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BIJ DE VOORPAGINA 
Alweer een foto van een stuk 
roest, zult U misschien verbolgen 
uitroepen. Hebben ze daar bij de 
I.H.C, niet eens een leuke foto? 
Inderdaad bezitten wij iets derge
lijks wel, maar publiceren dat 
niet, omdat een personeelsorgaan 
geen moppenblaadje is. Maar 
vindt U deze foto, gemaakt van 
U w werk, dan zo slecht? Nee 
toch? 

Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industricele Handelscombinatie Holland 
gevestigd in Den H a a g . Het verschijnt 
iedere maand op de Ie Vrijdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I .H .C . H O L L A N D verenigde 
bedrijven vindt gratis p laa ts . De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firraa-redakteuren: A. H . W . Pellen 
(Conrad-S tork) . M. W i n k (Wer f Gusto) . 
W . C. Boer (De Klop) , B. v. Duinen 
(J. 6 K. Smit) . J. Koutstaal (L. Smit ö 
Zoon) en R. Lafèbre (Verschure) . 

Er is maar één plank^ 
dia mag door^wlaperi^ 
dm springplank In het 

zwembad! 

O is het ongeval . Daarvan gebeuren er altijd nog veel te veel. Niet alleen bij andere 
ondernemingen, maar ook bij ons. 

P is de plank, waarop één man veilig kan staan. Gaat ge er echter met z'n drieën op 
staan, dan krijgt later de plank de schuld! 

Q is de qualiteit van het gereedschap. Zorg voor goed gereedschap. Als het slecht wordt , 
gaat het dan omruilen voor beter. 

R is het ruim van een schip in aanbouw. Er zijn al heel wat mensen ingevallen. Z o r g . 
dat het U niet overkomt. 

S is de stilte, die valt na een daverende slag. Die stilte betekent soms het droevig einde 
van een hoopvol begonnen dag. 

T is de takel boven U w hoofd. Zorg dat die in orde is, anders vallen er doden. A2 



W. VAN DER G A A G 
geb. 7-9-1879 gest. 8-3-1957 
Met het overlijden van de Heer W . van der Gaag, oud-
Directeur van J. & K. Smit, is weer één van de oprichters 
van de Industrieele Handelscombinatie ,,Holland" heen
gegaan. 
Hoewel hij in 1949 als Directeur aftrad, leefde hij daarna 
nog intens met de I.H.C. mee. 
Door zijn gedegen kennis op technisch gebied heeft hij veel 
bijgedragen tot de goede naam van de I.H.C.-producten. 
In de technische sector kenmerkte de Heer van der Gaag 
zich door een zeer helder verstand, in het bijzonder door 
zijn kennis van pompen en van stoommachines. Hij was de 
eerste, die pompen met gesloten waaier toepaste. 
Hij was een prettig mens om mee samen te werken en door 
zijn grote hulpvaardigheid ontstond er warme vriendschap 
met allen, die met hem in contact kwamen. 
Zijn opbouwende arbeid in I.H.C.-verband verricht, zullen 
wij steeds blijven waarderen en wij geven aan zijn familie 
de verzekering, dat zijn heengaan diep door ons wordt 
betreurd. 

Ir. W. van Beelen. 



W 1 ] R K AAIX D E W I M K E L 

OPDRACHT VOOR NOORWEGEN 
( C O . 377/378) 

Hoewel de eerste contacten van de bewoners van de lage landen met de 
Noormannen van niet al te prettige aard waren (overigens is dit ook al
weer enkele eeuwen geleden), moet worden geconstateerd, dat de situatie 
in de twintigste eeuw belangrijk beter is. Na 1900 hebben de I.H.C.-werven 
meermalen schepen voor onze vrienden in het Noorden mogen bouwen. 
Een speciaal voor ons van belang zijnd bewijs voor de prettige verhou
dingen wordt geleverd door de belangrijke opdracht, die de I.H.C. onlangs 
mocht boeken voor de bouw van twee motorkoelschepen voor Noorse 
rekening. 
De voorgeschiedenis is kort maar hevig geweest. In oktober 1956 werd 
door een Noorse rederij contact gezocht met de I.H.C. en in januari was 
alles in kannen en kruiken. Gezien de omvang van de opdracht kan men 
zich wel voorstellen, dat er gedurende de tussenliggende maanden behoor
lijk wat werk is verzet door de ontwerp- en calculatieafdelingen, terwijl 
cok de financiële experts menig zweetdruppeltje hebben moeten laten. Het 
resultaat is echter alleszins de moeite waard; een mooie opdracht, die 
weer enkele jaren werk betekent voor Verschure. 
Nu nog enkele opmerkingen over de schepen zelf. Ze zijn bestemd voor 
het vervoer van fruit tussen Ecuador en Noord-Amerika en moeten dus 
aan enkele speciale eisen voldoen. 
De drie ruimen zijn alle geheel geïsoleerd en voorzien van een koeling 
d.m.v. gekoelde lucht. In de machinekamer is een freon-koelinstallatie 
gemonteerd, die zodanig is bemeten, dat eventueel ook vlees kan worden 
vervoerd bij een temperatuur van — 12° C. 
Voor de voortstuwing is een 5000 pk M.A.N.-dieselmotor geïnstalleerd, 
die het schip een dienstsnelheid van ca. 16,3 knopen zal geven. 
De hoofdafmetingen zijn: 

Lengte over alles 114,80 m 
Breedte 16 m 
Holte 11,33 m 
Totaal laadruim-inhoud voor fruit 175,000 cu tt. 
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Wij hopen binnenkort het algemeen plan van deze schepen te kunnen 
laten zien. 

' Ier twijfelen wij er niet aan, dat onze collega's van Verschure hun 
: i zullen doen om schepen te bouwen, waarvan de eigenaar straks een 

', :den klant van I.H.'C.-HoUand zal blijven. 
h. D. (Verschure). 

Donderdag 28 februari, 's middags tien over vijf, vond op de werf van 
J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek de tewaterlating plaats van de cutter
zuiger „Iraq 2", bestemd voor de N.V. Hollands Aannemingsbedrijf Zanen 
en Verstoep. 
Bij de tewaterlating, welke een eenvoudig karakter droeg, werden op
drachtgeefster en bouwwerf door haar directies vertegenwoordigd. 
De ,,Iraq 2" is een demonteerbare 600 mm cutterzuiger, hoofdafmetin
gen 31,50 X 7,75 x 3,00 m; de maximum baggerdiepte bedraagt 10,00 m. 
De aandrijving zal geschieden door drie stuks 12 cilinder 500 pk Cater
pillar dieselmotoren, waarvan twee stuks dienen voor directe aandrijving 
van de zandpompen en één voor diesel-elektrische aandrijving van de 
cutter en de hulpwerktuigen. 
De zuiger is bestemd voor werkzaamheden in Irak waarheen hij t.z.t. in 
secties zal worden verscheept. 
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DE WONDERWERELD 
VAN DE ORGANISCHE SCHEIKUNDE 

Men kan dit spel met de kubussen nog 
verder voortzetten, te beginnen met 
butaan, C4H10. Als we inplaats van een 
lange ketting te maken drie van de 
koolstotatomen op onderstaande wijze 
met de vierde verbinden, krijgen we 
een andere molekule (zie fig. 6), het 
iso-butaan, waarvan de structuurfor
mule er zó uitziet: 

H H H 

H - ;—H 

Fig. 6 
Iso-butaan 

(QHi»; 

De koolstofatomen in de bovenstaande formules hebben 
zeggen met één hand vast. Ze kunnen dat ook met twee 
fig. 7) . 

H H H 

elkaar om zo te 
handen doen. (zie 

c = c 

H li 
Fig. 7 Aethyleen 

Dit C2H4 is de meesten van onze lezers ook bekend en wel onder de naam 
aethyleen. Met aethyleen als uitgangspunt laat zich ook weer een hele 
serie koolwaterstoffen opbouwen, maar alleen de eerste twee koolstof-
atomen vertonen steeds de dubbele binding. 
Als we de vergelijking van hierboven nog verder mogen uitwerken, kunnen 
we zeggen, dat twee koolstofatomen elkaar tenslotte nog met drie handen 
mogen vasthouden. 
De struktuurformule ziet er zo uit: 

H — C = C — H 
U en wij kennen dit spul onder de 
naam Acethyleen (C2H2)-
Verder is er nog de mogelijkheid, 
dat de atomen koolstof geen keten, 
maar een kring vormen, van drie, 
vier of zes atomen. Het laatste 
geval komt in de natuur heel vaak 
voor, misschien wel omdat die kom-
binatie zeer stabiel is. Nevenstaan
de tekening laat zien, hoe men 
zich zo'n cyclische molekule (kring
vormig) kan voorstellen, (fig. 8). p.^ g Benzol 

• waterstofbindingen 

O eigen elektronen v. d. koolstof atomen 



Het is altijd moeilijk de betekenis van iemand voor een bepaald bedrijf 
vast te stellen. Zelf hebben we natuurlijk het gevoel onmisbaar te zijn. 
Als we menen tekort te worden gedaan neigen we naar dezelfde reaktie, 
die we van de jeugd kennen. Als vader, tot het uiterste getergd, zoon-lief 
over de knie heeft gelegd, zal zijn telg denken of zeggen: Wacht maar, 
ik loop lekker weg en dan zal je er spijt van hebben. Of we nu jong 
zijn of oud, we zien onszelf nu eenmaal altijd als het middelpunt waar 
de aarde omheen wentelt. 
Het bezwaar van op die wijze middelpunt te zijn is dat we de dingen 
altijd uit dezelfde hoek zien. W e zien niet de wereld, maar onze wereld. 
Z o zien wij ook het bedrijf waarin wij werken vanuit onze eigen gezichts
hoek, dat kan niet anders. Daardoor ontstaat de neiging te menen dat 
dat de enige manier is om de dingen te zien. Daarom is vakantie zo 
nuttig, zowel voor het bedrijf als voor de mens zelf. Voor het bedrijf 
omdat niets zo schadelijk is voor een goede gang van zaken als om mede
werkers te hebben, die automaten zijn geworden, die geen nieuwe mogelijk
heden meer zien en hun wereld aanvaarden zoals zij is. W a t de mens 
vooral van het dier onderscheidt is zijn vermogen om op grond van zijn 
denken nieuwe wegen in te slaan. De mens kan scheppend denken, nieuwe 
samenhangen ontdekken, veranderen. Als Iets gedurende tien jaren op een 
bepaalde manier is gebeurd wil dat niet zeggen, dat die werkwijze ook 
vandaag nog de beste is. W e gaan er maar al te vaak vanuit, dat als er 
iets veranderd moet worden een ander dat wel zal zeggen. Als het eenmaal 
zover is gekomen, is het de dood in de pot. Op dat ogenblik is de mens 
tot machine geworden. 
De vakantie biedt ons de mogelijkheid uit die sleur vandaan te komen. 
Dat is ook voor onszelf belangrijk, want werkelijk genieten van het leven 
kunnen we alleen als we plezier in ons werk hebben, en sleur en dat 
plezier gaan nu eenmaal niet samen. Vakantie is daarom dienst en het is 
nuttig die zo goed mogelijk te vervullen. Niemand kan een ander vertellen 
op welke wijze hij zijn vakantie het best kan doorbrengen. Dat hangt 
helemaal af van persoonlijke geaardheid, belangstelling en van de om
standigheden. 
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De grondslag voor iedere goede vakantiebesteding is verandering. W e 
moeten ons losmaken uit onze dagelijkse omgeving. De een zal het heerlijk 
vinden om thuis te blijven, omdat zijn werk meebrengt dat hij zelden thuis 
is. Terwille van zijn vrouw en kinderen verplaatst hij zijn thuis misschien 
naar een buitenhuisje of naar een kampeerterrein, maar het samenzijn 
met hen geeft hem de verandering die hij nodig heeft. De ander zal willen 
zwerven, een autotocht maken of op de fiets, het eigen land doorkruisen, 
omdat hij zich wil bevrijden van de beslotenheid, die zijn dagelijkse werk 
kenmerkt. De derde zal er in zijn vakantie eindelijk toe komen de boeken 
te lezen, die al zo lang ongelezen bleven door gebrek aan tijd of hij 
zal zijn tuin in orde maken, een konijnenhok timmeren of gaan vissen. Maar 
altijd zal er verandering moeten zijn, wil de mens werkelijk profiteren van 
de vakantie. Deze verandering werkt als het ontspannen van een boog, 
als de revisie van een draaibank of motor. Ook de mens heeft die ont
spanning nodig om gezond te blijven. 
Er bestaat op het ogenblik het misverstand dat voor een goede ontspanning 
het maken van verre reizen noodzakelijk is. De mensen laten zich daartoe 
als sardines in bussen en treinen verpakken en gaan de wereld zien, terwijl 
ze het sleuteltje van hun blik in handen van een reisleider hebben gegeven. 
In feite nemen ze hun wereld mee. Men leert vreemde landen niet kennen 
door een week of tien dagen door Europa te toeren. Men neemt alleen 
waar zonder door te dringen in het wezen van die landen. De huizen zijn 
soms wat anders dan in het eigen land, de mensen verschillen bij opper
vlakkige beoordeling niet zo heel veel van ons, bioscopen zijn overal even 
lelijk, kerken even mooi als hier. 
Een vreemd land werkt alleen als een verfrissing als we er werkelijk mee 
kennis kunnen maken door te praten met zijn bewoners, door ons op de 
hoogte te stellen van hun aardigheden en eigenaardigheden. Dat geeft de 
mens de mogelijkheid zich los te maken uit het middelpunt waarin hij bij 
de beschouwing van zijn eigen wereld is vastgeroest. Maar daarvoor hoeft 
men niet naar Frankrijk, Italië of Spanje te gaan. Dat kan de stadsmens 
ook door met de boer in de Achterhoek, Zeeland of in de Noord-Oost-
Polder, met de visser in IJmuiden of Katwijk te praten. Dat kan de boer 
door op de tram in Amsterdam te gaan staan. Dat kan zelfs als je met 
je buurman gaat praten en voor één keer, omdat het vakantie is, bereid 
bent naar hem te luisteren, zodat je de wereld op zijn wijze kunt zien. 
De moeilijkheid met de mensen is, dat ze wel kunnen praten en veel 
praten, maar dat ze zo slecht naar elkaar kunnen luisteren. Ze lijken 
wel bang hun wereld te verliezen. Eigenlijk moest iedere dag een vakantie
dag zijn, in die zin, dat we ons los konden maken van de eigen-wereld
heid. Dat kunnen we nu eenmaal niet en daarom is het zo goed als we 
dat tenminste een keer per jaar doen in onze vakantie, maar dan ook goed. 

G. C. Soeters, Arts. 
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T e r g a d e r i n g Ideeënbnscommissie 
op 3 9 H a a r t 1957 

Idee 160: D . Grave. Afbranden van flenzen van kraalbulb. De commissie 
is van oordeel, dat het idee geen grote betekenis heeft, maar toch 
een vlottere werkwijze meebrengt. 
Premie: ƒ 10,—. 1957 

Idee 1: W. M. Lehmann, Wijziging butagasleiding naar de smeltoven voor 
verzinken. Het idee is goed en geeft verbetering. 
Premie: ƒ 15,—. 

Idee 7: F . Jansen, Spanplaten ter voorkoming van de vorming van een 
zgn. kattenrug aan huid en dekken. 
De Commissie acht het idee juist. Het geeft een belangrijke ver
betering. 
Premie: ƒ50,—. 

Idee 8: M. den Held en J. Osterholt. Tent voor het lassen bij regen, 
sneeuw e.d. Het idee is goed en zal worden uitgevoerd. Ceeft een 
verbetering bij slechte weersomstandigheden. 
Premie: ƒ50,—. 

Idee 9: A, Leerentveld. Aanbouwmal voor centerstukken van Lorain-
kranen. 
Het idee geeft een vlottere werkwijze. 
Premie: ƒ 25,—. 

De ideeën nos. 105, 150, 156 (1956) en 2, 3, 5, 6, 13 en 15 (1957) 
worden aangehouden. 
De ideeën nos. 122, 158 (1956) en 4, 10, 11 en 14 (1957) kwamen niet 
voor beloning in aanmerking. 

Open brief aan Xronicns 
Waarde Ironicus, 
Ik ben een beetje geschrokken van de manier, waarop je de vorige maand 
bij ons over de schutting hebt gekeken en over hetgeen je toen hebt 
gezien. Drankbestrijding bij de Custo! En dan een paar gasflessen, die 
samen een borreltje zitten te drinken. 
W a t moet de buitenwacht wel van ons denken? En dan nog te weten, 
dat wij — Schiedammers — toch altijd al een beetje scheef worden aan
gezien vanwege het plaatselijke product. Zó erg is het dus geworden, dat 
de Werf officieel met de drankbestrijding is begonnen. Ik schaam me dood! 
Natuurlijk heb ik de kopij van het februari-nummer direct opgezocht en 
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wat blijkt nu? Het zijn niet de Schiedammers, die de zaak verziekt hebben, 
maar de Hagenezen! W a n t in de kopij stond heel duidelijk „Brandbestrij
ding" en geen „Drankbestrijding". Die Haagse zetter heeft niet alleen de 
kopij gezet, maar heeft mij nog een hak gezet ook. En daardoor kon jij, 
Ironicus, ons weer op de hak nemen. 
Let wel, Ironicus, ik heb niets tegen de drankbestrijding. Dat moet een 
ieder voor zichzelf weten. De een bestrijdt de drank door hem niet te 
gebruiken en de ander doet het door hem op te drinken en hem zo uit de 
wereld te helpen. Maar om onze goeie werf als een dronkemansboel voor 
te stellen, dat is toch wel heel erg. 
Maar ik ben je dankbaar voor je opmerkingen, Ironicus. W a n t als je er 
niet over geschreven had, zou de verkeerde indruk hebben blijven be
staan. En nu weet ik zeker, dat al onze lezers direct het februari-nummer 
van het Zeskant zullen opzoeken en ,,drank" in „brand" zullen veranderen. 
En van dat „flesje" zullen ze dan meteen ,,gasflesje" maken. 
En dan nog die kwestie van „de ondergetekende". Daar moet ik me ook 
nog uit zien te smoezen. Welnu, Ironicus, heb je niet gezien, dat er onder 
die zin, dat exemplaren van de publicatie van AVAL bij ondergetekende 
te verkrijgen zijn, een plaatje staat? Dat is geen foto, neen, dat is getekend. 
Om het zo maar eens te zeggen: het is er onder getekend! Misschien zal 
niet iedereen in dat portret de edele gelaatstrekken van onze ijverige Vei
ligheidsinspecteur herkennen, maar dat is een zaak van de tekenaar. Maar 
hij (de Veiligheidsinspecteur is er vast wel mee bedoeld, want hij is er 
ondergetekend! 

W . 

Veilig: W e r k e n 
Volgens de Veiligheidswet is iedereen, van hoog tot laag, verplicht de 
veiligheid op het werk in acht te nemen en te bevorderen. Doen we dat 
allemaal? Ja? Hoe kan het dan, dat we in het eerste kwartaal van 1957 
niet minder dan 66 ongevallen hadden, waarbij lichamelijk letsel werd 
toegebracht tengevolge waarvan de arbeid moest worden gestaakt? 
Waren er bij deze 66 ongevallen ook ernstige? Ja; zeer ernstige zelfs. 
Veiligheid op het werk is geen onzin! Het is een van de meest nodige 
dingen. W e willen geen pijn, we willen niet invalide worden. Maar toch, 
iedere dag weer, plegen we onveilige handelingen, nemen we veel te 
grote risico's, scheppen we onveilige situaties, waardoor we niet alleen 
zelf in gevaar komen, maar ook anderen in gevaar brengen. Waarom? 
Iedereen kan persoonlijk medewerken aan het voorkomen van ongevallen, 
dus van pijn, ellende, invaliditeit enz., zowel van zichzelf als van anderen. 
Hoe? 
Door het gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Door het vrijhouden van de looppaden, zowel in de hallen als op de 
hellingen en op de schepen. 
Door het gereedschap te gebruiken, zoals het behoort. 
Door het niet laten slingeren van kabels, slangen e.d. 
Door het inleveren van ondeugdelijk geworden gereedschap, waarbij we 
speciaal denken aan staalstroppen, kettingen, sluitings enz. 
W e kunnen zo nog een hele tijd doorgaan met opsommen, maar we 
kunnen het ook samenvatten in één zin: 
Door veilig te werken. Eerst denken en dan doen! 

J. O. M. 
T W E E K R A N T E N B E R I C H T E N 

W e laten hier twee recente krantenberichten volgen, waaruit we de namen 
hebben weggelaten. Het gaat ons om de feiten. 

V A T M E T E X P L O S I E F M E N G S E L O N T P L O F T E 
LASSER OP S L A G G E D O O D 

Te Z . is de lasser A. om het leven gekomen toen een vat, dat 
hij bezig was te lassen, explodeerde. Het bevatte nog resten van 
een explosief mengsel. Het slachtoffer moet per vergissing een niet 
schoongemaakt vat genomen hebben, terwijl hij bovendien verzuimd 
had de stop er uit te nemen. 

DODELIJK O N G E V A L 
De ijzerwerker B., werkzaam in een dok bij de scheepswerf te Y., 
is toen hij zich tegelijk met een plaat ijzer van 200 kg liet ophijsen 
van de bodem van het dok naar het dek van een in dit dok liggend 
schip, gevallen. Ook de plaat ijzer viel en trof B. dodelijk aan 
het hoofd. 

Zorg er voor, dat U geen „gewaagd nieuws" in de krant wordt. 
Begrijpt U nu, waarom we er altijd weer op wijzen, ook bij het lassen de 
veiligheid in acht te nemen? 
Begrijpt U nu, waarom het zich laten ophijsen gelijk met het materiaal zo 
streng verboden is? 

J. O. M. 

en nog e e n s 
De vorige maand hebben we het gehad over: Ie. het woord „verbrandings
motor"; 2e. het tweetakt-systeem en 3e. de smering. Een logische volg
orde; zoiets in de trant van „Van bougie tot zadelbedekking", moeten we 
niet verwachten, want bij ieder onderwerp, dat wordt aangesneden, be
horen weer daarmede automatisch samenhangende dingen. 
Door de omschrijving van het tweetakt-systeem, waar we het nog steeds 
over hebben, weten we hoe de benzine vermengd met smeerolie in de 
motor komt. De carburateur speelt daarin de grote rol. 
Het doel van de carburateur is het eenvoudigste aan te duiden als; het 
verstuiven (verdampen) van benzine en deze damp in de juiste verhouding 
met lucht te mengen. Bij de tweetaktmotor is in de meeste gevallen de 
benzine gemengd met smeerolie, dus voor het woord „benzine" moet dan 
„benzine-olie-mengsel" gelezen worden. Er bestaan n.1. tweetaktmotoren 
met een apart smeersysteem. 
Als we de werking van de carburateur nagaan, moeten we ons aan het 
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principe houden, want 
ieder merk carburator 
heeft zijn eigen bij zonder
heden, terwijl het prin
cipe hetzelfde is. (zie fig 2) 
De benzine stroomt vanuit de tank in de vlotterkamer, waardoor de vlotter 
gaat drijven. Op het moment, dat de benzine 1 mm onder de sproeier
opening staat, wordt de toevoer door de vlotternaald afgesloten, (zie fig. 
3) . In de vlotternaald zijn enige uitsparingen gemaakt, waarmee de hoogte 
van de vlotter nog instelbaar gemaakt is. Hoe belangrijk deze vlotter is, 
blijkt wel uit het feit, dat er bij wedstrijdmotoren veel geëxperimenteerd 
wordt voordat dit onderdeeltje van de carburator gereed is om zijn functie 
te verrichten. De vlotter wordt eerst in een glas met normale handels-
benzine gedompeld en het deel van de vlotter, dat in de benzine ver
dwijnt, wordt zorgvuldig afgetekend. Word t er dan b.v. gereden met een 
mengsel van 50!% alcohol en 50 % benzine of anderszins, dan wordt 
dezelfde vlotter in deze vloeistof gedompeld en de vlotter wordt dan 
zodanig met druppels vloeibare tin verzwaard, dat hij ook in deze vloeistof 
precies op z'n merk ligt. Staat dit mengsel dus 1 mm onder de sproeier
opening, dan wordt ook nu weer de toevoer afgesloten. 
Bij iedere zuigerslag wordt een bepaalde hoeveelheid lucht via de carbu
rator door de luchtinlaat aangezogen en deze lucht strijkt langs de sproeier 
en neemt de benzine in dampvorm met zich mee. Deze hoeveelheid hangt 
af van de gasschuif en de grootte van de sproeier. 
De gasschuif heeft, net als de vlotter, ook een naald en deze naald heeft 
precies als de vlotternaald ook uitsparingen waarmede de gasschuif af
gesteld kan worden. 
De afstelschroef van de gasschuif bepaalt de kleinste opening, die de 
gasschuif mag bereiken om de motor nog normaal stationnair te laten 
draaien. De stationnaire luchtschroef bepaalt de doorstroomopening van 
het stationnaire luchtkanaal (niet getekend). 
Als de gasschuif geheel gesloten is, wordt er via dit stationnaire lucht

kanaal nog voldoende lucht aangezogen om 
de motor te laten lopen. 
Dit kanaal is niet afsluitbaar door de gasschuif. 
Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe belang
rijk voorral bij de tweetakt de carburator is, 
b.v. met het oog op vervuiling. 

P. J. P . 

. l.iie>n».U| 
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fMijneng-evaar J J 
Allen weten dat de Werf Gusto mijnenvegers bouwt, maar hoe het 
mijnenvegen ongeveer gaat, weten we niet helemaal. 
In de laatste wereldoorlog zijn er drie soorten mijnen gebruikt om elkaar 
zoveel mogelijk schade toe te brengen. 
Dit waren ten eerste: de zgn. drijvende mijnen, (verankerd aan de zee
bodem en ± 1 a 2 meter onder de waterspiegel gehouden door de ketting, 
dit hangt af van de grootte der schepen); 
ten tweede; de magnetische mijnen; 
ten derde; de akoestische mijnen. 
De werking van deze mijnen is als volgt; 
a) De drijvende mijn; deze komt tot ontploffing als het schip een van 

de uitsteeksels op de mijn raakt en de daarin bevindende ontsteking 
in werking stelt. Als men dus bij wijze van spreken met een hamer 
op de romp van deze mijn zou slaan gebeurt er niets of diegene die 
slaat moet geen vaste hand hebben. 

b) De magnetische mijn; het woord zegt het al, trekt aan. W e bouwen 
voor de koopvaardii ijzeren schepen. Dus een geweldige massa ijzer 
boven deze mijn en de rest gebeurt vanzelf. 

c) De akoestische mijn; de trillingen, die de motoren en hulpwerktuigen 
van het schip uitzenden, zijn voldoende om deze mijn tot ontploffing 
te brengen. Alleen zit hier nog een addertje onder het gras of liever 
gezegd een grote adder in het zeewater. Deze mijnen zijn n.1. afstel-
baar, dus men kan bijv. 5 of 6 keer over deze mijn varen zonder 
dat er iets gebeurt, maar de zevende keer is het raak. 

Het onschadelijk maken van mijnen. 
De mijnenveger is van hout gemaakt en alle stalen delen en andere soorten 
metaal zijn van antimagnetisch staal of van alluminium e.d. gemaakt. De 
mijnenveger zelf heeft dus geen last van magnetische mijnen. Als de 
mijnenveger dus in bedrijf is, worden de volgende middelen gebruikt; 
Ie) Achter het schip wordt een kabel gesleept, welke behalve het uit

einde geheel geïsoleerd is. 
De kabel wordt drijvend gemaakt en er wordt stroom door gevoerd, 
er ontstaat dus een magnetisch veld. 
Als de mijnenveger zich boven de mijn bevindt gebeurt er niets, maar 

is het schip er eenmaal overheen gevaren en bevindt het magnetisch 
veld, dat door de kabel uitgezonden wordt, zich boven de mijn, dan 
is het afgelopen met hem. 
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2e) Vooraan de neus van het schip zijn twee kabels bevestigd. Aan de 
uiteinden van deze kabels bevinden zich zgn. paravanen, deze para
vanen hebben 2 vleugels, die in een bepaalde stand geplaatst zijn en 
door deze vleugels blijven zij 2 a 3 meter onder water en bewegen zij 
zich evenwijdig met en getrokken door het schip (zie schets). 
Raakt de kabel van de paravaan nu de kabel van een verankerde 
mijn, dan trekt het schip de paravaan naar de mijn toe. 
Aan de paravaan bevindt zich een soort mes (sikkel- of V-vcrmig) 
en dit mes snijdt (trekt) de kabel van de mijn stuk en de mijn komt 
boven drijven, waarna zij onschadelijk gemaakt kan worden. 

3e) Door middel van een davit wordt een apparaat over boord gehangen, 
dat onder water trillingen uitzendt die vele malen s'erker zijn dan 
het schip zelf kan uitzenden. Voordat het schip zich bij de akoestische 
mijn bevindt, hebben deze trillingen de mijn dus al bereikt. Is de 
mijn echter afgesteld op bijv. 8 keer, dan moet ook de mijnenveger 
deze route 8 keer vegen (normaal twaalf keer). 
Het vegen van de route Zeeland—Den Helder bijv. met 10 a 12 
mijnenvegers over een breedte van 3 a 4 mijlen zou dus geen kwestie 
van weken, maar van maanden zijn. 

P. J. P. 
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I>e Cantine 
Er is al heel lang over de cantine gesproken en wel in die zin, dat de 
cantine te klein was. Tal van oplossingen van dit vraagstuk zijn in de 
loop der jaren in overweging genomen. 
Ten slotte is men er toe overgegaan de schilderswerkplaats te verplaatsen 
en de ruimte van de schilderswerkplaats bij de cantine te trekken, waar
door de cantineruimte ongeveer verdubbeld is. 
Er is echter nog meer veranderd. De oude tafels en banken zijn vervangen 
door nieuwe tafeltjes en stoelen, zodat het geheel nu een uitstekend 
aanzien heeft gekregen. Bijgaande foto geeft er een beeld van. 
De cantine staat ter beschikking van het werkliedenpersoneel. Dat be
tekent, dat de gebruikers ook de plicht hebben er voor te zorgen, dat de 
cantine netjes blijft. In dit opzicht rekenen we op U aller medewerking. 

WOMia iGKUIIx 
Onze werknemer de heer Bosman, Timorstraat 30 te Vlaardingen, heeft 
een benedenhuisje, bestaande uit 2 kamers, keuken, schuur en tuin. huur
prijs ƒ 7,50 per week. 
Hij zou graag willen ruilen voor een grotere woning in Schiedam of 
Vlaardingen, geschikt voor 4 personen. Zijn hier misschien gegadigden 
voor, b.v. onder de gepensionnecrden? 
Z o ja, dan gelieve men zich in verbinding te stellen met de heer Bosman 
of met mejuffrouw Heijnen. 
De heer Soeterbach, Vlaardingerdijk 223, Schiedam, 
biedt aan: 
benedenhuis, bevattende 4 kamers en tuin met achteruitgang; huur ƒ 40,90 
per maand; 
vraagt: 
woning in Rotterdam-Zuid, benedenhuis of Ie etage. 
Eventueel is door driehoeksruil beschikbaar een woning aan de Vlaar
dingerdijk te Schiedam, met 5 kamers, 2 balcons en bergruimte. 
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UIT O N S M I D D E N 

In dienst getreden: 
1- 3-1957 Mej. J. Buurman, kantoorbediende Inkoop 
6-3-1957 P. J. IJsselmuide, 1.1. scheepsbeschieter S.B. 
6- 3-1957 K. V. d. Heiden, 1.1. bankwerker M.B. 

11-3-1957 F. L. J. van Laarhoven, lasser Montage 
18-3-1957 A. H. v. d. Lugt, transporteur S.B. 
18-3-1957 L. Occhipinto, plaatwerker App. bouw 
18- 3-1957 A, Kooyman, 1.1. bankwerker M.B. 
19- 3-1957 J. de Rijk, lasser Montage 
25-3-1957 Mej. M. Schrey, kantoorbediende Magazijnen 
28-3-1957 D. Cretella, hoorder M.B. 
28-3-1957 G. Barbieri, aanbouwer S.B. 
Terug uit militaire dienst: 
25-3-1957 W . G. Mulder, bankwerker M.B. ; :, 
Geboren: 

2- 3-1957 Frederika Francina, dochter van G. W . Schampers en 
A. G. M. Roodbol 

3- 3-1957 Margaretha, dochter van B. A. Mekes en M. Geelen 
7- 3-1957 Gerrit, zoon van A. Meerman en M. Vos 

18-3-1957 Helene Wilhelmine, dochtet van P. D. Bakker en C. v. d. Burg 
22-3-1957 Cornelis Adrianus Hendrikus, zoon van C. J. Bouwer en 

H. Wolthuis. 
Gehuwd: 
7-3-1957 A. Boes met N . Akkerman. 

D A B f K B E T U I G I N G E l ï 
Hiermede wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de collega's van de 
S.B. en C.B. voor de prachtige [ruitmand, die ik tijdens mijn ziekte heb 
ontvangen. 

J. DE VOOGD. 
Mede namens mijn vrouw betuig ik hierdoor mijn hartelijke dank voor de 
blijken van medeleven en voor het [ruit, tijdens mijn ziekte ontvangen. 

}. M. JANSEN. 

Hierdoor betuig ik, mede namens mijn echtgenote, mijn hartelijke dank 
aan Mej. Heijnen en haar assistente, aan de chefs, bazen en collega's 
voor de vriendschap en de collegialiteit, bij mijn pensionnering betoond. 
Ook het fonds S.B. en C.B. hartelijk dank voor de geldelijke uitkering. 

N. DE GRAAF 

Ondergetekende betuigt ook namens zijn vrouw en kinderen zijn hartelijke 
dank aan het Zonnewiel en aan de collega's voor het mooie cadeau en 
de bloemen, die hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk mocht 
ontvangen. 

S. F. C. SCHEPPERS 
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F I L M A V O I V D 
O p 18 maart jl. waren ongeveer 300 leden en introducé's aanwezig in de 
grote zaal van Gebouw Irene, waar door de Personeelsvereniging een 
filmavond werd gegeven, die onze vereniging was aangeboden door de 
Caltex Petroleum Maatschappij. 
Het programma was zeer afwisselend. Begonnen werd met een teken
filmpje van W a l t Disney, waaruit men kon zien hoe een keurige, zacht
aardige en beleefde man plotseling in een monster kan veranderen zodra 
hij achter het stuur van een auto komt te zitten. Hij is dan geen „heer 
in het verkeer" meer! 
Vervolgens zagen we een prachtige kleurenfilm over het aanleggen van 
een oliepijpleiding dwars door Arabië. Het aanleggen van zo'n pijpleiding 
lijkt zo eenvoudig: je neemt de nodige pijpen, last die aan elkaar en klaar 
is Kees. Deze film heeft ons geleerd, dat het zo eenvoudig niet is en 
dat er tal van problemen moeten worden opgelost alvorens het eigenlijke 
werk kan beginnen. Het materiaal moet per schip worden aangevoerd. 
Maar om het materiaal te kunnen lossen moet een landingsplaats worden 
aangelegd. Er moeten opslagplaatsen ingericht worden, niet alleen voor 
de pijpen, maar ook voor de auto's, vrachtwagens , drag-lines, bull
dozers enz. 
Ook voor de mensen moet worden gezorgd. Verplaatsbare woningen 
worden gebouwd: levensmiddelen worden aangevoerd; voor de medische 
verzorging moet het nodige worden gedaan en een heel voornaam punt is: 
er moet voor water worden gezorgd. Hoe dit gigantische werk, dat 
millioenen en millioenen dollars heeft gekost, tot stand werd gebracht liet 
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deze prachtige film, toegelicht door de heer Nijhuis van de „Caltex" 
ons duidelijk zien. 
Na de pauze kregen we weer een kleurenfilm over het vervoer van de 
aardolie, maar ditmaal op een heel andere wijze, nl. per schip. W e 
kregen een duidelijk beeld van het leven van de bemanningen van de 
tankschepen, niet alleen bij mooi weer, maar ook bij harde storm. 
Ten slotte een kleurenfilm over Noorwegen. W e zijn getuige van ski
springwedstrijden en volgen na afloop daarvan drie deelnemers naar hun 
woonplaatsen, tot in het hoge Noorden van het land. Een prachtige 
natuurfilm met interessante beelden. 
Dank aan de „Caltex", die ons een prettige en leerzame avond heeft 
bezorgd; dank aan de heer Nijhuis van de „Caltex" voor zijn toelichtingen 
bij de films. W . 
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(Vervolg Algemeen Gedeelte) 

Het scheikundige symbool is GeHe, de naam benzol en de struktuur
formule is hier beneden weergegeven. 

H 
I 

C 
/ W 

H—C C—H 
H—C C—H 

\
C 
I 

H 
Totnogtoe hebben we ons beziggehouden met de diverse kombinatie-

mogelijkheden van koolstof en waterstof, maar het spreekt vanzelf, dat 
ook nog andere stoffen daarbij betrokken kunnen zijn. De meest belangrijke 
daarvan is zuurstof — U kent het uit de zuurstof flessen! — dat de neiging 
heeft om zich snel met allerlei andere stoffen te verbinden. Het is de 80 % 
vrije zuurstof in de lucht, die wij inademen, die ons in staat stelt allerlei 
scheikundige processen in ons lichaam uit te voeren. Diezelfde zuurstof 
zorgt voor de roestlaag op de staalplaten van de in aanbouw zijnde 
schepen. 
Wanneer zuurstof in het spel van waterstof en koolstof betrokken wordt, 
doen zich tal van nieuwe mogelijkheden voor. W a s de koolstof vierwaar-
dig en de waterstof eenwaardig, de derde speelmakker is tweewaardig. 
In figuur 4 kunnen we een waterstofatoom vervangen door een zuur
stofatoom. Aan de twee zwarte kubussen hangen we een gekleurde, waar
van we net als bij de zwarte koolstofkubussen de vrije hoekplaatsen 
opvullen met waterstof. Zuurstof is tweewaardig, dus twee vrije hóek-
plaatsen, waarvan één benut wordt voor binding met de koolstof. W e 
hebben dus nog één waterstofatoom erbij nodig om de zaak rond te maken. 
CaHs wordt nu C2H5 — O H en wat eerst een onaangenaam gas was, 
wordt nu een aangename vloeistof, n.1. een alkohol en wel dezelfde die Uw 
borrel of biertje zo genietbaar maakt. U ziet wel, dat scheikunde een 
wonderlijk vak is. 
Maar de tovenarij gaat verder. Als we in bovenstaande formule nu eens 
de H aan het zuurstofatoom konden vervangen? Nu dat kan, en wel heel 
geschikt door een andere CzHs groep. Het resultaat ziet er zo uit: 

C2H5 — O — H5C2 
Dit goed is ook een bedwelmende vloeistof en U kent het onder de naam 
ether. In de organische scheikunde kan alles! 
Er komt altijd wel wat uit en het gaat er alleen maar om, hoe je iets moet 
aanpakken om een bepaald resultaat te krijgen. 
Juist de laatste jaren is er op dit gebied van alles gebeurd, maar daarover 
leest U meer in een volgend artikel. 

NO. (I.H.C.) 
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Het fraisen van vijf-gangige schroefdraad 

De steeds groter wordende cutters hebben ons doen zoeken naar een 
methode om op de kotterbank de schroefdraad in de naven van de cutters 
sneller te kunnen fraisen. 
De opgave was een vijf-voudige trapeziumdraad met een spoed van 170 
mm en een nominale flankdiameter van 427 mm in de naaf van de cutter 
voor de „Siete" ( C O . 339). De te verspanen hoeveelheid materiaal was 
hierbij het drie-voudige van de reeds eerder door ons bewerkte cutter 
voor de „Ifrikia" (C.O. 7338). 
Omdat in de vorige cutters elke gang afzonderlijk met één frais werd 
gefraisd (zie het artikel hierover in „Het Zeskant" van dec. '54), is het 
vanzelfsprekend dat, wanneer de vijf gangen gelijktijdig gefraisd zouden 
kunnen worden, dit enorm veel tijd zou besparen. 
Vandaar, dat er een frais-apparaat is ontwikkeld, dat aan de hiervoor 
genoemde eisen voldoet. 

De aandrijving van het oorspronkelijke apparaat geschiedde door middel 
van lucht en van het tegenwoordige door een electromotor welke via een 
vertragingskastje en een stel conische tandwielen de vijf fraisen aandrijft. 
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Het gehele apparaat wordt door tien nastelbare zgn. buitenrolletjes in de 
boring van de cutter gesteund. 

De radiale aandrijving van de hoofdspil van de kotterbank, welke in 
axiale richting van zijn aanzetmechanisme is losgemaakt, geschiedt nu, in 
afwijking van de vorige uitvoering, dcor middel van een direct tegen de 
hoofd-electromotor van de kotterbank (welke evenwel stroomloos mee
draait) geplaatste vertragingskast met een toerenbereik tussen 6 en 1000 
omw./min. De axiale verplaatsing van de hoofdspil van de kotterbank 
wordt verkregen door een achter tegen de genoemde spil aangebouwde 
draadspindel, die dezelfde spoed heeft als de te fraisen draad in de 
cutternaaf. 
Genoemde draadspindel loopt in een moer welke tegen het chasis van de 
bank is gemonteerd. De constructie van de moer is zodanig, dat de draad-
spindel in axiale richting iets verschuifbaar is, zodat elke flank van de 
draad afzonderlijk bewerkt kan worden. 
Het fraisen van de schroefdraad geschiedt in 3 volgorden, t.w.: 
1. Met een spiebaanfrais waarvan de diameter iets kleiner is dan de 

breedte van de grond van de draad (de kleinste maat dus); 
2. Met een spiebaanfrais waarvan de diameter iets kleiner is dan de 

breedte van de flankmaat van de draad (dit is de gemiddelde maat 
gemeten op de steekcirkel); 

3. Elke schuine flank afzonderlijk met een tapse frais. 
Elk van de bovengenoemde 3 spiraal-vertande fraisen is met 3 tanden 
uitgevoerd, zodat hierdoor een rustige fraisbewerking verkregen wordt. 
Bij de hierboven omschreven manier van draadfraisen in cutternaven is 
de koeling van de fraisen van groot belang, die, zoals de foto enigs
zins laat zien, op eenvoudige wijze is opgelost. 

Sm. (Verschure). 

Het oorspronkelijke en het tegenwoordige fraisapparaat 



De onderste tien VEILIG opgeborgen 
Vanzelfsprekend waren die onderste tien van hemzelf en voordat de 
eigenaar ervan door een toevallige samenloop van omstandigheden het 
ongeluk overkwam, dat een zwaar belaste lorrie over het voorste gedeelte 
van zijn rechter voet reed, waren ze door hem bewust in een paar speciale 
VEILIGHEIDS-schoenen met stalen neuzen ondergebracht. 
De man, waar het hier over gaat, was er dan ook van overtuigd, dat men 
ten opzichte van de veiligheid verplicht is om, voor zover dat in het 
vermogen ligt, alle V O O R Z O R G S M A A T R E G E L E N in acht te nemen en 
dus tijdens het werk ook zulke speciale schoenen te dragen, omdat men 
van tevoren nooit weet wat men kan overkomen. 
W a t een geluk dus, dat hij toen ook die speciale schoenen droeg! Daar
door kwam hij er gelukkig goed af en mankeerde hij niets aan zijn onderste 
vijf rechtsen. 
Hieruit blijkt dus weer al te duidelijk, dat het dragen van VEILIGHEIDS-
schoenen tijdens het werk beslist van het allergrootste belang en het niet 
dragen onverantwoordelijk is. 
W a t er door dit ongeval met de rechter schoen gebeurde, laat de foto 
wel heel duidelijk zien en dat deze het er ten opzichte van het lorriewiel 
slecht heeft afgebracht is voor een ieder vrij eenvoudig te begrijpen. 
De betrokkene heeft zich gauw weer van nieuwe VEILIGHEIDS-schoenen 
voorzien en hij loopt er weer als voorheen mede rond te stappen, alsof 
er niets gebeurd is. 
Maar als hij nu eens gewone, waarschijnlijk iets elegantere schoenen had 
gedragen, dan was die rechter helft van de onderste tien er vast en zeker 
veel slechter af gekomen dan nu en had hij bovendien veel narigheid 
ondervonden en zou hij ongetwijfeld verder* hinkend door het leven hebben 
moeten gaan. 
Na dit ongeval kon hij nu dus zonder bezwaar z'n onderste tien weer 
VEILIG opbergen. 

L. (Verschure) 

Hier ziet men de bewuste schoen (rechts): het ronde ding in het midden 
is een stalen neus. 
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WERK ONDER HANDEN TOESTAND IN APRIL 

1 T r t t I N I N f t / M u 1 A N n 
z z 
UJ 

> 
1 C l t A 1 A I N O 

315 Emmermolen „Australië" Nederland 7 Proefvaart 
337 Snijkopzuiger „Gargamelle" Egypte 0 T e water 
352 Hopperzuiger .jSandon 5" Thailand 0 Te water 
356 Snijkop/sleephopperzuiger India 4 Helling 
357 Profiel/bakkenzuiger „Eloano" Nederland 7 Proefvaart 
360 Shelterdecker „Mare Laurent V" Frankrijk 6 Helling 
361 Snijkopzuiger „Akanswarie" Suriname 5 T e water 
363 Lepelbagger/rotsbreker India 5 Te water 
364 Standaardzuiger (voorraad) 3 Tekenkamer 
365/6 Twee havensleepboten Egypte 6 Tekenkamer 
367 Snijkop/bakkenzuiger „Vesdre" België 5 Tekenkamer 
368 oxccpnopperzuiycr/i/A .srx.ivi. JUJ Nederland 6 Tekenkamer 

X AA&llAC3ili.Cl 369 Nigeria 0 Helling 
J/U/1 Twee tnotorklepbakken 

„SGD 32 & 33" België 7 Helling 
372 Snijkopzuiger „7raq 2" Nederland 5 Te water 
373/4 Twee Shelterdeckers Panama 0 Tekenkamer 
375 Grijperhopper Iraq 4 Tekenkamer 
376 Shelterdecker Panama 5 Tekenkamer 
377/8 Fruitkoelschepen Noorwegen 4 Tekenkamer 
379 Vrachtschip Frankrijk 7 Tekenkamer 
380 Hopperzuiger oeig. L-ongo 0 1 ekenkamer 
381 Sleephopperzuiger Nederland 6 Tekenkamer 

Gusto 3 - C S 4 - V s 5 = J 6 K 6 - L S Z 7 - Klop 
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KIJKJE OVER BUURMAN 's SCHUTTING 
Min of meer het einde van een tijdperk betekende het afscheid van 
Verschure's laatste breeuwer. Als er ooit nog gebreeuwd moet worden, 
zullen ze bij Verschure wel met de handen in het haar zitten. Het is 
vreemd zich voor te stellen, dat op één of andere dag ook de laatste 
klinker met pensioen gaat, en misschien nog wat later de laatste elektrische 
lasser. Dan krijgen we allemaal plastic schepen, lassen met een aansteker 
of wat aceton 
Blijkens het nieuws van LSZ vertoont het wapen van Ammerstol enerzijds 
een zalm omdat het Lekwater daar zo rijk aan was, dat men deze oudtijds 
in massa placht te verschalken. Anderzijds echter een leeuw, die fier en 
frank op eigen voeten staande de vrijheid moest verzinnebeelden. Wij zien 
dit — hoe bestaat het — echter anders. Niet de leeuw, maar de vis is het 
symbool van de vrijheid, aalglad en goed van smaak. De leeuw maakte 
waarschijnlijk vroeger de weilanden in de omtrek onveilig en verdiende 
op die manier zijn plaats in het stadswapen 
Als U het nog niet wist, Gusto weet het wel. Blijkens mededeling in 
het nieuws van deze firma is de in de natuur voorkomende amaril en 
zandsteen-korund praktisch allemaal door de synthetische korund ver
vangen. Het moet een heel werk geweest zijn en wij weten nu waar de 
spanning op de arbeidsmarkt vandaan komt. Het enige wat ons verder 
nog interesseert is te weten, hoe ze het voor elkaar gekregen hebben. 
En waar hebben ze die oude, echte amaril en korund gelaten? 
Als U gesteld bent op 'n vleeswond, hoofdpijn of zenuw-krampen wendt 
U dan tot de E.H.B.O. van de Klop, die blijkens een vers van Gédégé, 
dat allemaal voor elkaar brengt. Ook zijn zij met uitsluiting van alle 
anderen geschikt voor het knoeien aan stof en vuil in andermans ogen. 
Als pincet dient daarbij een gekauwd houtje. Zoethout zeker 
,,Weet U niet waar zo'n cursus gevolgd kan worden?", vraagt ons de 
J. 6 K. verbandmeester. Neen, wij weten het niet. U ook niet, lezer? 
Toch lijkt ons het J. & K.-artikeltje menslievender dan dat van De Klop. 
Niettemin, of juist daarom zullen wij het hier niet verder aanhalen. Mis
schien dat de van Den Haag uitstralende beschaving nog nèt over de 
Noord komt? 
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