben de maatschappijen zeer uitgebreide o
dingsprogramma's opgezet. ln 1967 hebben meer dan 3.000 var
8.000 employés van Compafría Shell de Venezuela de een of an
opleidingscursus gevolgd over ondenruerpen variërend van de so
wetenschappen tot het gebruik van computers.
Compafría Shell de Venezuela vormt een,goed voorbeeld van de r

waarin plaatselijke employés verantwoordelijke funkties kunnen b
ken. Meer dan 77 % van het hogere personeel van deze maatschi
(en vijf van haar uit veertien leden bestaande Flaad van Bestuur)
den eind 1967 de Venezolaanse nationaliteit. Bovendien werker
Venezolanen voor Shell-maatschappijen in andere delen der we
waar zai niet alleen hun eigen ervaring verruimen, maar ook met
gespecialiseerde kennis een nuttig aandeel hebben in de activitr
van deze maatschapp'ljen.
De voordelen van de opleiding bU oliemaatschappijen werken
door. ln de loop van 1 967 verlieten meer dan 500 werknemers
Consortium in lran om bU nieuwe of zich uitbreidende plaatse
ondernemingen te gaan werken: het personeel van de nieuwe
finaderij van de NIOC (het staatsoliebedrijfl) te Teheran zal gede
lrjk bestaan uit vroegere werknemers van het Consortium, die in /
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dan een speciare opreiding hebben gevolgd Voorts worden speciale

opleidingsprogramma's ,oàp andere 
-emptóyes van de NIOC geor-

ganiseerd, evenars voor die van de petrochemische en gasbedr'tjven

van de staat.
oliemaatschappuen stimuleren het plaatselijke onderw'rjs voor- de ont-

wikkering van de bekwaamheden die z\ voor hun werkzaamheden no-

dig hebben. ook steunen zii het onderinui.ls in het algemeen. Er wordt

financiële hulp geboden voor de stichting of uitbreiding van univer-

siteiten, scholen, bibliotheken en r"r"urèhcentra, terwijl ook studie-

beurzen beschikbaar worden gesteld voor universiteiten in binnen- en

bu iten land.
ln Venezuela hebben twee van de grootste maatschappUen speciale

charitatieve fondsen zonder winstbejag gesticht, door middel waarvan

zii bijdragen verlenen aan het onderwul èn andere sociale instellingen'

De Shell Foundation steunt niet alleen het onderuu'tjs' maar verricht

tevens research op randbouwgebied en verschaft technische bijstand

aan Venezoraanse boeren. rn 1967 gaf compaflía shell de venezuela

aan dit fonds een subsidie van *"",. dan E s00.000. Het budget voor

1967 van de Creole Foundation was ongeveer even groot; dit fonds'

dat gesticht is doon de Venezolaanse dóchtermaatschappU van Stan-
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dard oir (New Jersey), steunt ondenruijsprojecten op rager, middelbaar

eri universitair niveau.

Economische vooruitgang

De investering van olie-revenuen in de inf rastructuur en de grote

bedragen die door regeringen worden uitgegeven aan onderw'tjs en

openbare gezondheidszorg Éebben de levensstandaard verhoogd' De

regeringen hebben voorts" getracht met behurp van hun uit olie ver-

kregen inkomsten hun economie veelzijdiger te maken en de afhan-

ker.rjkheid van de orie-industrie te verminàeren. De methoden die zi)

hiervoor gebruiken variëren van beregging in buitenlandse effecten

tot grootscheepse ontwikkelin,g van industrie en landbouw' hetzij

door de staat zelf hetzij dooi middel van financiële en technische

brjstand aan particuliere ondernemers'

De economische invloed van het oliebedrijf in produktielanden toont

wel heel duidel.rjk aan dat,,trade not aid" de beste b'ljdrage vormt, die

de meer welvarende landen kunnen bieden aan de gebieden waaryan

de economische ontwikkering minder vergevorderd is. Dat de inter-

nationale olie-industrie zo'n belangrijke ,.oi speelt in de wereldecono-

mie is gevor,g van haar onafgebràk"n expansie, waaryan alle partuen

producent, consument en ólierrutschappij voordeel hebben ge-

trokken. schattingen van de vermoedelijke verdere toename van de

vraag naar orieprodukten wettigen de verwachting dat, mits de olie-

industrie in vrijheid en zondei kunstmatige beperkingel haar activi-

teiten kan bll.,lven verrichten, deze vruchtbare Samenwerking zich ook

in de toekomst zal voortzetten'

UERH(IGIIIG

KI N D ERBIJSLAG B ED RAG E}I

lngaande 1 april 1969 zijn de kinderb'rjslagbedragen als volgt verhoogd:

Per kwartaal
Nieuwe bedrag Oude bedrag

1 e kind
2e en 3e kind
4e en 5e kind
6e en 7e kind
8e en volgende kinderen

f 116,22

f 1 32,60

f 177 ,84

f 196,56

f 217 ,62

f 112,32

f 127 ,92

f 171 ,60

f 190,32

f 210,60

Deze verhoogde bedragen zullen, voor wat betreft ons vlootpersoneel

medio juli 1969 worden uitbetaald'

op de middenpagina's een foto van het s.s. ,,MELANIA" bii

het uitdokken te Lissabon op 31 ianuari il'

Foto: Augusto Cobritq Estódio-Borreiro-Portugol







DE UERNIEUWING

O p de laatste donderdag van april kwamen

weer enige personeelsledèn van verschillende

afdelingen, tezamen met een aantal vertegen-

woordigers van de vloot' b'rjeen om. na een le-

zing door Oe freer J' R' Cupido' chef van de

afdeling Recrutering en Cursussen' over de

Vernieuwing-u,nh"etZeevaartkundigonder.
wrjs, onderling van gedachten te wisselen'

De heer p"n'Bakkei' die namens de Directie

aanwezig *à', heette de aanwezi'gen welkom'

uit de lezin!"',run- d" heer cupido distilleren

w'rj het volgende:

De invoering van de wet op het voortgezet

onderwijs met ingang van 1 augustus 1968' in

de wandeling de,,mammoetwet" geng-emd'

heeft uiteraaid ook invloed op het Hoger

Zeevaartkundig OnderuuUs omdat' zoals de

naamreedsaangeeft'Oe*etbetrekkingheeft
op het onoL*UJ nu o" lagere school met uit-

zondering van het wetenrór,uppelijk onderw'tjs

d.i.hetonderwijsaanuniversiteitenenhoge.
scholen.

De vooroPleicllng:

Tot op heden is de eis om tot de Z-larige

cursusop-""nderZeevaartscholenteworden
toe,gelaten, 

- 
N'IULO ,'B" of een overgangsbe-

wr..;s van de 3e naar de 4e klas HBS' Voor

de scheepswerktuigkundige oplercing cestaat

ook de mogel'Ukheià om- na het vottocie^ van

de M.T.S., *ór.f'""n U'T'S'' tot Ce Zeevaarl- 
2.

school te worden toegelaten '

Op sommi g" i""vaartscÉolen is thar:^s nog de

mogel'rjkheid aanwezig om via een \'3 crcerei-

dend iaar tot de Z-larige cursus Ccc' te drin-

gen. Deze *of"f Uk"heià, staat ope^ \/cor jon-

gens met ".n-iipË*u 
MULO "A n^ei \À'iskun-

de of LTS'
De nieuwe wet stelt geheel anCe'e eisen voor

wat betreft de vooro[teiding; zc^d ent rnen in

het bezit te ziin van een HAVO-Ciploma om

tot de Z-larige cursus te w'o'Cen tcegelaten

en voor de 3-jarige cursus is een NIAVO-dI-

ploma vereist
(Voor de plaats die het HAVO e^ MAVO on-

derw'rjs innà'"n wordt verwezel naar het

schema in à; april-editie van Cit biad')

Demammoetwet.biedtondernneeÏ-cevolgen-
de voordelen:

1 . De marnmoetwet biect de lee;ling de gele-

Eenheld om zich blj i.U" 
t111'" 

-1" 
beper-

ken tot die vakken die voor zijn latere

studie of beroep van belang zrjn' of die

waarvoorf't-Ubijzondereambitieofaanleg
heeft'

Lange trjd heeit bU het once-r" -s Ce Ee-

dachte glteefO dat vooral veai ge'eerc

moest worden ' Men dacht Ca: ee'^ goece

vorming alleen te bereiken \Àas ccor veei

vakken te onderwijzen' Het is echter geble-

ken dat zelfs begaafde leeriin gen cat "ve-

le" rte"ftt' opp"'"t'lakkig koncen,l'Qr-rv3r'{en

en hierdoor is men tot het beset cekorÏen

dat ""n 
g'onJig" beheersins vaÍ" een be-

perkt uuítul vàkken waarCevc iie' s dan

de oppervlakkige beheersing \/an veei vak-

derlands en 1 vreemde taal) pius 4 keuze-

vakken.

De mamrnoetwet heeÍt aan de HBS haar

tweeslachtig karakter ontnomen door de

invoering urn nieuwe schooltYPen'

Tot op heden had de HBS twee verschil-

lende taken: ooh de ene kant moest zij

voorbereiden op het volgen van 
, 
een uni-

versitaire studie en aan de andere kant

maakte zU feerlingen klaar voor de vervul-

ling van een baan in het bedrijfsleven of

uoór. verdere studie aan een instituut voor

Ho ger BeroePsonderw'tjs'
Dit hield in dat het onderwijs aan de HBS

voor de ene groep leerlingen onnodig

zwaar was en 'oo' 
de andere groep on

doelmatig. Dit wordt nu ondervangen wanl

de taak van de HBS wordt overgenomer

door Atheneum en HAVO'

Het zeevaartkundig onderw'l3s'

Het schema op pag' 11 is ontleend aan het rap

port van o""logli"rno" "Commissie 
Goote

welke commissià zich gedurende 4 jaren hee

Ueriggehouden met de opstelling van ee

n ieuw zeevaartku nd ig-on derwij sprog rammi

Het is nog steeds de'bedoeling het pla

..Goote" uit te voeren als voortvloeisel uit c

mammoetwet doch de snelle technische on

wikkeling is aanleiding dat zowel in onde

wUs- als in rederskringen betw'rjfeld wordt

met deze nieuwe opleiding het paard ni

achter de wagen wordt gespannen-

ln het buitenlànd, te weten in Frankrijk' Arn

rika en d" ó;;nJinuuir"t,'" landen , zijn de ple

nen voor de opleiding tot een type schee6

officier reeds in een vergevorlerd stadiu

dat wil zeggen geen aparte opleiding tot stu

Àun of t.'*uPswerktuigkundige
De geÏntegreerde of m'Jttivalente officier wo

dus een nieuwe figuur' geen nauticus cie (

UAI{ H ET ZEEUAARTKII N DI G Íl }I D ERUÍIJS

V.l.n.r.: de heren P' M' Verschut - DFF12' l' W '

van velze - 
-5e 

werktuigkundige, A' Koppier

DFM| , l. C- A' Elshof - DFM|Z3' J' H' Bruryn

- DFF13, H. Snel- chef DFM|24' J' C' C' Naere-

bout - Of Ult S, G' den Bakker - adiunct-

Directeur, l.'n' Cupido - chef DFPI3' M' A'

Riieco - DFM|\2, C' G' M' van Schuppen

hoofd voedinti, mei' L' J' Remryn - DFll ' mei'

F. l. BUt - Cff tl en tid O'R' ' an de heren D'

Kramers - órrlq, p' J' Huigen - DFMI3'

ken.
Het aantal vakke;r

wo rden ,gedaan is

HAVO en MAVO 6

_ 
Xa t-: 3 - r:f Ceiwaarin el'ce

dan ook bePerkt' Voor

vakken. 2 ve'c iichte (Ne-

Ë

Ë
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a
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die op 18 april il.
in het §hell-Gehouw

werd gehouden.

Staande v.l.n.r.: de heren G. W. Bakker - chef
OflVlS; M. de long - DFF; H. M. Sfo//, arts
DF 11 ; P. /anssen - gezagvoerder; J. R. Cupido
- chef DFPIS; W. de Loos, arts - chef DFll;
J. de Ruiter - hoofdwerktuigkundige; J. W. M.
Vollebregt - gezagvoerder; G. den Bakker
adjunct-Directeur; A. l. Baerveldt - hoofdwerk-
tuigkundige; L. F. van den Belt - adiunct'
Directeur.

ZÍttende v.l.n.r.; de heren C. Wolse - gezag-
voerder; J. MeenCerink - hoofdwerktuigkundige;
P. van Hasse/ - gezagvoerder; C. W. Sto/k
hoofdwerktuigkundige; J. J. Schouten - gezag-
voerder; l. J. Binkhorst - hoofdwerktuigkundige;
J. Hagen - gezagvoerder; J. W. van Wegen
hoof dw er ktu i gku n d i ge.

technische opleiding kr'ljgt of omgekeerd, maar
iemand die na een gedegen vooropleiding op
een Hogere Zeevaartschool wordt op,geleid om
alle aan boord voorkomende taken te verrich-
ten.

De redenen voor de invoering van een der-
gelijke functie zijn:

1. Op bepaalde schepen worden de stuur-
lieden niet meer ingezet bU het laden en

lossen en worden de werkza.amheden be-
perkt tot het wachtlopen tijdens de over-
tocht van de laad- naar de loshaven.

2. De voortgaande automatisering maakt het
mogelijk dat de controle op de ,goede wer-
king van de machine-installatie vanaf de na-
vigatiebrug geschiedt, waardoor wachtlopen
in de machinekamer overbodig wordt en
ook de scheepswerktuigkundigen niet meer
voor een volle dagtaak behoeven te wor-
den ingezet.

Een logische gevolgtrekking is dan ook om
beide functies samen te voegen, zoclat deze
door éen persoon kunnen worden uitgevoerd.
De kennis benodigd voor het uitvoeren van
de beide functies dient dan in één man te wor-
den ondergebracht.

De voordelen van deze integratie van functies
zijn;

Voor de rederij:

a. Door het samenvoe,gen van de kennis in
één functionaris zal waarschUnlUk een ver-
mindering van het aantal officieren bereikt
kunnen worden.

b. Door de opleiding tot éen soort officier

zal de zogenaamde bovenrol kleiner kun-
nen zijn.

c. Eén soort koopvaardij-officier zal tot een
betere verstandhouding aan boord leiden.

Voor de off icier:

a. Aan het beroep wordt meer inhoud gege-
ven.

b. Betere verstandhouding aan boord.

c. Betere kansen voor een walf unctie.

Hoewel het schip dat doeltreffend zou kun-
nen worden bemand met officieren als boven-
geschetst, nog niet bestaat, wordt er zowel in
onderwijs- als in rederskringen druk beraad-
slaagd hoe de opleiding tot een zogenaamde
multivalente officier gerealiseerd kan worden.
De gedachten gaan uit naar een 2-iarige basis-
opleiding aan een van de Hogere Zeevaart-
scholen voor jongens in het bezit van een
HAvo-diploma. Na een bepaalde vaartijd ver-
krijgt de officier de bevoegdheid om zelfstan-
dig wacht te lopen. Na weer enige jaren prak-
tijk bestaat de mogelijkheid om door het doen
van tentamens bevoegd te worden om als ge-
zagvoerder dienst te doen.

Het zijn vooral de reders die er op aan zullen
dringen de benodigde kennis in de basisop-
leiding onder te brengen ten einde langdurige
studiet'1jden voor een hoger diploma zoals
thans het geval is te vermijden.
Daar dit zeer actuele ondenruerp vele vragen
opriep, ontstond er een levendige discussie,
waaraan bijna een ieder deelnam.

Na afloop van de discussie vroeg de heel
Den Bakker hoe men deze bijeenkomst, die
primair bedoeld is om de onderlinge communi.
catie te verbeteren, had gevonden. Vrijwe
iedereen reageerde hierop positief, omdat oF

deze w'ljze de belangstelling voor het werk var
collega's van andere afdelingen wordt ver-
g ro ot.

BRUGKLAS 1e KLAS

Afkortingen:

S-
W:
V.W.O. :'
H.A.V.O. -
M.A.V.O. :
L.A.V.O. :
L.B.O. -
V.J. E:

stuurmon
werktuigkundige
voorbereidend wetenschoppeliik ondenviis
hoger olgemeen vormend onderwiis
middelboor olgemeen vormend onderwiis
loger olgemeen vormend onderwifls

loger beroepsonderwiis
voorbereidend ioor

11
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Op woensdag 2 april jl. bracht de exa-
menklas Afdeling Scheepskoks van de
Vakschool voor Bakkerij- en Hotelperso-
neel te Rotterdam een bezoek aan het
Shell-Gebouw in Rotterdam.

De jongelui, in totaal 18, variërend in

leefti.ld van 16 tot 1B jaar, werden bege-
leid door hun Directeur, de heer M. Hus-
ken, alsmede door twee docenten, de he-
ren De Rooy en RUnders. Genoemde he-
ren zullen zeker voor vele onzer Hoof-
den Voeding en Scheepskoks geen onbe-
kenden zijn van de kokscursussen voor
bevarenen in Rotterdam.

De bedoeling van het bezoek was om de
adspirant-koks kennis te laten maken met
Shell Tankers N.V. en hun voorts de ge-
legenheid te geven zich op de hoogte te
stellen van de mogelukheden die onze
MaatschappU biedt.

Als deze jongens eerdaags de examens
achter de rug hebben, zullen zij de eersten
zijn die in totaal een 4-jarige dagoplei-
ding voor scheepskok aan de Vakschool
te Rotterdam hebben gevolgd.

Aan het eind van het eerste verplichte
jaar algemeen vormend onderwijs (brug-
klas), hebben zij destijds gekozen voor
de n ieuwe richting van scheepskok,
waarna zij vervolgens nog gedurende 3
jaren een op de Koopvaardij afgestem-
de koksopleiding kregen. Zodra deze jon-
gens mettertijd de vereiste leeftl;d en
vaartijd hebben behaald, kunne n zij zonder
meer in het bezit worden gesteld van het
door het RUk officieel erkende scheeps-
koksdiploma.
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ln de filmzaal op de 9e verCieprng wer-
den allen welkom geheten ico'ce hee:
E. van 't S iot (Chef DFP/2) C re in het
kort de activiteiten van de ..Konrnklyl-t=
Shell" schetste en in het btlzonder de roi
beliclrtte die Shell Tankers als ve,',oerc?r
is toebedeeld.

Vervolgens gaf de heer Van't Siot:oJ
een uíteenzetting van de onlwrk<elrnEen
die zich de laatste jaren in Ce NedenlanC-
se Koopvaardij hebben voorgedaan en Ce

gevolgen daarvan voor de NeCerlandse
zeem a n.

Dat hiervoor bU de jongelui reeCs veel
belangstelling bestond, bleek wei u t Ce le-
vendige discussie die hierop volgde.

Tot geruststelling van alle toekomstige
koks kon worden gesteld dat het beroep
van scheepskok nog zuiver een ambach-
telijk vak is en dat er vooralsnog geen
tekenen zrjn dat hierin wijziging is te ver-
wachten.

Hoewel er op deze dag tot onze sprjt
geen mogelijkheid bestond de aanstaan-
de koks een rondleiding op een onzer
schepen aan te bieden, werd dit groten-
deels goedgemaakt door de Chef van de
lunchkamers - de heer Koenraads 

- die
wij bereid vonden de jongelui vervolgens
in de,,kombuis" van het Shell-Gebouw
rond te leiden.

Nadat z,j door de chef in de geheimen
van de keuken waren ingewijd en ver-
scheidene kok-technische aangelegenhe-
den waren besproken, !ieten allen zich tU-
dens een gezamenlijke en zeer geanimeer-

De heer S. E. Koenraads, Chef van de lun,
kamers in ,ret She//-G ebouw, verklaart
vrerking van de stoomkete/s.

ic'c, Fo'obu recu C. Kromer, Rotter<

de lunch hei eten goed smaken en klt
men de tongen eerst goed Ios.

ln de middag werden in de filmzaal tw
Snell-films vertoond, met name,,Gesch
Cenis van de automobiel" en,,Voort \
renC", welke laatste film de aanstaan
zeelieden enig idee gaf van het varen a

ccord van een tanker.

Tenslotte hield de heer J. H. Siereve
(DFP 12) een lezing omtrent de mogeli-
heden voor indiensttreding bU Shell Te

kers, waarbij meer zakelijke punten w(

den besproken, zoals aanstelling, opl
ding, carriere-mogelijkheden, arbeidsvor
waarden, dienstperioden e.d.

Hierbij bestond alle gelegenheid tot t
stellen van vragen, waarvan dan ook dc
alle aanwezigen ruim gebruik werd §

maakt.

Na afloop dankte de heer Hus<e^ j
namens alle leerlingen - "'ccr ce '' er e€

de gastvrijheid: ht1 sprak ce wens urt (

Shell Tankers het nrei bU ceze ene ke

zou laten, doch bererd zou zt)n jaarlUks
examenklas van de opleiding scheep
koks te ontvangen.

Rest ons nog alle jongelui te bedank
voor de betoonde aandacht en belar
stelling en wij wensen hun alle succ
toe bU de komende examens.
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URIJWILTIGE INKÍIÍIP A.ÍI.W..PENSIOEI{

Í}UER NIET.UERZEKERDE JAREN

Tot í juli 1969 bestaat de mogelijkheid tot inkoop van A.O.W.-pensioen door vrijwillige
premie-betaling over niet verzekerde jaren vanaf 1 januari 1957, de datum waarop de A.O.W.
in werking trad. Hieronder vallen alle perioden gedurende welke men sedert laatstgenoemde
datum in het buitenland heeft gewoond voorzover men als gevolg daarvan niet verzekerings-
plichtig was voor de A.O.W. Een en ander geldt eveneens voor personen die 65 jaar of ouder
ziin.
Het gedeelte A. O.W.-pensioen waarop door vruwillige
kregen wordt niet gekort op pensioenen uit te betalen
,,Koninklijke/Shell", terw'rjl bovendien van belang is te
premie-bedragen in Nederland fiscaal aftrekba ar ziin.
Vrijwillige premiebetaling kan - behalve ter voorkoming van korting van 20/6 per niet ver-
zekerd jaar oÉ het A.O.W.-pensioen - tevens van belang zijn voor het vervullen van de
voorwaarden voor het recht op de zogenaamde overgangsvoordelen, betrekking hebbend op
het tijdvak tussen de 15e verjaardag en 1 januari 1957, met name indien men voornemens Is
zich te zuner tijd blijvend in het buitenland te vestigen. Om namelijk recht te verkrijgen op een
volledig A.O.W.-pensioen, hetwelk is opgebouwd uit 50 verzekeringsjaren, moet men onder
meer gedurende 6 jaren nà de 59ste verjaardag in Nederland of de Overzeese Bijksdelen heb-
ben gewoond. Tijdvakken waarover vrijwillig premie is betaald, gelden voor dit wettelijk ver-
eiste als jaren gedurende welke men in Nederland heeft gewoond.
Ten einde u een indruk te geven van de premiebedragen welke blj vrijwillige inkoop maximaal
worden geheven, vermelden wij hieronder de desbetreffende tarieven.

De premie bedraagt maximaal:

over 1957 6,750/6 van f 6.900 : f 465,-
over 1958 6,750/s van f 6.900 = f 465,-
over 1959 6,75o/s van f 7.450 : f 502,-
over 1960 5,5 /6 van f 7.450 : f 409,-
over 196í 5,5 o/q van f 8.250 : f 453,-
over 1962 5,750ls van f 8.250 : f 474,-
over 1963 6,8 o/e van f 9.000 : f 612.-
over 1964 6,8 o/s van f 10.625 : f 722,-
over 1965 8,7 o/s van f 12.000 : f 1.044,-
over 1966 8,7 o/s van f 12.750 : f 1.109,-
over 1967 8,8 0/s van f 14.050 : f 1.236,-
over 1968 9 o/s van f 15.350 : f 1.381 ,-
over 1969 9,1 o/s van f 16.200 = f 1.474,-

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de Sociale Verzekeringsbank. Afdeling P en R,
Bureau Beperkte Registratie, Apollolaan'15, Amsterdam-Zuid, telefoon (020)-912345.
Belanghebbenden moeten vóór 1 juli 1969 schriftelijk aan de Sociale Verzekeringsbank mede-
delen dat zij van hun bevoegdheid tot vrijwillige premiebetalÍng gebruik willen maken, onder
vermelding van hun naam, voornamen, geboortedatum en nationaliteit van zichzelf, hun
echtgenote en kinderen, alsmede van de datum waarop het huwelijk werd gesloten.
Binnen 3 maanden na deze aanvraag ontvangt men van de Sociale Verzekeringsbank opgave
van zijn rechten op A.O.W.-pensioen met en zonder vrijwillige premiebetaling, alsmede van
het te storten premiebedrag. Vóór genoemde datum reeds tot de Sociale Verzekeringsbank
gerichte schrifteliike verzoeken om inlichtingen worden beschouwd als een tijdig ingediende
voorlopige aanmelding.
lndien men zich niet vóór 1 juli 1969 aanmeldt, is deelneming aan de vrijwillige premiebetaling
niet meer mogel'1jk tenzu men vóór l januari 1957 naar het buitenland is vertrokken en
vóór z'ijn 65e verjaardag in Nederland terugkeert. Men moet zich dan melden binnen een jaar
na terugkomst doch nog vóór de 65e verjaardag. Dan is echter slechts vrijwillige premie-
betaling over de voorliggende jaren mogelijk op basis van het premietarief op het moment
van vestiging in Nederland, dat hoger is dan het voor de vroegere jaren geldend premiebedrag.

premiebetaling aanspraak wordt ver-
door de Stichting Pensioenfonds der
weten dat de vruwillig aangezuiverde

++++ÀA+++++++++

JONGE

SCHIPPERS

OUDE

ZUIPERS

Het ligt geenszins in de bedoeling met deze
,,kop" de zeevarende voor het hoofd te stoten,
maar er zun zoveel zegswuzen in onze taal
waarin de zee of de zeeman een rol speelt, dat
een korte bescho uwing van enkele alleszins de
moeite waard lijkt. Dat de gezegden soms
,,kant noch wal raken", mage blijken uit
,,meer zUn er dood gedronken dan in de zee
verdronken" , wat zowel op de landsman als op
de zeeman kan slaan, en waarmee dus de
strekking van de ,,kop" voor de zeevarende
wel wordt verzacht. Trouwens, om weer te
geven dat een matig mens onverschillig
waar hij zijn werk uitvoert 

- 
ook wel eens een

glaas je meer drinkt dan hij verdragen kan, is
er de uitdrukking ,,een goed zeeman wordt ook
wel eens nat" , waarmee dus eigenlijk ten on-
rechte de zeeman weer als voorbeeld wordt
genomen.

Doch laten we van de literaire drinkgelagen
afstappen en ,,ift zee lopen" (- ,,van wal ste-
ken" ) met een ander onderwerp. ln tegenste/-
Iing tot ,,de zee is zonder water" (: rUke lieden
klagen alsof zU gebrek hebben) is ,,'s-/evens
dieper zee te peilen, des mannen plicht" (Pot-
gieter). AIs wij ,,zee bouwen" (: op zee varen),
kunnen we , wanneer ,,zee en lucht aan elkaar
zfn" (- wanneer het s/echt weer is), wel eens
,,een zeetie over krijgen", doch ,,wat de zee al
zal opwerpen", merken we vanzelf wel. ln ieder
geval geen balken, want ,,onder de zee liggen
geen balken" (: je kunt erin verdrinken).
Doch ,,dat is geen man overboord" want ,,wie
zee houdt, wint de reis". De walman zou hier-
tegenover kunnen ste//en ,,prus de zee, maar
blijf aan wal", doch ,,die ter zee gewend is, kan
op het land niet aarden" . En geen wonder,
want wie gezien heeft hoe de zon ,,in zee duikt"
in ,,een zee van purperrode vlammen" (Gres-
hoff) of ,,uit zee rijst", die zal sfeeds weer
,,zee winnen".

,,Het is een zee om uit te drinken" ( - een
eÍndeloos werk) om alle gezegden op de zee
betrekking hebbend te vergaren, doch met deze
kleine bloemlezing zU voldoende aangetoond,
dat ,,op een sti//e zee iedereen stuurman kan
ZUn", zelfs wanneer men eigenlijk nÍet ,,de zee
schuimt" .

WOUW

+++++ÀA++++++++

*

BOETBESPREIOlIG

,,De zee slaapt niet" door
gebonden: f 8,90.

Diegenen die dit spannende
zal het geenszins verbazen
Het is een boeiend verhaal
schip met een orkaan te
ontsnappen.
Een dramatisch gebeuren met persoonlijke drama's doorweven dat de lezer tot de laatste
pagina lí zljn ban houdt. S.t.P.

Age Scheffer. Uitgegeven door C. de Boer Jr., Hilversum. Prijs

boek van Scheffer, dat in 1957 verscheen, reeds gelezen hebben,
dat er thans een derde druk van is verschenen.
over twee dagen trawlervaart met de ,,Texel", dagen waarop het
kampen krijgt en de opvarenden ternauwernood aan de dood
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UTÍIÍITPERSÍIl{AtIA
(in de periode van 16.4 t/m I5.5.1969)

GEBOREN:

16.4: Leendert Jan, zoon van J. Meenderink, hfd.wtk., en mevrouw
B. Meenderink-Kerstens;

30.4: Manon Joyce, dochter van D. van der Lugt, hoofd voeding, en
mevrouw J. E. P. G. van der Lugt-van Galen;

4.5: Anouk, dochter van H. Buiten, hfd.wtk., en mevrouw A. Buiten-
van Zalingen.

GEHUWD:

24.3: A. Brugmans, hoofd voeding, met mej.H. L. T. van Onna;

17.4: E. M. Meyer, matroosikabelgast, met mej. D. Dra'ger;
18.4: W. A. Mostert, 3e stm., met mej. A. van Rhee;
25.4: A. Vlaar, 2e stm., met mej. R. Burger;

B. van Katwijk, 3e stm., met mej. R. Korevaar.
7.5: S. Boerendonk, stoker/olieman, met mej. S. den Herder.

AFLOSSINGEN VOOR VERLOF:

gezagv.: A. G. van Gent, W. Haeck, F. A. de Kaarl, W. KuUper, J. M.
Hillen;

1e stl.: N. A. Jager, S. Harders, K. Poort van lngen, B. C. Visser, ). S.
Schregardus, J. Verhoeven, H. K. Paauw;

2e stl.: M. P. J. Hage, O. A. van Druten, J. Tebbenhoff, J. de Kok;

3e stl.: E. L. de Ruiter, J. l. Boon, R. Agema, M. Groothuis, J. Werk-
hoven, W. R. J. Saeijs, J. W. G. Vonkeman, D. J. van DUk,L. Kazemier,
J. de Jong, W. J. Stoker, F. G. Franken;

4e stl.: R. G. de Haan, K. P. Biesiot, J. Korving, F. Koster;
hfd.wtk.: J. E. Weidema, J. van Essen, H. Blaauw, J. F. van den Bogaard;

2e wtk.: H. KuUper, W. A. M. Bouma, J. l. Brangert, H. E. N'rjzink, G. P.

Hoogeveen, J. Walraven, J. van der Schee, G. J. B. Hartman;
3e wtk.: J. Smid, J. van P'rjkeren, F. de Roos, J. W. van Putten, R. Ouwe-

hand, H. G. W. Meijer, A. Sloot, J. M. M. Siemerink, W. Wartena;
4e wtk.: L. Vlastra, C. Loman ;

5e wtk.: J. M. Grimme, N. J. Gras, C. A. A. A. Rademaker, P. D. Kou-
denburg,M. Veenstra, B. N. van der Kolk, L. F. Kru'rjt, A. H. W. Klomp,
H. Smeding, J. P. A. M. Ghuys, M. J. T. N. M. Gremmen, J. P. P. van
Alebeek, H. P. C. Eken, P. F. van DUk, C. Scholten, J. C. SpUkerman.
F. J. Jonges, H. P. M. van Eijck, J. Slagter, J. D. Berends, J. J. F.

Govers, R. Dijkstra;
bootsman: P. H. A. van der Putten;
1e pomplieden/bankwerker: A. A. J. Vermeulen, K. H. Baven, R. C. R.

van Rooyen;
2e pompliedenibankwerker: C. Beyer, J. Hagestein, G. A. Muts;
bankwerker: L. M. de Wit;
wachtassistent: A. van Doodewaard;
scheepskok: H. Scheffer;
hoofden voeding: A. Onderstal, C. P. Hoogesteger, A. A. Turkenburg,

R. Hoogendoorn.

ïEWERKSTELLINGEN EN OVERPLAATSINGEN:

m.s. Abida: wnd. 2e stm. D. van DUk;

m.s. Acila: wnd, 1e stm. W. Hoogenduk,2e wtk. J. G. Bron, ll.wtk. B. K.
Frans;

m.s. Acmaea: gezagv. M. E. Wolper, wnd. 2e stm. J. A. Wallensteijn,
hfd.wtk. C. Heeres;

m.s. Acteon: gezagv. E. J. Stapper, ll.wtk. H. van de Water, ll.wtk. R. A.
Niessen;

s"s. Arca: gezagv. D. A. C. Vermeulen, 5e wtk. R. Konijnenberg;
s.s. Atys: wnd. 1e stnn. L. D. J. van Zuilekom, wnd. 2e stm. J. G.

Wientjes, 3e wtk. N. H. J. M. Lodde;
m.s. Camitia: 1e stm. P. Cammel, 3e stm. D. M. Alderlieste, 2e wtk. L.

Buitenkant, radio-officier K. J. H. van Beek, hoofd voeding G. C.
Vervoort;

s.s. Capisteria: hfd.wtk. A. J. G. Weitzel, 3e wtk. H. A. Scherpenhuijzen,
wnd. 4e wtk. A. Meesters;

s.s. Capulonix: hfd.wtk. H. Buiten;

MEDEDELIl{G

UAlI

DIREGTIEDE
Zoals bekend zal onze medische adviseur, dokter W. de
Loos, met ingang van l juli a.s. de dienst der Maat-
schappij met pensioen verlaten.

ln verband hiermede zal op vr'rjdag 27 juni a.s. gelegen-
heid bestaan afscheid te nemen van dokter De Loos en
tevens kennis te maken met zijn opvolger dokter
H. M. Stoll.

Deze receptie zal plaatsvinden van 16.30 tot 17 .30 uur in
de lunchkamer op de 9e verdieping van het Shell-Gebouw
te Rotterdam.

m.s. Crania z 2e stm. T. W. Scharrenburg, 3e stm. R. F. M. Driessen, 4e
stm. J. van der Jagt, wnd. 3e wtk. D. Smit;

m.s. Dallia: 2e stm. A. J. de Kraker, 3e stm. G. Zoetendal, 4e wtk. B.
de Rooy, 5e wtk. F. Jocker, radio-officier J. J. van Swieten, 1e pomp-
man/bankwerker P. H. Hietbrink;

m.s. Daphne: wnd. 2e stm. H. J. Schaaf, 2e wtk. P. F. Buil;
m.s. Diloma: 2e stm. J. S. de Jong, 3e stm. J. Zwart, hfd.wtk. O. K.

Nicolai, 4e wtk. H. Ruitenbeek, 5e wtk. T. Mellegers, 5e wtk. R. F.

Schippers, hoofd voeding M. van Hagen;
m.s. Dosina:3e stm. L. H. Kramer, hfd.wtk. W. Groenendijk,5e wtk.

J. Haasjes, radio-officier J. A. Stevens;
s.s. Kabylia: ll.wtk. J. S. M. Jocker;
s.s. Kalydon: wnd. 1e stm. J. C. Aartsen, wnd. 2e wtk. E. Aanen, wnd.

4e wtk. W. A. van Zandvliet;
s.s. Kara= 2e stm. J. Broekmeiler, 4e stm. C. D. Kromhout, wnd. 2e wtk.

L. A J. W. Bink;
s.s. Kelletia: gezagv. J. W. M. Vollebregt, wnd. 4e wtk. J. M. van de

Wal, 1e pompman/bankwerker A. J. Tinkhof, 1e pompman/bankwerker
C. Luykenaar, 2e pompman/bankwerker H. Pols, wachtassistent R. W.
van Rooyen, hoofd voeding G. van Driel, scheepskok A. G. Freeth;

s.s. Khasiella: 2e wtk. A. P. de Groot, wnd. 4e wtk. H. M. Kleevens, 5e
wtk. J. C. van Baasbank, 1e pompman/bankwerker L. J. C. van Kuyen,
2e pompman/bankwerker J. van Leyden, hoofd voeding Th. de Vos,
bankwerker H. L. Hermans;

s.s. Kopionella: wnd. 2e stm. B. Smit, wnd. 2e wtk. F. Nederbragt;
s.s. Koratia: wnd. 2e stm. R. Dijkstra, 5e wtk. l. A. van Groningen;
s.s. Korenia: 5e wtk. B. J. F. Meulenbeld;
s.s. Korovina: hfd.wtk. J. Meenderink,5e wtk. F. L. van der Krabben,

radio-officíer H. Hoff, bootsman A. van Leeuwen, 1e pompmanibank-
werker F. A. Nijhuis, 2e pompman/bankwerker J. M. H. Siepers,
wachtassistent P. C. W. Hack, hoofd voeding G. W. K. L. Heyblom;

s.s. Kosicia: 1e stm. G. M. Schipper, hfd.wtk. J. J. F. Reitsma;
s.s. Krebsia: wnd. 2e wtk. W. Vroling;
s.s. Kryptos: 2e wtk. P. Balt;
s.s. Kylix: 4e stm. P. G. van der Horst, radio-officier F. K. van Westen;
s.s. Lovellia: 5e wtk. R. L. Sch ultz, 5e wtk. L. Puper, radio-officier A. J.

Eggink;
s.s. Macoma: 1e stm. W. Welbie,3e stm. A. van Leeuwen,3e wtk. M. de

Boer, 5e wtk. A. M. P. B. Fluitsma;
s.s. Marpessa: 1e stm. T. van Heuveln;
s.s. Metula: gezagv. H. C. Mantel, hfd.wtk. W. Balvers;
m.s. Neverita: hfd.wtk. C. W. Stolk,3e wtk. H. van Ommering;
m.s. Niso: gezagv. W. J. de Haan,5e wtk. J. P. Hoogwerf;
s.s. Ondina: wnd. 4e wtk. J. H. S. Brijde, 5e wtk. J. Labeur;
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s.s. Onoba: wnd. 3e wtk. E. E. Kreune;

s.s. Patrot 4e wtk. M. H. D. Demkes, 5e wtk. R. M. van Ham, 5e wtk'
F. G. Museler;

s.s. Philidora: ll.stm. H. den Ouden, wnd. 2e wtk. L. J. M. Verhaegh;

s.s. Philine: wnd. 3e stm. J. H. N. Pabbruwee, wnd. 3e wtk' F. van der
Holst, 5e wtk. A. J. de Waal, 5e wtk. W. J. Smit;

s.s. Philippia: 3e stm. R. Hagen, wnd . 2e wtk. T. Middelkoop, 5e wtk.
D. Roodnat, radio-officier J. Valk;

s.s. Vasurn: 1 e stm. R. A. Kattenburg Schu ler, 2e stm. G. C. Peters,
ll.stm. M. A. F. Wanders, hfd.wtk. J. HeUmans, wnd.3e wtk. B. J' K.

van Vliet;
s.s. Viana: wnd. 2e wtk. C. G. Klitsie;
s.s. Zafra: 1 e stm. L. J. Hirs, hfd.wtk. K. L. Schuring;

s.s. Zaria: wnd. 2e wtk. A. G. M. Witten.

UIT DIENST GETREDEN:

3e stm.: W. Goedegebuure, O. KuiPers;

hfd.wtk.: B. C. Smit, G. J. Uitdenbogaard, G. Houwer;

3e wtk.: J. W. Langezaal, J. C. Pisa, W. H. Nieman, G.

rlt tilEtsT

GETREIIElI

ríTÍIt}TPERSÍIlIEEL

R. VAN DER VOORT
4e sim.
per 15.5

H. T. Mellegers;
5e wtk.: P. G. L. M. van Aken, J. J. Dommisse,

1e pompman/bankwerker: K. H. Baven, J. A. F.

BEHAALDE DIPLOMA'S:
1 e stuurman G.H.V.: 2e stm. J. P. Hendriks;

2e stuurman G.H.V.-th.: 3e stm. E. A. Bik, J. G.

B. H. Weersma;
3e stuurman G.H.V.: 4e stm. T. T, Rison;

,,C": 2e wtk. J. G. Bron;

,,C-th": 2e wtk. J. H. Veen, S. A. Verhage;

,,B": 3e wtk. C. G. Klitsie, F. Nederbragt;

,,B-th": 3e wtk. J. A. de Groot;

,,A": 5e wtk. A. Meesters, J. P. van der Gaag.

AANGESTELD ALS:
gezagv.: J. M. Hillen;

4e stm.: T. T. Rison ;

5e wtk.: R. F. Hamar de Ia Brethoniere.

rlt lilEllsT

GETREIIEII

WALPERSÍI$IEEt

MEVR. G. VINCK.
MOHAME DJOESOEF

secf ie DFF l4
per 1 .5

van't wout ulr DIENST:
' 1.5: Mej. K. M. Kalishoek - sectie DFF| .

E. J. LABAN
sectie DFP/l

per I .5

OVERLEDEN:
Tiny Mary.dochter van W. Kuyper, gezagv., en mevrouw M. M. Kuyper'

Tutt.

TIJDELIJK TEWERKGESTELD SHELL B.P. LAGOS:
1 e stm.: S. Noordenbos.

TIJDELIJK TEWERKGESTELD C.S.M., CURAQAO:
4e wtk.: R. J. Doorneveld.

TIJDELIJK TEWERKGESTELD KANTOOR:

gezaSv : J. J, Schouten;
3e wtk.: R. B. Scherjon.

ill UTATI ES WALPERSo 1{ EEL
(in de periode van 16.4 t/m 15.5.Í969)

N. Kooman;
van der Knaap.

de Leeuw, G. J.

GEHUWD:
5.4: J. G. van 't Oever - sectie

14.5: Me1. J. E. W. van der Have
Ku ij pe rs.

Olieman, GEBOREN:

DFPI2 - met mej. C.

- sectie DFFI4 - met

K. Beekhuizen

de heer P. J. F

21 .4: Marco Robert, zoon van N. J. T. M. Schoots - sectie DFP/1 - e

mevrouw M. C. Schoots-Verbeek.

t I EUW TEIEF0 0 t tlu ill ttl ER

UÍlÍlR

SHELL TAI{KERS JI .II.
Met ingang van 1 juli a.s. wordt het telefoonnummer van
Shell Tankers N.V. gewuzigd in:
(010) 14 51 44BEVORDERD TOT:

hoofd voeding: Th. de Vos, G. C' Vervoort;
1e pompman/bankwerker: P. H. Hietbrink,

Redactiecomrn issie:
G. W. Bakker
A. Baljet
l. J. A. van Dommelen
G. H. van Leeuwen
J. C. W. Schuller tot Peursum

(voorzitter)
W. N. Wouters

tussen schffip en l<a
achtste jaargang Ro. 10 - iuni t969

maandblad voor het vloot- en walpersoneel van Shell Tankers

Administratie:
Mej. J. F. Schilt

KopU in te zenden à3n :

Redactie,,Tussen SchiP en Ka"
p/a Shell Tankers N.V.

Postbus 874, Rotterdam

HET GEHEEL OF GEDEELTELI}K OVERNEMEN OF BEWERKEN

vAN ARTTKELEN EN/OF HET REPRODUCEREN VAN FOTO'S OF

AFBEELDINGEN IS SLECHTS GEOORLOOFD MET SCHRIFTELIJKE

TOESTEMMING VAN DE REDACTIE
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