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VAN DE REDACTIE 
Ring. Telefoon. 
„Hallo, hier IHC, den Haag." „Ja, hier J. & K. Smit, Kinderdijk. 
De eerste drie tinmolens zijn nu weg en nu mérken we eigen
lijk pas goed, wat dit werk voor ons allen heeft betekend. 
Zouden we niet een speciaal nummer van „Het Zeskant" hier
over kunnen uitgeven?" 
„Reuze idee. Willen we graag voor zorgen!" 
„Goed. Wij hebben hier al de nodige tekst en foto's. Die krijgt 
U per spoedbestelljag.,,^V^hebben ze bij Verschure hiervoor 
ook enthousiast gemaakt, ze zijn al druk bezig."^ 
„Prachtig, we zuUeq n:^|en c^zad^MfafeejMMÜ^g zetten. 
Juffrouw, mag ik de a^defl^^^iKn c^Conrad? 
„Hallo, hebt U het ^nl^d^ver met speciale nummer van 
„Het Zeskant"?" 
„Ja, we hebben er van gehoord en we zijn al druk aan het 
werk. Morgen laten we . U per-*spagiale lAde enige artikelen 
brengen met foto'«n tekeningen,^^el^Ken gedicht." 
„Mooi, dank U wd."jj» ^ ^f^^v 
„Juffrouw, mag ik driyeriiPolPt^^psterdam, aan de tele
foon. Een ijlgesprek Sstub^ft.w P 
„Hallo, hier Holdert Amsterdam." 
„Ja meneer Koenders, we willlen een spedaa^ipmm* van 
„Het Zeskant" uitgeven over de tir^o^ilf^HRbt zeker 
wel in de krant van gelezen." W 
„Dat willen we graag voor U drukken menéèf, maar we zitten 
Zo mej^^^oii^e^öjv^nkt^il ni^ •vl^^tt*^ koude 
vingeiPkunnePa^K jPersPet hmterefm 
„AchP^er, P^moeten wij dan wel. Direct na de bevrijding 
zijn we eraan begonnen, met weinig kleding en alle andere 
narigheid. En in deze koude meneer, hebben alle arbeiders 
doodkalm doorgewerkt, omdat ze wisten, dat het moest, omdat 
deze tinmolens in Indië deviezen gaan baggeren. En U weet 
meneer, deviezen.... 
„Accoord we zullen U helpen, bij dit teamwerk van jullie 
duizenden willen wij niet achterblijven." 
Zo was het begin. En hier is het tinmolennummer, door de 
IHC-ers in ijltempo in elkaar gezet, omdat we er toch eigen
lijk erg trots op zijn, dat we deze eerste drie tinmolens na de 
oorlog op tijd klaar gekregen hebben. 
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DE E E R S T E 
T I N B A G G E R M O L E N S 

V E R T R O K K E N 

Donderdagmorgen, 27 Februari 1947. - V i j f 
uur. Het is een donkere, winterse nacht en 
de enkele tientallen mensen, die op de kant 
.het vertrek van de „Kalmoa" gadeslaan, 
trachten, diepweggedoken i n hun jassen, 
stampvoetend warm te blijven. I n het schijn
sel van de lampen op de kranen en de molen 
l i jken de mensen aan boord niet veel meer 
dan schaduwen. Onder hen bevinden zich 
de runners en de machinist, die gedurende 
ongeveer 100 dagen de molen zullen beman
nen en er mede voor zullen zorgen, dat di t 
toonbeeld van technisch kunnen en onver
moeide arbeid veil ig i n Indië aankomt, en 
voorts enkelen, die tot Rotterdam en Hoek 
van Holland de tocht zullen meemaken. — 

De sleep bo ten in a c t i e ! 
Op aanwijzing van den kapitein van het 

transport hebben de runners de sleepboten 
vastgemaakt, twee vóór en twee achter, en 
o m half zes, op een paar korte snerpende 
fluitcommando's, beginnen de sleepboten te 
trekken en komt er beweging i n de kolos. 
Langzaam gl i jdt h i j de haven u i t en met een 
keurige zwaai de N o o r d af i n de richting 
Rotterdam. — 

Het is doodstil op het water en op het land. 
De meeste mensen slapen nog en op de 
rivier is er, vanwege de zware ijsgang, geen 
scheepvaart. Het enige geluid is dat van 
ijsschorsen, die langs en onder de ponton 
doorschuren en het stampen der machines 
van de sleepboten. 
O m zes uur, ter hoogte van Slikkerveer va
rende, komt er meer leven — overal gaan 
lichten aan, er ri jden autobussen en fietsen 
langs de dijken — en als om kwart voor 
zeven Bolnes gepasseerd wordt, is de dag 
i n aantocht. De lucht licht op. — 
I n de verte is Rotterdam al te zien, eerst 
nog lichten, dan later een silhouet, dat zich 
scherp tegen de bleke winterlucht aftekent. 

Even is er de spanning, — zullen we op t i j d 
voor de brug zijn? — als een dikke koek 
van ijsschorsen de vaart ernstig belemmert, 
maar als o m kwart over zeven Kralingse 
Veer op zij is en even later de hefbrug al i n 
zicht komt, zi jn we gerustgesteld.. 
Het belooft een mooie dag te worden — 
het is niet zo koud en er is weinig w i n d — 
en vanaf het bovenbordes is het uitzicht 
over het winterlandschap i n de ochtendzon 
fantastisch mooi. 

Onderstussen is het i n het runners verbli jf 
een konten en gaan geweest c m bi j de kachel 
Weer warm te worden, want op de lange 
duur valt het niet mee buiten. 



GOOD LUCK EN GOEDE REIS 

Precies om half acht zwenkt de sleep de 
Koningshaven in en op hef ogenblik dat de 
sirene van de hefbrug waarschuwend loeit 
voor het zakken, schiet het hele convooi 
tussen de peilers en de daaropvolgende klap-
brug door, met een vaart alsof er geen brug
gen zijn. Honderden mensen op de kant 
kijken met ontzag naar het enorme gevaarte, 
dat gedecoreerd met het reclamebord en de 
namen der samenwerkende firma's ongetwij
feld een geweldige indruk maakt. 
In Rotterdam gaan de officiële personen 
van boord om de tocht per sleepboot „Blan
kenburg" voort te zetten en aan boord daar

van de molen van dè werf aan de opdracht
gever over te dragen. — 

Schiedam 

Ter hoogte van Schiedam komen de zee
slepers „Witte Zee" en „Schelde" de rivier
sleepboten aflossen om vast te maken voor 
de grote trek en dan gaat het met een flinke 
vaart de Waterweg af naar zee. 
(De „Ganges" is de sleep achterop gevaren 
en heeft bij Engeland de „Witte Zee" ver
vangen. De ,Witte Zee" is daarop naar 

IJmuiden gevaren om daar met de „Thames" 
de „Menoembing" op sleeptouw te nemen). 
Tussen Vlaardingen en Maassluis wordt de 
vlag van J. & K. Smit neergehaald en de 
vlag van de N.V. Gemeenschappelijke Mijn-
bouwmaatschappij Billiton gehesen, na welke 
symbolische handeling de Directeur van de 
Billiton Mij. de „Kalmoa", onder het uit
spreken van de op pagina 4 afgedrukte toe
spraak aanvaardt. 

Enth ousiasme in Maassluis 

Bij Maassluis staat een groot deel van de be
volking samengedromd op het havenhoofd, 
om de sleepbootbemanningen en de runners 
een laatst vaarwel toe te roepen, als de sleep 
daar onder het geloei van de stoomfluiten 
en sirenes voorbij vaart. Juist op dat ogen
blik breekt de zon even door de dunne mist 
heen en onder de meest gunstige omstandig
heden zien we daar een schouwspel, waarop 
iedere Nederlander met recht trots kan zijn: 

trots 
op dit product van de Nederlandse in
dustrie en 

trots 
op onze zeeslepers! 

Nu de tweede serie van 

drie molens op tijd gereed 

HALF WERK IS GEEM WERK 



B I J D E O V E R D R A C H T V A N D E T I N M O L E N 

„KALMOA" 

H I E L D D E D I R E C T E U R V A N D E N . V . G E M E E N S C H A P P E L I J K E 

M I J N B O U W M A A T S C H A P P I J B I L L I T O N D E V O L G E N D E T O E S P R A A K 

Mijne Heren, 

Het strijken van de vlag van J . & K . Smit's 
Scheepswerven en het hijsen der Neder
landse vlag met het Billiton embleem was 
het teken van overdracht van de „Kalmoa" 
aan de N . V . Gemeenschappelijke Mijn-
bouwmaatschappij Billiton. Met vreugde 
en trots aanvaard ik namens de N.V. Ge
meenschappelijke Mijnbouwmaatschappij 
Billiton onze jongste emmerbaggermolen. 

Hierbij moge op de eerste plaats een 
woord van warme dank gericht worden aan 
L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, 
die door haar gastvrije onthaal op dit 
schip ons in de gelegenheid stelt de over
dracht op het water te doen plaats hebben 
en de „Kalmoa" bij haar vertrek uit haar 
geboorteplaats uitgeleide te doen. — 

Ook wil ik niet verzuimen een woord van 
dankbare herinnering te spreken aan den 
helaas te vroeg overleden Heer ir. J . van 
den Broek, oud-directeur der N . V . Billiton 
Maatschappij, die met zijn helder inzicht 
het initiatief heeft genomen om acht em-
merbaggeis te bestellen voor de recon
structie der Nederlands-Indische Tinbedrij-
ven en ik wil er met nadruk op wijzen, dat 
dit niet genoeg te waarderen intitiatief de 

meest waardevolle bijdrage is voor het 
snel opvoeren van de Nederlands-Indische 
Tinproductie. •— 

Dit initiatief sloot als het ware vanzelf
sprekend aan bij het initiatief der Neder
landse werven, die onder de bezielende 
leiding van de Heeren ir. F. Chr. Rauwen-
hoff en ir. C. H . Holgen reeds tijdens de 
oorlog een omvangrijke studie maakten 
van de bedrijfsresultaten en bedrijfsge
gevens der emmerbaggers en een nieuw 
project maakten, waarin, voortbouwend op 
de Billiton ervaring, alle technische de
tails aan een diep critisch onderzoek wer
den onderworpen. — 

Dit project, waarvan de „Kalmoa" het re
sultaat is, hebben wij ten einde ook onze 
zusterontginning op Banka te helpen, ook 
voor haar molens ter beschikking gesteld. 
De moeilijkheden van de bouw onder de 
huidige omstandigheden zijn vele geweest. 

Het verkrijgen van deviezenvergunningen 
en materiaaltoewijzingen, de vergaande 
overheidsbemoeienis, het werken in ge
deeltelijk door de Duitsers onttakelde fa
brieken en ten slotte nog de langdurige 

vorstperiode waren evenzovele belemme
ringen voor een snel bouwen der molens en 
het is bewonderenswaardig, dat ondanks 
al deze hinderpalen, de bouw binnen het 
geraamde tijdvak gereed is gekomen. Dit 
is te danken aan de grote activiteit van de 
bijna 100 werven en fabrieken die aan de 
bouw hebben medegewerkt, niet alleen van 
hun directies, maar ook van hun technici, 
administratieve krachten en arbeiders. Op 
de grondstoffen na, die natuurlijk inge
voerd moesten worden, is de „Kalmoa" 
practisch geheel Nederlands fabrikaat, 
waarop alle medewerkenden met recht 
trots mogen zijn. — 

De Kalmoa gaat nu haar lange reis van 
ca. 100 dagen over een traject van 9000 
mijl beginnen. Met recht voert zij fier de 
Nederlandse vlag. Ons aller wensen verge
zellen haar op haar lange reis, waarvan wij 
met vertrouwen het resultaat tegemoet zien, 
want wij weten, dat zij wordt uitgesleept 
door L . Smit & Co's Internationale Sleep
dienst. 

Ik heb gezegd. 

>-»»-<»-•» «» «» •» -



VERTREK VAN DE TINBAGGERMOLEN „DENDANG" OP 3 MAART 1947 

AMSTERDAM 

Des morgens 6 uur kwamen de sleepboten van 
de Rederij Gebr. Goedkoop aan de werf van 
Verschure & Co., Amsterdam, om de tinbagger
molen ,,Dendang" naar IJmuiden te slepen, waar 
de zeesleepboten „Tyne" en „Witte Zee" van 
L. Smit & Co's Sleepdienst in de sluis de „Den-
dang" zouden overnemen. 

Het ijs rondom de „Dendang" was van tevoren 
reeds gebroken, maar toch hadden de sleepboten 
nog een heel karwei om het gevaarte op gang 
te krijgen. Op het IJ en in het Noordzeekanaal 
was zwaar drijfijs en de molen ging slechts lang
zaam vooruit. De mist die tot 12 uur plaatselijk 
zeer dik was, maakte het niet gemakkelijker en 
bij de Hembrug was ze zo dik, dat een van de 
sleepboten vooruitgezonden werd om de brug 
te zoeken. 

Het werd dan ook twee uur en later, voordat de 
sleep te IJmuiden in zicht kwam. Om half drie 
lag de „Dendang" gemeerd in de Noordetsluis, 
waar de sleeptrossen van de zeeslepers werden 
vastgemaakt. Zelfs in de sluis, waarvan de af
metingen zo zijn, dat grote schepen klein gaan 
lijken, maakte de „Dendang" nog indruk. 
De vlag Verschure werd neergehaald en de Billi-
tonvlag gehesen in tegenwoordigheid van de 
directie van de Billiton Mij. en Verschure. Aan
wezig waren ook directieleden van J. & K. Smit 
en Werf Conrad en Stork Hijsch. 

De ,,Dendang" was overgenomen 

Aan boord van de sleepboot Tyne had een ont
vangst plaats waarbij hartelijke woorden werden 
gewisseld. De heer ir. A. M. A. Wijnans, Direc
teur van de Billiton Mij., zei o.a., dat zoals de mijn
werkers overal in Nederland gehuldigd werden, 

omdat zij een vrije Zondag offerden voor het be
lang van de Nederlandse kolenvoorziening, de 
arbeiders en de bedrijfsleiding van de scheeps
werven en fabrieken, die aan de bouw van de 
tinmolens gewerkt hebben, hulde gebracht moet 
worden, voor hetgeen zij, vooral in de laatste 
maanden gedurende het barre winterweer, hebben 
gepresteerd om de molens op tijd naar zee te 
krijgen. 

De kapiteins van de sleepboten en de runner-
kapitein van de „Dendang" werden met hun be
manning door alle aanwezigen een goede reis en 
behouden aankomst toegewenst. Om drie uur 
met een gunstig, zonnig winterweer sleepten de 
„Tyne" en de „Witte Zee" de „Dendang" uit de 
sluis, uitgeleide gedaan door een samengestroomde 
menigte, die van het schitterende schouwspel 

kwam genieten. Tussen de pieren werden de sleep
trossen uitgevierd en met een behoorlijk vaartje 
ging de sleep naar zee. 

Het gezelschap, dat aan boord van de „Tyne" was 
meegevaren, ging over op de sleepboot „Stentor", 
die, nog eens om de sleep heenvoer. Met fluitsig
nalen, hartelijke wensen, handgewuif zegden wij 
de Dendang „vaarwel". Wij zagen de sleep na 
totdat zij uit het gezicht verdween. 

De molens zijn besteld dank zij het initiatief van 
Nederlanders voor een Nederlandse Maatschappij. 
Zij werden ontworpen en gebouwd door Neder
landers. Ze worden naar Nederlandse overzeese 
gebieden gesleept door Nederlandse sleepboten en 
bemanning, waar zij zullen werken onder lei
ding van Nederlanders tot „Nederlands Glorie". 



Kalmoa 
Sleepboten ,,Ganges" en , ,De 
Schelde". Algiers, Port Said, 
Aden, Colombo, B i l l i t o n . 

Menoembing^' 
Sleepboot , ,Thames". Port-Said, 
Aden, Banka. 





Reeds vele dagen heeft een dichte, grauwe 
wolkenlucht laag boven ons gehangen. Maar 
thans op de dag dat ik de grote reis naar 
m i j n bestemming ga aanvaarden, heeft de 
wolkenbank plaats gemaakt voor een dicht 
hangende mist, waardoorheen de zon met 
moeite zich een lichtweg tracht te banen. 
Voorlopig nog tevergeefs. 
U i t de mist dringt het aanzwellend geluid 
van de zo pas aangevangen arbeid tot m i j 
door. Daar komen ze, de vaklieden, door de 
sneeuwmodder aanslobberen. Maar het' h i n 
dert niet, want het is vandaag feest. 
Het is feest, want ik vertrek! 
N o g enkele ogenblikken en ik ga de grote 
reis aanvaarden naar „de gordel van Sma
ragd", naar ons Indië, naar het eiland Banka, 
waarop de granietberg l igt , wiens naam ik 
draag. 

Nog enkele ogenbl i k ken 
De mist trekt op en daalt weer neer, ik w i l 

S C H I E D A M Menoembing' 
MI JN L A A T S T E D A G IN H O L L A N D 

nog even rond ki jken en ik zal het ogen
bl ik benutten, dat de mist weer even stijgt. 
Eens hoorde ik zeggen; „als men oud wordt 
teert men op zi jn jeugdherinneringen". 
Daarom w i l ik deze herinneringen goed vast 
leggen op de gevoelige plaat van m i j n ge
heugen. 
Daar op die helling was m i j n bed gespreid, 
daar werd ik met spanten en knieën, met 
waterdichte schotten en huidplaten aaneen-
geklonken en gelast. Daar werd reeds aan 
m i j n bovenbouw gewerkt. Toen ik m i j n 
wieg verliet woog ik reeds 1.500.000 kg. 
Daar ontving ik van Mej . Inckel m i j n naam. 

M i j n gewichtstoename te water is niet m i n 
der voorspoedig geweest. Thans weeg i k 
ongeveer 3.500.000 kg. 
W a t hebben die kranen gedraaid om de 
scheepsbouwers behulpzaam te zi jn bi j het 
neerlaten van het steeds maar weer uit de 
hallen naar buiten komende ijzer. 
N o g een bl ik naar het bazenkantoor en het 
bedrijfskantoor. 
A l heb ik ze nog zoveel moeite bezorgd, ze 
hebben deze telkens weer overwonnen en 
mi j gemaakt tot wat ik ben. 
Trots ben ik op ze. Ik zal ze niet vergeten! 
Daar is de machinefabriek. W a t is er door 

D A A R O P D I E H E L L I N G . . . D A A R I S D E M A C H I N E F A B R I E K 



de werkers uit deze afdeling ook in mij ge
wroet. Machineleidingen, lieren, pompen, 
teveel om hier nu meer te noemen, ze heb
ben ze zó gesteld en aangebracht, dat ik 
binnenkort in staat zal zijn de tinrijke specie 
van de bodem der zee, vanaf 30 m diepte, 
naar boven te brengen en de tin gezuiverd af 
te scheiden. 

Ik zie ze de werf opkomen, die zolang aan 
mij gewerkt hebben. Gegroet, mijn dank aan 
hoog en laag voor jullie arbeid. 
Hier dicht bij me zie ik aan de ene kant 
nog de drijvende kraan liggen, die grote 
stoomwolken uitblaast, terwijl hij een rub
berboot aan boord laat zakken. Ja, je kunt 
toch nooit weten wat voor rare kuren ik nog 
uit zal halen. 
Aan de andere kant is de steiger. Zo van
uit de hoogte gezien is het daar net een 
mierennest. 

Een paar sjouwers zijn bezig om de staal
draden, waaraan ik al die tijd zo netjes heb 
vastgelegen, aan de wal te trekken. Op een 
meerpaal zit iemand met een schetsboek op 
zijn knie. Die zit mij natuurlijk uit te teke
nen. Ik voel me heel belangrijk, ik ben van
daag het middelpunt van de belangstelling, 
ik heb trouwens nooit over gebrek aan be
langstelling te klagen gehad. Het was tin
molen voor en tinmolen na. Want ik moest 
immers op tijd klaar zijn! Maar ik dwaal 
af.... 

Behalve die sjouwende sjouwers en die 
tekenende tekenaar zijn er nog vele mensen 
op de steiger. Ze wachten, net zoals ik ook 
wacht op de sleepboten, die zullen komen 
om me de Waterweg op te slepen. Voor we 
het zeegat uitvaren zal ik worden overge
nomen door een zeesleper, de „Thames" en 

die blijft mijn reisgezel op heel die lange 
reis, op een paar honderd meter afstand dan 
altijd. 

Dat moet een hele baas zijn, die „Thames", 
de sterkste van het hele stel. We zullen pro
beren het eerst in Indië te zijn. 
Het zijn handige kerels, die me weg bren
gen. De runnerkapitein J. de Vos bracht 
reeds meermalen een tinmolen weg, even
als de matroos G. Hollaar. Met den machi
nist A. Prins en de beide andere matrozen 
F. Wijnhorst en F. Pop zijn deze vijf run
ners de enige bemanning op de tinmolen. 
Even trilt er iets in me. Ik ga van eigenaar 
veranderen. 
Thans ben ik nog eigendom van de I.H.C. 
en waait de Gusto-vlag nog hoog in mijn 
top. 

Daar komen ze aan boord, èn de opdracht
gevers (ir. J. E. Inckel met familie, ir. A. 
Guyot van der Ham, ir. J. F. Streur, dhr 
F. Hartman en dhr P. C. Rademaker; ir. 
A. M. A. Wijnans) èn de bouwers. 

Ze begeven zich in de richting van de 
,Gusto-vlag. 
Even verzamelen en dan: „Hoeden af voor 
de bouwers. Ik dank alle I.H.C.-ers voor hun 
werk. De vaklieden, de bazen, de technici, 
de administratieven. Zij allen hebben samen
gewerkt om mij het aanzien te geven." 
Een moment, de Gusto-vlag is gestreken, de 
Billiton-vlag aangeknoopt, wordt thans ge
hesen. 
Hoeden af voor de opdrachtgevers. Door 
hun geloof in de toekomst, toen Indië nog 
bukte onder de Japanse hiel, werd het be
sluit tot wederom aanpakken reeds genomen 
en doorgezet tijdens de nevel, waarin de 
Oriënt werd gehuld. 

Hun vérziende blik heeft het mogelijk ge
maakt dat ik gebouwd werd en al die 
werkers en leveranciers hun brood aan mij 
verdienden. 
Thans ben ik tot in Indië het eigendom van. 
de BiUiton-Mij., om zodra ik in Banka zal 
aangekomen zijn, overgedragen te worden, 
aan het Gouvernement aldaar. 

De mist stijgt en daalt. Geen 500 m. zicht is 
er thans. Het bericht vanuit Maassluis luidt: 
„niet afvaren, wachten tot nader order". 
Met trots wordt ik nog door velen bekeken. 
Men noemt mij mooi gebouwd, sterk, doel
matig ingericht. Vaklieden, zowel als leer
lingen, ze vertellen tegen elkaar: „Ik heb 
van begin tot eind er aan gelast, ik heb er 
flenzen voor mogen draaien". Hun arbeids
vreugde straalt, hun vaktrots spreekt. Er zijn 
nog velen, die arbeidsvreugde en vaktrots 
bezitten. 

. Het wachten duurt lang! 

In de Directiekamer dankt de heer ir. 
A. M. A. Wijnans namens de Billiton Maat
schappij de Directie en allen die mede
werkten voor de wijze, waarop de tinmolen 
tot stand is gekomen en vooral dat zij op de 
vooraf vastgestelde sleepdatum gereed is 
voor het vertrek en spreekt de wens uit, dat 
de sportieve geest, die tussen de werven 
onderling heerst, bestendigd zal blijven. 
Namens Gusto dankt de heer ir. P. A. van 
Hecking Colenbrander, waarbij hij er de na
druk op legt, dat alle krachten zijn inge
spannen om de leveringsdatum aan te hou
den. Hij wenst het Ministerie van Over
zeese Gebiedesdelen voorspoed met haar 
nieuwe aanwinst. 

12.30 uur. Weerbericht uit Maassluis: „Zicht 
goed, uitvaren". 



..Me. 

Het gaat gebeuren. Allen, die mi j een zeer 
klein gedeelte van m i j n 90 a 100 dagen 
lange reis zullen vergezellen komen aan 
boord. 

De sleepboten „Hector", „Minerva" en 
„Titan" maken hun trossen vast en m i j n 
tros, die me zo lang aan de werf heeft ge
bonden, wordt los gesmeten. 
Eerst draaien, en dan varen we af. 
Een onvergetelijk schoon gezicht. De met 
sneeuw bedekte ijsschoUen, waartussen de 
grauwe vaargeul sterk afsteekt, de berijpte 
oever, die steeds kleiner wordt, aan de an
dere zijde de zon, die haar stralen over het 
•water, op het ijs en mi j uitgiet, natuur
schoon zoals het zelden valt waar te nemen. 

V a a r w e l G us to , V a a r w e l ! 

Langzaam varen we op. De „Blankenburg" 
werpt een tros uit en de vaart wordt versneld. 
Het Schiedamse Hoofd, de Waterweg, W i l 
ton, ze glijden aan m i j voorbij . Vlaardingen, 
Superfosfaat, Sunlight. W e naderen de ver
sperring. Bi j de haven van Maassluis wensen 
de zeeslepers van L. Smits Intern. Sleep
dienst door langdurig blazen ons een goede 
reis toe. 
De „Thames" l ig t op stroom voor anker te 
wachten. Over en weer wordt door stoom-
en luchtdrukfluiten een bijna baldadig spel 
gespeeld. 

De „Thames" licht het anker, draait 
achter m i j om en komt daarna midden voor 
m i j te liggen. 

De sleeptros wordt aangehaakt. Langzaam 
zien we de „rekker" van de sleper vieren en 
komt zij ongeveer honderd meter voor mi j 
u i t te liggen. 

il F S L H E 1 D S E Ë D A F H T E 

Daar gaat de molen, groot en machtig, 
de slepers trekken aan. 

Vaarwel dan, blijf de werf indactitig, 
wij laten je nu gaan. 

Diep in ons voelen wij het scheiden. 
Daar vaart het werk van onze hand, 

van maandenlange arbeidstijden, 
voor opbouw van het Vaderland. 

Een brok, dat in de keel blijft steken, 
doet ons gevoelen het gemis 

van de gehechtheid, die in weken, 
saam door ons heen gevlochten is. 

Zo scheiden wij als boezemvrinden 
voor altijd, en mijn wens vaart mee: 

Die vriendschap zal geen einde vinden, 
Geluk! Houd goede ree! 

P. J. M. 

Thans is het moment aangebroken waarop 
de douane aan boord komt en allen die mi j 
een weinig vergezelden, mi j gaan verlaten. 

Op de „Blankenburg" zie ik ze nog eenmaal 
om mi j heen draaien en dan wordt deze 
band doorgesneden. 
Stoomfluiten loeien, ik dank U voor U w 
goede wens. 

Vaar wel ! 

Voorwaarts 

„Menoembing". DAAR G A IK. 



HAARLEM 
VOOR DE GESCHIEDEN ISBOEKJ ES 

Nu in dit speciale nummer van „Het Zeskant" met 
waardering en trots gewaagd wordt van het tijdig 
gereedkomen en uitslepen van de eerste drie tin
molens, is het niet onaardig enige typische na
oorlogse en andere omstandigheden te memoreren, 
welke even zovele aanslagen waren op onze wil 
om de molens op tijd hun „grote reis" te doen 
aanvangen. Vooral voor later, om dan nog eens na 
te lezen, is dat interessant, omdat men zo gauw 
dit alles vergeet. 

Tijdens de bezetting hadden wij het meermalen 
över „straks" na de overwinning", sommigen in 
zo optimistische vorm, alsof na een maand of wat 
de fabrieken weer grotendeels normaal zouden 
draaien. 

Hoe geheel anders was de werkelijkheid 

iWij hadden in die tijd nog geen flauw begrip, 
waartoe onze industrie in staat zou zijn, noch wat 
Ide na-oorlogse mogelijkheden van onze bondge-
boten zouden zijn. Bovendien redeneerden wij, 
nogal simpel: „Wat wij voorheen in Duitsland 
bestelden, kopen wij voortaan bij anderen." 
Geleidelijk aan ondervonden wij allen, dat hier
aan nog wel iets vastzat, dat de algehele ontredde
ring groter was dan ooit vermoed werd en daar
door dikwijls ongedachte bezwaren noopten nog 
weer andere wegen te zoeken. 

Geen V-riemen 
Toen de molens kort na de bevrijding besteld 
waren, werd er b.v. op gerekend, dat de 350 pk 
electro-motor door middel van V-rieraen liet 
bovendrijfwerk zou aandrijven. De levertijd van 
de Amerikaanse fabrikant was echter zodanig, dat 
hiervan afgezien en de constructie gewijzigd moest 
worden in een tandwielkast met speciale veren
koppeling. Deze veren kwamen voor de oorlog 
uit Duitsland met een levertijd van enige weken, 

nu kostte het veel moeite een fabrikant daarvoor 
te vinden, welke bovendien over het juiste mate
riaal beschikte. Eindelijk lagen de veren in België 
gereed, doch toen liet de invoervergunning weer 
lang op zich wachten, ten slotte moesten ze met 
een vrachtauto uit België gehaald worden. 
Nadat de modellen voor het gietwerk gereed wa
ren, ontbrak nog het gas voor de staalovens en 
de cokes voor de ijzergieterijen, daarna waren er 
weer onvoldoende vormers. 

Vervolgens kwam er weer een bericht, dat men 
zuinig moest zijn met de electroden, omdat de 
productie daarvan nog zeer beperkt was. 

Engeland liet ons wachten op het 6" \~_ staal, 
natuurlijk juist het materiaal, dat overal in de 
bovenbouw verwerkt moest worden. Dit leverde 
vooral daarom weer veel hoofdbrekens op, om
dat de monterende werven zoveel mogelijk con
structiewerk wilden plaatsen voor het tewater-
laten van de pontons. Maar omdat het geheel als 
een „mecano" in elkaar paste, verliep dit ge
lukkig nog vrij vlot. 

Evenmin koperen pijpen 
Van de koperen pijpen voor de vetsmeerleidingen 
werd slechts een deel geleverd. Direct daarop wer
den alle magazijnen in Nederland afgezocht, om 
voor het ontbrekende dan maar stalen pijpen en 
fittingen te bemachtigen (de bijbehorende ver-
cteelorganen werden per vliegtuig uit Amerika 
verzonden). 

De diverse takels, welke voor reparatie tijdens 
het verblijf in Indië nodig zijn, kwamen niet op 
tijd; er werden andere in Amerika besteld en na
tuurlijk moesten diverse kraanbalken daardoor 
weer veranderd worden. 

De voorgesmede wormassen voor de tornintich-
tingen van de emmerketting moeten nóg uit 
Engeland komen; niettegenstaande dit feit, zijn 
de molens toch met complete wormkasten ver
trokken. 
Zelfs de levering van kogellagers uit Zweden, 
welk land toch buiten de oorlog gebleven was, 
ging niet zonder veel moeite. De laatste serie 
kwam op het nippertje per vliegtuig uit Zweden 
binnen. 

Freesperikéien 
enige frezen te leveren voor het gereedmaken van 
de grote tandwielen (7 per molen) voor de cen
trale lieren. De frezen kwamen op een andere ma
nier klaar en daardoor ook de tandwielen. 
Een typisch voorbeeld van na-oorlogse eigenaar
digheden is nog het volgende: de nodige smeer-
nippels konden niet afgemaakt worden, omdat 
daarvoor geen 3/16" stalen kogeltjes beschik
baar waren. De productie van deze kleine dingen 
was in de eerste plaats bestemd voor het maken 
van kogellagers en dan voor de rijwielindustrie! 
Een gros of wat, persoonlijk uit Engeland mee
gebracht, gaf ook hier weer uitkomst. 

Hindernissen 
Elke hindernis werd genomen.. .., ook de laatste, 
toen de natuur met een zeldzaam strenge winter 
kwam. De onderlinge sleepdienst te water werd 
uitgeschakeld. Gelukkig waren de grote dekschui
ten reeds vele malen vol met staalconstructies, 
bovendrijfwerk en ladderlierdelen, jigs enz. naar 
Amsterdam, Schiedam en Kinderdijk gevaren. De 
rest moest nu echter met vrachtauto's. Zelfs de 
14 ton wegende spil van de spildraaikraan — be
stemd voor het verwisselen van de ondertuime
laar — verliet Haarlem door de sneeuwbarri-
cades, om nog juist een paar dagen voor de uitreis 
geplaatst te worden. H 



(Voor de geschiedenishoekjes) 

Enz. , Enz. 
Deze flitsen zullen bij velen later nog allerlei 
herinneringen oproepen. De autogeenlasser zal 
denken aan het ontbreken van gas en zuurstof, 
aan het ontbreken van vuursteentjes voor zijn 
branderaansteker, zoodat hij lucifers moest gebrui
ken uit zijn eigen rantsoen; de schilder zal 
zeggen: „Wij konden op een moment niet verder, 
want er was in het gehele land geen lijnolie meer 
beschikbaar voor onze loodmenie. . . . 

Ondanks alles voeren de molens op tijd uit en 
wij volgen nu met spanning hun overtocht. 

S N E E U W B A R R i C A D E S 
TE H A A R L E M 

De tekst en jota's voor dit nummer werden door 
LH.C.-ers in 4 dagen gereed gemaakt. De drukkerij 
leverde het geheel in 10 dagen af. 

VAN DE D I R E C T I E S 
Van het verschijnen van dit extra nummer van ons gemeenschap
pelijk personeelsorgaan, maken de Directie's van Werf Conrad en 
Stork Hijsch, Verschure, Werf Gusto en J. & K. Smit gaarne ge
bruik om, nu de eerste etappe in de bouw van de zes tinm-olens voor 
de NV. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton, door 
het uitvaren van de eerste drie molens is bereikt, hun voldoening 
uit te spreken over de wijze waarop door allen, die bij de bouw van 
de molens betrokken zijn of zijn geweest, hun werkzaamheden heb
ben verricht. 

Thans wacht ons allen echter nog de tweede etappe. Ook de tweede 
serie molens moet — en zal ook ongetwijfeld — op tijd gereed zijn. 

HALF WERK IS GEEN WERK 

De Directie's zijn er van overtuigd, dat bovenstaande slagzin, ge
zien de reeds bereikte resultaten, allen uit het hart gegrepen zal zijn 
en vertrouwen dan ook, dat een ieder zich tot het uiterste zal in
spannen om onzen opdrachtgever — die blijk heeft gegeven hen, 
die voor hem werkzaam zijn, met woord en daad te willen hel
pen — volkomen tevreden te stellen. 

Ontwerp en Druk: H o l d e r t & C o N.V. , A m s t e r d a m 




