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M e n zou het leven kunnen vergelijken met een beddeveer; weet U w e l 
zo'n spiralerend geval dat steeds hetzelfde rondje draait, maar steeds een 
trapje hoger. V o r i g jaar Januari op de voorpagina een boomstam met 
sneeuw en n u een boom in, dé sneeuw. E n als U dan nog weet dat beide 
bomen al sinds jaar en dag te zien zijn vanuit het venster van de kamer 
waar dit wordt geschreven dan ziet U wat w i j bedoelen met steedS het
zelfde rondje, steeds een eindje (jaartje) hoger. 
H e t wordt toch maar ieder jaar Januari en ei' komt (bijna) iedere winter 
(een beetje) sneeuw. Alhoewel wi j dit jaar nog geen sneeuw gezien heb
ben, zal het er toch wel van komen. Misschien wanneer U dit leest? 
M a a r daarna spiraleert het leven weer verder, lente zomer, herfst en d'an 
weer winter . E r zijn er die opzien tegen de alt i jd moeilijke omstandigheden, 
tegen de druk van buitenaf. M a a r een beddeveer is ook pas écht bedde
veer wanneer hij onder druk staat, ergens toe dient. E n onder druk is een 
leven pas léven, steeds hetzelfde rondje steeds een eindje verder, maar 
•ergens vóór en ergens héén. (N.O.) 
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NOG STEEDS: 

Men zal zich de vele artikelen herinneren welke in „Het Zeskant" 
aan het werk te Donzère werden gewijd. Wij hebben dit meestal 
bezien vanuit ons gezichtspunt. Het is misschien interessant U dit 
werk thans eens te laten zien vanuit de hoek van de „leek" zij het 
„polytechnische leek": 

In het Polytechnisch Tijdschrijt van October 1951, lazen wij een 
zeer interessant artikel over het grote werk in Donzère Mondragon. 
Nu wij zo een belangrijk aandeel hebben gehad in het vervaardigen 
van de modernste machines, die daar gebruikt worden, is onze 
belangstelling bijzonder groot. 

Onder dankzegging aan de auteur en aan de redactie van het 
Polytechnisch Tijdschrift voor hun toestemming nemen wij dat 
artikel over. 

T w a a l f van de grootste aannemingsmaat
schappijen van Frankr i jk werken nu reeds 
twee jaar aan een gigantisch werk, w a a r 
van de bijzonderheden pas sinds kort bekend 
zijn gemaakt. 
Het betreft hier het grootste kanaal van de 
twintigste eeuw, dat in goudfrancs driemaal 
zo veel zal kosten als het Suez-kanaal. Men 
is namelijk bezig de Rhóne te verleggen en 
haar over een traject van 28 km van D o n 
zère tot Mondragon een nieuw bed te geven. 
De ontwerpen waren al enige jaren gereed, 
doch omdat er zulk een geweldige hoeveel
heid materiaal nodig is en er zoveel arbei 
ders moeten worden aangesteld, heeft men 
lang geaarzeld er een begin mee te maken. 
I n 5 jaar moeten nu 5000 man 60 mill ioen 
m 3 grond verwijderen en zij bouwen i n die 
t i jd 2 sluizen — de grootste van Europa — 
en een hydro-electrische fabriek met een 
capaciteit van 2 mi l l iard k i l owat t per jaar, 
die dus de beroemde stuwdam van Dniepro -
petrowsk evenaart. V o o r het beroemde 
Suezkanaal hadden 20.000 arbeiders tien 
jaar nodig en dat men het met dit Rhöne-
kanaal i n v i j f jaar klaar speelt, is te danken 
aan het gebruik van de modernste machi
nes, dus aan de vorderingen van de techniek. 



M e n heeft twee jaren aan voorbereidingen moeten besteden. W a n t om 
die 5000 arbeiders voor op zijn minst 5 jaar te huisvesten, moesten eerst 
vier tijdelijke dorpen gebouwd worden. Iedere arbeidersfamilie heeft een 
huis (kosten: één millioen francs oftewel ƒ 11.000,— per huis ) , terwi j l 
de ongehuwden gehuisvest zijn in gebouwen, die op hotels l i jken, met 
slaapzalen, gemeenschappelijke eetzaal enz. W i n k e l s , café's en bioscopen 
zijn i n die tijdelijke woonoorden niet vergeten en zelfs geeft men er twee 
kranten uit . 
De totale kosten van deze gehele, enorme onderneming, bedragen 730 
millioen goud francs. De aanleg van het Suez-kanaal heeft i n zi jn t i jd 
280 millioen goud-francs gekost. 
V o o r de financiering gebruikt men het geld van de spaarbanken en 
men v indt dat de kleine spaarders van Frankr i jk zich op de borst kunnen 
slaan, omdat zij de eigenlijke stichters zijn v a n dit werk , waarvan het 
onmetelijke belang voor de Franse economie niemand zal ontgaan. Het 
nieuwe kanaal zal het de scheepvaart op de Rhöne n l . mogelijk maken zich 
belangrijk te ontwikkelen. Juist tussen die dorpen Donzère en Mondragon 
was de toestand van de r iv ier allerongunstigst, waardoor men doorlopend 
moest bli jven baggeren om de doorvaart van zware schuiten en grote 
sleepboten doorgang te kunnen laten vinden. De millioenen die men jaar
lijks voor dat baggeren uitgaf, konden echter niet verhelpen dat het ver 
keer bij laag water zeer beperkt moest worden. 
De waterwerken van BoUène even ten Noorden van Mondragon zijn 
voor het economisch leven van het land nog belangrijker dan men zou 
vermoeden en wel omdat ze in een slag voorzien in het gebrek aan elec-
trische stroom, waaraan Frankr i jk mornenteel l i jdt . 
Amerikaanse specialisten moeten van dit werk kortgeleden gezegd heb
ben, dat men er bezig was een wonder te scheppen. 
Ook is het prett ig te constateren dat iedereen zich moeite geeft binnen 
de voor de voltooi ing gestelde termijn met het werk gereed te komen. 
De oplevering verwacht men in de herfst v a n 1952. 
Behalve het enorme materiële belang, zal deze prachtige onderneming, zo 
redeneert men, eveneens een aanzienlijk moreel effect hebben. Z i j hergeeft 
aan de Fransen het vertrouwen i n het economisch herstel van het land 
en toont aan de wereld dat ondanks alle moeilijkheden en politieke agitatie 
Frankr i jk zijn scheppend genie heeft behouden. 

/. H. C. HOLLAND heeft reeds geruime tijd in voorbereiding een 
bulletin over dit alleszins interessante onderwerp. De gelukkigen 
onder ons die Frans en Engels lezen, kunnen daarmee ongetwijfeld 
hun voordeel doen. T.z.t. zal hun firmaredacteur hen gaarne een 
exemplaar ter inzage bezorgen. 
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1. Negentienhonderd één en v i j f t i g , 
is alweer voorbij gegaan 
E n w i j allen hebben even 
I n gedachten stil gestaan 
Bij datgene, wat voorbij ging 
I n dit afgelopen jaar. 
W i j kunnen weer tevreden wezen, 

. Iedere opdracht; ti jdig klaar! 

2. E n we gaan in twee en v i j f t i g 
Opgewekt weer aan de gang, 
aan die hele grote Order 
U i t het verre , ,Pakistan". 
Een en tw int ig grote schepen. 
Bracht Heer Rauwenhoff daar mee. 
H i j , als één der Directeuren, 
V a n de grote I . H . C . 

3. Reisde zelf a l vele malen 
Op-en-neer naar Karachi , 
W a n t die order moest er komen; 
Koste w a t het kost, dacht'ie!' 
Toen hij terugkwam met die order 
Helemaal ui t „Pakistan", 
Smeet hij z'n koffers op de tafel 
E n sprak hijgend: „ P A K I S ( T ) A N " I 

4. Daarvoor dank van alle mannen 
V a n de I . H . C ; en van ' t jaar 
De schouders er dan maar weer onder 
Dóór en vóór en mèt elkaar. 
„Arbeid A d e l t " , zegt het spreekwoord. 
Werkers , gij met hoofd en hand. 
Gi j zorgt voor I .H.C. 's reclame 
E n Deviezen voor het Vaderland. 

Gédégé — (De K l o p ) . 
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ven tyd om te . • . 
Dienen? I k ben tegen de militaire dienst 
I k heb het niet over d'e militaire dienst! 
I k ben ook tegen elke v o r m van dienstbaarheid 
I k heb het niet over dienstbaarheid. W a t va l t er dan i n vredesnaam nog 
te dienen* 
W e r k e l i j k „dienen" sluit elke gedachte v a n dienstbaarheid uit ! 
W i e zou i k moeten „bedienen"? 
Je zult dienen zonder te bedienen en bedienen zonder te dienen! 
W a t bedoel je eigenlijk met dienen? 
Eindeli jk een verstandige vraag: dienen is jezelf geven! 
Jezelf geven jezelf geven, w a t is jezelf geven eigenlijk? 
Laten we zeggen: iets doen voor een ander zonder bijgedachte, zonder iets 
terug te verwachten, zonder enige berekening! 
Dus zoiets als St. Nicolaas-spelen! 
Ja, maar zonder „spel" en niet slechts één maal per 365 dagen! 
Ja, Ja, maar waarom, zou ik dat eigenlijk doen en waarvoor , waartoe? 
Waarom? Och, omdat je behoorde het niet te kunnen laten; omdat je als 
aan zoudt behoren te voelen iets voor hem te doen, te laten, te gedogen... 
W a a r v o o r , waartoe? 
Och, nergens voor en nergens toe: Je kunt het alleen doen omdat je het 
niet kunt laten, omdat je je gelukkig voelt als je „het" doet en omdat, je 
je ongelukkig voelt als je het niet doet. 
Dus toch een v o r m van berekening; is dat dan verdienstelijk? 
Bij echt dienen kom je helemaal niet aan de berekening toe, dus niet aan 
de overweging; om mij gelukkig te voelen moet ik dat doen of dat laten en 
als ik dat niet doe of niet laat, voel i k mij ongelukkig! 
E n over verdienstelijkheid gesproken: dienen is helemaal niet verdienste
l i jk en w i l ook niet verdienstelijk zi jn, juist omdat er geen enkele bereke
ning aan ten grondslag kan liggen. 
Enf in , ik begin te snappen dat je het eigenlijk hebt over „altruisme". . 
Eindeli jk kri jgen we vaste grond onder de voeten bij ons gesprek; heeft 
dat begrip , ,altruisme" voor j ou alleen maar een abstracte of ook een con
crete inhoud? 
Dat is een gewetensvraag, daar zou i k eens over moeten denken, 
mens tegenover mens, vooral tegenover behoeftig mens in nood, er behoefte 
Prachtig; dit praatje had alleen ten doel je te prikkelen „even" na te 
denken over dienen. 
Iemand heeft dienen eens „het schrikbeeld van de egoïst" genoemd, maar 
ik geloof dat hij het mis had. 
Het schrikbeeld, de nachtmerrie van de egoïst, is niets anders dan de pro 
jectie van zijn zelfzuchtig ego, zi jn egocentriciteit, die hem inspint, be
nauwt, dri j f t , drukt, alti jd onbevredigd laat. 
Alleen dienen kan „vrede", bevrediging, ontspanning, perspectief geven. 
Leren dienen is het grootste probleem van alle tijden 

(Overgenomen uit de „Haagsche Post") 
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W e hebben afscheid genomen van 1951 en staan wederom aan het begin 
van een nieuwe periode, een nieuw jaar. W a t zal het ons brengen? 
Gezien in het licht van de huidige tijdsomstandigheden, welke vo l span
ningen en dreiging zijn, wordt de vraag met een zekere benauwenis ge
steld. W e hebben immers het gevoel op een vulcaan te leven. Ieder ogen
bl ik vrezen we een uitbarsting. 

Vroeger, in meer rustiger tijden, stelden we die vraag ook, maar toen was 
de beantwoording ervan minder moeilijk en betrof zij feitelijk meer het 
welzi jn van onszelf of van ons gezin. Thans gaat het om geheel andere 
zaken en hangt ons individueel welzi jn veel meer af van het grote ge
beuren in de wereld. E n wat we daar zien gebeuren is verre van gerust
stellend. Vandaar die bedekte angst in die vraag. 

Het zou echter absoluut verkeerd zijn om het nieuwe jaar met angst en 
vrees tegemoet te treden. Pessimisme kan ons niet redden, dat verlamt de 
energie. E n die hebben we juist -nu zo hard en hard nodig. W e mogen 
nooit vergeten, dat donkere wolken zilveren randjes hebben. Een bewijs, 
dat het licht wel onderschept, maar niet gedoofd kan worden. Het straalt 
en leeft ook achter die onheilspellende wolken. 

Z o is ook ons leven. Licht en schaduw wisselen elkaar af. M a a r als we 
i n de schaduw staan, laten we dan naar het licht kijken, het licht, dat 
hoop geeft en dat de schaduwen uiteindelijk alt i jd weer verjaagt. 
A ls we met deze gedachten het nieuwe jaar intreden, dan zal het waar 
achtig wel gaan. 
Gelukkig Nieuwjaar ! ! 

H 
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jubileum W. F. DE vos 

Het is geen alledaags gebeuren, dat iemand 50 jaar bij één bedrijf w e r k 
zaam is. Het was dan ook niet verwonderli jk, dat de Heer W . F . de Vos , 
chef van de tekenkamer W e r k t u i g - en Baggerbouw, toen hij op 1 Decem
ber 1951 de dag herdacht, dat hij 50 jaar geleden bij Gusto in dienst 
trad, letterli jk en f iguurl i jk „in de bloemetjes" werd gezet. 
Toen de jubilaris op die Zaterdagmorgen, vergezeld van zijn familie, de 
kantoorcantine werd binnengeleid, was deze overvol . Een zo buitengewoon 
grote belangstelling bewijst alleen al , dat de Heer de Vos een geziene 
figuur is, dat men zijn gelijkmatige, vriendelijke wijze van optreden, ge
paard aan een grote vakkennis, zeer waardeert. D i t alles en nog veel meer 
werd naar voren gebracht döor hen, die bij deze gelegenheid het woord 
voerden, n.1. de Heren Beyer, Figee, Liebeek, Ing . Heymans, van W i e -
ringen, Hadermann Sr, Stapels, de W e e r d en Kop . Het zou te veel plaats
ruimte vergen om hier al het gesprokene weer te geven. Volstaan we dus 
met nog mede te delen, dat enkele fraaie geschenken de woorden aanvulden 
en M e v r . de Vos een bloemenhulde werd' aangeboden. 
Hierna volgde de huldiging door de Directie in de grote zaal. De Heer 
N . Conyn Sr. voerde het w o o r d en gaf uiting aan zijn waardering voor 
hetgeen de Heer de Vos voor het bedrijf in de afgelopen 50 jaren was 
geweest. M r . . H o v i n g h sprak namens de M y . voor Handel - en Ni jverheid 
en overhandigde de jubilaris de gouden legpenning en het vererend getuig
schrift, welke deze maatschappij i n dergelijke gevallen beschikbaar stelt. 
Het was te betreuren, dat de vreugde om deze huldiging getemperd werd. 
dbor het feit, dat de wankele gezondheidstoestand van de Heer de Vos 
er de oorzaak v a n is, dat het jubileum tevens een afscheid van zijn zo 
geliefde arbeidsterrein betekende. 

W i j wensen de jubilaris alle goeds en een rustige levensavond toe. 
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iöoofe VERZEKERING 
W e gaan weer een nieuw jaar in — met frisse moed en met veel goede 
voornemens. O o k op het gebied van de sociale Verzekering? 
I n het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Afdelingskas herhaaldelijk 
moeten optreden tegen overtreders van de controlevoorschriften. Patiënt 
niet thuis; geen gehoor; niet voor controle in de Verbandkamer komen; 
zonder bericht van verhindering te zenden, enz. enz. M e t gevolg, dat een 
dag ziekengeld ingehouden wordt . E n dan is Leiden in last! 
Laten we er i n 1952 goed om denken: thuis zijn voor 10 uur 's morgens; 
van 12 tot 1 uur 's middags; van 4 tot 5 uur 's middags en na 6 uur 
's avonds (in de Wintermaanden) of na 8 uur 's avonds ( in de Zomer
maanden). E n dan zorgen, dat de controlerende dokter en d'e leke-contro-
leur toegang tot de patiënt kunnen krijgen. Dat moeder de v r o u w even 
een paar boodschappen was gaan doen en 5 minuten, nadat de dokter ge
weest was, weer thuis kwam, is geen geldig excuus. 
Ook d'e ongevals-patiënten dienen zich stipt aan de voorschriften te 
houden. 
Er zijn nog erger overtredingen, n.1. als iemand zich ziek meldt, zonder 
ziek te zijn. A ls iemand opgeeft een paar uur verlet te hebben wegens 
doktersbezoek en achteraf bl i jkt , ótat de man helemaal niet bij de dokter 
is geweest. I n dergelijke gevallen wordt niet volstaan met het inhouden 
van ziekengeld c.q. het niet betalen van het verlet, maar dan worden ook 
nog andere maatregelen getroffen, tot het ontslag op staande voet toe. 
Laten alle werknemers er toch om denken, dat het misbruik maken van de 
sociale voorzieningen alleen tot gevolg kan hebben, dat gunstige bepalin
gen worden ingetrokken. 
Degenen, die ziekte voorwenden zonder ziek te zijn, „verzieken" het voor 
de anderen! Misbruik maken van de sociale voorzieningen is oneerlijk 
niet alleen tegenover de werkgever, maar ook tegenover de collega's. 
Daarom nogmaals: laten we in het jaar 1952 ons stipt aan de gestelde 
regels houden. Neem eens een verloren ogenblikje om de controle-voor
schriften nog eens na te lezen. 
U bespaart dan narigheid, last en moeite voor Uzelf en voor de Sociale 
Afdel ing. 
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TEVVATERIATING 
O p Zaterdag, 22 December 1951 vond een niet alledaagse gebeurtenis 
plaats, n.1. de tewaterlating van twee coasters tegelijk. Het betrof d i t 
maal de „Kenitra" en de ,,Fedala", die gebouwd werd'en voor de Fa. D a m 
mers & V . d. Heide. 
De mist dreigde enige t i jd als spelbreker te zullen optreden. Gespannen 
werd de strijd tussen zon en nevel door d'e vele toeschouwers gevolgd. ( ï e -
lukkig trok de mist nog juist bijtijds voldoende op om de tewaterlating, 
zij het iets later, dan de bedoeling was, te doen plaats vinden. 
Alles verliep v lot en twee sierlijke schepen dreven enige t i jd later in de 
wateren van de Maas. 
Het Gusto muziekcorps verkortte door haar pittige muziek het wachten en 
droeg een steentje bij om aan het alti jd interessante schouwspel, dat een 
tewaterlating biedt, een feestelijke t int te geven. 
De foto toont het moment waarop de „Fedala" van de helling glijdt. 
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WERKT VEILIG. ALLEN SAMEN! 
I n het begin van het jaar wi l len we niet direct gaan schoolmeesteren, daar 
wi j er van overtuigd zijn, dat d'e meesten van U de veiligheidsmaatregelen 
hebben ter harte genomen. 
Gestaafd met deze wetenschap, doen wi j een beroep op U : 
Laten wi j in 1952 s a m e n , van hoog tot laag en omgekeerd, dus a l l e 
m a a l , medewerken de veiligheidsgedachte uit te dragen en in daden om 
te zetten. 
Is er iets niet in orde, zodat dit gevaar kan opleveren, maak daar dan 
melding van. 
Maakt van Gusto een vei l ig bedrijf met het kleinst mogelijke ongevallen-
cijfer. 
M i j n veiligheid is U w veiligheid. 
U w veil igheid de mijne! 

M . 

WIJZIGINGEN LOONBELASTING 
I n de Nederlandse Staatscourant van 4 December 1951 is een tweetal be
schikkingen opgenomen tot wi jz iging van enige bepalingen op het gebied 
van de loonbelasting en tot wi jz ig ing van enkele formulieren. Deze be
schikkingen geven uitvoering aan de herzieningswet van 16 A u g . j l . De 
wijzigingen, die met ingang van 1 Januari 1952 in werking zijn getreden, 
komen in het kort op het volgende neer: 
I n de eerste plaats" vervalt het verhoogde loonbelastingtarief voor minder
jarige werknemers, die bij hun ouders inwonen (z.g. tariefgroep I A ) . V o o r 
deze werknemers geldt met ingang van 1952 dus hetzelfde tarief als voor 
andere ongehuwden (tariefgroep I ) . 
I n de tweede plaats treedt met ingang van 1952 d'e nieuwe regeling inzake 
de kinderaftrek in werking . Het verschil tussen deze nieuwe regeling en 
de tegenwoordige is, dat voor kinderen van 17 tot en met 20 jaar voor t 
aan slechts in bepaalde gevallen aftrek wordt verleend; tot dusver kwamen 
deze kinderen nagenoeg steeds voor de kinderaftrek in aanmerking. 
Voor welke kinderen voortaan aanspraak of kinderaftrek bestaat, is du i 
delijk aangegeven in de nieuwe werknemersverklaring, die in de maand 
December door iedere werknemer moest worden ingevuld. I n het bijzonder 
verdient het de aandacht, dat thans ook de studerende kinderen, jonger 
dan 25 jaar op de werknemersverklaring kunnen worden vermeld. 
De tot dusver geldende bepaling, dat voor meerderjarige studerende k i n 
deren een verzoek om aftrek aan de Inspecteur moest worden ged'aan, is 
voor 1952 niet meer van kracht. De controle, of voor deze kinderen terecht 
aanspraak op aftrek is gemaakt, zal voortaan eerst achteraf plaatshebben. 

(0) 5 



M O P H I R M O I C A V E R E I G I G „GUSTO" 
Het bestuur van deze vereniging is na haar een-jarig bestaan als volgt 
samengesteld: 

W . Noorlander, Ie voorzitter. 
C. de Bode, 2e voorzitter. 
B. Sparreboom, secretaris. 
D . Nels, penningmeester. 
L . V . d. Linden, alg. adjimct.-

~. )f 

AMATEURFOTOGRAFIE 
Een onzer lezers stelde aan de Hoofdredactie van Het Zeskant in Den 
Haag d'e vraag, of elke werknemer foto's in kan zenden en zo ja . onder 
welke voorwaarden. 
I n de eerste plaats kan men zich met dergelijke vragen beter tot de eigen 
firma-redacteur wenden. M e n wordt dan vlugger ingelicht. 
I n de tweede plaats moet gezegd worden, dat de bedoeling van de ge
stelde vraag niet erg duidelijk is. 
Het is toch vanzelfsprekend, dat iedereen, die op het bedrijf werkzaam is, 
deel kan nemen aan de fotowedstrijden op de in Het Zeskant aangegeven 
voorwaarden. Deze fotowedstrijden worden uitgeschreven voor amateurs en 
niet voor beroepsfotografen. 
"Verder worden steeds gaarne z.g. foto's van dc maand ingewacht. Ook 
deze kunnen door iedereen ingezonden worden bij uw firmaredacteur. 
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WONINGRUIL 
Aangeboden: ben. woning in Schiedam, 4 ka., keu., werf , huur ƒ 5.25 p. w . 
Gevraagd: een woning in Rotterdam-Zuid. 

Aangeboden: 2e étage in Schiedam, ka.ens. gr. slaapk., douchecel. 
Gevraagd: woning in Rotterdam. 

Aangeboden: woning in Rotterdam, boven 2 ka., tussenka., zijka., keu., 
bergzolder. 

Gevraagd: woning in Schiedam. 

Aangeboden: bovenwoning i n Schiedam, ka.ens., zijka., keu., balcon, halve 
zolder. 

Gevraagd: woning in Schiedam met 3 slaapkamers. 

Aangeboden: ben.woning i n Schiedam, voor-tussen-achterka., keu., tu in . 
Gevraagd: grotere woning in Schiedam. 

Aangeboden; ben.woning in Schiedam, 2 ka., tussenka., sous-terrein, keu. 
Gevraagd: grotere woning in Schiedam. 

Inlichtingen bij A f d . Personeel. 

In Meinoriam J. SCHWilGERMll 
Het bericht, dat de draaier Jan Schwagermann op 16 December 1951 na 
een kortstondige ziekte was overleden, trof ons allen zeer. Het is alti jd 
tragisch, wanneer een jong leven — Schwagermann werd slechts 27 jaar — 
plotseling w o r d t afgesneden. Het is onverwacht en moeilijk te aanvaarden. 
Onze gevoelens van innig medeleven gaan uit naar zijn v r o u w en kindje, 
die w e l erg zwaar getroffen worden. 
Moge hen de nodige kracht geschonken worden om het lijden, dat zich 
over hun hoofden heeft uitgestort, geduldig te kunnen dragen. 
W i j zullen Jan niet vergeten. 
Hi j ruste in vrede! , 
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(f FAMILIEBERICHTEN̂  
Geboren op 
19 N o v . 1951: A n n a Christina, dochter van B. B. Koch en E. Sinsie; 
21 N o v . 1951: Tanna Ada, dochter v a n A . Loddfer en L . Visser; 
25 N o v . 1951: Wi lhe lmina , dochter van B. A . Janssen en C. Kleingeld; 
28 N o v . 1951: Elisabeth, dochter van H . v . V l i e t en E. C. Martynse; 
28 N o v . 1951: Johannes, zoon van H . Heerlien en J. v . Helden; 

2 Dec. 1951: Catharina M a r i a , dochter van J. W . Jacoks en J. M . 
V r i j d a g ; 

8 Dec. 1951: M a r i a Margareta. dochter van C. Doolaard en G. H . J. 
Hommes; ' 

10 Dec. 1951: Taco Sypko Anne, zoon van J. Geertsma en H . F. Ky ls t ra ; 
13 Dec. 1951: Johanna Adriana Sophia, dochter van P. J. van Doorn 

. en J. A . S. Craanse; 
16 Dec. 1951: Catharinus M a r i a , zoon van H . Schenau en P. M . M . v. d. 

Velden. 
Onze hartelijke gelukwensen! 

.̂ )f .-̂  

De ondergetekende en zijn v r o u w wi l len hiermede hun grote dankbaarheid 
betuigen aan de Directie, Chefs, bazen en het gehele personeel voor de 
grote belangstelling bij de viering van mijn 50 jar ig jubileum ondervonden. 
I n het bijzonder voor de prachtige schenken en de schitterende bloemen 
ons daar bij aangeboden, onze welgemeende dank. 

W . F. de Vos . 

Hiermede betuigt ondergetekende haar hartelijke dank aan Directie, Chefs, 
bazen en collega's en verder personeel voor het medeleven tijdens de ziekte 
en het overlijden van mijn onvergetelijke man en lieve papa Jan Schwager
mann. 

C. Schwagermann-Jansson. 

Ondergetekenden stellen er prijs op, mede namens hun echtgenoten, langs 
deze weg uitdrukking te geven aan hun oprechte dankbaarheid voor de 
aardige Sint Nicolaassurprise, waarmede de A f d . Electriciens hen ver
raste. Z i j hebben de hoogste waardering voor dit bewijs van goede kame
raadschap. 

A . Meyer 
W . Schwagermann. 

A a n Bazen en collega's betuigen wi j onze oprechte d'ank voor de goede 
wensen, prachtig cadeau en de bloemenhulde, welke wi j ter gelegenheid 
van onze 25-jarige echtvereniging mochten ontvangen. 

T . Verseveldt en echtgenote. 

Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan het Dorusfonds voor de mooie 
fruitmand, welke ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. 

P. den Hertog . 
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Men heeft mij meerdere malen gevraagd: waarom moet dat verfwerk zo 
mooi zijn en zo lang duren, terwi j l een snelle kwast toch veel efficiënter is . 
D i t is een geheel verkeerd denkbeeld. 
Bij schilderwerk gaat het mooie, gladde gepaard met degelijkheid. M e n 
moet eigenlijk niet zeggen: het is mooi, maar men moet spreken over 
degelijk. V e r f beoogt op het materiaal een f i lm (laag) aan te brengen,, 
welke dit afsluit en verwering voorkomt. V a n buitenaf dringen de i n de 
natuur aanwezige verwoesters in het materiaal en dus is het zorg dit te 
voorkomen. A l s U een streek verf op een staalplaat zet en ze ogenschijn
l i jk goed hebt geraakt, is het erg interessant ons oog eens te wapenen 
door de plaat onder de microscoop te brengen. D a n l i jkt het staal op een 
groot bergland en bhjkt, dat de toppen van die bergen keurig i n de verf 
zitten, maar de dalen een zeer slechte beurt hebben gekregen, of zelfs 
verveloos zijn (dit bij een te dikke v e r f ) . Bij dunne verf bli jken de dalen 
v o l te staan met een waterig verfje en de toppen geglazeerd te zijn met 
een laagje bindmiddel. 
Z o ook met hout als materiaal, dat weer een ander beeld' vertoont, maar 
steeds een goede verdeling (dus bescherming) mist. 
De goede methode is deze, dat alle verfstof evenredig over het te bewaren 
v lak is verdeeld en het oppervlak geheel bemanteld is met het uitgezochte 
verfpantser. 
Evenals een ankerketting waardeloos is door een zwakke schakel, zo is 
ook een ver f f i lm met een open (of half open) gedeelte nutteloos. 
V e r f met de kwast opgebracht, vertoont daarboven nog een vorenreeks, 
welke door de kwastharen in de f i lm worden getrokken. E n deze drukken 
de f i lmdikte nog meer. 
Z o ziet men, dat een streek verf nog geen verven is. De eerste streek is 
dan ook alt i jd maar een fundament voor de volgende lagen. De verf v a n 
de eerste laag is daarom afgestemd om de volgende steun te geven. De 
eerste laag bepaalt de hechting op het v lak en dekking. (Dus voor het 
oog het fraaie is niet de bedoeling van de eerste laag) . W e l zorgt een 
schilder er voor dun te werken. Een dikke laag, welke naar lekenmening 
dan w e l alle bergen en dalen zal vul len, is funest. De verharding (droging) 
zal verkeerd geschieden. De aangebrachte f i lm droogt velvormig. H e t 
wordt geen harde laag, maar een vlies op een laag kaasachtige substantie. 
De verf oxydeert niet, o f maar half en de kwal i te i t gaat teloor. 
De volgende stap is een zusterlaag aan te brengen, nadat, zo nodig, de 
bergen en dalen op een andere manier gevuld zijn, n.1. met plamuur. De 
volgende verflaag zorgt voor een stevigere en meer zichtbare f i lm. N a 
vlakken (schuren), waardoor de bergtoppen weggeslepen en ingedrukt 
worden (bij hout ) , gaat de afdichting tot zi jn recht komen. Deze laag 
is voller van, samenstelling dan de eerste en steviger i n haar pigment. Soms 
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is het nodig dit nogmaals te herhalen om een dergelijk werk uit te voeren, 
maar als die lagen goed doorgehard en zorgvuldig gevlakt gereed zijn en 
menselijkerwijs volledig geraakt, dan is de afverf, welke als het deksel 
op de bus is, de oorzaak, dat alles afgesloten is. Deze verf, die beproefd 
is op de ondergrond en als samenstelling een afsluitende zekerheid geeft, 
bedekt de onderlagen met een poriënloze film, welke dan volmaakt de 
ring sluit en een spiegelglad oppervlak vertoont. Een dergelijk vakbekwaam 
bedekt materiaal zal grote voldoening geven. 
Hopel i jk zal niemand, na het lezen van deze regels, meer denken, dat het 
z.g. streekje verf tot goede dingen kan leiden. 
E r zijn op deze algemeen gestelde regels vele uitzonderingen, er zijn nog 
vele andere methoden, er zijn vele soorten verven en er zijn vele manieren 
van aanbrengen maar een streekje verf is geen verven. 

P. J. Mulders ( W e r f Gusto) . 

Onderstaand vtndt U een artikel van de hand van de Heer K. B. 
Zwikker van de REX triplexhandel uit Utrecht. Vanaf deze plaats 
onze hartelijke dank voor de interessante bijdrage. 

Namen, die een ieder van U , die in de scheepsbouw werkzaam is, w e l 
eens heeft gehoord. 
Mag ik U er wat over vertellen ? Ja, goed, dan steken w i j meteen van w a l . 
Hoe is men er toe gekomen om triplexplaten te maken? Dat zit zo: Gezaagd 
hout kr impt en zet uit (werkt) onder de invloed van hitte of vocht. Deze 
onaangename eigenschap is des te lastiger, daar de werking niet naar alle 
richtingen dezelfde is. IDwars op de draadrichting zwelt en kr impt hout het 
sterkst. Ook is er verschil in de mate van werking naarmate men de v o r m 
veranderingen t.o.v. de dikte of van de breedte van het hout meet. 
Dwars op de draadrichting heeft hout een geringe trekvastheid. Het dwars
verband der houtcellen is v r i j los. De boven aangeduide bezwaren van 
gezaagd hout leidden ertoe, dat men hout kruisgewijs opeen ging lijmen, 
indien men voor een bepaald doel een i n alle richtingen stevig houten 
oppervlak nodig had. De dwars en langs gerichte lagen vulden dan elkan
ders eigenschappen aan en hieven elkanders feilen op. De techniek v a n 
dit kruisgewijze opeen lijmen is langzaam aan in de meubelmakerswerk
plaats gegroeid en geperfectionneerd. Z i j is in haar oorsprong reeds hon
derden jaren oud. W a s deze techniek echter vroeger zuiver handwerk, 
zo kwam hierin wijziging toen de triplexplaat haar intrede deed. D i t ge
schiedde omstreeks 1890, toen de z.g. rondschilmachine voor hout werd 
uitgevonden. Hierdoor werd het mogelijk dunne houtplaten met een f l ink 
oppervlak tot lage prijs te fabriceren en als vanzelf ontstond de industrie, 
wier uitgangspunt het kruisgewijze opeenlijmen van deze houtplaten 
(fineren) is, de triplexindustrie. 
Toen deze schrede eenmaal was gedaan, werd het vervolmaken der 
tr iplexplaat slechts een kwestie van techniek. O p het ogenblik zijn w i j zo-



ver, dat er haast geen houtverwerkend bedrijf meer is, dat zonder tr iplex 
werkt . I n de tegenwoordige fabriekmatige triplexplaten bestaat heel wat 
meer variatie dan dat er vroeger was in het materiaal, dat in de meubel
werkplaats werd gemaakt. 
Behalve triplex en multiplex kennen w i j tegenwoordig oook de z.g. meubel
plaat. Bij meubelplaten is de middelste laag, ook kern genaamd, wel dikker 
dan de andere lagen. Z i j is meestal minstens 10 mm. dik (tot 25 m m . ) , 
terwi j l de lagen, waaruit tr iplex bestaat, niet dikker dan 3 a 4 mm. 
plegen te zi jn. 

W i j gaan dan eerst het bos in . Hier worden de bomen geveld en v ia een 
vaarwater, wagon of auto naar de fabriek getransporteerd. Hier aange
komen worden de stammen op de gewenste lengte-afmeting gezaagd, ont
schorst en i n een kookput gestopt. D i t i n de kookput stoppen heeft een 
tweeledig doel. 
Ten eerste wordt het hout als het doordrenkt is met water beter geschikt 
om te schillen of te snijden, zonder dat de verkregen fineren breken, ten 
tweede worden de stammen gelijkmatig verzadigd met vocht, waardoor 
naderhand een beter fineerproduct verkregen wordt . 
„Schillen?", hoor i k U zeggen. Ja, schillen, want daarmede begint de eigen
lijke fabricage van triplex! 
W i j onderscheiden ook nog naast geschilde fineren, gesneden fineren. Het 
laatste komt voor bij de fijnhoutsoorten, omdat bij het schillen de natuur
lijke tekening van het hout minder tot zi jn recht komt. Bij het snijden van 
de fineren bl i j f t de natuurlijke tekening ten volle behouden. Vandaar dat 
men deze duurdere methode voor de meer kostbare houtsoorten toepast. 
N a het schillen gaan de fineren door een droogmachine. De fineren worden 
hier kunstmatig gedroogd op de juiste wijze en wel zo, dat zij de gewenste 
vochtigheidsgraad hebben bereikt. 
De l i jm wordt daarna door een vernuftige machine op de fineren gebracht. 
De lijmopbrengmachine zorgt voor een goede docering en een gelijkmatige 
verdeling van de l i jm . 
Hierna gaan de opeengelegde fineren met lijmlagen in een hydraulische pers. 
N a de persing komt de tripexplaat eruit en klaar is het ruwe product. 
N u komen er nog op maat zagen, schuurmachines, controleren, verpakking 
en verzending aan te pas. 

H O E W O R D T T R I P L E X G E M A A K T ? 

Schilbank 
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U begrijpt wel, dat ik U bovenstaand een beknopt overzicht heb gegeven. 
Er komt werkelijk heel wat kennen en kunnen aan te pas voordat goede 
triplex- en multiplexplaten de fabriek verlaten. Maar dat behoef ik U, 
scheepsbouwers, niet te verteHen. Ook hier geldt wat voor Uw vak geldt. 
De buitenstaander zegt al gauw: ,.Wat een prachtige schuit" of: .,Nu, dat
bootje valt mij ook tegen". Zij realiseren zich niet wat een moeite, zorg, 
energie en geld het kost een goed schip te bouwen. Zo ook met onze 
materialen. Pas na jaren in dit vak werkzaam te zijn geweest kunf U zich 
indenken wat er aan te pas moet komen om een goede, voor het doel 
geschikte triplex- en/of multiplexplaat te kunnen br,engen. 

Hetzelfde geldt voor meubelplaten. 

Hierin onderscheiden wij tegenwoordig drie soorten, en wel: staafjesverlijmd, 
blokverlijmd en lattenverlijmd in de volgorde van best, beter en goed. 
De staafjesverlijmde platen hebben een binnenlaag van relatief dikke opeen
gelijmde en opgezaagde fineren. 

De blokverlijmde platen zijn samengesteld uit opgezaagde latjes without, 
die onderling verlijmd zijn, in tegenstelling met de lattenverlijmde platen, 
waarvan de latten los tegen elkaar liggen en door de dekfineren vastge
houden worden. 

De lijmtechniek is vooral ná de oorlog met sprongen vooruitgegaan. Thans 
kunt U "platen kopen, die absoluut water- en tropenvast verlijmd zijn, 
zonder enig voorbehoud. U begrijpt van hoe groot belang dit is, vooral 
voor de scheepsbouw. 

Zelfs zijn er platen die urenlang in kokend water ondergedompeld kunnen 
warde,{ zonder dat de lijmlaag daardoor aangetast wordt. De productie 
van deze lijming is weinig of niets kostbaarder dan met andere lijm
soorten. Er zijn voor- ,en tegenstanders van dergelijke platen. Des voor
standers argument is "beter kan het niet", althans wat lijming aangaat.

De tegenstanders uitten - terecht - bezwaren tegen de hoge temperatuur 
en druk, die voor een dergelijke lijming nodig zijn, die nadelig kunnen zijn 
voor het hout en hun sterkste en meest treffende bewering is, dat geen 
schip ooit in kokend water terecht komt, terwijl bij een eventueel onver
hoopt springen van stoomleidingen het uiterlijk van ieder plaat zó bescha
digd wordt, dat vrijwel altijd tot ve�vanging wordt overgegaan. 

Ik hoop, dat door het voorafgaande Uw aller aandacht nog eens gevestigd 

Ontbasten van 
r:ondhout 

Schilband op de 
achtergr:ond 
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Fineer-snijmachine 

is op het zo prachtige materiaal, dat ertoe bijdraagt de roem van de Ned . 
Scheepsbouw hoog te houden. 
U zult het met mij eens zijn, dat deze platen een belangrijke bijdrage leveren 
tot het fraaie geheel wat de scheepswerven, met goed vakmanschap, weten 
te maken tot een doelmatig en mooi schip. 

K . B. Z w i k k e r , 
H f d . V e r t . R E T Triplexhandel , Utrecht . 

D e P I J Z Z L E . P E Z Z E E 
2 W o r d t het aangenaam verpozen 

Dat toch , ,doel" is, (naar ik meen) 
Niet te veel u i t ' t oog verloren? 
E n z' is toch voor iedereen! 

4 A l stel je al je t i jd beschikbaar 
Met de Kerstmis en Nieuwjaar 
Dan is ' t slot nog: Dulcinea 
Boos en niet je puzzle klaar. 

5 Wel l i cht dat ook Iro-nico 
Hieraan ^) nog een woordje wi jd t . 
Z i j het resultaat: de rust i n 
Het gezin en ook meer t i jd . 

) n.1. de puzzle-puzzle VeDe 
(J. 6 K . Smit) 

f erlenging van de inzendingstermijn der Kerstpnzzles. 
De Redactie van „Het Zeskant" moet bekennen dat de beide Kerstpuzzles 
veel moeilijker zijn gebleken, dan zij gedacht had. Vele collega's die zich 
erop hadden geworpen, hebben de eindstreep nog niet gehaald. 
O m alle oplossers in staat te stellen hun oplossing alsnog gereed te kri jgen 
wordt de inzendingstermijn verlengd tot 31 Januari a.s. E r zijn reeds enige 
(goede) oplossingen binnen. Het kan dus wèll 

1 Zeer geachte Redacteuren 
V a n „Het Zeskant " ! Als U weer 
Eens een puzzle geeft, ach denk dan 
Aan ' t gezin een beetje meer. 

3 'k Heb deez' puzzle eens bekeken. 
M a a r bemerkte toen al ras. 
Dat zi j , net als and're jaren. 
Veel te lang en moeilijk was. 
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KIJKJE OVER 

Nauweli jks is het nieuwe jaar begonnen, of w i j hangen alweer als vanouds 
te ki jken. Bij Gusto w o r d t gewaarschuwd, dat „hijsen" gevaarlijk is en 
dat dit aan kenners moet worden overgelaten. N u zi jn wijzelf ook een 
soort van kenner (wi j kennen van alles wat ) en ook het hijsen, als regel 
matig, maar tamelijk regelmatig, iedere dag een glaasje) is ons niet 
vreemd. W i j sluiten ons dus bij Gusto aan; f i i jsen is gevaarlijk, b l i j f eraf 
en laat het aan deskundigen over. Pas op voor de hijs, 40 % , met vlek. 
E n bij Verschure citeert men ons het vers „ 'k ben vóór de waarheid" 
(Maar zijt ge erachter?) van de Genestet. N u kennen wi j niemand die direct 
tégen de waarheid is. M a a r toch zitten w i j weieens te piekeren: als iedereen 
vóór de waarheid is en men verschilt van mening, wie is er dan achter 
de waarheid en hoe daar nu achter te komen, ziet U? Het is ons, eerlijk 
gezegd, allemaal niet zo duidelijk 
Bepaald geschrokken zijn w i j weer van de sensationele foto's van de 
E .H .B .O . i n de firmanieuwsen, om dat woord maar weer eens te gebruiken, 
van onze Kinderdijkse vrienden. De opgave: moter tegen fiets; berijders 
weggeslingerd, fietser: schaafwonden, benen verlamd, pi jn i n de rug . 
Motor ist : open rechteronderbeenbreuk (wat dat dan ook moge z i jn ) , 
bloeding uit rechteroor. D i t scheen het eerste deel van de wedstrijd. Daarna 
het EHBO-gedeelte. Sensatie op sensatie! 
Een leerzame prettige en sportieve wedstrijd, schrijft een verslaggever. E n 
Dulcinea heeft geklaagd dat wi j die avond geen eten hebben gelust. W i j 
aten bloedworst, weet U 
Bij Conrad-Stork, evenals bij andere vennoten, een Sinterklaasverslag. 
Het bestuur van de O.C.S. zag kans Sint 220 kinderen te laten bezoeken, 
zegt de redacteur. D i t weigeren wi j te geloven. W i j weten zeker, dat 
Sinterklaas niet op verzoek ri jdt . W é l van die namaak-Sinterklazen, maar 
de échte niet. Die anderen worden gehuurd, maar de goeie Sinterklaas 
betaalt alles ui t eigen zak. H i j heeft het ons zelf gezegd. E n dat is niet 
eens zo heel lang geleden. En is maar één Sinterklaas, weigert namaak!!! 
Onze vr iend, Gédégé, waarvan het blaadje dat alti jd op de achterkant van 
deze rubriek verschijnt (alweer) een vers heeft geplaatst, heeft ook de 
Kloppers een Nieuwjaarsgedicht bezorgd. H i j verzoekt clementie voor even-
tueel geuite critiek. „Bedenk (zegt-ie), i k ben ook een nummer uit het 
„loodjesbord" en wie weet als i k zo doorga of ik nog eens dichter w o r d t " . 
M a a r dap-^er volhouden, Gédégé, misschien va l t op het nummer van dat 
loodje nog eens een goede prijs. E n voor dat dichter worden zou ik maar 
niet bang zi jn. Het doet wel iswaar geen pijn, maar het levert niets op ook. 
E n het is zo al dicht genoeg. 
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