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ln het kader van het onderzoek naar de
oorzaak van de explosies aan boord van
de grote tankers in december jongstleden,
is een begin gemaakt, op daarvoor spe-
ciaal aan te wuzen schepen, met het we-
derom schoonmaken van tanks tijdens de
vaart. Dit zal echter uitsluitend geschie-
den in aanwezigheid van experts van Shell
lnternational Marine en, indien van toe-
passing, Shell Tankers N.V., terwijl alleen
koud en schoon zeewater zal worden ge-
bruikt. Het gesloten systeem voor circula-
tie van het water zal niet worden toege-
past. Zoals gebruikelijk, zullen de tanks,
voordat met het schoonmaken wordt be-
gonnen, door middel van lucht worden
ontgast.
Stap voor stap willen de meevarende ex-
perts, in samenwerking met de scheeps-
staf, op deze wijze komen tot de vaststel-
ling van een programma voor het ontgas-
sen en schoonmaken van tanks aan boord
van de grote crude carriers, dat volkomen
veilig is.
Reeds in het beginstadium van het onder-
zoek kwam men tot de conclusie dat het
zeer onwaarschrlnlijk is dat een deel van
de schoonmaakuitrusting van boven in de
tank naar de bodem zou zijn gevallen en
daardoor een vonk van voldoende capaci-
teit zou hebben opgewekt om een explo-
sie tot stand te brengen.
De meest waarschrjnlijke oorzaak wordt
nog steeds gezocht in een lading statische
elektriciteit, die mede zou kunnen zUn op-
gebouwd door in het circulatiewater aan-
wezige oliecontaminatie, of door een hoge
temperatuur van het water, of door nog
andere oorzaken.
Door gebruik te maken van koud zeewater
wordt er belangrijk toe bUgedragen een
gevaarlijke elektrostatische lading te
voorkomen.

Ervaring
Men beschikt thans bU Shell lnternational
Marine over een enorme hoeveelheid ge-
gevens en ervaring, die zeer waardevol is
bij het vaststellen van een veilige methode
om in de toekomst de tanks van de sche-
pen uitgerust met ,,Gunclean" tankwas-
apparatuur, schoon te maken.
Overigens is gebleken dat de sterkte die
de grote tankers hebben getoond na de
ongevallen, ondanks de ernstige bescha-
diging die door de explosie aan de romp
was toegebracht, nog steeds voldoende
was om breken van het schip te voorko-
men. Vlak voordat de ,,Marpessa", rnet de
achtersteven reeds onder water, zonk,
stak wel een 100 meter van het voorschip
boven water uit, zonder dat het enorme
gewicht een breuk in het schip veroor-
iaakte. Mede hierdoor ziin de ,,Mactra"
en ,,King Haakon Vll" er nog in geslaagd
veilig de haven te berelken.
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De ,,Mactra" in Durban. Een blik op middentank No. 4, vanaf de eerste stringer op
de hartlijn van het schip.
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!]{TRÍIDUGTIE tot de

REGELTEGHNIEK

GEPRÍ!GRAMMEERDE SCHRIFTELIJKE CURSUS

Deelnemers aan bovenvermelde cursus
worden gewezen op de navolgende mede-
delingen, waaryan wij kennis namen tU-
dens een gesprek dat wij hadden met de
Directeur van de Stichting Technisch en
Nautisch Instituut.
Verschijningsdatum
Het T.N.l. verwacht de voorgenomen ver-
schijningsdatum van juli 1970 te kunnen
handhaven. Mochten op die datum nog
niet alle lessen gereed zijn, dan zal zeker
de helft van de cursus kunnen worden
verzonden.
Aantal lessen
Het aantal Iessen zal vermoedelijk iets
meer worden dan 26.
Begin van de studie
Na het verschijnen van de cursus - in juli
1970 - kan op elk gewenst tijdstip wor-
den begonnen. Wel dient de cursist aan
het T"N.l. op te geven op welke datum hij
de studie aanvangt.
Onderbreking van de studie
De cursusleiding zal rekening houden mei
eventueel onregelmatig studietempo. Het
is dus niet nodig dat de cursus zonder on-
derbreking wordt gevolgd, met andere
woorden tijdens verlof en dergelijke kan
de studie worden onderbroken. Echter,
men verwacht van de cursisten dat zu de
studie wel binnen 12 maanden zullen
hebben voltooid.
Betaling
Het cursusgeld dient vooruit te worden
voldaan. Daar het aantal lessen mogelijk

hoger zal zijn dan oorspronkelijk geraamd
was, zal het cursusgeld waarschijnlrlk ook
iets meer bedragen dan in de brief van 31
oktober 1969 was vermeld. De Maat-
schappij zal zorgdragen voor verrekening
van het cursusgeld met het T.N.l.
Verzending
De verzending van de lessen aan de cur-
sisten zaÍ via ons kantoor geschieden.
Examen
Van iedere cursist zullen de vorderingen

BlJ IIE U(I(}RPIAAT:
De ,,Methane Progress", een LNG-tanker,
langszij de steiger van de North Thames
Gas Board. LiqueÍied Natural Gas, vloei-
baar aardgas, wordt in steeds grotere
hoeveelheden met tankers vervoerd. Meer
hierover in ons artikel ,,Aardgas in Op-
mars" op pag. 4 t/m 7.

door het f.N.l. worden bÍjgehouden. Is de
cursus eenmaal beëindigd, dan kan een
examen worden afgelegd, dat te zuner tijd
om de twee maanden in Nederland zal
plaatsvinden. Bijzonderheden hieromtrent
zullen tijdig aan de cursist worden mede-
gedeeld.

ls het examen met voldoende resultaat af-
gelegd, dan vindt uitreiking plaats van een
door de Stichting T.N.l. uitgegeven certifi-
caat.

NIEUW FÍIRUM
ln april jl. is in Londen een nieuwe, inter-
nationale organisatie opgericht, de Oil
Companies lnternational Marine Forum.

De eerste vergadering, die bijeen werd
geroepen onder auspiciën /an de Ko-
ninkllke/Shell en in het Shell Centre in
Londen plaatsvond, onder voorzitterschap
van de Marine Co-ordinator, Mr. John
Kirby, werd bijgewoond door vertegen-
woordigers van 22 oliemaatschappUen.
De taakstelling van het Forum zal zijn hel
doen van aanbevelingen voor de scheep-
vaart in het algemeen en dus in internatio-
naal verband; dit vloeit voort uit de ram-
pen die in de laatste jaren hebben plaats
gevonden, te beginnen met de Torrey
Canyon. Onder de doelstellingen nemen
de veiligheid en het voorkomen van ver-

ontreiniging door olie een voorname
plaats in.
De gezichtspunten die door het gevormde
,,General Committee", waarin ook de Shell
is vertegenwoordigd, zullen worden ont-
wikkeld, zullen aan de IMCO (de lnter-
Governmental Maritime Consultative Or-
ganization) worden doorgegeven, terwrjl
getracht zal worden te zUner tijd officiële
status te verkrijgen br.; de besprekingen
dÍe in IMCO-verband worden gehouden.
Een van de belangrijkste taken die het
nieuwe forum op zich zal nemen is te
komen tot een ,,overkoepelend fonds" ter
bestrijding van kosten die bry eventuele
ernstige olieverontreiniging in de toekomst
niet zouden worden gedekt door
TOVALOP en andere verzekeringen die
hiervoor z'rjn afgesloten.

DÍIDENHERDENKING

1 970

Op maandag 4 mei jl., des morgens om
10 uur, vond ln de hal van het Centraal
Kantoor aan de Carel van Bylandtlaan 30
te Den Haag, een kranslegging plaats b'rj
het paneel met de herdenkingsinscriptie,
ter nagedachtenis aan alle Nederlandse
employés van de Koninklrlke/Shell Groep
die tijdens de Tweede Wereldoorlog het
leven lieten. Namens onze Directie was
aanwezig de heer L. F. van den Belt, ad-
junct-Directeur; ons personeel was verder
vertegenwoordigd door o.a. twee leden
van de Ondernemingsraad van Shell Tan-
kers N.V. - Walorganisatie.
Namens de Club van Nederlandse Oud-
Gezagvoerders en Hoofdwerktuigkundi gen
der Koninklijke/Shell werd door kapt. C. J.

M. Jansen een krans gelegd brj de ge-
denkplaten waarop de namen staan van
het vlootpersoneel dat tijdens de oorlogs-
jaren omkwam.
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Om cle economische ontwikkeling en de industriële groei in de

vrije wereld ook in de komende 1Ójaar mogelr,lk te maken,.is. het

noodzakelr3k dat de behoefte aan energie wordt gedekt Gelukkig
is er voor àe enorme hoeveelheid olie die hiervoor nodig is, meer
dan voldoende reserve, ook al is in de laatste 1A iaar het oliever-
bruik in de vrije wereld - dus zonder rekening tehouden metde
communistische landen - al meer dan verdubbeld.
Op het ogenblik wordt 840/e van de gewonnen olie verbruikt in de
geïndustr-íaliseerde landen, doch het laat zich aanzien dat dit
óver 10 jaar zal zijn gedaald tot 81%, terwijl de thans in ontwik-
keling zr.lnde landén 

-dan 
190/o voor hun rekening nemen Dit,wil

geenËziÀs zeggen dat de Wèsterse wereld minder energie. be-

Ëoeft, want dé-voorspellingen wijzen er op dat in de komende 10

laar de totale energiebehoèfte wederom met bijna 100o/s zal stii-
gen.

Hoe is de verdeling?
Ir4en schat dat in de vrije werelcl - met uitzondering van Noord-
Amerika, waar andere fàctoren een rol spelen - in 1980 in de to-
tate energiebehoefte voor 3o/s zal worden voorzien door nucleai-
," ene.gË, waarbij West-Európa opvalt omdat daar ío/s meer in

de lijn der verwachting ligt.

Terwgl de energie uit koten gewonnen nu nog 24o/s van het to-
taal betekent, zàt Olt omstreeks 1980 zrln gedaald tot ongeveer
121/zo/o.Uit olie zal over 10 jaar 7Oo/s van de energie komen, te-
g";l-óóoó nu. Een klein percenÍage zal voor rekening blrjven van

ËyOro-etéktrische energie, de witte steenkool zoals wij dat nog

op school leerden, doch aardgas is in opmars.

Aardgas
Op het ogenblik wordt ongeveer 7o/s van de totale energie uit
aardgas vérkregen, doch tegen 1980 zal dit lot9l/2oh zijn geste'
gen.-Het totale ènergieverbruik is dan verdubbeld, dus deze stij-

Iing run 7 totgt/2o/o-impliceert een enorme toename in hoeveel-
heid.
Laten we nu eens nagaan hoe aardgas langzaam maar zeker een
steeds belangrijker piaats is gaan iÀnemen. ln de Verenigde Sta-
ten begon de aardgasindustrie reeds in de dertiger jaren en te-
gen he1 einde van de 2e wereldoorlog had zij een. zeer grote
órnurng. ln West-Europa werden de eerste belangrijke aardgas-
,"."rró. geëxploiteerd in de jaren'40 en'5!, namelijk in het Po-

dal in ltalïe en het Lacq-veld in Frankrijk' De omvang van deze
terreinen is dusdanig dat reeds nu 11o/s van de energiebehoefte
in ltalië en So/e van d'ie in Frankrijk uit deze velden wordt gedekt
Maar het *u."d" ontdekking van het Groningse gasveld in 1959

die de stoot gaf tot de ontwikkeling van de aard-gasindustrie in

Europa zoals íij die nu kennen. Dit-veld, waarin Shell en Jersey
elk een aandee[hebben van 500/s, is op het ogenblik het grootste
gasveld in de vrrje wereld, met een reserve van ongeveer bb trll-
rten kubleke voet. Sedert 1959 is niet minder dan éénduizend
miljoen dollar besteed aan exploratie, winning en het leggen van
pijpleidingen.

Deelneming
Zoals reeds gezegd, neemt de Groep voor 500/e deel aan. de
exploitatie uai neI Groningse gasveld. De structuur van deze
deelneming is echter zodanig dat het schema een en ander meer
zal verduidelijken.
Het Groningsé gasveld wordt geèxploiteerd door de N'V' Neder-
landse AaràoliiMg. (kortweg de NAM, waarin Shell en de Jersey
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Group elk voor 500/6 deelnemen), ten behoeve van een ,,Maat-
schap" 

- 
een financiële overeenkomst 

- 
waarin de NAM voor

600/6 deelneemt. De overige 40o/s worden brjgedragen door de
Nederlandse Staatsmijnen, die vroeger een belangrijke rol speel-
den bij de levering van stadsgas. Weer een andere Maatschap-
pU, de Nederlandse Gasunie (250/6 Shell, 25o/s lersey, 40ok
Staatsmijnen en 10o/o voor de Staat) koopt het gas van de
,,Maatschap" en zorgt voor transport en verkoop binnen Neder-
land.
De NAM-gasexport, een afdeling van de NAM opgezet ten be-
hoeve van de Gasunle, heeft weer tot taak om te onderhandelen
over aardgas dat wordt uitgevoerd en om de daaraan verbonden
administratieve werkzaamheden te verrichten. De taak van de
I.G.T.M. ligt reeds in haar volledige naam opgesloten, nl. lnterna-
tionale Gas Transport Maatschappij.
ln 1969 bedroeg de verkoop van het Groningse aardgas in Ne-
derland reeds 1400 miljoen kubieke voet per dag; de uitvoer
daarenboven nog 700 miljoen kubieke voet per dag. Het verbruik
binnen Nederland en de verkoop naar andere landen zullen in de
komende vilf laar ongeveer 12 resp. 18o/o per jaar stijgen.
Omstreeks 1975 zal de binnenlandse behoefte aan energie dan
ook reeds voor bijna de helft door aardgas uit Groningen worden
gedekt.

EIders
Doch ook in Engeland stijgt het aardgas'rerbruik met grote stap-
pen, niet in het minst door de ontdekking sedert'1 964 van 5 com-
mercièle aardgasvelden in het Britse deel van het continentale
plat in de Noordzee. Het begin van het overschakelen op aard-
gas in het Verenigd Koninkrijk vond echter reeds plaats toen
men in'1964 ertoe overging aardgas te importeren uit Algerije. ln
de Noordzee zijn nu reeds reserves aanqetoond met een totale
hoeveelheid aardgas van 25 tot 30 triljoen kubieke voet. Tegen
1975 zal 

- 
naar schatting 

- 
het verbruik in het Verenigd Ko-

ninkrijk 3500 miljoen kubieke voet per dag zijn, waarvan Shell
ongeveer 15o/o voor haar rekening zal nemen.
Ook in de grote gasreserves in Duitsland heeft Shell een belang-
rijk aandeel. Nu Ieest men de laatste trjd nogal eens over Bus-

AARDGAS

RESERUES

sisch aardgas, waarvan enorme reserves zUn aangetroffen en
waaryoor door de Sowjet-Unie contracten zijn afgesloten met
Oostenrijk, Duitsland en ltalië, terwijl met Frankrijk-onderhande-
Iingen worden gevoerd over levering in de toekomst. Natuurlijk
speelt hier voor de Sowjet-Unie de belangrijke factor mee dat zij
voor de uitbreiding van het distributienet in Rusland zelf enorme
hoeveelheden pijpleiding en verdere uitrusting nodig heeft, waar-
van de kosten zullen kunnen worden bestreden uit de opbrengst
van het geèxporteerde aardgas. Alhoewel hier dus concurrentie
van het Oostelijk blok een woordje gaat meespreken, is men vol
vertrouwen dat in het westelijk deel van Duitsland en in sommige
delen van Frankrijk het Groningse aardgas nog altijd voordeligèr
voor de consument zal blijken.

Vlceibaar
Ongeveer 113 van de wereldreserve aan koolwaterstoffen vindt
men in de vorm van aardgas: de hierbij afgedrukte kaart geeft
een goed overzicht waar deze reserves thans worden aangetrof-
fen. ln het verleden is de grootste moeilijkheid voor het verbruik
van aardgas geweest het vervoer tegen lage kosten. Maar juist
in de laatste laren zijn er opmerkelijke vorderingen gemaakt in
het vloeibaar maken van deze energiebron, waàrdoór aardgas
een waarlrjk internationaal handelsartikel is gaan worden.

Per tanker
Na heel wat pionierswerk, waarin de Koninklijke/Shell Groep een
belangrijk aandeel had, werden in 1964 de eerste twee speciaal
voor het vervoer van vloeibaar aardgas ontworpen tankers in de
vaart gebracht onder beheer van Shell Tankers Ltd., waarna
LNG, zoals vloeibaar aardgas wordt aangeduid (Liquefied Natu-
ral Gas), van Algerije naar het Verenigd Koninkrijk wercl ver-
voerd. Naarmate ervaring werd opgedaan met deze tankers zijn
nieuwe en grotere schema's opgesteld om LNG van de produk-
tiecentra naar de verschillende delen van de wereld te brengen
waar aan aardgas behoefte bestond. De groei in tonnage van
oeze LNG-tankers wordt goed weergegevén in het schema op
pag. 6.
De eerste commerciële tankers voor vloeibaar aardgas hadden
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een draagvermoEen dat te verg.elijken is met een ruwe-olie-tank-
schip vaÀ 30.000 ton deadweight.
Eind 1969 haalde de bekendmaking dat er een contract was ge-

;i;Ë. ;'" vanaf herfst 1972 )apàn van vloeibaar aardgas uit
gruÀui te gaan voorzien, de frontpagina's van bijna alle kranten

over de gehele wereld.
É"i gààiÀi"r om de Ievering van zeer grote hoeveelheden in de

i";"p";;; àà cóÀtractorrt, ài" een periode van 20 jaar beslaat'

t--eïminste 65 miljoen ton vloeibaar aardgas zal in die pe-riode-van

Brunei naer cle Baai van Tokio worden iervoerd. voor shell Bru-

nei betekent cle overeenkomst, die een waarde vertegenwoordi,gt

"à" 
ri"à àz miljard gulden en in haar soort de grootste is die

"àit 
Ë. *.old werd aigesloten, het begin van de exploitatre van

;; ;;;t gioi" urtagu.I"s"t,r". die zij voor de kust van Brunei

Àè"tiàu,ió"uoord. Via een pijpleiding^zal Shell Brunei het gas

aan land Ë."ng"n op een pr'ni tusse'iSeria en Lumut' waar ook

àà in.tutluti" àl worden gebouwd, waarin het aardgas vloeibaar

,rl *àtJ"ï óemaakt. Het 
"geproduceercle 

.gas 
wordt gekocht door

"Ën 
g;rrÀ""nlijke onclernöming van Shell en Mitsubishi' waarin

de regering van Brunei nog wil participeren'
Èet uioeibàar gas zal in Japan worden verkocht door een geza-

*". lU[" éÉàl l-"Mrtsubishi dochtermaatschappij, Cold Gas Tradi ng

Ltà., Éri" ook de tankervloot zal charteren. En alleen voor dit con-

t.àói ,Un al 6 LNG-tankers nodig, elk.met een capaciteit van

460.000 barrels, die in grootte vergelrjkbaar zijn met een ruwe-

olie-tankschip van 100.000 ton deadweight'
Àt. extra voordeel van deze waardevolle bijdrage in de voorzie-

ning van de totale Japanse energiebehoefte, die met 9 80/6 per

iaar zal stiiqen, maq worden veimeld dat aardgas een relatief
!;h";; branïstof is,"die de luchtverontreiniging zal verminderen'

Ààng"riàn ook de overige markten in het Verre Oosten belang-

stàtting hebben voor de"ze nieuwe energiebron, ziet het er naar

uit daL aardgas definitief in opmars is.

Toekomst
Tegen 1975 zal - buiten Noord-Amerika - de wereldvraag.naar
uuTOgu" reeds tweemaal zo groot zijn als in 1968 het geval-was

;; ;Ë;; dan Tfs van de totalé energievoo.rziening uitmaken ,Er 
is

,àtfs reeOs .ptui" van dat ook in Nóord-Amerika, waar reeds nu

1/3 van de energie uit aardgas wordt gewonnen, over enige jaren

LNG zal moeten"worden in§evoerd, wàarvoor men overweegt de

import uit AlgerUe, uit Veneluela, uit Trinidad of uit Nigerië'
A,l'met al Oliikt ïat naast olie ook aardgas een enorme rol gaat

spelen in de energievoorziening van de wereld' Ook al zullen de

6b Ianden die in 1-g75 aardgas 
"gebruiken dit grotendeels betrek-

ken uit pijpleidingen, het aàntal-LNG-tankers zal blijven groeien'

naar schatting tot 70 stuks tegen 1980.
óË r<à"iÀr.lUk"eisnett Groep héeft grote aardgasreserves in be-

heer over dé gehele wereld en dank zij de organisatie' tech.nol-o-

gische kennis en ervaring in transport ziet ze de toekomst ook

voor dit nieuwe aspect met vertrouwen tegemoet'

lopboseero oo voo'd-ocl^len qehorclen op 25 moorr l97O door de htren D H Bo ro' en

rí' C. l'. Wogrer, d '" "rr"n 
uon de Konirkl;i<e/Shell Oroep)

!,a;,;:;::at!

ËftHrH Ë
Capaciteii in barre[s
ItS uut LNC ; I ton) Rcuto

ln de vaart/'in aanbouw

2x173,000 Algerije-Ver. Kon.

dry 1 x 160,000 Algerije-Frankrijk

'1 x 250,000 Libië-Span je

;ïi
irc,

irer

'r'lí;
2 x 450.000 Alaska-Japan

{ry 3 x 250,000

1 x 300,000 Spot charter

{s 2 x 233,000 Algerije-Frankrijk

Beste I d / onde rha nde I i n gen
gaande

I

*9, 1,ï 6 x 460,000 Brunei - Japan



Het s-s. ,,Methane Princess" is uiterltjk vrijwel
gelijk aan elk ander modern olietankschip, doch
in werkelijkheid is het een van de eerste sche-
pen ter wereld voor commercieel vervoer van
aardgas. Het schip werd in 1964 gebouwd en
vaart in dienst van Shell Tankers (U.K.) Ltd.
cp de route van Algerije naar Engeland. Op
elke thuisreis wordt een hoeveelheid vloeibaar
aardgas vervoerd van 12.000 ton, met een tem-
peratuur van 

-161 
oC, vandaar de rijp op de

laadleíding.

IDEEENBUS
Op 17 april jl. werd door de Ideeënbuscommis-
sie een vergadering gehouden, waarbij de heer
D. Rodenburg als voorzitter optrad, kapitein H.

den Ouden als nautisch en de heer L. Kerstens
als technisch adviseur aanweziq waren.
Er werden twee ideeèn beloond, waarvan u

hier een beschrijving aantreft.
Idee No. 352 van 2e wtk. D. van der Hoek betr.
Communicatie in ladingtanks.
De heer Van der Hoek stelde voor 2 telefoon-
haken door middel van een oliebestendige 2-
aderige kabel met elkaar te verbinden en de
lengte van de kabel af te stemmen op de groot-
te van de tanks waarin deze ,,sound powered
telephone" gebruikt zou worden.
Aan boord van de ,,Onoba" heeft inzender dit
systeem beproefd (vanuit de M. K. naar de ac-
commodatie van de hoofdwerktuigkundige),
waarbrj bleek dat de verbinding goed was en
men elkaar goed kon verstaan. De lengte van
de kabel was in dit geval plm. 35 meter.
De Commissie concludeerde dat dit voorstel
eventueel alleen van toepassing zou zun voor
de 18.000-tons schepen, daar de crude-schepen
reeds zijn voorzien van walkie-talkies, respec-
tievelijk op korte termijn ermede worden uitge-
rust.
Het systeem als zodanig is niet nieuw; reeds
enkele jaren geleden werden proeven genomen
met de pompkamer-telefoon, waarbu de tele-
foonkabel in de veiligheidslijn werd ingevloch-
ten.
Toepassing van dit idee acht de Commissie niet
gewenst, daar de tanks van de 18.000-tonners

betrekkeli;k klein zijn en werken in deze tanks
niet veelvuldig voorkomt. Ook werd als be-
zwaar aangevoerd dat het opbergen van een
met olie besmeurde kabel van tientallen meters
lengte praktische moeilijkheden opievert.
Gezien het feit dat inzender een technisch mo-
gelijke oplossing voor een goede communicatie
in ladingtanks heeft gevonden en de moeite
heeft genomen een en ander te testen, kende
de Commissie een beloning van f 50,- toe.

ldee No. 353 van le stm. G. C. van Malland
betr. Wijziging Ieidingsysteem,,Hercules"-sche-
pen.
De heer Van Malland stelde het volgende voor:
1) De wingtanks nos. 3 aansluiten op pomp no.
4 i.p.v. op pomp no. 3- 2) Extra zuig-afsluiter
aanbrengen in C1 1 vanaf pomp no. 2. 3) Zuig
aanbrengen vanaf drainleiding 2 naar C11.
lnzender heeÍt dit voorstel volledig gedocumen-
teerd met tekeningen en een overzicht van de
gedurende 1 jaar vervoerde tonnen lading per
sectie.
De Commissie was van mening dat toepassing
van dit idee in zijn geheel te ingrupend en te
kosibaar zou zijn; per schip zou een investering
van plm. f 32.000.- noodzakelijk zijn. Daar ook
de 3 ,,PH"-schepen voor de onderhavige voor-
zienin,gen in aanmerking zouden komen, betreft
het hier in totaal B S.T.N.V.-schepen- Bovendien
moet rekening gehouden worden met de moge-
lijkheid dat deze schepen - 

na ommekomst
van de charter-overeenkomst - 

in de oor-
spronkelijke uitvoering aan eigenaars moeten
worden opgeleverd.

Wel achtie de Commissie het gewenst een on-
derdeel van het idee in de praktuk te brengen,
te weten het aanbrengen van een extra strip-
ping-zuig op C1 1. Per lossing wordt de,,final
draining time" hierdoor met de helft bekort,
hetgeen werd berekend op een half uur. Op
grond van de door de ,,Capulonix" gemaakte
reizen gedurende 1 jaar (tijdens welke periode
16 maal los-operatles werden uitgevoerd) werd
de totaal bespaarde haventijd berekend op B

uur. Uilgaande van de vervangingswaarde van
tankers als de onderhavige en de te maken
kosten voor het aanbrengen van genoemde ex-
tra stripping-zuig (plm. f 7.000.- per schip),
werd de pay-out berekend op 1,2 jaar.
Daar niet alleen de 8 schepen onder ons be-
heer, doch ook overige Groepsschepen van de-
zelfde klasse en uitvoering, eventueel voor de
onderhavige voorziening in aanmerking komen
en de te verwachten tUdwinst geheel aan Char-
terers ten goede zou komen, werd dit voorstel
voorgelegd aan S.l.M.Ltd.
Van deze Maatschappij werd vernomen dat de
extra stripping zuig op C11 inderdaad aan

boord van de daarvoor in aanmerking komende
schepen zai worden aangebracht; van de onder
ons beheer varende schepen werd een en an-
de-r inmiddels gerealiseerd aan boord van de

,,Capisteria" gedurende de dokking te Skara-
manga in mei jl.
Gezien het bovenstaande en de uitstekende
wijze waarop de heer Van Malland dit idee
heeft uitgewerkt, heeft de Commissie een belo-
ning van f 200,- toegekend.

r
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Twee-en-veertig diaprojectoren en een--en-twintig stuurappara-

ten, die in vijfïien minuten totaal zo'n 3000 dia's vertonen op

àËn en1*intii schermen, vormen wel een .spektakelstuk op de

ó-ZO manitesïatie in Rotterdam, die tot eind september geopend

nruti Niàt Jàier uerder geen spektakels zUn; de eveneens in de

óri"li r.óàpàf opgestelde"vitrines, die direct of indirect worden

""rli"r,i, 
Ïi"auÀ ln het halfduister een feeèriek schouwspel' Op

de wand is een grote wereldkaart geprojecteerd, waarop zich'

àoor technimationl de tankerroutes làten onderscheiden' de olie-

uàfà"n, raffinaderijen, pijpleidingen en de gehele Shell-tanker-

vloot.
Her iicht dooft nu nog verder en door tromgeroffel kondigt zich

de-diashow aan: RotÉrdam zoals het was, Rotterdam zoals het

Ë, oiiË-rit 
"f 

le werelddelen op weg naar Rotterdam, de produkten

ol'e eruit worden verkregen en o[allerlei gebied hun toepassing

vinden. Rotterdam, met zijn geliefde oude wijken, die. moesten

*àiaàÀ vr'rjgemaakt ,oor àe b?ede verkeersaders die de stad nu

Jooi*UO"íl Èàtterdam uit het- begin van deze eeuw' waar de

Ë"J"fLiÉË-"irg""ing plaats heeft móeten maken voor de raffina-

derr.leÀ, uoor Àieuwé havens, voor grote .industrieterreinen'
Àt *l1rn"r"nd op een bank op dJCoolsingel, onder gekleurde

f.à"pófs die overal in de stad z'rjn verschenen en het op de grote

wegen en pleinen tentoongeste,ld.e een fle,urig aanzien geven'

aerit< it< daar nog eens over"na. Was die tíjd van vroeger wel zo

,oóiZ At" m"n iich de dia's uit het spektakelstuk voor de geest

r,uïi, Oà"fa"n die in het Shell-paviljoen ook worden getoond en

de toeschouwer even meenemen naar de ,,goeie ouwe tijd van

uàOi a" oorlog", het Rotterdam zoals wr.; dat alleen nog maar

kennen ,ran orïe prentbriefkaarten, zoals het ons ontnomen is in
de laatste wereldoorlog, dan gaat mUn hart toch nog even open'

Àun J" ouutkant op di Coolsïngel 91r;den in een nooit eindigen-

O" .tiàotn de stoelties van de 3eséellift voorbrj, die de bezoe-

kers van de tentoonstelling eerst over Havodam voeren' waar in

miniatuur wordt weergegeien hoe groot Rotterdam wel is gewor-

àón in de vijf-en-twinÏigi1aar die ois nu scheiden van het einde

van de ,amp- di" ot 
"|. 

o"nó land, en een groot deel van de wereld

iàk.-V"t dè kabelbaan, op zo'n tien metér hoogte bov.en, het trot-

toir, boven de pleinen van een moderne, bruisende stad' laat de

t"='oàX"r,run d" C-70 manifestatie zich verder door de stad voe-

',"n-,-J" "tua 
die uit de puinhopen is verrezen als een fenix uit zijn

as, groter en meer werelds dan ooit.
VitËgé., it Éet begin van deze eeuw, stond daar de molen' daar

àp-àË Coàl"ingel. ichter m'tj waren de nauwe straatjes' met die

I

smalle singel, waar bontgekleurde volksvrouwen met een grote

dosis humór irun leven sléten. En op de plaats waar nu het post-

[àntàot is, waren oude huizen. Nu 
'staan 

daar, in de hal van het

giàt" g"Uorw, een aantal exposities die ons aangeven hoe ver
Ë" ià"Ëni"k is gevordercl, watwU mensen uit deze eeuw allemaal

ói".tà.àn. tweËrronderd meter Éng is de expositie op. de Cool-

iingel zelf, waar met modellen en maquettes, maar ook met ap-

puàtur. uit de werkelijkheid, met enorme transformatoren' ener-
gieschakelaars die er niet om liegen en.met,hoogspanningsmas-
i";;;;urtg".van deze stad en d1 honderdduizenden bezoekers

à1"'d"ru m"anifestatie trekt, wegwijs worden gemaakt in de op-

wekking van energie. Rotterdam men kunnen zeggen

- heeit deze injeltie niet nodig, want wat in de laatste kwart

eeuw door deze hlvere stad en de industrieën die er zijn geves-

tigà it g"pt"steeró, getuigt reeds. van een mate van energie die

mènig ànder stadsbestuur met lede ogen aanziet'
ï*"""tito*"ter lang is de baan waailangs de Sessellift de be-

.o,.i", door de staà leidt. Als hij het uitzicht heeft op de Leuve-

;;;;; =iài r,U het dolfinarium, en het zou Rotterdam niet zijn als

nàt niàt een íeretdprimeur had ook op dit gebied; het is namel'rjk

eàÀ JrU"enO dolfinarium, waar overigens 9ó4 zeeleeuwen een rol

í"".pÉf"n Op dat punt gekomen màakt de Sessellift een bocht'

àià oà stoeltjes als' even" zovele schommels langzaam langs ,de
moaàrne Lgn'baan voert, waar duizenden produkten, uit alle delen

van de wereld, te kooP liggen.
Viàeger, toen konden dJ mensen dat niet allemaal kopen' zo

""Ài"i 
nàt door mij heen. Vroeger waren ze er niet, of hadden de

*àn"àn er geen geld voor. Want armoe was er wel, armoe en

ziekte. Hardïerkàn voor een karig loon. En al was er dan humor'

àiË i" 
".toch 

nog. De romantische straatjes die de diabeelden in

Ju §n"tt-ko"pel ïns te zien gaven, mogen dan z'rjn verdwenen'

de romantiek is er nog. De sóhilderachtige wijken van het.oude

ÉótiàtOà., die zo dik;/Uls op het doek zijn vereeuwigd' ziin.er
nlàirn"".,'raar daarvoór in de plaats zijn moderne wijken geko-

men, met kleuren die ons oog strelen.
óu". a" Coolsingel, bruisenà van leven, weerklinken de slagen

van de klok in dé Laurenskerk, het hart van Rotterdam' al eeu-

*"n f àng. Daar ook is op 5 mei jl. de. C-70 manifestatie officieel

J*p".0". Èn b'1 1"d"." slag van de klok.van die kerk dring-t het

t";;U i;",, dàt-, ondanks aÏe tegenspoed die deze stad heeft on-

à"rroïà"n, wij'dankbaar moeten zijn dat de wederopbouw met

Ëàn à"ig"iuXd voortvarendheid heéft kunnen_plaatsvinden. Een

wederopioíw die nu wordt gevierd met de C-70, een tentoon-
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stelling die zich niet beperkt tot één terrein, maar de gehele bin-
nenstad omvat, de bevolking erbij betrekt, die zich uit in muziek,
zang en toneel.
Daarom heeft het ook geen zin terug te denken aan die,,goeie
ouwe tijd", want zo goed was ze niet als wij het eens op de ke-
per beschouwen. Welvaart is deze stad deel geworden' blijd-
schap daarover die zich uit in deze grootse manifestatie.
Langs mij slentert het publiek, goed gekleed, vrolijk; zrl hebben
er obk alle reden toe. Deze moderne tr.;d mag dan minder schil-
derachtig zijn dan wij menen te zien op oude platen, ze heeft ons
in ieder geval ook veel goeds gebracht, gemak en een degelijk
bestaan.
De beiaard in het stadhuis laat nu de klanken van het carillon
over de stad uitstromen, die nog worden overgenomen door een
carillon op de Lijnbaan. En gesterkt door deze klanken verlaat ik
mijn zitplaats en schaar mij weer temidden van het publiek om
andere expositieruimten te bezoeken, want onder de indruk raakt
men gewis en men heeft nu de kans zijn nieuwsgierigheid naar
wat de afgelopen jaren ons hebben gebracht, te bevredigen.

x§Eí #'::
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Op 21 mei jl. is officieel bekend gemaakt dat bij de Odense Steel
Shipyard Ltd. in Denemarken, door Shell lnternational Marine Ltd.
een order is geplaatst voor vier tankers, elk van 256.500 ton
draagvermogen.
Samèn met de vier tankers van 272.500 ton deadweight die reeds
in aanbouw zijn bij de Chantiers de l'Atlantique te St. Nazaire in
Frankrijk (reeds aangel<ondigd in ons april-nummer), betekent dit
een tonnagevergroting van ruim 2 miljoen ton draagvermogen van
de vloot van de KoninklUke/Shell.
Deze acht tankers zullen in de loop van 1973/1975 worden opge-
leverd, doch het is nog niet bekend onder welke vlag zij zullen
gaan varen.
Sheil lnternational Marine onderzoekt thans de mogelijkheid om
nog meer schepen voor het vervoer van ruwe olie, in de tonnage-
klaise van 250.000 ton, te bestellen, doch ook nieuwbouworders
voor schepen van 20.000/40.000 ton kunnen worden verwacht,
zulks voor het vervoer van geraffineerde produkten.
Deze vlootuitbreiding is mede gebaseerd op de voorspellingen
dat het olieverbruik in de Europese landen in de komende tien
jaar met btjna 61/20/6 per jaar zal toenemen.



EXPO 70
en de

ARCAiden !

Kaot. Sandee van de ,,Arca" zond ons een door
stuurmansleerling G. J. C. van Eeten opgesteld
verslag van een-bezoek aan de EXPO 70 door
een aàntal opvarenden van zun schip, hetwelk
wii hieronder laten volgen.
Oí 22 maart 1 970 deden we Yokkaichi aan, een

haven in de buurt van Osaka. Reeds dagen van
tevoren was afgesproken dat er een bezoek ge-

bracht zcu *oróen aan de zo dikwijls in dagbla-
den en tijdschriften beschreven wereldtentoon-
stelling. 2odra heï schip lag afgemee.rd, kwam
de agènt aan boord, helgeen de man beter niet
had Ëunnen doen, want nauwelljks had hrj een

voet aan boord of onze gezagvoerder pakte

hem in zrjn kraag en vroeg de onfortuinlijke ot
hii enkelè informaties voor ons kon inwinnen'
Oídanks de aanvankelijke schrik zijnerzrjds'
was het resultaat dat we de volgende dag, toen

de Japanse zon nog onder de horizon stond,
oostonden in heviqé koude. Onze groep be-

siond uit de volgeride personen: Kapitein P C

D. Sandee, mevr. B.N E.N. van Westendorp-
Wijsen, echtgenote van de 1e stuurman, radio-
officiel A. H. C. J. Born, hoofdwerktuigkundige
J. van der Stel, 4e werktuigkundige J' M van

der Wal, de heer S. Y. T. M. Andela, momenteel
assisteni, en ten slotte leerllng-stuurman G J

C. van Eeten, die - 
aangezien hij een enorm

lunchpakket voor de hele groep meesjouwde -wel als het beste ,.paard" van de stal mocht
worden beschouwd. Over het lunchpakket zul-

len we het verder maar niet hebben, want de

HoVo had deze zulke afmetingen gegeven dat

ie er al ziek van werd als je er alleen. maar naar
keek, laat staan het monster moest dragen'
ln gereserveerde zitplaatsen gezeten van de
feloékleurde Kintetsu Express, die ons van

Yoikaichi C.S. naar Osaka bracht in een tijds-
bestek van twee uur, werden we al spoedig
welkom geheten door bevallige Japanse schoon-
heden, àie stewardessen bleken te zijn' Zoe-
mend over de rails, door dalen, door tunnels en

over heuvels van het Japanse hoogland werden
we naar Osaka gebracht, vanwaar wij per
metro en daarna rÉet de Expo Express regel-
recht naar de hoofdingang gingen. Van daar at
ging alles van een Ieien dakje, want overal
àtoíd"n wegwuzers naar de verschillende pavil-
joens.
Àls goed chauvinist bezochten we eerst het Ne-

derlàndse paviljoen, waar wU werden opge-

wacht - aithans dat dachten we - 
met rolle-

tjes drop of echte oliebollen. Maar helaas, de

iesillusie was groot, geen van dit alles Toch

besloten wi.j naàr binnen te gaan en te kijken
wat het vadérland voor deze gebeurtenis te bie-

den had. Weer werden wij opgewacht door een

lupun"" hostess, trouwens er waren er meerde-
ren, want bij elke roltrap was er een o.nder.en

boven gepoóteerd, die ons op vriendelUke wijze
órop atÏent maakten dat ook op een.roltrap.de
voeten bi.l het begin en aan het einde opgetild
dienden te worden.
Via films en dia's kregen wij een blik te zien

van het echte Nederlandse leven, zoals Anton
Geesink in actie, mammoettankerbouw, onze

nationale kampioenen op het gebied uul
schaatsen, zwemmen, wielrennen en nog veel

rn""r. op sportgebied. Verder echte Hollandse
festiviteiten, zóals carnaval, Sinterklaas en

10

bierfeesten; ook oliebollen, de K.L M. en ha-

ringvisserij, alsmede de Deltawerken kwamen

in éen mengelmoes oP ons af'
Eenmaal weer buiten, waren de menin,gen over
het paviljoen wat verdeeld. Of dit er de oorzaak
van was zullen we in het midden laten, maar bij

de volgende stand splitste de groep zich even,

want d"e ene wilde postzegels kopen, terwijl de

andere zich op het lunchpakket wierp. Dit laat-

ste was op zichzelf een geluk, daar hierdoor
het gewichi - zij het heet weinig - 

werd gere-

duceerd.
Op het Russische paviljoen troffen wlj elkaar
weer. In dit immense paviljoen was meer opge-

steld dan wU verwachtten. Alles wat in dat
enorme land te koop is op het gebied van revo-
lutie, ruimtevaart, industrie, wetenschap en cul-
tuur, kortom te veel om allemaal op te sommen,
was er ten toon gespreid. ln dit gebouw raakten

wii - 
om het maar populair ie zeggen - 

de

sríarks kwiit, deze had namelijk meer belang-
siellino voór de elektronische afdeling. Enfin'

die zo"u wel weer opduiken. Buiten op de irap-
pen kregen onze gezagvoerder en de hoofd-
werktuig-kundige trek in een eitje en d-eze.wer-

den daí ook met smaak verorberd. Doch dit
àr"n"r"nt bleef niet onopgemerkt, want een of
andere officier vond het noodzakelrjk om dit
duo maar tegelijk op de foto vast te leggen'

Waarschrjnlijli zag hij er een prijs in op de een

of anderé fótotenloonstelllnq of hij had gevoel

voor humor, gezien de achtergrond'

,, . . . hii had gevoel voor humor . ' '" ' Kapt'

Sandee en 4e wtk. Van der Wal laten het zich

goed smaken onder het toezíend oog van mevr'

Y:n.*u"r"niorp, 
echtgenote van de 1e stuur-

Terwijl het eitje langzaam naar binnen schoof,
kekeí wrj ,onà naai de menigte om ons heen'

Er liepeí allerlei groepjes rond, soms geleid
door een man met een vaandeltje of vlaggetje,
in opzichtige kledr.l of met een schreeuwende
stem. De leden van de groep waren weer ge-

kenmerkt door sjerpen, hoeden, petten ot an-

derszins. Af en toe zagen wij er een die zijn
qroep kwijt was en die met de moed der wan-
Ëoop a"ré probeerde teruq te vinden' Er waren

zelfs leideis die wanhopig naar hun groep
zochten.
Per lopende band lieten wU ons naar de volgen-
de geiegenheid brengen. Hoewel wij ons. voel-
àen"als"een fabrieksprodukt op die band, was

het toch een aangename verpozing, vooral om-

dat we al de hàle trjd hadden gelopen, iets
waar je aan boord niet meer zo aan bent ge-

wend.
Ofschoon de band ons naar het Amerikaanse
ouuitio"n bracht, hebben wrj deze niet bezocht'
daar'wlj de schrik van ons leven kregen toen

*ii d" ,rt.u zagen die voor de ingang stond
oJoàsteld; e"n ànorm lange rrj die in allerlei
x|d t<ets en bochten bij de ingang begon en

Jaar. ook weer eindigdè. Wij zochten daarom

maar naar een minder druk evenement, temeer

;;;;;U toch in tudnood raakten en niemand er

iets voór voelde óm te laat aan boord terugae
f."r"n * daardoor achter te moeten blrjven' Op

de terugweg naar de uitgang deden wtj n,o9 "f-
kele kle'ineó paviljoens aan, waaronder dat van

Koewelt, waar wi.l een staaltje van Oosterse
oastvriiheid ondervonden Hier kregen wU.in
ËËn-fàïtoottl" echte Japanse thee en Arabische
too*i" o"."tu"erd, dit alles zonder suiker en

À"rX. O;, de gastvruheid van deze mensen niet

iË- t*àt""n, Ëronkón we deze dranken heel

voorzichtig op. Na onze dank te hebben uitge-

"oroto"n 'irerd de ierugtocht naar de,'Arca"
aanvaard. Helaas konden de gezagvoerder' de

hoofdwerktuigkundige alsmede de 4e wtk het

laatste evenelment niet meemaken omdat wij af-

,allig *"rden en besloten onze eigen weg te

gaan", waar wij geen sput van kregen'
Ëu"n'uoor. dó iitgang roken wij namelijk een

zeÀr bekend gerrí", àat afkomsti,g bleek.te zijn

;;; 
";; 

BelgËch kraample, waarvan a9 $a!3me
ons halve iunchpakket gezien moet hebben'

want zonder dat er een woord van onze t<ant

*às oeuatten, vroeg zrj of wij Ollanders waren'

VàÀrËtttpr"k"nd kolnden wij nu toch ee,n. portie

oliebollen consumeren, waarna toch echt in al-

ËrUf J" t"rrgtocht moest worden aanvaard'

Mei vallen ó opstaan slaagden wrl er in, de

noerle trein naar Yokkaichi te pakt(en te KrU-

ËàÀ. *uurin wij ook de overige ARCAicen weer

àantroffen. Vlak voordat wij uitstapten Kregen

*il ""g 
àén slokie inlandse whisky van een Jq-

ou'nn"i aanqeboàen. welk aanbod wrj niet af-

Iio"g"", al 
"neeft dit ertoe geleid dat ,if lY rn"t

zwee"tdruppels op m1n voorhoofd tracht dlt ver-

siao uit te'tikken. wat vanzelfsprekend door een

en ànder niet zo gemakkelljk gaat'

(Noot redactie: ondanks de druppels op .het
voorhoofd is stuurmansleerling Van Eeten daar

anders wonderwel in geslaagd, waarvoor gaar-

ne onze dank).



WIJ
SPRAKEN
MET

Temidden van alle voorbereidingen die een ver-
huizing naar een ander land met zich brengt
troffen wij de heer Van Bennekum en echtgeno-
te aan. Dat andere Iand wordt Frankrijk en aan-
gezien het geen dagelijkse zaak is dat iemand
na zrjn actieve leven vaste domicilie kiest in uit-
gerekend dat deel van Europa. vroegen wij me-
neer Van Bennekum, die elf jaar lang als chef-
kok brj Shell heeft gevaren, waarom nu juist
Frankrrjk?
,,Omdat ik dol op dat land ben", zei hij, ,,boven-
dien ben ik volkomen verfranst. U moet niet
vergeten dat ik al sinds 'l 928 thuis ben in
Frankrijk. ln zo verre dan dat ik vóór de oorlo.E
voor Van Ommeren voer en onze thuishaven
Rouaan was. lk kreeg daar kennis aan een
meisje, trouwde ermee en voilà, ik woonde in la
douce France." Er werd even gepauzeerd om
een sigaret op te steken en toen, half in ge-
dachten verzonken, ging hrj verder.,,lk sprak
net zoveel Frans als die asbak daar, voor mijn
vrouw was dat niet zo erg, als je pas getrouwd
bent, helo je niet zoveel woorden nodig, maar
de familie was er ook nog. Gelukkig had ik het
snel onder de knie. Als je de heie dag een
vreemde taal moet spreken, leer je het vanzelf
wel. Bovendien had ik daar allemaal Franse
kennissen en dat is zo fijn daar, ze zullen je
nooit uitlachen als je iets verkeerd uitspreekt,
ze doen echt hun lcest om je zoveel mogelrjk te
helpen."
Deze beleefdheid van de buitenlander in het al-
gemeen konden wrj, door eigen ervaring, alleen
maar beamen. Wij herinnerden ons maar al te
goed dat wU, voor de eerste keer in ons leven
in Parus in een restaurant zaten, trek in appel-
moes hadden en dus vroegen om,,purée de
pomme". Met een stalen gezicht bracht de ober
het bestelde en pas veel later kwamen wij er
achter dat dat nu níet bepaald correct Frans
was geweest.
Onze vraag of de heer Van Bennekum altijd het
beroep van kok had uitgeoefend werd ontken-
nend beantwoord, maar ,,het is altryd wel mijn
grootste liefhebberij geweest, koken en bakken.
AIs kind al. Mijn ouders hadden een café in
Rotterdam en als moeder dan druk in de weer
was om in de zaak de klanten te bedienen,
dook ik stiekem in de keuken en begon te kok-
kerellen. Mijn broertjes en zusjes stonden op de
trap en al wat ik bakte verdween gezwind in
hun monden. Maar ja, als moeder er de lucht
van kreeg, letterlrjk en figuurlijk, dan was het
van dik hout zaagt men planken. Ze noemden
me thuis trouwens Jan de Bakker. In mijn vrije
tiyd hielp ik bij een banketbakker in de buurt en
mUn,,loon" bestond dan uit gebroken specu-
laasjes. Als er nou niet veel kapot waren dan
liet ik ,,per ongeluk" een blik uit mijn handen
vaIIen."
Toch begon meneer Van Bennekum zijn carriè-
re niet als kok. Na het Mulo-diploma te hebben
behaald trad hij in dienst van de Rotterdamse
Bank, werkte er vijf jaar, had het best naar zijn
zin en toen, in 1925, kwam de krach. Er moest
bezuinigd worden en de eersten die er aan
moesten geloven waren de vrljgezellen. Ont-
slag, 23 jaar, en de banen niet bepaald voor het
opscheppen. Het werd varen, bij Van Ommeren,
als koksmaat, en dat betekende per dag een

de heer

B. van Bennekum

rnudje aardappels jassen, en wel dun schiiien
a.u.b. Ze aten toen drie keer per dag plepers, bij
ontbr.1t. iunch en avondeten. Via bediende klom
mereer Van Bennekum op tot salonbediende,
stond op de nominaiie om hoimeester te wor-
den, maar werd door zUn toenmalige kapitein te
jong bevonden en de rollen werden omge-
draaid: er werd weer een walbaan gezocht.
Toen de oorlog uitbrak was hij in Nederland,
maakte het bombardement van Rotterdam mee
en stak direct daarna zijn handen uit de mou-
wen en ging puin ruimen. Ondertussen zocht hrj
een mogelijkheid om naar Frankrijk uit te wrjken,
waar zUn vrouw zat, en bovendien veel minder
kans was om naar Duitsland gestuurd te
worden. Via een bevriende relatie Iukte dat en
belandde hr..y veilig in Rouaan. Daar werd ieder
baantje aangenomen waar geld mee te verdie-
nen was en dat duurde tot de bevri_.1ding van
Frankrijk in 1944. Een gouden tijd brak aan,
,,want", zoals meneer Van Bennekum vertelde,
,,de Geallieerden zochten mU aan om als tolk
op te treden. Doordat ik behoorlijk Engels
sprak was het een kolfje naar mijn hand, alleen
duurde het niet lang. De frontlrjn verlegde zich
naar het Noorden en ik wilde niet weg uit
Frankrrjk: om kort te gaan. na nog een poosje
bij een soort klachtenbureau gewerki te heb-
ben, waar ik b.v. claims die burgers op de Ame-
rikanen dachten te hebben, in het Engels moest
vertalen, gaf ik er de brui aan. Mrjn vrouw was
intussen gestorven, ik ging weer varen."
Schepen van allerlei nationaliteit werkte hrj af :

van Engelse tot Israëlische, van Noorse tot lta-
liaanse. En overal leerde hij wat nieuws op het

gebied van koken. Wat dacht u brjvoorbeeiC
van zoute-haring-soep? Daar zijn de Noren dol
opl In 1955 kwam hij bíj de Shell en is daar
gebleven toi het einde van zijn zeemansloop-
baan. En aangezien Shell ook daarna voor zgn
mensen zorgt, kon eindeliyk een oude droom in
vervulling gaan: de vakantie werd de laatste ja-
ren altijd in Frankrrjk doorgebracht, samen met
zUn tweede vrouw, die al spoedig leerde even-
veel van dat land te houden als haar man.
Steeds verder naar het zuiden trokken ze. Door
Dordogne heen, tot aan de Pyreneeën. Niet ver
daar vandaan, in Siran, werd een waar paradrjs
ontdekt. Toeristen komen er nog bi_.1na niet, het
landschap is heuvelachtig en er worden grote
kudden paarden gehouden. Daar woont nu onze
francofiel, cie heer Van Bennekum. Vanuit zijn
bungalow kan hij aan de ene kant de Pyreneeën
zien, aan de andere kant de Middellandse Zee.
Samen nret zun vrouw geniet hij daar van na-
tLrur en rust, de Franse keuken en de typische
dorpse sfeer van bijvoorbeeld de plaatselijke
markt, waar de boeren zelf hun eigen produkten
verkopen, soms alleen maar bestaande uit een
mandje eieren, wat sperzieboontjes of een paar
slierten knoflook.
De foto's die hil ons liet zien, brachten ons der-
mate in verrukking dat wij iedereen kunnen
aanraden om eens voor de verandering naar
die streek te trekken. En mocht u met de auto
gaan, overnacht u dan in Parus en volg het ad-
vies van de heer Van Bennekum: ga eens heer-
lilk eten in de Rue Verron, no. 12, ,,La Popote",
wat zoveel betekent als ,,de vette hap".

J. F. S.
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The beauty and the beasts
Men zou zich bij het aanschouwen
van bovenstaande foto kunnen af-
vragen wat deze te maken kan heb-
ben met Shell. Deze schoonheid en
haar twee gezellen dienen echter
om twee nieuwe Shell-produkten te
onderstrepen, dÍe door Shell Ne-
derland Chemie N.V. op de markt
zijn gebracht, namelijk:,,Canogard"
tegen wormen bU honden en
,,Shellgard Dogband" tegen
vlooien, teken en luizen. Beide pro-
dukten zijn uitsluitend via de die-
renartsen verkrijgbaar-

Slop chest
Ultbreiding is gegeven aan het aan-
tal schepen waarop een slop chest
wordt gevoerd. Gaven wU in deze
rubriek van het januari-70-nummer
reeds een opsomming van 10 sche-
pen die hiermede waren uitgerust,
thans worden alle schepen boven
de 50.000 ton voorzien van dit
,,winkeltje in het klein". Nog even
een opgave van het assortiment ar-
tikelen dat als standaard wordt aan-
gehouden:
tandpasta
tandenborstels
scheercrème
scheermesjes
after shave lotion
toiletzeep
Lifebuoy-zeep
waspoeder
inweekmiddel
Brylcreem
I uchtpostpapier
I u chtpostenvel o ppen

s.B.s.
Aan alle schepen is inmiddels een
exemplaar gezonden van de nieuwe
,,Shell Briefing Service"-uitgave,
getiteld: Quality Products and Ser-
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vices. Ook op kantoor is op alle
secties een exemplaar aanwezig. In
deze S.B.S. wordt beschreven hoe
aan de sterk verschillende vraag
naar aardolieprodukten van over de
hele wereld verspreide klanien
wordt tegemoetgekomen.

Financlering van Huizen

Onder verwijzing naar de publikatie
hieromtrent in het februarinummer
van ,,Tussen Schip en Ka" kan wor-
den medegedeeld dat ingaande 1

mei ,]970 een overeenkomst tot
stand is gekomen waarbrj de AIge-
mene Bank voor Hypothecair Kre-
diet N.V. voor het verstrekken van
nieuwe leningen in de plaats is ge-
treden van de N.V. Centrale Trust
Compagnie.
Leningen worden alleen verstrekt
indien zrj dienen ter financiering
van woningen die de employés voor
zelfbewoning hebben gekocht en
zullen opeisbaar zrjn wanneer het
dienstverband van een geldnemer
met Shell wordt beëindigd.
Nadere informatie is ten kantore
verkrijgbaar.

Uitkering tijdens arbeidsongeschikt-
heid
Tot dusver gold voor onze gehuwde
scheepsgezellen een speciale rege-
ling, op grond waarvan zij in Neder-
land in aanmerking konden komen
voor 10AoÀ gagebetaling tijdens
langdurige arbeidsongeschiktheid.
Met genoegen kan melding worden
gemaakt dat de Directie heeft be-
sloten voor alle scheeps,gezellen -gehuwd dan wel ongehuwd - 

bij
ons in dienst, die het voornemen
hebben opnieuw met een van onze
schepen uit te varen, in het vervolg
tijdens arbeidsongeschiktheid in
Nederland het ziekengeld dusdanig

aan te vullen dat de gage voor
1004/6 zal worden doorbetaald.

2 dagen werken, 1 dag lacht
Eskimo-werknemers brj de in Alas-
ka werkende oliemaatschappijen
hebben in doorsnee een gezin met
acht tot tien kinderen: men eet daar
uitsluitend vlees, ongeveer 80 kilo
per weekl Maar een runderlapje
kost in Alaska momenteel ongeveer
f 6,80 per pond en men zou een
flink salaris moeten hebben, wil
men zUn gezln behoorlijk kunnen
voeden. De eskimo komt dan ook
aan zijn eten door jacht op rendie-
ren en zeehonden, maar zo'n jacht
neemt een dag of tien in beslag. Op
advies van experts hebben de
maatschappijen nu hei volgende
werkschema vastgesteld: 28 dagen
werken aan de boortoren en 14 da-
gen vriyaf voor de jacht.

Zeeleiding
Binnenkort zal de eerste zeeleiding
van Zuid-Afrika in gebruik worden
genomen en wel bij Durban, waar
door de geringe djepte van het wa-
ter tot nu toe uitsluitend tankers
met een maximale diepgang van 38
voet konden binnenlopen. Deze lei-
ding heeft een lengte van 11/2 mijl,
bij een diameter van 40 inch. Aan
de nieuwe boei, met 16 zee-ankers,
kunnen schepen tot 200.000 ton me-
ren.

Mode-namen
We kennen ze allemaal wel, de
nieuwe namen en uitdrukkingen die
in snel iempo burgerrecht verkrij-
gen. Een goed voorbeeld is het be-
grip ,,inspraak" (waarover dan nog
het grapje de ronde doet dat we zo
druk zijn inspraak te bewerkstelli-
gen dat we niet meer tot uitspraken
komen).
Ook het woord mana,ger doet al ge-
ruime tijd opgeld, zozeer zelfs dal
we er naar streven het in de plaats

te stellen van de titel ,,kapitein".
We hoeven nlet llang te zijn dat dit
laatste woord uit het spraakgebruik
zal verdwrjnen, want de topfiguren
aan de wal worden tegenwoordig
immers aangeduid als ,,captains of
industry". En om in sttjl te blijven,
komen die dan in aanmerking voor
een plaats in een ,,stuurgroep",
Nu door de iniegraiie aan boord de
vertrouwde termen matroos, boots-
man, enz. in onbruik raken, wachten
we alleen nog op het moment dat
de juiste walfuncties worden ge-
vonden die met deze titels kunnen
worden aangeduid.

Zonder krukas
Burmeister & Wain zullen binnen-
kort in Kopenhagen beginnen met
de bouw van de eerste dieselmotor
zonder krukas, na reeds twee jaar
aan de plannen hiervoor te hebben
gewerkt. Alhoewel B & W in dit sta-
dium gsen verdere inlichtingen
wensen te verstrekken kan, na een
succesvolle proefperiode een der-
gelijke motor als een revolutie op
het gebied van de voortstuwing van
zeeschepen worden beschouwd, te-
meer daar het maximale vermogen
r- 30 M zou ziin. Daarbij komt
nog dat de nieuwe motor korter en
lager zal worden dan de tot nu toe
qebru ikel Uke.
Het kan echter nog wel enkele ja-
ren duren alvorens de studie en
proeven zullen worden afgesloten.

Shell-winkel
Reeds enige tljd waren plastic vuil-
nisbakzakken niet meer verkrrjgbaar
in de Shell-winkel, doch deze zijn
thans weer opgenomen in het as-
sortiment, 20 stuks à f 1,90.

Zo maar een plaatje, dat echter
de zeevarenden die op Terschelling
wonen goed zal doen, want dit
bootje brengt hen weer naar huis
aan het einde van de dienstperíode.
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De eerste mijlpaal is bereikt bij de door de Maatschappij
georganiseerde cursussen,,TECHNISCH ONDERHOUD".
Vijftig cursisten zijn thans door de Bedrijfsschool van Shell
Nederland Rafíinaderij N.V. gedurende een zes-weekse
opleiding wegwijs gemaakt in de vaardigheden vereist voor
een vakbekwame scheepsgezel in de algemene werkploeg
aan boord van onze schepen.
En met de door hen tijdens deze opleiding opgedane
ervaring in !assen, draaien, boren en ander onderhoudswerk
zoals dat aan boord van onze schepen voorkomt, dragen zij
bij tot hef opvoeren van de prestaties rran onze scheepsge-
zellen.

De laatste instructie . . .

V.l.n.r.: Th. v. d. Heem (docent), P. v. d. Toorn (seheepsgezel a w), l.
Luykenaar (scheepsgezel alw), l). Adema (scheepsgezel a'w). D- Benne
(docent), H. L. Klop (scheepsvoorman) en 

- 
gedeeltelijk zÍchtbaar 

-N. l. H. J. Griek (scheepsgezel alw).

Scheepsgezei alw P. v. d
nen aan de draaibank.

Toorn geeft een demonstratie van zíjn kun-

. en nu aan de slag.
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Met regelmatige tussenpozen worden bUeen-
komsten georganiseerd voor C.N.O.O.K.S.-
leden; in de wandeling is deze vereniging beter
bekend als de Oud-Roest-CIub, en nu deze
naam gevallen is weet ieder natuurluk wat we
bedoelen.
Gebruikelijk is om van zo'n bueenkomst een
foto te publiceren en daar dan een passend
onderschrift bij te plaatsen, waarmede deze ge-
legenheid wat ,,Tussen Schip en Ka" betreft, op
voldoende wuze is gemarkeerd. Weet u, als
buitenstaander vind je deze procedure vol-
komen normaal, want het merendeel van de
evenementen op dit gebied krijgt een zelfde
publieke aandacht. Tot het moment dat je zelf
wordt uitgenodigd om er bij aanwezig te zun.

Aanvankelrjk is je reactie, dat je na tien jaar
dlenst bij de Shell je eerste speldje krijgt, en
tien jaar vöör je pensioen blijkbaar je eerste
uitnodiging voor het bijwonen van een reunie
voor gepensioneerden (zeker bij wijze van
voorbereiding I).
Maar als je eenmaal aan zo'n uitnodiging ge-
volg geeft 

- 
wat je bovendien bijzonder graag

doet - blijkt dat een belevenis te worden die
je niet licht vergeet. Je komt terecht in een
gezelschap waar je steeds meer oude beken-
den bl'rjkt te kunnen begroeten, wat dan wellicht
als een bevestiging van bovengenoemde ,,voor-
bereiding" kan worden aangemerkt, maar wat
je zelf beleeft als een hoogst plezierig gebeu-
ren. En weet u waarom? Wel, dat wil ik u graag

uitleggen - 
op gevaar af door de jonge garde

mentaal in het mausoleum te worden bugezet.
Maar dat risico heb ik er voor over. De reden
dan is dat je plotseling in een gezelschap te-
recht komt van in hoofdzaak tevreden mensen!
Neemt u het mij kwalijk als ik hier even bij stil
sta, en opmerk dat het voor degenen die tegen-
woordig veel geconfronteerd worden met men-
selijke verhoudingen, individuele problemen,
aanpassingsmoeilijkheden, eoz. een verade-

ming is in een gezelschap te verkeren waar in
meerderheid waardering bestaat voor hetgeen
in het verleden, en heden, is en wordt er-
varen? Terwijl dat verleden toch echt niet als
een ,,paradise lost" moet worden gezien en dat
ook zeer wel gerealiseerd wordt.
Mag ik het hierbij laten en veronderstellen dat
u verder genoegen wilt nemen met bijgaande
foto?

G. H. v. L.

G. N.0.0. K,s.

v.l.n.r.: Gezagv. P. Schaap, Supt. l. M. Maree, Hwtk. A. G. Bosrna, Hwtk.W. Levy.

in
tot
Aa
en
BeIN MEMÍIRIAM

Op donderdag 30 april 1970 werd aan boord van het m.s,,,Ac-
maea" op de reis van Rotterdam naar Funchal (Madeira) in de
vroege ochtenduren de officiersbediende

CHARLES VAN BERGENI-IENEGOUWEN

vermist.
Nadat aan boord alarm was geslagen, werd met enige ploegen
het gehele schip doorzocht. Daar dit geen resultaat opleverde
werd het schip op tegenkoers gelegd. Onder het houden van
verscherpte uitkijk werd teruggestoomd naar de positie van vorige
avond om 22.30 uur, het tijdstip waarop betrokkene nog aan

boord was gezien.

Op

Deze positie werd in de middaguren bereikt, waarna het schip

weer op de oorspronkelijke koers werd gebracht. Diverse schepen
in de buurt werden gewaarschuwd. Het zoeken werd voortgezet
tot het invallen der duisternis, echter tevergeefs.
Aangenomen moet worden dat betrokkene over boord is geraakt
en verdronken.
Bediende Van Bergenhenegouwen bereikte de Ieeftij.d van 24 iaar.
Nadat hij een zestal jaren als commis bU de Holland-Amerika
Lijn had gewerkt, trad hij op 5 november 1969 bíj ons in dienst.
Op 9 november vertrok hrj per vliegtuig naar Singapore voor te-
werkstelling aan boord van de ,,Acmaea". Na afloop van de dok-
periode van de,,Acmaea", begin april 1970, werd hij op zijn ver-
zoek wederom aan boord van hetzelfde schip geplaatst.
Gedurende de korte tijd dat betrokkene brj ons in dienst was,
hebben wij hem leren kennen als een bijzonder vakbekwame en

correcte bediende.
Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders en verdere familie-
leden. Moge hun de krachi worden gegeven om deze zware slag
met berusting te kunnen dragen.

M. J. MELIEF

Op 23 april jl. overleed op 62-jarige leefti.id de heer M. J. Melief,
oud-gezagvoerder van Shell Tankers N.V.
H1 verliet de Maatschappu op 1 juni '1959 met pensioen na ruim
30 dienstjaren.
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UtÍI ÍITP ERSÍI NALIA
(in de periode van Í6.4.70 t/m Í5.5.70)

GEHUWD:
6-5: W. M. J. de Kwant, 3e wtk., met mej- Y. Lodewijks;
B-5: E. S. Petrusma, 5e wtk., met mej. H. Kruithof;

14-5: F. van der Holst, 3e wtk., met mej. C. M. M. Tielemans:
15-5: H. R. Muijsson,4e wtk., met mej. A. J. B. Derksen.

GEBOREN:
13-4: Jeroen Peter Wolfgang, zoon van W. Beekman, 3e stm., en mevr.

A. M. A. Beekman-Coppens;
16-4: Barbara Martine Louise, dochter van P. H. Bakker, 3e wtk., en

mevrouw A. R. Bakker-van Munster;
Bastiaan Thomas, zoon van J. Visser, 2e wtk., en mevrouw S. A.
Visser-Selles;

18-4: Martin Andries, zoon van M. A. Diehl, 3e stm-, en mevrouw J.

Diehl-de Wolf;
23-4: Ellen lngrid, dochter van J. P. Kalkman, 3e wtk., en mevrouw M.

Kalkman-de Boer;
24-4: Lianne, dochter van A. J. Verheul, 3e stm., en mevrouw F. Ver-

heul-Verhaar;
5-5: Gabrièlle Franclsca, dochter van J. C. J. Walraven, 3e wtk., en

mevrouw A. M. Walraven-Ypma;
9-5: Johannes, zoon van J. L. de Bondt, 4e wtk., en mevrouw G. F. de

Bondt-Mulder.

AFLOSSINGEN VOOR VERLOF:
Gezagv.: W. J. de Haan, B. de Boer, P. C. D. Sandee, P. Buisman, J. l.

Boer, B. van Bcn, C. S. Duinker;
1e stl.: H. Edens, A. J. de Ronde;
2e stl.: L. A. Veer, P. Puijpe, D. J. van DUk, W. C. Padmos;
3e stl.: S. P. van Geuns, Fl. F. H. Kobessen, I. Veerman, L- H. Kramer,

R. A. Ratelband, J. H. Schurink;
4e stl.: R- Drenth, R. ,A. de Boer, P. G. van der Horst, F. Reusen, J. H. G.

Herbergs;
Hfd. wtk.: P. J. de Lange, A. L. Moerland, C. J. Vermeulen, C. de Witte,

J. H. M. Hanssen;
2e wtk.: E. Aanen, J. P. J. Reichwein, J. Slot, R. A. Risseeuw, Fl. van den

Berg, P. C. W. Enders, J. Hensbroek, H. H. Apfel, D. van der Hoek,
L. Buitenkant;

3e wtk.: ). C. Zwart, N. P. Dekker, J. H. C. Viertelhauzen, M. J. Parent,
F. van der Holst, W. S. M. Drent, B. A. Sinnema, H- A. M. Heyens;

4e wtk.: R. Gesterkamp, J. H. Dor, A. Meesters, J- B. Krijnen;
5e wtk.: H. M. Kleevens, J. Penning, R. A. Niessen, H. J. Advocaat,

J. Sprey, D. E. F. Bernardus, G. J. Afink, P. A. van Splunter, R. C.
Duyts, R. G. Visser, W. van den Dobbelsteen, C. Brasser, J. A. Swiers,
P. N. Droog, W. J. Smit, C. W. van der Vos, A. J. Zoo, J. C. van Koten,
H. van Os, J. C. F. Monkel;

scheepsvoorman: A. B. van Essen;
scheepsvaklieden ll: N. van Marwuk, A. P. M. van den Elshout, C. de

Koning; J. P. J. Heijmans;
scheepsgezellen a/w: H. T. Goverts, V. Osnabrug, P. van de Zee, C. den

Boer, R. van de Wal, H. E. Flohr;
aankomend scheepsgezellen a/w: R. G. Kemink, C. Vogelzang, M. Pape,

J. A. Bouwman;
hoofd voeding: J. Poot;
scheepskok: J. A. Franken;
bedienden: H. J. M. Taken, D. Seip, D. van Ginkel, C. Poetiray;
bedienden a/d: R. van Duinen, A. de Gans;
koksmaat/bakker: T. P. W. Rutten;
jongen a/w: J. M. Testroote.

TEWEBKSTELLINGEN EN OVEBPLAATSINGEN:
m.s. Abida: wnd. 2e stm. G. J. Olieman, wnd. 3e stm. J. B. van Opber-

gen, 4e stm. E. J. B. Seele, 5e wtk. D. Zwierenberg;
m.s. Acteon: Hfd. wtk. J. B. Biondina, 4e wtk. H. A. Meissner, 5e wtk-

M. W. M. van der Burgh, scheepsvakman ll J. J. M. Lous;
s.s. Arca: Gezagv. A. Boddé, 4e stm. R. A. Reddering, 3e wtk. O. de

Roos, radio-officier A. D. Sinjorgo;
s.s. Atysr 2e wtk. J. l. Brangert, 3e wtk. R. G. M. Kauffeld;
m.s. Camitia: 2e wtk. O. A. van de Want;
s.s, Capiluna: Hfd. wtk. R. G. Pleters, wnd. 4e wtk- J. G. van Werd;
s.s. Capisteria: 1e stm. J. de Jager Sr.,2e stm. C. Verburgt, hfd. wtk. C.

G. Pusch, 5e wtk. G. van Berghem;
s.s. Capulonix: Gezagv. G. Arkema, 2e stm. B. H. Weersma, wnd. 3e

stm. M. van der Heiden, 5e wtk. Y. Vreugdenhil, 5e wtk. J. J. Ceelen;
m.s. Cinulia: 4e stm. T. E. M. den Ouden;
m.s. Dalliar radio-officier B. Visser, scheepsgezel alw G. Z. Spaans,

scheepsvakman ll C. W. M. Janssen, bediende W. D. Anthonio;

m.s. Diadema: Hfd. wtk. H. W. H. Buitenrust Hettema. 4e wtk. R. i. Bos-
man, radio-officier R. van den Berg;

m.s. Diloma: 2e wtk. P. Stachelhausen;
m.s. Dione: scheepsvoorman l. Drjker, scheepsvaklieden ll: F. ). Írijze-

laar, M. Huyskens, scheepsgezellen a/w: J. H. T. M. Vissers , J. G.
Koek, A. Loor, W. C- M. Overkamp, M. Martinez, aankomend scheeps-
gezellen a/w: J. A. van Haarlem, R. E. Riedewald, hoofd voeding E. T.
P. van Boles, scheepskok T. A. F. Janssen, bedienden: J. L. Lang-
straat, E. J. Eradus, Th. van Uite(, bediende a/d B. H. Nelissen;

s.s. Kabylia: wnd. 2e stm. J. L. Pelle, wnd. 3e stm. W. L. Westhoff, 4e
stm. P. L. Baan, 2e wtk. F. G. Krijgsman, 4e wtk. B. Tienstra;

s.s. Kalydon: 2e wtk. A. K. van 't Blik;
s.s. Kara: wnd. Gezagv. F. Minkels, wnd.2e stm. W. van der Meulen,

wnd. 3e wtk. J. W. van der PIas;
s.s. Katelysia: wnd. 3e wtk. i. A. M. Leer;
s.s. Kelletia: Gezagv. D. P- Klip;
s.s. Kenia: 3e stm. D- van Eijk, wnd. 2e wtk. H. G. W_ Meyer;
s.s. Kermia:2e wtk. F. L. Alexandre,5e wtk. H. J. Koopman;
s.s. Khasiella: 5e wtk. J. H. Verhaaf, bediende a/d J. M. pronk;
s.s. Kopionella: 4e stm. J. J- A. M- van den Bos, wnd. 3e wtk_ K. Verf;
s.s. Koratia: wnd. Gezagv. K. Poort van lngen, wnd. 4e wtk. G. J. Vinger-

hoed;
s.s. Korenia: 3e wtk. B. B. de Ridder, 5e wtk. W. H. F. Leen, radio-

officier G- A. van Egmond;
s.s. Kosicia: wnd. 2e stm. G. van der Oord;
s.s. Kossmatella: Gezagv. A. G. van Gent, 3e wtk. H. Blankvoort;
s.s. Krebsia: wnd. 3e stm. H. den Ouden, scheepsgezel a/w A. J. Hes-

sing, scheepsvaklieden Il: W. H. Klein, B. J.- Boon, aankomend
scheepsgezel a/w A. Sliep;

HUI,VEIIJK UAN DE MAAND
Tulpen uit Eindhoven omzomen deze maand het bruidspaar in
,,Tussen Schip en Ka". Op donderdag 14 mei jl. traden aldaar in
het huwellk 3e werktuigkundjge F. van der Holst en mej. C. M.
M. Tielemans, naar wie onze gelukwensen uitgaan.
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C- J. de Fouw
scheepsvoormon

1945-30.5-1970

A. P. L, v. Vriioldenhoven
scheepsvokmon I

t9ó0,30.5 - 1970

K. Koèteh
5e wtk,
per I 5.5

A. D. Solomons
ll.wtk.
per 1.5

s.s. Kryptos: Hfd. wtk. W. A. van Rooijen,5e wtk. D. L. Elsman;
s.s. Lovellia: 2e wtk. C. J. den Hollander, 5e wtk. R. A. de Lijster,

radio-officier E. J. C. H. van der Ploeg;
s.s. Macoma: Gezagv- W. Kuijper, 5e wtk. R. A. M. Haffert, radio-offi-

cier P. L. Linders;
s.s. Metula: 3e stm. R. Lawerman, ll-stm. G. J. C. van Eeten;
m.s. Neveritar Hfd. wtk. T. H. J. Feldberg, wnd. 4e wtk. G. D. Reybroek;
m.s. Nliso: 2e wtk. H. E. NUzink;
s.s. Ondina: Gezagv. F. Menninga, wnd. 3e wtk. L. l. Feunekes, wnd. 4e

wtk. R. F. M. ten Hoonte;
s.s. Onoba: wnd. 3e stm. R. van der Voort, wnd. 2e wtk. A. G. M. Wit-

ten, wnd. 3e wtk. A. J. Breeuwsma, 4e wtk. R. R. Brouwer, radio-
officier D. J. Hagen;

s.s. Patro: Gezagv. J. van der Velden, 3e stm. P. Vijfhuize, 5e wtk. W-
K. de Voogd, radio-officier J. M. J. M. van der Vorst:

s.s. Philidorar 4e stm. B. W. Bakker;
s.s. Philine: wnd. 2e wtk. J. Kruijsse;
s.s. Philippia: 3e stm. L. G. P. de Groot;
s.s. Sepia: Hfd. wtk. J. P. Hasenack;
s.s. Vasum: 1e stm. J. E. Dekker 2e wtk. K. P- Kaal,5e wtk. H. F. de

Leeuw, 5e wtk. W. Loendersloot, radio-officier J. C. M. Nederpelt;
s.s. Viana: 1e stm. P. R. van Kranen,2e stm. G. A- M. Dorren,5e wtk.

T. J. R. Eggink, ll.-wtk. A. D. Salomons;
s.s. Vitrea: wnd. 3e stm. F. B. Visser, 4e wtk. L. Timmer;
s.s. Vivipara: 4e stm. B. M. Stubbe, 5e wtk. A. A. Konljnendijk;
s.s. ZaÍra: 2e stm. J. S. de Jong, Hfd. wtk. M. J. Moerland, 4e wtk. K.

Stobbe, radio-oficier W. F. Baidenmann.

TIJDELIJK TEWEFIKGESTELD OP KANTOOR:
Hfd. wtk.: R. N. Groen.

TERUG VAN TIIDELIJKE TEWERKSTELLING SHELL B.P.-NIGERIA:
1e stm.: P. R. van Kranen.

AANGESTELD ALS:
Gezagv.: B. de Boer;
2e stm.: F. M. J. van de Laar;
3e stm.: H. J. de Vries;
4e stm.: F- van der Meyden;
Hfd. wtk.: C. l. Vermeulen

BEVORDEBD TOT:
scheepsvakman l: L. P. C. Mommers.

BEHAALDE DIPLOMA'S:
1e stuurman G.H.V.: 2e stm.: S. Termeer;
2e stuurman G.H.V.: 3e stm.: G. van der Oord;
3e stuurman G.H.V.: 4e stm.: F. van der Meyden;
,,C+h.": 2e wtk.: J. B. J. Jonker, H. J. Kievit;
,,8": 3e wtk.: O. de Roos, W. M. J. de Kwant;
,,A/B-th.": 5e wtk.: J. G. van Werd;
,,MVD": 5e wtk.: A. W. van Sluijs.

M UTATI ES ïIiÍAIP ERSÍI Í'I EEL

OVER IN TIJDELIJKE DIENST ASIATIC PETHOLEUM CORPOBATION
TE NEW YORK:
1e stm.: R. J. Wyrdeman.

OVEH IN DIENST SHELL NEDERLAND RAFFINADERIJ N,V.
ROTTERDAM:
3e wtk.: P. Zandstra.

OVER IN TIJDELIJKE DIENST CURAQAOSE SCHEEPVAART
MAATSCHAPPIJ:
4e wtk.: E. P. Walop"

III DIE]IST GETREIIEII

Mei. J. A. Wildschut
sectie DF/l

per 1.5

UIT DIENST:

1-5-70: A. l. W. van Zweden - sectie DFF/1 .

OVEBGEPLAATST:

1-5-70: Mej. J. R. R. Wils van sectie DFM/3 naar sectie DFf1.

R edactiecomm issie:
G. W. Bakker
A. Baljet
l. J. A. van Dommelen
G. H. van Leeuwen
E. van 't Slot
W. N. Wouters, voorzitter
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