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De ra^ef stijgt op. (3) 
Een zeer goed bruikbare raketbrandstof is bijvoorbeeld alcohol, verdund 
met 25 % water en vloeibare zuurstof (U kent dat wel, uit die zuurstof-
flessen). Deze twee vloeistoffen worden afzonderlijk naar de raketmotor 
gepompt. Hiervoor worden twee pompen gebruikt, gedreven door een 
stoomturbine, waarvoor de stoom geleverd wordt, niet door een stoomketel, 
maar door de bijeenvoeging van twee scheikundige stoffen t.w. water-
stofperoxyde en kaliumpermanganaat (U kent deze stoffen allebei, waar
schijnlijk, als gorgeldrankjes) 
Dan komt het ogenblik dat de raket op zal stijgen; de brandstoffen worden 
opgepompt en tot explosie gebracht. Tengevolge van de plaatsvindende 
ontploffing ontstaan gassen, die een veel groter volume hebben (dit wil 
zeggen: meer plaats innemen) dan de oorspronkelijke brandstof. Deze 
gassen stromen nu met grote snelheid weg 
naar de open kant van de explosiemotor, 
waar de straalbuis (jet) zich bevindt. 
Als gevolg van de snelle stroom van 
gassen, die de straalbuis verlaat, krijgt 
de raket een voorwaartse versnelling, 
die des te hoger is naar mate de uit
stroomsnelheid van de gassen groter is. 
Een belangrijke factor bij de raketvaart 
is dan ook de vergroting van deze uit
stroomsnelheid en daarbij ook van de 
toevoersnelheid van brandstof naar de 
explosiekamer. 

Bemoeilijkende omstandigheden. 
Terwijl het vorenstaande in theorie alle
maal aannemelijk klinkt, ligt de zaak in 
de praktijk even anders. Er moet namelijk 
voor iedere kg te vervoeren gewicht, in
begrepen de raket zelf, zelfs bij de meest 
gunstige omstandigheden en bij gebruik
making van de nieuwste brandstoffen, een 
enorme hoeveelheid brandstof verbruikt 
worden. Bij de onbemande V-2 die wij 
vanuit de oorlog kennen was de verhou
ding 3 kg brandstof voor 1 kg gewicht. 
Bij een raket voor de Maan zou, volgens hetzelfde principe, dit nog 
ongunstiger zijn bijv. 10 : 1. 
Nu overdenkt men de mogelijkheid om atoomkracht te benutten voor 
ruimteraketten en inderdaad zal de oplossing in deze richting wellicht 
gevonden kunnen worden. De radioactiviteit die hier uiteraard een grote 
rol speelt, moet echter ongevaarlijk gemaakt worden voor de ruimte
vaarders, zowel als voor het grondpersoneel. Het probleem schijnt echter 
overkomelijk. 
Een andere moeilijke kwestie is wel de invloed van de grote ver-
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snelling (snelheidsvermeerdering) op de inzittenden. Om technische redenen 
is het namelijk wenselijk dat zo vlug mogelijk, een zo groot mogelijke 
snelheid bereikt wordt. 
Met de door ons in het vorige hoofdstuk aangeduide waarde 1 g kan 
een raket niet veel uitrichten, daar dit teveel tijd en brandstof zou 
kosten. De massaverhouding van brandstof en doodgewicht zou nog 
ongunstiger worden en practisch niet te verwezenlijken. We moeten dus 
méér versnellen. 
Medisch onderzoek wijst uit dat de hoogste versnelling die een sterke 
man kan dragen ongeveer 4 g is. Bij deze versnelling wordt in bijna 
8 minuten de ontsnappingssnelheid bereikt. Dit ligt nog nèt binnen de 

grens van het uithoudingsvermogen. In de achtste minuut komt de raket 
los van de Aarde. 

Een fussensfaiion. 
Alle met de ruimtevaart verbonden problemen worden echter een stuk 
eenvoudiger, indien men beschikt over een station tussen de Aarde en 
het Heelal. Een dergelijk tussenstation is er nog niet, doch recente onder
zoekingen hehben uitgewezen dat dit zeer wel te verwezenlijken is. 
Het is mogelijk om een raket op te doen stijgen van de Aarde in een 
zodanige baan dat zij om de Aarde heen blijft vallen (zoals de Maan 
dat ook doet). In feite is dit niet eens erg moeilijk en zelfs met de 
huidige techniek in een tiental jaren te verwezenlijken. 
.Zo'n raket, volgeladen met lichte bouwmaterialen zoals plastic en alu
minium vormt de basis voor een ruimtestation. Wanneer dit station er 
eenmaal is dan wordt de ruimtevaart veel gemakkelijker. Wi j spraken 
U reeds over de faze-raket. Thans wordt eigenlijk nog een faze tussen-
geschakeld. De hierboven aangehaalde massa-verhouding tussen brandstof 
en raketgewicht wordt veel gunstiger indien men met een faze-raket 
van de Aarde naar het tussenstation in de ruimte opstijgt en vandaar 
met een andere kleinere raket naar de Maan gaat. In de ruimtevaart 
is 2 -|- 2 dus minder dan 4. In een volgend artikel hopen wij het ruimte
station met zijn mogelijkheden en problemen voor U uiteen te zetten. 

(Wordt vervolgd) 
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INTERIEUR 
DER 
TURKSE 
SCHEPEN 

De inrichting van verblijven en salons voor passagiers en bemanning is 
afhankelijk van de grootte van een schip en de functie welke het zal 
gaan verrichten. Een passagiersschip zal uiteraard aan heel andere 
eisen moeten voldoen dan een vrachtschip of bijvoorbeeld een bagger
molen, zuiger, hopper en andere werkschepen. Om het verblijf aan boord 
te veraangenamen, wordt veel zorg besteed aan de inrichting van de 
hutten en salons. Het interieur moet voldoen aan de eisen van deze tijd 
en een zorgvuldige afwerking hiervan is, naast de verzorging van de 
passagiers, overigens een belangrijke factor in de concurrentiestrijd tussen 
de verschillende scheepvaartmaatschappijen. Vanzelfsprekend zijn bij grote 
schepen de mogelijkheden om b.v. een eetsalon smaakvol in te richten, 
groter dan bij een klein schip waar men meer met de ruimte moet woekeren. 
In het bijzonder geldt dit voor de door ons gebouwde en sinds kort afge
leverde Turkse passagiersschepen, die in verhouding tot hun betrekkelijk 
kleine afmetingen een groot aantal passagiers moeten vervoeren, nl. 700, 
waarvoor 500 vaste en 200 losse zitplaatsen zijn voorzien. De schepen 
zullen een communicatiemiddel vormen tussen verschillende havenplaatsen 
aan de Bosporus. Het zijn in het algemeen korte trajecten, zodat op deze 
schepen alleen voor de bemanning hutten zijn ingericht en de overige 
ruimte voor passagiers heschikbaar blijft. 

Het voorschip, onderverdeeld in tussendek, hoofddek en promenadedek, 
is geheel ingericht voor de 2e klasse passagiers. De salons voor de Ie 
klasse passagiers bevinden zich in het achterschip, hetwelk is onderver
deeld in tussendek, hoofddek, promenadedek en promenadedek-midscheeps. 
De Ie klas salons zijn eenvoudig doch smaakvol ingericht met het nodige 
comfort voor de passagiers. Het ondergedeelte van de wanden is met een 
edele houtsoort gefineerd, het bovengedeelte is op een bijzondere wijze 
geverfd. 
De plafonds zijn aangebracht in vakwerk; de verf is wit, waardoor het 
lichtverlies tot een minimum is beperkt. De verlichting is diffuus en zoveel 
mogelijk boven de zitplaatsen aangebracht. De banken, die tevens dienst 
doen als zwemvestenbergplaats en waarin ook de verwarming is aange
bracht, zijn met grijs kunstleer gestoffeerd. Om in geval van nood een-
zwemvest te kunnen pakken, zijn de zittingen draaibaar gemaakt. Ten 
einde de verwarming goed te doen functionneren, is onder de zitting in 
het voorfront en in het bovenblad van de banken geperforeerde plaat aan
gebracht. Speciaal voor de handbagage van de passagiers, zijn boven de 
banken bagagerekken van lichtmetaal gemonteerd welke tussen de wand 
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en een met geprofileerd hout omkokerde stut zijn opgehangen. De ramen 
zijn verticaal schuivend door middel van een speciaal draaimechanisme, 
waarmede deze in elke gewenste stand opengezet kunnen worden. De 
looppaden tussen de banken zijn belegd met bruin linoleum en langs de 
wanden afgezet met een strook lichtmetaal. Bovendien zijn in elke salon 
enige spiegels, asbakjes en wandlampjes aangebracht. De trapafgang naar 
de Ie klas salon hoofddek is geheel in mahoniehout uitgevoerd, terwijl 
de lambrizering volgens een bepaald motief in twee kleuren is gefineerd. 
Het bovengedeelte is opengehouden en met brede lijsten afgezet. Tussen 
de houten omlijsting loopt een rand van siersmeedwerk, waarboven een 
sierlijk motief, dat een grote door bladmotieven geflankeerde zonnebloem 
voorstelt, is aangebracht. (Zie foto). Door deze trapafgang open te hou
den, werd bereikt dat de ruimte groter lijkt dan zij in werkelijkheid is. 
In de salon, op het promenadedek midscheeps, is een kleine Turkse bar 
ingericht, waarin zich een frigidaire en de nodige kasten voor het opbergen 
van glaswerk, onder het aanrecht en tegen de achterwand, bevinden. Het 
aanrecht bestaat uit twee bladen; het onderste blad, de werkruimte, is 
afgedekt met roestvrij staal en heeft een diepe spoelbak. Het bovenblad 
is belegd met groen rubber en afgezet met een brede geprofileerde lijst. 
Het front is bekleed met gecapitonneerd leerdoek, terwijl de plint beplakt 
is met zwart-wit geaderd rubber en t.o.v. het front terugspringt. De gebogen 
vorm van het front sluit aan tegen de aan weerszijden geplaatste lucht
kokers die met hout bekleed en geheel gefineerd zijn, de hoeken zijn 
rond gehouden. De bedieningsruimte van de bar kan door een rolluik, dat 
tussen het plafond wegschuift, afgesloten worden. Aan weerszijden van 
de bar is een flambouw, geheel uit koper en messing gedreven, opge
hangen. (Foto 2) 
De brede trapafgang, van het hoofddek naar het promenadedek, is door 
een siersmeedwerk in twee gedeelten gesplitst. De dagverlichting heeft 
plaats door een raam in de voorwand op het promenadek. Dit grote 
raam bestaat uit drie stukken, op elk stuk is een symbool geëtst dat op 
de scheepvaart betrekking heeft. 
De 2e klasse salons zijn wat interieur betreft, soberder gehouden doch 
voldoen volkomen aan de moderne eisen. 
Het interieur, dat door samenwerking van kunstenaar, technici en bekwame 
vaklui tot stand is gekomen, is een eenvoudig, doch smaakvol geheel 
geworden, de I.H.C. waardig. Wi j kunnen dan ook niet nalaten aan allen 
die hiertoe hebben bijgedragen, hulde te brengen. J. R. (Verschure) 

78 



^^ufcileum G. J. KOOLEN 
10 Juni j l . was voor de Heer G. J. Kooien een belangrijke datum. Hij 
herdacht n.1. de dag, waarop hij 40 jaren geleden zijn intrede bij de Werf 
Gusto deed. Het is een geluk, wanneer men, als deze jubilaris, met tevre
denheid kan terugzien op de afgelopen 40 jaren, want als carrousseldraaier 
is hij de man, die dit vak tot in de finesses beheerst. Hij is daarnaast een 
joviaal, rustig een prettig mens, die bij zijn chefs en collega's in hoog aan
zien staat. 
Dit bleek uit de grote belangstelling bij de huldiging in de fabriek op 
9 Juni j l . en ook uit de woorden van waardering, welke bij die gelegen
heid werden gesproken door de Heren Tas, namens de bedrijfsleider, die 
verhinderd was aanwezig te zijn, de Wi t , namens het Dorusfonds en 
Luttik, namens zijn collega's. Een paar fraaie geschenken, benevens 
bloemen voor Mevr. Kooien, vulden de woorden aan. 
De volgende dag werd de jubilaris en zijn echtgenote door de Directie 
ontvangen. Mr H. Smulders sprak hem toe en overhandigde hem een 
geschenk onder couvert en een oorkonde. Mr Melchers voerde het woord 
namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en schonk hem de 
zilveren legpenning en het vererend getuigschrift van deze Maatschappij. 
Naar aanleiding van dit jubileum werd de Heer Kooien een paar weken 
geleden vereerd met de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 



Jubileum D. VAN LOENEN 
Op 24 Juni j l . , was het 40 jaar geleden, dat de Heer D. v. Loenen, 
voorman-draaier, bij Gusto zijn intrede deed. Deze dag ging vanzelf
sprekend niet onopgemerkt voorbij. Op 23 Juni werd de juhilaris door 
bazen en collega's gehuldigd. De cantine was die avond vol belangstel
lenden, wat altijd een maatstaf is voor de populariteit van de jubilaris. 
Namens het Dorusfonds sprak de Heer de W i t en namens de collega's de 
Heer Linkels. De sprekers legden er speciaal de nadruk op, dat de jubi
laris, naast uitstekende vakbekwaamheid, ook een goed hetrouwbaar mens 
en kameraad is, terwijl hij bijzondere verdiensten heeft verworven als 
opleider van de jongere collega's. 
Nuttige geschenken onderstreepten de waarderende woorden, terwijl de 
dochter van de jubilaris bloemen werden aangeboden. 
De volgende dag werd de Heer v. Loenen door de Directie ontvangen en 
gehuldigd. Mr. H . Smulders sprak hem toe en overhandigde hem een ge
schenk onder couvert en de gehruikelijke oorkonde. Bij ontstentenis van 
Mr. Hovingh overhandigde hij hem tevens de legmedaille en het vererend 
getuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 
Tenslotte nog de mededeling, dat i.v.m. dit jubileum, aan de Hr. v. 
Loenen de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
werd geschonken. 

I D E E Ë N B U S 
Aan de Heer G. van Leeuwen werd een premie van ƒ 5,— toegekend voor 
het door hem ingezonden idee, betreffende het vervaardigen van een heitel
geleider, waardoor de beitel niet meer overhit wordt en de hakker kan 
blijven doorwerken. 

P.V. 
In verband met de vacanties en het gesloten seizoen, zal er deze maand 
geen P.V.-blad verschijnen. 
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Jubileum C. E. HADERMANN 
Op 1 Juli j .1. was het 25 jaar geleden, dat de Heer C. E. Hadermann, 
sous-chef van de tekenkamer Werktuigbouw, in dienst trad. 
De Heer Hadermann kwam in 1914 uit België en was ook gedurende de 
periode 1914—1920 hij ons werkzaam. In 1927 kwam hij wederom naar 
Nederland en trad opnieuw bij Gusto in dienst, zodat hij in feite reeids 
een langere diensttijd dan 25 jaar. achter de rug heeft. De jubilaris heeft 
zich steeds doen kennen als een man, die alom geacht wordt om zijn bij
zondere technische kwaliteiten, en om zijn prettig karakter en blijmoedig
heid, zijn grote eenvoud en bescheidenheid. Hij is een van die mensen, die 
grote liefde voor hun werk koesteren. 
In de ochtend van 1 Juli werd de jubilaris en zijn familie door de Directie 
ontvangen en gehuldigd. De Hedr N . Conijn Sr. sprak hem daar toe en 
overhandigde hem als aandenken aan deze dag een gouden polshorloge, 
een geschenk onder couvert en de gebruikelijke oorkonde. Mr. Hovingh 
voerde het woord namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
en schonk hem de legpenning en het vererend getuigschrift, door genoem
de Maatschappij bij deze gelegenheden beschikhaar gesteld. 
Hierna volgde een huldiging door het gezamenlijk personeel in de cantine. 
Ook hier werden door verschillende sprekers waarderende woorden tot de 
jubilaris gericht. Het woord werd gevoerd door de Heren Lieheek, Akker
man, Reynart en Wink, laatstgenoemde namens de personeelvereniging, 
waarvan de Heer Hadermann lid is. Prachtige geschenken vulden de 
gesproken woorden aan, terwijl een bloemenhulde, versierd met de Neder
landse en Belgische kleuren, aan Mevr. Hadermann ten, deel viel. 
De talrijke beambten, die de huldiging bijwoonden, maakten vervolgens van 
de gelegenheid gebruik om de jubilaris persoonlijk de hand te drukken. 

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS 
Van het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis te 's-Gravenhage mochten 
wij het volgende schrijven ontvangen: 
Het Nederlandsche Roode Kruis bericht U hiermede onder dankzegging 
de goede ontvangst van een bedrag ad ƒ 300,—, hetwelk ten behoeve van 
het werk in Indonesië door U is overgemaakt op 15 Mei 1952. _ 
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lTYri|DC|ir "aar VERSCHURE & CO 
MtLl l i j l l i en het VEILIGHEIDSMUSEUM 

Op Zaterdagmorgen, 21 Juni j . l . , om 8 uur startten de kernen van Schie
dam en Slikkerveer vanaf de Koemarkt naar Amsterdam om een bezoek 
te brengen aan Verschure en Co. en aan het Veiligheidsmuseum. 
Te 9.30 uur waren we reeds bij het IJ-veer. Hier hadden we enig opont
houd. Die veerponten zijn door de uitbreiding van Amsterdam-Noord 
wel een danige handicap voor het verkeer. Een tunnel, zoals we die in 
Rotterdam kennen, zou hier geen overdadige luxe betekenen. Precies om 
10 uur, op de afgesproken tijd, arriveerden we bij Verschure, waar ons 
een zeer prettige ontvangst in de nieuwe cantine te beurt viel. De ,.Com
missie-van-ontvangst" bestond uit de Heer v. d. Broek, chef Afd. Per
soneel, de voorzitter van de beambtenkern, de assistent van de Heer 
V . d. Wijden van de bedrijfsschool en last hut not least de Heer Josso, 
voorzitter van Verschure's kern. Toen koffie met gebak en rokerij ge
serveerd waren — dit smaakte na de lange rit — kwam de Heer Ver
schure persoonlijk ons namens de Directie welkom heten. In zijn toespraak 
beklemtoonde hij het grote nut van dergelijke eencursies. Zij bevorderen de 
goodwill, kweken saamhorigheidsgevoel en geven gelegenheid tot onderling 
contact. Onze Kernvoorzitter, de Heer Meijers, beantwoordde deze toe
spraak. 
Hierna begon de rondgang door de fabriek. Met veel interesse werd de 
zaak bekeken, want het is immers wel eens leuk om te zien hoe het er 
bij anderen toegaat. De keurige, zindelijke en met fris groen versierde 
fabriekscantine ontlokte menige jaloerse uitroep, terwijl ook d'e bedrijf-
scholen en het daarbij behorende nieuwe leslokaal bewondering wekten. 
De modelmakerij, geheel afzonderlijk, stal het hart van vriend Groeneweg. 
Na afloop van de rondgang, werden we uitgenodigd de lunch te ge
bruiken in Krasnapolsky. Dit was af. W e geneerden ons werkelijk een 
beetje, want op een dergelijke gastvrijheid hadden we heus niet gerekend. 
Voor de aanvang van de lunch sprak de Heer Josso enkele woorden en 
na afloop bracht de Heer Hellemons namens allen hartelijk dank aan de 
Directie van Verschure voor de daverende ontvangst en aan de vier hier
boven genoemde Heren, die als gastheren fungeerden. 
Inmiddels was het twee uur geworden, dus hoog tijd om naar het Veilig
heidsmuseum te gaan. De bus bracht ons spoedig in de Hobhemastraat. 
W e stelden het op hoge prijs, dat de heren van Verschure hun vrije 
Zaterdagmiddag offerden om ons daarheen te vergezellen. In het Veilig
heidsmuseum, het eigenlijke hoofddoel van onze tocht, brachten wij een 
paar uur door. Na een inleiding in de bioskoopzaal. voerde de begeleider 
ons langs de diverse machines en hun beveiligingen. Op geestige wijze 
gaf hij zijn uiteenzetingen. Het was zeer interessant en deze uren zijn niet 
vruchteloos geweest. Onze kernleden weten nu hoe het wel en hoe het 
niet moet. Zij kunnen hun kennis in de fabriek te nutte brengen, want de 
veiligheidsgedachte heeft, helaas, nog lang niet voldoende ingang gevonden. 
Veel, te veel ongevallen zijn nog te wijten aan onvoorzichtigheid en het 
niet in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. 
Het weer, dat zich bij ons vertrek nogal gunstig liet aanzien, was inmiddels 
abominabel slecht geworden. De hele middag een miezerige regen. Maar 
onze mannen lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en stapten niet van 
hun voornemen af om een rondvaart door de havens en mooie Amsterdamse 
grachten te maken. Hoewel we Amsterdam grauw in de regen zagen. 
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kregen we toch een beeld van die mooie, oude stad, vol roem en grootheid 
uit een ver verleden en levend in het heden. 
Hierna was het weer tijd om de inwendige mens een beetje te versterken. 
Het was een gezellig uurtje na een welbestede dag, zo gezellig, dat velen 
er maar bitter weinig voor voelden om reeds nu afscheid van het lokkende 
Amsterdam op Zaterdagavond te nemen. Er was nog zoveel te zien. De 
Slikkerveerders moesten echter op een behoorlijke tijd afgeleverd worden 
en samen uit, samen thuis, was ook hier het devies. Heer Hellemons 
bleef doof voor alle smeekbeden en heftige betogen, dat de vrouwen toch 
niet vóór 2 's nachts op de terugkeer van hun echtgenoten rekenden. 
En zo ging het weer richting Schiedam, nu echter via Haarlem en de 
mooie omgeving daarvan. 

EXTRA VACANTIE JEUGDIGEN 
Met de „Vandersteng" op excursie 

Op Maandagmorgen, 16 Juni j l . , gingen wij met de bus vanaf het Heem
raadsplein naar Amsterdam om vandaar met de ,,Vandersteng" een 
excursie te maken op het IJsselmeer. Het weer was best, al kwam er later 
op de dag iets meer bewolking. Op de boot werden we ontvangen door de 
kapitein die ons, na een korte toespraak, indeelde in drie groepen, n.1. 
A, B en C. Groep A had het eerst de wacht. Zij moest de hofmeester 
helpen met het klaarmaken van het middagmaal. Groep B ging met de 
kapitein naar de hrug, radio- en kaartenkamers. Groep C volgde de 
machinist naar de machinekamer. Het schip heeft twee motoren voor de 
aandrijving van de twee schroeven en een hulpmotor voor de dynamo. 
In het kombuis staat een met olie gestookt fornuis en erboven een venti
lator, die alle vuile dampen en rook naar buiten zuigt. Op de brug kon 
je zien hoe het kompas werkt en het draaiende ruitje om bij regen de 
druppels eraf te slingeren. In de radiohut konden wij op drie golflengten 
de gesprekken afluisteren. Toevallig werd de ..Vandersteng" ook opgeroe
pen via Scheveningen voor een gesprek met Rotterdam, 's Middags werd 
koers gezet naar de Zuiderzeewerken. Deze liggen midden in het IJssel
meer. Het is een eilandje met een haven, waar de baggerschepen kunnen 
aanleggen om geleegd te worden door grijpers, welke de dijk verder trekken. 
Na deze bezichtiging, voeren we naar het stadje Hoorn, waar we ca. 
16.45 uur aankwamen. Na gegeten te hebben mochten we de stad in. 
Daar was niets te beleven, behalve voor hen, die interesse hebben in oude 
gevels, gebouwen en poorten. Om tien uur moesten we weer aan boord 
zijn. De volgende morgen ging de tocht naar Enkhuizen, waar we het 
Zuiderzeemuseum bezichtigden. Hier zagen we veel interessante dingen, 
te veel om allemaal te beschrijven. Na uitgekeken te zijn, zijn we weer 
weggevaren om niet eerder dan bij het bereiken van de vuurtoren van 
Marken stil te liggen. Hier kregen we les in roeien. Na de les werd er 
een kleine wedstrijd gehouden. Toen iedereen weer aan hoord was, zetten 
we het laatste gedeelte in naar Amsterdam, waar we om ca. 17.30 uur 
aankwamen. 
De bus bracht ons weer vlug naar huis. 
Deze beide dagen zijn voor ons zeer prettig, nuttig en leerzaam geweest. 
We zullen er nog lang aan terug denken. Ook zijn we zeer dankbaar voor 
.de prima leiding en organisatie. 

A. K R O W I N K E L . 
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VACANTIE I 
Is er iets aantrekkelijkers in een mensenleven dan vacantie? Op school al 
vormen de vacanties wekenlang het gesprek van de dag. Naarmate men 
ouder wordt worden de gesprekken diepzinniger en de plannen breder 
uitgesponnen, vooral nu bijna iedereen de beschikking over een aantal 
dagen vacantie heeft. 
Vroeg in het jaar wordt er al geïnformeerd naar de datum, waarop de 
vacantie in het bedrijf wordt vastgesteld. Als eenmaal die datum is vast
gelegd, beginnen de plannen, welke vooraf waren gemaakt, vaster vorm 
aan te nemen en gaat men links en rechts informeren naar prijzen en 
ligging van vacantie-verblijven, of anderszins. De een wil naar het strand, 
de ander prefereert bos en heide. Weer anderen stippelen een tocht uit, 
welke per fiets of brommer gemaakt kan worden. Hierbij dient weer reke
ning gehouden te worden met slaapgelegenheid, waarvoor te voren moet 
worden gecorrespondeerd met Jeugdherbergen, natuurvriendenhuizen, enz. 
Dan zijn er wier hart uitgaat naar het water. Zeilers en hengelaars gaan 
hun spullen, welke zij nodig hebben om hun sport en vacantiegenoegens te 
beleven, opknappen en aanvullen. 
Weken en maanden zijn gevuld met allerlei kleinigheden, welke de vacantie 
kunnen doen slagen. 
Dan volgt het wachten en hopen. Wachten op de hevrijdende datum en 
hopen op warm en droog weer. Het weer, de onberekenbare factor, die 
al menige vacantie deed mislukken en letterlijk en figuurlijk in het water 
deed vallen. 
Naarmate de vacantie-datum nadert, verandert ook de geest in het bedrijf. 
Dit komt vooral tot uitdrukking enkele dagen voor de vacantie. Men is wat 
joliger en behulpzamer, dan normaal en men laat wat meer over zijn kant 
gaan. 
Als dan eindelijk het signaal gegeven wordt, waarmee de werktijd be
ëindigd is en de vacantie een aanvang neemt, begint de uittocht. Dan 
wordt werkelijk wat maanden tevoren in gedachten reeds is beleefd en 
wat herhaalde malen werd besproken, thuis en op het bedrijf. Afgeschud 
worden de spanningen, waaronder de menselijke geest en lichaam weer 
een jaar hebben geleefd. Men duikt onder in een roes van rust en ont
spanning, waarin krachten worden verzameld om de komende periode te 
kunnen aanvangen en volbrengen. 
Wi j wensen allen, van hoog tot laag, een prettige vacantie toe. 

G. M . 

VACANTIE 11 
Een van onze medewerkers, G. M. , schreef zijn gevoelens over de vacantie 
neer. Het heeft dus geen zin daarover nog meer woorden op papier te 
zetten op gevaar af, dat men ze toch niet leest. Immers, als dit Zeskant 
verschijnt, is de vacantie-datum voor de fabriek al heel nabij en gaan ook 
de meeste beambten zich voor dit feest opmaken, al zijn er ook al een 
aantal, die reeds eerder de vacantiegeneugten smaakten. En onder die 
vacantie-stemming is het gevaar niet denkbeeldig, dat het Zeskant, dat 
toch ook een onderdeeltje van het bedrijf uitmaakt, lustig in een hoek 
terecht komt en daar vergeten en ongelezen blijft liggen. Op dit ogenblik 
heeft men wel andere zaken aan het hoofd en al wat aan het bedrijf 
herinnert, is taboe in deze abnormale tijd van wachten op het hevrijdende 
signaal, zoals G. M . dat zegt. 
Toch hoopt de redactie, dat er nog velen zijn, die het Zeskant even door-
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bladeren en, gezien de geestesgesteldheid, waarin alleen nog maar met 
vurige letters het woord V A C A N T I E door de gedachten zweeft, zich 
zullen laten verleiden om de stukjes, waarboven dit magische woord prijkt, 
even te lezen. 
En, om nu niet al te veel van Uw geduld te vergen, komen wij maar 
direct met ons verzoek in huis vallen. Het gaat natuurlijk weer om bijdra
gen voor ons blad. Begin nu niet meteen het hoofd te schudden, maar 
wees ook eens een keer coulant. We zouden gaarne, na de vacantie ons 
blad eens ter afwisseling vullen met de belevenissen van onze vacantie-
gangers.'Het kan leerrijk en tevens leuk zijn om eens te horen hoe anderen 
die tijd hebben doorgebracht en beleefd. 
De een heeft iets komisch meegemaakt, de ander stond in bewondering 
voor een mooi stuk natuurschoon, de derde kan iets vertellen over henge
len, een vierde over watersport, enz. enz., maar te vertellen is er altijd wat, 
als men maar wil . Het behoeft heus niet mooi te zijn, we verlangen geen 
letterkundige producten, geef slechts in Uw eigen bewoordingen weer, wat 
U hebt gedaan of meegemaakt, zoals U het ook aan Uw vrienden en ken
nissen vertelt. 
Velen maken in hun vacantietijd ook foto's. Als U naar Uw mening een 
aardige kiek hebt gemaakt, sta er dan een af aan de redactie. Dat is toch 
niet veel gevraagd en U doet er anderen een groot genoegen mee. 
Mogen we dit keer op Uw aller medewerking rekenen? 
W e nemen aan van wel en wensen allen bij voorbaat een gelukkige zon
overgoten, ideale vacantie toe. H. 

AFSCHEID 
Op Zaterdag, 7 Juni j l . , na beëindiging van de werktijd, namen de Heren 
B. V . d. Hengel en T. Schouwenburg afscheid, wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
Hoofdbaas Bakker sprak de scheidenden toe, namens de Heer Conijn, die 
tot zijn spijt verhinderd was aanwezig te zijn. Spreker memoreerde, dat 
het jammer was voor v. d. Hengel de Werf niet te kunnen verlaten, 
zoals hij er gekomen was, daar hem tijdens zijn werkzaamheden een arm 
werd afgereden door de kraan. Schouwenburg is minder ongelukkig ge
weest. Deze gaat gezond en wel heen. Hij wenste hen toe, dat zij nog 
vele jaren van een welverdiende rust zullen mogen genieten. 
De voorzitter van de Kern, de Heer Verboom, voegde de scheidenden 
eveneens hartelijke en waarderende woorden toe. Hij zei o.a. respect 
te hebben voor harde . mannen als v. d. Hengel, die, toen het ongeluk 
gebeurde en hij zeker wist, dat hij een arm zou moeten missen, toch bij zijn 
positieven bleef en nog commandeerde: zus en zo moet je doen. 
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Daarna overhandigde hij een klok aan de Heer Schouwenburg en een 
horloge en een sigarettenkoker, beiden met inscriptie, namens het gehele 
personeel van Gusto Slikkerveer. 
Ook de Heer G. Bakker wilde niet achterblijven en richtte enige afscheids
woorden tot hen. 
De voorzitter van de P.V. overhandigde aan v. d. Hengel een sigaretten
pijpje als aandenken aan zijn lidmaatschap van de P.V. 
Mede namens Schouwenburg, zegde v. d. Hengel allen hartelijk dank voor 
de waarderende woorden en de geschenken, welke zij in ontvangst hadden 
mogen nemen. De secr. der P.V. 

IN MEMORIAM J. MIDDENDORP 
Op 16 Augustus 1951 werd onder grote belangstelling af
scheid genomen van baas Middendorp. Vergezeld van onze 
beste wensen voor een welverdiende, lange rustperiode, ging 
hij toen heen. 
Dit heeft niet zo mogen zijn. Onze welgemeende wensen 
gingen, helaas, niet in vervulling. 
Op 16 Juni 1952 hebben we hem ten grave gedragen. De 
ziekte, waaraan hij lijdende was, heeft hem gesloopt en ten 
slotte overwonnen. 
De overledene heeft 31 jaar lang de belangen van de Werf 
gediend op meer dan voorbeeldige wijze. 
In onze gedachten zal baas Middendorp blijven voortleven. 
Hij ruste in vrede. 

^dankbetuigingen 
Ik betuig langs deze weg nogmaals mijn dank aan Directie, chefs, bazen 
en collega's voor de betoonde belangstelling en de fraaie geschenken, 
welke mij ten deel vielen ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienstjubileum. 

G. J. KOOLEN. 

Hiermede betuig ik Directie, Chefs, Bazen, Collega's en verder allen mijn 
hartelijke dank voor de hulde, cadeaux en hloemen, die ik ter gelegenheid 
van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. 

D. V A N LOENEN 

Ondergetekenden betuigen hiermede hun oprechte dank voor de waarde
rende woorden en de fraaie geschenken, welke zij bij hun afscheid van de 
werf in ontvangst mochten nemen. 

B. V . d. HENGEL 
T . SCHOUWENBURG 
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(Vervolg Alg. gedeelte) 

FOTO'S VAN OVERZEE 

Op eigen kracht over de 
oceaan, enthousiast begroet 
door de eigenaars en thans 
reeds bijna een jaar in bedrijf. 
Dat is de — nog korte — 
levensgeschiedenis van CO 
119—122. 
Bovenstaande foto's zijn geno
men bij de overname in Santos, 
Brazilië van CO 119—122, 
zeilvarende motorhoppers, welke in het vorige jaar werden afgeleverd. De 
overname vond plaats onder grote belangstelling van de plaatselijke 
autoriteiten en functionnarissen van de Companhia Docas de Santos, het 

semi - overheidshavenbedrijf. 
B . Onmiddellijk daarna wer-
' li h den de hoppers in gebruik 

O l! _ t. genomen. De tweede foto 
_ ; t ' i laat U de hoppers zien aan 

de kade. Er achter staan de 
oude kadekranen, bij de af
braak waarvan de eveneens 
door I.H.C. HOLLAND ge
bouwde 150 tons drijvende 
bok ..Sansao" (CO 118) een 
belangrijke rol speelt, of heeft 
gespeeld. 
Het is moeilijk te realiseren 
dat deze 4 hoppers, met de 
bijgeleverde emmermolen, 
reeds meer dan een jaar in 
bedrijf zijn. Straks is het weer 
zover dat de sleepboot voor 
Santos (CO 250) hen zal 
gaan volgen. Met de stan

daardzuigers CO 134 en 142 en de ook in houw zijnde emmermolën 
voor Porto Alegre neemt Brazilië al een belangrijke plaats in onder de 
landen die de I.H.C. H O L L A N D in de laatste jaren bedient. 
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EEN SLEEPBOOT DIE ER ZIJN MAG 
Tussen de rits opdrachten welke H E T Z E S K A N T No. 5 (Mei 1952) 
vermeldde, staat even bescheiden als de rest de CO. 253. 
Over deze sleepboot voor Egypte — zoals het daar heet — is toch wel 
wat meer te zeggen. Immers als we de Engelse vakbladen mogen geloven, 
dan wordt dit de sterkste sleepboot ter wereldl Nu, zet U dan als goed 
IHC-er niet meteen een borst die haast barst?! 
Het geval zit zo. Het wereldbekende Suez-Kanaal, hoe geweldig ook, 
is in onze tijd eigenlijk ontoereikend voor de moderne oceaanreuzen. 
Vooral de z.g. Super-tankschepen, knapen van 30, 40 ia 50.000 ton 
hehben in geladen toestand zo'n grote diepgang, dat het Suez-kanaal 
feitelijk te ondiep is. Het gevolg is dat zulke kanjers daar niet volle 
kracht kunnen varen; maar juist door de sterk verminderde snelheid 
luistert zo n kolos soms niet meer voldoende naar zijn roer, vooral bij 
zijwinden. En dan gebeuren er allicht narigheden in de scheepvaart. 



bijv. dat het grote schip vastloopt op de schuin oplopende kanaalbodem. 
Vloed is er niet in het kanaal, schroeven achteruit draaien baat niet. 
Daar zit-ie, een lastpost voor zichzelf en voor het verkeer. 
En daar moet de Kanaal Maatschappij nu net niks van hebben; ze heeft 
dan ook verschillende sleepboten bij de hand om het zaakje rap te 
klaren, kleine en grote, denk maar aan onze CO's 143 f/m 146, (elk 
300 pk, door De Klop behandeld) en CO. 184 (1200 pk, in aanbouw 
bij LSZ.) 
Maar zo'n'vastgelopen gevaarte van tegenwoordig trekt zich hiervan soms 
niets aan, zelfs moeten de bestaande sterkste boten van 1500 pk meermalen 
elkaar helpen om een vastloper vrij te krijgen. Tenslotte verdroot dit de 
Maatschappij zozeer, dat ze een radicale oplossing wenste en als gevolg 
daarvan werd na inschrijving en uitvoerig overleg, ook in Egypte, de 
IHC. vereerd met de opdracht, onze CO. 253, om een sleepboot te maken 
van 4500 pk; toch wel een krachtfiguur, nietwaar! 
De twee schroeven worden elk aangedreven door een 8-cylinder SMIT-
M.A.N. motor van 2250 pk; fahrikant is J. & K. Smit. Voor ons zijn 
deze ook in ander opzicht „de sterkste'" omdat de IHC nog nooit motoren 
van hoger vermogen heeft vervaardigd. 
Als de CO. 253 eenmaal beet zal hebben, kan hij zonodig rustig 5 etmalen 
aaneen sjorren. Vrees voor breuk van de sleeptros hoeft U niet te 
hebben, want een speciale bufferinrichting volgens IHC-patent zorgt 
ervoor dat de geweldige trekkracht zelfs hij zware schokken geen stukken 
maakt. 
En dat is bij slepen heel wat waard; denk maar eens wat een spanning 
er ontstaat als in zware zeegang de sleeptros strak valt. 
Er is nog meer bezienswaardigs aan boord. Wat zegt U van een 50 tons 
kaapstand, twee omkeerbare „Kamewa" driebladige schroeven, een brand-
bluspomp die in een uur 150.000 1. water boven op de Utrechtse dom 
brengt? Radar en radio, vier zoeklichten, trossenberging, royale verblij
ven, drie hulp-Diesel dynamo's, elk met een 5-cylinder M.A.N. motor, 
een reeks pompen en allerlei andere nuttige toebehoren vinden alle hun 
plaats in een casco van 46 X 12 X 5,50 m, waarvan U hier een voor
lopige afbeelding ziet. 
We zullen gezamenlijk trachten er een succesnummer van te maken, 
niet alleen omdat iets anders onze eer te na zou zijn, maar als nuchtere 
Hollanders denken we ook aan lijfsbehoud; U weet wel... het Suezkanaal 
is niet diep meer, en het baggermateriaal is er nou ja, laten we 
zeggen: vrij bedaagd! Dus, wellicht, een kans voor Nederland, voor ons 
zelf; Exporteren! Ook voor die kans dus werken, nu al, LSZ en JKS 
als eendrachtige IHC-ers aan de CO. 253. J. K. 

umuhhn am WF R KI nnwFmwFRiiKFRINCi 
Geen krant of tijdschrift, waarin niet zo nu en dan het ,,zetfoutduiveltje" 
zijn boos spel speelt. 
Zo had dit duiveltje ons te grazen, toen wij de vorige keer over de 
werkloosheidsverzekering schreven. 
De werkloosheidswet, waarover wij het hadden, is van 1949. 
Dat is niet nieuw meer, doch niet zo oud, als het duiveltje ons wilde 
doen geloven: er stond namelijk 1934. 
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En dan de uitkeringen. Er stond, dat voor gehuwden en kostwinners 
88 % zou worden uitgekeerd bij volledige werkloosheid. Dit moet zijn 
80%. 
U ziet het, het duiveltje keek zwaar om het hoekje! 
En nu wij het toch over deze werkloosheidsverzekering hebben, mogen 
wij er nog op wijzen, dat de premie, sedert wij er de vorige keer over 
schreven, in gunstige zin voor ons iets is gewijzigd. De totalte premie, 
die wij zullen betalen, is niet 2 %, doch 1.9%. 
Inmiddels hebben wij gehoord, dat deze 1.9 % voor ons gecompenseerd 
zal worden. Deze aanvulling zal misschien niet in alle bedrijven in de
zelfde vorm worden gegeven. ' In ieder geval wordt ook de vorm gebruikt 
van een bijslag van 1.9% op het bruto-loon. 
Geven wij dit tenslotte in een voorbeeld, dan zien wij het volgende; 
A verdient ƒ 50.— loon per week. Zijn totaal aandeel in de premie voor
de werkloosheidsverzekering bedraagt 1.9% = 95 cent. 
Zijn bijslag wordt dan dus 95 cent. 
Het bruto-loon voor A bedraagt dan ƒ 50.95. 
A is premie verschuldigd over loon en bijslag tezamen, is 1.9 % van 
ƒ 50.95, dus een bedrag van 97 cent. 
Dit bedrag dient te worden ingehouden op het loon. 
A ontvangt, afgezien van loonbelasting en andere inhoudingen, ƒ 50.95 
verminderd met 97 cent is ƒ49.98. 
Wi j hopen dat het U allen nu duidelijk is. 

In het nummer van Mei hebben wij 11 iets verteld over de zelf' 
leegzuigende hopperzuiger volgens het L.S.Z.-patent. Dit was zo'n 
beetje de voorloper van een regelmatige artikelenreeks over ver
schillende typen van baggerwerktuigen, welke de Redactie U hoopt 
voor te zeiten. Iedere maand komt één soort werktuig onder de loupe. 

De emmerbaggermolen vindt zijn oorsprong in het baggerwiel van Leonardo 
da Vinei, dat niets anders was dan een tussen twee bootjes aan een as 
bevestigd kruis met vier gelijke benen. Aan ieder been was een schepje 
bevestigd. Wanneer het kruis rondwentelde, kwamen de schepjes achter
eenvolgens in de bodem, draaien gevuld omhoog om bij het weer dalen 
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na het hoogtepunt hun inhoud te ledigen in een vletje, dat achter het 
baggerwiel aandreef. 
De volgende stap in de richting van de baggermolen was de bekende 
Amsterdamse moddermolen, waarvan U in één der komende nummers 
van „Het Zeskant" een beschrijving zult vinden. Dit houten werktuig 
vertoonde ook uiterlijk al veel gelijkenis met de ons bekende baggermolen. 
De emmerbaggermolen zelf is thans ruim een eeuw oud en het grond
principe heeft in die tijd weinig verandering ondergaan. De meest voor
komende stationnaire baggermolen heeft een langwerpig ponton met rechte 
hoeken. In het midden op de ponton staat een constructie, de hoofdbok, 
waaraan de emmerladder is opgehangen. De beun, (dat is een langwerpige 
uitsnijding in de ponton) geeft de emmerladder gelegenheid om de bodem 
te bereiken. Boven de beun staat de ladderlierstok, waaraan het onder
einde van de ladder is opgehangen met kabels. Een lier, die de kabels viert 
of intrekt, zorgt voor het ophalen en neerlaten van de emmerladdér en 
regelt zodoende de baggerdiepte. 
De emmerladder zelf is een stalen geraamte, waar overheen de emmer
ketting zich beweegt. Op de ladder zitten daartoe een aantal leiroUen. De 
emmerketting bestaat uit een aantal aan elkaar geschakelde emmers, meestal 
met tussenschalmen. Bij de tinmolens en rotsmolens zijn de emmers echter 
direct aan elkaar verbonden. De emmerketting wordt aan de bovenzijde 
van de emmerladder omhoog getrokken door een draaiend vierkant of 
vijfkant, dat bovenop de hoofdbok is opgesteld. Dit vijfkant wordt aan
gedreven door de hoofdmachine of electromotor. 
Dit vierkant of vijfkant, ook wel boventuimelaar genoemd, vat een emmer 
aan en kiept hem, al doortrekkende, om. De inhoud welke de emmer heeft 
verkregen bij het in de grond happen aan het ondereinde van de emmer
ladder, wordt nu uitgeschut in de centrale stortbak en belandt via de 
stortgoot in de transportbak, een soort van open praam, welke langszij ligt. 
Gedurende het baggeren beschrijft het ondereinde van de eramerladder een 
zijwaartse beweging over de rivierbodem. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door de zgn. verhaallieren. De baggermolen ligt meestal verankerd aan 
zes kabels, die naar de verhaallieren geleid worden. Door deze ankerkabels 
in te trekken of te vieren vanaf de lieren, waarbij de bakboordlier het 
tegenovergestelde doet van de stuurboordlier, beweegt het schip en dus 
ook het ondereinde van de emmerladder zich van de ene zijde naar de 
andere. Op dezelfde wijze worden voor- en achterwaartse bewegingen 
uitgevoerd met de voor- en achterdraden. Zodoende is het mogelijk een 
bepaald bodemoppervlak systematisch af te baggeren. 
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KIJKJE OVER 
„De Schakel" brengt een onderwerp te berde dat ons allang op de maag 
drukt. Nu is het ons niet geheel duidelijk waarop de Schakelredacteur 
doelt wanneer hij zegt: „Toen hij het nummer draaide en zijn naam 
genoemd had, wist hij door te vragen, met wie hij sprak. Hij merkte toen 
dat hij te lang met hem gesproken had". Dit, geachte lezers, is ons (te) 
duister. 
Wi j , die uit hoofde van onze functie (wie lacht daar?) nog al eens 
telefoneren ook met I.H.C.-werven, staan echter steeds weer verbaasd 
hoeveel werven „Hallo" en „Ja" heten. 

Men verwijt ons weieens dat wij steeds (met gedeeltelijk andere woorden; 
voortborduren op hetzelfde stramien. Nu, dat doen wij ook wel (een 
beetje). De oorzaak daarvan is echter dat bij de werven het leven zich 
ook steeds afspeelt volgens hetzelfde patroon. Of niet soms? Bij J. & 
K. is nu een aardige gewoonte ontstaan. Een juhilaris ontving een vulpen 
(met inscriptie) en een vermaning om kopij voor ,,Het Zeskant" te 
produceren, 's Kijken of er voor ons wat afvalt. 

,,Die voeten van mij die weten wat" hoorde een redacteur van Conrad-
Stork onlangs een vriend zeggen. Die opmerking werd gelanceerd door 
iemand die steeds zijn voeten stootte. Zo stoot een (vage) vriend van 
oris overal zijn hoofd. Waaruit wij zo vrij zijn af te leiden dat 's mans 
hoofd het een-en-ander weet. „Veiligheid (wij citeren weer Conrad) gaat 
niet zonder hersenwerk". W i j herinneren ons perioden in ons leven, dat 
veiligheid uitsluitend op voetenwerk berustte. En rap ook. 

Dat het bestuur van Gusto's Personeels Vereniging op 15 Mei 's avonds 
in een lege cantine op een droogje bijeen kwam, zal U merkwaardig 
voorkomen. Met zo'n bestuur zou 'm cantine allesbehalve leeg moeten 
zijn. En dat droogje, dat gelooft men toch niet, bestuur. Gelukkig dat 
het(zelfde) bestuur op 30 Mei d.a.v. blij kon zijn. Na de (droge) regen, 
bestuur, komt weer blije zonneschijn. Alhoewel ook ons de (blije), 
(natte) Schiedammer regen zeer, zeer lief is. 

Dat in de kern van De Klop een Heer De Krijger zit, lijkt ons niet 
van betekenis ontbloot, indien U ons die uitdrukking niet kwalijk wilt 
nemen. Wellicht zit er in die naam iets symbolisch en samen met de 
in April j.1. gesignaleerde, goed van de tongriem gesneden voorzitter, 
zal deze krijger zonder twijfel het nodige kunnen doen. Niet dat wij 
de Kr. en de voorzitter (of is het dezelfde?) persoonlijk kennen, maar zij 
zijn ons nader geworden uit de verzen van Gédégé. 

Tenslotte is daar L.S.Z. (deze zaak heeft geen filialen), waar men een 
ernstige ziekte heeft beteugeld. De calteritis, waarvan de symptomen o.a. 
zijn een overmatige levendigheid en koortsachtig gedrag, is geweken. 
Voor het eerst sinds weken zijn geen nieuwe gevallen geconstateerd. (De 
Galtex Rupat is namelijk in looppas gereed gemaakt en afgeleverd.) De 
veldwachter is nu weer thuis, en de dijk (DE dijk) is vrijgegeven voor 
alle verkeer. 

84 




