
VAi DE REDACTIE 
Deze maand weer zeer gemengde kost. Onze normalisatie 
komt voorop. Tot nu toe is daarover nog niet in ons Zeskant 
geschreven, zodat het hoog tijd werd hierover wat te ver
tellen. 
Normalisatie zou men kunnen noemen: uit een onnodige ver
scheidenheid dat wat overbodig is over boord werpen, met 
het doel zo efficiënt en goedkoop mogelijk te kunnen pro
duceren. Toen de zes werven zo intensief gingen samenwer
ken, bleek het nodig dat alles zoveel mogelijk op allerlei ge
bied dezelfde werkwijze volgde, waarmede onze normali
satie geboren was en maar leest U nu maar de serie 
artikelen hierover, waarvan het eerste in dit Zeskant staat. 
Wilt U in gedachten naar het koele Siberië reizen, U krijgt 
bierbij de gelegenheid, want een van onze koene IHC-ers 
schreef over zijn belevenissen bij de montage van een bag
germolen in Rusland; jammer genoeg konden wij om tech
nische redenen niet alle daarbij behorende foto's opnemen. 
Houdt U meer van het land van de wolkenkrabbers, van het 
land van de sleepboten die niet slepen maar duwen — van 
Siberië naar Amerika is slechts een stap — leest dan het 
boeiende reisverhaal, dat wij eveneens in dit nummer konden 
opnemen. 
Maar vergeet vooral niet het stukje over de tewater lating 
van een onzer zes tinmolen-troetelkinderen; wanneer U dit 
nummer in handen krijgt, zijn hopelijk de toebereidselen 
voor de Grote Trek reeds bijna ten einde, en kan de reis 
aanvangen. 
Werkt U ook mee aan onze wintercampagne „Hoe besteed ik 
mijn vrije tijd"? Natuurlijk doet U dat; iedereen, jong en 
oud, weet heel goed wat het nuttig besteden van zijn vrije 
tijd kan betekenen voor eigen geluk, voor dat van gezin en 
huisgenoten. Wij wachten. 



1 -ïS? 

Geachte lezer, stel U voor: de redactie van het 
Zeskant heelt mij gevraagd voor U een stukje over 
normalisatie te schrijven. Dat juist ik, — hoe is 
het toch mogelijk — die toch al zo moeili jk de 
pen hanteer, zo'n verzoek k r i j g . I k moet U eerlijk 
zeggen dat ik er le l i jk mee in m'n maag zit. A l 
twee maanden geleden heeft de hoofdredacteur 
tegen me gezegd, — U weet wel, met zo'n vrien
del i jk verwachtend lachje — en U , mijnheer Bie-
zeno, w i l t wel een stukje, en liefst natuurl i jk een 
vervolgverhaal, over de normalisatie schrijven. 

Als gehoorzaam en plichtsgetrouw redacteur zeg 
je dan natuur l i jk : Ja natuurl i jk mijnheer van 
Looy, dat komt in orde. Maar h i j jezelf denk j e : 
hoe moet ik dat varkentje wassen. 
En daar zit ik nou in de ware zin des woords op 
een houtje — i n casu m'n potlood — te hijten en 
vraag me af, hoe i k U , gelukzalige lezer, iets over 
de normalisatie moet vertellen. 

G R O Ë P S 

S O R M E -ü. 
Ja, gelukzalige lezer, laat i k het eerst eens over 
Uw gelukzaligheid hebben, want U beseft waar
schi jnl i jk nauwelijks, wat het is om redacteur 
van een gerenomeerd maandblad te z i jn . 

U k r i j g t maandelijks Uw krantje met de regel
maat van de klok, door Vader-de-man of zoonlief 
thuisbezorgd op een dag dat U en Uw gezin toch 
reeds verheugd en b l i j het periodieke s l i jk der 
aarde incasseren en er reeds over denkt hoe straks 
iets voor de kinderen, een nieuw dit je of datje 
voor Moeder, de nodige tahaksartikelen voor 
Vader te kunnen aanschaffen. 

Maar Uw arme redacteur zit op de warme zomer
avond dat U , Uw der arbeid moede leden uitge
strekt, vergenoegd Uw bl ikken over Uw tuint je 
laat dwalen, hoorbaar op een houtje — i n casu 
zi jn potlood — te hi j ten om te trachten een ver
haaltje te schrijven. I k zeg al niet eens meer „over 

normalisatie" merkt U wel. Misschien als i k vol
doende regels volgeschreven heb, dat de Hoofd
redacteur me nog een maandje uitstel geeft. En 
dan zwoeg ik verder, zo nu en dan schrijvende en 
daarna weer wegschrappende, in de hoop toch 
eens een bladzijde vol te kri jgen. 

Weet U wat i k zo leuk zou vinden — valt me daar 
op eens i n — als U , die straks zo vergenoegd ach
terover in Uw stoel geleund dit verhaaltje leest, 
ook eens een potlood nam en proheerde ook eens 
— al z i jn het maar tien regels — proza op papier 
te zetten. Well icht kri jgen we dan eindelijk eens 
een paar interessante verhaaltjes in ons Zeskant en 
misschien ben i k dan wel zo verrast dat i k ook nog 
eens iets over normalisatie kan vertellen. 

B. 

Slimme meneer B, we hebben lekker dit zwam-
verhaaltje geplaatst, want dan bent li wel ver
plicht, voor het volgende „Zeskant" een verstan
dig verhaal te schrijven over normalisatie. En dat 
is nodig ook, we geloven niet, dat alle IHC-ers 
voldoende op de hoogte zijn van onze normalisatie 
en wat dit voor de IHC-organisaties betekent.— 

Hoojdred. 

I E T S O V E R M I J N R E I S N A A R A M E R I K A 
De reis erheen heb i k gedaan per ss. Noordam, een prachtig 
schip, gebouwd door Piet Smit. De gehele reis heeft het ge
stormd, zodat de 200 passagiers rustig i n hun kooien konden 
bli jven. Wilde men persé naar de eetzaal, in het voorschip, dan 
had men kans met de zee of de zeeziekte nader kennis te maken. 

Aankomst 

De aankomst in de haven van New York is overweldigend, door 
de vele enorm hoge torenhuizen en het imposante Vrijheidsbeeld. 
Vooral in New York heeft iedereen haast; veel moeite om de weg 
te vragen heeft men overigens niet, omdat alle straten elkaar 
rechthoekig kruisen en daarbij oplopend genummerd zi jn . M i j n 

hotel heb i k zo v r i j vlug bereikt. Ook dat was een enorm grote 
inr icht ing met 2000 kamers en 7000 personeelleden; de verzor
ging was er goed, en niet te duur. 

De stad van Staal 

Vervolgens ben ik naar Pittsburgh gegaan, de stad der staalfa
brieken, een reis van 16 uur per sneltrein. De stad l igt in een 
soort da l ; als de trein ui t de laatste tunnel komt, hebben de 
reizigers een prachtig gezicht op de vuurzuilen u i t de Thomas 
staalovens, welke tegen de wolken weerschijnen. Door de neer
dalende asresten is de stad zeer vu i l . 



Ik heb er ook verschillende machinelabrieken en 
werven bezichtigd. 

Vandaar heb ik Washington bezocht. Dat was een 
reis van een dag per autobus van een luxe type, 
dat in Holland onbekend is. Straks kom ik er nog 
wel op terug. Washington is de stad der vele Re-
geringsbureaux; grote gebouwen en parken en 
de gedenknaald voor Washington, de eerste Pre
sident. 

Van Washington ging de reis naar Philadelphia, 
alweer een grote stad met ontzaggelijk druk ver
keer. Er is een merkwaardig taxi-bedrijf, dat ge
heel radio-telefonisch geleid wordt. Alle taxis (en 
dat zijn er veel; evenveel taxis als particuliere 
personenauto's) hehben een kleine zender en ont
vanger waarmede ze voortdurend in contact staan 
met hun hoofdkantoor. 

Daar men dus precies weet, waar elke taxi is, kan 
men aan iedere aanvraag ook vrijwel terstond vol
doen. Ook is er in deze stad een zeer grote Marine
werf, o.a. met overdekte bouwdokken. Er werden 
nu ook oorlogsschepen opgelegd. 

Mississippi „Ole Man River" 

Na Philadelphia stond New Orleans op de lijst. 
Was tot Philadelphia toe het klimaat als bij ons, 
in New Orleans is het half tropisch, wat direct 
aan de planten en dieren (palmen, cactussen, 
zwermen pelikanen), maar ook aan de mensen te 
bemerken is. Daar is men veel gemoedelijker en 
heeft men niet zo'n haast. De vele negers herin
neren aan de slaventijd, die nu nog doorwerkt in 
afzonderlijke woonwijken, afzonderlijke plaatsen 
in treinen, stations, café's, trams, enz. Wit en ge
kleurd is er overal apart. Een merkwaardigheid bij 
New Orleans is voorts het „mistkleed" op zee aan 
de mond van de Mississippi. Het water, dat deze 
reusachtige rivier uit het Noorden aanvoert, is 
veel kouder dan het warme water van de subtro
pische Golf van Mexico. Waar de rivier zich in 
zee uitstort, ontstaat een grote mistbank, die er 
altijd hangt. De toppen der masten en de licht
bakens steken er boven uit, zodat de hinder voor 
de scheepvaart niet al te groot is. 

De Mississippi verdient een aparte vermelding, 
niet alleen om de troepen flamingo's, enz. in het 

Zuiden. Nagenoeg al het water, (regen en sneeuw) 
van de Noordgrens af en tussen de gebergten in 
het Oosten en Westen der Ver. Staten, komt daar
in samen. Zeker de helft van de gehele neerslag 
der Ver. Staten wordt in dit stroomgebied afge
voerd. Al is er in de rivier (zomin als in de Golf 
van Mexico) practisch geen verschil van eh en 
vloed, des te groter is in de regentijd het peilver-
schil, dat 's winters 7 m of meer hoger ligt. Daar 
de oevers over honderden KM onhewoond en on
beschermd zijn, hehben dan dikwijls overstro
mingen plaats; weggesleurde bomen vormen dan 
ook steeds een gevaar voor de scheepvaart. 

De tijd onthrak me, om van New Orleans naar de 
Westkant te gaan, waar ook heel belangrijke be
drijven liggen. Het ging nu Oostwaarts via Mobile 
en Pensacola, dwars door de moerassen van Flo-
rida naar Savannah. De enkele spoorbaan door 
deze moerassen van Elorida ligt op de koppen van 
ingeheide palen. De jagers in deze moerassen 
(Opossums e.d.) maken gehruik van kleine 
bootjes met holle wielen er naast. Aan deze wielen 
zitten nog uitstekende stokken, om in de weke 
massa's spoediger draagvlak te hebben. 

Savannah is een centrum van de katoenplantages. 
Toen met de afschaffing der slavernij niet genoeg 
negers meer op de plantages wilden werken, is 
men geleidelijk er toe overgegaan, zelfs mecha
nisch te oogsten, met zoiets als grote stofzuigers, 
die tegelijk de boom schudden en de rijpe katoen 
naar boven wegzuigen. Dit veroorzaakt wel schade 
aan de planten, maar is dan toch nog veel goed
koper, dan alles met de hand te laten plukken. 

Na de werven van Savannah en die van Wil-
mington bezocht te hehben, heb ik ook toegang 
gehad tot de Marinehasis aan Kaap Hatteras, 
waar een grote waterdiepte gehandhaafd moet 
worden. Wegens de grote golven, die er dikwijls 
voorkomen, gebruik men voor het haggeren sleep-
zuigers. 

In New York bleek ik voorlopig per HoU. Ame-
rikalijn niet terug te kunnen. Na 14 dagen wach
ten kon ik op een vrachtboot mee, die 12/5 in 
Antwerpen aankwam. Deze prachtige reis ver
goedde veel van het ongerief der overtocht in 
Decemher. 

a. Sleepzuiger Goethals, 3000 ton turbo-electrisch 

Laat ik nog een paar indrukken van Amerika 
mededelen: 

DE RIVIERVRACHTVAART heeft er geen motor
boten zoals onze beurtvaart en geen slepen zoals 
de Rijnvaart. Daar gebruikt men een soort bak
ken, die 3 achterelkaar, twee aan twee aan elkaa'r 
gesjord worden. Zulke stellen van zes bakken wor
den door motorboten voortgeduwd, de geladen 
bakken zijn onbemand, de motorboot stuurt het 
gehele geval. Bij passeren van stuwen in de rivier 
is het de kunst het convooi in de schutsluis te 
manoeuvreren; mislukt dat, dan voert de stroom 
de bakken eenvoudig over de stuwdam. 

DE PASSAGIERSVAART, vooral op de Mississippi 
gebeurt in reusachtige platte stoomschepen met 
achterwiel met planken, zonder spinnekop, aan
gedreven door een zeer langzaam lopende machine 
(8 omw/min) met eikenhouten drijfstangen. Deze 
vaartuigen hehhen 3 of 4, zelf 5 dekken, over de 
volle lengte en hreedte. 

HET AUTOVERKEER heh ik al genoemd. De 
chauffeurs der grote Ameriaanse bussen hebben 
alleen de zorg voor hun wagen. Men betaalt voor 
een plaatsbewijs aan een kantoorloket; op ver
toon van dit biljet, wijst de chauffeur de plaats 
aan; alle bagage wordt opgeborgen, overeenkom
stig genummerd, in de grote ruimte onder de zit
plaatsen. Bij vertrek wenst hij zijn passagiers een ") I 



b. 2 „slepen" ontmoeten elkaar op de Ohio rivier (de 
schepen worden geduwd!) 

ff 
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c. Gezicht op de sleep vanuit de stuurhut op de 
Ohio rivier (ertstransport) 

goede reis. Na elk uur r i jden wordt gestopt voor 
verfrissing; om de 5 uur neemt de verse chauffeur 
het stuur over. Zo kan men de 5000 K M van Oost-
naar Westkust aan een stuk door afleggen in 4 
dagen en nachten. De kosten zi jn de helft van een 
treinreis. 

D E S C H E E P S W E R V E N z i jn er veelal zeer ru im. 
; i Alles gebeurt op de begane grond met behulp van 

HUK R E I S HA 
Onderstaand artikel werd ingezonden door de heer A . J . Kore-
vaar, werfbaas op „de K l o p " , die i n de jaren 1933—1934 toe
zicht uitgeoefend heeft b i j de montage van een door „de K l o p " 
gebouwde en ' i n secties naar de Sowjet-Unie vervoerde bagger
molen. 

Werfbaas Korenaar, De Klop, vertelt van zijn reis naar Siberië 

topkranen. B i j sectiebouw zi jn stukken van 15 
ton het maximum dat ik gezien heh. Alles moet 
de doelmatigheid en snel tempo dienen; mooi 
werk ziet men er minder. Een werf heeft er zel
den een machinefahriek; daardoor is iedere arbei
der uitermate gespecialiseerd op een bepaald 
werk; de grondige algemene vakkennis van onze 
ijzerwerkers of bankwerkers, enz. treft men in 
Amerika niet aan. 

D E B A G G E R V A A R T U I G E N . I n hoofdzaak heeft 
men Cutterzuigers en Sleepzuigers van ontzagge
l i jke grootte. Dag en nacht werken ze door; ver
schillende ploegen slapen aan boord. Alle woon
verblijven, slaapzalen, recreatiezaal, enz. z i jn b i j 
de cutterzuigers bovendeks ondergebracht. "Voor 
deze bemanningen (b.v. een sleepzuiger met bb 
man heb i k bezocht), is letter l i jk alles aan boord 
verkrijgbaar. Onze baggermolens kende men er 
niet. 

D E S T A A L F A B R I E K E N . De aanvoer van ertsen, 
enz. naar de smelterijen, het vervoer van gesmol
ten staal i n potten van 50—60 ton, het gieten in 
coquilles, het uitwalsen der blokken, zelfs van 
100 ton per stuk, alles gaat mechanisch. Het wal
sen der middelzware platen gaat met een snelheid 
van 40—50 k m / u u r . Vooral deze vervaardiging 
van platen door enorme walsen veroorzaakt een 
oorverdovend lawaai. 

D E A U T O F A B R I E K E N . General Motors (Che
vrolet, Chrysler, Buick, enz.) is een buitenge
woon grote fabriek, beter gezegd montagebedrijf. 

Vr i jwe l alles voor chassis en motoren wordt van 
elders aangevoerd. 

S L O T O P M E R K I N G . Amerika bereikt zeer veel 
met specialisering en uiterste elficiency; alleen 
b i j General Motors doen 5000 man researchwerk. 
De huidige goede kwaliteit van haar arbeiders 
(hoofd en hand) en producten, biedt de Neder
landse industrie nochtans een zeer belangrijke 
steun i n een concurrentiestrijd. 

D I C K S M I T . 

Modern vernuft 
tegenover eeuwenoude practijk 

Enige t i j d geleden werd in Tokyo een rekenwed-
str i jd gehouden tussen een 22-jarige Amerikaan 
en een evenoude Japanner. De Amerikaan was 
uitgerust met een der modernste rekenmachines. 
De Japanner had slechts een zeer primitief tel-
raam. Di t simpele instrumentje wordt al eeuwen 
in Japan gebruikt b i j het maken van grote bere
keningen. 
Zeer verrassend was het resultaat van deze wed
str i jd . De Japanner was in het optellen, aftrekken 
en delen de Amerikaan glansrijk de baas. Slechts 
b i j het vermenigvuldigen moest h i j het onderspit 
delven, daar dit een groter aantal handgrepen ver
eiste. Z i j n succes had h i j voornamelijk te danken 
aan zi jn grote vaardigheid in het ui t het hoofd 
rekenen, iets wat w i j moderne mensen met onze 
geperfectionneerde rekenmachines hebben ver
leerd. H i j deed de tussenberekeningen uit het 
hoofd, waarna h i j alleen de einduitkomsten op z i jn 
telraam vastlegde. 



R SiBERIË 
In 1933 ontving onze firma, als eerste Nederlandse 
werf, uit Rusland een opdracht voor een bagger
molen met persinrichting met een capaciteit van 
300 M", welke molen na voorlopige montage in 
Sliedrecht, weer afgebroken moest worden om in 
bundels ep secties per schip naar Leningrad ver
voerd te worden op haar verdere doorreis naar 
Siberië. 

De opbouw in Sliedrecht verliep alleszins gunstig. 
De bagger- en persmachines en de twee stoom
ketels werden in een oud casco beproefd. Hierna 
kon met het demonteren en merken der colli een 
aanvang genomen worden. Alles moest uit elkaar: 
de emmerladder in 3 en de hoofdbok in 6 stukken. 

Van het casco, de hutten enz. werden alle platen 
en hoekstalen afgenomen, gebundeld en gewogen 
en alle machine-onderdelen enz. in kisten verpakt. 

Nadat een en ander naar Dordrecht vervoerd was, 
volgde de overslag in een zeeboot, bestemd voor 
de Russische hoofdstad, om daar per spoorwagon 
naar Siberië getransporteerd te worden. 

Naar Siberië 

In het voorjaar van 1934 ving mijn reis naar 
Siberië in gezelschap van een monteur-bankwerker 
aan. Eerst van Sliedrecht naar Rotterdam en van 
Rotterdam naar Berlijn, waar de reis even onder
broken moest worden en welke gelegenheid door 
ons benut werd, om wat van de stad te zien, w.o. 
ook het verbrande Rijksdaggebouw. De Duitse 
politie volgde hinderlijk al onze wegen tot aan de 
Poolse grens. Via de Poolse hoofdstad Warschau 
gingen wij naar de Russische grensplaats Negore-
loje. De eerste indruk, die de Russen op ons 
maakten, was gunstig, zij waren erg behulpzaam 
en vriendelijk en zij probeerden steeds datgene 
aan ons verstand te brengen, wat wij nodig had
den. Daar wij de Russische taal niet machtig 
waren, viel dit niet altijd even gemakkelijk. Ook 
viel ons direct de grotere hreedte van de Russi
sche spoorbaan en daardoor ook van de spoor

wegwagons op. Over Minsk en Smolensk, welbe
kend uit de laatsfe oorlog, ging het naar Moscou, 
waar een auto ons hracht naar het prachtige hotel 
„Nowo Moskowskaja", gelegen aan de rivier de 
Moskwa, waarvan hierbij een afbeelding. 

Hotel „Nowo Moskowskaja ' 

De volgende dag vernamen wij, dat de bagger
molen te Chabarowsk aan de rivier de Amour op 
vrij korte afstand van Wladiwostok gemonteerd 
moest worden. 

Wij moesten nog 4 dagen in Moseou blijven, voor
dat de reis voortgezet kon worden. Het behoeft 
wel geen nader betoog, dat wij deze gelegenheio 
met beide handen aangrepen, om wat van de stad 
te zien. De grootste indruk maakte het Kremlin 
op ons met daarvoor het Rode Plein met Mauso
leum, waarin het in een glazen kist opgebaarde en 
gebalsemde lijk van Lenin. Na ons vijfdaagse ver
blijf in Moscou, konden wij de reis met de Siberi
sche Express naar de Stille Oceaan voortzetten. 

We passeerden de grote rivier de Wolga, vervol
gens de grote steden Wologda, Wjatka en Perm, 
om dan dwars door het Oeralgebergte te Swerd-
lowsk aan te komen. Europees Rusland ligt nu 
achter ons en Aziatisch Rusland ligt vóór ons. 

Langs dicht met hossen begroeide bergen, over 
uitgestrekte, eindeloze vlakten, passeren wij plaat
sen als Omsk, Nowosibirsk, Krassnojarsk en reden 
over verscheidene grote rivieren, om dan bij 
Irkutsk de oever van het Baikal-Meer te bereiken. 

Dit Baikal-Meer, zo groot als België, heeft een 
diepte van 1500 m en is het grootste zoetwatermeer 
van de wereld. De Express zet haar reis langs de 
oever van dit meer voort, met aan de andere 
kant een hergketen van ± 1000 meter hoogte. 

Wat werden wij klein hij de aanhlik van ener
zijds deze onpeilhare diepte en anderzijds de on
metelijke hoogte. De indrukken overweldigden 
ons. Steeds maar voort, dag en nacht, naar onbe
kende omgeving, vol spanning of wij in staat 
zouden zijn om met de ons daarbij ten dienste 
staande bulpmiddelen onze taak te verrichten. 

Mongolië 
Bij de hoofdstad van Mongolië, Werchncudinsk, 
valt ons de kleding en de gelaatstrekken der be
volking op. Menige Mongoolse man en vrouw 
kwamen de trein binnen om te trachten allerlei 
dingen aan de reizigers te verkopen. Van Irkutsk 
tot aan Werchneudinsk gingen we via 39 tunnels 
door tal van grote bergruggen heen. We komen 
tenslotte aan de rivier de Amour, waar de trein, 
deze rivier volgend, de stad Chabarowsk, het eind
punt van onze reis, bereikt. 9 dagen en nachten, 
onafgebroken zijn nodig geweest om ons van Mos
cou naar Chabarowsk te brengen, terwijl van de 
grensstad Negoreloje tot Moscou de'reis 2 dagen 
en nachten geduurd heeft. De afstand Negoreloje 
tot onze eindbestemming bedroeg circa 10.000 
kilometer. 

In Chabarowsk aangekomen, werden wij door 
de Russen afgehaald en naar een hotel gebracht, 
hetwelk heel wal minder 
luxueus was dan dat ih 
Moscou. Ook het eten was 
er slechter. Tabak en siga
retten werden zo nu en dan 
in kleine voorraden aange
voerd en dan moesten we 
maken, dat wij er bij waren. 
Als Hollandse jongens ge
voelden wij ons ook daar al 
gauw thuis. Afspraak was, 
dat men ons dagelijks per 
auto naar het werk zou 
brengen, hetwelk op 4 km 
afstand van het hotel ge
legen was. 

(Wordt vervolgd). 

Het Kremlin 



Personeelsvereniging „GUSTO" 

I n het vorige artikel was naast voetballen, scha
ken en tennissen ook een plaatsje ingeruimd voor 
het hridgen. Waarschijnli jk door plaatsgebrek is 
dit gedeelte over blijven staan. 
Hier volgt het thans: 

Bridgen 
U i t de pers is reeds gehleken wat de Bridge-cluh 
gepresteerd heeft. Voor de gehouden bridge
drives werd haar een woord van lof toegezwaaid 
en werd het hestuur verzocht, hetzij afzonderlijk 
of geheel, medewerking te verlenen b i j het orga
niseren van andere bridge-drives, o.a. ten bate van 
N i w i n . 
Het bestuur bestaat uit de Heren P. ten Hooven 
(voorzitter), M . Vis (secretaris), M . van Iperen 
(penningmeester), A . Boschman (wedstrijdleider) 
en J . V . d. Broek (commissaris). 

Oefenavond: Donderdag 7.30 uur in gebouw 
„Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam. Eens 
per maand wordt een amusante onderlinge drive 
gehouden. 
Vooruit groot-slemmers, denk om de ruiten en 
niet schoppen, ook geen klaveren, want die zi jn 
voor de koeien, maar harten, grote goede sport-
harten, daarmee kom je het verst. 

T . C. Robberegt, Secr. 

Tentoon
stelling 
„Beati" 

J U BI L A R I S S E N 
W i j openen ditmaal de r i j van jubilarissen met 
het 25-jarig jubi leum van J . Sonneveld, electr. 
lasser, op 15 Mei j . 1 . . 
Sonneveld was één der eerste electr. lassers der 
Werf Gusto en heeft dus de ontwikkeling van het 
lasbedrijf van het begin af meegemaakt. 
Het laat zich begrijpen, dat zich vele moeili jk
heden voordeden. Ten eerste stond de lastechniek 
nog in de kinderschoenen en daarnaast moesten 
die eerste lassers de meeste problemen zelf oplos
sen, daar deskundige voorlichting meestal ont
brak. 

J . Sonneveld C. van Nielen 

Maar de moeilijkheden zijn overwonnen en Son
neveld heeft, dank zij z i jn grondige vakkennis, 
mede kunnen werken aan de ontwikkeling van 
het lashedrijf tot wat het nu is. 
Ook huiten de werf heeft Sonneveld meegewerkt 
aan het vestigen van de goede naam der Gusto. 
Om maar enkele van de vele objecten te noemen: 
Beursgebouw, Maastunnel en Diergaarde te Rot
terdam; sluisdeuren te Vreeswijk enz., tot in Bel
gië toe, waar een pomphuis van een zuiger met 
succes door hem werd gerepareerd. 

W i j wensen Sonneveld toe, dat h i j na dit j u h i -
leum en de daarmee samenvallende aanstelling als 
meewerkend-voorman, nog vele jaren zijn beste 
krachten voor ons bedrijf zal kunnen geven. 

Op 12 Juni heeft C. van Nielen, schoonmaker, 
zijn 40-jarig jubileum gevierd. 
Van Nielen is in dienst gekomen als hulp-ijzer
werker en heeft als zodanig ook bi jna 25 jaar ge
werkt. Daarna is h i j ongeveer 8 jaar knipper ge
weest. Na een langdurige ziekte moest hi j lichter 
werk gaan doen en is h i j de bezem gaan hanteren. 
W i j sluiten ons aan b i j z i jn wens, nog verschei
dene jaren mee zorg te kunnen dragen voor de 
netheid van onze fabriek. 

Vervolg in het volgend nummer 

Ons nieuwe laboratorium 
In het Juli-nummer no. 6 stond vermeld, dat het 
vervolg van het artikel „Ons nieuwe laboratorium" 
voorkwam op bh. 47; door een technische fout 
werd het vervolg echter niet meer geplaatst en 
wij laten het hieronder alsnog volgen: 

We kunnen deze grond nabootsen, voegen tinerts 
toe, vermengen alles met water, en pompen dit 
mengsel naar het voedingseinde van de te onder
zoeken j i g . 
Onder aan de j i g wordt het concentiaat afgetapt, 
dit bevat veel tinerts en weinig waardeloos, mate
riaal, terwi j l de tai l ing, die vri jwel geen tinerts 
bevat, terecht komt in een grote hopper. 
I n deze hopper bezinkt de „baggergrond", een 
gedeelte van het overvloeiende water wordt op
gepompt als suppletiewater voor de j i g , t erwi j l 
de rest van het water. gebruikt wordt om weer 
het mengsel te vormen met de „baggergrond", die 
door een verdeelsluis onder u i t de hopper komt. 
Concentraat en tai l ing worden voortdurend onder
zocht, waardoor de bruikbaarheid van de j i g te 
beoordelen is, en tevens wegen gevonden kunnen 
worden hoe deze eventueel te verheteren is. 
Het spreekt vanzelf dat deze installatie ook ge
schikt is om behalve jigs ook andere ertsafschei-
dings-apparaten te kunnen onderzoeken. 

Bewaart HET Z E S K A N T 
( zorgvuldig! ) 



I Onze Gusto-kampeerders met de boer en boerin, 
die ons zo gul gastvrijheid boden. 

Een reuze-kamp 
Ja, dat was het: 'n reuze kamp! 
Prachtig weer — hest eten en drinken — maar 
bovenal: 'n prima geest! 'n Geest van hulpvaar
digheid en opgewektheid, zoals je maar zelden 
meemaakt. Nooit was iets te veel! 
En daarbij een discipline en zelfbeheersing. 
Wie dat gezien heeft, zegt: De toekomst kan zo 
donker niet zijn met zo'n jeugd. 
Zorg, dat je 't vasthoudt, jongens! Schaam je niet 
om op de fabriek even fit en even bereid te zijn. 
Het gaat om je eigen geluk en om dat van zovele 
anderen! 
En het gaat om de toekomst! 

Tentoonstelling mm 
Op Vrijdag 25 Juli verzamelden de chefs, bazen, 
kern en Personeelsvereniging en vele genodigden 
zich om de Directie en de leden van de schilders
club „Beati" voor het openen van de 2e schilde
rijententoonstelling van de Gusto-club. 
Na de inleiding van de voorzitter, die het doel van 
de schildersclub uiteenzette, opende de Heer A. 
Smulders, als waarnemend beschermheer, de ten
toonstelling met een frisse speech, waarin hij het 
voornaamste doel: ontwikkeling door ontspanning, 
onderstreepte. 
De gemaakte schilderstukken werden daarna aan 
een individuele- en groepskeuring onderworpen. 
De jury, die hestond uit de kunstschilders Wieg-

111 „Piepers jassen' (aardappelen schillen). 

11 In de buitenlucht smaakt 't eten dubbel 
zo goed. 

IV. De gidsen met hun assistenten, die zoveel 
bijdroegen aan de goede geest van het kamp! 

mans, de Raath en Spetter, kende de navolgende 
prijzen toe, die door de Directie beschikbaar wa
ren gesteld: 
Ie prijs — medaille en geldprijs P. J. Mulders, 
2e prijs — geldprijs C. A. Krüse, 
3e prijs — geldprijs F. K. Aschermann. 
Ook drie eervolle vermeldingen werden uitgereikt 
aan: 1. J. Diesch, 

2. L. de Ruiter, 
3. J. de Ruiter. 

De club had vier prijzen, in de vorm van boeken, 
voor het heste eluhwerk beschikbaar gesteld. Deze 
werden behaald door: 

1. H. Domselaar, 
2. K. Vrauwdeunt, 
3. L. Hulleman, 
4. C. Vester. 

De sympathieke leraar van de club, de Heer Spet
ter, had naast de tentoonstelling een kleine expo
sitie ingericht van zijn eigen werk. 
Deze expositie gaf aan leek en kenner een ogen
blik van kunstgenot en deed ons opnieuw Spet
ters fijne toon, gevoeligheid van kleur en grote 
veelzijdigheid kennen. 
Zijn expositie drukte een voornaam stempel op het 
geheel. 
De tentoonstelling is een waar succes geworden: 
de gehele werf en ook vele huitenstaande vereni
gingen en personen, pers, kortom een deel van het 
Schiedamse leven was er om te zien wat amateurs 
bereiken kunnen. 
Verblijdend was de komst van de afd. Slikker
veer, die daardoor de band van onderlinge saam
horigheid nauwer toehaalde. 
Ook veel tinmolen-excursisten zagen, dat Gusto 
naast technische hoedanigheden ook kunst, zij het 
eenvoudig, naar voren kan brengen. 
Weer is bewezen, dat er met een ernstige wil 
veel te bereiken is. 



S i 

De tewaterlating 
van de laatste der 

zes molens 

Zaterdag 31 Mei 1947. 
Een bijna tropische middag. 
Kwart over twee. De Gusto-poort wordt ontsloten 
en een brede stroom van belangstellenden golft 
naar binnen. 
' t Is een fleurig gezicht die kleurige japonnetjes 
en de thans zo geheel anders uitziende werkne
mers voorbij dat roestige staal te zien trekken. 
Straks zal „DE M A R A S " , onze derde tinmolen 
na de tweede wereldoorlog, te water gelaten 
worden. 

De tewaterlating is a l t i jd een belangrijke gebeur
tenis i n de bouw van elk schip. En voor de op
drachtgever, èn voor de bouwer. Daarom ver
zamelen zich op dat moment de opdrachtgever en 
de bouwer, om deze 'gebeurtenis, welke dan met 
enig ceremonieel gepaard gaat, b i j te wonen. 
Ook de genodigden begeven zich thans naar de 
hell ing en beklimmen de tribune. 

Mevrouw Guyot v. d. Ham, die de doopplechtig
heid zal verrichten, getooid met een keurig bou-
quet, opent de r i j . 
Toen 35 jaar geleden de Heer en Mevrouw Guyot 

van der Ham vanuit de achtergalerij van hun 
woning in Ajer Koedei uitzicht hadden op de be
boste hellingen van de hoogste berg op Banka, de 
+ 700 m. hoge Maras, konden zij niet vermoeden, 
dat Mevrouw thans de verlossende k l i n k zou 
mogen lichten om deze emmerbaggermolen het 
lauwe water tegemoet te doen snellen. 

Z i j hebben daar op Banka de eerste ontwikkeling 
van het machinaal grondverzet der t inwinning 
mede gemaakt. 

Hal f drie. Het moment van hoog water. Het water 
gaat keren. Het wachten is op een drietal auto
bussen, waarmede ook de heer i r . Guyot v. d. Ham 
naar onze werf komt. 
Hoogstens tien minuten kan er gewacht worden. 
Hit te , vet, en t i j gedogen geen langer uitstel. 
Binnen deze tien minuten arriveren de autobussen 
met de verwachte gasten. 
Op de tribune wordt de l.H.C.-vlag gehesen. 
Thans haalt Mevrouw Guyot v. d. Ham met een 
forse ruk het handle over en de chanipagnefles 
slingert tegen het ponton aan stukken. Op het
zelfde moment g l i jd t „DE M A R A S " de helling at 
het water i n . 

Vreugdevol gieren de stoomfluiten hun nieuwe 
watervriend tegemoet, voorspoed wensend b i j de 
afbouw, voorspoed wensend in zi jn leven! 

„De berg MARAS, gezien vanuit het Zuid-
Westen in morgenwolken. Op de voorgrond 
een typisch Bankanees huis, opgetrokken 
uit stukken hout met palmbladbedekking". 

(Foto: Indisch Instituut). 

Toen — 35 jaar geleden — waren de twee in 
Duitsland gekochte excavateurs (droogbaggers) 
en eveneens de door Werf Conrad geleverde d r i j 
vende spuitbagger, moderne werktuigen. 
Thans is in deze zes nieuwe emmerbaggermolens, 
waarvan „DE M A R A S " de laatste is, die te water 
gelaten wordt, bijeengegaard de ervaring van vele 
jaren baggeren i n de diluviale tinertsterreinen 
van Ned. Indië. 

Het is dan ook voor de Heer en Mevrouw Guyot 
v. d. Ham een feit van bijzondere persoonlijke be
tekenis, dat Mevrouw deze doopplechtigheid mag 
verrichten. 
Hadden zi j toen kunnen voorzien, dat mevrouw 
thans de k l ink mocht lichten, i k vermoed dat zij 
de Maras wel eens bestegen zouden hebben. 

„Voorjaar op de Werf', ingez. door C. de 
Kluiver , L . Smit & Zoon, Ie pri js i n de 
klasse „tekeningen, origineel werk". Deze 
tekening was uitgevoerd i n waterverf, 
waarvan de tinten mooi op elkaar waren 
afgestemd. Helaas kunnen we de kleuren 
niet reproduceren. 
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