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Op de ereplaats in ons Zeskant prijkt de beschrijving van ons 
nieuwe laboratorium, dat deze maand officieel geopend wordt 
en waarmede wij weer een stap verder zijn in de ontwikkeling 
van de I.H.C. 
Drie bijdragen van I.H.C.-ers konden wij dit keer opnemen: 
het stukje over fotograferen, het gedicht „Verlangen" en de 
spotprent op biz. 46. De redactie is zeer in zijn schik, dat onze 
I.H.C.-ers, uit eigen beweging, de producten van hun pen in
zenden; zo zal ons Zeskant voorspoedig opgroeien. 
Een waarschuwend woord moesten de directies dit keer laten 
horen (biz. 42, gemerkt met de zes I.H.C.-figuren); laten zij, 
die dit moeten doen, de inhoud ter harte nemea 
Temeer plezier deed het ons een serie uit de Ideeënbus te kun
nen opnemen. Goed zo; er worden natuurlijk veel meer 
ideeën ingediend en aiie betrokkenen worden verzocht, aiies 
ving aan de hoofdredactie door te zenden. 
De laatste bladzijde werd steeds gereserveerd voor. intern 
nieuws; elke werf drukte daarop zijn berichten af, huishoude
lijk nieuws, dat niet zo van algemeen belang is en de andere 
I.H.C.-ers weinig interesseert. Daar één pagina niet voldoende 
bleek te zijn, worden nu twee bladzijden daarvoor vrijgehouden. 
Hoewei de vacanties pas zijn begonnen, zinnen de redacteuren 
reeds op plannen voor ons winterprogramma. We wilden zo 
graag een reeks stukjes opnemen over vrije tijdsbezigheden en 
liefhebberijen. We streven immers met ons Zeskant naar het 
geven van „geestelijke waarden" (om een groot woord te ge
bruiken), wij streven naar datgene, wat plezier van blijvende 
waarde in het leven brengt en de firmaredacteuren zuilen dit 
punt aan de I.H.C.-ers van hun firma voorleggen; wij hopen, 
dat zij met veel goede ideeën op de proppen zuilen komen. 
Een ander punt, dat de redactie bezig houdt, is, hoe onze dames-
I.H.C.-ers over de inhoud van Het Zeskant denken; wij willen 
graag hun wensen horen, vooral over wat voor artikelen zij 
erin opgenomen zouden willen zien. Deze vraag geldt ook de 
echtgenoten eii verloofdes van onze I.H.C.-ers. Wij wachten! 



C R I T I E K O P H E T W E R K 

V A N A N D E R E N 

I n verschillende bedrijven bestaat de ge
woonte om bet wérk van anderen critiscber 
te beoordelen, dan bet eigen werk en daar
aan gebreken te ontdekken, die, indien zij 
i n bet eigen werk voorkomen, öf niet naar 
voren gebracht worden, öf i n belangrijkheid 
veel geringer worden. 

I n de concurrentiestrijd worden dergelijke 
vondsten dikwij ls gebruikt om zichzelf i n 
vergelijking met anderen wat in de hoogte 
te steken. Een dergelijke handelwijze is voor 
ons u i t den t i j d en mag niet meer bestaan. 
Indien iemand, die b i j een van de l . H . C -
bedrijven werkzaam is, nu nog meent bet 
eigen bedrijf te bevoordelen, door critiscbe 
opmerkingen over het werk van andere be
drijven die in de l .H.C. samenwerken, rond 
te strooien, dan begrijpt b i j de grondslag 
der samenwerking zeer slecht. 

Indien de goede naam van een of meer der 
zes aangesloten bedrijven in opspraak komt, 
wordt tevens de goede naam van de l .H.C. 
aangetast. De schade die bierdoor ontstaat, 
komt niet alleen ten laste van een enkel be
dr i j f maar wordt door de anderen evenzeer 
gedragen. 

Gerechtvaardigde critiek b l i j f t gewenst om
dat daardoor fouten die gemaakt worden, i n 
bet vervolg vermeden kunnen worden. Maar 
dan moet ook bet eigen werk met dezelfde 
critiscbe b l ik bezien worden en moet deze 
critiek op de enige juiste wijze naar voren 
gebracht worden en dat is b i j diegenen, die 
bet werk, waarover bet gaat, gemaakt beeft. 

D i t kan, wat bet werk van andere bedrijven 
betreft, geschieden door bemiddeling van 
de eigen directie. 

Rondstrooien van deze critiek is unfair, bet 
brengt de goede samenwerking in gevaar en 
lokt tegenmaatregelen uit . 

Niemand zal kunnen beweren, dat h i j nooit 
fouten maakt en nooit maken zal. Men kan 
niet kaatsen zonder de bal terug te krijgen. 
D i t kaatsspel is verouderd en w i j spelen dat 
niet meer. . 

Daarvoor i n de plaats spelen w i j een team, 
tezamen optrekkend, elkaar steunend, elkaar 
wijzend op gebreken, niet roddelend u i t ons 
eigen kamp tegen anderen en tegenstanders 
en met vaste w i l om te winnen. 

Raadgevingen voor het 

FOTOGRAFEREN 
in de vacantie 

De wenk van de redactie aan aiie LH.C.'ers om 
enige van hun gemaakte vacantiefoto's i n te zen
den, wijst i n de richting van een foto-tentoonstel-
i ing met de vacantie ais onderwerp. 
Eenige raadgevingen hoe te handelen zuilen hier 
zeker op zijn plaats zijn en men denke bij het 
fotograferen aan her volgende: 
Er moet een hoofdmotief zi jn, waarop aiie aan
dacht gevestigd wordt. Op die hoofdzaak moet 
scherp ingesteld worden; of de bijzaken daaronder 
li jden komt er niet op aan; de bijzaken moeten 
dienen om het eerste zoveel mogelijk te doen 
uitkomen. 

Het hoofdmotief moet zich niet i n het midden 
van het tafereel bevinden. D i t geeft meestal geen 
goed effect. 
Symmetrie zoveel mogelijk vermijden en toch 
naar een zekere regelmaat streven in beide helften 
der voorstelling, dus b.v. geen laan nemen terwi j l 
men er recht voor staat. De ruimte welke de 
lucht inneemt bi j zeegezichten moet minstens 
2 /3 bedragen, mits de lucht geen woikenioos vlak 
is; dan verhoogt zulk een uitgestrekte hemel het 
schone van het tafereel. 
Bosgezichten met diffuus licht zi jn mooier dan 
bi j zonneschijn; de lichtende plekken geven d ik 
wijls onrust, het oog wordt door ai de witte plek
ken tussen die donkere bomen niet prettig aan
gedaan. 
Niets staat lelijker dan een kale voorgrond; rracht 
dit te voorkomen: een boomstronk, grote ' kei , 
waterplanten, enz. doen reeds veel goeds. Ook 
schaduwbeelden, doch dan geen schaduw van 
Uzelf, maar van rechts of links van het tafereel 
staande voorwerpen. 
Neem nooit een opname met de zon i n de rug. 
Fotografeer met zij l icht. De storende schaduw 
van U w eigen beeld op de voorgrond is le l i jk , 
terwi j l d i t liiet zijlicht voorkomen wordt. 
En nu collega's I .H.C . -ers . . . . aan de slag! 

G. Berg, W e r f Gusto. 
(Fotograaf). 



Idee no 1 (Werf Gusto) 
Verbetering luchtaanhoudpompen. Voorstel van J. 
v. Waisum, beroep aanhouder. 
Door V. Waisum wordt de idee geopperd om 
deze pompen, welke alleen eenzijdig gebruikt 
kunnen worden, zodanig te wijzigen, dat zij in 
aiie standen te gebruiken zijn. 
Inderdaad is dit zeer goed uitvoerbaar en zal 
zeer zeker een tijdbesparing geven, terwijl er te
vens veel ongemak door wordt voorkomen. 
Beloning: ƒ25.—. 
Idee no 15 (Verschure) 
Betreft het maken van een goot voor afvaiplaar 
van de rolschaar. 
Beoordeling. Door het aanbrengen van deze goot, 
vervalt het stukbranden van de afvalpiaat. 
Het is een goed idee dat inmiddels is uitgevoerd. 
Premie ƒ 10.—. 
Idee no 16. (Verschure) 
Betreft het maken van een standaard voor gas
flessen. 
Beoordeling: De standaard biedt geen enkele zeker
heid tegen omvallen. 
De flessen moeten liggende gebruikt worden of 
in beugels neergezet. 
Geen premie. 

Opmerking No 170. (Werf Conrad) 
Het verbeteren van een in eigen bedrijf gemaakte 
8-spiliige boordkop, waarvan de kogellagers niet 
voldoende beschermd zijn. 
Om te voorkomen dat er nog water of boorkrul-
len tussen komen, aan de onderzijde van elke spil 
een afdichtingsdeksel aan te brengen; bovendien 
op elke spilkop een smeerpunt aanbrengen, waar
door beide kogellagers van de spil van binnenuit 
gesmeerd worden en het gebruikte vet naar 
buiten wordt gedrukt. 
Antwoord: 
Uw opmerking geeft een goede verbetering, waar
om wij dan ook gaarne een premie van ƒ 20.— 
hiervoor willen toekennen. 

Ideeënbus 

Kraantje Lek 

ingezonden door F. v. d. Wij
den, Werf Conrad, Ie prijs 
in de klasse foto's, beginners. 
Een foto, die voor de toe
komst veel goeds belooft van 
deze inzender. 

VERLANGEN door Ad Flenor 

Boven de daverende dreun der motoren, 
— rhythmische golving van grommend geweid 
zingt in mijn harte, 't in stilte herboren 
lied van de heide en 't lachende veld. 

Bonkende hamers, die wilde accoorden 
smeden, met klanken van ijzer en staal. 
Maar in mijn harte, het niet te verwoorden 
lied van de bloemen in eigene taai. 

Vlijmende zagen, wentelende wielen, 
rustloze jaging in meetbare tijd. 
Doch in mijn harte, 't verlangen te knielen 
juichend te danken. —• Met ogen die wijd 

open dan, staren in trillende luchten, 
^7 dromend en wakend, met ruisende slag 

te drijven, met scharen van hemelse. vluchten, 
hoog door de blijheid van een zomerse dag. 

Appelbloesem 

ingezonden door B. Visser, J. & K., 
2e prijs in de klasse „foto's, be
ginners". Ook van deze fotograaf 
hopen wij in de toekomst nog veel 
foto's te ontvangen. 
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Gebouw buitenzijde 

B i j het drijven van een zaak of onderneming 
moet men rekening houden met de concurrentie; 
wanneer men dat niet zou doen, zou de zaak 
i n veie zo niet aiie gevaiien te gronde gaan. 
Wanneer een kiant een baggermolen moet heb
ben, vraagt hi j i n aiie industrielanden der wereld 
aan de daarvoor in aanmerking komende werv.en 
om offertes. H i j vergelijkt dan deze offertes en 
die hem het beste bevalt wordt de uitverkorene 
en de betrokken werf kr i jgt de bestelling. 
Bi j het vergelijken van de concurrerende offertes 
k i jk t Kon ing Klant in hoofdzaak naar drie d in 
gen; hi j vraagt: 
1. wie is de goedkoopste; 
2. wie kan het vlugste leveren; 
3. wie is technisch het beste. 
De l .H.C. probeert op aiie mogelijke manieren 
aan deze drie punten te voldoen. I n dit artikeltje 
wi l len w i j het hebben over punt 3. 
Het vereist tegenwoordig heel wat inspanning 
o m technisch „ b i j " te blijven. Iedereen heeft wel 
gelezen over de enorme ontwikkeling van de 
techniek gedurende de oorlogsjaren en. onze bui 
tenlandse concurrenten zi jn ons dan ook vele 
rondes voor. 

W i j moeten dan ook met aiie ons ten dienste 
staande middelen proberen een product te leveren, 
dat technisch prima geconstrueerd en uitgevoerd 
is (een taak waaraan iedere I.H.C.-er kan en moet 
mede heipen). Met dat doei voor ogen heeft de 
l .H.C. een eigen laboratorium opgericht, onder 
de naam van 

Mineraal Technologisch Instituut 

Een kleine toelichting op de naam is misschien 
niet ondienstig; i n tegenstelling tot het buiten
land rekent men hier i n normaal spraakgebruik 
zand, klei , enz. niet tot de mineralen, wat ze i n 
wetenschappelijke zin wèi zijn. 
Technologisch betekent kennis van de be- of ver
werking van stoffen in de prakti jk, zodat de naam 
uitdrukt dat we ons bewegen op het gebied van 
erts- en grondverwerking, en natuurli jk met be
hulp van baggermaterieel. 

Het hegon in Haarlem 
I n Februari 1940 kwam i n de niet meer i n ge
b r u i k zijnde schilderswerkplaats van de oude 
Wer f Conrad een proefstand voor zandpompen 

tot stand en ook een installatie om enkele nieuwe 
typen ertsafscheiding-apparaten te kunnen onder
zoeken. 
Alles had dus al een poosje gedraaid toen om
streeks Kerstmis 1940 de Duitsers ons kort en 
goed de verdere toegang tot de werf ontzegden. 
Gelukkig gaven ze een half jaar later de gehele 
inventaris v r i j , die toen i n gedeelten bij Conrad-
Stork, J . & K . Smit en L. Smit & Z n . opgeslagen 
werd. 
Er werd direct naar een ander gebouw gezocht, 
maar geen bruikbare gelgenheid gevonden, zodat 
besloten werd een nieuw laboratorium te laten 
bouwen. 

Naar Delft 
De bouwgrond was i n Del f t spoedig genoeg ge
kocht, maar van bouwen is ui t de aard der zaak 
tijdens de oorlog niets kunnen komen. 
Daarom werd i n Del f t een klein pakhuisje ge
huurd, waar op bescheiden schaal toch nog en
kele proeven gedaan konden worden. 
Met de bevrijding kwam de bouwvergunning en 
i n November 1945 kon moeizaam met de bouw 
begonnen worden. 

Inrichting 
Het laboratorium omvat een hal , met aan de 
lange zijde daarvan een lager gedeelte, waarin 
kantoren, kleedkamertjes, generatorruimte, trans
formator-afdeling en een magazijn onder gebracht 
zi jn. 
De hal waar de proeven gedaan worden is 12.5 m. 
breed, 22.5 m. lang, en 5 m. hoog onder de 
shed-balken. Onder de hele vloer door is een 
kruipruimte, waar de electrische leidingen liggen, 
zo ook de leidingen vanaf de watertoren, die iets 
opzij van de hal staat. 
Omstreeks November 1946 was de hal , alhoewel 
er nog geen stukje glas opzat, toch zover dat 
met de montage begonnen kon worden. 
Gelukkig waren alle grote onderdelen van de 
inventaris nog intact, maar na zoveel jaren moest 
alles grondig nagezien worden; ook werd de op
stelling meteen verbeterd. 
Behalve de oude proefstand voor de zandpompen 
werd een geheel nieuwe installatie gebouwd om 
jigs op ware grootte te kunnen onderzoeken; 
beide installaties vormen op dit ogenblik de kern 
van het laboratorium. 



Verder worden uit de aard der zaak ook nog 
diverse apparaten ontwikkeld met aparte kleinere 
installaties, die naar behoefte uitgebreid kunnen 
worden. 
De nodige huipmachines completeren het geheel. 

Proefstand voor zandpompen 
Het model van de te onderzoeken pomp wordt 
aangedreven door een geiijkstroommotor, waar
van het toerental zeer nauwkeurig op verschil
lende waarden ingesteld kan worden. 
Het water-zand mengsel wordt uit een zuigbak 
gezogen, en door de pomp naar een grote zeel-
trommel geperst, waar water en zand weer ge
scheiden worden. Het water gaat via een meet-
overlaat terug naar de zuigbak, het zand komt in 
een hopper terecht, vanwaar uit het door middel 
van een z.g. verdeelsluis eveneens in de zuigbak 
terecht komt. 
Water en zand worden daar weer opgezogen, 
zodat het spel weer van voren af aan kan be
ginnen. 
De eiectromotor is een z.g. balans-motor, d.w.z. 
het hele huis kan om z'n hartlijn wentelen, doch 
wordt daarin verhinderd doordat een uitstekende 
staaf met een bascule verbonden is. 
Deze bascule geeft het moment van de motor aan, 
het toerental is ook bekend, zodat het door de 
motor afgegeven vermogen berekend kan worden. 
Van de pomp is gemeten hoe groot het vacuüm 
en de persdruk was, ook de hoeveelheid mengsel 
die verpompt was, waardoor het vermogen dat de 
pomp levert bekend is. 
Het quotiënt van beide vermogens levert het ren
dement van de pomp. 
Natuurlijk worden de modellen ook nog op ca-
vitatie en andere eigenschappen onderzocht, ter
wijl de installatie ook geschikt is om de weer
stand van pijpleidingen voor mengsels te meten. 

Proefstand voor jigs en andere 
ertsafscheiding-apparaten 

Deze installatie is ingericht om te werken met 
alluviaal erts, d.w.z. ertsgrond waarbij de erts-
korreltjes los liggen tussen de andere korrels van 
de opgebaggerde grond. 

(Vervolg op pagina 47 3de kolom) 
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Bij het verschijnen van dit nummer heeft onze 
werf voor de eerste maal de beschikking over 2 
pagina's. 
Op deze pagina's wordt dus alleen intern nieuws 
gepubliceerd. 
Daaraan kunnen wij allen onze medewerking ver
lenen. Wie wat te schrijven heeft, kan dit direct 
doorgeven aan de afd. Personeel. Wie wat mede 
te delen heeft en dit belangrijk genoeg acht om 
op te nemen, kome het vertellen. 
Laten we zonder uitzondering medewerken om 
van ons blad een „Gusto-krant" te maken. 
Niet aan de kant van de weg blijven staan, vol 
van tritiek, doch medewerken. 
Samen voorwaarts! 
Er zijn belangrijke gebeurtenissen genoeg, die het 
vermelden waard zijn. 
Aan de slag! 

Schildersclub „Beati" 
Mag ik „BEATI", de schildersclub van de Werf 
Gusto aan U voorstellen. 
De club bestaat uit dit gedeelte van het personeel, 
dat kunstlievend is en zichzelf de tijd afdwingt 
het ook te uiten. 
Het beoefenen van de schone kunst schilderen is 
zo oud als er mensen bestaan. Het gevoel voor 
kleur en vorm is een gave, die elke mens bezit, 
of minstens aantrekt. 
Het is dan ook geen wonder, dat na één jaar 
„Beati" een groep vormt van hard werkende schil
ders en enthousiaste leden. 
Dank zij leden, leiding en Directie is het moge
lijk in dit clubverband leden en lielhehhers een 
oprecht genot te verschaffen en het brengen van 
een hoger geestelijk peil op ontspanningsgehied. 
Onze tentoonstelling, verleden jaar, gal daarvan 
blijk. 
Wij zijn begonnen met tekenen, daarna het schil
deren in olieverf en enkele met aquarelleren, een 
techniek, die niet iedereen ligt. 
De laatste weken zijn er door de leden schuch
tere pogingen gedaan om linoleumsnede toe te 
passen. Ook werken in klei en hout zijn tekenen 
van Beati's groei. 
Zo proheren wij het hegraven gevoel voor vorm 
en kleur, één van ons mensen hoogste kunstge-

voeiens, tot nieuw leven te wekken, zodat dit mag 
leiden tot een heter mens zijn. 
Dit is het streven van Beati: Gesteund door dit 
motief zal het zijn bestaansrecht bewijzen tot 
veler genot en verbetering van de geest. 

•P. J. M. 

„Beati" 
De schildersclub van onze Werf Gusto is in be
roering. Leden en Bestuur rennen en draven. Dat 
is het grote teken: er komt een tentoonstelling. 
Dit jaar is er door de leden hard gestudeerd om 
zonder te copiëeren toch schilder te blijven, het
geen voor velen zeer moeilijk was. 
Op 26 en 27 Juli a.s. krijgt U gelegenheid ons 
werk weer te zien, dat, mede door de bereidwillige 
hulp van den Heer Spetter uit Rotterdam, een 
beeld geelt van hard studeren in kleur en com
positie. En er is veel bereikt. 
Ais men hekend is in de schiiderswereid en weet 
wat het zeggen wil zich van een copiïst tot een 
natunrschiider om te vormen, dan zal men kun
nen zien, wat vlijt, doorzetting en goede wil 
vermag. 
Wij rekenen op Uw heiangsteiiing. 
De entrée is gratis. U en ook Uw familie ont
vangen een gratis lot op meerdere schilderijen. 

De Voorzitter. 

Oproep 
Voor de eerste keer wordt voor jongelui de ge
legenheid geopend om opgeleid te worden tot 
vormer en kernmaker. 
Werknemers, hebt U kinderen, broers of familie
leden, die de lagere schooi gaan veriaten, of die 
van de 6e klasse naar het voortgezet iager-onder-
wijs (7e en 8e klasse) gaan? 
Hier wordt thans de gelegenheid geboden hen 
volledig op te leiden tot dit beroep. 
Zij kunnen, door eerst de theoretische opleiding 

aan de Ambachtsschool, tegelijk met de practische 
opleiding op de fabriek te volgen, het normale 
Amhachtsschooidipioma behalen. Zij studeren dan 
en ontvangen tevens een toelage per week. 
Daarna kan via de ieeri. opleiding het diploma 
van de Stichting „Bemetei" worden behaald. 
Het vormersvak is een beroep, dat veel vakkennis 
vereist. 
Hier wordt dus een mooie gelegenheid aange
boden om deze vakkennis te verwerven. 
Belangstellenden kunnen inlichtingen vragen bij 
de afd. Personeel. 

Van onze jeugdige arbeiders 
Een drietal leerlingen van de machinebouw zond 
onderstaand schrijven, dat wij hierbij in extenso 
willen afdrukken: 

„WIE DE JEUGD HEEFT, 
HEEFT DE TOEKOMST" 

Dit gezegde horen wij dagelijks, maar er wordt 
ook anders gepraat over jeugd. En wel te verstaan 
over de zedelijke en morele verwildering van hen. 
Deze feiten kunnen wij wijten aan de laatste 
wereldoorlog. Maar zijn wij, de jeugd, daarvan al
leen de schuld? Hebben de oudere mensen daar 
ook niet een handje aan mee geholpen? Daarom 
doen wij een beroep op U onder het motto: „Wat 
doet U voor de Jeugd?" Wij kunnen zo niet blij
ven voortgaan. Daarom vragen wij Uw medewer
king. Geeft ons jongeren ook eens een kans om 
meer te prestee-en; wordt niet hang, dat er eens 
een asmannetje wordt gemaakt of klaagt niet al
tijd: „hij doet er altijd zo lang over," want gauw 
en goed gaan niet samen. Ja, ik hoor U al zeggen: 
„ik heb ook een huisgezin, waarvoor ik moet zor
gen, dus wat verdienen." Maar U hebt toch zeker 
ook kinderen. Zoudt U daar dan ook mee accoord 
gaan, als hun oudere collega's zo oordelen? Daar
om, geeft ons een kans, want als U dan gepen
sioneerd wordt kunnen wij Uw werk overnemen. 
Want: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.— 
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WAT DOET UP 
De laatste jaren, vooral de laatste twee na-oor-
logse jaren is er veel gesproken en geschreven 
over de verwording en verwildering der jeugd. Ik 
geloof, dat wij deze erfenis van de oorlog voor 
een groot gedeelte aan ons zelf te wijten hebben. 
Laten wij toch vooral niet wanhopen, maar ge
zamenlijk trachten de jeugd in het rechte spoor 
te krijgen. Probeert U niet zich daaraan te ont
trekken; het is ook Uw belang. Als U straks door 
ouderdom genoodzaakt bent het werk aan de 
jongeren over te dragen, moet U dit met een ge
rust geweten kunnen doen. Laten wij toch niet 
denken, dat er - met de jeugd van tegenwoordig 
niets te beginnen is, het ontbreekt ze alleen aan 
goede leiding. 

Wat wij van U vragen is geen stoffelijke bijdrage, 
rriaar laten we proberen de jeugd dichter bij el
kaar te brengen, zodat het plichtsbesef gekweekt 
wordt. Een groot man heeft eens gezegd: „De 
jeugd is de toekomst". 
—Laten wij proberen op deze basis voort te 
houwen, dan zullen resultaten niet uitblijven. 

F. B. 

COLLEGA'S 
Over de jeugd wordt de laatste tijd veel gespro
ken. Meestal heeft men het er dan over, dat de 
jeugd min of meer verwilderd is. 
Dat is een overblijfsel van de oorlóg, doordat 
het gedrag van den bezetter op de jeugd is over
geslagen. Daar spreekt men dagelijks over, maar 
weinigen doen er iets voor om de jeugd weer 
op het goede spoor te brengen. Daarom wil ik 
een beroep doen op de ouderen om haar te hel
pen. Het is nu nog niet te laat. 
We zijn allen na de bevrijding aan het ophouwen 
gegaan, maar de jeugd werd in zekere zin ver
geten. Niet alleen de ouden moeten opbouwen, 
maar de jongeren moeten ook mee doen; maar 
daarvoor moet ze opgeleid worden. Nu is voor 
de ouderen de plicht weggelegd de jongeren op 
te leiden in het vak. U moet niet zeggen: ,',dat 
is voor de schoolmeester", néén hij de school
meester leert de leerling theorie, maar bij de 
vakman op de fabriek de praktijk. 
Als U de jongeren niet opleidt, dan kunt U 
beter niet aan de opbouw werken, want dan is 
alles tevergeefs. Eenmaal moeten zij Uw plaats 
innemen. 

Daarom jongeren, weest niet. hang of verlegen 
om iets te vragen als je iets ziet doen in de werk
plaats, wat je niet begrijpt, vraagt dat dan aan 
dengene, die er mee bezig is. En oudere vaklieden, 
geeft dan de jongens een gepast antwoord terug, 
want dat is hun toekomst. 

P. V. W. 

Dat zij gedrieën over hetzelfde onderwerp sclirij-
ven is niet tengevolge van een afspraak. Deze 
vraag leeft bij de gehele jeugd. Immers, ook op 
een conferentie hier ver vandaan, waar jonge 
mensen uitgenodigd werden om vr i j hun mening 
te uiten, kwam zeer sterk naar voren, dat de 
jongeren het van de ouderen verwachten. 
Reikt hen de gevraagde helpende hand, ervaren 
arbeiders! 
Ook U w zoons verwachten dit van hun oudere 
collega's. 

Personeelsvereniging ,,Guste" 
De oud-leden is het hekend, dat onze vereniging 
vroeger een eigen orgaan uitgaf. Door oorlogs
omstandigheden is dit komen te vervallen en na 
de bevrijding is er vanwege de hoge kosten van 
afgezien het opnieuw het daglicht te doen zien. 
Door het verschijnen van „Het Zeskant", u i t 
gegeven door de I.H.C.-groep, worden wi j i n de 
gelegenheid gesteld een pagina of gedeelte daar
van voor verenigingsnieuws te gebruiken. Voor 
deze loyale medewerking zeggen .wij hi j deze 
hartelijk dank. 
Zaak is het dus nu deze gelegenheid ten volle te 
benutten en zi j , die iets wensen te schrijven over 
voethallen, schssken, hridge-drives, tennis, enz. 
enz., zorgen t i jd ig voor copy en leveren dit hi j 
onzen secretaris i n . Let wel, uw copy mag ook 
humoristisch zi jn, over werkelijk voorgevallen 
close-ups. 
Hebt gij copy voor het volgend nummer, zendt 
dit in vóór 31 Jul i a.s. 
Doet Uw best. 

Voetballen 
Deze onderafdeling is opgericht en de bestuurders 
J. A . Penning (voorzitter), F. van Putten (secre
taris) en J. J . de Ruiter (bestuurder) doen hun 
uiterste best deze onderafdeling tot grote bloei 
te brengen. 
Oefenwedstrijden hebben reeds plaats gevonden 
en de resultaten zijn niet onbevredigend. 

Ziet gij de aankondiging van een voetbalwedstrijd, 
neemt het vaste voornemen en ga eens kijken. 
Een vaste supporterschare is ook leuk! 
Hebt gij de veteranen ook zien spelen? N u , ze 
deden het lang niet kwaad. V o l belangstelling 
werd de Maandagmorgen tegemoet gezien. Wie . 
zou op het appel ontbreken? Doch allen waren 
present en om te laten zien, dat het met hun 
spieren best ging, werd een hardloop de trap op 
en een sprong over een stoel als eis gesteld. 
Welke goede veteraan is nog overgeslagen? K o m 
aan, oude hokken, niet langer gedraald en pro
beer het nog èens. U bent welkom! 

Schaken. 

Deze onderafdeling bestaat reeds lange t i jd en 
het bestuur bestaande uit de Heren W . Tromer 
(voorzitter), C. G. Noordhoek (secretaris), D . H . 
Licht (penningmeester) en E. A. v. Emmerik 
(wedstrijdleider) trachten er van te maken wat 
maar mogelijk is. 
Kortgeleden is er nog een wedstrijdmiddag ge
weest met als tegenstander het personeel van de 
firma Verschure. Zo hekend is, won „Gusto" de 
uitgeloofde prijs, zijnde een nikkelen schaakstuk. 
Vrijdagavond is de speelavond i n Gebouw 
„Irene", Nieuwe Haven 155 te Schiedam. Aan
vang 7.30 uur. 
Dat de Gustoianen ook hun krachten elders w i l 
len beproeven, b l i jkt uit de competitie van de 
K.N.S.B., A i d . Rotterdam, waaraan zij met 2 
tientallen deelnemen. 
Zet hem op Gustoianen. 

Tennis. 

Het voorlopig bestuur, t.w. de Heren Vester en 
van Toorn, is er i n geslaagd spelers te krijgen, 
een oefenterrein en trainer en materiaal Alleen 
voldoende hallen, dat is nog een vraagstuk. W i e 
weet hiervoor een oplossing? 
Oelenavonden: Maandag (onder leiding van tra i 
ner) — Woensdag — Vrijdag. Aanvang 7 uur, 
terrein W i l t o n — Schiedam. 

Welke onderafdeling komt een volgende maal 
hieronder. Komaan, zwemmers, ping-pongers, 
enz. enz. 
W i j verwachten voor 31 Jul i a.s. U w copy. 

T . C. Rohheregt, Secr. 
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