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Reünie in 
't Noorden J 

M e d e d e l i n g ' t ^ ^ 
Hr. H. den Oude 

De heer H. den Ouden, Hoofd Vlootbeheer, en de heer 

J . W. Paans, Hoofd Afdeling Personeel, beiden thans ^ \ 

Algemeen Procuratiehouder van Shell Tankers N.V., ^ ^ 

zijn met Ingang van 1 mei 1972 benoemd tot adjunct-

Directeur van onze Maatschappij. 

Hr. J . W. Paans 

De N.V. Curagaosche Scheepvaar t Maat
schappij werd in vroeger jaren wel eens 
bestempeld als de „Terschell inger L loyd" , 
en niet ten onrechte, want vele officieren 
die als bakermat dat waddeneiland had
den, werden hetzij permanent dan wel 
voor kortere tijd aan eerdergenoemde 
maatschappij toegevoegd voor het beman
nen van de ,,mosquito f leet" in het 
Caraïbische gebied. Maar ook de diepzee-
vloot telde vele stafleden die Terschel l ing 
als geboortegrond hadden. Geen wonder 
dat een aanzienlijk aantal gepensioneerde 
vlootofficieren — C.N.O.O.K.S.- leden en 
niet-C.N.O.O.K.S.- leden — daar na hun 
pensioendatum voor anker zijn gegaan. 
Wat dan tevens inhoudt, dat zij door de 
wat moeilijke verbindingen de bijeenkom
sten die regelmatig door het bestuur van 
de , ,Oud-Roest-Club" worden georgani
seerd, zelden bijwonen. De hoogste tijd 
dus om degenen onder hen die daar prijs 
op stellen, de gelegenheid te bieden de 
banden met Shel l Tankers N.V. eens te 
verstevigen of nauwer aan te halen. 
Tegen de paasdagen is het gebruikelijk 
dat de Hogere Zeevaartschool ,,Willem 
Baren tsz " op liet eiland wordt bezocht om 

met de diverse jongelui te spreken die 
daar voor Maatschappij-rekening worden 
opgeleid, en uiteraard ook met de direc
teur, ten einde de vorderingen van de 
bursalen op de voet te blijven volgen. 
Op 24 maart j l. was het weer zo ver; en 
van deze gelegenheid maakte de heer Van 
Leeuwen, chef van de Sect ie Scheepsof f i 
cieren (DFP-1 ) , gebruik om namens de Di
rectie van Shell Tankers N.V. en met me

dewerking van de directeur van de school, 
de heer Van Leunen, ' s avonds een bij
eenkomst in Hotel Europa te organiseren 
voor de vele ex-Shell-off icieren en hun 
dames. De samenwerking strekte zich te
vens uit tot de ,,Vereniging van Oud-Leer
lingen" van de Willem Barentszschool . 
Wat niet zo verwonderli jk is als men be
denkt, dat onze ex-officieren daar vri jwel 
zonder uitzondering tot de oud-leerlingen 
behoren. De voorzitter van deze vereni
ging, de heer Cupido — reeds jaren loods 
te Terschell ing — deelde mede deze gele
genheid aangegrepen te hebben om ook 
van die zijde weer eens tot aktie over te 
gaan. 
Hoe dit ook zij, met name de Shell-f i lms, 
die voor de pauze werden vertoond, v ie
len bijzonder in de smaak. En het borreltje 
na afloop dat aan de oud-Shell-officieren 
en hun dames werd aangeboden, droeg bij 
tot een bijzonder gezellig samenzijn. Bo
vendien gaf een tweetal van onze ,,varen
de" gezagvoerders, die toevallig met ver
lof waren, met hun echtgenote acte de 
présence, te weten Commodore W, Kuy-
per en kapitein J . L. Muyskens. 
Het was geruime tijd na middernacht alvo
rens een ieder kon besluiten huiswaarts te 
keren, wel een bewijs dat deze samen
komst ruimschoots aan de gestelde ver
wachtingen heeft voldaan. Wat overigens 
nog eens werd bevestigd door de waarde
rende woorden die velen bij het afscheid 
nemen, naar voren brachten. 

K e n n i s g e v i n g e n 
De heer B. E, Blakely, Marine Co-ordinator, is 
met ingang van 15 maart 1972 benoemd tot lid 
van de Raad van Beheer van Shel l International 
Petroleum Company Limited. 

Wegens ziekte van de heer F. Engels is de heer 
G . Veldt (DFM/23) met ingang van 20 maart 
1972 tijdelijk belast met de leiding van de sec 
tie Technische Ontwikkelkigen (DFM/21) . 

29e bijeenkomst van gezagvoerders en 
hoofdwerktuigkundigen 
welke op 23 maart 1972 in het Shell-Gebouw werd gehouden. 

Op de foto staand v.l.n.r, de heren: J . B. Kerkhoven - sect ie Scheepsof f ic ieren ( D F P / l ) ; 
P. C . Hoek - gezagvoerder; G . H. van Leeuwen - chef sect ie Scheepsoff ic ieren ( D F P / 1 ) ; 
J . M. Nobels - hoofdwerktuigkundige; P. J . P. S iebesma - gezagvoerder; K. Poort van 
Ingen - gezagvoerder; J , L. 't Mannetje - hoofdwerktuigkundige, J . de Bruyn - hoofd
werktuigkundige; H. M. Stol l - chef Geneeskundige Dienst (DF /1 ) ; H. Bax - hoofdwerk
tuigkundige; D, Rodenburg - Directeur; F. van Dalen - hoofdwerktuigkundige; M. de Jong 
- hoofd afd. Financiën en Administratie ( D F F ) . 

Zittend v.l.n.r. de heren: F. Minkels - gezagvoerder; G . F. de Boer - gezagvoerder; R. G. 
Pieters - hoofdwerktuigkundige; H. H. Hacken - gezagvoerder. 
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De lezer zou zich kunnen afvragen wat nu 
een halve bol met een hark heeft te ma
ken. In letterlijke zin natuurlijk niets, je 
zou zelfs kunnen zeggen: het slaat als een 
tang op een varken. 
Maar wanneer wij over televisie-ontvangst 
praten ligt de situatie geheel anders. Be i 
de benamingen worden namelijk gebruikt 
voor verschil lende soorten antenne. De 
halve bol, al dan niet uitgerust met voel
sprieten, ziet er uit als een soort vl iegen
de schotel, maar is in werkeli jkheid een 
voor signaal rondom-gevoelige televisie
antenne. Het is zelfs een meervoudige 
televisie-antenne, die de TV-banden III, IV 
en V kan ontvangen, d.w.z. V H F en UHF. 
De dipool-antennes zitten ingegoten in po-
lyurethaanschuim aan de binnenzijde van 
de bol. Vaak ook bevinden zich nog voor
versterkers en aanpassingstransformato
ren voor de verschi l lende impedanties 
(schijnbare wisselstroomweerstanden) in
gegoten binnen in de halve bol. 
Rondom-gevoelig betekent, dat zonder de 
antenne te hoeven draaien, vanuit alle 
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[ v e r v o l g ) 

richtingen signaal kan worden ontvangen 
van TV-zendstat ions. 
Dit lijkt op het eerste gezicht bijzonder 
aantrekkeli jk, vooral op een schip dat 
voortdurend van plaats verandert ten op
zichte van TV-zendstat ions. Voor schepen 
die veelal niet ver buiten het bereik van 
TV-zendantennes zijn — en hierbij denken 
wij vooral aan kleine schepen, zoals ple
ziervaartuigen en binnenvaartschepen — 
is dit dan ook wel aantrekkeli jk. 
Maar er zijn ook nadelen aan deze rond
om-gevoelige antennes. Door het ontbre
ken van een richteffect worden signalen 
uit alle richtingen ontvangen. Het signaal 
van één station kan hierbij echter ook bin
nenkomen als een gereflecteerd signaal. 
De reflectie kan ontstaan door ieder voor
werp, muur, huis, of opbouw met een plat 
vlak. Daar dit signaal later ontvangen 
wordt dan het directe ,,l ine-of-sight"-sig-
naal of direct naar de zender kijkend s ig
naal, treden faseverschoven signalen op, 
die zich manifesteren als ,,ghost" = 
spookbeelden op het televis iescherm. 
Soms kunnen dat er wel acht zi jn! 
Aan boord treden ook van deze valse 
echo-signalen op door de reflecties van 
schoorsteen en opbouw. 
Een nog groter nadeel is echter het po
vere ontvangstsignaal dat van de halve-
bolantenne wordt ontvangen. Dit maakt de 

.vaste halve bol niet meer zo aantrekkeli jk 
voor oceaantankers. 

Hark 
De hark of multi-elementen yagi, d.w.z. 
gerichte antenne met een groot aantal 
richtantennes en enkele reflectoren, ont
vangt een signaal dat 5 a 6 maal sterker 
is dan dat van de halve bol. De horizonta
le openingshoek waaronder dit wordt ont
vangen, is ongeveer 45 graden. Binnen 
deze hoek blijft het ontvangen signaal ta
melijk constant van sterkte. Al les wat 
daarbuiten valt is echter zeer zwak t.o.v. 
het hoofdsignaal, dus weinig last van 
echo's . 

Metingen 
Medio maart zijn op het dak van het ge
bouw van Van Rietschoten en Houwens 
aan de Sluis jesdi jk te Rotterdam metingen 
verricht om na te gaan hoe de ontvangst 
met de twee typen antennes zich verhield. 
Metingen werden verricht op de kanalen 4 
en 27 respectieveli jk V H F en UHF van 
Lopik. Ook kanaal 62, een UHF kanaal 
van de Antwerpse zender, werd erbij be
trokken. 
De UHF-antenne was er een met 26 ele
menten. Daar de antennes die aan boord 
van onze schepen worden gebruikt 18 ele
menten hebben, zou de uitkomst van de 
metingen met onze antennes 1,0 a 1,5 dB 
lager liggen. 
Bol A N T - D Y N A Kanaal 4 -6 dB 

rondom-gevoe- Kanaal 27 -2-7 dB 
liga antenne Kanaal 62 -20 dB = 

minimum 
Grote Hark 
S K A 1104 (VHF) Kanaal 4 + 2 2 dB 
Kleine Hark 
S M A 1426 (UHF) Kanaal 27-f 11,5 dB 

Kanaal 62 -14 dB 
Met de rondom-gevoelige antenne was 
geen beeld op kanaal 62 (Antwerpen) te 
krijgen, met de gerichte VHF-antenne ech
ter wel. 
Op band lil VHF-antenne (middelste hark) 
konden geen metingen worden verricht, 
daar hier te lande geen stations in die 
band zijn. 
Conclusie 
Harken zijn natuurlijk echte windvangers; 
zij moeten ook steeds worden gericht naar 
de TV-zender en omdat ze van aluminium 
zijn, zijn ze ook sterk aan corrosie onder
hevig. Ongetwijfeld zijn dit nadelen, die 
duidelijk spreken. 
De bol heeft echter als nadeel dat hij wei
nig signaalversterking geeft en niet zo re
gelmatig rondom-gevoelig is als men op 
het eerste gezicht zou denken; bovendien 
bestaat hierbij kans op gereflecteerde 
ontvangst, resulterend in ,,ghost"-beel-
den. 
De zeevarende die zich voor het thans bij
zonder geapprecieerde televisietoestel 
aan boord neervlijt, wil er zijn gemak van 
nemen; maar daarbij wil hij ook een hel
der, duidelijk beeld en niet een sneeuw
storm waarin iemand staat te brabbelen. 
Of de ontvangst nu met de halve bol of 
hark plaatsvindt, het televisiemedium zal 
de gemoederen aan boord wel blijven be
zig houden; en de kwaliteit van de ont
vangst ook. 

H. Snel 

De Ideeënbuscommissie vergaderde op 9 fe
bruari j l . Daar de heer Rodenburg deze verga
dering niet kon bijwonen, trad de heer H. den 
Ouden als voorzitter op. Tevens waren aanwe
zig de heren L. Kerstens en A. Baljet (Techni
sche Zaken) , D. Jongeneel (Nautische Zaken) 
en R. J. F. van Stuijvenberg (Secretar is ) . 
Op deze vergadering kon de inzending van I e 
stuurman G. C . van Malland worden afgehan
deld (Idee No. 400, betr. targetbepaling voor 
het lossen van ladingen met een hoge damp-
spanning). Inzake deze inzending is nog con
tact opgenomen met Shel l International Ma
rine Ltd., doch de door stuurman Van Malland 
voorgestelde werkwijze zal om praktische re
denen niet worden toegepast. De Commissie 
heeft evenwel toch aanleiding gezien voor 
deze inzending een aanmoedigingspremie 
van If 100 ,— I toe te kennen. 
Verder werd een groot aantal nieuwe ideeën 
op deze vergadering behandeld, waarvan de 
navolgende inzendingen voor een beloning of 
aanmoedigingspremie in aanmerking kwamen. 

Idee No. 404 van 2e stuurman A. H. van Haat
ten betr. Sallog. Inzender signaleert dat de 
oliefilter van het Sal log nogal eens dient te 
worden verwijderd, geleegd en daarna op
nieuw met olie gevuld, omdat blijkt dat ook 
water in de oliefilter terechtkomt. 
Het voorstel van inzender behelst de vervan
ging van het glas van de oliefilter door een 
glas met een drainoock. Hierdoor wordt het 
mogelijk het water uit de oliefilter af te tap
pen via de draincock, waardoor de olie in het 
systeem nu niet meer vri jwel iedere wacht be
hoeft te worden verwisse ld . 
De Commissie is van oordeel dat deze inzen
ding een werkbesparende verbetering behelst 
welke door middel van een schri jven aan de 
desbetreffende schepen dient te worden be
kend gemaakt, temeer daar deze modificatie 
zelf aan boord kan worden uitgevoerd. 
Het is de Commissie echter bekend dat deze 
of een soortgelijke wijziging op diverse sche
pen reeds is uitgevoerd, zodat deze inzending 
in feite niet als idee kan worden beschouwd. 
De Commissie kent evenwel een aanmoedi
gingspremie toe van j f 100,—. [ 

Idee No. 410 van scheepsvakman J. B. Slag
boom 
Betr.: Smeerolietoevoerleiding 
Inzender stelt voor de stalen smeerolietoe
voerleiding naar de blowers van de hulpmoto
ren aan boord van de , ,A" en , ,C"-schepen te 
vervangen door een flexibele leiding, daar 
deze leiding meerdere malen scheurt, hetgeen 
de oorzaak kan zijn van brand als deze lekolie 
op de isolatie van de uitlaatgassenleiding te
rechtkomt. Tevens stelt hij voor, boven deze 
uitlaatgassenleiding een vaste sprinklerinstal
latie aan te brengen daar afkoeling reeds vol 
doende is om branden als bovenomschreven 
te doven. 
De Commissie is van oordeel dat de voorge
stelde flexibele leiding een zeer nuttige sug
gestie is welke op de desbetreffende schepen 
in de praktijk zal worden toegepast en kent 
voor dit deel van de inzending een beloning 
toe van |f 100,—.| 
De desbetreffende schepen zullen door de 
Technische Dienst ter zake worden geïnstru
eerd. 
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Tot het aanbrengen van een sprinklerleiding 
boven de uit laatgassenleiding v/ordt niet over
gegaan. Immers elke geïsoleerde uitlaatgas
senleiding, verse-stoom- en afgewerkte-stoom-
leiding kan na de isolatie-doordrenking met 
lekolie in brand geraken. 
Het is absoluut ondoenlijk en bovendien ui
terst kostbaar om al deze plaatsen te be
schermen met sproeileidingen. 
Primair in dit verband is het opheffen van oor
zaken die ol ielekkage tot gevolg kunnen heb
ben en aan de oplossing van dit probleem is 
door inzender een aandeel geleverd. 
Idee No. 411 van 2e stuurman W. van den 
Born 
Betr. „Temporary and Preliminary Notices to 
Mariners" 
Door inzender wordt, evenals alle andere in
zenders van suggest ies inzake dit onderwerp, 
gesignaleerd dat geen uniform systeem van 
registratie bestaat. Deze kwest ie is reeds in 
studie bij de Nautische Dienst. Getracht is om 
ook op dit gebied te gaan samenwerken met 
S.T . ( IJ .K . ) Ltd., doch hiervoor bestaat aldaar 
onvoldoende interesse. 
Ook deze inzending bevat in feite geen nieu
we gezichtspunten. Aan inzender wordt dan 
ook eveneens een aanmoedigingspremie toe
gekend van I f 50,—. | 
De Commiss ie wil thans benadrukken dat in
zake dit onderwerp zoveel suggest ies naar 
voren werden gebracht, dat nu nog binnenko
mende Ideeënbusinzendingen niet meer als 
zodanig in behandeling zullen worden geno
men. 
A ls reeds gezegd, wordt ten kantore deze 
complexe materie, met gebruikmaking van de 
reeds ingezonden suggest ies, intensief bestu
deerd. De verwachting is dat binnen afzienba
re tijd van de zijde van de Nautische Dienst 
van Shel l Tankers N.V. één uniform systeem 
van administratieve verwerking aan de vloot 
zal worden gepresenteerd. Verdere sugges
ties op dit terrein zullen derhalve aan de 
desbetreffende vaksect ie ten kantore ter 'be
handeling worden voorgelegd. 
Idee No. 412 van 3e stuurman J. E. lebbe 
Betr. Pompkamer m.s. „Niso" 
Inzender constateert dat bij eventueel vollo
pen van de pompkamer door de flood-afslui-
ters het niet mogelijk is deze met de bak-
boordstrippingpomp weer leeg te pompen om
dat het bedieningspaneel van de twee over-
boordafsluiters dan onbereikbaar is. 
De Commiss ie is van oordeel dat dit pro
bleem zich alleen in noodgevallen kan voor
doen bij een geladen schip. Het probleem is 
reeds tijdens het ontwerpstadium onderkend. 
Duidelijk dient echter in het oog te worden, 
gehouden dat de pompkamer van de , ,Niso" 
van een bilge-alarm is voorzien. Bovendien is 
er een groot niveau-verschi l tussen de flood-
afsluiters en het bedieningspaneel van de 
bakboordstrippingpomp, te weten ca. 4 meter, 
hetgeen naar de mening van de Commissie 
voldoende tijd biedt om maatregelen te ne
men. 
i-let door inzender gestelde probleem is 
slechts zeer theoretisch denkbaar; alleen in 
geval van calamiteiten is dit een reëel pro
bleem, waarvoor dan nog op andere manieren 
ter plaatse een 'oplossing kan worden gevon
den. 

De door inzender aangegeven oplossing toont 
evenwel inzicht en de Commiss ie kent voor 
deze inzending een aanmoedigingspremie toe 
van If 50,—.| 
Idee No. 413 van 2e werktuigkundige E. Dal-
linga 
Betr. Tankschoonmaakbeveiliging (V.L.C.C. 's) 
Indien tijdens het tankwassen de toevoer van 
ventilatielucht wordt geblokkeerd door een te 
grote hoeveelheid water op de tankbodem, 
kan in korte tijd de gasconcentratie in de tank 
tot onaanvaardbare hoogte oplopen. 
Inzender stelt voor op de gasfreeing fan een 
DP-cel l aan te sluiten, welke een pressure-
switch bedient die zowel een alarmsignaal 
geeft als de watertoevoer naar de gunclean-
apparatuur afsluit. Deze DP-cel l dient dus de 
druk in de gasfreeing fan discharge-leiding te 
bewaken. 
Tevens geeft de inzender nog de suggestie 
een pressostaat aan te sluiten die inschakelt 
als de luchtdruk te laag wordt, bijv. door een 
getripte fan, waardoor eveneens het alarm in 
werking wordt gesteld en de watertoevoer 
naar de guns wordt afgesloten. 
De Commiss ie is van oordeel dat de door in
zender aangegeven beveiligingsmethode toch 
wel waardevol is. Inzender denkt aan drukme
ter-beveiliging, dit is echter niet aan te beve
len. Het aantal luchtwisselingen per tank is af
hankelijk van de flow. Flow-meting is dan 
ook de juiste aanpak. Inzender denkt verder 
aan een te hoge waterstand in de tank bij 
een geconstateerde overschri jding van L.E.L . 
De Commissie wil in dit verband nog memo
reren dat, indien men het gaas op de ventpijp 
aanbrengt, er wel druk is, terwijl er toch geen 
flow behoeft te zijn en derhalve geen adequa
te luchtwisselingen plaatsvinden. 
Het idee is echter niet geheel origineel, daar 
op de ,,Metula" met hetzelfde doel voor ogen 
reeds een flow-meter in de persleiding van de 
gasfreeing fan werd aangebracht. 
De combinatie pressure switch/solenoïde va l -
ve voor bediening van de watertoevoer naar 
de gunclean-apparatuur acht de Commissie 
niet aanbevelenswaardig, denkend aan de op
tredende gevaren bij het plotseling stoppen 
tijdens heetwassen. Wel lijkt het aantrekkeli jk 
als de DP-cel l een zichtbaar alarmsignaal 
geeft bij onvoldoende flow. Zichtbaar dus 
voor de man die ter plaatse de gun-clean-af-
sluiters regelt. De resultaten van de proefne
ming op het s .s . ,,Metula" dienen echter te 
worden afgewacht en geëvalueerd. 
Daar echter is besloten ook de bestaande 
V . L . C . C . ' s van een inert-gasinstallatie te voor
zien, zijn voorzieningen als bovengenoemd 
niet meer geheel opportuun. 
De Commissie wil evenwel benadrukken dat 
deze ideeënbusinzending getuigt van een 
diepgaande interesse in de vei l igheidsaspec
ten van tankschoonmaakoperaties aan boord 
van V . L . C . C . ' s en kent een aanmoedigings
premie toe van j f 100,—•] 

Idee No. 414 van hoofdwerktuigkundige E. 
Rouw 
Betr. Smeeroliesyste.em ,,K"-klasse schepen 
Naar aanleiding van de verwijdering van een 
der smeerolie-purif iers op de , ,K" -schepen, 
stelt inzender voor de smeerolie-settl ing tank 
in te richten als verzameltank voor alle soor
ten afgewerkte olie, daar de beide sludge-

tanks in de bilge vaak te klein blijken te zijn. 
Verder stelt inzender voor de SB-pur i f ier vol
ledig af te koppelen van het smeerol iesy
steem en te verbinden met deze settling tank. 
De afvoer van deze purifier dient dan uit te 
komen in een der dubbele bodems. 
Indien er nu een behoorlijke hoeveelheid 
,,waste o i l " in de settling tank is gekomen, 
dient deze olie v ia de SB-pur i f ier te worden 
afgevoerd naar genoemde dubbele-bodem-
tank, waarna dit later mogelijk naar een der 
brandstof-settling tanks kan worden gepompt 
en vermengd met de fuel kan worden ver
stookt. Hierdoor zou het volstrekt onnodig 
worden olie overboord te lozen, dan wel te
gen hoge kosten door de wal te doen verwij
deren. 
De Commissie heeft met belangstelling dit 
voorstel bestudeerd en plaatst de volgende 
opmerkingen. 
De veronderstell ing dat de afgekoppelde 
smeerolie-purif ier op de meeste , ,K"-schepen 
nog intact is, is onjuist; deze wordt als reser
ve benut. Wederom operationeel maken van 
alle purifiers zal zeer hoge kosten met zich 
brengen, terwijl de opzet van onderhoudsver-
mirrdering teniet wordt gedaan. 
Op de , ,K " - k lasse schepen is de smeerol ie-
settling tank op het BB-str ingerdek bedoeld 
om in speciale gevallen olie voor het hoofd-
smeerol iesysteem hierin op te s laan, bijvoor
beeld in geval van reparatie aan de sump-
tank of bij noodzakeli jke verversing van het 
systeem. 
Voor dit doel dient naar het oordeel van de 
Commiss ie bedoelde tank beschikbaar te blij
ven. Contaminatie met fuel acht de Commis
sie bovendien niët'aanvaardbaar. 
Inzender heeft naar de mening van de Com
missie grote aandacht voor het onderwerp 
,,Oil Pollution'' en getracht aan de oplossing 
van dit probleem, waarschijnl i jk na diepgaan
de studie, zijn aandeel te leveren. De Com
missie kent derhalve aan inzender een aan
moedigingspremie toe van | f 100,—.\ 
Idee No. 416 van 3e stuurman M. v. d. Heiden 
Betr. „Oil Pollution" 
Inzender stelt onder meer voor, lensputten zo
wel aan stuurboord als aan bakboord aan te 
brengen met een snel te openen afsluiter, in 
verbinding staand met bijv. center 11 of met 
de pompkamer-bilge. 
De Commissie is van mening dat het aan 
boord aanbrengen van lensputten diverse be
zwaren met zich brengt. Deze lensputten zul
len immers vaak vol water staan, waardoor 
het effect van de putten grotendeels verloren 
gaat. Voor de afvoer van de putten zou een 
doorlopende pijp naar de tankbodem moeten 
worden aangebracht, een nogal kostbare aan
gelegenheid. 
Bovendien is het niet waarschijnl i jk dat 
Lloyd's aan een dergelijke constructie haar 
goedkeuring zal hechten. 
De Commissie heeft evenwel waardering voor 
de betoonde belangstelling in dit s teeds ac
tueler wordende onderwerp en kent inzender 
een aanmoedigingspremie toe van [ f50,—.| 
Bovengenoemde inzenders alsmede de inzen
ders van suggesties welke niet voor een belo
ning of een aanmoedigingspremie in aanmer
king kwamen, zijn inmiddels gedetail leerd op 
de hoogte gesteld. 
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Sedert eind 1970 worden geregeld 3e en 4e werktuigkundigen 
voor een periode van zes weken in de walorganisatle tewerkge-
steld. Zij krijgen hierbij niet alleen de gelegenheid zich in ver
schillende secties te oriënteren omtrent de daar te verrichten 
werkzaamheden, maar ook worden zij voor een aantal weken als 
stagiair geplaatst in walbedrijven die regelmatig reparaties ver
richten aan die werktuigen of onderdelen aan boord waarmee 
Juist werktuigkundigen op zee ook te maken hebben. 
Wat zijn hun ervaringen na een dergelijke periode, zo zou men 
zich kunnen afvragen. Daar Inmiddels een tiental werktuigkundi
gen hun bevindingen op papier hebben gezet, lijkt het interessant 
na te gaan in hoeverre hieruit positieve en eventuele negatieve 
reacties zijn voortgekomen. 

Programma 
Voor iedere werl<tuigkundige die voor zes v/eken aan de wal stage gaat 
lopen, wordt tevoren een programma opgesteld. Hierbij wordt vanzelf
sprekend rekening gehouden met de noodzaak betrokkenen niet alleen 
de kans te geven in de diverse walbedri jven het nodige te leren, doch 
ook in de sect ies op kantoor inzicht te verwerven in hetgeen daar wordt 
verricht en in hoeverre van scheepszi jde hiermee rekening kan worden 
gehouden. 
Voor werktuigkundigen gelden hierbij met name de sect ies 
DFM-21 - Technische ontwikkelingen 
DFM-22 - Werktuigkundige Dienst vloot A 
DFM-23 - Werktuigkundige Dienst vloot B 
DFM-24 - Elektrotechniek 
DFM-3 - Materialendienst 
DFM-4 - Vlootadministratie 
Voor het bezoek aan elk dezer sect ies wordt een halve tot hele dag uit
getrokken, alhoewel in enkele gevallen op een der bovengenoemde sec 
ties meer dagen zijn doorgebracht, met name wanneer onderwerpen ter 
sprake kwamen die kennelijk de bijzondere belangstelling van de stagiair 
hadden. De bezoekende werktuigkundige wordt daarbij niet alleen weg
wi js gemaakt in de taak van de sectie zelf, doch ook wordt getracht hem 
te wijzen op de noodzaak aan boord op diverse zaken attent te blijven. 

Kantoorsecties 
Uit de rapporten door elke stagiair aan het eind van de zes-weekse wa l -
periode opgemaakt, spreken in dit verband enkele markante opmerkingen, 
zoals ,,Het simpelweg aan boord komen van onderdelen in het buitenland 
blijkt in de praktijk nogal wat voeten in de aarde te hebben en achteraf 
kan men er s lechts verbaasd over zijn dat al les nog op tijd aan boord 
komt." 
Anderzi jds leest men de opmerking, dat bijzonder veel extra werk blijkt 
te worden veroorzaakt door onvolledige aanvragen, waarbij het in een 
enkel geval zelfs noodzakeli jk blijkt het schip telegrafisch om meer 
nauwkeurige gegevens te vragen, soms zelfs om de aanvragen duidelij
ker te schr i jven. 

Natuurlijk valt het niet altijd mee om, zo van de vloot, achter een bureau 
op kantoor plaats te nemen en het allemaal over je heen te laten gaan. In 
een van de rapporten lezen wij dan ook, dat bijvoorbeeld op de werktuig
kundige dienst, waar de aanvragen van verbruiksgoederen worden be
handeld, zoveel onderwerpen in drie dagen zijn behandeld, dat je er — 
onvoorbereid als men is — begin noch eind aan weet vast te knopen. In 
deze dagen werden door de stage-lopende werktuigkundige o.a. behan
deld: nieuw systeem voor schadebehandeling, nieuw ontwerp dokmap, 
het afdoen van garantiezaken van een M-klasse schip, algemene werk
zaamheden zoals smeerolierapporten, reisrapporten, onderhoudsrappor-
ten van verstuivers, kleppen en zuigers, en wat dies meer zij. 
Inderdaad een veelvoud van onderwerpen, die zich moeilijk uitvoerig la
ten behandelen in drie dagen. Anderzi jds geeft het de bezoeker een in
druk wat in een enkele sectie wordt gedaan, welke moeilijkheden er aan 
zijn verbonden om een vloot van 52 schepen op aanvraag van alle beno
digde goederen, onderdelen en complete werktuigen te voorzien. En dat 
dikwijls bij varende eenheden, waarvan ook de bestemming op het kan
toor slechts korte tijd tevoren bekend is. Terwij l derouteringen voor de
genen die met de expeditie zijn belast nog eens extra roet in het eten 
kunnen gooien. 

Anderzi jds blijkt toch wel veel , ook tijdens de dagen op kantoor, te wor
den opgestoken: bijzonder gefrappeerd blijken de stagiairs te zijn door 
de laatste technische ontwikkelingen waarvan zij op de hoogte worden 
gesteld; even geïnteresseerd hebben zij aantekening gehouden omtrent 
aangelegenheden die met elektrotechniek te maken hebben. ,,,lk heb be
langrijke ideeën opgedaan voor het werk aan boord." zo concludeert een 
der schr i jvers van de rapporten dan ook. 
Toch, zo mag wel worden geresumeerd, kan het per werktuigkundige ver
schil len. En hiermee doelen wij niet op de belangstelling van de bezoeker 
zelf, doch meer op de situatie zoals die zich ten tijde van het bezoek op 
een sect ie voordoet. Het kan zijn dat degene aan wie hij tijdelijk is toege
voegd, zelf ook gepresseerd is met werk. De bezoeker wordt dan even 
ingeschakeld en het kan zijn dat zijn bijdrage uitsluitend bestaat uit het 
opstellen van een lijst van de aan boord van een onzer schepen gemon
teerde elektromotoren. Anderzijds zal op de ontvangende sect ie worden 
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getracht de werktuigkundige daarna bij meer interessante onderwerpen 
te betrekken, zoals de vervanging van een huidige elektromotorbediende 
stuurinrichting door een elektro-hydraulische installatie (fabrikaat Sper ry ) , 
met het hoe en waarom. 

Andere bedrijven 
Het grootste deel van de stage wordt echter door de werktuigkundigen 
doorgebracht bij andere bedri jven, zoals Stork Werkspoor, De Hoop, Ma-
notherm, Machinefabriek P. Smit Jr., Groenpol. 
E r wordt de nodige medewerking van deze bedrijven ondervonden, mede 
omdat men het belang inziet van het initiatief dat eind 1970 door Shel l 
Tankers is ontplooid om jongere werktuigkundigen een blik achter de 
schermen te gunnen en hen te wijzen op de problemen waarmee men ook 
aan de wal wordt geconfronteerd. 
Maar het kan ook wel eens teleurstellend uitpakken, zoals wij in een van 
de rapporten lezen: ,,Mijn indruk is dat de weken bij dit bedrijf doorge
bracht zonde van de tijd zijn geweest. Wat ik in vier weken opstak, was 
mij ook in één week bij te brengen geweest . " Dit lijkt een negatief geluid, 
in zoverre dat betrokkene er de voorkeur aan had gegeven meer omtrent 
meet- en regeltechniek te vernemen. Anderzi jds kan het gebeuren dat 
juist in de week of weken waarin een werktuigkundige bij een van de be
drijven wordt gedetacheerd, geen werk wordt verricht dat voor hem 
nieuw of interessant is. Desalniettemin worden dergeli jke eerl i jke reac
t ies op prijs gesteld, opdat men er bij het opstellen van nieuwe program
ma's voor volgende stagiairs rekening mede kan houden. 
Er zijn een paar bedrijven die er als het ware uitspringen, die kennelijk 
de bijzondere interesse hebben van de bezoekende werktuigkundigen. 
Een ervan is de firma De Hoop, waaromtrent wij hieronder enkele opmer
kingen uit de rapporten laten volgen. 

Elektroteclinische Industrie en Installatiebedrijf A. de Hoop N.V. 
,,Het programma bij deze firma was zeer gevarieerd. Al lereerst de ver
nieuwing van een starterbord op het s .s . , ,Kate lys ia" , waaronder het vol
gens tekening plaatsen en aansluiten van starters, thermische beveiligin
gen, enz. Hierna grondige inspectie, controle van het hoofdschakelbord, 
beproeven van automaten en testen op juiste werking. A l les toegelicht 
door de monteurs met hun grote prakti jkervaring, met gebruik van spe
ciale meetapparatuur. A ls er zich storingen op schepen en in landinstalla-
ties voordeden, werd dat gezamenlijk bekeken en tot een oplossing ge
bracht. 
Het was vooral deze verscheidenheid in werkzaamheden die deze perio
de zo aantrekkeli jk heeft gemaakt." 
Een andere stagiair, die bij dezelfde firma ook een week op de zoge
naamde ,,proefvelden" werkzaam was , raakte onder de indruk van het 

gemak waarmee de mensen daar elektr ische schema's lezen, waarmede 
— zoals hij schreef — sommigen aan boord nogal eens moeite hebben. 
Ook anderen lieten zich uit over de grote verscheidenheid van werk
zaamheden bij deze firma. Niet alleen liepen zij mede, doch zij werden 
zelf ook ingeschakeld bij die werkzaamheden die zich aan boord onver
wachts kunnen voordoen. Het repareren en ombouwen van respect ieve
lijk hoofd- en zijborden, het opsporen van fouten in schakelkasten. Het 
maken van nieuwe elektr ische schema's , aanvankeli jk nog met moeite, 
werd gaandeweg een aangelegenheid die met vaardigheid werd verricht. 
Ook bij plotselinge storingen op schepen in de haven gingen de stagiairs 
mede. Zo werden zij ingezet bij storingen op een sleephopperzuiger, op 
diverse typen schepen in de havens. Zi j hielpen mede om op een schip 
met verbrande schakelborden o.a. de vriesmachine-instal lat ie, het hulpke-
telbedrijf en de verlichtingsinstallatie weer in bedrijf te brengen. Anderen 
assisteerden bij het maken en installeren van schakelkasten van smeer-
oliepompen met de nieuwe Télémécanique-apparatuur. 
Vanzel fsprekend werd met eventuele wensen rekening gehouden voor 
zover die te realiseren waren. Er waren er die eerst om theorie vroegen 
om fouten te kunnen zoeken in elektr ische schema's , anderen wilden juist 
de f inesses leren van het testen en afstellen van starterkasten. 
Conclusie 

Maar bij welk bedrijf zij ook werden ontvangen, het enthousiasme — ook 
van de stage-lopende werktuigkundigen — was over het algemeen groot. 
De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat ondanks de moeilijkheden 
in de beginfase, toen velen er nog wat vreemd tegenover stonden, dit ini
tiatief weerklank heeft gevonden bij alle deelnemers. 

6e bijeenkomst van Ie stuurlieden en 2e werktuigkundigen 
welke op 6 april jl. in het Shell-Gebouw werd 
gehouden 

Op de foto staand v.l.n.r. de heren: L. W. Joris
sen — 2e werktuigkundige, K. L. J . Aer tssen — 
2e werktuigkundige, J . P. Hendriks — I e stuur
man, G. C . van Malland — I e stuurman, F. K. 
Neuerburg — chef sect ie Scheepsgezel len 
(DFP /2 ) , A. Baljet — chef Technische Dienst 
(DFM/2) , G. H. van Leeuwen — chef sectie 
Scheepsoff ic ieren (DFP /1 ) , A . P. J . Ham — I e 
stuurman, H. M. Stoll — chef Geneeskundige 
Dienst (DF /1 ) , F W. Gakes — 2e werktuigkun
dige, J . B. Kerkhoven — sectie Scheepsof f ic ie
ren (DFP /1 ) , C . E. van 't Woudt — chef Nauti
sche Dienst (DFM/1) , E. van 't Slot — chef sec 
tie Arbeidsvoorwaarden (DFP/6 ) 
Zittend v.l.n.r. de heren: J . Ommering — 2e 
werktuigkundige, H. H. Apfel — 2e werktuig
kundige, L. A. Veer — I e stuurman, G. J . van 
Eijk — 2e werktuigkundige, A. C . Weide — I e 
stuurman. 
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Hoofdwerktuigkundige K. Toereppel trad op 22 september 1939 in dienst bij de 
N.I.T. ais leerling-werktuigkundige; zijn eerste schip was het s .s . „Saroena". 
Aan boord van ditzelfde schip volgde zijn bevordering tot 5e werktuigkundige — 
op 9 november 1940 — in welke rang hij vervolgens dienst deed op de „Ocana". 
Op 18 april 1942 ging hij tijdelijk over in C.S.M.-dienst en werd tewerkgesteld op 
het s .s . „Rosa". Als 5e en wnd. 4e wtk. bracht hij verderde oorlogstijd door op de 
„Rosa", „Rita", „Rodas", „Felipa", „Ena" en „Murena", totdat hij in januari 1946 
met verlof in Nederland arriveerde. 
Na ommekomst hiervan deed hij als 5e, 4e en wnd 3e wtk. dienst op een groot 
aantal schepen van de diepzeevloot. Zijn eerste schip als 2e werktuigkundige 
was de „Glessula" — november 1955. Na op 25 oktober 1955 zijn volledige „C" 
te hebben behaald, werd hij op 16 oktober 1961 als hoofdwerktuigkundige aange
steld op de „Koratia". 
Op schepen van diverse klassen deed hij daarna dienst in deze rang, zijn laatste 
schip waarvan hij afmonsterde was het s .s . „Philidora". Op 1 mei is hoofdwerk
tuigkundige K. Toereppel, na bijna 33 jaar dienst op zee, met pensioen gegaan. 

In het v lakke land, dat de bewoners van Noord-Holland zelf 
West-Fr iesland noemen, zie je Hoogwoud al van verre liggen. 
Over een smalle asfaltweg, die tussen oude stolpboerderijen 
doorkronkelt, rijd je het dorp binnen, dat een en al vriendelijk
heid ademt. Een bord verwi jst de bezoeker naar de plaatselijke 
V.V.V. Kortom, een ,,plekke gronds" waar het goed toeven moet 
zijn en nog een zalige rust heerst. Dezelfde vriendeli jkheid en 
rust tref je aan als je door de nu gepensioneerde hoofdwerktuig
kundige K. Toereppel — Klaas voor zijn vele vrienden — in zijn 
woning bent genodigd. De ruim 321/2 jaar dienst op de vloot van 
de Koninkl i jke/Shel l Groep zie je hem niet aan, alhoewel hij niets 
uit die jaren is vergeten; en er is s lechts een kleine aansporing 
voor nodig om hem aan het praten te krijgen. 
Feil loos weet hij de schepen op te noemen uit het begin van zijn 
carrière, zelfs de reizen die zij maakten. 

Toeval 
Als kind zijnde, nam zijn moeder hem mee naar de kermis in 
Hoorn, een uitstapje dat de jeugdigen in het gezin Toereppel al
tijd bijzonder waardeerden. Al leen w a s onze, nu per 1 mei jl. ge
pensioneerde hoofdwerktuigkundige al gauw zoek. Hij trok naar 
de haven, waar de schepen hem meer boeiden dan alle draaimo
lens, schiettenten en andere attracties. Dat nu was merkwaardig 
in een familie, die puur agrarisch was ingesteld. Het zou wel een 
bevlieging zijn, zo dacht zijn vader, die hem daarom naar de 
landbouwschool stuurde. Maar dat duurde maar één jaar, hij wil
de naar de H B S , als springplank voor de zeevaartschool. En zo 
gebeurde het ook. 
De toenmalige directeur van de Hogere Zeevaartschool in Vl is-
singen, met wie hij eens ging praten, vertelde hem dat hij een 
beurs kon aanvragen bij de K J C P L of de K P M ; trouwens — zo 

zei deze directeur, die zelf ook uit Hoogwoud afkomstig was — 
de Shell is er nu (en dat was in 1937) ook mee begonnen. Dat de 
heer Toereppel de Shell koos om een beurs aan te vragen is 
puur toeval. ,,Maar ik heb er nooit spijt van gehad, dat het de 
Shell is geworden. Ik heb altijd prettig gevaren," zo voegt hij er
aan toe. Een nieuwe pijp wordt gestopt en de heer Toereppel 
blaast een verse wolk door de gezellig ingerichte huiskamer van 
zijn landelijk gelegen woning. ,,MiJn eerste schip zou de ,,Man-
vantara" worden, maar die werd gederouteerd, dat had je toen 
ook a l . " 

De oorlogsjaren 
En zo werd het de , ,Saroena" , spliksplinternieuw, de proeftocht 
moest nog gemaakt worden. ,,De vierde was Taconis, dat was 
mijn zeevader. Tjonge, wat was ik onder de indruk van die drie 
keteltjes en de triple-expansie-machine. Ik zei tegen Taconis : eer 
dat ik dat allemaal begrijp! Maar dat ging zo vlug, na een paar 
dagen hielp je even hard mee." 
Uiteindelijk kwam de , ,Saroena" met leerling-werktuigkundige 
Toereppel in de Oost. De oorlog in Europa werd intussen in alle 
hevigheid gevoerd, maar daar merkte je er niet veel van. Met 
alle lichten op, zonder konvooi, voer de , .Saroena" tussen Pladju 
en Singapore heen en weer. 
Op de , ,Ocana" , zijn tweede schip, ging het net zo: van Singapo
re naar Kaapstad, weer reis jes naar Curagao, tot het schip naar 
het belegerde Engeland werd gedirigeerd. Nu wel in konvooi en 
er maar het beste van hopen. Want de aanvallen van vijandelijke 
U-boten werden steeds driester. Drie dagen vóór aankomst in A l -
bion viel de klap: ongeveer tien schepen uit het konvooi gingen 
achter elkaar ten onder. 
,,Wij hadden een systeem aan boord ontwikkeld, waarbij wij in de 



machinekamer nauwkeurig door de brug op de hoogte werden 
gehouden van de situatie boven. W e voelden ons natuurlijk niet 
zo prettig, maar het enige wat ons overkwam was een aanvaring 
door een Engels vrachtschip, dat even dwars door het konvooi 
wilde. Eén wing tank volgelopen." 
Na lossen van de lading in Glasgow moest de , ,Ocana" — in ge
ballaste toestand — voor reparatie naar Amerika. 
,,Toen het schip weer gereed was voor de vaart, zaten wij wel 
met een probleem. Drie dagen na aankomst bij de Amer ikaanse 
werf waren alle Ch inese scheepsgezel len 'm gesmeerd, op drie 
na. Met een aantal andere tankers hebben we twee volle maan
den voor anker gelegen voordat wij weer een bemanning bij el
kaar hadden. Op het laatst voeren wij ook met officieren van an
dere nationaliteiten. Ik kan me nog een Engelse stuurman herin
neren en een Poolse werktuigkundige zonder papieren; die laat
ste w a s eigenlijk binnenhuisarchitect, maar hij deed het ver
draaid goed aan boord." 
Toch heeft de heer Toereppel geboft: later misten 5 bommen het 
schip en toen het schip tot zinken werd gebracht, was hij net in 
Curagao afgezwaaid, met ziekenverlof: malaria. Zijn , ,A" behaal
de hij daarna op Curagao. 
Na tegen het einde van de oorlog met de , ,Ena" weer op de diep
zeevloot te zijn terechtgekomen, maakte deze hoofdwerktuigkun
dige nog een aantal reizen op de ,,Murena" alvorens met verlof 
naar Nederland te gaan. 

Eindelijk verlof 
Natuurlijk w a s tussenti jds in het buitenland wel kort verlof ver
leend, doch in 1945 begon iedereen — zowel zeevarenden als 
,,expatr iates" — reikhalzend uit te zien naar verlof in Nederland. 
Een ieder tegelijk verlof verlenen was onmogelijk en voor werk
tuigkundige Toereppel duurde het nog tot januari 1946. Steeds 
weer kwamen er nieuwe reizen tussen. Als het schip in de Mid
dellandse Zee voer en allen aan boord op een gunstig bericht re
kenden, gingen ze nog eens terug naar Aruba. Dan nog even 
naar Australië, en dat met een vaart van zo'n 10 mijl! Maar in ja 
nuari 1946 stapte hij toch in Engeland aan wal, overgevaren uit 
Bombay met een troepentransportschip; aantal opvarenden: 
5100! Na de oversteek met de Harwich-boot bleek vervoer door 
Nederland voor de zeevarenden prima geregeld: allemaal per 
Rode Kruis-auto, zodat hij op 16 januari voor de deur werd afge
zet. 
Wie nu denkt dat hij in die tijd lang verlof kon genieten, slaat de 
plank mis. Eén maand verlof voorlopig, met de mogelijkheid er 
nog één maand — op schriftelijk verzoek — bij te krijgen. Want 
een ieder wilde naar huis, dus eerst een kort verlof, daarna de 
rest. De resterende dagen — 7 maanden achter elkaar — kwa
men voor de nu gepensioneerde in 1948, wat als een hele weelde 
gold. 
,,lk heb toen eerst mijn , , B " gehaald, ben daarna getrouwd," zegt 
de heer Toereppel lakoniek. 
,,En daarna zag ik hem twee jaar niet meer," vult zijn vrouw aan. 
,,Dat kun Je je nu haast niet meer voorstel len." 
Op de vraag, of zij dikwijls een reis heeft meegemaakt, volgt een 
ontkennend antwoord. ,,Tweemaal. Niet dat ik er niet van genoot, 
die paar weken aan boord, maar helaas hebben we niemand in 
de familie die hier in huis kan komen om op onze kinderen te 
passen . " 
Ook mevrouw Toereppel is West -Fr iese, uit Si jbekarspel . En 
deze twee West-Fr iezen leerden elkaar kennen — hoe kan het 
anders — bij een cabaret-uitvoering in de West -Fr iese taal. 

Wat nu? 
Natuurlijk vraag je je af, in hoeverre men zich nu heeft voorbe
reid op een pensionering. Deze hoofdwerktuigkundige heeft er, 
zoals hij het noemt, beslist niet naartoe geleefd, alhoewel hij er 
onmiddellijk aan toevoegt, dat hij er blij mee is, ook al is hij pas 
52 jaar. 
,,lk heb 321/2 jaar gevaren, met plezier gevaren mag ik wel zeg
gen, maar ik vind het toch lang genoeg geweest ." 
Reeds op zijn laatste schip, de ,,Philidora", is hij begonnen aan 
een cursus om zijn parate kennis van het Engels verder uit te 
breiden. Hij leest nog steeds graag, heeft nu ook eindelijk de 
kans de kinderen wat te helpen bij het huiswerk. En . . . ook in 
huis wil hij nog het nodige doen, om nog niet te spreken over de 
tuin die aan spitten toe is. 
,,lk ben geen fervente knutselaar, maar er is altijd wat te doen. 
Verder geniet ik," zegt hij lachend. Maar ook eens wat wandelen 
of f ietsen in het mooie West -Fr iese land trekt hem aan. En dat is 
in een omgeving als bij Hoogwoud, met zijn historische achter
grond, al leszins begrijpelijk. Hij voegde trouwens de daad bij het 
woord en nam zijn bezoeker mee naar de Koningspade, waar de 
museumboerderij , ,West -Fr is ia" is gelegen. Hier vlakbij was het 
dat geschiedenis werd geschreven: Willem II, die hier op 28 ja 
nuari 1256 het onderspit moest delven tegen de vri jheidsl ieven
de Westf r iezen. Floris V , die op deze historische plek het graf 
van zijn vader vond en er een klooster stichtte. S lechts een voor
bijrijdende landbouwtractor herinnert ons eraan, dat we nu wel 
degelijk in de twintigste eeuw leven. Enkele bekende sterren 
van de vaderlandse T.V. hebben inmiddels ook de bekoring van 
deze streek leren kennen en er een woning verworven om te be
komen van de vermoeienissen. In dit zelfde mooie plaatsje zal 
hoofdwerktuigkundige Toereppel voortaan van zijn lange, lange 
verlof genieten. 
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Europa 
De Europese markt voor lampolie werd in de negentiger jaren nog geheel 
beheerst door Amer ikaanse en Russ ische petroleum. Door het bouwen 
van tankschepen en het aanleggen van tankinstallaties waren de produ
centen erin geslaagd, de kosten van vervoer en opslag tot een minimum 
terug te brengen. 
In 1887 waren in de wijk Char lo is van Rotterdam de eerste twee, nog 
houten tanks verrezen, gebouwd door de Nederlandse Stoomboot Maat
schappi j . , ,Eene lijmerij en kuiperij voor de petroleumvaten, geheel op de 
Amer ikaansche wijze ingericht", incluis. In 1888 liep in Rotterdam voor 
het eerst een speciaal voor vervoer van olie in bulk gebouwd tankschip 
binnen, de , ,Chester" . Meer en meer ging Rotterdam een rol meespelen 
bij de voorziening van Nederland en Duitsland met lampolie en naarmate 
ook de auto bij de eeuvwisse l ing in zwang kwam, met benzine. 
Inmiddels hadden de pioniers van de „Kon ink l i j ke" een zware strijd gele
verd in het toenmalige Nederlands-Indië, niet al leen om de produktie van 
aardolie op gang te brengen en te houden, doch ook om er een markt 
voor te vinden in het Ver re Oosten , waar zij in concurrentie waren gewik
keld met een groot aantal maatschappijen, die elk een zo groot mogelijk 
deel van de markt wilden. Namen a ls Zij lker, Deterding, Kess le r , Loudon 
herinneren aan de moeili jke tijd die de zo jonge ,,Koninkl i jke" moest 
doormaken alvorens haar bestaan kon worden gerechtvaardigd. De greep 
die de combinatie van Russ ische en Amerikaanse importeurs op de Euro
pese markt had leek zo stevig, dat het afzetten van de „Kroon"-produk-
ten op de Europese markt een onmogelijkheid leek. Maar de Amerikaan
se en Russ ische olie begon ook op de markt in het Ver re Oosten te ko
men, zodat men zich bezon op de situatie die aan het ontstaan was . Het 
w a s in die tijd, dat werd besloten niet alleen olie te winnen, doch ook zelf 
te vervoeren en, zo mogelijk, aan de markt te brengen. Indien dus de 
,,Koninkli jke' ' erin s laagde haar kostpri js niet hoger te doen zijn dan die 
van de andere olieproducenten en haar geraffineerde produkten op de 
Oosterse markt bracht tegen dezelfde vrachtpri js als haar concurrenten, 
dan zou zij, bij geli jke verkooppri jzen, althans het door de korter af te 
leggen afstand voordelig , ,vracht"-verschi l als extra winst kunnen boe
ken. 
De ptpduktie van de inmiddels in Pangkalan Brandan gevestigde raffina
derij was in 1895 gestegen tot 130.000 k ist n met blikken kerosine. Een 
capacfleit die wat meer armslag gaf. 

De ,Kon lnk l l j ke ' 

De ,,Koninklijke" wordt reder 
Door reeds opgedane ervaringen gerijpt, zorgde de , ,Koninkl i jke" voor 
diep vaarwater in de onmiddelli jke nabijheid van haar installaties in Ne
derlands-Indië, want hoe gemakkel i jker toegankeli jk de havens van af
scheep en opslag, hoe lager de vrachten werden. Door diepere havens 
konden de kosten van het vervoer van verpakt produkt al tot bijna 1/3 
dalen. Bij vervoer in bulk zouden zij tot 1/6 kunnen worden gereduceerd. 
De eerste bescheiden stappen werden gedaan om te komen tot een ei
gen vloot, die aan het volkomen afhankeli jk zijn van gecharterde tonnage 
een eind zou maken en die bovendien meer vrijheid zou brengen in het 
kiezen van type, afmeting en inrichting van het schip voor een bepaalde 
vaart. Aan de meest dringende behoefte werd het eerst voldaan. De 
Aroebaai had een drempel, waar een schip dat Pangkalan Soesoe wilde 
aandoen, overheen moest. Schepen met enige diepgang konden geen 
volle lading in Pangkalan Soesoe innemen. Zi j moesten vóór de drempel 
worden bijgeladen. Dit had kunnen worden gedaan door gesleepte tank-
lichters, doch besloten werd, hiervoor wat veelzi jdiger vaartuigen te ne
men, namelijk schepen die geschikt zouden zijn èn als tankschepen èn 
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BIJ DE FOTO'S 
Linksonder: het s.s. „Batoum", het eerste — gecharterde — 
schip dat ruwe benzine, aangevoerd uit Pulau Samboe, kon los
sen aan de installatie van de Koninklijke in Rotterdam, juni 1902. 
Hieronder: Alhoewel de „Besitang" en de „Berandan", beide' 
schepen met een draagvermogen van 370 ton bij een gemiddelde 
snelheid van 7'/^ mijl, eerder in de vaart waren dan het hier 
getoonde stoomschip ,,Halaban", waren eerstgenoemde schepen 
nog beperkt in de vaart. De ,,Halaban" alsmede de omstreeks 
dezelfde tijd in de vaart gebracht „Balaban" waren daarentegen 
meer zeewaardig en werden ingezet om de factorijen in Brits-
Indië, China en Siam van „Kroon"-produkten te voorzien, zowel 
verpakt als onverpakt. 
Hiernaast: Algemeen plan van het s.s. ,,Sultan van Langkat", het 
eerste schip dat in opdracht van de Koninklijke was gebouwd 
voor de vaart over de oceanen. De bouwprijs bedroeg f 350.000. 
tonnage 2323 registertonnen. Enkele jaren na de indienststelling 
in 1898 is het schip verlengd, waardoor het laadvermogen met 
400 ton toenam. 

voor het transport van verpakt produkt, personeel en materiaal. In op
dracht van de ,,Koninkl i jke" liep bij Rykee & Co. te Rotterdam in 1896 de 
, ,Besi tang" van stapel en enige weken later bij een Engelse werf de , ,Be
randan". De beide schepen waren gebouwd volgens een Hollands ont
werp. In maart en april 1897 liepen zij Pangkalan Brandan binnen. Ze 
hadden met een lengte van c i rca 50 meter, een breedte_van 8 meter en 
een holte van bijna 31/2 meter, een bruto-tonnage van 470 ton en een 
draagvermogen van 370 ton. Hun gemiddelde snelheid was 7y2 mijl per 
uur. 
Reeds in oktober en november van hetzelfde jaar werden de iets grotere 
en iets meer zeewaardige , ,Halaban" en Ba laban" , ook ingericht voor 
het vervoer van verpakte èn onverpakte lading, in dienst gesteld, voorna
melijk voor de vaart naar Chinese, S iamese en Bri ts-Indische factorijen. 
De , ,Koninkl i jke" was hiermede reder geworden, doch nog steeds voeren 
haar schepen niet naar Europa en kon de aankomst van een harer sche
pen in Rotterdam niet worden verwacht. 
Wel vond van december 1896 af de verscheping met grotere schepen 
plaats van onverpakte lampolie naar eigen installaties van de ,,Koninklij
k e " in China en Brits-Indië. Het waren echter nog gecharterde schepen, 
waarvan er één — de in 1889 gebouwde , ,Astra l " — in augustus 1898 
voor £17.500 eigendom werd van de Maatschappij. Het werd herdoopt 
tot de , ,Salahadj i " , had een bruto-tonnage van 2280 ton en een lengte 
van bijna 90 meter. Dit was dus de eerste ,,grote" zeetanker van de , ,Ko
ninkli jke", alhoewel daarvoor eigenlijk was voorbestemd de ,,Sultan van 



en de Nieuwe Waterweg (siot] 

Langkat" , waarvan de kiel reeds op 10 februari 1897 op de Deptford-werf 
te Bunderland in Engeland was gelegd. De afbouw ervan was echter aan
zienlijk vertraagd door — ook in die tijd al — langdurige staking van het 
werfpersoneel. 
De ,,Sultan van Langkat" , genoemd naar de vorst die de Maatschappij 
haar eerste ontginningsconcessie had verleend, was 2323 registertonnen 
groot en werd kort na aankoop van de , ,Salahadj i " in 1898 in dienst ge
steld; de bouwprijs bedroeg ƒ350.000,—. Enkele jaren later is dit schip 
door de Caledon Shipbuilding and Engineering Company Ltd. te Dundee 
verlengd, waardoor het laadvermogen 400 ton groter werd. Voorts werd 
toen besloten tot het doen bouwen van nog een nieuw tankschip ,,dat 
6400 ton petroleum moest kunnen vervoeren" . 
De opdracht tot de bouw van dit nieuwe tankschip werd voor 
ƒ794.000,— bij contract van 18 juli 1901 gegund aan de Maatschappij 
voor Scheeps - en Werktuigbouw ,,Fi jenoord" te Rotterdam. Het zou een 
,,stalen spardek-schroefstoomschip" worden, dat de naam , , J . B. Aug. 
K e s s l e r " zou dragen, naar de op 14 december 1900 op 46-jarige leeftijd 
in het harnas gestorven directeur van de ,,Koninkl i jke". 
Met deze schepen was het mogelijk te gaan deelnemen aan het transport 
van olie en olieprodukten van de winningsgebieden in het smaragdland 
naar ook andere delen van de wereld behalve het Verre Oosten. 

Samen met Shell 
In hetzelfde jaar —1901 — besloot de ,,Koninkl i jke" om benzine verkre
gen in de raffinaderij de Pangkalan Brandan op de Europese markt te 
brengen. De vraag naar benzine als brandstof voor de auto's die op de 
nog primitieve wegen begonnen te verschi jnen, werd immers steeds gro
ter. 
Op 31 oktober 1901 krijgt de , ,Koninkl i jke" de beschikking over een ter
rein bij Char lo is, gelegen tussen de Hoogenoordsche Gracht en de Kor-
tenoordsche Haven, westel i jk van de reeds bestaande petroleumetablis-
sementen, geschikt voor de opslag van 8000 ton ruwe benzine alsmede 
voor het bouwen van een raffinaderij voor de produktie van gezuiverde 
kookpuntbenzines. Nu zegt een cijfer van 8.000 ton benzine niets meer, 
maar dit was toentertijd een zo ongehoord grote hoeveelheid van deze 
brandstof, dat officieel de vraag werd gesteld of hier niet van een vergis
sing sprake was en 8.000 liter werd bedoeld. 
Voor de , ,Koninkl i jke" werd dit de eerste walinstallatie in Europa, voor 
de stad Rotterdam de eerste werkel i jk grote opslagruimte. 
Deze besl issende stap van de , ,Koninkl i jke" om zich aldus in de Europe
se benzinehandel te begeven, kwam in Londen de ,,Shell Transport & T ra 

ding Company Ltd." ter ore. Deze was zo fortuinlijk geweest om in Lon
den de beschikking te krijgen over een bestaand tankpark. Waarom zou
den deze twee maatschappijen concurrenten worden op de Europese 
markt, waar de Amerikanen en Russen reeds een felle strijd leverden? 
Spoedig was men het eens: de Sumatraanse benzine zou voor gemeen
schappeli jke rekening in Europa op de markt worden gebracht. 
Het bouwen van de installatie, die uiteindelijk met 9 man bedri j fsperso-
neel en 21/2 man kantoorpersoneel zou gaan draaien, kostte meer tijd dan 
men zich had voorgesteld. Een der oudere, gecharterde tankerschepen, 
de , ,Baku Standard" , bracht op de nieuwe basis van samenwerking tus
sen de ,,Koninkl i jke" en de , ,She l l " de eerste benzine, om de Kaap, naar 
Europa; dat was in het voorjaar 1902. Daar de installatie in Rotterdam 
nog niet gereed was , werd het schip naar Londen gederouteerd. Het was 
overigens het eerste schip dat ,,benzine" naar Europa bracht vanuit het 
Verre Oosten. 

Medio juni kwam het tweede schip aan, de ,,Batoum", dat op 27 april van 
dat jaar uit Pulau Samboe was vertrokken. Edoch, het ketelhuis op de in
stallatie was nog niet gereed en het schip moest geruime tijd in de haven 
blijven liggen. De bemanning moest in de stad in logementen worden on
dergebracht en het schip werd onder politiebewaking gesteld! 
Met behulp van een geleende ketel werd op 23 juli 1902 de ,,Batoum" ge
lost (6.040.168 liter!) en met een proeftoestel van 50 liter werd de eerste 
destillatie verricht. De benzine-installatie draaide. 
In januari 1903 wordt de Installatie officieel geopend. Dankzij de ,,Nieuwe 
Waterweg" konden de tankers zonder vertraging opzeilen en -stomen 
naar de distil leerderij die door steeds grotere expansie in 1936 naar Per
nis moest worden verplaatst. De aangevoerde benzine alsmede de ter 
plaatse uit de olie verkregen produkten konden in die dagen echter reeds 
per tankwagon worden afgevoerd naar het achterland, maar ook per 
schip. Want omstreeks 1890 waren als transportmiddel speciale tanklich-
ters verschenen, die de kosten van het transport tot een kwart van die 
per spoor reduceerden. 
De produkten van de ,,Koninkl i jke" begonnen hun weg in Europa te vin
den, per tanklichter over de Rijn, per spoor naar Frankrijk en België, per 
schip naar België en — soms nog in vaten — naar Engeland. Het begin 
van de distributie in Europa door de ,,Koninkli jke" en door de Shel l , na de 
volledige amalgamatie in 1907, door de , ,Koninkl i jke/Shel l " , was er. De 
snelle groei daarna is mede mogelijk geworden door de snelle doorvaart 
door het nieuwe kanaal naar Rotterdam, de Nieuwe Waterweg, waarop 
thans elke dag de schepen — in- en uitgaand — verdere welvaart bren
gen aan de stad aan de Maas. 
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schip 

Prijzenregen 
De N E V A S , de Stichting voor Mari
tieme Jeugdvoorlichting, had bij 
haar 25-jarig jubileum een prijs
vraag uitgeschreven om de kennis 
op maritiem gebied van de Neder
landse jeugd te testen. 
Wie de lijst van 30 vragen door
neemt, kan slechts bewondering 
hebben voor de 928 jongelui — 
waarvan 35 pet. meisjes — die alle 
antwoorden goed hadden en in de 
pri jzenregen vielen. Die prijzen va 
rieerden van bouwplaten tot een 
tocht met een reddingboot, van boe
ken en sleutelhangers tot kustrei-
zen. Bij de prijzen die door onze 
Maatschappij beschikbaar waren 
gesteld, behoorde voor drie jonge
ren het bezoek aan een V L C C , dat 
de , ,Megara" is geworden alwaar 
de drie jongens bijzonder gastvrij 
werden ontvangen. 
Zij kregen de gelegenheid om wer
kelijk alle delen van het schip te 
bekijken, gebruikten de lunch aan 
boord en keerden 's avonds, nog 
beladen met geschenken, weer 
huiswaarts, moe maar voldaan 
zoals zij het uitdrukten. 

Auto 2000 
Medio mei verschijnt onder boven
staande titel een nieuw autoblad, 
waarvan de inhoud en vormge
ving in overeenstemming zijn met 
de belangrijke plaats die de auto 
tegenwoordig in onze samenleving 
en in het gezin inneemt, en dat zich 
vooral richt op de relatie gezin-au
to. 
De verspreiding vindt 10 x per jaar 
plaats in een oplaag van 250.000 
exemplaren; uitreiking — gratis — 
vindt plaats v ia ongeveer 1200 
Shel l-stat ions. 

Nieuw 
Je zou nevenstaande foto kunnen 
gebruiken als nieuw vignet voor 
,,schoon sch ip" . De jongedame die 
zo ijverig het dek van het schip 
boent, heeft ook alle eigenschap
pen om deze rubriek aantrekkel i jker 
te maken. In werkeli jkheid gaat het 
echter om een nieuwe samenstel
ling van , ,Teepol" aan te kondigen, 
het reeds sedert 1942 bekende syn
thetische wasmiddel, waar men aan 
boord van onze schepen ook wel 
raad mee weet. In de nieuwe s a 
menstelling bevat het een percenta
ge van 15 pet. actief materiaal en is 
bovendien reukloos. Dit wasmiddel, 
dat nu nagenoeg 100 pet. biolo
gisch afbreekbaar is, heeft een nog 
betere reinigende werking gekre
gen dan voorheen, in hard en brak |Tf"'"vi\;, 
water; daarbij is het schui mvermo- •̂ JsT» 
gen ook in hard en zacht water uit-
stekend. f^^, ' 
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IHondeband 
Shel l Nederland Chemie N.V. heeft 
een band geïntroduceerd, die hon
den vri jwaart van insekten en para
sieten. Deze ,,Vapona hondeband", 
die rond de nek van het dier wordt 
bevestigd, is uiterst effectief tegen 
vlooien, teken en luizen. De werk
zaamheid tegen vlooien en luizen is 
3 maanden, tegen teken 8 weken. 
De hondeband, vervaardigd van 
doorzichtig plastic en geïmpreg
neerd met 10 pet. dichlorvos als 
werkzame stof, is verkri jgbaar bij 
winkels voor dierbenodigdheden, 
bij hondentrimmers en dierenartsen. 
(Eveneens verkri jgbaar in de perso-
neelswinkel voor ƒ6,90 incl. B T W ) . 

Red Tape 
Een kernachtige Engelse uitdruk
king, die wij Nederlanders nogal 
moeizaam vertalen met ;,bureaucra
t ie". Maar die wel zeer van toepas
sing was op het volgende vooival . 
't Is inmiddels al een aantal jaren 
geleden dat één van onze schepen 
in een Zuidafr ikaanse haven aan
kwam. De inklaring zou zonder ha
peren zijn verlopen, ware het niet 
dat de douane-ambtenaar — kenne
lijk eentje van het zeer consciëntieu
ze soort — ontdekte dat er een 
groot aantal dieren aan boord wa
ren, waarvoor geen aangifte was 
gedaan. Het betrof de vele v issen, 
die diverse opvarenden in hun hut 
hadden. De I e Stuurman kreeg 
twee uur de tijd om een lijst in du
plo te produceren, waarop alle aan
wezige exemplaren met hun Latijn
se naam waren vermeld. 
Aldus geschiedde, en dankzij de in
ventiviteit van allen kon de gewen
ste lijst tijdig worden geprodu
ceerd. Waarbij er echter niet voor 
werd ingestaan dat alle vermelde 
namen correct waren of zelfs maar 
enige gelijkenis met bestaande 
soortaanduidingen vertoonden. 
Kennelijk terecht werd veronder
steld dat geen sterveling dat mer
ken zou. 
Maar toch kreeg de stuurman zijn 
lijst wegens onvolledigheid retour 
van de douane-ambtenaar — zoals 
gezegd — een zeer consciëntieus 
man. 
Achter ieder vis je moest namelijk 
nog vermeld worden: ,,male" of 
,,female". 

Manifestaties 
Reeds tien jaar lang wordt elk voor
jaar in een van de hallen van het 
Jaarbeursgebouw te Utrecht een zo
genaamde beroepenmanifestatie 
gehouden. Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs krijgen, met 
hun leerkrachten, hier de gelegen
heid om een inzicht te verwerven in 
de mogelijkheden die er voor hen 
open staan, hetzij in een bepaald 
beroep hetzij wanneer zij eerst nog 
verder studeren. 
Bij de manifestatie 1972, die op 10 
april j l . werd geopend door minister 
Boersma van sociale zaken, nam 
voor het eerst ook het Hoger Zee 
vaart Onderwijs aan deze expositie 

deel in een gezamenlijke stand. 
Deze was mede mogelijk geworden 
door materiaal ter beschikking ge
steld door de K.N.S.M. alsmede 
onze Maatschappij. Voor dit doel 
was door Shel l Tankers niet alleen 
een bijzonder fraai model van de 
, ,V iana" ter beschikking gesteld, 
doch tevens werd voor het eerst de 
nieuwe audiovisuele presentatie 
,,Varen bij Shel l ' ' vertoond. In een 
aantal lichtbeelden, met gesproken 
tekst en gelardeerd met muziek, 
krijgen de jongeren een duidelijk 
overzicht van de mogelijkheden die 
er zijn als zij op zee hun toekomst 
willen zoeken. 



Jubilea Vloot 
Kapitein F. A. de Kaart en Hoofdwerktuig
kundige J. de Bruyn behoorden tot de 
grote groep nieuwe officieren die na de 
oorlog de gelederen van Shell Tankers 
kwamen versterken, als gevolg waarvan 
zij tijdens hun recente dienstperiode de 
dag konden herdenken waarop zij 25 jaar 
tevoren in dienst kwamen. Om precies te 
zijn vielen de jubileumdata respectieveli jk 
op 4 februari j l. en 30 november 1971. 
De gebruikelijke ontvangst door de di
rectie vond plaats in de morgenuren van 
de 22e maart j l. en had een bijzonder 
geanimeerd verloop, hetgeen een ieder 
die deze officieren kent, niet zal verbazen. 

Wal 
Maar ook onder de walemployés waren 
er in de afgelopen periode twee jubilaris
sen, die — op 1 april j l. — de dag her
dachten waarop zij vóór 25 jaar in dienst 
traden bij de Koninkl i jke/Shel l Groep. 

(links onder) 
De heer P. C . L. van Harten ontving het 
gouden embleem op 4 april uit handen 
van de heer J . W. Paans, Hoofd Afdeling 
Personeel, zulks in aanwezigheid van de 
heer G. H. van Leeuwen, Chef van de 
Sect ie Scheepsoff ic ieren, alwaar de jubi
laris nu reeds zo vele jaren werkzaam is. 

(rechts onder) 
De heer A. F. H. Kragten, Chef van de 
Sect ie Vlootadministratie (DFM/4) , kreeg, 
in aanwezigheid van zijn echtgenote, op 
11 april ' j l. het dienstembleem opge
schroefd door .de heer H. den Ouden, 
Hoofd Vlootbeheer. 
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Vlootpersonalia 
( p e r i o d e 1 6 m a a r t 1 9 7 2 
t / m 1 5 a p r i l 1 9 7 2 ) 

Gehuwd: 
3.3.72: J . A. Wil lems, 3e wtk., met mej. H. A. Bolier; 

30.3.72: A. J . Zon, 5e wtk., met mej. J , Koens; 
10.4.72: H. H. A. Ahrendt, 5e wtk., met mej. M. G. M. Di jkhuis; 
15.4.72: P. A. Janssen, 4e stm., met mej. M, L. Bulters. 

Geboren: 
18.3.72: Heidron Lucret ia, dochter van P. G, Venema, 5e wtk., en Mevr. 

A. R. Venema-Vos; 
19.3.72: Irfan, zoon van J . L. de Bondt, 3e wtk., en Mev r G. F. de 

Bondt-Mulder; 
19.3.72: Enwin Jasper, zoon van E. C . van Eijk, sch.gezel a/w, en Mevr. 

H. E. van Ei jk -Saar loos; 
24.3.72: Welmoed, dochter van O. de Roos, 2e wtk., en Mevr. W. de 

Roos-Blok; 
25.3.72: Jeroen, zoon van L. Vlastra, 3e wtk,, en Mevr. F. M. V last ra-

Mooijman; 
4.4.72: Koos, zoon van J. A. de Groot, 2e wtk., en Mevr. R. de Groot-

Taa l ; 
5.4.72: Evelyn Mariska, dochter van J . H. S . van der Pas , 3e wtk., en 

Mevr. K. E. van der Pas-de Kam; 
7.4.72: Kasper, zoon van K. Koch, 3e wtk., en Mevr. C . Koch-Verboom. 

Aflossingen: 
gezagv.: W. Welbie, W. Haeck, S . Harders, H. A. Sche lv is , H. H. J . Dijk

huizen, H. Unger, L. van der Valk, P. J . Kalkman, H. J . Roncken; 
I e st i . : P. F L. Schölvinck, J. P. Hendriks, P. C . Rakké, B. Ritman, J . 

Broekmeijer, J . S . Schregardus, H. Wijnberg, A. J. Bloem, A. V isser , 
P. R. Brunet de Rochebrune; 

Lager bedrag kinderbijslag op 
belastingaangifie 
Bl i jkens een bericht dd. 11 februari 1972 B72/2130 van het 
Ministerie van Financiën mag voor de aangifte inkomstenbelas
ting 1971 i.p.v. de op de aan u verstrekte loonopgave vermelde 
kinderbijslag een iets lager bedrag worden aangegeven, aange
zien de verhoging van de bi js iag met terugwerkende kracht tot 
1 oktober 1971 buiten aanmerking mag bli jven, indien u in het 
gehele v ierde kwartaal 1971 voor het hierna te vermelden aantal 
kinderen bi jslag ontving, kunt u het op de loonopgaaf vermelde 
bedrag met het daarbij opgegeven bedrag verminderen, indien 
u uw aangifte reeds hebt ingezonden en het versch i l zou invioed 
hebben op uw aans lag, dan raden wij u aan eerst bij ontvangst 
van de aans lag v ia een bezwaarschr i f t ver laging van de aanslag 
te verzoeken. 

1 kind f 6,24 7 kinderen ƒ59,28 
2 kinderen ƒ 13,26 S k i n d e r e n ƒ70,20 
3 kinderen ƒ20,28 9 'k inderen ƒ81,12 
4 kinderen ƒ29,64 10 kinderen ƒ92,04 
5 kinderen ƒ 3 9 , — Voor efk kind boven de 10 
6 kinderen ƒ49.14 f 10,92. 

2e st I . : I. W. A. van Thienen, W. J. H. van Dipten, C . L. Heijboer, L, 
Kazemier, J . Werkhoven, W. J . C . den Boer, J. G. Wientjes, A. H. van 
Haatten, H. J. Schaaf , G . W. J . Jacobs, W. C . Moll, H. Slot;' 

3e st I . : H. den Ouden, J. K. Terpstra, C . B. Sl ieker, F. van der Meyden, 
A. Terpstra, P. A. Janssen, C . D. Kromhout, W. L. Westhoff, R. van der 
Voort, C . van de Vr ie, J . P. Fockema Andreae, H. R. R. van de Riet 
J . A. M. Sneek, H. J . Lenstra; 

4e StI.: R. J. S . M. Timmerman, F. W. Roëll, H. de Vos, H. Weerman, C . 
Doolaard, R. F. Mesker, R. C . Pabbruwee; 

hfd.wtk.: R. M. F. van den Berg, J . F. van den Bogaard, C . J . Vermeulen. 
H. J . Melse, J. D. Donken, P. van der Hout, P. J . de Lange, J. Broersen; 

2e wtk.: J . A. de Groot, H. E. Daniels, H. H. Apfel, J . H. S . Brijde, W. 
Vroling, G . C . Sloof, H. G . W. Meijer, M. de Boer, G . J . Leussink, J . 
P. Kalkman, J. P. J . Reichwein, C . H. J. van Dijk, J . Zijp; 

3e wtk.: J . M. Grimme, J. E. A. Westerbeek, J. B. H. de Glopper, R. J. 
Bosman, H. C . den Ouden, D. Smit, L. Vlastra, A. Verwey, H. M. 
Westerveld, E. Hendrikse, P. Kooyman; 

4e wtk.: R. A. M. Haffert, T. H. van Leeuwen, J . A. Deelen, A. E. A. van 
Velde, J . Hofkamp, E. L. F. Nijhuis, P. G. Venema, J . P. A. M. Ghuys , 
M. W. M. van der Burgh, R. M. van Ham; 

5e wtk.: M. J. van de Linde, G. A. van Niel, J . H. Maneschijn, J. W. 
Holtrop, C . J. Bier, E. J . Swemmer, W. T. van Leeuwaarden, Y . Vreug-
denhil, A. Nonnekes, P. C . M. Drost, K. W. J. A. Soontiens, A. Beider, 
W. P. N. Kramer, M. Klumper, D. C . de Jong, M, van Bethlehem, C . J. 
van Eyk, J . H. Jansen, H. C . Nagelkerken, S . J. Breedveld, D. J . Blom, 
A. Middelkoop, B. K. Frans, D. L. Elsman, J. F. van Est ; 

sch.voorman: R. P. L. Verhoeve, A. J. Tinkhof, J . C . van Will igen, A. L. 
H. Botinga, C . Voorspuy; 

sch.vakman I: G . A. Muts, J . M. H. S lepers , L. v. d. Velden, W. Cevaa l , 
B. Verburg; 

sch.vakman I I : A. F. G . Suykerbuyk, H. J. Wesker , A, A. de Ruiter, J . W. 
van Muyen, P. v. d. Toorn; 

sch.gezel a/w: H. M. G . Bongaerts, W. M. Berkepeis, W. J . Engels, F. W. 
J. Sa lar i , J . Jansen, C . H. Roozendaal, J. T. M. Lemmens, H. A. West
hoff, A. Loor, J. E. Groot-Bleumink, A. v. d. Weiden, E. K. Smit, S . de 
Groot, E. J . H. Wilmink, H. Gerr i tsen, M. Ol iemans, W. de Graaf, P. 
Dulfer, R. G. Kemink, J . H. L. Nahapiet, H. T. Goverts, H. J. Groene-
veld, J. G. T. van Eekert, C . Bovens, A. A. van Klei , P. Schilt , J . C . 
Lemmens, W. R. v. d. Broek, S . E. Kommer, M. H. Grootveld, J. Bonte, 
F. J . Linders, J . M. Pierneef; 

aank. sch.gezel a/w: M. N. Gouverneur, D. A. Emanuels, S . J . S . de 
Bruijn, C . W. F Heemskerk, H. F. Winia, R. M. J. Walters, C . C . Groen-
felt, H. S . El ia , C . de Ridder, H. de Jong, H. H. Filemon, A. St reekst ra, 
E. T. Boerleider, L. Schol ten; 

hoofd voeding: J. van Bokhoven, J. Roosenburg, C . G . M. van Schuppen, 
G . van Driel ; 

sch.kok: G. H. Valk; 
aank. kok: W. N. Top, T. H. Niesten, G . S . Sinnema; 
bediende: D. Ploegers, F. v. d. Heyden, J . B les , E. E. Louwerse, P. A. M. 

A. van Agthoven, D. van Ginkel , J . G. L. M. Dijkers, J. A. Smal l , A. M. 
M. Wintjens, B. J. van Gelderen, A. Jansen, G. J. Vrielenk, C . J. de 
Graaf, D. F. Wendersteyt; 

bediende a/d : H. J. Mondria, D. E. Hertig, H. J. Krijger, L. T. Roodakker, 
G . Mieloo; 

jongen a/w: S . R. Veenema; 
koksmaat: F. Duran. 

Tewerkstellingen en overplaatsingen: 
m.s. Abida: wnd. I e stm. S . Termeer, 5e wtk. H. C . P. Schmit Jongbloed, 

sch.vakman II J. Punt, sch.gezel a/w J. de Graaf, R. Schoneveld, G, 
Struik, aank. sch.gezel a/w F. V. Monsauret, aank. kok H. J. Jaakke, 
bediende H. Wezenaar; 

m.s. Acila: gezagv. A. G . van Gent, hfd.wtk. J. van Bon, wnd. 3e wtk. 
P. A. Post, 5e wtk. A. B. M. Peeters, II.wtk. T. W. P. B. Vermolen, 
radio-officier R. M. Hijmans, sch.vakman II H. de Bruin, sch.gezel a/w 
D. Worsel ing, R. W. T. Bel jaars, W. A. A. van Hattum, H. Hendriks, 

Aangesteld 
als 
Gezagvoerder 

P. J . P. Siebesma 
a a n g e s t e l d per 17.1 .1972 
en med io ap r i l 1972 be
last met het commando 
over het s . s . , , V i a n a " . 

Bevorderd 
tot 
onder
officier 

R. Croese 
s c h . v a k m a n II 
per 2 2 . 3 . ' 7 2 

Onze c \ vloot- U» T V , P 
jubilaris 

M. E. Wolper 
G e z a g v o e r d e r 

1 9 4 7 - 2 9 . 5 - 1 9 7 2 
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aank. sch.gezel a/w B. A. Amstelveen, V. H. Hupkens, bediende H. de 
Ruig, bediende a/d J . J . P. Vaessen , jongen a/w H. Krotwaar; 

m.s. Acmaea: 2e wtk. J . C . Lanser , 5e wtk. F. A. Wiemans, 5e wtk. R. 
Schokker ; 

m.s. Acteon: 2e wtk. C . Hemmer, sch.gezel a/w R. G . v. d. Pol, hoofd 
voeding L. T. R. Ernst; 

s.s . Arca: geza.gv. J . C . de Groot, 4e wtk. F. C . Sant, sch.voorman C . 
Luykenaar, sch.gezel a /w E. G . J. Latina, H. A. Tevreden,, sch.kok B. F. 
P. J. Sebregts, bediende H. P. H. van Boekei , J . Hendrikx; 

s .s . Atys: wnd. 2e stm. G . Gri lk, 4e stm. J . Houtkamp, hfd.wtk. W. J . van 
der Hoek, 2e wtk. N. C . van der Vecht, 5e wtk. J . S . Machiels, 
sch.voorman R. Rietveld, sch.gezel a/w T. A. A. Stokv is ; 

m.s. Camitia: 4e stm. A. J . Kappers , ll.wtk. W. Hol, radio-officier A. L. 
Wijnberg, capataz M. Santome Santome, man.esp. M. Bios Meyide, 
2° man. A. Lago Alvarez, marint . J . A lvarez Conde, M. Carbal lo Suppo, 
E. Cos tas Fernandez, A. Fernandez Garc ia , E. Lago Alvarez, R. Mag-
dalena Potti, J . Pousada Perez, A. R. Rial Vernet, M. B. Torres Gomez, 
2° mar.int. J . M. Pena Gastro, J. J . Santome Barros, coc. A. Gonzalez 
Vidal , cam. J. M. Alonso Alvarez, M. Campano Chedas , A. Lorenzo 
Fi lgueiras, cam. trip. M. Santos Rodriguez; 

s.s Capiluna: 5e wtk. H. E. Engels; 
s .s . Capisteria: I e stm. J. C . Aar tsen, 2e wtk. J . Wielart, 5e wtk. J . G , 

van der Poel, 5e wtk. W. van der P las ; 
s.s . Capulonlx: 3e stm. P. A. B. de Ruiter, 2e wtk. M. F. Koens ; 
m.s. Cinulia: wnd. 2e stm. A. B. Tuyl , 4e stm. A. L. M. Nagelkerke, 5e 

wtk. P. J . W. Hoogendoorn, 5e wtk. C . P. Louiszoon; 
m.s. Crania: 4e wtk. P. J. van den Ende, 5e wtk. R. G. V isser , radio

officier L. Maarse; 
m.s. Daphne: I e stm. J . Bosman, 3e stm. R. J . Ruts, 4e wtk. R. F. Sch ip

pers; 
m.s. Diadema: I e stm. O. A. van Druten, hfd.wtk. T. H. J . Feldberg, 

sch.vakman I H. J . Gelderman, sch.vakman II E. G. Bakker, sch.gezel 
a/w P. V. d. Vooren, J . Tuinebreyer, R. Vijlbrief, aank. sch.gezel a/w 
A . P. C . M. Vroli jk, R. W. A. Geurts, R. Kortman, bediende W. M. 
Beekman, bediende a/d G. Car ree ; 

m.s. Diloma: gezagv. R. E. van der Miesen, 2e stm. W. van der Meulen, 
wnd. 3e stm. P. W. Kamperman, 4e wtk. J . Labeur; 

m.s. Dione: gezagv. A. T i jsma, I e stm. J . J . van Schagen, wnd. 4e wtk. 
P. Dekkers , wnd. 4e wtk. J. M. Hogenstein, 5e wtk. G. H. Wil lems, 5e 
wtk. P. van Santen, ll.wtk. P. C . A. Vers luys , radio-officier L. de Soete; 

m.s. Dosina: 3e stm. I. W. A. van Thienen, wnd. 4e wtk. C . F. Wiessner , 
wnd. 4e wtk. J.* J . F. Govers , ll.wtk. G . A. Mellonius; 

s.s. Kalydon: 2e stm. W. van der Graaff, 2e wtk. A. G . M. Witten, 5e wtk. 
N. W. Kuilman, ll.wtk. C . J . M. van Meer, hoofd voeding J . Poot; 

s.s . Kara: wnd. 2e stm. D. Schonenberg, hfd.wtk. S . A. Verhage, 5e wtk. 
J. Dr iesen, 5e wtk. H. van de Water; 

s.s. Katelysia: wnd. 2e wtk. N. P. Dekker, wnd. 3e wtk. F. D. Dieleman, 
5e wtk. H. P. C . Eken, 5e wtk. H. H. Heinrich, ll.wtk. W. L. Verhage, 
radio-officier J. P. Bi j l ; 

s.s . Kelletia: wnd. 3e stm. R. P. Regout, 4e stm. P. H. Teunissen, hfd.wtk 
C . L. H. Stocking Korzen, 4e wtk. C . A. van Esve ld , 5e wtk. J . Sprey; 

s.s . Kenia: wnd. 2e wtk. C . A. Douwes, 3e wtk. J . F. Vernooy; 
s.s . Kermia: gezagv. M. G . C . Geerar ts , wnd. 3e wtk. A. P. Grootenboer, 

hoofd voeding H. Schar loo; 
s.s. Khasiella: 2e stm. R. Di jkstra, 3e stm. P. Hoeksema, sch.voorman 

W. van Dongen, sch.vakman I G . J . v. d. Heuvel, sch.vakman II A. 
Vlaming, sch.gezel a/w J . H. Groen, G . H. Wesse l , M. A. G. Paarde-
kooper, L. L. Monk, bediende A. Schetter, jongen a/w L. G . Smit, S . 
Eilander; 

s.s. Kopionella: I e stm, H. W. Vermaas, 4e stm. R. A. Jongejan, 5e wtk. 
W. de Beer ; 

s.s. Koratia: 5e wtk. R. C . Duyts; 
s.s. Korenia: 3e stm. B. M. Stubbe; 
s.s. Korovina: 2e stm. R. Hendriks, sch.gezel a/w N. J. M. Muris; 
s.s . Kosicia: gezagv. J. W. Sterr inga; 
s.s. Kossmatella: wnd. 2e stm. F. J . Kronenberg, wnd. 3e stm. G. Terp

stra, 2e wtk. P. Stache lhausen; 
s .s . Krebsia: wnd. I e stm. W. C . Padmos, wnd. 4e wtk. R. D. Peterson; 
s.s . Kryptos: 5e wtk. F. W. Mooiweer, 5e wtk. D. Roodnat; 
s.s . Kylix: 3e stm. B. J . H. Wortelboer, 4e stm. G . V. W. F. van Hamert 

tot Dingshof, hfd.wtk. j . van E s s e n , wnd. 2e wtk. P. H. Bakker , 3e wtk. 
J . A. Wi l lems; 

s.s . Lovellia: 5e wtk. L. Heimig; 
s.s. Metula: sch.voorman B. T. Hoogeivorst, sch.vakman I J . M. Kools, 

sch.vakman II R. C roese , sch.gezel a/w I. van Spaandonck, B. R. 
Pronk, J . Boelee, W. Abels , G. Buys , M. W. B. Ki tzen; aank. sch.gezel 
a/w N. B. de Jongh, J . R. Ecoma-Verstege, B. Leegwater, L. H. M. 
Konings, sch.kok W. J . F. de Deugd, bediende F. Deen, F. J . J . Dekker, 
H. C . Ooms, bediende a/d K. N. Smit, jongen a/w J. Lakkerwa; 

m.s. Niso: wnd. 2e stm. L. G . P. de Groot, 5e wtk. C . J. Tan is ; 
s.s. Ondina: 2e stm. J . I. Boon, 5e wtk. C . N. M. van der Weyden, radio

officier E. R. Ka ts ; 
s.s. Onoba: 3e stm. W. J. Netelenbos, 3e wtk. W. J . M. Peeters, 5e wtk. 

P. Naaktgeboren; 

IN MEMORIAM J. VAN LEEUWEN 
Op 25 maart j l . is in de Dr. Daniël den Hoed Kliniek te Rotter
dam op 65-jarige leeftijd overleden de heer J . van Leeuwen. 
Hij is sedert 28 mei 1946 onafgebroken in onze dienst geweest, 
aanvankeli jk als stoker/ol ieman, later als pompman, I e 
pompman/bankwerker en met ingang van 1 mei 1969 als scheeps
vakman I. 
De heer Van Leeuwen hebben wij leren kennen en waarderen 
als een zeer betrouwbaar en bekwaam medewerker op wie wij 
nooit tevergeefs een beroep hoefden te doen. Hij is altijd een 
voorbeeld geweest voor onze jongere scheepsgezel len en wij 
zullen hem node missen. 
Op 29 maart j l. heeft de teraardebestell ing plaatsgevonden op de 
Algemene Begraafplaats te Vlaardingen, waarbij ook onze Maat
schappij was vertegenwoordigd. 
Zijn echtgenote en overige verwanten wensen wij de kracht toe 
dit ver l ies met berusting te dragen. 

IN MEMORIAM I. H. PEUTE 
De heor I. H. Peute, oud-hoofdwerktuigkundige van N.V. Neder-
landsch-lndische Tankstoomboot Maatschappij verliet op 1 okto
ber 1948 de dienst met pensioen na ruim 21 dienstjaren. 
Hij overleed op 17 maart j l. en bereikte de leeftijd van 79 jaar. 

IN MEMORIAM T G. J. J. MEINEN 
Op 3 april j l . overleed oud-gezagvoerder T. G. J . J . Meinen — ex. 
C . S . M . — op 69-jarige leeftijd. Hij verliet de Maatschappij op 1 
februari 1953 met pensioen na 27 dienstjaren. 

IN MEMORIAM A. S W A N E V E L D 
De heer Swaneve ld , oud-gezagvoerder van Shel l Tankers N.V. 
en laatstelijk werkzaam bij onze walorganisatie als Nautisch In
specteur, verliet op 1 september 1958 de Maatschappij na ruim 
32 dienstjaren. 
Hij overleed op 4 april 1972 te Vlaardingen en bereikte de leef
tijd van 69 jaar. 

In de periode van 16.3.72 t/m 15.4.72 verschenen de volgende 

Vlootcirculaires 
No. Datum Onderwerp 
740 17.3.72 Niet ankeren in Venezolaanse territoriale 

wateren 
741 21.3.72 Schadecla ims 
742 4.4.72 Port Performance — Kosten per dag 
743 7.4.72 Handleiding losprocedure 

In dienst getreden vlootpersoneel 

A. L. M. Nagelkerke 
4 e stm. 

per 21 3 , 7 2 

E. van der Zwaa i 
4 e stm. 

per 1 5 . 4 . ' 7 2 
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s.s . Patro: II.stm. B. van Gulpen, hfd.wtk. O. A. van der Want, wnd. 3e 
wtk. E. S . Petrusma, 5e wtk. P. O. J . van der Horst; 

s .s . Philidora: gezagv. T . G . J . Roeten, wnd. 2e stm. M. C . Kalkman, 5e 
wtk. E. J . M. Bourgonje; 

s.s . Philine: 3e stm. R. Drenth; 
s.s . Philippia: I e stm. J . Drogt, 2e stm. R. Agema, II.stm. A. G . den 

Dekker, II.stm. R. M. Deriga, 5e wtk. J. A. W. Schul te, radio-officier 
H. J . Homoet; 

s.s . Sepia: I e stm. S . Noordenbos, wnd. 2e wtk. J. P. Hendrikse, 4e wtk. 
H. de Rhoter, 5e wtk. G . Dekker, 5e wtk. G . van Berghem, 5e wtk. A. 
Storm', radio-officier H. W. Ranselaar ; 

s.s . Vasum: I e stm. J . van der Zouwen, 5e wtk. S . J . Swar t ; 
s.s . Viana: gezagv. P. J . P. S iebesma, wnd. 3e stm. F. J . van der Vegte, 

wnd. 2e wtk. J . H. S , van der P a s ; 
s .s . Vitrea: 3e stm. R. A. de Boer, wnd. 4e wtk. R. J . Rodolf; 
s.s . Vivipara: 3e stm. G. A. H. A. Molenaar, wnd. 3e v/tk. D. van Don

gen, wnd. 4e wtk. D. H. J . de Vr ies , capataz V. Perez Cachaldora. 
man.esp. E. D. Franc isco Quiroga, 2° man. J . Vi la Nieto, marint . O. 
Alonso Lopez, J. Arcos Gonzales, E. Bas tos Duran, A Fernandez Fer
nandez, C . Huertas Vega, R. Martinez Andrade, J . M. Pineiro Alonso, 
M. Quiteiro Perez, 2° mar.int. M. Cos tas Ezcurdia, G . Figueiro Garc ia , 
M. La je Santos, iefe de f. M. J . Rey Rafa les, coc. J. L. Dominguez 
Garc ia , cam. B. Otero Requejo, A. Rodriguez Soto, J . M. Trabazos 
Fernandez, cam.trip. J . E. Pineiro Martinez; 

s.s. Zafra: wnd. 1e stm. G. C . Peters, 2e wtk. O. de Roos, wnd. 3e wtk. 
W. A. Smal legange; 

s.s. Zaria: Gezagv. T. W. Pais , 3e stm. J . van Ruiven, hfd. wtk. F. in 't 
Veld, 2e wtk. L. W. Jor issen, 3e wtk. T. J . M. H. Bakker, 5e wtk. C . J . J . 
de Vos , 5e wtk. A. Oost. 

Uit dienst getreden: 
2e stm.: F. M. J . van de Laar ; 
3e wtk. A. J . Elmendorp, F. van der Holst, K. Stobbe; 
5e wtk.: G . van Ochten; 
sch.vakman I I : M. Lindhout, P. A. Janse, R. Vroegop. 

Pensionei'ing per 1 juni 1972: 
wnd. hfd.wtk.: A. Buren. 

Over in tijdelijke dienst van The Shell Company of Qatar Ltd. te Doha 
2e wtk.: L. Buitenkant. 

Over in permn: ante waldienst: 
gezagv.: C . E. van 't Woudt; 
hfd.wtk.: A. de Coninck. 

Over in tijdelijke dienst van Petroleum Development (Oman) Ltd: 
I e stm.: J. Post. 

Terug van tijdelijke tewerkstelling DFM/12 
3e stm.: P, A. B. de Rui ter 

Wederom in dienst getreden: 
5e wtk.: N. W. Kuilman. 

Aangesteld als: 
gezagv.: W. Welbie, H. Unger; 
5e wtk.: A. Oost ; 
sch.voorman: C . Luykenaar. 

Behaalde diploma's: 
I e stuurman G.H.V.th: F. de Vr ies, J . de Kok; 
2e stuurman G.H.V.: F. J . Kronenberg, D. Schonenberg; 
2e stuurman G.H.V.th: H. J . de Vr ies, R. de Bordes, D. M. Alderl ieste; 
, ,B-th." : J. W. van Putten; 
, ,A /B- th" : H. van de Water, G. Dekker, R. G . V isser , P. Naaktgeboren, 

R. C . Duyts, F A. Wiemans; 
, ,A": C . P. Louiszoon, J. Sprey, A. B. M. Peeters, J . A. W. Schulte, W. 

van der Plas, J . G. van der Poel, G . van Berghem, A. Storm; 
„ M V D " : A. Oost. 

Mutaties walpersoneel 
(in de periode 16.3.72 t/m 15.4.72) 

In dienst: 
1.4.72: C . E. van 't Woudt - DFM/1 (Ex vloot); 
1.4.72: A. de Coninck - DFM/23 (Ex vloot). 

Overgeplaatst (tijdelijk) 

20.3.72: G. Veldt van DFM/23 naar DFM/21 . 

Naamswijziging 
G . W. Bakker in G . W. van Teijl ingen Bakker - DFM/5. 

30 jaar 
in dienst 

F. Engels 
D F M / 2 1 

1 9 4 2 - 1 7 . 3 - 1 9 7 2 
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