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K0iltI|KUJKE oil0ERSCHEil[ltG
Wij ontvingen bericht dat ter gelegenheid
van de verjaardag van H. M. de Koningin,
het Haar heeft behaagd scheepsvoorman
C. Poot de eremedaille in zilver, verbon-
den aan de orde van Oranje Nassau, te
verle nen.
Op 30 april jl. werden zowel mevrouw als
de heer Poot in verband met deze Konink-
Iijke Onderscheiding gelukwensen toege-
zonden. Wanneer de ,,Neverita" in Neder-
land zal zÍjn teruggekeerd, zal de officiële
uitreiking plaatsvinden, bij welke gelegen-
heid wij hierop zullen terugkomen.

EURÍlPÍlÍlRT
Tot voor kort werden in Europoort, zoals
overal gebruikelr-1k, de aanwijzingen aan
merende schepen gegeven via de mega-
foon. Gezien de berichten bU het met de
megafoon overbruggen van de afstand
tussen steiger en de grote, hier afmerende
schepen, ook door weersomstandigheden
nogal eens werden misvormd, is thans
dispensatie verkregen om voortaan ge-
bruik te maken van kanaal 6 van de mari-
fooninstallatie, die normaal slechts is be-
stemd voor verkeer tussen schepen on-
derling.
De over dit kanaal door te geven berich-
ten blijven vanzelfsprekend beperkt tot de
aanwijzingen voor het meren zelf, zoals de
nog resterende afstand tot de steiger,
hoeveel meter nog vooruit respectievelijk
achteruit, enz.; iedere andere communica-
tie is verboden.
Verder ligt het in de bedoeling alle stei-
gers van de lnstallatie Europoort uit te

rusten met ,,sonic moorlng recorders", ap-
paratuur waarblj met behulp van ultrasoni-
sche echo's de naderingssnelheid van de
tanker en de afstand tot de wal worden
bepaald. De afstand wordt weergegeven
op grote verlichte wijzerplaten. De snel-
lreid wordt als veilig of onveilig weergege-
ven via een verkeerslichteninstallatie die
op de steigers wordt opgesteld. Vanaf de
tanker kunnen loods en gezagvoeder het
,,verkeerslicht" waarnemen en al naar ge-
lang dit rood, oranje of groen is, hun con-
clusies trekken en maatregelen nemen.
Dezc volautomatische bewakingsmethode
bU het afmeren, waarmee in Europoort uit-
gebreide proeven zijn genomen, is unlek
in Nederland en zal op vele Shell-raffina-
derijen worden toegepast.

r{tGER!Ë

Op 6 april jl. werd door de Shell-BP Petro-
Ieum Development Company of Nigeria
Ltcl medegedeeld dat in de loop van 1970
een groct aantal activiteiten zal worden
ontplooid, o.a. op het gebied van explora-
tie en exploitatie, aanleg van pijpleiding-
netten alsmede de bouw van acht nieuwe
opslagtanks voor ruwe olie br..1 Forcados,
elk met een capaciteit van 100.000 ton.
Met een en ander is een bedrag gemoeld
van niet minder dan 565 miljoen gulden.

BESTRIJIIIl{G
(lTIEUER(llITREITI TI IIG

Op 8 april jl. is met medewerking van
RUkswaterstaat en de baggermaatschappij
,,Adriaan Volker" op ongeveer 25 km uit

Eerst w'ordt water gespoten, daarna wordt het
met chemicalie behandelde zand geleidelijk
eraan toegevoegd.

de kust, ter hoogte van Hoek van Holland,
met de speciale sleephopperzuiger ,,Geo-
potus VIl" een praktijkproef genomen met
de Shell ,,bezink"-methode, als sluitstuk
van een serie research-experimenten. Bij
deze methode, die door het l<.S.E.P.L.
werd ontwrkkeld ter bestrrjding van olie-
verontreiniging op zee, wordt de olie tot
zinken gebracht door haar te verzwaren
met zand. HÍervoor was het echter nodig
stoffen te vinden die er voor zorgen dat
lret zand door de olie wordt bevochtigd
(oleofiel wordt gemaakt) en wel zodanig
dat de olie zich permanent aan de zand-
korrels hecht. Hiervoor is juist die chemi-
calie gezocht die onschadelijk is voor
vis, plankton en andere in zee levende
organismen. De ,,Geopotus Vll" is uitge-
rust met twee spuitbomen van elk 20 me-
ter, waaraan een twintigtal spuitstukken is
gemonteerd. Eerst over enige tijd zal be-
kend kunnen worden gemaakt in hoeverre
deze praktrjkproef als volledig geslaagd
kan worden beschouwd.

M EI.FIL(ISÍlFIE
,, . . . als wU niet de gelegenheid aangrepen om hier onze hulde te
betuigen aan de heldenmoed van de mannen van'swerelds tanker-
vloten . - ."

(uit een rede von de heer H. W.
Rowbottom, hooÍd von het Morine
Deportment von de Anglo-Soxon,
gehouden op 30 september 1947)

Wij moesten daaraan terugdenken toen
wij een scheepsvoorman zo rustig hoor-
den vertellen hoe hij de oorlog varend
heeft doorgebracht, op schepen die onder
het bereik lagen van vijandelijke vliegtui-
gen, over zeeën waaronder duikboten
loerden.

ln mct lrem deden duizenden dit, hun ge-
wone plicht, die echter door de omstan-
digheden die toen heersten verheven
werd tot een niveau dat ons thans wel-
haast onmogelrjk Irlkt.

De jongeren onder ons mogen het de ou-
deren vergeven wanneer in dcze mei-da-
gen onze gedachten nog eens teruggaan
naar die trjd van angstige spanninq. van
verlangen naar vrede, van bangheid om
lret hart en van vreuqde na het bereiken
van de niet eens altijd veilige haven.

Tijden waarin velen het leven lieten, ook
van onze vloot, tijden die naar rvij allen
hopen nooít meer zullen terugkomen, al
lijkt het soms dat de lerinq die er uit te
trekken viel, niet door iedereen in deze tu-
multueuze wereld is begrepen.

Staande op het dek van een van onze tan-
kers, met de zee in al zijn pracht maar ook
met zun soms zo mysterieuze melodie om
ons heen, herdenken wij al degenen die
hun leven gaven, voor onle vrede en vrij-
heid.
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Op 19 december'i 969 is de,,Geul" officieel in gebruik genomen.
Maar met havenwerken is het als met een nieuw huis in een
nieuwbouwwijk: er moet altijd nog wat worden gedaan in het huis
zelf, terwijl ook de omgeving nog verder dient te worden ver-
fraaid.

Alhoerryel de Geul dus in gebruik werd genomen en schepen met
een diepgang van 62 voet Europoort nu veilig kunnen binnenlo-
pen, zijn er bij de toegang nog wat schoonheidsperikelen, waar-
aan in de laatste maanden hard is gewerkt. Zo is thans het laat-
ste wrak weggehaald dat nog in de aanlooproute lag, terwijl
men doende is by de bochten in de geul, waar de tankers van
I<oers moeten veranderen, wat meer ruimte te scheppen.

Op de hierboven afgedrukte schets is aangegeven hoe de huidi-
ge situatie is b1 de toegang tot Europoort. Daar deze nog wel
wat problemen kan bieden bU het binnenzwaaien, heeft men de
werkzaamheden om te komen tot de definitieve toegang, zoals
weergegeven in de hieronder weergegeven schets, thans ver-
sneld en men hoopt op 1 april 1971 - negen maanden eerder

dan oorspronkelijk geschat - zover te zijn dat het verkeer dank
zij de splitsingsdam vroegtijdig kan worden gescheiden in dat op
weg naar Rotterdam en verkeer met Europoort als bestemming.
A,an de zogenaamde splitsingsdam wordt reeds thans naarstig
gewerkt; het oude zuiderhoofd - de pier die nog in de weg Ia§
om de splitsingsdam te bouwen - is al voor het grootste-deel
verdwenen. Zelfs is rRen reeds bezig de splitsingsdam zelf te
leggenl de onderbouw, d.w.z. het onder water Iiggende deel, is al
bijna klaar en plaatselijk is men reeds bezig aan de bovenbouw.
Ook is al het stadium bereikt waarin het water zowel door de tij-
deli.l'ke mond als door een opening bezuiden de splitsingsdam
stroomt; deze opening wordt met opzet nog zo klein mogelijk ge-
houden omdat er anders gevaar is van róndtrekstromen. Wàn-
neer de definitieve toegang op de juiste breedte wordt gebracht,
wordt om dezelfde reden de tUdelUke toegang zo snel mogelrjk
gedicht.

(Schetsen met toestemming overgenomen
uit Dagblad Scheepvaart van 11.3.70)
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HET ÍI]'IDERZÍIEK

NAAR DE EXPLÍISIES ÍIP TAI{KERS

Alhoewel het onderzoek naar de mogell-
ke oorzaak van de explosles aan boord
van de Shell-tankers ,,Marpessa" en
,,Mactra" alsmede van de Noorse tanker
,,Kong Haakon 7" ten tijde van het inleve-
ren van deze koprj nog niet is afgesloten,
kunnen uit de tussentijdse rapporten wel
enige conclusies worden getrokken.
Zoals bekend, waren alle drie schepen
van de 210.000 tons klasse en op de bal-
lastreis naar het Mldden-Oosten. ln elk
van de drie gevallen vond de explosie
plaats terwul de schepen in tropische wa-
teren voeren en de ruwe-olietanks werden
schoongemaakt met behulp van hoge-
druk-waterstralen. Ofschoon juist dit
schoonmaakproces aanleiding was om
hiernaar zonder verwijl een grondig on-
derzoek in te stellen, moet worden gesteld
dat deze methode, met in principe dezelf-
de uitrusting, reeds op ongeveer 300
ballast-/schoonmaakreizen was gevolgd
zonder dat er sprake was van een onge-
val. Trouwens, explosies tijdens het
schoonmaken komen toch al zelden voor,
de laatste dle vóór de recente op de we-
reldvloot van de Shell plaatsvond dateert
al van ruim 27 jaar geleden.

Onderzoekingen
Experts zijn van mening dat het tijdens het
schoonmaken onvermijdeluk is, dat er ge-
durende een korte periode een mengsel in
de tank aanwezig is dat als explosief moet
worden beschouwd. Vanzelfsprekend zijn
en worden altijd alle nodige voorzorgs-
maatregelen genomen om deze periode zo
kort mogelijk te houden, doch het ligt voor
de hand dat men bij de onderzoekingen
hieraan toch de meeste aandacht be-
steedt, temeer daar mag worden aangeno-
men dat de explosies plaatsvonden tijdens
deze periode. Grondig wordt nagegaan in
hoeverre er een oorzaak kan zijn geweest
voor ontsteking van dit mengsel, vermoe-
delijk een vonk, alhoewel ook andere ont-
stekingsbronnen, zoals heet metaal, niet
voor onmogelijk worden gehouden.
ln een toren die speciaal voor dit doel is
gebouwd in het Thornton Besearch Cen-
tre, liet men van een hoogte van 30 meter
voorwerpen door een explosief mengsel
vallen, om na te gaan of een vonk op die
wijze zou kunnen worden opgewekt. De
hoogte van de toren is gebaseerd op de
bijzonder grote tanks aan boord van der-
gellke mammoetschepen; de grootste
tank bij voorbeeld heeft een inhoud van
niet minder dan 23.800 kubieke meter.
Doch ook aan boord van schepen zijn

BIJ IIE Ií(IÍ}RPI.AAÏ:
Via de draaischijf op de bedieningstaÍel van het
kuststation Scheveningen, Radio kan een met
Selcal uitgerust schip, waar het zich ook be-
vindt, worden, opgeroepen - zie het adikel
over dit nieuwe oproepsysteem op pag. 6 en 7.

Folo: Loopuit & ReichenÍeld N.V., Purmerend.
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proeven genomen door een team van des-
kundigen, zoals degenen die met de ,,Me-
tula" uitvoeren nadat dit schip in het begin
van dit jaar had gedokt, zelf hebben erva-
ren. Met opzet werd dit schip uitverkozen,
daar het na de dokking schone en gasvrije
tanks had. Niet alleen op de rede van Lis-
sabon, doch ook in dezelfde wateren waar
de ,,Marpessa" en de ,,Kong Haakon 7"
werden getroffen, alsmede Iater nog op de
rede van Kaapstad, werden niet minder
dan 30 proeven genomen om elektrostati-
sche verschijnselen te kunnen onderzoe-
ken.
Vele factoren waarmee met het verdere
onderzoek rekening moest worden gehou-
den werden nagegaan, zoals de tempera-
tuur en de vochtigheidsgraad van de lucht,
de temperatuur van het waswater en de
snelheid waarmede werd gespoten, het
gehalte aan olie van het gebruikte water,
zulks om het gesloten-wassysteem dat op
alle drie schepen was toegepast, te kun-
nen simuleren"
Al de hierbij verkregen gegevens worden
verder uitgewerkt, mede in samenhang
gebracht met de resultaten verkregen bij
andere onderzoekingen, want niet alleen
aan boord van de,,Metula" en op het
Thornton Research Centre vinden proeven
plaats, doch tevens - om een voorbeeld
te noemen - aan boord van de ,,Mysel-
Ia", die pas in februari jl. aan Shell Tan-
kers Ltd werd opgeleverd door de
N.D.S.M. Hierbij is ook nagegaan of er
nieuwe gezichtspunten verbonden zijn aan
het op Shell-schepen gevolgde systeem
van gasvrijmaken, zulks met behulp van
luchtblazen. Een middentank werd gevuld
met een mengsel waarin voor 150/o kool-
dioxyde, waarna proevenwerden genomen
om vast te stellen in welke mate het
mengsel werd verplaatst door de lucht,
die door de ladingleidingen werd toege-
voerd. Het uiteindelijke doel was vast te
stellen of er misschien gas pockets in
hoeken konden achterblijven, ook welk ef-
fect een groot dwarsscheeps slingerschot
in het midden van de middentank heeft op
gasvrumaken vóór het wassen.
Afgezien van deze proeven worden er nog
vele andere genomen, gebaseerd op ver-
scl-rillende potentiële ontstekingsbronnen
en andere mogelijke oorzaken, want -hoe klein ook - er is altijd nog de moge-
lijkheid dat de drie explosies drie verschil-
lende oorzaken hadden, menselijk falen
inbegrepen.

Samenwerking
lnmiddels wordt door deskundigen van
verschillende rederijen, waaronder die
van Esso en Chevron, nauw samenge-
werkt met degenen die bij Shell belast zijn
met het onderzoek. De bevindingen van
andere rederuen worden uitgewisseld met
die van Shell, en op die wijze hoopt men
voor de toekomst iedere mogelijkheid van
een dergelijk ongeval uit te sluiten.

Ruim een tiental officieren volgt thans de

stage in een ziekenhuis of heeft deze in-

middels al weer voltooid. Wij zijn eens

nagegaan wat hun ervaringen zijn; en

juist om het verschil te kunnen accentue-

ren tussen vóór en na de stage, zijn wij

eerst eens gaan praten met stuurman P.

M. de Graaf, die in het ,Academisch Zie-

kenhuis Drjkzigt te Rotterdam pas een

week had meegelopen als stagiair.

Witte uniÍorm

Wij troffen stuurman De Graaf aan in witte uni-
form en een buitenstaander zou niet anders we-
ten of hier stond hij tegenover een lid van de
vaste staf van het ziekenhuis. Doch dit is ge-
zlchtsbedrog, want na een week kan men dan

de allures hebben gekregen van een zieken-
broeder, ja zelfs van een arts wanneer men zich
ook nog wat zelfuerzekerdheid aanmeet, maar
worden de gewonden eenmaal binnengedragen

- en in een grote stad als Rotterdam zijn, er
dagelijks veel gewonden 

- 
dan merk je toch

het verschil tussen de vaste medische mede-
werker in een ziekenhuis en de zeeman aan wie
de navigatie door moeilrjke vaarwateren of
dwars over de oceanen met een gerust hart kan
worden toevertrouwd, doch die a:s stagiair pas

enkele wankele schreden op het medische pad

heeít g3zet-

Maar aan het zien van die vele gewonden dle in
de EHBO-behandelkamer worden binnenge-
bracht, moet je wennen. Zo kan het in het begin
gebeuren dat je, wanneer de verminking ernstig
is, even weggaat, iets dat niemand de stagiair
kwalijk zal nemen, iets dat ons ieder zou over-
komen. Maar je went er aan en naarmate dan

meer durf komt om erbij te blijven als een ge-
wonde wordt onderzocht, verbonden of op an-
dere wijze behandeld, groeit de belangstelling
vcor de kundige wijze waarop in een ziekenhuis
het menselijk leed wordt verzacht, verholpen,
en de patiënt later wordt afgeleverd aan de zie-
kenzaal of soms - 

misschien nog wat bleekjes

- toestemming krijgt om naar huis te gaan.



Alhoewel het oud-Hollands gezegde ,,Schoenmaker, blijf bij je leest", nog steeds
opgeld doet, mag niet worden vergeten dat als deel van de taak van de stuur-
man aan boord ook de medische verzorging op zijn schouders rust. Om hem
hierop meer gedegen voor te bereiden, is - zoals in ons januari-nummer werd
bekend gemaakt - door de Directie besloten om. gezien het belang van prak-
tische ervaring, de stuurlieden, zodra daartoe gelegenheid is, een stage van vier
weken in een ziekenhuis te laten volgen.

§
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De heer De Graaf lacht eens, ,,ja, men ver-
wacht natuurlUk wel eens van ons zeevarenden,
dat wij tegen het vloertje gaan, maar dat zou
toch niemand ons kwalijk nemen. WU worden
hier wel degelrjk serieus genomen, want de art-
sen zien het nut van deze stages zeer zeker in.
lk mag dan ook niet anders zeggen of de mede-
werking die ik hier ondervind, is de volle hon-
derd procent. Niet dat men mU nu tegelijk alles
toevertrouwt, maar het Iigt wel in de bedoeling
dat - en ik heb de eerste schuchtere stappen
al gezet 

- 
ik zelf ook de handen uit de witte

mouwen ga steken. En daar ben ik dankbaar
voor, want dat zal mr.1 vertrouwen geven voor
later, als ik weer aan boord ben en zelf voor
een dergelijk geval kom te staan."

Dat geloofden wij graag en na stuurman De
Graaf nog veel succes te hebben tcegewenst n

de komende, ongetwijfeld nog zware weken.
gingen wU op stap naar stuurman J. Tebbenhoff,
die alweer gereed was om te worden gerrron-
sterd.

Zwarte uniform

Hem troffen wij dan ook weer geheei gereeC
voor de volgende dienstperiode aan. het witte
uniform had hij alweer afgelegd. Figuurlijk ge-
sproken zou men echter kunnen zeggen dat on-
der zljn zwarte uniform nog wel degelijk de trj-
dens het dragen van de witte uitmonstering op-
gedane ervaring was blrjven hangen. Men zou
ook kunnen zeggen dat hlj in een zeer gunstige
periode zrjn sta,ge had kunnen doorlopen, want
het was toen op vele dagen glad buiten en het
aantal ongevallen stijgt dan onmiddellUk, het-
geen goed merkbaar is in een ziekenhuis.

,,Verschrikkelijk, zoveel ongevallen als er zUn

gebeurd tijdens mUn stage; maar niet alleen
door de gladheid, ook het aantal fabrieksonge-
vallen, of die in de bouwerij, is veel groter dan
men zlch bewust is. Het meest trof mij echter
het Ieed van de kinderen na een verkeersonge-
val."

Stuurman Tebbenhoff, die zelf ook kleine kinde-
ren heeft en dus ongetwijfeld meeleef de met
het Ieed dat ook hem tijdens een dergelijke sta-
ge in een ziekenhuis onder ogen is gekomen,
verhaalde echter, dat men aanvankelrjk niet kan
geloven ooit aan het zien van de verwondingen
te wennen, doch dat het reeds na één à twee
weken de gewoonste zaak van de wereld wordt
om met de medici mee te werken, deskundigen
die de stagiair volkomen betrekken bij het ge-

beuren 'n een ziekenhuis, hem instrueren hce
injecties tce te dienen, de fractuur laten betas-
ten, wonden laten hechten, hem de patiënt laten
observeren.

,,Eerst Cenk _e. als ik die man nu maar geen
pijn doe. naar dal gaat snel over. De angst on1

bot te raken is volkomen overbodig, ik gaf op
den duur injeciies op verschillende wrjzen, hÍelp
met woncen verbinden, spalkte gebroken benen
alsof het cagellks werk was - onder toezicht
natuuriUk - 

voelde pols, nam temperatuur, gaf
klisma s. oesii.iCeerde röntgenfoto's, ja, wat al
niet meer. Weet u wa1 zo brlzonder belangrijk
;s? Dar is cat de doktoren je ook advies geven
hoe Le he: aan boord moet oplossen, ik bedoel
cus. oc c e((en waar steriliteit niet zo gemak-
keilk :e hanChaven is als in een ziekenhuis, al-
hcev,el oc< hier de slachtoffers werden binnen-
gecrachi'n werkkleding, met vuile handen, dus
..,a: cat be:reit kun .ie nog een parallel trekken.

=. 
Cat zUn allemaal tips die mij vertrouwen heb-

cen gegeven vocr de toekomst, al hoop lk na-
:urr-.,1k Cai het noolt nodig zal zrjn. lk kan u wel
zeggen. Ca: rk n:ezelf werkelrjk in het begin een
, neusle voelde temidden van gekneusden, maar
Ca: gevoe heb ik nu beslist n et meer.

Vroeger zou ik al angsg hebben gehad om ie-
mand op een brancard te tillen in de vrees, dat
ik het alleen maar zou verergeren, maar dat is
voorbrj. Ik betastte een schedelbreuk, voelde
een zogenaamde..acute" buik, iets dat nogal
eens wil voorkomen, en nu weet ik waar ik alle-
maal voor gesteld kan worden.

Ook wat beireft het observeren van ziektebeel-
den. want dat is een kunst op zichzelf."

..Misschien een wat vreemde vraag, mrjnheer
Tebbenhoif. maar wat vond uw vrouw van een
dergellke ople ding?"

..Die was blzonder enthousiast; weet u, ze
heeft een paar keer meegevaren en is zich be-
wust dat. net als in iedere andere gemeen-
schap, een ziekte plotseling kan ontstaan en
ook een ongeval kan plaatsvinden. En dan moet
er toch iemand zijn die een beslissing durft te
nemen, die weet wat hU moet rapporteren aan
de Hadio-medische Dienst, die weet hoe hij de
gegeven instructies moet opvolgen."

En met deze geruststellende woorden van
stuurman Tebbenhoff namen wU afscheid, in de
overtuiging dat met deze stages midden in de
roos is geschoten.
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seleal ,,èi wordl §rebeld"

ln september 1969 werd besloten, bij wijze van proeÍ, de ,,Neverita" uit te
rusten met het zogenaamde Selcal-systeem. Selcal, aÍgeleid van ,,selective
calling", stelt een walstation, voor Shell Tankers dus Scheveningen Radio, in
staat om een schip zowel tijdens als buiten de wachturen van de radio-
officier op te roepen. ln geval van urgentie kan het van uitermate groot
belang z'r.!n dat zonder verwijl contact met het schip kan worden verkregen,
waar dit zich ook op de zeven zeeën bevindt.
Deze eerste proefneming is zo gunstig verlopen, dat besloten is thans ook
de ,,Macoma" en ,,Metula" hiermee uit te rusten. Een en ander was voor de
Redactie aanleiding om de toepassing van dit systeem eens na te gaan,
waarover u hieronder een verslag aantreft.

Tot nu toe
Tijdens de wachturen van de radio-officier luistert hU uit naar
eventuele berichten bestemd voor het schip waarop hij dienst-
doet.

Om de twee à vier uur wordt door Scheveningen Radio een zo-
genaamde verkeerslijst uitgezonden, een soort lijst van de roe_p-

Àamen van die schepen waarvoor er een bericht is. De radio-offi-
cier moet dus tijdens zijn wacht naar de uitzending van deze lijst
luisteren en wanneer de roepletters van zijn schip hierin voorko-
men, trachten radioverbinding te krijgen met het kuststation om
het bericht op te vragen. Met dit uitluisteren gaan vele uren
verloren, soms is er een bericht, soms niet. Bovendien komt het
vanzelfsprekend nogal eens voor dat na uitzending van de ver-
keerslijst, een groot aantal schepen tegelijk tracht verbinding
met het walstation tot stand te brengen, met als gevolg dat er
ook na het uitluisteren nogal wat tijd verloren kan gaan voor-
dat het bericht kan worden ontvangen.

Het vraagt weinig voorstellingsvermogen dat dit in bepaalde ge-
vallen minder acceptabel is, zoals in het geval dat een schip
moet worden gederouteerd, dat gewijzigde instructies moeten
worden gezonden omtrent de lading, dat er een urgent bericht is
voor eeÀ der opvarenden, en zo zou men nog vele factoren
kunnen opnoemen die alle spreken voor de noodzaak om een
middel te hebben om snel een schip te kunnen oproepen, niet
alleen tijdens de wachturen maar in geval van urgentie ook
daarbuiten. Geen wonder dan ook dat naarmate de technische
mogelijkheden groter werden, men is gaan zoeken naar een
oplossing hiervoor.

Kiesschijf
Het eenvoudigste zou zijn om met behulp van een kiesschijf,
zoals wij die op een telefoontoestel hebben, het nummer van een
bepaald-schip te draaien en aldus verbinding tot stand te bren-
gen. Wellichl zal de toekomst deze oplossing ook wel brengen,
àoch thans is men reeds zover dat inderdaad door het draaien
van een kiessch'rjf een bepaald schip kan worden gewaarschuwd
dat er bericht voor het schip is en dat dus getracht moet worden
telegrafisch, desnoods telefonisch, contact op te nemen met
het kuststation.
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Dit draaien van een kiesschijf lUkt - en is in wezen ook - een-
voudig, maar het heeft toch wel heel wat hoofdbrekens gekost
alvorens men de juiste oplossing had gevonden om aldus een va-
rend schip te bereiken. In principe komt het erop neer dat aan
elk met Selcal-apparatuur uitgerust schip, een bepaald oproep-
nummer is toegewezen, bestaande uit vijf cijfers. Door het
draaien van de kiesschijÍ op het kuststation worden de vijf cijfers
omgezet in vijf tonen, elk met een gering frequentieverschil,'die
bijzonder snel op elkaar volgen en die parallel via de verschillen-
de kanalen van een walstation worden uitgezonden. Deze tonen
volgen elkaar zo snel op, dat het mogel[jk is om ze tijdens het
normale scheepsverkeer er tussendoor te zenden zonder dat dit
storend werkt. Dit is ook nodig, immers zou men moeten wachten
tot er geen radioverkeer is, dan zou de mogelijkheid om een op-
roep snel uit te zenden, weer teniet worden gedaan.

Waarom selectief?
EIk schip uitgerust met Selcal heeft een ontvanger alsmede een
decoder. Op alle met Selcal uitgeruste schepen - en door de
c[jfercombinatie is er ruimte voor niet minder dan 100.000 sche-
pen - wordt de oproep ontvangen, echter alleen op het schip
,,wiens nummer gedraaid is" wordt door de decoder de oproep
omgezet in een belsignaal. Het walstation kiest dus selectief, het
zendt uit naar alle met Selcal voorziene schepen, maar alleen op
het gewenste schip ,,gaat de bel".

Wat die ontvanger betreft, zou men kunnen opmerken dat toch
niet op alle wereldzeeën ontvangst altUd mogelijk ls. Dit is inder-
daad nog niet het geval, doch de radio-officier zal, afhankelijk
van het gebied waar het schip zich bevindt, de ontvanger afstel-
Ien op dat kanaal waarvan bekend is dat men ter plaatse nog
goede verbinding heeft met Scheveningen Radio.

Maar de toekomst zal ook vereenvoudiging brengen wat betreft
de kanalen waarop ontvangst mogelijk is, want er komt een spe-
ciaal kanaal voor Selcal en dan is zelfs het afstellen van de ont-
vanger op een bepaald kanaal niet meer nodig. Voorlopig echter
wordt een bericht door Scheveningen Radio op alle kanalen uit-
gezonden, zodat men praktisch altijd het desbetreffende schip
zal kunnen bereiken.



Vrees dat men trydens rust onnodig uit bed wordt gebeld, is ongegrond'

Radío-officier J. Thomas aan boord van de ,,Neverita" btj de decocier.

waarin de oproep wordt omgezet in een belsignaal' Op de tafel daar-

onder staat de ontvanger, die op het iuiste kanaal kan worden afgestemC'

Nu aan boord
Laten wij nu eens rondkUken aan boord -"?! d" Neverita het

;;;i" Shell-scnip dat bij wijze van proef hiermece is uitgerust'

Jóch dat nu reeds worOi 
'opge"olgd door zowel de Macoma ' als

de ,,Metula".

ln de radiohut staat de Selcal-apparatuur opgesteldi zo op het

óog wel bijzonder eenvoudig, eigenlrlk bestaat ieze uit niet meer

dai twee 
"kleine kastles, de"ontianglr. en Ce cecoder' Hierbl is

ààn "og 
de bel gemonleerd, terwiji ook bover op de brug een

dergetrlk signaal is aangebracht.

Men zou zich kunnen afuragen, waarom het tweede signaal op de

brug? Dit ls om, wann""t É" radio-officier geen wacht heeft, en

Ài"iin a" radiohut zou ziin, toch aan het schip kenbaar te maken

dat er bericht is en dai contact moet worden opgenomen, met

Àài tor.t.tution. En welke plaats aan boord zou hiervoor beter

tà..nif.i zijn dan juist de brug, waar altrjd een wacht is dag

en nacht door?

De stuurman-van-de-wacht zal dan de radio-officier waarschu-

*àn aài er een bericht voor het schip ls en deze zal zich melden

;;; ö;i,;t;ngen Radio, hetzij telegrafisch, hetzij telefonisch'

Een implicatie hiervan is, en niemand zal het gevaar daarvan on-

derschatten, dat voor ieder bericht de radio-officier bij wi'1ze van

"Àreken 
uit ziin bed zou moeten worden gehaald en deze ge-

r,rir*A*"ró" ÀËdewerker niet meer aan zijn rust zou toekomen'

Hier moet echter worden opgemerkt dat, tenzij zich bijzondere

omstandigheden voordoen, 
'd"e 

berichtgeving a,an 
. 
een, tthlp^,il

volle zee"nu ook weer niet zo intensief is, dat buiten de wacnt-

uren van de officier veel berichten binnenkomen

Bovendien, om dit bezwaar te ondervangen, wordt b1 SLT's -
SÀip " 

L"tí"r. Telegrams - die een grooldeel van het telegram-

,"ri<"". uitmaken en niet als urgénte berichten worden be-

"óf,ou*d, 
geen gebruik gemaakt van het Selcalsysteem'

Alhoewel de proefperiode nog niet is aÍgesloten' zrjn er vold.oen-

i" àà.*Uii.gen dat dit systéem goede perspectieven biedt en

*"". ""í ve-rdere stap betekent om de communicatie tussen

schip en wal vlot te doen verloPen.



de K01{11{KtlJKE/SHEtt en SHELT TAI{KERS Il.U.

We schrijven 6 mei 1904, een datum die in de annalen van de
Koninklíjke/Shell is opgenomen als een van de belangrijke. Op
die datum is een maatschappij opgericht die ons allen bij Shell
Tankers N.V. raakt, namelijk de N.V. Nederlandsch-lndische
Tankstoomboot MaatschappU; in de oprichtingsacte staat als
doel het volgende:

,,het exploiteren van stoomschepen en zeílschepen en te díen einde het
aanschafÍen en in de vaart brengen, huren en verhuren, bevrachten en
vervrachten, verzekeren en aok verkopen van schepen en het verríchten
van alle verdere bij exploitatíe van schepen behorende werkzaamheden-"

Met de oprichting van die maatschappij is het begin gelegd voor
het Nederlandse aandeel in het olievervoer over alle wereld-
zeeën voor de Koninklijke/Shell Groep. Om vooral de jongeren
onder onze lezers duidelijk te maken hoe de N.l.T., de eerste
kiem voor dit Nederlandse aandeel, is uitgegroeid tot Shell Tan-
kers N.V. moeten wij even teruggaan naar het prille begin, eigen-
lijk naar de proloog, naar de tachtiger jaren van de vorige eeuw,
toen een administrateur van een tabakmaatschappij in het sulta-
naat Langkat in het toenmalige Nederlandsch-lndië - ,Aeilko
Jansz Zi)lker - voor het noodweer moest schuilen in een hut, in
gezelschap van een inheemse opzichter. Deze had een toorts btj
zich die bijzonder helder brandde en op de vraag van de heer
Zijlker hoe dit kwam, antwoordde hij dat hij deze had bestreken
met aardwas die was afgeschuimd van een poel vlak bij zijn des-
sa. Zijlker begreep dat dit een aardolies'rjpelplaats was; hij ging

er later heen, nam een monster en om een lang verhaal kort te
maken, hij wist een concessie te verwerven, waarna - na talloze
moeilijkheden - op 16 juni 1890 in Nederland werd opgericht de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappu tot Exploitatie van Pe-
troleumbronnen in Nederlandsch-lndië, thans de N.V. Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij. Dat de nieuwe maat-
schappij reeds bij haar oprichting het predikaat ,,Koninklijke" in
haar naam mocht voeren, is te danken aan Koning Willem lll, die
veel vertrouwen in de jonge onderneming had. Het woord Ko-
ninklijke nu komt ook voor in de gebruikelijke betiteling voor de
Groep, namelijk Koninklijke/Shell. De vraag die dus onmiddellijk
kan worden gesteld is, hoe is Shell achter Koninklijke gekomen?
Daarvoor moeten wij weer terug naar het begin van de 19e eeuw,
ioen een zekere Marcus Samuel Sr. een handel vanuit Groot-
Brittanniè begon op het Verre Oosten.
In de loop der jaren bloeide deze handel uit tot een indrukwek-
kende onderneming, voornamelijk bestaande uit het verschepen
vanuit Engeland van grote hoeveelheden industriële goederen,
waarbij als retourvracht naar het Westen grondstoffen werden
meegebracht, o.a. sierschelpen die in de Victoriaanse salons zo
gewaardeerd werden. De beide zoons van Marcus Samuel Sr.
wisten de door hun vader opgebouwde zaak verder uit te bou-
vJen en zo ontstond

The ,,Shell" Transport and Trading Company Ltd.
Deze maatschappij had dus o.a. de beschikking over een aantal
vaartuigen. Echter niet alleen het vervoer van goederen en
grondstoffen vormde het bedrijf van deze firma, doch zij had te-
vens olieconcessies weten te verwerven, o.a- in het Verre Oos-
ten, en was dus in wezen de concurrent van de Koninklijke.
Wat was echter Iogischer dan een fusie tussen deze twee maat-
schappijen, wier activiteiten elkaar gedeelteli..lk dekten? ln die
tijd duurde de vrijage, als wij het zo populair mogen noemen,
tussen twee maatschappijen die samen door het leven wilden
gaan, echter langer dan tegenwoordig meestal het geval is
wanneer men een fusie overweegt, en het was dan ook al 1902
alvorens de twee maatschappijen waarvan hier sprake is,
overgingen tot een gedeeltelijke fusie. Opgericht werd toen als
verkoopmaatschappij: The Asiatic Petroleum Company Ltd.,
waarbij werd neergelegd dat deze maatschappij ook de sche-
pen onder de 2400 ton van beide maatschappijen zou overne-
men en die van groter tonnage zou charteren. Hierdoor zou-
den echter de kleinere, voor de lndische wateren bruikbare
schepen onder Engelse vlag komen, hetgeen niet door de toe,n-
malige regering werd toegestaan; het verkeer tussen de eilan-
den van de Indische Archipel werd namelijk als kustvaart be-
schouwd.
Dientengevolge werd besloten een Nederlandse maatschappu op
te richten, die op 6 mei 1904 het licht zag, en dit was de N.V. Ne-
derlandsch-lndische Tankstoomboot Maatschappij.

6 mei 1904

Hiermede zijn wij nog niet gekomen tot de plaats die Shell Tan-
kers N.V. nu inneemt in de struktuur van de Koninklijke/Shell;
dat is een geleidelgke ontwikkeling geweest, waarvan men toen
nog geen idee had. Evenmin als de heer Zijlker destijds een idee
had tot welke geweldige, wereldomvattende organisatie zun ont-
dekking zou leiden.
Maar terug naar de N.l.T. zoals de nieuwe maatschappij kortweg
werd aangeduid. De schepen van deze maatschappij onderhiel-
den dus de vaart in het Verre Oosten en werden vanuit het kan-
toor te Singapore gedirigeerd.
Na de gedeeltelr..lke fusie in 1902 volgde in 1907 een volledige
amalgamatie tussen ,,Koninklijke" en ,,Shell", waarbij twee nieu-
we maatschappijen werden opgericht: N.V. De Bataafsche Petro-
leum Maatschappíj te Den Haag en The Anglo-Saxon Petroleum
Company te Londen, welke laatste het wereldtankervervoer van
cie Groep werd opgedragen. De ouderen onder ons kunnen zich



deze laatste maatschappij beslist nog herinneren, daar zij dik-
w'ljls met het Marine Department daarvan te maken hebben ge-
naa Oi.; het ontvangen van instructies, orders voor volgende ha-
vens en zo meer.
Wat lag er eigenlijk na die amalgamatie.meer voor de hand dan
aan de tankschepen van de Koninklijke/Shell-vloot namen te ge-
ven die samenhangen met de schelp. Het symbool van hun maat-
schappij dragen iij bovendien ook mee aan weerszrjden van
hun rode schoorsteen.
The Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. nu overkoepelde de
activiteilen van de diverse Groepsrederijen in de wereld, waar-
onder wat de Nederlandse vlag betreft de N.l.T- en eveneens de
N.V. Petroleum Maatschappij ,,La Corona", wier doel oorspronke-
lijk de aardoliewinning in Mexico was, doch die na overname van
h-aar activa en passivà door een Mexicaanse maatschappij alleen
in het bezit was gebleven van haar vijf schepen, die echter ook
een aandeel leveiden in de kern van wat eens de grootste vloot
van Nederland zou vormen, namelijk die van Shell Tankers N'V.
Nadat in 1914 door de Koninklijke/Shell Groep in Venezuela de
eerste aardolie was gewonnen en men Curaqao, met ztjn grote
natuurlijke haven, had uitverkoren voor de bouw van een raffina-
derij - 

immers de toegang tot het meer van Maracaibo was te
ondiep om grotere tanliers-naar een nabij de vindplaats te bou-
wen iaffinaàerij te laten varen - groeide er nog een- vloot van
kleine schepen die de olie van Venezuela naar de raffinaderij te
Curagao vervoerden, waarvoor in 1917 de N.V. Curagaosche
Scheepvaart Maatschappij werd opgericht.
Weer iater zijn de vloten van deze diverse Nederlandse rederijen
van de KonlnklUke/Shell Groep samengebracht in één maat-
schappij, namelijk in

Shell Tankers N.V.
Anze Maatschappij beheert dus alle tankschepen van de
Koninklijke/Shell Groep onder Nederlandse en nog. enkele an-
dere vlàggen en stelt deze schepen volledig vaarklaar ter be-
schikking van het kantoor te Londen.
ln de lod der jaren is de naam van de maatschappU aan wie de
coördinaiie van het wereldtankerveryoer was opgedragen, nogal
eens veranderd.
Deze activiteiten worden thans gecoördineerd door de-organisa-
tie van de Marine Co-ordinator van Shell lnternational Petroleum
Company Ltd. te Londen, waarbij echter het dagelijks beleid in
zake heí gebruik van de aan de Groep ter beschikking staande
tonnage iJ opgedragen aan Shell lnternational Marine Ltd., even-
eens -te Lonàen. taatstgenoemde maatschapplj gebruik! q99

onze schepen, tezamen mèt de schepen van Shell Tankers (U.K.)
Ltd. en met de vloten van andere Shell-vervoersmaatschappijen,
alsmede gecharterde schepen voor de door haar te vervullen
vervoerstaak.
Shell International Marine is dus eigenlijk, wat de maritieme acti-
viteiten betreft, in de plaats getreden van de reeds eerder ge-
noemde The Anglo-Saxon Petroleum Company Ltd. 

- .

Wij hebben het hierboven gehad over de N.V' Koninklijke Neder-
laídsche Petroleum Maatschappij en The ',Shell" Transport en

Trading Company Ltd. Dit zijn nu de twee moedermaatschappijen
(zie sc-hema) wier activa in hoofdzaak bestaan uit deelnemingen,
direct of indirect, in een groot aantal maatschappijen, gezamen-
lr..1k bekend als de Koninklijke/Shell Groep.
óe Koninkllke, een Nederlandse vennootschap, heeft een belang
van 600/6 in de Groep, en Shell Transpoft, een Britse vennoot-
schap, héeft daarin een belang van 40o/s- Zij maken - als zijnde
de moedermaatschappijen - dus zelf geen deel uit van de
Groep en oefenen ook Àiet zelf het aardolie- of chemische bedrijf
uiï. Zij bezitten wel de aandelen in de twee voornaamste hol-
ding-r'riaatschapp'rjen van de Groep, namelijk in Shell Petroleum
N.VY., een Nederiandse vennootschap, en The Shell Petroleum
Company Limited, een Britse vennootschap; van beide maat-
schabpUón worden de leden van de Raden van Beheer benoemd
door de moedermaatschaPPijen.

De twee holding-maatschapp'rjen bezitten weer, direct of indirect,
de aandelen in de talloze werkmaatschappijen, die in meer dan
honderd landen in de verschillende takken van de aardolie-,
aardgas- en chemische industrie hun bedrijf uitoefenen.
Alle maatschappijen van de KoninklUke/Shell Groep tezamen
vormen een van de grootste industriële en handelsorganisaties
ter wereld, met een internationale spreiding van werkzaamheden
die welhaast uniek mag worden genoemd. De Groep als geheel
is een geïntegreerd bedrijf, d.w.z. haar werkzaamheden omvatten
alle onderdelen van de aardolie-industrie; alle fasen van het be-
drryf - vanaf de boorput tot de benzinepomp - zijn in eigen be-
heer. Zoals wij hierboven nu hebben gezien, is de taak van Shell
Tankers N.V. dus om, samen met de Shell-vervoersmaatschap-
pijen uit andere landen, het vervoer van aardolie en de daaruit
verkregen produkten over alle wereldzeeën te verzorgen.

Schema van de Koninklijke/Shell Groep

N.V. Koninkliike
Nederlandsche

Petroleum Maatschappii

The "Shell" Transport
and Trading Company,

Limited

geeft aan: aandelenbezit

geeft aan: adviezen en dienstverlening

( M oedermaatscha ppijen )

(Maatschappijen der Koninklijke/Shell Groep)

( Holding-maatschappijen)

( Dienstverlenende maatschappijen )
I
I

BataaÍse I nternationale Petroleum
Maatschappi.i N. V.

Bataafse lnternationale Chemie
Maatschappij N. V.

Shell lnternational Petroleum
Company Limited

Shell I nternational Chemical
Company Limited

Shell lnternatronale Besearch
Maatschappij N. V.

Shell lnternationai Gas Llmited

Werkmaatschappijen van de Koninkliike/Shell Groep
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Het begon in de sneeuw -
25 februari

C-70-maniÍestatie
De getrouwe lezer zal zich herinne-
ren dat wij in het februari-nummer
van dit maandblad reeds schreven
over de C-7o-manifestatie in Flotter-
dam, met name toen over Havodam.
lnmiddels is deze manifestatie op 5
mei jl. officieel geopend en de stad
Rotterdam heeft dan ook op meer-
dere plekken in het Centrum een
ander aanzien.gekregen. Over deze
manifestatie zelf hopen wU in een
van de komende nummers nog het
een en ander te schrijven, doch
reeds nu willen wlj de aandacht
vestigen op de werkelijk opvallende
koepels die zijn verschenen blj de
Doelen. Een hiervan, en natuurlijk
de gele, is een van de Shell-inzen-
dingen. De bouw van deze koepel
ging in een razend tempo, hetgeen
wel wordt weergegeven door de in

deze rubriek opgenomen foto's die
zijn genomen tijdens de bouw, van-
af het dak van de Doelen (en wij
zijn de Directie daarvan erkentelijk
voor haar medewerking) op de da-
tums onder de foto's vermeld. Ver-
gist u zich niet in de afmetingen
van de koepel, want deze heeft een
doorsnede van 25 meter, terwijl de
hoogte ervan I meter is. ln het uit-
stekende deel zijn 21 schermen, elk
van 1 x 11/2 meter, in drie rijen van
zeven aangebracht, waarop - 

ge-
stuurd door een computer 

- dia-
beelden volgens een nieuw sy-
steem worden getoond. En ook
onze Shell-tankers en de opvaren-
den spreken daarin een woordje
meel

De contouren zijn zichtbaar -
13 maart

Verblijf in Singapore
Reeds geruime tijd is Singapore
buiten Europa de haven waar de
meeste mutatles op onze schepen
worden verricht. ln verband hier-
mede verblijven regelmatig een
aantal officieren daar één of
meer dagen aan de wal.
Zoals gebruikelijk zorgt de agent
voor een hotel met volledig pen-
sion; echter bestaat er een afwlj-
kende regeling voor de gezag-
voerders, hoofdwerktulgkundi-
gen, 1e stuurlieden en 2e werk-
tui,gkundigen en het lijkt ons nut-
tig deze even onder de aandacht
te brengen.
Daar de ervaring heeft geleerd dat
deze vier rangen tudens hun verblijf
te Singapore nogal eens het kan-
toor bezoeken en daardoor maaltlj-
den in het hotel missen, wordt voor
hen op werkdagen een hotelkamer
met ontbUt besteld en krijgen zij
bovendien 15 Singapore-dollars
per dag uitbetaald ter dekking van
lunch- en dinerkosten- Tijdens
week-ends wordt, evenals voor de
overige rangen, hotel met volledig
pension geregeld. lndien achteraf
blukt dat de lunch en/of het dlner
tijdens dat week-end niet in het ho-
tel zijn/is gebruikt, worden wij daar-
over ingelicht met het verzoek deze
kosten alsnog aan betrokkene te
vergoeden. Wij kunnen hieraan toe-
voegen dat dit Iaatste echter spora-
disch voorkomt.

Besparing
Voor degenen die in Botterdam-
Zuid wonen of met hun auto of
brommer daar in de buurt verkeren,
is er geld te besparen. Het Quick
Service Bedrijf Zuidplein aan de
Wevershoekstraat heeft namelijk
het eerste Zelf-Tank-Station van de
Shell in Nederland opengesteld en
wel op 26 maart jl. ln Zweden, waar
deze vorm van seryice, of moeten
we juist zeggen: het ontbreken van
service, al heel ver is doorgevoerd
en ook bijzonder populair is, gaat
600/q van de totale benzineverkoop
via self-service stations.

Toch wil dit nog niet zeggen dat nu
definitief ook in Nederland ge-
deeitelijk op dit systeem wordt
overgegaan; het is een proefne-
ming, die weliswaar nog tot an-
dere plaatsen zal worden uitge-
breid, doch men wil de reactie
van het publiek eerst nog aÍ-
wachten alvorens op grotere
schaal de klanten uit te nodigen
zelf te tanken. Als wij evenwel
bedenken dat door zelf de han-
delingen van de bediende aan de
pomp over te nemen, dus ook
zelf de bandenspanning te meten,
zelf het oliepeil te controleren,
enzovoorts, men een aanzienlijke
besparing kan bereiken op
Super Shell en Shell autobenzine
2 cent per liter, Shell Diesoline
1 cent en Shellina Premix 5 cent

- dan zou het ons niets verba-
zen als deze wijze van tanken
toch terrein zal winnen.

Mini

Wij hadden hem bij aanname al ver-
teld dat hU bU het samenstellen van
zun uitrusting wel rekening moest
houden met kleding voor zowel
warme als koude streken, je weet
het immers nooit bij nieuw-aange-
nomen personeel. Toen bleek dat
hij per vliegtuig naar zun eerste
schip zou worden uitgezonden, ver-
telden wij hem ook nog dat 30 kg
bagage kon worden mee,genomen
voor Maatschappij-rekening. Bij het
vertrek, op Schiphol, keken wij
daarom wel verbaasd toen hij
slechts één minuscuul koffertje bij
zich had, dat op de schaal pre-
cies 4 kg bleek te wegen. Zeker
allemaal mini!

Medevaren op kustreizen van echt-
genote scheepsvoorman
Een goed bericht voor onze gehuw-
de scheepsvoorlieden en hun echt-
genoten is dat de faciliteit welke
reeds bestond voor het Hoofd
Voeding om met goedvinden van
de ,gezagvoerder en na goedkeu-
ring door de Maatschappij zijn

echtgenote op een kustreis aan
boord mede te nemen, thans tot
de categorie scheepsvoorlieden
is uitgebreid.
Als eerste vertrok de echtgenote
van scheepsvoorman N. van der
Steen naar Hamburg om met de
,,Krebsia" een reis op de Engelse
kust te maken. Wie volgt . . .?

C-70-station

Spraken wij reeds over de C-70-
manifestatie-koepel van de Shell, er
is nog een markant punt dat onmid-
dellijk opvalt wanneer men, komen-
de uit het Centraal Station Rotter-
dam, gaat in de richting van het ter-
rein bij de Doelen, namelijk het C-
70-station van Shell Nederland Ver-
koopmij.
Dit is een hoogst opmerkelijk type
benzine-station, dat tot doel
heeft te voorzien in de verande-
rende behoeften van de wegge.
bruiker van de tciekomst. Binnen-
kort zal een soortgelUk, slechts
enigszins anders uitgewerkt, sta-
tion nabu de Expo 70 in Osaka,
Japan, worden geopend, doch dit
unieke benzine-station op de C-
70-manifestatie ls een primeur.
De bezoeker zal onmiddellijk
worden getroffen door de gigan-
tische luifel, die zich over het
gehele station uitstrekt. Deze is
opgebouwd uit ruimtelijke stalen
vakwe.rkspanten, bekleed met po-
Iyester plaatmateriaal. ZU rust op
vier kolommen en vormt een
overspanning van 24 meter in het
vierkant, met aan twee zuden een
overkraging van 10 meter en aan
de kopzijde een van 3 meter.

Artistieke impressle van het C-7A-
station

Het geraamte is klaar - 31 maart
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BEDAI{KT
uoor de reis. . , !

Onder dit motto ontving onze Me u'f.o,," Pc::
(Beisbureau Shell Tankers \ V ' ro:: )+ ?:.'
enige foto's van een anonieme v ca::": a- a 3

na enig speurwerk 3e s:uu'-a' ) .z' =--
bleek te zrjn.
Wat was het geval? Oc ó .:c::-:=' :. - '
met 4e werktuigkunC ge -. , ,', a :3 :^ -.: :'
officier J. P. de Baat Doe -a' '..".''z z -'-
madi reizen om a oaa' cp cè . ) :-= := =:,:-
pen. Op het laatste mcren:','.e'3 ce a..'...'
veranderd rn Jebel Dharra e1 :s-' :- .r" -''
dig ingrlpen van o'lze Mej.l"rc:.'. l::: - .a:'
wie dergelrjke situaties aan de orce va- c3 C:l
zijn - kon het reisprogramma van Ceze c' e :'-
ficieren zodanlg worden gewgzigd. dat 'r lr c: -

lega's op de ,,Dione" niet vergeefs naa: i -'
aflossers behoefden uit te zien. Wat de zake --
ke vermelding ,,zodanig worden gewijzigd..
kan inhouden, willen wrj onze lezers niet oni-
houden, al zal voor velen het volgende verhaa
geen openbaring zun. Wrj geven het weer in Ce

trant waarin wrj het - 
via de telefoon - 

uit de
mond van één van de ,,slachtoffers" opteken-
den.
,,Juffrouw Poot belde op en zei dat we wat
vroeger weg moesten, omdat we eerst naar
Londen zouden gaan en daar drie uur ttjd had-
den om over te stappen op het toestel naar Du-
baj. Nou, het was maar goed dat ze ons zo
vroeg wegstuurde, want door vertragingen had-
den we tenslotte in Londen precies 30 minuten
om het andere vliegtuig te halen. Maar het lukie
net, en klokslag middernacht stonden we in Du-
bai. Daar werden we naar een hotel gebracht
en was er voor het slapen gaan zo waar nog
een koud gias bier (we mogen geen reclame
rnaken, maar stuurman Van Eijk verzekerde ons
dat het heerli..lk en helder wasl).
De volgende morgen om kwart voor zeven een
zeer haastig ontbut en minder dan vijftien minu-
ten later waren we al per auto onderweg naar
Abu Dhabi waar we kort na tien uur arriveer-
den- Aangezien de rit naar Jebel Dhanna vlf
uur in besiag zou nemen, was het raadzaar
eerst iets te eten, want snackbars heb je daar
niet onderweg. Dus naar een hotel, waar nog
het ontbUt geserveerd werd en wU voor ce
tweede keer die dag daaraan begonnen - ::-
maal brj wrjze van vroege lunch.
Vervolgens weer op pad naar de..Dione \:
he1 qebruikelrjke ritueel van koffers ui:::s-
openen en irspecteren bj her rerale' ..:- -::
schiereiland Abu Dhabi - 

in totaa y. eÍc c : : 3

dag drien aal he"haa d - vo :Ce' .'.e ''-) ?.='
een redelijke weg. niaar op een gcec -:-e-:
sloegen we plompverloren rech:sa' ce .'.aas:_-
in en ging het met 80 à 90 krn verce'.'.'a'ce^
desolate vlakte.
Tot we na enige uren plots een lekke ce:c <re -

,gen. Op zich geen ramp, maar ce chari'e-r
bleek geen krlk brj zich te hebben - cus a es
uitladen wat uitgeladen kon worden en ioen met
drie man sterk tillen. Na vele mislukte pog,ngen
kregen we het toch voor elkaar en konden we
weer verder. De bestuurder van ons voertu g

deelde mede een nieuwe weg te weten die ons
sneller naar onze bestemmíng zou voeren. Het
bleek niet zo'n gelukkige greep te zUn, want na
verloop van enige ti.jd werd deze weg versperd
door een soort ondiep binnenzeetje. De bodem

E:''' :=- :--? :..-.d (heeít U de krik gezien?)

.3:J :: :i:-: :3i doorrgden onmOgelijk waS
e- .",. =' :3 e^lge oplossing bocd. Met als
9.... ..'. := -.^: hejd iot 120 km werd opge-
,.,r3':.-:::- -lc tjdig ons eindCce te berei-
(eT
Da: -.,:: ':'a . ,' uur 's middags waren we br_.1

c? -:=''. - +.. = DI-anna. Ove rstappe.r ir een..^.^..-.. r_s àIeÍ ar- veerden we

. . e^ :aa' .-.:3-3ea we voor water.

lrij een steiger waar een bootje op ons wachtte
en zc belandden we tenslotte op de ,,Dione .

Y\aar ze rnet gejuich begroet werden, nemen
wU aan. Details van de reis naar Nederland van
de afgeiosie o1'ficieren zUn ons niet bekend
rnaar ze zljn in ieder geval op 21 september
veiiig op Schiphol geland.

.r).,
..i

{
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Íl.U.S.T,.I{IEUWS

Tijdens de laatstgehouden algemene ledenvergadering werden
een aantal nieuwe leden, ter vervulling van de ontstane vaka-
tures, in het bestuur gekozen.

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:
J. M. van Duijn voorzitter

Nevenstaand kunstwerk, dat op de kortgeleden gehouden ,,paint-in"
de derde prijs behaalde, is gesigneerd ,,Plaice"; voor de niet-zo-Engels-
taligen, de maker was de heer P. G. Scho/ van DFFl3.

Een van de eerste taken die het bestuur in de nieuwe samen-
stelling op zich nam, was het organiseren van een,,avond" op
25 april jl., waarop na een aperitief in een gezellige sfeer een
koud buffet werd genuttigd, gevolgd door _. ter wille van de
goede spusvertering - dansen, in velerlei variaties: van Engelse
wals tot shake.

Wat kunnen wrj in het nieuwe verenigingsjaar nog meer ver-
wachten? Uitgaande van het principe dat het komende program-
ma ,,voor elck wat wils" dient te zijn, is met veel enthousiasme
begonnen met de organisatie van tal van andere evenementen,
zoals:

kaartavonden (bridge, klaverjas)

bingo-avond

sportavond (eind mei)

vissen op zee {27 juni a.s.), waarbij uiteraard zonaanbid-
dende(supporter-)vissters van harte welkom zijnl

auto-puzzelrit (op een zaterdag in augustus/september)

voorllchting fijne keuken

kaas- en wijnavond

Het zal natuurlijk grotendeels afhangen van het enthousiasme
dat ook de aspirant-deelnemers werkzaam bij Shell Tankers N.V.

-van vloot en wal - zullen opbrengen, of deze programma-
punten kunnen worden afgewerkt, doch gezien het succes van
de ,,paint-in" is het bestuur vol vertrouwen.

N. l. Th. M. Schoots
Mej. M. A. de Korte
F. J. A. L van Maanen
Mevr. J. A. Binnekamp-Boelen
A. van der Voorn

vice voorzitter
secretaresse
penn ingmeester
lid
lid

AFSGH EIII

Voor donderdag 26 maart ontvingen de gezagvoerders De Geus
en Grilk met hun echtgenoten van onze directie de uitnodiging
voor een bezoek ten einde in verband met hun recente pensione-
ring afscheid te komen nemen.

Na een genoeglijk onderhoud met de heer Rodenburg - waar
ook de heren Den Bakker en Van den Belt bij aanwezig waren -volgde een gezellig uurtje temidden van vele ex-collega's, met
name van de walorganisatie, tijdens welk samenzijn de hierbrj af-
gedrukte foto werd vervaardigd.

Het geheel werd besloten met een ultstekend verzorgde lunch
waaraan - behalve de vertrekkenden en hun dames - ook de
beide adjunct-directeuren, de kapiteins Den Ouden en Beekman
alsmede de heer Van Leeuwen deelnamen.

Dat tijdens het borreluurtje vóór de lunch zo velen de twee
scheidende gezagvoerders de hand kwamen schudden bena-
drukte nog eens de populariteit die beiden door de jaren heen
steeds hebben genoten.

12
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§HELL

ïutl{KEt
Velen, van vloot en wal, hebben zo t.aagzamerhand de weg
gevonden naar de op de 1e etage van het She l-Gebouw geves-
tigde winkel , waar Shell-produkten voor rei personeel tegen
sterk verlaagde prijs verkrrlgbaar zrjn. Vocr cegenen werkzaam
in het gebouw zijn de openingsuren van 12.30:o:'1 3.3C uur, doch
voor de opvarenden van onze schepen ge dt, da: ztj 

"'an 
8.30 tot

17.30 uur welkom zijn, een faciliteit die gezien ce ce angstelling
waarin de winkel zich mag verheugen, kenneli.lk blzonoer wordt
gewaardeerd.

Zeevarend personeel, offlcieren en scheepsgezeilen. <:rnen dus
wanneer zij trjdens de kantooruren in het gebouvr z jn voor
monstering, medisch onderzoek, bespreking, enz. iie artikelen
betrekken waar hun speciale belangstelllng naar uitgaai: en als
wij de lijst van goed verkochte produkten eens door ocen. dan
is de belangstelling groot: van autowas tot manchetk'cpen, van
aanstekergas tot de atlas van Europa.

Wat betreft de Iryst van verkrijgbare artikelen zii verwezen naar
de bijlage van het maart-nummer van ,,Tussen Schip en Ka";
inmiddels zijn echter weer enkele nieuwe produkte^ aan het
assortiment toegevoegd, namelijk:

Artlkel Omschrijving Prijs
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kleerhangers

ballonman

grammofoonplaat

idem

pookie

autokussen

anti-verbllndingsbril

bestek

stereo Lp.
chris barber's dixieland

stereo l.p.
hammond by candle-light

langharige mascotte

f 4.75 per si.

| 3.35 per

f 2.30 per

,,Knirps" model, kleuren:
rood, grijs, cognac, beige.
groen, marine-blauw f 9 30 cer st.

houten kern, schuimplastic
voering, kunstleer met ko-
peren nagels, kleuren:
zwart, geel, rood f 1.- Per st.

kinderspeelgoed, rubber
popje met 2 ballonnen f 2,95 Per st.

st.

51.

ribfluweel, dlv. kleuren f 4.50 per st.

stevige plastic oranje-
kleurige bril f '1 ,15 Per st.

vork, Iepel, mes roestvrl
staal, moderne vormgeving f 3,35 per set

La presente noticia tiene por objeto llamar la atenciÓn de nue-
stros tripulantes hispano-hablantes hacia la ,,tiendecilla para el
personal" que esté situada en el primer piso, habitación no.
1.28, de nuestra oficina de Rotterdam, donde pueden comprar, a
precios reducidos, varios artículos de la marca ,,SHELL".
La tienda estó abierta los lunes hasta los viernes, desde las
08.30 de Ia maíana hasta las 05.30 de Ia tarde.



UTÍIÍITPERSÍI]'IALIA
(ln de periode van Í6.3 t/m Í5.4.í970)

GEHUWD:
6-3: B. J. van Gelderen, bediende, met mej. S. L. Ouw;

20-3: R. A. de Lijster,5e wtk., met mej. R. van der Dussen;
21-3: A. A. Turkenburg, hoofd voeding, met mej. T. Wong;
24-3: J. H. Nijhuis, 3e wtk., met mej. Ch. Theuerkauff;
10-4: G. Grilk, 3e stm., met mej. J. A. B. Meijerink;
1O-4: B. H. Fischer, aankomend scheepsgezel a/w met mej. T. Waan-

ders;
17-4: S. Kooistra, scheepsgezel a/w met mej. A. Vis.

GEBOREN:
1 1-3: Anna Elisabeth, dochter van Fl. W. Overdijkink, 3e stm., en

mevrouw C. E. Overdi.lkink-de Pous;
14-3: Martijn Glijn, zoon van W. J. Stoker, 3e stm., en mevrouw C. M.

Stoker-Geeratz;
2-l^3: Cornelis Pieter, zoon van C. L. Heijboer,2e stm., en mevrouw

J. M. Heijboer-Kakebeeke;
B-4: Karin, dochter van S- Neeleman, 2e wtk., en mevrouw A. M.

Neeleman-Oostveen;
B-4: Hendricus Johannus, zoon van H. J. Koopman, 5e wtk., en mevr.

M. M. Koopman-van Velzen;
12-4: Pieter Jan Jacobus, zoon van P. Buijs, 3e stm., en mevrouw C. S.

Bu'rjs-Stroo.

AFLOSSINGEN VOOR VERLOF:
gezagv.: C. E. van 't Woudt, P. J. Kalkman, J. Verhoeven, C. Vessies,

A. de Ligt, E. H. Brameijer, G. Heising, F. Klaassen;
1e stl.: J. de Jager Sr,, P. M. de Graaf, H. van Slegtenhorst, J. van der

Zouwen, H. H. J. Dijkhuizen, P. C. Rakké, L. A. Groendijk, M' A. Mes-
selaar, A. P. J. Ham, M. Hus, H. A. de Visser;

2e stl.: G. A. M. Dorren, F. de Vries, S. B. M. Breukel, G. J. Knol,
H. Bijvank, C. J. CIarisse, C. A. Koppendraaier;

3e stl.: P. J. Muntjewerf, H. Slot, l. A. Koenraad, C. Maduro, A J. Ver-
heul, G. Grilk, J. VV. lJkel, E. E. J. Eelman, T. H. Tromp, R. J. den Os,
G. W. J- Jacobs, A. B. Turll, F. .1. Kronenberg;

4e stl.: M. Lap, R. A. Reddering, D. J. Mittelmeijer, H. J. de Vries;

hfd wtk.: L. C. Spoon, H. Bax, J. de Bruijn, G. Veldt, J. van Bon, R. N.
Groen, L. F. Veldhuis, W. C. van Megen, C. L. H. Stocking Korzen,
F. van Dalen, A. Modderman, J. H. Veen, N. W. Groen;

2e wtk.: H. Kuijper, S. Neeleman, L. W. Jorissen, J- Visser, F. de Roos,
W. J. Meuldijk, S. J. Punt;

3e wtk.: J. Almekinders, C. A. Douwes, T. J. M. H. Bakker, P. H. Bakker,
A. Hoekstra, A, Houwaard, B. de Vreeze, J. Prinsze, T. P. M. West-
huis, H. A. E. Wenas, F. A. J. Boot;

4e wtk.: A. Kerremans, C. Parrel, F. Overveld. J. A. Brouwer, J. L. de
Bondt, C. Swartjes, J. F. A. Leurs, P. H. Dassen, H. R. Muijsson, A. J.

Breeuwsma, J. H. Dor;
5e wtk.: J. Hofkamp, G. D. Reijbroek, W. H. F. Leen, B. van Os, L. A.

ten Harkel, N. de Wilde, J. S. M. Jocker, J. J. de Groot, G. Dekker,
P. A. van Schuppen, A. M. Vink, P. J. Steevensz, G. van Berghem,
W. J. H. M. Toussaint, H. J. Koopman, D. H. J. de Vries, H. Waitz,
H. L. Hendrison, J. J. P. Kuijper Boone, A. Verweij, H. Hof, M. J.

Kleijn, A. E. A. van Velde, B. Konijnenberg, N. J. Gras, R. Muhlnickel,
R. F. Hamar de la Brethonière, H. van de Water;

Il. wtk.: A. W. van Sluijs;
scheepsvoorlíeden: P. H. A. van der Putten, W. van Dongen, H. H. van

Oostrum;
scheepsvaklieden l: C. C. Karels, H. Kronemeyer, F. A. Nijhuis, F. W.

Bosson;
scheepsvaklieden ll: J. Hagestein, W. Cevaal, J. N. Rotteveel, A. D.

Baard, E. J. H. van Arcken, B. J. P. van Dorp;
wachtassistenten: N. den Hild, B Wolven;
scheepsgezellen a/w, W. Biesemann, A. A. M. Miserus, A. C. Versteeg,

H- A. Schot, F. Jacob, A. Jordaan, M. van Grevenbroek, G. Buys, J. H.
Winands, J. Tuit, J. H. L. Nahapiet, A. F. Erich, F. van der Hoek,
W. van de Zande, S. de Groot, N. J. M. H. Laskarzewski, J. A. Klar-
holz, H. E. van Royen, J. Bovenkerk, H. Geelen, D. Bergen, P. C. Cur-
vers, S. Kooistra, G. Z. Spaans, P. de Vries, H. de Roode, D. F. Wol-
thers, H. A. M. Glas;

aankomend scheepsgezellen a/w: L. Diestelhof, G. E. Tromp, A. J. van
der Kuip, G. P. B. Timmers, L. B. D. Poetiray, W. Hoogenraad;

hoofden voeding: R. Hoogendoorn, J. van Bokhoven, G. C. Drost, C. P.
Hoogesteger, H. Vrugt, H. A. GroenendUk;

bedienden: J. van der Heyden, S. Dirkse, L. de Vos, B- Gohres, B. R- van
der Jagt, Th. van Uitert, W. C. Muller, A. M. VIot;

bedienden a/d, R. van Wort, S. N. Mangal, A. Cumming;
scheepskoks: E. H. Hoeboer, W. Veersma, C. J. L. van der Linde;

BRUII{E BÍI]IE]I
,,Bruine bonen, ha, lekker", hadden we 's morgens al gezegd toen we
het menu voor de dag zagen. We hadden er echter geen rekening mee
gehouden, dat we een nieuwe bemanning hadden, een Spaanse; even-
min had de salonbediende - voor het eerst op een Nederlands schip

- er rekening mee gehouden dat bruine bonen geliefde kost is bij alle
rangen en om de nodige haché vraagt.
,,Hoe heet die bediende hier", vroeg de chief aan de kapitein.
,,Nou, ik weet het nog niet preQies", antwoordde de gezagvoerder,,,ik
zag wel veel dezelfde voornamen op de crew list; lezus en Antonio
voo ral ".

,,Nou, dan maken we er geen probleem van", merkte de meester op,

die het laatst aan tafel was gekomen maar ziin bord nog rijkelijk had

kunnen beladen met bruine bonen en er nu nog overvloedig haché over
wenste te spreiden.
,,Jezus Antonio", riep hij luidkeels.
De bediende en de twee jongens in de pantry richtten alle drie hun ver-
baasde blik op de meester.
,,Geef ons nog eens wat haché".
De Spanjaarden keken elkaar aan, met een blik van: waar heeft die hei
over?
,.Hachéos", riep de meester, die meende dat door toevoeging van o en s
aan elk Nederlands woord, een alleszins verstaanbaar Spaans zou ont-
sta an.
De blik van onbegrip bleek echter als vastgeroest te blijven hangen
tussen de bedienden.
,,Ze verstaan geen eens Spaans", zei de chief stomverbaasd.
,,Hachéa", riep de second, die meende dat haché toch wel iets vrouwe-
lijks had en daarom om toevoeging van een a vroeg.
Onze brave bediende zei echter iets, dat mogeluk zoveel betekende
als ,,gezondheid", doch wat er verder kwam: géén haché.
Gelukkig had de 1e stuur een Spaans woordenboek bij zich, een ver-
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standige zet zijnerziJds, ,,want", zo sprak de kapitein, ,,stuur, iU bent
medeverantwoordelijk voor de voeding, dus probeer jU het nou maar
eens".
Haché en hagedis volgden elkaar op in het Nederlands-Spaanse woor-
denboek en er is dan ook weinig verbeeldingskracht voor nodig om zich
de vergissing voor te stellen die plaatsvond na de trotse uitroep van
de stuur: Iagartijal
De bediende keek verbaasder dan ooit tevoren, doch je weet het nooit
bij die Hollanders moet hi.j daarna gedacht hebben, want hij begon
naarstig te zoeken in het kastje onder het doorgeefluik waar de spece-
rijen en dergelijke staan. HU was even in twijfel of hij hagelslag of
pindakaas zou geven, doch koos toen het laatste, dat hem toch meer
in overeenstemming leek met hetgeen de stuur onder fijngestampte
hagedis zou verstaan.
,,Nee, no good", riep de stuur geërgerd.
De kapitein echter, die nogal royaal uit de haché-schaal had opgeschept

- een schaal inmiddels al opgeruimd door de tafelbediende, die nog
geen idee had van de mate waarin haché bij b.b. wordt gegeten - voel-
de zich wel een beetje schuldig en wees dan ook op zijn eigen bord,
zeggende tegen Jezus of Antonio, of beide tegel'tjk, daar waren we nog
niet achter:
,,De meester wil haché, kijk, dit".
De bediende keek zijn gezagvoerder verbaasd aan, maar, in de ver-
onderstelling dat deze niet meer bliefde, nam hij met een hoffelijk
gebaar diens bord weg en droeg het naar het doorgeefluik.
,Ze pikken je bonen", merkte de chief op, met een enigszins verborgen
maar voor ingewijden nog herkenbare vreugde in zijn stem.
,,Dat zal me gebeuren", riep de kapitein, maar voordat hij op kon staan
was de 1e stuurman al opgesprongen en stak zijn hoofd door het luik.
Wat hij daar allemaal mompelde was niet helemaal verstaanbaar, maar
aan tafel kregen we wel de indruk dat hij in de pantry alle heiligen
tegelijk aantrof- Hoe het ook zij, de bonen van de kapitein kwamen
terug en de bediende droeg een nieuwe schaal dampende haché binnen.
Hèè, lekker, bruine bonenl

WOUW



jongens a/w: M. A. G. Paardekoper, W. Bredewold, F. Jol, A. R. Geer-
man, R. Krotwaar, G. J. H. Muilenburg;

koksmaat/bakker: W. W. Huygen;
jongen c.d.: J. Brand.

TEWERKSTELLINGEN EN OVEBPLAATSINGEN:
rn.s. Abida: gezagv. J. C. de Groot;
m.s. Acila: 3e stm. B. J. H. Wortelboer, 2e wtk. l. de Jong, 3e wtk. l. G-

Kuit, scheepsvoorman C. F. M. Hartman, scheepsvakman Ll. P. Bijls-
ma, scheepsvakman ll G- W. Donker, scheepsgezellen a/w: J. R. F. L.
van Beek, K. Prozee, J. J. van Triet, M. van Grevenbroek, W. Geel-
hoed, aankomend scheepsgezel afw, C. T. l. Spee, A. E. H. M. Bosch,
hoofd voeding A. Onderstal, bediende G. W. Scheltens, bediende a/d
J. L. J. Korsman;

rn.s. Acmaea: 2e stm. W. J. Stoker, hfd wtk. J. van Essen, wnd. 4e wtk.
L. P. A. Hermans, ll- wtk. R. F. Bakker, aankomend scheepsgezellen
a/w A. J. B. Peters, S. A- Maduro, O. J. Martina, scheepsgezel a/w
l. N. H. Steeman;

m.s. Acteon: wnd. 2e stm. J. van der Klooster, 3e stm. l. van Buiven,
radio-officier H. W. Snip:

s.s. Arca: 2e stm. L. Kazemier, 3e stm. P. Ste'1jnis, hfd. wtk. J. van der
Stel, scheepsvakman ll C. Beijer, scheepsgezellen a/w' K. l. Hol,
P. H. Tervelde, F- A. W. van de Dungen, G. Jonkman. aankomend
scheepsEezellen a/w R. V. Kirkove, hoofd voeding G. C. Vervoort,
aankomend kok F. Tullmann, bediende aid H. f. van der Kieft;

s.s. Atys: 2e stm. J. de Kok;
nl.s. Carnitia: 1e stm. T- van Heuveln;
s.s. Capisteria: gezagv. P. C. Hoek, wnd. 4e wtk. J. J. de la Fuente,

5e wtk. P. J. Doest;
s.s. Capulonix: hfd wtk. J. E. Weidema;
m.s. Cinulia: wnd. gezagv. S. Harders, hfd wtk. A. J

4e wtk. P. Kooyman;
m.s. Crania: le stm. H- W. Vermaas, wnd.3e wtk. D

radio-officier J. Valk;
rn.s. Dallia: 2e wtk. H. L. de Koning;
m.s. Daphne: 1e stm. C. P. Donken, 2e stm. J. H. F. Franken. 5e wtk.

H. H. van der Linde, 5e wtk. l. C. Stek;
rn.s. Diadema: le stm. P. Hoogesteger,2e stm, W. van der Graaff,4e

stm. F. l.lakkee, 3e wtk. J. van Pijkeren, 5e wtk. J. M. Hogenstein,
scheepsvakman ll T. Souer, marineros integrados: A. Acuóa Germade,
L. G. Barceno Lareo;

rn.s. Diloma: hfd wtk. J. M. Nobels, wnd. 4e wtk. W. B. Grund, Il wtk.
H. Oldenboom, ll. wtk. W. Eijdenberg, scheepsvoorman W. van Don-
gen, scheepsvakman IB. Wetzels, scheepsvaklieden ll L. P. C. Mom-
mers, J. Punt, scheepsgezellen a/w A. de Kuyper, W. de Vries. J. J.

W. Etienne, R. P. L. Verhoeve, W. G. van Vliet, P. Luyten. .1. van der
Linden, H. Gerritsen, aankomend scheepsgezellen afw J. H. Ooster-
hof, F. Oostdijk, scheepskok J. L. Anderson, bedlenden: F. G. Olde
Wolbers, R. F. A. Tummers, H. Domselaar, bediende a/d H. A. op den
Buys, koksmaat/bakker E. J. A. Peters;
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Zeventien april, de eer-
sto zonnige dag in een
l<oud voorjaar, was te-
vens een zonnige dag
in lret leven van Mej.
A. Vis en de heer S.
Kcoistra, scheepsgezel
a/rv in onze dienst. Op
die dag traden zij in
Den Haag in het huwe-
lrjk en de Redactie van
,,Tussen Schip en Ka"
zendt hun ter gelegen-
heid daarvan niet al-
Ieen gelukwensen na-
mens alle lezers, doch
spreekt tevens de hoop
uit dat hun leven even
zonnig moge bli_.1ven.

nn.s. Dione: 4e stm. G. Besier, 4e wtk. L J. Albrechts, scheepsgezel a/w
O. B. Windt;

m.s. Dosina: 5e wtk. F. J. Jonges, 5e wtk. P. C. lJdel;
s.s. Kabylia: 5e wtk. M. C. H. WaaldUk;
s.s. Kalydon: gezagv. A. Tijsma, wnd.'l e stm. P. J. M. Arts, ll. stm. P. J.

J. M. Verspeek, 3e wtk. J. H. Nijhuis, wnd. 4e wtk. C. H. Kleijwegt,
5e wtk. H. E. Engels, 5e wtk. W. Loendersloot, ll. wtk. H. Sterrenburg,
ll. wtk. P- van Noort, scheepsvoorman C. de Vet, scheepsvakman I

A. W. de Rooy, scheepsvakman ll F. H. H. M. Valks, scheepsgezellen
alw P. J. Brouwer, W. Pronk, D. van Minnen, A. E. M. Huygens,
D. Slagter, R. Berghuis, W. Kesteloo, A. Kanters, F. A. W. Hofmann,
aankomend scheepsgezel a/w: A. A. van Klei, J. P. Everstein, hoofd
voeding J. L. Menger, bedienden: J. P. Faas, H. Wezenaar, E. Dobler,
bediende a/d K. Bal;

s.s. Kara: 3e stm. P. T. M. de Jonge, ll. wtk. J. P. Kleijwegt, scheeps-
voorman H- H. van Oostrum, scheepsvakman I G. A. Muts, scheeps-
vakman ll J. Hokke, scheepsgezellen a/w B. R. Pronk, P. de Vries,
J. Jansen, I. van Spaandonck, J. M- Bos, J. Morsink, F. W. J. Buys,
F. M. van Bellegem, P. A. Kloppers, aankomend scheepsgezel a/w:
R. L. Heyne, T. G. M. Kessels, hoofd voeding H. G. Morsink, aan-
komend kok J. H. Konert, bedienden: J. C. A. den Haan, H. F. Boek-
houdt, P. L. M. Smelt, bediende a/d A. M. M. Wintjens;

s.s. Katelysia: gezagv. W. A. Kleine, 1e stm. J. B. P. Imming,4e wtk.
J. Klemann, 5e wtk. A. P. van der Schagt, II. wtk. J. H. F. Bron, radio-
officier J. Zuidema;

s.s. Kelletia: 5e wtk. S. J. Breedveld, Il. wkt. A. N. T. Tushuizen, scheeps-
vakman I P. H. Hietbrink, aankomend scheepsgezel a/w C. J. F. van
den Berg, J. de Bruin, jongen a/w G. H. Leenders;

s.s. Kenia: wnd. 3e wtk. G. Pos, 5e wtk. O. Wink;
s.s. Kermia: wnd. 1e stm. G. Buma, 2e stm. J. J. H. Vessies, 5e wtk-

H. J. Geurts;
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PERS(lIIEET
H. W, von Boolen

4e stm.
per 9.3

l{
E, J. B. Seele

4e stm.
per 9.4

G. Weitzel. wnd.

F. L. van Velzen,
B. Wetzels

scheepsvokmon I

per 20.3

F. H. M. M. Volks
scheepsvokmon I I

per 3l .3

Th. Souer
scheepsvokmon ll

per 7.4

J. Punt
scheepsvokmon ll

per 3.4

M. Huyskens
scheepsvokmon ll

per 1O.4
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s"s. Khasiella: 3e stm. F. T. J. van Manen, wnd. 4e wtk. A. J. A. de
Groot, scheepsgezel a/w H. A. Roefs, bediende P. A. Swikker;

s.s. Kopionella: wnd. Ie stm. J. P. Hendriks, 2e stm. J. Tebbenhoff,
wnd. 2e wtk. F. Bakker, wnd. 4e wtk. A. J. Elmendorp, radio-officier
J. J. Sorgedrager;

s.s. Koratia: wnd. 2e stm. J. J. B- Roest, radio-officier H. J. van Homoet,
hoofd voeding L. H. H. L. Leithuyser;

s.s. Korenia: wnd. 2e stm. G. van Fliet, 3e stm. .J. M. E. Korteweg, 4e
stm. C. Kammlnga, hfd. wtk. J. J. Binkhorst;

s.s. Korovina: 3e wtk. J. C. A. Stevens, aankomend scheepsgezel a/w
W. T. Lemmers, hoofd voeding C. G. M. van Schuppen, bediende a/d
M. J. L. Smetsers;

s.s. Kosicia: 1e stm. N. A. Jager, wnd. hfd. wtk. L. J. van Onselen;
s.s. Kossmatella: 4e wtk. R. Smits, hoofd voeding A. Brugmans;
s.s. Krebsia: scheepsvakman ll l. M. H. Siepers, aankomend scheeps-

gezel afw D. in 't Veld;
s.s. Kryptos: 2e stm. M. Klein, 4e stm. H. W. van Baalen, wnd. 2e wtk.

H. Brand, wnd. 3e wtk. G. C. Sloof, 5e wtk. A. R. de Wilde, radio-offi-
cier A. A. M. Lapidaire;

s.s. Kylix: wnd. 4e wtk. J. E. A. Westerbeek, 5e wtk. C. P. Louiszoon,
radio-oficier L. Toutenhoofd;

s.s. Lovellia: 3e stm. M. Bal;
s.s. Macoma: hfd. wtk. D. Gooris, 5e wtk. P. D. Koudenburg;
s.s. Metula: 2e stm. F. M. J. van de Laar, 4e wtk. B. R. Verhobg, 5e wtk.

J. C. Spijkerman, 5e wtk. J. A. Deelen;
s.s. Ondina: 1e stm. G. Verbrugh,5e wtk. F. van den Boogaard, Se wtk.

S. J. Swart;
s.s. Onoba: wnd. 2e stm. J. l. Boon, hfd. wtk. W. J. van der Hoek;
s.s. Patro: 2e stm. J. G. de Leeuw, wnd. hfd. wtk. G. Vis van Heemst,

4e wtk. D. Westdorp, 5e wtk. R. M. Hendriks;
s.s. Philidora: 2e stm. A. J. de Kraker, 3e stm. Fl. Westerbeek, hfd. wtk.

K. Toereppel;
s.s. Philine: wnd.3e wtk. F. C. Koens, wnd.4e wtk. J. T. van Lith;
s.s. Sepia: wnd. 2e stm- W. A. Mostert, wnd. 3e stm. B. J. Ruts, 4e stm_

J. J. A. M. van den Bos, 3e wtk. F. J. van der Vorm, wnd. 4e wtk.
P. Dekker, 5e wtk. W. J. van der Veer;

s.s. Vasum: gezagv. M. G. C. Geerarts, 3e stm. F. L. A. Bloot, 4e stm.
W. J. Netelenbos, hfd. wtk. F. in 't Veld, wnd. 3e wtk. F. pater, 5e wtk.
G. de Graaf;

s.s. Vitrea: gezagv. T. G. J. Roeten, wnd. íe stm. R. van Kranen, hfd.
wtk. H. Blaauw;

s.s. Vivipara: 3e stm. F. B. Schröder,2e wtk. J. Ommering;
s.s. ZaÍra: 1e stm. N. Venendaal;
s.s. Zaria: gezagv. J. M. Hillen, wnd. 2e wtk. R. Ouwehand.

UIT DIENST GETREDEN:
3e stm.: A. A. Joosse; J. B. H. Luthmers;
hfd wtk.: Jac. Jansen;
3e wtk.: P. F. Vermeulen, S. Warmenhoven, l. p. van Boven, W. J.

Grapendaal, G. J. Verbeek;
5e wtk.: C. A. A. A. Rademaker, H. P. M. van Eijck;
scheepsvaklieden l: M. van der Kruk, C. C. Karéls;
scheepsvakman ll: J. N. Rotteveel;
wachtassistent: N. den Hild;
scheepskok: W. Veersma.

OVER lN TIJDELIJKE DIENST ,,SHELL Co. OF eAïAH,,:
1e stm.: H. K. Paauw.

OVEB IN TIJDELIJKE DIENST B.I.P.M. TE DEN HAAG:
1e stm.: M. P. J. Hage.

TERUG VAN TIJDELIJKE TEWERKSTELLING KANTOOR:
íe stm.: P. Hoogesteger.

AANGESTELD ALS:
gezagv.: J. Verhoeven;
1e.stm.:_M...P..J. Hage, D_ J. van der Mast, R. van Westendorp, W. Rose_

laar, F. M. J. van de Laar;
2e stm.: L. Kazemier, G. J. van der Ham, M. Klein, R. p. F. J. Ruiter,

H. van Groen, D. J. van DUk, H. P. Jager, W. J. Stoker;
3e stm.: B. J H. Wortelboer, R. Wester6eek;
4e stm.: G. Besier;
hfd. wtk.: G. Veldt, J. H. Veen;
2e wtk.: G. de Goede, P. A. Ankerman, J. prinsze;
3e wtk.: L. Vlastra, H. Ruitenbeek;
5e wtk.: P. C. ljdel.

BEHA.ALDE DIPLOMA'S:
le stuurman G.H.V.-th.: 2e stl. J. Drogt, J. Baard, A. T. van Es, G. C. H.

Dijkstra;
2e stuurman G.H.V.: 3e stm. G. J. Olieman;
2e stuurman G.H.V.-th.: 3e stl. J. J. B. Roest, B. J. de Wit, F. Kuijt,

G. J. Scholtens;
3e stuurman G.H.V.: 4e stm_ G. Besier;
,,C":2e wtk. O. A. van der Want, L. J. van Onselen;
,,C-th": 2e wtk. N. J. Doorn, H. J. Kievit;
,,8": 3e wtk. A. G. M. Witten, H. Brand, F. Bakker, J. C. J. Walraven;
,,A/B-th": 5e wtk. G. J. Vingerhoed, J. E. A. Westerbeek;
,,4": 5e wtk. A. J. Elmendorp, P. Dekker, C. H. Klerjwegt, B. F. M. ten

Hoonte;
,,MVD": 5e wtk.: P. C. IJdel;
scheepskok: J. Disse, T. A. F. Janssen.
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[. von Wieren
scheepsvoo rmon

1964 - 1.4 - 1970

G. Book
scheepsgezel o /w

per 1 8.4
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