
¥ A i D E R E D A O T I E 
De eerste oogst is binnen, wij bedoelen de oogst in onze cam

pagne over liefhebberijen en vrije tijdsbezigbeden. Deze eerste 

oogst is erg meegevallen, de inzendingen hierover beslaan een 

groot gedeelte van dit nummer van „Het Zeskant", Ze zijn zeer 

gevarieerd, zoals U zult zien. 

We hadden gevraagd bij alle inzendingen foto's te doen van de 
liefhebberij en van bet slachtoffer zelf: daar is niet veel van 
terecht gekomen, slechts enkele foto's kwamen op tijd, erg jam
mer, want bet was natuurlijk veel leuker geweest, indien we 
van elke liefhebberij een plaatje badden kunnen opnemen; 
bovendien was het voor de amateur-fotografen (ook een lief
hebberij ) een goede gelegenheid geweest om hun mede-IHCers 
te „nemen". 

Wij hopen van harte, dat nu dit eerste liefhebberij-nummer uit 
is, nog zeer vele bijdragen in onze redactiebus zullen komen 
en dat onze IHCers ze met plezier zullen lezen. 

In dit nummer begint een serie over tinmolens. Daarvoor willen 
wij bijzondere aandacht vragen. De artikeltjes zullen veel van 
wat er met tinwinning in verband staat behandelen. Ze moeten 
wel met aandacht gelezen en zelfs herlezen worden; leken en 
ook niet-leken zullen er allerlei wetenswaardigheden in lezen, 
die voor hen interessant zijn en bij hun werk nuttig kunnen 
zijn; misschien vinden ze ook de belangstelling van de buisge
noten. Daar er over dit onderwerp weinig of geen boekjes be
staan, loont het dubbel en dwars de moeite ze goed te bewaren. 



DE TINMOLENS I 
Wanneer we spreken over „de" tinmolens, bedoe
len wi j natuurl i jk de in dit jaar geleverde zes t i n 
molens voor Bi l l i ton , Banka en Singkep waarvan 
er 4 nog varende zi jn en de 2 eerste reeds klaar
gemaakt worden om met hun belangrijk werk te 
kunnen beginnen. 
Alvorens in enige artikelen over de bouw en de 
werking iets te vertellen, eerst nog wat over t i n 
en tinerts. 
T i n was niet alleen bekend en in gebruik b i j onze 
voorouders, die aan sommigen van ons de zo be
gerenswaardige antieke tinnen koffiepotten, vazen, 
schalen, blakers enz. hebben nagelaten, maar ook 
reeds in de grijze oudheid. 
Een van de oudste vindplaatsen van tinerts was 
Cornwall (Z.W. Engeland), daarna in de middel
eeuwen Bohemen. D i t laatste land is reeds lang 
uitgeput, t erwi j l de bescheiden productie van 
Cornwall alleen tijdens een oorlog voor de Engel
sen belangrijk werd. 
De wereld-productie was in 1941 vastgesteld op 
rond 230.000 ton (a 1000 kg) te leveren door: 

Malakka 40% 
Ned. Indië 24% 
Boliva (Z.Am.) 2 1 % 
Belgische Congo 8% 

.J Nigeria (Afr . ) 7% 

• Het gebruik van t i n 
H is zeer veelzijdig, o.a. 
• voor blikfabricatie 
H (conservenblikken), 

I soldeer, witmetaal, 
koperlegeringen, 
tubes voor tandpasta 

lil e.d., voor het vertin-

f nen van voorwerpen, 
voor z.g. zilverpapier 
of Stanniol (afgeleid 
van de chemische 
aanduiding voor t i n 
= Stannum = Sn) 

n ^ en voor hel vervaar-
digen van spiegels. 

Fig. I 

Fig. I I 

Tinerts wordt gevonden i n 
aders door het gesteente lo
pend, z.g. primair of ader
erts (Cornwall en Bol ivia) , 
doch het meeste komt voor 
als alluviaal tinerts, n.1. i n 
valleien of rivierbeddingen. 
Adererts wordt gewoonlijk 
ontgonnen door middel van 
mijnbouw (mijnschachten en 
-gangen). F ig . 1 laat de 
voorlopige ingang van een 
nieuwe m i j n i n Cornwall 
zien. 

Alluviaal tinerts wordt i n hoofdzaak volgens een 
van de 3 volgende hoofdvormen gewonnen: 

Ie De oudste methode is de grond uitgraven en 
uitwassen i n lange hellende goten, r i j k e l i j k 
voorzien van water, dat dikwij ls afgetakt 
wordt u i t een nabije rivier. Door het uitwas
sen k r i j g t het zware tinerts gelegenheid in de 
goten te bezinken, t e rwi j l de grond weg
spoelt. Deze methode wordt b.v. in Belgisch 
Congo nog zeer veel toegepast. 

2e De grond door middel van zeer krachtige wa
terstralen uit monitors losspuiten ( f ig . 2 ) , 
verzamelen in een laag gelegen put, waaruit 
het mengsel door een baggerpomp wordt op
gevoerd naar een hellende goot als onder 1 
genoemd. 

3e Door middel van emmerbaggermolens ( f ig . 3 ) . 

Intussen zal b i j U de vraag zi jn opgekomen: 
Hoe zoekt men tinerts? en k r i j g t men daarbij ook 
enig idee van de hoeveelheid en de ontginnings
mogelijkheden? 
Daarbij gaat onze belangstelling in hoofdzaak uit 

naar het alluviale tinerts, waar men later een t i n - j' 
molen nodig heeft. 
Het opsporen van mineralen is gewoonlijk het 
werk van een veld-geoloog. Deze gaat d ikwi j ls al 
leen op stap naar onbekende oorden ( A f r i k a ) , J 
voorzien van tent, kookgerei enz. (kinine niet te 
vergeten), hetgeen alles vervoerd wordt door een 
groep negerdragers. Daarbij moet h i j zorgen voor 
een goede neger-kok; een goede kok zorgt n.1. dat 
men niet „aan de drank" raakt en daardoor i n 
het dikwij ls moordende klimaat ten gronde gaat! 
B i j z i jn uitrusting behoort ook een grondboor
apparaat, de Conrad-Banka boor (sinds tientallen 
jaren door de Werf Conrad over de gehele wereld 
geleverd) en de nodige laboratorium-instrumenten 
om het erts te kunnen wassen en onderzoeken. 
Meent h i j aan de hand van de bodemgesteldheid 
— b.v. i n een vallei — een gunstig terrein gevon
den te hebben, dan slaat h i j daar „zijn tent op" ' 
( f ig . 4 ) . 

Om te zien of er werkeli jk erts te vinden is, gaat 
h i j het terrein ook in de diepte verkennen, door 
het maken van enige proefboringen op. grote af
stand van elkaar gelegen. 



Blijkt dat de resultaten een verder onderzoek wet
tigen, dan zullen meerdere boringen op kleine af
standen — 5 tot 10 m — worden verricht. Dit 
onderzoek geschiedt met de Conrad-Banka, het 
bovengenoemde handboorapparaat (fig. 5). 

Gezien de dikwijls zeer moeilijke transporten, is 
het boortoestel uit gemakkelijk draagbare stukken 
samengesteld. 

De werkwijze is in het kort als volgt: 
Dooi het draaien van de hoorbuizen, aan welks 
ondereinde een snij rand en aan het boveneinde 
een „platform" is bevestigd, waarop de arbeiders 
door middel van aan de boorstangen bevestigde 
puls de grond uit de buis naar boven kunnen 
brengen, zullen de buizen steeds dieper in de 
grond dringen. 

Door de nu opgevoerde grond regelmatig te onder
zoeken, krijgt men een vrij nauwkeurig beeld van 
de doorboorde grondlagen, de dikte en de diepte 
van de tinafzetting en hun ertsrijkdom; de boven
laag is meestal steriel, d.w.z. zonder erts. 

Fig. III 

Fig. IV 

Van elke boring — nauwkeurig in kaart gebracht 
—• wordt een z.g. boorrapport samengesteld, waar
door alle gegevens zijn vastgelegd; aan de hand 
daarvan wordt al of niet tot ontginning overge
gaan. 
In de praktijk is gebleken, dat de ontginning 
meestal meer tin oplevert, daarom spreekt men 
ook van een „meevallers-coëfficiënt". 
Is besloten tot exploitatie van het terrein dan 
moet (en) de tinmolen(s) besteld worden. Daar
over in een volgend artikel. 

de R. 

Fig. V 

Hoe „de tinmolens' tot diep in de huisgezinnen 
doordrongen, blijkt uit onderstaand geval. 

MOLENS 
De klas was stil, de meester leerde 
van Holland met zijn molenschat. 
Hij was breedvoerig en beweerde, 
dat 't buitenland zo iets niet had. 
Hij sprak van bovenkruiers voordeel, 
van spinnekop en standaardwiek. 
Aan Pietje vroeg hij: „Geef je oordeel, 
wat is de grootste, zeg het kwiek." 
Piet was niet met zijn vraag verlegen. 
Hij riep direct en zeer spontaan: 
„Dat is de molen van mijn vader, 
die in „Het Zeskant" heeft gestaan!" 

P. J. M. 



VRIJE TIJD 

Ontspann ing 

) ) & 

^ QMi tw ikke l Ing 

Na het inleidende artikel in ons vorig num
mer zijn redactrice en redacteuren van „Het 
Zeskant" op jacht naar kopij getogen, en 
niet zonder succes. Ze zijn daarbij op ver
schillende wijzen te werk gegaan. Onze re
dactrice bij L . Smit & Zoon schreef het 
volgende: 

Wat doet U in Uw vrije tijd? 
Als u deze vraag eens aan tien mensen zoudt stel
len, dan wed i k dat er negen u zullen antwoorden 
dat ze geen vrije t i j d hebben en de tiende zegt 
voorzichtig: Nou, véél vri je t i j d heb ik niet ! 
En toeh werken de meesten van ons maar 48 uur 
per week en een volwassen week heeft toch 
7 X 24 = 168 uur ! Daarvan verslapen we er 
natuurl i jk , laten we zeggen 60, en een stuk of 10 
hebben we er nodig om te eten en nog een paar 
om heen en weer naar het werk te gaan, maar er 
bli jven er toch a l t i jd nog een heel stelletje over. 
Wat doen we nu in die t i j d , die we toch wel m i n 
of meer „vrije t i j d " zoiiden kunnen noemen? 
I k heb op een goeie dag eens een potlood en een 
bloc-note genomen en ben met deze vraag op pad 
gegaan. D.w.z. het potlood en papier zorgvuldig 
weggestopt en de vraag verborgen in een vrien
del i jk praatje, want anders k r i j g je helemaal geen 
antwoord! 
Eerst was i k ontdaan over het grote aantal stak
kers dat geen vri je t i j d had, maar al gauw merkte 
i k , dat b i j ons onder „vrije t i j d " verstaan wordt, 
t i j d waarin je niets te doen hebt en dat komt niet 

veel voor. Het zi jn er niet zo veel die op deze 
vraag antwoorden, dat ze, omdat ze niets te doen 
hebben en „zich vervelen" maar wat op straat 
rondhangen. (Of het moet zi jn dat ze zich scha
men en het niet vertel len! ) . Je zou dus kunnen 
zeggen dat degenen mèt vri je t i j d de stakkers 
z i j n . . . 

U i t de andere antwoorden merk je al gauw, dat 
we „bij ons" van water en van knutselen houden. 
Zwemmen, varen, vissen z i jn zeer geliefde bezig
heden. Een enkeling bouwt ook zelf z'n boot: 
V. W. uit de machinefabriek die „niets" doet i n 
z'n vri je t i j d , heeft „o ja , dat is waar" een hele 
boot gebouwd. (Aan zo'n kleinigheid dacht h i j 
niet zo gauw! ) . De heer S. heeft ook eens een 
boot gebouwd, met z'n broer samen. „Of ie echt 
varen kon," vroeg i k . Toen kwam h i j pas los. „Ja 
wis en waarachtig! Wat denk je wel , " vroeg h i j 
verontwaardigd. „Hij vaart nóg en het is al jaren 
geleden. En modelbootjes heb i k ook gebouwd, 
wat een mooie. Voor de jongens van M . Heb je 
die nooit gezien?" I k beken dat ik zelfs niet goed 
weet, wat modelbouw is. En dan komt er een map 
met tekeningen en afbeeldingen van vliegmachi
nes, roeiboten, zeilboten, enz. enz. De heer S. ver
zekert me, dat je met een paar plankjes en wat 
eenvoudig gereedschap al deze modellen zelf kunt 
maken. I k probeer te ki jken of ik het geloof. Een 
béétje handig zul je er toch wel voor moeten z i jn . 
Dan komt de heer S. Jr. binnen. Of h i j óók al 
eens een boot gemaakt heeft? Zeker wel, al dr ie ! 
„En nou is ie aan z'n vierde bezig," helpt z'n oom, 
„z'n huweli jksbootje!" „Nou," zucht het slacht
offer, „en dat kost me de meeste t i j d ! " . . . 
De vrouwen hebben over het algemeen ook niet 
te klagen over te veel vri je t i j d en vervelen doen 
ze zich zelden. De jongeren hebben meestal les
sen: knippen, naaien, typen, en de ouderen, die 
al een gezin hebben, lachen een beetje. „Ach, 
juffrouw, als de vaten gewassen zi jn .en de k i n 
deren zi jn naar bed, dan lees je de krant eens 
even en je stopt nog es een paar kousen, want ze 
slijten toch zo, hè, en dan ga je weer naar bed. 
Een dag is zó om." 

I n de timmerloods zit er één, die z'n hart ver
pand heeft aan de dieren. I k heb z'n keurig scho
ne konijnenhokken gezien, waar h i j dan eens 
miniatuurkonijnen met kattenoortjes en dan weer 
reuzen met hangoren in kweekt; z'n ruime k ip 
penrennen met de eigenwijze kippen en de ver
waande haan met een medaille aan z'n vleugel. 
„Buiten de fabriek begint m'n werk pas," lacht ie 

.... miniatuurkonijnen met kattenoortjes 

als ik hem er naar vraag. „Iedere ochtend vóór i k 
naar m'n werk ga, zi jn de dieren verzorgd, tussen 
de middag geef i k ze weer eten en 's avonds ben 
i k er ook nog een hele t i j d mee bezig. Als je 
dieren houdt, moet je er hart voor hebben en ze 
goed verzorgen, dan heb je er zelf ook het meeste 
plezier van. Moet u eens k i jken , wat een pracht 
eieren ik nou heb. En dat is niet alles. I k heb 
nog een fl inke tu in met vruchtbomen. Dat doe i k 
er ook nog b i j . . . " 
„Ik knutsel veel in huis," vertelt een ander.. 
„Laatst heb ik nog een kast uitgebroken en met 
een stuk board en een plank er een leuke nis van 
gemaakt waar de theeboel i n staat. En een lamp 
zit er i n . . . " 
„M'n vrouw is veel ziek, die help i k nou zoveel 
mogelijk en dan lezen we nog wel eens w a t . . . " 
„Ik ben nou op de tekenschool en dat is 4 avon
den in de week, dus u b e g r i j p t . . . " 
„Ik zit i n verschillende verenigingen en tegen
woordig leid i k een knapenvereniging. Je moet je 
voor die dingen goed voorbereiden, dat kost t i j d . 
En ik heb ook nog 2 k i n d e r e n . . . " 
„Ik heb een f l ink stukje grond. Daar heb je in 
het voorjaar veel werk aan. En als je het netjes 
b i j w i l t houden. . . en ik lees ook wel es graag . . . " 
„Ik zit in de athletiekvereniging.. . , ik in de mu
ziekvereniging. . . , ik werk voor m'n middenstands
diploma. Nee, geen winkel , zomaar voor dè alge
mene ontwikke l ing . . . , ik zit a l t i jd te tekenen. , . 



Ik merk dat we een tevreden, vlijtig dorp zijn: 
De ouderen werken wat in huis en op hun land, 
de jongeren leren en hebben hun verenigingen. 
Maar... die rokende, spuwende, vloekende,. 
schreeuwende kletspraatjeshouders dan, die op 
bepaalde plaatsen... 
Nou, ik denk, die zijn dan vast niet van onze 
fabriek... 

R. D. 

De redacteuren bij Conrad, Gusto en J. & 
K. Smit hebben de lui zelf aan het schrijven 
weten te krijgen. We geven hierbij letterlijk 
hun bijdragen weer. 

Geachte medearbeiders. 
De winter staat weer voor de deur met zijn lange 
avonden, en als koning Winter weer eens zo streng 
mocht gaan regeren als verleden jaar, dan zal ons 
dat nog lang heugen. Dan kan de kachel zo heer
lijk snorren en als dan de krant volkomen uitge
lezen is, brengt de een de avond door met slapen 
en de andere met lezen en de derde weer met 
knutselen, enz. Maar ik heb verleden winter de 
avonden benut met inlegwerk als huisvlijt, daar 
ben ik hele avonden zoet mee. Het is mooi werk, 
maar je moet er wat voor voelen, dat gaat maar 
niet vanzelf, dat zullen de lezers wel met mij eens 
zijn. Als je dan een werkstukje af hebt en het is 
goed gelukt, dan heeft de vrouw weer een sieraad 
meer aan de wand hangen en je hebt altijd het 
idee, kijk dat heb ik zelf gemaakt. Dus vrienden, 
we gaan vol moed de lange winteravonden tege
moet en veel succes er mee. 

Veltman, bankwerker Conrad-Stork. 

B. van de Werken, machinist van de elec-
trische centrale van ƒ. & K. Smit, doet in 
zijn vrije tijd veel aan liefhebberij-bezig
heden. 
Een karakteristieke foto van hem, bezig 
zijnde met het resultaat van een van zijn 
amateur-werkzaamheden, vindt ge hieron
der. 

Thans geven we hem zelf het ivoord over een 
door hem met eenvoudige middelen ge
maakte projectielantaarn. 

Daar men mij gevraagd heeft om voor plaatsing 
in „Het Zeskant" een artikeltje te schrijven over 
iets wat men met eenvoudige middelen kan ver
vaardigen, wil ik hier beschrijven, hoe men zelf 
een soort projectielantaarn kan maken. 
Hiervoor heeft men nodig: een vierkante trommel, 
22 cm aan alle zijden (een kaakjestrommel is 
daarvoor al goed geschikt); een lens met • een 
brandpuntsafstand van plm. 15 cm en een dia
meter van plm. 4 cm; een gloeilamp van 60 Watt 
of sterker (mat); een fitting voor de lamp en een 
snoer met stekker. 
De lens wordt in een kokertje van blik bevestigd; 
dit lenskokertje moet 8 a 10 cm lang zijn. 
Een tweede kokertje plm. 5 cm lang en iets wij
der, wordt aan de trommel gesoldeerd. Het lens
kokertje moet daarin kunnen schuiven. 
Wij hebben nu nodig enige foto's of ansichtkaar
ten welke ondersteboven in de trommel worden 
geplaatst. 
Een wit, scherm (een laken of wit tekenpapier) 
wordt op enige meters afstand bevestigd om de 

beelden op te vangen. De lamp wordt in de bodem 
der trommel gemonteerd, echter zo, dat de trom
mel niet onder stroom komt te staan. 
Het deksel van de trommel wordt erop gedaan, 
maar waar de lamp komt wordt een opening ge
maakt, waarboven een kokertje wordt aangebracht 
van blik, om de warmte uit te laten. 
Bijgaande figuurtjes geven aan, waar alles wordt 
geplaatst. 

Mocht het een en ander U niet duidelijk zijn, dan 
wil ik gaarne verdere inlichtingen verstrekken. 

De beelden komen gekleurd en vergroot op het 
witte scherm; U dient echter zelf te bepalen, wat 
de beste stand is voor de lens en de afstand van 
de trommel tot het scherm. 

B. van Werken, machinist J. & K. 

horiz. doorsnede 

is de lens 
de gloeilamp 
foto of ansichtkaart 
het kokertje om de warmte uit te laten 
het snoer dat naar buiten kömt 

Vervolg op pag. 72 



Onze Ideeënbas 

Met onze Ideeënbus gaat het niet bijster goed. 
Een vraag dienaangaande ontlokte de opmerking, 
dat het b i j ons zó punctueel in orde is, dat er 
gewoon niets meer te verbeteren valt. 
Zo'n opmerking is vanzelfsprekend gemeend en 
bovendien goed gefundeerd, terwi j l het door ons 
dan ook direct wordt geloofd. 
Trouwens, het was niet nieuws; we wisten het 
zelf eigenlijk toch ook wel. 
M a a r . . . 
Heb je wel eens ontdekt, dat in slapende toe
stand de wereld zo mooi l i jk t ? Je kunt dan zo 
heerlijk van een hemel op aarde dromen. 
Doch bet ontwaken betekent a l t i jd maar weer 
„met de werkeli jkheid in aanraking komen". 
W i j geloven dan ook niet, dat om deze reden 
niets in de opmerkingenbus komt. 
K i j k maar eens om je heen! Laat je gedachten 
maar eens gaan. Werk, waar je ook geplaatst 
bent, met interesse en waar ook verbetering mo
geli jk is, geeft het op. 
Formulieren voor de Ideeënbus zi jn verkrijgbaar 
b i j de afd. Personeel en in Slikkerveer b i j de 
heer Nugteren. 

Bewaart HET ZESKAKT zorgvuldig! 

Personeelsvereniging 
G U S T O 

Wanneer U dit nummer van Het Zeskant leest 
zi jn de voorbereidingen voor het komend St. Nico-
laasfeest voor de kinderen reeds in vergevorderd 
stadium. 
Van de vorige St. Nicolaas-feesten hebben w i j 
steeds het genoegen mogen smaken, dat deze in 
goede aarde zijn gevallen. 
Ook dit jaar hopen w i j weer iets te brengen, dat 
naar aller zin zal z i jn . U weet, het is een St. N i -
colaasfeest en dus b l i j f t het programma een ver
rassing, voor de kinderen, maar ook voor de 
ouderen. Want wie leeft er harder mee met een 
goed St. Nicolaasfeest? Naar ik geconstateerd 
heb: „de ouderen". Ziet vader of moeder, opoe of 
opa maar eens glunderen als hun kinderen, resp. 
kleinkinderen schaterlachen om het gebodene. 
N u ik het toch over verrassingen heb, moet ik 
constateren, dat copy voor Het Zeskant wat onze 
vereniging betreft, maar zeer schaars is. 
Zorg nu eens, dat de 28e November voor mi j een 
verrassing is en zendt allen aardige copy in en 
ook de 28e van elke volgende maand. 
Het behoeft niet meters lang te zi jn , maar korte 
krachtige taal en w i j zien wat er onder onze 
leden leeft. De afdelingen zenden verslagen in 
onder de t i t e l : . 

Voor de voetbalploeg: „Goal! die z i t " . 
„ „ bridgeploeg: „Gedubbeld". 
„ „ tennisploeg: „Game". 
„ ,, ping-pongers: „4—O". 
„ „ schakers: „Afgebroken p a r t i j " . 
„ „ zwemmers: „Geheel ondergedoken". 
„ ,, ? ? ? „Zo de wind waait, 

waait m'n jasje". 
Laatst zag ik , dat er een groot bord was opgehan
gen, waarop met grote letters stond: „Kom je aan 
de Schietbaanlaan, dan zie je met grote letters 
staan: G.S.S. staat bovenaan". 

Toen ik op kantoor kwam bleek, dat ik dat ge
droomd had, maar er was een troost, want G.S.S. 
had niet gespeeld en toch 2 punten. Ra — ra, hoe 
kan dat nu? Heel eenvoudig, zei de Ruiter. „De 
Bank" was niet opgekomen. I k verwonderd en 
zei: „Spelen ju l l i e voetballen dan zittend?" 
„Nee, je begrijpt me verkeerd. I k bedoel „Erme-
zo", dat is het personeel van een bankfirma." En 
toen ging de telefoon en de vraag was: Kan je 
mi j nog noteren voor aardappelen? 
I k dacht (maar zei het n i e t ) : Je hebt a l t i jd men
sen, die laat ui t de kle i schieten. 
Tot een volgend maal. 

T. C. R. 

Het woningprobleem 

Eén van de moeilijkste zaken van deze t i j d is wel 
het woningprobleem. 
Daar zijn jongelui, die in het huweli jk wensen te 
treden en uitzien naar een gelegenheid tot i n 
woning. 
Dan zi jn er, en hierbij komt speciaal de moeili jk
heid voor ons eigen personeel naar voren, die el
ders wonen en hier hun werk hebben. 
Wanneer deze werknemers een eigen woning be
zitten, dan is er, hoewel liiterst moeil i jk, toch nog 
wel eens wat aan te doen om tot woningruil te 
geraken. A l zi jn ook deze kansen zeer gering. 
Woont men echter elders, dan is de mogelijkheid 
om hier inwoning te verkrijgen zo goed als uit 
gesloten. 
N u is, b i j wet van 4 Augustus 1947, tot bevorde
ring van doelmatige verdeling van woongelegen
heid, de z.g. woonruimte-wet 1947, aan de Burge
meesters en Wethouders de bevoegdheid gegeven 
om het gebruik van woonruimte te vorderen. 
Dat door middel van een wet aan B. en W. de 
bevoegdheid daartoe gegeven wordt, duidt wel op 
het nijpende gebrek aan woonruimte. 
Ten aanzien nu van onze werknemers, die öf in 
het huwelijk wensen te treden, óf van elders ko
men en inwoning zoeken, vragen w i j aan alle le
zers van dit ar t ike l : 
Kunt U inwoning hebben? 
Is er kans, dat er b i j IJ woonruimte gevorderd 
wordt ? 
Praat dan eerst even met ons, opdat w i j ons eigen 
personeel kunnen helpen. 

Gusto voor Gusto! 



VAD DE .^^^ 

Het goede voorbeeld 
Wanneer men als buitenstaander kennis maakt 
met de werklieden in de bedrijven, dan valt bet 
op, dat men het met de omgangsvormen veelal 
niet al te nauw neemt. 
De oorzaak hiervan ligt m.i. ook voor een deel 
daarin, dat onze bedrijven nu eenmaal niet ge
ruisloos zijn. 
Toch is er nog wel een andere reden, en juist die, 
waarop ik thans de aandacht wil vestigen, n.1. 
de beschaving. 
Wat men niet bezit, kan men niet geven. Maar 
dat wordt ook niet gevraagd. 
Wij willen alleen de opmerkzaamheid gaande ma
ken door er op te wijzen, dat de jongens op de 
ouderen letten en hun voorbeeld trachten na te 
volgen. 
Daarom is het goede voorbeeld van zo'n groot 
belang. 
Het is nodig, dat men ook in het bedrijf de juiste 
manieren, om met zijn medemens om te gaan, 
kent en gebruikt. 
Geen ruwheid. 
Onbeschaamdheid ontsiert de werkers, doch be
leefd en correct zijn is altijd een middel om ten
minste uiterlijk tegenover collega's respect af te 
dwingen. 
Daardoor helpt U mede aan de goede vorming 
van onze jeugdigen. 
Men handele tegenover hen als tegenover zijn 
eigen kinderen. , 
Daartoe geldt voor allen: 
„Goed voorgaan doet goed volgen". 

A. F. Br. 

Hierboven ziet U de modelmakcrslecrling C. 't 
Hart aan het werk. 
Kontdraaien blijft altijd een interessant werk. De 
op elkaar „gekuipte" sehenkels, vooraf ongeveer 
in model gezaagd, worden uit de hand volgens de 
tekening in de juiste vorm gedraaid. 
Er is daarna nog heel wat werk aan te verrichten, 
eer dit model van een wiel gereed is, maar we 
weten dat 't Hart het goede hart heeft voor zijn 
vak, dus zal het best in orde komen. 

VAN DE AFDELINGEN 
Afdeling Voetbal. 
Zaterdag 21 September speelden wij onze eerste 
competitie-wedstrijd tegen Vlaardingen, welke 
door ons met 5—O werd verloren. 
Ondanks de grote nederlaag hebben wij toch 
prettig gespeeld. Voor de rust hebben wij zeer 
goed volgehouden tegen het veel betere spel van 
onze tegenstanders en vooral onze verdediging 
stond als een rots in de branding, zodat Vlaardin
gen slechts 1 maal kon doelpunten. 
Ook na de rust hebben wij nog geruime tijd de 
stand op 1—O kunnen houden. Doch na 2 voor 
ons zeer ongelukkige doelpunten, die grotendeels 
veroorzaakt werden door het effectvolle terrein, 
zakte ons elftal in elkaar en kon Vlaardingen ge
makkelijk de stand tot 5—O opvoeren. 
Maar, kom aan boys, volgende keer doen wij het 
over en je zult zien: Het gaat weer beter! 
Wij kunnen nog enkele leden voor onze voetbal
afdeling gebruiken, dus lezers geeft je op als lid 
aan onze secretaris. 

de R. 

Bridge-club. 
18 September 1947 is de Bridge-club weer gestart 

met de wekelijkse club-avonden in gebouw Irene, 
Nw. Haven, Schiedam. 
De opkomst was van die aard, dat wij een grotere 
zaal in gebruik moesten nemen. Maar er is nog 
voldoende ruimte beschikbaar voor nieuwe leden, 
die zich te allen tijde kunnen opgeven bij dc 
Secretaris. 
De Bridge-club heeft nog een revanche-drive te 
spelen in Den Haag, tegen M.V.O., de datum zal 
nog nader worden bekend gemaakt. Wij verzoe
ken dringend de leden, die bereid zijn mede te 
gaan, zich nu reeds bij het Bestuur op te geven. 

De Secretaris. , 

Velen zullen zich vaak afgevraagd hebben: Wat 
gebeurt er toch met die grote rood-gemeniede, 
vaak vreemdsoortige stukken constructiewerk, 
pijpen, enz., die regelmatig op lange trucks de 
poort uitrijden. Welnu, wij hebben het voornemen 
in de eerstvolgende „Zeskanten" U hierover iets 
te vertellen. 
Vermoedelijk is het weinigen bekend, dat meer 
dan 200 man, technici, uitvoerders, monteurs en 
verder personeel op de buitenmontages van 
GUSTO STAALBOUW werkzaam zijn. Deze 
mensen vertegenwoordigen Gusto door geheel Ne
derland. 
Het ligt in de bedoeling der redactie IJ over het 
werk van deze montage-afdelingen in de eerstvol
gende nummers van Het Zeskant iets te vertellen. 
Daartoe is echter de medewerking van het betrok
ken personeel nodig en wel in de vorm van kleine 
schetsen over hun belevenissen, wetenswaardig
heden, over de uitvoering der werken, enz. enz. 
Staalbouwers in de buitendienst, laat Uw talent 
niet ongebruikt doch zendt Uw pennevruchten 
naar de redactie. 
U weet: Onbekend maakt onbemind. 

Th. N. 

DANKBETUIGING. 
Wij kunnen niet nalaten de kameraden dank te 
betuigen voor het medeleven bij het zo plotseling 
overlijden, door een noodlottig ongeval, van hun 
collega Martinus Bleecke. 

Wed. Bleecke—Schenk 
en kinderen. 



De bedoeling is, het zo te maken, dat alle delen 
kunnen bewegen, zowel r i jden, zwenken en top-
" - n . Het hijsen is hierbij niet mogelijk, daar het 

)del te klein is, maar het geheel geeft een aar-
ilige opstelling. I n het volgende „Zeskant" zal 

;rvan een foto verschijnen. I k zou U wil len aan-
I .den, probeert het ook eens, maar begin met iets 
I • nvoudigs en U zult zien, dat U zich er ook toe 

ngetrokken zult voelen. Veel succes toegewenst. 

J . J . van Alphen, 
tekenaar Conrad-Stork. 

i k 's avonds thuis wat op het papier tekenen en de 
tekeningen werden gaandeweg groter. 
Het meest doe ik het met O.I . inkt . Doch de 
onderwijzer vertelde van de beroemde schilders, 
o.a. Rembrandt, die ergens i n ' t land op een paal 
ging zitten en maar ging zitten schilderen. N u , 
dat moest en zou ik ook doen. Dus met potlood 
en papier, achter ' t huis op een hek geklommen 
en zo zou i k de molen met de daaromheen l i g 
gende boomgaard, natekenen. Het resultaat was 
niets, ' t lukte niet, ' t ging veel beter als i k een 
voorbeeld voor me had liggen, en daar ben ik 

dan ook maar mee doorge
gaan. Dan doe i k steeds alle 
moeite om de tekeningen zo 
te maken, dat het voorbeeld 
er wel in zit, doch anders, 
net zoals je je dat voorstelt. 
I k bedoel, om i n de teke
ning weer te geven, wat je 
's zomers of 's winters rond
om in de natuur ziet. 
Ook is het m i j n plan om in 
de toekomst met olieverf te 
gaan schilderen. Het is een 
mooi en nutt ig werk en i k 
hoop de komende lange 
winteravonden met deze lief
hebberij te vullen. 

C. V . Velden, 
machine-bankwerker 

Conrad-Stork. 

S » W « « « A V O N D V A A R T 

Een modelhouwer aan het woord: 

I n „Het Zeskant" van September werd m i j n aan
dacht getrokken door het artikel „Hoe de vri je 
tijdsbesteding het best kan plaats vinden". I k w i l 
hier graag op antwoorden. N u de winter weer 
voor de deur staat en de avonden langer worden, 
kan ik mi j voorstellen, dat b i j velen uwer de vraag 
r i j s t : hoe en op welke manier zal ik m i j n vri je 
t i j d het nuttigst besteden? 
Aangezien i k mi j erg aangetrokken gevoel tot 
knutselen zou i k U hiervan het nut wil len doen 
inzien. Als voorbeeld zou i k U wil len noemen het 
vervaardigen van modellen van kranen, bruggen, 
en dergelijke uit hout of aluminium. 
Nevenstaande foto toont U de door mi j gemaakte 
hijskraan, vervaardigd van dunne aluminium plaat 
en geheel geklonken met nagels van 1 mm door
snede. Deze kraan wordt aangedreven door mid 
del van vier 20 Volt electromotoren en wel één 
voor hijsen, r i jden, zwenken en toppen. De totale 
hoogte is ongeveer 80 cm b i j een maximum vlucht 
van 65 cm, de spoorwijdte van de wagen bedraagt 
15 cm. Met de grijper kan 2 kg zand opgepakt 
worden. Er z i jn i n totaal ongeveer 1500 k l i n k 
nagels in verwerkt; het model heeft een totaal 
gewicht van 8 kg en werkt uitstekend. 
De tandwielen en rondsels werden gebruikt u i t 
Mecano-onderdelen. I k heb 2 jaar lang al m i j n 
vri je t i j d hieraan besteed en kan U zeggen, dat 
het niet alleen een prettige bezigheid is geweest, 
maar dat i k ook hierdoor ontzettend veel ervaring 
heb opgedaan. 
Aangezien men momenteel met materiaalschaarste 
te kampen heeft, kan men een dergelijk model 

7 2 ook heel aardig uit hout en wel ui t dun berken-
triplex maken van ongeveer 1 mm dikte. 

Ue tweede prijswinnaar „Voorjaarswedstrijd": 

Naar aanleiding van het verzoek om een stukje te 
schrijven „hoe" of ik ertoe gekomen ben om te 
tekenen, w i l i k proberen aan dit verzoek te vol
doen. Doch eerst w i l ik zeggen, geli jk een be
kwaam Russisch piloot b i j de K . L . M . eens zei 
toen men hem vroeg of h i j wat wilde vertellen van 
z i jn toen zo geslaagde vlucht en z'n antwoord was: 
„ons kan niet spreek, ons kan vlieg". I n dit l icht 
moet men m i j n schrijverij ook maar zien. 
Reeds op de lagere school had het tekenen al een 
zekere bekoring op m i j en vond ik het a l t i jd een 
fi jne middag, als de tekenles een aanvang nam. 
Je zocht dan zelf een voorbeeld u i l en ging je 
eigen gang en knoeide net zo lang totdat het mooi 
genoeg naar je zin was. 
Vanzelfsprekend als 'k geen huiswerk had, ging 

Over het verre, schemerende water, 
Duist'ren de oeverlijnen — en zij schijnen 
Tot aan elkaar te reiken, als, wat later, 
zij in het donker van de avond schier verdwijnen. 

De oude schipper stuurt — h i j is geen prater — 
H i j staart het duister in — zi jn smalle l i jnen 
Schijnen nog smaller nu — vér over ' t water 
Hoor i k een late vogelkreet verkwijnen. 

' t Wordt slapenstijd —• w i j laten ' t anker vallen. 
En draaien naar de schemerende wal — en 
Dan is het st i l — nacht komt — w i j gaan ter rust. 

En — in m i j n kooi wordt n u de dag gewogen 
Aan lief en leed — meest lief —• maar m i j n ogen 
Z i jn zwaar —• en 'k word wiegend i n slaap gesust. 

Reino Berger. Vaeantie '46 
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