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1 Ar DE REDA ET IE 
Het was de bedoeling van nummer 3 van „Het Zeskant" een 
speciaal voorjaarsnummer te maken. Inderdaad hebben wij ver
schillende inzendingen ontvangen: tekeningen, foto's, gedich
ten. Doch de barre winter was geen aanmoediging om hard op 
te schieten en zo kreeg de hoofredacteur het bericht, dat er 
nog verschillende bijdragen in de maak waren. 
Daarom hebben wij besloten alles tegelijk, voor zover het daar
voor in aanmerking komt, in het volgend nummer van „Het 
Zeskant" op te nemen. U kunt dus nog bijdragen inzenden. 
Uw firmaredacteur zal U dit inmiddels wel verteld hebben. 
We hebben echter het nummer dat nu voor U ligt maar vast 
in de groene voorjaarskleur gestoken. 
Van de zo zeer verlangde warmte kunt U in verbeelding ge
nieten bij het lezen van het artikel over Abidjan, het eerste ar
tikel in dit nummer. 
Een ereplaats in dit nummer kreeg onze lOD-jarige I.H.C.-
vennoot, J. & K. Smit. Eenige historische foto's konden we tot 
ons genoegen eveneens daarbij opnemen. 
We hebben nu ook een begin gemaakt met het publiceren van 
artikelen over technische onderwerpen van algemeen belang: op 
blz. 22 vindt U een bijdrage over motoren. De redactie zou 
graag willen weten, of dergelijke artikelen in de smaak vallen 
en over welke onderwerpen U in volgende nummers wat zoudt 
willen lezen; dat behoeven natuurlijk niet louter technische on
derwerpen te zijn. Geeft U dus nu meteen aan Uw firma 
redacteur op, waar U belang in stelt (firma redacteuren zijn: bij 
Conrad dhr Baars, bij Gusto dhr van Schelven, de Klop dhr 
V. d. Wiel, J. & K. dhr. Biezeno, L. Smit & Zoon dhr Koutstaal 
en Mej. v. Dijk, Verschure dhr. v. d. Wijden). 



ONS AANDEEL IN DE 
HAVENAANLEG BIJ 
Abidjan ligt ongeveer 10 km. ten Noorden' van 
Port Boaet, een havenplaats aan de Franse Ivoor
kust. De Ivoorkust, in Midden West-Afrika loopt 
even ten Noorden van de evenaar van West naar 
Oost. 
Op fig. 1 is de scheepvaartroute van Amsterdam 
naar genoemde plaats aangegeven, evenals de 
luchtvaartverbinding over de woestijn, via het 
vliegveld te Cotonou, een kustplaats, 700 km. ten 
oosten van Port Bouet gelegen. 
Tot heden is Port Bouet de havenplaats van Abid
jan. Deze laatste plaats is vrij groot en heeft onge
veer 2000 blanke inwoners. De plaats ligt aan een 
grote lagune, {een ondiep strandmeer) van waar
uit een kanaal van ong. 2\7i km. lengte en 300 m-. 
breedte is gebaggerd in de richting van de oceaan. 
Op fig. 2 is de Ivoorkust ter plaatse geprojecteerd. 
Rechts ligt Port Bouet met een 400 m. lasge lan
dingssteiger in zee, links het nieuwe kanaal op 
3 km. afstand van genoemde landingssteiger. 

S i 

H I D J i K 
De havenwerke •rden 

Rest te Dordrecht. De haven is gereed op een 
zware dam na {{zie fig. 3), die van Nmnenuit niet 
doorgebaggerd of -gezogen kan worden wegens de 
hoge golven van de oceaan. Dit werk moet dus 
panuit zee geschieden en is niet zo eenvoudig uit 

door de ft voeren. 
C.P.A. {Construction du Port d'Abidjan). Advise- Aan de l.H.C. is opdracht verleend een speciale 
rend ingenieur is een Nederlander, n.l. Ir. v. d. hopperzuiger voor dit niet alledaagse -werk te Ie-



veren. Hij zal gebouwd worden door Verschure. 
Alvorens wij ertoe overgaan, een beschrijving te 
geven van de diverse moeilijkheden en bijzonder
heden die zich voordoen bij de bouw van deze 
hopperzuiger, zal de heer C. Baars van de Werf 
Conrad en Stork Hijsch ons één en ander vertellen 
van zijn bezoek aan Abidjan tijdens zijn studie
reis naar Midden West-Afrika in het voorjaar 
van 1939. 

De herinnering aan het uitstapje naar Abidjan tij
dens een oponthoud van enige uren zal mij altijd 
bijblijven. Met enige andere passagiers zouden wij 
naar de stad gaan, doch omdat de „Maaskerk" op 
de rede lag, moesten wij gevieren in de z.g. 
„mammy 'chair" plaats nemen (zie foto). Een 
„mammy chair" is een houten bak, die door mid
del van een laadmast opgehesen, buiten boord ge
bracht en daarna gevierd wordt in de langszij op 
en neer dobberende sloep. Na ons kwam de tweede 
lading passagiers naar beneden, doch de „winch-
man" vergat te remmen, zodat de „mammy chair" 
recht boven mijn hoofd in volle vaart naar be
neden en met een luide klap op de bank terecht 
kwam. Gegil en bleke gezichten was het gevolg, 
want wat was er met den passagier op de bank 
gebeurd.' Het geval weer ophijsen was het werk 
van een ogenblik en een ieder keek met angstige 
spanning naar den passagier, die, uiterlijk kalm. .. 
opstond! Op het laatste moment had hij zich nog 
naast de bank kunnen laten vallen. Een klein 
schrammetje aan zijn pols was het enige nadelige 
resultaat. 
Aan de stalen steiger te Port Bouet werden wij in 
dezelfde houten bak door een oud stoomkraantje 
opgehaald en konden wij in één van de weinige 
gebouwtjes een taxi bellen; die echter niet kwam. 
Na lang wachten zijn wij in een voorbijrijdend 
Ford-bestelauto'tje gestapt, geschikt voor passa
giers vervoer(?) Het ding vertrok meer dan vol. 
Ongeacht kuilen of bochten in de weg kent de 
negerchauffeur maar twee mogelijkheden, n.l. stil
staan of maximum snelheid! 
Abidjan heeft enige brede hoofdwegen (lanen). 
De negers lopen echter' liefst niet op het asfalt, 
omdat dit te warm is aan hun blote voeten. 

Er is een behoorlijk hotel, een zeldzaamheid in 
dit deel van Afrika; verder het land in moet men 
maar op één of andere manier aan een onderdak 
zien te komen, of een tent meenemen. 
Na wat gewinkel en o.a. natuurlijk enige ivoren 
souvenirs gekocht te hebben, moesten wij via de 
grote brug over de voornoemde „Ebric" lagune 
weer naar boord terug. 
Vanaf de kust loopt er vrijwel pal Noord een 
spoorlijn, waarover misschien 2 personentreinen 
per dag, doch veel meer goederentreinen lopen, 
(voor een station zie foto). Belangrijk is de uit
voer van cacaobonen, palmolie en hout, o.a. ma
honie. Het terrein aan deze kust is vrij vlak, enige 
meters boven de zeespiegel. Niet ver van de stad 
beginnen de plantages en oerwouden weer. De 
laatste zijn overweldigend mooi, met bomen van 
wel 40 meter hoogte, maar bijna ondoordring
baar door de vele varens en lianen. Vanuit de 
lucht kregen wij een nog duidelijker beeld van 
deze uitgestrekte massa's. 

De kust bevindt zich hier een paar graden ten 
Noorden van de evenaar; het is er buitengewoon 
warm en vermoeiend door de zeer vochtige lucht, 
welke ontstaat door de vele tropische regenbuien, 
die men beter wolkbreuken kan noemen. 
Men loopt daar natuurlijk zeer luchtig gekleed, 
hoewel de negers en zeker dikwijls de negerinnen 
het hierin nog van ons blanken winnen. Zij dra
gen de kleine kinderen in een soort omslagkleed 
op de rug en daarbij dikwijls nog een hele in
ventaris in een korf op het hoofd. Het zou echter 
een apart verhaal vergen om hierover meer te 
vertellen. 
Vanzelfsprekend draagt de blanke een tropenhelm, 
anders zou men spoedig zonnesteek oplopen. T.z.t. 
zullen zij, die de nu te bouwen zuiger gaan af
leveren, uitvoeriger over de Ivoorkust kunnen 
vertellen. Wellicht zien zij daar nog de in 1904 
door de Werf Conrad N.V. geleverde bagger
molen, tevens bakkenzuiger „Tropicale". 
Tot zover de indrukken van den heer C. Baars. 



SMIT'S SCHEEPSWERVEN E. 
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Op 1 Januari 1847 stichtten de gebroeders Jan en 
Kees Smit de scheepswerf, welke oorspronkelijk 
gelegen was op een terrein aan de Noord, waar 
zich thans Smit & Co's HoUandia ,Mo-
torenfabriek bevindt. 
De eerste jaren werden daar hoofdzai 
l i j k zeilschepen voor de grote vaart ge 
bouwd, voornamelijk voor een rederij' 
waarvan Murks Leis, de zwager -van 
Jan en Kees, boekhouder was. 
Het eerste schip dat werd afgeleverd 
was een bark, die dan ook de n a ^ 
„eersteling" droeg. De bouw van dit 
eerste schip vorderde 18 maanden en 
vond plaats in een afgedamde en daar
na drooggelegde haven. 
De bouw van de stoomschepen begoni\
omstreeks 1850 in ons land meer voort*'"*^v'? 
gang te vinden en als eerste schepen 
van dit type bouwde J. & K . Smit i n 
dat jaar een tweetal raderboten voor de 
Nijmeegse Stoomboot Maatschappij. 
Daar reparatie een steeds groter aandeel 
nam in het bedrijf en de werf hiervoor 
spoedig te klein werd, werd in 1854 
besloten tot de -stichting van een tweede 
werf op een terrein te Kr impen a /d 
Lek. V a n . 1860 tot omstreeks 1880 is 
de bouw van rader- en schroefboren'J 
voor de binnenvaart hoofdzaak geweest'7 
voor de werf te Kinderdi jk , terwi j l op de werf te 
Kr impen bovendien zeilschepen voor de grote 
vaart werden gebouwd. 
Hoewel in 1868 reeds een baggermolen „Stroom-
dieper" voor Volker & Co. te Dordrecht was ge
bouwd, begint de bouw van baggermaterieel toch 
pas omstreeks 1880 hoofdzaak te worden, vooral 
ten gevolge van de grote waterbouwkundige wer
ken aan de Nieuwe 'Waterweg. 
Met de bouw van baggermaterieel hebben J. & K . 
Srait's Scheepwerven zich een wereldnaam ver

worven, waartoe vooral de zoon van Jan Smit, 
Hendrik en daarna diens zoon Frederik, belangrijk 
persoonlijk hebben bijgedragen. 
De werf te Kinderdi jk werd aan het eind der 

vorige eeuw te klein. Daarom "werden reeds eer
der gekochte terreinen, welke iets noordelijker ge
legen waren, voor het verplaatsen van de werf in 
gereedheid gebracht en in 1906 betrok de werf 
het terrein waarop ze ook thans nog gevestigd is. 
Een der laatste stoomschepen, welke op de oude 
werf werden gebouwd, was de Zeesleepboot s.s. 
„Zwarte Zee" voor L. Smit & Co's sleepdienst te 
Rotterdam. 
De „Zwarte Zee" was toen de grootste zeesleper 

ooit ter wereld gebouwd. I n latej: jaren werden 
nog vele andere, nu motor zeesleepboten gebouwd, 
als laatsten, i n 1946 afgeleverd, de „Poolzee" en 

de „Witte Zee". N a het einde van 
de vorige wereldoorlog werd een 
gedeelte van de Machinefabriek van 
Diepeveen, Fels en Smit overgenomen, 
bevattende een ketelmakerij, koper
slagerij en modelmakerij, terwi j l op 
het Zuidel i jk deel van het terrein een 
grote machinehal werd opgetrokken 
voor het onderbrengen van de bank-
werkerij en draaierij. I n korte t i jd heeft 
deze Machinefabriek zich ontwikkeld, 
zodat in 1925 kon worden overgegaan 
tot het in licentiebouwen van M A N 
motoren tot een vermogen van oor-
sponkelijk 1000 pk en wat later tot ca. 
2500 pk. 
Mede als gevolg van de combinatie van 
Scheepswerf en Machinefabriek kon i n 
1926 voor het toenmalige Departement 
van Koloniën de eerste tinbaggermolen, 
de „Diniang" gebouwd worden en in 
het jaar daarop voor de Singkep T i n 
Maatschappij de tinmolen „Sergang '. 
'Vervolgens vond ook de B i l l i t on M i j . 
aanleiding tot het opdragen van t i n 
molens aan J. & K . Smit, zodat i n 
1937 de „Doejoeng" en in 1938 de be-

i o e m d l ^ w o r d e n „Karimata" gebouwd konden 
worden. 
Behalve verscheidene opdrachten voor baggerma
terieel en het merendeel der bijbehorende machine
installaties voor binnen- en buitenlandse rekening, 
die J. & K . Smit direct na het einde van de oor
log heeft ontvangen, gaf de Bi l l i t on M i j . b l i jk van 
het grote vertrouwen dat zij stelt i n de samen
werking der Nederlandse baggerfirma's door de 
opdracht van de thans onderhanden zijnde 6 t i n 
molens. 
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at een eenvoudige t i te l ! W i e weet niet 
i n deze t i jd van mechanisatie, wat een motor is. 
Iedereen heeft toch wel eens van een benzine- of 
oliemotor en een electromotor gehoord en niet te 
vergeten de windmotor, die ons in de oorlogsjaren 
zoveel nut bewezen heeft voor onze verlichting op 
lange winteravonden. — 
W i l men echter een goede definitie van een motor 
geven, dan is dit nog niet zo eenvoudig. A l le 
werktuigen, die men met de naam motoren aan
duidt , geven een bepaald arbeidsvermogen, d.w.z. 
zij kunnen arbeid verrichten. 
Er zi jn verschillende soorten arbeidsvermogen, 
doch wanneer we over een motor spreken, is het 
een ieder duidelijk, dat we hier te doen hebben 
met een mechanisch arbeidsvermogen en niet met 
het arbeidsvermogen van mens of dier. Zo zouden 
we een stoommachine ook een motor kunnen noe
men, doch het woord stoommachine heeft zo'n 
algemene ingang gevonden, dat we daaraan niets 
veranderen wil len. 
Hoewel er dus een groot aantal machines zi jn, 
die we met de naam motoren kunnen aanduiden, 
zoals windmotoren, hete luchtmotoren, electro-
motoren, benzine- en oliemotoren, wil len we ons 
i n dit artikel uitsluitend beperken tot de'bespre
king van de oliemotoren of ook wel verbrandings
motoren genaamd. I n het algemeen kan gezegd 
worden, dat het arbeidsvermogen in een motor ont
wikkeld wordt, doordat een gasmengsel i n een ge
sloten ruimte tot verbranding wordt gebracht. 
Wordt nu één van de wanden van de gesloten 
ruimte beweegbaar uitgevoerd, dan zal tengevolge 
van de drukvergroting bij de verbranding van het 
gasmengsel deze beweegbare wand verplaatst 
worden. 
Indien we het nu zo kunnen inrichten dat een 
dergelijke verplaatsing zich periodiek herhaalt en 
we die beweging van de wand kunnen benutten, 
dan hebben we daarmee een apparaat geconstru
eerd, dat arbeid kan ontwikkelen, dus arbeidsver
mogen heeft. 
Reeds i n 1680 ontwierp de Nederlandse geleerde 
Huygens een werktuig dat door middel van in een 
cilinder tot ontploff ing gebracht buskruit, moest 

M O T O R E N 
draaien, maar doordat het zoo moeil i jk was om. 
steeds weer nieuw buskruit in de cilinder te bren
gen teneinde de machine blijvend te laten draaien, 
werd dit geen succes. 
I n het laatst van de 18e en het begin van de 19e 
eeuw is het vraagstuk van de motor voor ver
scheidene constructeurs het onderwerp van proef
nemingen geweest, doch pas in 1860 slaagde de 
Fransman Lenoir erin een enigszins bruikbare 
motor te ontwerpen. 
Terzelfder t i jd ontwikkelde de ingenieur Beau de 
Rochas een motor, die door Otto i n practische 
uitvoering werd gebracht. De brandstof voor deze 
voorloopers van onze tegenwoordige dieselmo
toren was lichtgas, en met deze motoren bracht 
men het zo veel verder, dat i n 1878 op de 
Wereldtentoonstelling te Parijs de eerste Otto 
viertact motor te zien was. 

i. 

I n de laatste jaren van de 19e eeuw ging de ont-. 
wikkel ing van de motoren met sprongen vooruit; 
de vloeibare brandstof deed z'n intrede en in 1893 
bracht Rudolf Diesel de grote omwenteling op het 
gebied van de verbrandingsmotoren. Diesel maakte 
namelijk gebruik van het feit, dat de zich i n de 
verbrandingsruimte bevindende lucht tengevolge 
van de samendrukking zodanig in temperatuur 
stijgt, dat de vloeibare brandstof, onder druk i n 
gespoten, door de hoge temperatuur tot zelfont
branding komt, waardoor de ingewikkelde en 
kwetsbare ontstekingsapparatuur kon vervallen. 
I n de jaren 1893—1897 werd bij de Machine-
fabrik Augsburg-Nürnberg A . G . M . A . N . de eerste 
Dieselmotor gebouwd, waaruit na talrijke ver
beteringen en kostbare beproevingen in 1897 de 
eerste bruikbare motor met een vermogen van 
20 PK ontstond. 

Vf&ranoAintj 
en ex/oesins-e 



DE NIEUWE SPELLING 
'In 1898 werd reeds de eerste motor van 60 PK 
gebouwd, waarna de eigenlijke fabricage op grote 
schaal begon, welke geleid heeft tot de ontwikke
ling van de thans als zo uiterst betrouwbaar en 
economisch bekend staande M.A.N.-motoren. 
Tenslotte willen we nog een indruk geven van 
wat er eigenlijk onder een viertact motor wordt 
verstaan. 

Een viertactmotor onderscheidt zich van het an
dere gangbare type, de tweetactmotor, doordat bij 
het eerstgenoemde type de zuiger één werkzame 
slag per iedere vier slagen of per iedere 2 om
wentelingen van de as maakt tegen één werkzame 
slag per iedere twee slagen of per iedere omwen
teling van de as bij het laatstgenoemde type. 
Aan de hand van de figuren a, b, c en d zullen 
we nu nagaan wat er eigenlijk in een cilinder 
van een viertactmotor gebeurt. — 
Ie takt Aanzuigen van de buitenlucht; de zuiger 

gaat naar beneden; de inlaatklep staat 
open; de uitlaatklep is gesloten, fig. a. 

2e takt Samendrukken of comprimeren van de 
lucht in de cilinder; de temperatuur van 
deze lucht wordt dan zo hoog, dat de 
brandstof die juist even voordat de zuiger 
in top staat, wordt ingespoten, zelf ont
brandt. 
De in- en uitlaatklep zijn gesloten, fig. b. 

3e takt De zoo juist ingespoten brandstof komt 
in zijn geheel tot ontbranding; de zuiger 
wordt hierdoor naar beneden gedrukt. De 
inlaatklep blijft de gehele slag gesloten; 
de uitlaatklep opent even voor de on
derste stand van de zuiger, fig. c. 

4e takt De zuiger beweegt zich weer naar boven; 
de verbrandingsgassen worden wegge-
perst. De uitlaatklep is steeds open. ter
wijl aan het eind van de slag ook de in
laatklep opengaat, fig. d. 

Deze kringloop herhaalt zich na elke vier slagen 
van de zuiger, dus na elke twee omwentelingen 
van de krukas. 

Met het bovenstaande geloven wij een globale in
druk te hebben gegeven van de ontwikkelings
geschiedenis van de Dieselmotoren en de grond
principes van hun werkwijze. 
In een volgend artikel hopen wij wat naders te 
vertellen over het hoe en waarom van de eigen
lijke motorconstructie. — 

S. 

EN U 
In de kranten hebt U zeker wel gelezen dat de 
regering met ingang van 1 Mei a.s. de nieuwe 
spelling voor regeringsstukken gaat invoeren. 
Zij die geregeld de pen voeren of zich dagelijks 
achter de schrijfmachine vermeien, zullen zich 
door middel van de hierover gepubliceerde boek
jes op de hoogte gesteld hebben van de nieuwe 
spellingsregels. 
Maar hoe staan zij, die niet geregeld schrijven 
tegenover deze kwestie.' Onverschillig.' Wij hopen 
van niet. Iedereen behoort er een eer in te stellen 
een eenvoudig briefje zonder grove taal- en spel
lingsfouten te kunnen schrijven. Dit behoort net 
zo goed tot de wederopbouw van ons land als 
het herstellen van beschadigde fabrieken en het 
bouwen van nieuwe huizen. 
Wordt ons land er dan maar ook iets beter van, 
indien ik een briefje zonder fouten probeer te 
schrijven? Ja, absoluut ja; de wil, de mentaliteit 
om als je schrijft, dat met zorg te doen is voor 
de samenleving zeker belangrijk; alleen, het resul
taat van die wil en die mentaliteit zie je niet, je 
kunt het niet grijpen en daarom is men licht ge
neigd te gaan denken, dat dat resultaat er niet is. 
Er zitten ook practische kanten aan deze geschie
denis. Wanneer U op karwei bent en een rapportje 
moet schrijven, of in de fabriek paklijsten moet 
schrijven, bonnen invullen, en dergelijke, is het 
van uitgesproken practisch nut, dat men dit met 
zorg doet, want wie met zorg de woorden spelt, 
gaat vanzelf met zorg zijn woorden kiezen en zal 
zich daardoor beter gaan uitdrukken. 
Zo, nu hebben we alweer genoeg geschoolmees
terd. In het volgende nummer van „Het Zeskant" 
zullen we de belangrijkste regels van de nieuwe 
spelling geven. Hier laten we nog 

ENIGE GELEERDHEID 
volgen voor hen, die daar belang in stellen. 
De taal leeft en ontwikkelt zich, evenals de mens
heid leeft en zich ontwikkelt. De taal' van 100 jaar 
geleden ziet er anders uit dan die, welke wij van

daag gebruiken, net zo goed als dat de mensen 
van vroeger anders dachten en spraken; woorden 
en gezegden zijn in onbruik geraakt; de zinnen 
werden anders uit woorden samengebouwd. 
De manier waarop de woorden gespeld worden 
(dus uit lettertekens opgebouwd) moet aan regels 
gebonden zijn, anders zou er chaos ontstaan. Daar 
de taal leeft, ligt het voor de hand, dat de regels 
voor de taal en de spelling zo nu en dan herzien 
moeten worden. 'Vanzelfsprekend moet dat slechts 
dan gebeuren, wanneer het hoog nodig is. 
In 1930 vond minister Terpstra het nodig, wijzi
ging in de spellingsregels te geven; hij vond de 
toen geldende regels van De 'Vries en te Winkel 
verouderd. Inderdaad was het aantal Nederlan
ders, dat foutloos schreef, veel geringer dan men 
zou denken. 
Hoeveel schreven er in de oude spelling niet 
steenen gooten (met twee o's), wat fout was; en 
wie schreef er nog: „wij zenden U dett motor voor 
de sleepboot en de« roerkoning voor de« logger". 
Volgens de oude spelling moesten wij schrijven: 
„de sleepbooten sleepen (met twee e's) de „Den-
dang" en „de ankers slepen" (met één e). En 
wist U dat er verschil in betekenis was tussen: de 
prijs van de turf en de prijs van de» turf.' 
De maatregel van minister Terpstra gaf aanleiding 
tot de strijdvraag of de spellingsregels dus aan
gepast moesten worden of dat de Nederlanders het 
beter moesten leren. 
In 1934 gaf minister Marchant het antwoord in 
de geest van het eerstgenoemde, hij vaardigde 
vereenvoudigde spellingsregels bindend voor het 
onderwijs uit. Enkele kranten en tijdschriften 
volgden (o.a. het personeelsorgaan van Gebr. 
Stork & Co., Hengelo, dd. 15-9-'34, een van de 
oudste personeelsbladen in Nederland) maar de 
regering beging een onverklaarbare inconseqentie 
met zelf de nieuwe spellingsregels niet te ge
bruiken. Dit gaat zij 1 Mei a.s. nu wel doen en de 
dagbladen zullen dat voorbeeld volgen. Na 17 
jaar is er eindelijk eenheid in de spelling ge
komen. 



Bij het verschijnen van het 4e Zeskant l i j k t het 
ons goed een artikeltje te schrijven over de alge
mene gang van zaken. 
W i j moeten dan vast stellen, dat er nog tal van 
verbeteringen zijn aan te brengen in ons bedrijf. 
Regelmatig worden besprekingen gevoerd, die met 
meer of minder succes bekroond worden. De le i 
ding van het bedrijf heeft een open oog voor de 
verschillende wensen, welke leven onder de ar
beiders. W i j bedoelen o.m. verbetering van de 
werkplaatsen, goede eetgelegenheid, was- en kleed
gelegenheid en wat dies meer zi j . Ook de klachten 
van de arbeiders worden regelmatig besproken en 
bekeken en als de mogelijkheid aanwezig is wor
den de klachten weggenomen. 
Dat zijn zo de dingen, waar wi j als arbeiders 
recht op hebben. En van dat recht wil len wi j pro
fiteren. 
Maar wi j moeten niet ui t het oog verliezen, dat als 
men rechten w i l opeisen, men daarnaast plichten 
heeft te vervullen. 
En dat schijnt een minder aangename taak te zijn. 
Als w i j het bedrijf rond kijken mankeert er nog 
wel eens wat aan. Zo bijvoorbeeld als het negen 
uur moet worden. Hier en daar worden groepjes 
gevormd en gaan we gezellig zittend een stapeltje 
brood verorberen. Dat er een boterham gegeten 
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wordt, daar is niets op tegen. Maar dat het nu 
persé in gezelschap moet gebeuren en dan liefst 
zo ver mogelijk bij het werk, waar men aan bezig 
is, vandaan, nee vrienden, dat gaat er bi j ons 
niet i n . 
Dan moet het twaalf uur gaan worden. Zo kwart 
voor twaalf trekt men alweer i n de richting van 
de broodzak en gaan we staan wachten tot het 
sein van twaalf uur gegeven wordt. W a t kan dat 
wachten lang duren, hè? 
Maar tegen de avond is alle begrip zoek. Tegen 

half v i j f gaat het gereedschap in de kist, handen 
worden gewassen, ketelpak uit en jas aange
trokken. En dan begint het wachten. Wachten op 
de f lu i t , die maar niet gaat. Schuifelend gaan we 
in de richting van de poort, zodat om kwart voor 
v i j f bijna het gehele personeel als een k l i t op
gedrongen staat en als dan de f lui t gaat valt de 
gehele ploeg letterli jk uit . 
Zeg nu niet: die vrijer zit een beetje te fantaseren. 
Als we niet bl ind wi l len zijn kunnen we allemaal 
constateren dat het gaat zoals het hier is weer
gegeven. 
En dat is nu hetgeen wi j bedoelden, toen wi j ons 
praatje begonnen. A l le arbeiders staan op hun 
recht. Niets op tegen. Maar daar staat tegenover, 
dat w i j onze plicht vervullen. Laten wi j nu niet 
op hol slaan en zeggen, dat ze in het Zeskant 
aardig kunnen schrijven, maar dat ze voor de test 
kunnen stikken Daar zijn we niet mee klaar. 
W e laten het hele geval rustig op ons inwerken 
en gaan beginnen met de ergste uitwassen weg te 
nemen. W e eten 's morgens een boterham bij 
ons werk en dan komt de rest ook wel i n orde. 
Met een beetje goede w i l kan er veel te dien aan
zien veranderd worden. Bedenk steeds, dat als 
wi j onze plicht doen, onze rechten beter verdedigd 
kunnen worden. 

Woningprob ieem 
Enige onzer werknemers wonen ver buiten Schie
dam. W i e heeft geschikte gelegenheid tot inwo
ning? 
W i e heeft e.v. een te grote woning, welke tegen 
een kleinere geruild zou kunnen worden? 
U kunt nadere inlichtingen verkrijgen bij de afd. 

Ideeënbus 
Inzendingen voor de Ideeënbus kunnen worden 
afgegeven aan de afdeling Personeel. Daarvoor 
dient gebruik gemaakt te worden van een speciaal 
formulier, dat bij bovengenoemde afdeling ver
krijgbaar is. 
Groot of klein, ze worden allen bestudeerd en 
U ontvangt schriftelijk antwoord. 

Kern Slikkeveer 
Hierbi j geven wi j nog de namen van de Slikker-
veerse kernleden door: 

P. Verboom, Voorzitter 
N. Hofland, Secretaris 
G. Boon 
B. de Keyzer 
J. V. d. Velde 

Kernwijziging Schiedam 
Door het vertrek van } . Th. J. v. Ravesteyn, kern
lid voor de koperslagerij, is hij enkele candidaat-
stelling J. A. Broekmeyer in de opengekomen 
plaats als kernlid gekozen. 

Afdeelings-ziekenkas 
Het bestuur der Afdelings-Ziekenkas bestaat uit 
de Heren 

A. C. Beyer, 
A. V. d. Berg, 
H. V. d. Pas, 
P. Verboom. 

BEWAAR 
HET Z E S K A N T 
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