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Een afsluiter, heet zo'n ding, menen wij . Een schuif in een persbuis die 
dichtgaat, terwijl een andere opengaat. De bagger wordt gedwongen een 
andere loop te nemen. Dat is voor ons weer een beeld van het leven. 
Men rolt maar voort door de persbuis van het bestaan en plotseling wordt 
er zo'n afsluiter neergelaten, een andere gaat op en Uw leven volgt een 
andere baan. 

Uw mening wordt niet gevraagd. De Onzichtbare Hand die de afsluiter 
bedient, doet dit om redenen, die U niet worden uitgelegd. Hij weet 
waar het heengaat, U niet. U bent in dit opzicht maar bagger in een 
persbuis. U moet vooruit. Niet naar rechts, niet naar links, niet terug. 
De moeilijkheid is om dit willens en wetens te doen. W i j lazen ergens 
bij Seneca dat onafhankelijkheid van de omstandigheden, slechts door hem 
bereikt wordt die alle omstandigheden bewust aanvaardt. Zo moeten wij 
afsluiters in ons leven aanvaarden. (NO) 
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P E R S B U I Z E N 
Menig I.H.C.'er zal zihc afvragen of persbuizen nu zo belangrijk zijn om 
daar een artikel over te schrijven. 
Ongetwijfeld, want de persbuizen zijn het waardoor de ,.bagger" bij het 
opspuiten van terreinen op zijn bestemde plaats komt. Zo'n lange rij 
buizen heeft haast iedereen wel eens gezien. 
En als U nu nog aan de belangrijkheid twijfelt, laat ik U dan vertellen 
dat er heel wat C.O.-nummers zijn, die uitsluitend persbuizen, met de 
hieraan dikwijls onafscheidelijk verbonden drijvers voor het persen over 
water, omvatten. 
Zo heeft onze vennoot L.S.Z. na de oorlog reeds ongeveer 5000 pers
buizen gemaakt. Met de totale lengte van 30 km zou daarmee een pers
leiding gelegd kunnen worden die begint bij het I.H.C.-kantoor en alsmaar 
doorloopt om op de werf van L.S.Z. te eindigen. Op 't ogenblik dan 
natuurlijk, want we hopen er nog een flink stuk aan te zetten! 
Even goed als het andere I.H.C. werk gaan deze buizen naar alle wind
streken, tot in Australië, Venezuela, Mexico en Indonesië toe. 
Hoe worden nu die persbuizen gemaakt? 
AI naar gelang de grootte van de zuiger of hopper, hebben ze een 
diameter die varieert van 300 tot ongeveer 750 mm en een lengte van 
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Wie dit leest zou kunnen denken, dat 
klaar is. Zo simpel is het echter niet, al 
grote vlucht genomen. Vroeger moesten 
geklonken worden. Het lassen heeft het 
werken veel gemakkelijker en sneller ge
maakt, vooral door de toepassing van de 
Union-melt machine, die voor de langs-
naad gebruikt wordt. Hierbij wordt de 
buis op een bijzondere manier geklemd 
in een bank en op een balk. . 
Door het lassen kan niemand lasogen 
krijgen, want het is aan het oog onttrok
ken onder een poederlaag, die na het 
lassen gedeeltelijk weggezogen wordt 
en voor de rest als slak op de las achter
blijft. 

C. A. N U G T E R E N (L.S.Z.). 

meestal 6 meter; de plaatdikte 
loopt van 4 tot 9 mm. 
De verschillende bewerkingen 
lijken allemaal heel gewoon. 
Een plaat van 6000X2000X6 
mm wordt geknipt en de einden 
voorgebogen („gebroken" heet 
dit in vaktaal). Na enkele keren 
heen en terug door een wals 
gedraaid te zijn, heeft de plaat 
baar vorm als buis verkregen. 
Zie afb. 1. Die vorm moet 
dan vastgelegd worden, want 
de naad staat nog open. Dit 
gebeurt door de langsnaad eerst 
te. „hechten" en daarna elec-
trisch met een Union-melt ma
chinaal te lassen. Zie afb. 2. 
Om de persbuizen aan elkaar 
te kunnen verbinden, worden 
er vervolgens flenzen of ook 
wel moffen aangezet en gelast. 
De flenzen worden afgeslepen, 
de buis van roest ontdaan en 
geteerd en weer is er een pers
buis klaar. 

zo'n buis in een handomdraai 
heeft ook hier de techniek een 

honderden nagels in de buis 



ORDER VOOR 
B R A Z I L I Ë 
De I.H.C. gemeenschap zal met 
genoegen vernemen, dat wij weer 
een paar opdrachten hebben ont
vangen uit Brazilië, een enorme 
Statenbond in Zuid-Amerika met 
een oppervlakte van 8.500.000 km', 
d.i. 25 X Nederland. ^ , , j • c . 

Aan de kade tn üamoa 
Van oudsher is Brazilië al een goede afnemer geweest van onze werven 
en de goede relaties zijn onder de I.H.C.-naam nog bestendigd. Men zal zich 
de bouw van de vier motorhoppers, de zeilvarende baggermolen en de 
drijvende kraan ( C O . No's 117 t/m 122) nog wel herinneren. 
Thans zijn besteld: 
1) C O . 256 = D.S. motorzeesleepboot voor Santos, met 2 Crossley 

hoofdmotoren. 
Hoofdafmetingen: 32 X 7,50 X 3 m. . 
Vennoot uitvoerder: L. Smit 6 Zoon, Kinderdijk. 

2) C O . 267 = Zeilvarende stoombaggermolen voor Porto Alegre. 
Hoofdafmetingen: 47 X 9,50 X 3,36 m. 
Baggerdiepte 12 m. Machinevermogen 300 pk. 
Emmerinhoud 600 1. 
Vennoot uitvoerder: J. & K. Smit, Kinderdijk. 

Santos is de uitvoerhaven van de 
staat Sao Paulo, waarvan de gelijk
namige hoofdstad, 55 km landinwaarts, 
bijna 1.8UO.O0O inwoners heeft. Vooral 
koffie wordt hier in enorme hoeveel
heden uitgevoerd, meer dan ergens 
elders. Santos heeft ook een z.g. vri j
haven voor de Republiek Paraguay, 
die in het binnenland gelegen, geen 
eigen zeehaven heeft. Zeeschepen kun
nen in Santos rechtstreeks de haven
kade bereiken. Onze molen „Vera 
Cruz", C O . 118., doet daarbij goed 
werk om de haven op diepte te houden. 

Porto Alegre ligt niet aan de Atlan
tische Oceaan, zoals Santos, maar aan 
de Noordelijke punt van een grote 
binnenzee, ca. 300 km lang, die aan 
de Zuidpunt, bij Rio Grande een uit
weg naar de Oceaan heeft. Het merk
waardige van deze zeeboezem is, dat 
er zoet water is, dank zij de talrijke 
rivieren, die er in afvloeien. 
Is de bevolking in Santos in hoofd
zaak van Italiaanse afkomst, in Porto 
Alegre treft men veel Duitse elemen-
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ten aan, wier aantal zelfs op 14 % van de stadsbevolking worden geschat. 
Porto Alegre is ook een hoofdstad, nl. van de staat Rio Grande do Sul. 
De stad, die ruim 300.000 inwoners heeft, ligt in een prachtige gezonde 
streek. Rijst, hout, tabak en veeproducten worden uitgevoerd. 
Porto Alegre is slechts bereikbaar voor zeeschepen van hoogstens 16' 
diepgang. 
Weliswaar is de binnenzee veel dieper, maar aan de einden zijn de geulen 
naar de stad en naar de oceaan te ondiep. Daarom wi l men deze ver
breden en dieper maken. Onze nieuwe molen krijgt dus een zeer be
langrijke taak. 

EEN PUZZLE VOOR IEDEREEN 
I.H.C., ihc, IHC, i.h.c, I.H.C. H O L L A N D . 
Een puzzle, die zo verbluffend gemakkelijk is (of l i jkt) , wordt door de 
,,Zeskant"-redactie gelanceerd in dit nummer. Het is een gewone vraag, 
die U gewoon kunt beantwoorden na een uurtje zoeken. De vraag is: hoe 
vaak komt de lettercombinatie IHC (ofwel I . H . C , ihc, i.h.c. en der
gelijke mogelijkheden) voor in het Algemeen gedeelte van dit nummer van 
„Het Zeskant", inclusief de omslag. 
De letters mogen middenin een woord staan, of achter elkaar in twee 
woorden, gescheiden door punten, in de firmanaam, of gewoon achter 
elkaar. Alles telt mee, wanneer de drie letters maar in de juiste volgorde 
staan. Er zitten wel een paar addertjes in het gras. 
De redactie tracht zich te rihcten tot alle lezers, om zodoende ,,Het Zes
kant" en de I . H . C i.h. centrum van de belangstelling te plaatsen. Uiter
aard wordt ook deze puzzle niet beloond met pinda's. 
Voor iedere werf is een hoofdprijs uitgeloofd van een boekenbon van 
ƒ 10,—. Verder worden vier tweede prijzen beschikbaar gesteld, t.w. een 
vrije keus uit een der onderstaande boeken: 

W . G. H . Palm — „Walvissen en Walvisvaart ". 
J. Keuning — ..Plancius, Theoloog en Geograaf". 
H . G. Franks — ,,Lauweren op de Wereldzeeën". 
Eekhout — „Fotokunst 1944—1946". 
Delen —• ,,Oude Vlaamse Grafiek". 
,.Zwitserse Berggidsen vertellen". 
C. Vening — „Portugal". 
De Witte Huberts — ,,Beleg van Haarlem". 
..Veertig Jaren Onderzeedienst". 
Van Deyssel — „Gedenkschriften". 
Dostojefski —• ..Misdaad en Straf". 
I . H . C Holland — „Dredging Craft for Donzère-Mondragon". 

Voor wie hieruit geen keus kan maken, wordt een boekenbon ter waarde 
van ƒ 2,50 ter beschikking gesteld. 
Uw oplossing moet bij uw firma-redacteur worden ingeleverd en wel 
als volgt: 
Naam: Werfnummer: 
Ik tel in totaal maal de letters ihc, t.w. op pag. 37 X . 
pag. 38 X . pag. 39 X . pag. 40 X , enz. enz. 
De laatste inleveringsdag is 20 Mei. 
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Een groot aantal belangstellenden had zich op Zaterdag, 8 Maart j l . , 
in de versierde cantine verzameld om getuige te zijn van de huldiging 
door chefs, collega's en oud-collega's van de Heer L. A. de Groot, voor-
man-crasseur, die het niet alledaagse feit herdacht, dat hij 50 jaar ge
leden als jongmaatje zijn intrede bij Gusto deed. 
Het woord werd gevoerd door de Heren Ir. Bastian, van "Wieringen, 
bedrijfsleiders onder wie de jubilaris heeft gewerkt en door zijn collega's 
Hofman en Wiegel. Namens de P.'V. sprak de Heer Wink hem toe, 
terwijl tenslotte de Heer Ing. Heymans het woord voerde op verzoek 
van diens vader, onder wie de Heer de Groot heeft gewerkt. 
"Verschillende mooie geschenken werden de jubilaris aangeboden, terwijl 
Mevr. de Groot een bloemenhulde in ontvangst mocht nemen. 
Op Maandag, 10 Maart j l . , de officiële jubileumdag, werd de Hr. de 
Groot en zijn familie door de Directie ontvangen en gehuldigd. Mr. H . 
Smulders sprak de jubilaris toe en overhandigde hem een geschenk onder 
couvert, benevens de oorkonde. Mr. iHovingh van de Maatschappij voor 
Handel en Nijverheid bood de jubilaris het vererend getuigschrift 
en de gouden medaille aan, welke door de Mi j . bij dergelijke gelegen
heden beschikbaar wordt gesteld. 
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ubileum 

H J. de Pater 

Op 11 Maart j l . herdacht de voorman-fraiser, J. de Pater, de dag, waarop 
hij 40 jaar geleden bij Gusto in dienst trad. 
Een groot aantal belangstellenden vulde op 10 Maart de versierde can
tine, toen onze jubilaris, vergezeld door zijn familie werd binnengeleid. 
Daar de bedrijfsleider, de Heer Binnema, verhinderd was aanwezig te 
zijn, sprak de Heer Braad de jubilaris toe; vervolgens werd het woord 
gevoerd door de Heer van Vliet. De sprekers deden hun waarderende 
woorden vergezeld gaan van mooie geschenken, terwijl Mevr. de Pater 
bloemen werden aangeboden. 
De volgende dag werd de jubilaris door de Directie ontvangen en ge
huldigd. Mr. H . Smulders voerde het woord en overhandigde hem het 
gebruikelijke geschenk onder couvert. Mr. Hovingh van de Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid hield eveneens een korte toespraak en over
handigde hem het vererend getuigschrift benevens de zilveren medaille 
van genoemde Mi j . 
Aan deze huldiging werd een bijzonder cachet verleend door de aanwezig
heid van de Burgemeester van Schiedam, Mr. Peek. Het was voor onze 
jubilaris een grote verrassing toen deze het woord nam en hem mede
deelde, dat het Hare Majesteit behaagd had hem de bronzen medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau te verlenen, wegens zijn 
diensten aan het bedrijf, de gemeenschap en het land bewezen in de 
afgelopen 40 jaar. 

Aan de Heer J. Maat (afd. Draaierij) werd een premie van ƒ 15.— toe
gekend voor het door hem ingezonden idee: Klauwplaat voor losse kop 
van draaibank, met de bedoeling om het z.g. kruiscenterstuk, dat gebruikt 
wordt bij het draaien van schroefkokers, pijpen en kopervoeringen, te 
vervangen. 

I D E E Ë N B U S 

30 (0) 



De laatste tijd worden er aan de lopende band kettingen overbelast. 
Vraagt men naar de oorzaak, dan geeft Pietje Jantje de schuld en om
gekeerd. Maar in ieder geval is het voor de goede transporteur, dus de 
vakman, wie zoiets niet overkomt, niet prettig om hijsmateriaal te ge
bruiken, dat door anderen verziekt is. In Apri l 1949 heeft ondergetekende 
aan de mensen, die altijd met hijswerkzaamheden te maken hebben, een 
handig zakboekje verstrekt, waarin de veilige belasting staat aangegeven 
van kettingen, touwen, staaldraden, sluitings, enz, met daarbij een een
voudig rekensommetje om de veilige belasting te berekenen. 
U weet wel: Schalmdikte X schalmdikte X 9 = werkbelasting, b.v. een 
13 mm. ketting = 13 X 13 X 9 = 1521 Kg. Dus genoemde ketting mag 
niet meer dan 1521 Kg. hebben. 
Daar het nodig blijkt hierop nog even door te gaan, geef ik er nog 
een rekensommetje bij: 
b.v. een ketting. Deze kan volgens deze ezelsbrug hebben: het aantal 
achtsten in het kwadraat maal honderd. Het aantal achtsten is 5: in het 
kwadraat = 5 X 5 25 en dat maal 100 = 2500 Kg. 
Een Yi Ketting = i/g = 4 X 4 X 100 = 1600 Kg. 
Een Ys Ketting = 3 X 3 X 100 = 900 Kg. 

Ik hoop, dat de mensen voor wie 
dit artikeltje bestemd Is, er goede 
nota van zullen nemen, opdat het 
overbelasten van kettingwerk en 
het daaraan verbonden grote ge
vaar tot het verleden zullen be
horen. M . 
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l e R e n 
X-

Als je vroeger op de fiets, na je werk, met een flinke tegenwind een 
slordige 10 Km. weg zat te stampen om bij een leermeester een uurtje 
vakbekwaamheid op te doen en je kwam dan na dat lesuurtje weer 
thuis, ja, dan ketterde je wel eens op het zware leven, dat je als jongen 
moest doorstaan om iets te bereiken. Moeder keek je dan verontwaardigd 
aan en vertelde op welke wijze vader een vakman was geworden. Ach, 
dan schaamde je je weer hevig omdat je durfde te morren over een 
beetje wind en kou. 
Kom ik nu op de leerschool in aanraking met de jongens, dan denk ik 
altijd: „Die moesten nu eens weten hoe ik en — erger nog — mijn 
vader aan hun lessen moesten komen". Je kon destijds ook een ambacht
school bezoeken en je leerde, daar juist genoeg om te weten hoe je het 
gereedschap vast moest houden. Maar dan verder! — Juist in die dagen — 
25 jaar geleden — ging de wetenschap met sprongen vooruit en je am
bacht had je zowat op z'n boerenfluitjes geleerd. Om bij te blijven moest 
je, na je werk, bij kennissen en relaties, soms ver weg, met de pet In 
de hand vragen om hulp bij de studie. Betalen kon je niet, want thuis 
was ieder geldstuk welkom. Inbrengen en zo weinig mogelijk uitgeven, 
was het devies. 
De jongens zullen wel zeggen: „"Wat hebben wij daarmee te maken? 
W i j hebben weer andere moeilijkheden. N u moeten we veel meer kennen, 
dan jullie vroeger, enz." Maar daarvoor schrijf ik dit niet. Op heden 
nu het mogelijk is alles te worden wat je hersenen toelaten, valt het 
ons, ouderen, op, dat de animo om iets te leren, zo flauw is. Dat de 
jongeren niet genoeg beseffen een wapen in handen te hebben om zich te 
verheffen als mens en als vakman, en de mogelijkheden thans veel groter 
zijn dan voorheen. 
Laten de jongeren vooral vasthouden, dat de ouderen, die jullie zien 
werken, het hoofd schudden en aan hun tijd denken toen ze voor het 
eerst aan de bank kwamen. Ze denken: „"Vader in de hemel, wat hebben 
die knapen een kans. Had ik maar de helft ervan gehad, dan had ik de 
wereld verzet". 
Leren is geen kunst als je verstand hebt. Bedenkt dan ook, de kans niet 
alleen te grijpen, maar ook volledig uit te buiten. Want alleen dan, 
kunnen jullie meer bereiken dan voor de ouderen mogelijk was. Jullie 
moeten ons ouderen kunnen zien als stumpers en niet wij jullie zien 
stumperen. Leer je een gat in je hoofd als je jong bent, dan heb je 
later geen gat in je jas. P. J. M . 

32 (0) 



o p Woensdag, 12 Maart, vond op de Werf Gusto de tewaterlating plaats 
van de Motorsleepboot ,,Loire", welke gebouwd wordt voor L. Smit 
en Co's Internatiotiale Sleepdienst te Rotterdam. 

De doopplechtigheid werd verricht door Mevr. L. Langelaar-Lücht, 
de echtgenote van Ir. G. Langelaar, die het toezicht heeft op de bouw, 
zowel wat het scheepskundig als het werktuigbouwkundig gedeelte betreft, 
fiet schip heeft de navolgende hoofdafmetingen: 40 X 8.20 X 4.55 meter 
en is uitgerust met een hoofdmotor met een max. vermogen van 850 APK. 
f4et schip is voorzien van centrale verwarming voor het verblijf in koude 
streken en met mechanische ventilatie voor het verblijf in de tropen. 
Ter gelegenheid van de proeftocht hopen wij nog uitvoerig op dit schip 
terug te komen. 

De gewoonte getrouw, luisterde het Gusto Muziekkorps ook nu weer 
de tewaterlating op door haar pittige muziek. 

De foto toont het moment, waarop de ,,Loire" in haar element zijnde, 
de afbouwhaven wordt binnengesleept. v. d. Dr. 

^ — — — X- _ = _ _ 
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GEPENSIONNEERDEN 
Woensdag, 26 Maart 1952, was een bijzondere dag voor onze gepension-
neerden. Het was n.1. de eerste maal. dat al onze oud-gedienden bijeen 
waren, om gezamelijk te genieten van een programma, dat hen, door 
een toneelgezelschap van de P.V., onder de enthousiaste leiding van de 
Heer Nieuwenhuis, werd aangeboden. 

Tevoren waren er wel eens uitstapjes, maar het was altijd slechts een 
gedeelte van het corps, dat hieraan mee kon doen. Zo allemaal bij 
elkaar in totaal 300 mensen, dat was een nieuwe gebeurtenis. 
En het is best bevallen! 
Mr. H . Smulders opende met een hartelijk welkomstwoord. Hij sprak 
tevens zijn waardering uit over het spontane aanbod van het toneelge
zelschap, om voor deze gelegenheid nog eens te willen spelen. 
Daarna hebben we genoten van de vlot gespeelde schetsjes, alsmede 
van de muziek, verzorgd door het keurige Entre-act ensemble van de 
Heer v. Toorn. 

Ook voor de versterking van de inwendige mens was, dank zij het gulle 
gebaar van onze Directie, gezorgd, zodat het die avond werkelijk aan 
niets ontbroken heeft. 
Onze gepensionneerden staken hun waardering niet onder stoelen of 
banken. Dankbaarder publiek zou men zich niet kunnen wensen. Dat 
bleek ook uit het spontane dankwoord van de Heer J. Maat namens al zijn 
collega's. En zou het toch waar zijn, dat de mensen van vroeger veel 
correcter zijn en veel beter weten hoe het hoort??? Er was er niet één, die 
de zaal verliet voordat het scherm voor de laatste maal gevallen was. 
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wachten 
De vaders onder ons, zullen zich, evenals ik, weieens verwonderd hebben 
over vragen, welke de kinderen kunnen stellen. Zo stelde mijn kleine 
meid mij een vraag: „Pa", zo begon zij, „wat is wachten". Ik antwoordde 
haar: ,,geduld hebben tot je het verlangde in je bezit krijgt". Beter 
antwoord wist ik op dat moment niet. 
Als ik nu deze vraag aan mezelf stel, dan weet ik nog niet, of ik mijn 
meisje wel het goede antwoord gaf. 
Hoeveel maal hoor je niet bij ons op de werf: ik moet wachten op ijzer, 
verf, op de kraan, enfin, vul zelf maar verder in. 
Als we bij ons zelf te rade gaan en ons trachten te realiseren wat 
wachten is, dan zal men tot de conclusie komen, dat het hele mensdom 
wacht. De een wacht op het geluk, dat wellicht nooit komen zal. Een 
zieke wacht op herstel. En hoevelen wachten niet op promotie, opslag, 
carrière, enz.? In oorlogstijd wachtten we op vrede. Hef is wachten, altijd 
maar wachten! 
A l deze dingen had ik kunnen zeggen tegen mijn kleine meid, maar je 
laat het. Ze is nog te jong. 
Maar toch zal zij eens weten, dat het leven van de wieg tot het graf 
één lange of korte wachtperiode zal zijn. 
En nu, jongens, zou ik graag weten, of ik het goed heb. Wie kan en 
wil mij eens vertellen wat wachten dan wel betekend. 
Ik wacht en verwacht een uiteenzetting van de betekenis van het werk
woord wachten, want ik wil weten 

2661. 
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IN MEMORIAM JAN ADRIAAN BOSDIJK. 
W i j ontvingen het bericht, dat op 6 Maart j l de Heer J. A . Bosdijk in 
de leeftijd van 88 jaar overleed. 
Jarenlang heeft de overledene het bedrijf als baas gediend en velen 
hebben hem als zodanig gekend. Hij genoot de algemene hoogachting. 
Hij ruste in vrede. 

f FAMILIEBERICHTEN^ 
Geboren op: 
27 Febr. 1952: Teunis Johannes, zoon van T. J. de Bruin en M . van 

Moudik; 
5 Mrt . 1952: Antonetta Theodora, dochter van P. A. v. Huykelom en 

M . C. B. J. Jaspers; 
10 Mrt . 1952: Trijntje en W i l l y , tweelingdochters van J. P. de Jong en 

T . van Loenen; 
13 Mrt . 1952: Catharina Jannetje, dochter van J. Zwep en T. A. Mets: 
19 Mrt . 1952: Willem, zoon van P. Spruit en J. Stolk; 
21 Mrt. 1952: Johannes Petrus, zoon van W . H . Schrumpf en J. M . 

V. d. Mee. 
Gehuwd op: 
21 Febr. 1952: D. Giesselbach met C. Kooyman; 

7 Mrt . 1952: S. Rochat met C. W . Burgers. 
Aan allen onze hartelijke gelukwensen. 

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

J. DE PATER. 

Ondergetekenden willen hiermede hun grote dankbaarheid betuigen aan 
directie, chefs, bazen, personeelvereniging en het gehele personeel voor 
de betoonde belangstelling bij de herdenking van mijn 50-jarig dienst
jubileum en ook voor de waarderende woorden en de prachtige ge
schenken en de bloemenhulde. 

J. D E GROOT-V. d. Schalk en kinderen. 
L. A. D E GROOT. 

Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan Mej. Heynen, chef, 
bazen en collega's voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn 
ziekte ondervonden. 

K. A. LEVERING. 
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^Van kei t>eótuur 
JAARVERGADERING 
Op Woensdag, 12 Maart j l . , vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. 
We kunnen helaas niet zeggen, dat we enthousiast zijn over de opkomst 
van onze leden. Dat had beter gekund! 
De jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester werden 
goedgekeurd, benevens de begroting voor het volgende verenigingsjaar. 
Een voorstel van het bestuur tot wijziging van art. 8 van het Huis
houdelijk Reglement, werd met drie stemmen tegen aangenomen. Dit 
voorstel is bedoeld om het bestuur de vrije hand te laten bij het ver
strekken van plaatsbewijzen voor de P.V.-avonden aan de z.g. buiten
leden van de onderafdelingen, indien de groei van het ledental hiertoe 
dwingt. 
De bestuursverkiezing had het volgende verloop: 
In • de plaats van de aftredende voorzitter, de ffeer Figee, die de Gusto 
en het land gaat verlaten, werd de Heer Wink met algemene stemmen 
tot voorzitter gekozen. In de vacature Waas werd voorzien door de 
verkiezing van de Heer J. E. Heesbeen, terwijl de aftredende Heer 
Mulders, werd herkozen. De opengevallen plaats van algemeen secundus 
door de verkiezing tot voorzitter van de Heer Wink, werd ingenomen 
door de Heer P. J. Binnema, die eveneens met algemene stemmen werd 
gekozen. 
De contributie bleef ongewijzigd vastgesteld op 25 ct. per week plus 
5 ct. per week voor het lidmaatschap van de onderafdelingen (natuurlijk 
per onderafdeling). 
Ten slotte luidde de Heer Wink de scheidende voorzitter uit. Hij wees 
op de grote verdiensten van de Heer Figee voor onze P.V., welke hij 
juist in de moeilijke overgangsperiode van de kinderziekten moest ge
nezen. Hij deed dit met veel succes, want we hebben nu een P.V., die 
voor iedereen openstaat. De nieuwe P.V., begonnen met 50 leden telt 
er nu reeds 460. Hiervoor heeft de Heer Figee aller dank verdiend. Als 
aandenken overhandigde de Heer Wink hem een mooi boekwerk over 
de schoonheid van ons land en wenste hem, namens alle leden, alle 
goeds in zijn nieuwe functie toe. 
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KINDERFEEST 
Het was Zaterdagmiddag, 15 Maart j l . , feest voor de kinderen van onze 
leden. Lang voor de aanvang der voorstelling klonken reeds de heldere 
kinderstemmen door de grote zaal van Irene, waar Guido van Deth 
met zijn bekende poppenkast een uitvoering zou geven. Er waren 250 
kindereu aanwezig. Voor hen is het een heerlijke middag geworden. Toen 
de voorzitter, de Heer Wink, na afloop, vroeg, of ze het naar hun zin 
hadden gehad, klonk een honderdvoudig ,,ja" hem tegen. 
Hoe kon het ook anders? Wie Guido van Deth kent, weet ook, dat er 
iets goeds uit de bus komt. 
De kinderen gingen geheel op in het vertoonde verhaal van de' ,.Ver
dwenen Prinses". De reacties uit de zaal waren kostelijk; de kinderen 
leefden geheel met het sprookje mee. Er moest wel een enkele keer 
met de bel gerinkeld worden om de al te groot geworden emoties van 
de jeugdige toeschouwers weer af te reageren en de opgewonden stem
metjes te doen zwijgen. Dat drukte de stemming echter niet. 
In de pauze deelden enkele dames en heren aan de kinderen een welkome 
versnapering uit. 
Ons lid Stef Meeder verzorgde de muzikale omlijsting. 
We gingen huiswaarts met het prettige gevoel aan de kinderen onzer 
leden een gezellige middag te hebben bezorgd. 

FILMAVOND 
De groten hebben Woensdagavond, 19 Maart, kunnen genieten van de. 
film ,,Door zonnig Italië", gebracht door de Heer Verkruysen. Na een 
korte inleiding, draaide de film en bracht hij ons door typische Italiaanse 
steden en landschappen. W e zagen ook de bekende marmergroeven van 
Carrara. Vooral genoten wij van het laatste gedeelte van de film, dat 
geheel aan Venetië was gewijd. Italië is een land, waar het heerlijk moet 
zijn om je vacantie door te brengen al was het alleen al om de 
heerlijke warmte en de zon! H . 

m i m 
De jaarvergadering is ge
weest. Het speet ons te 
moeten horen, dat de se
cretaris er in zijn jaarver

slag melding van maakte, dat de billardclub zweeg 
in alle talen. En daar viel niets tegen in te brengen. 
W i j hebben zolang de afdeling bestaat getracht de 
leden bij elkaar te brengen, maar zelfs op de ver
gaderingen was er geen man aanwezig. Toen hebben 
wij een vaste kern gevormd (van spelers), die op 
Maandag- en Donderdagavond komen spelen. Dat 
gebeurt steeds in een prettige en aangename sfeer. 
We hadden wel gehoopt, dat de heren van het kan
toor ons eens zouden hebben uitgenodigd om een 

wedstrijd te spelen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. W i j , leden 
van de billardclub, zijn er nog altijd toe bereid. Mochten er dus heren 
zijn die hier iets voor voelen, dan horen wij dit gaarne. 

A. C O O Y M A N . 

38 (0) 



tropica 
De aanhef van dit stukje 
mag misschien wat zonder
ling schijnen, maar toch 
heeft onze aquarium-ver

eniging hiermede veel te maken. 
Allereerst, moeten wij er voor zorgen, dat wij vóór 
de schoonmaak onze bak hebben nagezien en even
tueel de planten hebben gerangschikt of onze bak, 
zoals dit in het aquariumbargoens heet, hebben om
gekeerd. Als wij dit na de schoonmaak zouden pro
beren, en wij zouden soms spetten, (wat natuurlijk 
bijna nooit gebeurt), zou dit . 
een ops'and betekenen van f C / ^ L J O O M M A Ak" ^ 
de vrouw teqen „het hoofd l qG>l1UUINI I A A ^ J 
van het gezin". Om dit alles 
te voorkomen zorgen wij dus dat wij voor de vrouwenschoonmaak de vissen-
schoonmaak achter de rug hebben. Dit alles is natuurlijk zeer belangrijk. Er zijn 
echter nog andere facetten aan de schoonmaak. Zolders en schuren worden 
opgeruimd. Er zijn vele dingen die zich renteloos op deze bergruimten be
vinden, en die TROPICA zeer goed kan gebruiken. Om maar eens wat 
te noemen: Alle soorten aquaria met of zonder glas; Stukken smalflenzig 
profiel; Glas, ongeacht de afmetingen; Glazen potten, liefst met goed 
sluitende schroefdeksel: Neteldoek of zeer fijn gaas: Verder alles wat bij 
onze liefhebberij tepas komt. 
Ook de bibliothecaris, .de heer J. W . Mertz, verzocht ons er op te wijzen, 
dat hij alle soorten tijdschriften op natuurhistorisch gebied en alles wat 
geschreven is over vissen gaarne in ontvangst zal nemen om zijn bibliotheek 
uit te breiden. W i j willen eventueel ook al deze artikelen vergoeden. 
Als U ons even een boodschap stuurt komen wij gaarne de spullen bij U 
afhalen. Voor de goede orde nog even de adressen waar U ons kunt 
bereiken! 

J. Waterreus — Maasdijk 118 — Schiedam. 
J. W . Mertz — Mathenesserdijk 22 — Rotterdam. 
H . v. d. Domhof — Meidoornstraat 39b — Rotterdam. 
Bij voorbaat onze dank. H . v. d. D. 

GEVONDEN 
Na de kindervoorstelling in Gebouw Irene, op 15 Maart j.1., zijn gevonden: 
1 portemonnaie, 
1 zakkammetje in étui, 
1 broche. 
Terug te bekomen bij de Voorzitter (Soc. Afd . ) . 
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TAFELTENNIS 
(Van onze tafeltennismedewerker) 

Het afgelopen seizoen in de competitie van de Ned. 
en Rott. Tafeltennisbond mag evenals het vorige een 
succes worden genoemd. Werd' de competitie 1950— 
1951 afgesloten met een promotie, zowel van het Ie 
als van het 2e team van resp. Ie en 2e KI. R.T.T.B. 
naar de 3e KI . N.T.T.B. en Ie KL R.T.T.B., thans 
nemen beide teams een eervolle plaats in op de rang
lijst. 

G.T.V. I eindigt op de tweede plaats in Afd. F van de 3e klasse N.T.T.B. 
en G.T.V. I I moet de derde en vierde plaats delen met Ready 3 in A f d . A 
van de Ie klasse R.T.T.B. 

3e KL N.T.T.B. Afd . F. 

gesp. gew. gel. verl. pnt. 
Tavejo 1 18 17 1 35 
G.T.V. 1 18 14 1 3 29 
U.S.V. 6 18 13 2 3 28 
Xerxes 6 18 12 3 3 27 
Rono 5 18 6 1 11 13 
S.V.A. 4 18 6 1 11 13 
Aveco 1 18 6 1 11 13 
G.V.M.D. 2 18 3 2 13 8 
Robaver 1 18 2 3 13 7 
Nemag 2 18 3 1 14 7 

Ie KI. R.T.T.B. Afd. A. 

gesp. gew gel .verl. pnt. 
Noad 3 16 15 1 — 31 
Overschie 3 16 12 1 3 25 
Ready 3 16 7 4 5 18 
G.T.V. 2 16 8 8 6 18 
Rono 6 16 7 2 7 16 
W . V . 1 16 6 8 8 14 
T.C.K. 4 16 5 1 10 11 
R.Z. 3 16 2 2 12 6 
T.T.T.C. 4 16 1 3 12 5 

T A F F E L T E N N I S U I T S L A G E N 2e 

(14-1-52) G.T.V. 1-Xerxes 6: 5-5 
(31-1-52) Robaver 1-G.T.V. 1: 4-6 
( 4-2-52) G.T.V. 1-S.V.A. 4: 7-3 
(11-2-52) G.T.V. 1-Nemag 2: 8-2 
(23-2-52) Rono 5-G.T.V. 1: 3-7 
(25-2-52) U.S.V. 6-G.T.V. 1: 4-6 
{ 3-3-52) G.T.V. 1-Aveco 1: 10-0 
(11-3-52) Tavejo 1-G.T.V. 1: 6-4 
(21-3-52) G V M D 2-G.T.V. 1: 1-9 

helft competitie 1951—1952. 

W . V . 1-G.T.V. 2: 4-6 (18-1-52) 
G.T.V. 2-T.C.K. 4: 6-4 (21-1-52) 
T T T C 4-G.T.V. 2: 3-7 ( 4-2-52) 
Ready 3-G.T.V. 2: 5-5 (16-2-52) 
G.T.V. 2-Rono 6: 6-4 (18-2-52) 
G.T.V. 2-Noad 3: 1-9 (25-2-52) 
R.Z. 3-G.T.V. 2: 4-6 ( 8-3-52) 
O.schie 3-G.T.V. 2. 4-6: (11-3-52) 
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W . V . 1—G.T.V. 2 (4—6) 
W . V . 1 kon het tegen G.T.V. 2 niet bolwerken, ondanks de 4—O voor
sprong, die zij op een zeer fortuinlijke wijze wisten te behalen. Maar 
daarbij is het dan ook gebleven. Was de uitwedstrijd voor hen een ver
diende 8—2 overwinning, op 18 Jan. echter waren de rollen omgedraaid 
en was G.T.V. 2 verreweg de meerdere van zijn tegenstanders. Dat de 
score laag is gebleven lag in het feit, dat er door ons 2e team maar met 
2 tafeltennissers tegen hen is uitgekomen, omdat de derde man door 
ziekte verhinderd was. Dit betekende voor dit team 3 verliespunten en 
daar Cor de Bie in z'n 1ste set de eer moest laten aan W . Koetsenruiter, 
werd hierdoor de achterstand nog vergroot tot 4—0. In z'n laatste 2 
partijen maakte Cor geen fouten meer en door de hattrick van zijn team
genoot Aad Ond, werd zodoende de 4—O achterstand weggewerkt in een 
5—4 voorsprong. De laatste partij, waarin gedubbeld werd, leverde even
eens een overwinning op, hetgeen tevens een gewonnen wedstrijd be
tekende. Hier volgen de persoonlijke prestaties: Koetsenruiter—d'e Bie: 
21—17, 19—21, 21—15; Worseling—Onderdelinden: 16—21, 16—21: Lee
mans—de Bie: 17—21, 11—21; Koetsenruiter—Onderdelinden: 12—21, 
7_21 ; Worseling—de Bie: 17—21, 22—20, 15—21; Leemans—Onder
delinden: 12—21, 10—21; (dubbel) Koetsenruiter-Worseling—de Bie-On-
d'erdelinden: 21—17, 17—21, 20—22. 

„BE ATI" Sprookjesschrijvers bedienen 
zich van daverende leugens. 
Zi j vertellen ons dat muizen 

spreken en dat laarzen zeven mijlen kunnen afleggen 
in een stap. Ze nemen ons mee de lucht in op een 
vloerkleedje enz. Het gekke is, dat we het geloven, 
meeleven en het mooi vinden. Als mens gruwen we 
van liegen, maar plezierige leugens helpen ons dik
wijls. Dat moeten wij, schilders ook doen. Wi j moeten 
ons steeds voor ogen houden, dat wij van een nuch
ter, afgekeurd hoopje rommel de schoonheid, die 
daarin te vinden is, laten zien. Dus aanschouwelijk 
maken. Dit geeft je nog geen recht een grove leugen 
te zeggen: dat b.v. het zeil van een schip opzettelijk 
een suikerkleurtje moet hebben en het water van een 
sloot nectar is. Neen, maak het zeil desnoods viezer 
en gelapter, maar leer de kijkers de prachtige kleuren ontdekken in de 
plooien en in de lichtval. Leer de mensen de nooit geziene gloed kennen 
van een modderpoel en overdrijf dit 'gerust. Lieg in de goede zin en 
dan is het geen leugen meer. W i j weten uit ervaring, dat in elke kleur 
weer andere kleuren zijn en daarachter nog meer, alleen we kunnen niet 
bewijzen wat we voelen. Lieg prettig en lieg goed om als de sprookjes
vertellers, de mensheid boven hun nuchtere beslommeringen te ver
heffen. Zonder de romantiek van deze schildersgevoelens, zou onze 
verf niet die sterke hefboom zijn, die ze nu is. Sprookjes! zit er niet in 
elk sprookje een diepe waarheid? Zo ook bij ons. Laat de onwaarachtige 
waarachtigheid leven in Beati-kringen. Put je uit om een heerlijk 
glijlicht over een gevel te laten ketsen en daardoor in de harten en 
gevoelens van al de schilderijliefhebbers. Het is een geluk zulks te 
kunnen doen en het te mogen doen. F. J. M . 

(0) 41 



SPORT STAALT 
, Doggerstraat 27c, Rotterdam 
Holten, Hargsingel 19, Schiedam 

Nieuwe Begunstigers: 
A. H . Dijkstra S. Meeder 
F. van Leeuwen G. den Uyl 
Mej. G. v: d. Heuvel P. Weideman 
B. j . Schellekens G. Zweers 
Mej.) . C. L. Steenoven 

Op 3 Maart j l . werd een ledenvergadering gehouden, die vrij goed 
bezocht was en waarbij de benoeming van de Heer Schot tot Secretaris 
door de vergadering werd bekrachtigd. Het voornaamste punt van deze 
vergadering betrof een uitstapje met onze leden, te houden op 2e Pink
sterdag. Hoewel de aanwezigen wel voelden voor dit reisje, is achteraf 
gebleken dat de bezwaren, voornamelijk van financiële aard, zo groot 
waren, dat wij zelfs geen elftal bij elkaar konden krijgen, om welke reden 
het bestuur dan ook heeft gemeend verdere actie te moeten staken en 
te hopen op een volgend jaar. 
Tijdens deze vergadering werd nog gewezen op de uiterst slechte opkomst 
bij de training en dit werk door vele leden geweten aan de verschillende 
bezwaren bij de indoor-training. Zodra de buitentraining weer een aan
vang zou nemen, kon op een grotere opkomst worden gerekend. Eind 
Maart werd aan de leden per circulaire medegedeeld, dat op 2 April de 
trainning op ons veld zou aanvangen en dus ging ondergetekende met 
goede moed op de bewuste avond naar ons terrein en trof daar de 
Heer Schot, die het natuurlijk buitengewoon op prijs stelde dat men hem 
daar voor kwajongen liet staan. Om tien voor zeven, toen de trainer 
natuurlijk allang weg was, kwam zowaar nog ons lid Kraay aanrijden en 
verder is er niemand, zegge en schrijve niemand geweest. Als het zo 
moet gaan, kan niemand de Heer Schot kwalijk nemen dat hij er de brui 
aan geeft. Laten wij hopen dat dit een vergissing is geweest en dat de 
leden hun leven gaan beteren. 

Na verschillende besprekingen met de Gemeente en met enkele bevriende 
Kethelse relaties, zijn wij dan begonnen met het verbeteren van onze 
velden, in het bijzonder het eerste terrein. Op Donderdag 3 April werd 
zonder enig ceremonieel de eerste spade in de grond gestoken en wij 
hopen dat onze leden zich nu eens van hun beste kant laten zien en enkele 
avonden kunnen vrijmaken om een handje mee te helpen. Wi j hebben de 
medewerking van enige mensen die verstand hebben van dit werk, zij 
hebben de plannen gemaakt en zullen leiding geven bij de uitvoering, 
maar onze jongens zullen toch de handen uit de mouwen moeten steken, 
om dit werk vlot en voordelig te doen verlopen. Als onze velden straks 
weer in goede staat zijn, hebben wij er toch allemaal ons plezier van. 
Laat dus niet vergeefs een beroep op je doen als medewerking wordt 
gevraagd. 

Ons lid A. Oosthof is in militaire dienst en zal dus voorlopig op het 
appèl ontbreken (tenminste bij G.S.S.).. Een strop voor ons derde elftal. ' 

Ook Jan Visser is vertrokken naar Amsterdam en wij zullen hem zeker missen. 

Secr.: A . Schot, 
Red.: H . L. van 

Nieuwe Leden: 
S. Falla 
K. Holman 
W . A. Kaptein 
Th. Neyts 
P. J. Weyers 
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Op Woensdag 14 Mei a.s. wordt in het Olympisch Stadion te Amsterdam 
gespeeld de wedstrijd N E D E R L A N D — Z W E D E N , waarvoor onze Secre
taris plaatskaarten heeft ontvangen. Als U hiervoor in aanmerking wenst 
te komen, gelieve U zich zo spoedig mogelijk te wenden tot A. Schot, 
Doggerstraat 27, Rotterdam. 

NIEUWS V A N D E V E L D E N 
KLAVER DRIE—G.S.S. 0—9 
Het wordt tijd dat wij de 3e klasse gaan verlaten, want wedstrijden zoals 
deze geven noch de tegenpartij, noch onze spelers en supporters vol
doening. Te meer waar Klaver Drie, dat toch wel wist ver de mindere van 
G.S.S. te zijn, alle krachten heeft ingespannen om een goed resultaat te 
bereiken. Zonder de vechtlust van onze tegenstanders, had de score veel 
hoger geworden. 
Op een zeer modderig veld en ruim een half uur te Iaat ving de wedstrijd 
aan en het leek er helemaal niet op dat de zege zo groot zou worden, 
want in het eerste kwartier was Klaver Drie zo sterk in de aanval, dat 
onze verdediging alle zeilen moest bijzetten. Onze sporadische aanvallen 
waren echter gevaarlijker, wat al spoedig werd bewezen door het eerste 
doelpunt, dat Guus Smits scoorde en dat na weer enige verdienstelijke 
aanvallen van Klaver Drie, spoedig door een tweede van dezelfde speler 
werd gevolgd. Kort daarna wist W i m de Nijs No. 3 uit een scrimmage 
voor het Rotterdamse doel in het net te plaatsen. Nadat W i m ook de 

^ vierde voor zijn rekening had genomen, sloot Guus de eerste helft af 
met zijn d'erde goal: 5—0. Na de rust kwam Mari Verwey aan bod. 
Driemaal wist hij het net te vinden, waarna men het blijkbaar wel ge
noeg vond. Het duurde tenminste nog ruim 20 minuten vóór Evert van 
Dijk de negende en laatste goal voor zijn rekening nam. v. H . 
M.V.V . 3—G.S.S. 3 4—2 
M.V.V . wint de toss, wij trappen af en gaan tot de aanval over. Na 
enig heen en weer getrap krijgt de midvoor van M . V . V . de bal en maakt 
er 1—O van. Ongeveer tien minuten later een strafschop en het is 2—O 
in het voordeel van M . V . V . Nog vóór de rust doelpimt M.V.V . voor d'e 
derde maal en met 3—O gaat de rust in. Na de rust is ons elftal enigszins 
gewijzigd, Mookhoek gaat naar voren en al spoedig is de achterstand 
verkleind tot 3—1. Een aanval van M . V . V . heeft dan weer succes en 
het is 4—1. Een strafschop tegen M . V . V . wordt döor Huug v. d. Ent 
in een doelpunt omgezet. Hoewel de onzen goed blijven aanvallen, komt 
in de stand van 4—2 geen wijziging meer. O. 
Verder werd nog gespeeld de wedstrijd G.S.S.—V.D.L., die door ons met 
2—1 werd gewonnen. Een verslag hierover mocht ik niet ontvangen, maar 
uit mijn blote hoofd kan ik mij nog herinneren, dat de V.D.L.ers prima 
partij gaven en de overwinning tot het laatste toe bevochten. Een straf
schop aan weerszijden, plus een normaal doelpimt van ons bracht ons aan 
deze eindstand, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat de door ons 
genomen strafschop werd voorafgegaan door een zeker doelpunt, dat door 
een der achterspelers uit het doel werd geslagen, terwijl de strafschop van 
V.D.L. ontstond uit een twijfelachtig hands-geval. M . i . kwam de bal min 
of meer per ongeluk tegen d'e langs het lichaam hangende hand van 
Manus Löke. In ieder geval zijn ook deze twee punten weer binnen en 
waar G.S.V.Sero tegen Ermezo ook een klein steekje heeft laten vallen, 
staan wij weer gelijk en volgens mijn mening hebben wij de beste papieren. 
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Ons tweede heeft een zeer goede beurt gemaakt tegen G.T.V. in de 
returnmatch. W i j wonnen verdiend met 2—O en dat is lang geen slecht 
resultaat, na een week daarvoor van dezelfde ploeg met 6—1 te hebben 
verloren. Als wij er in mogen slagen ook Excelsior een paar puntjes te 
ontnemen, dan hebben wij voldoende luister bijgezet aan deze afdeling en 
al is het niet mogelijk een kampioenschap te behalen, wij hebben onze 
diverse tegenstanders weer enig respect ingeboezemd en dat is ook wat 
waard. v. H . 

„SCHAAKNIEUWS 
De wintercompetitie van de Ned. Schaakbond is voor 
de Gusto-spelers geëindigd. Voor het eerste tiental is 
dit zeer gunstig verlopen. Het hoogste aantal punten 
in hun afdeling werd behaald, zodat zij nu kampioen 
zijn geworden. 
Namens het bestuur feliciteren wij de spelers van 
het tweede tiental met het behaalde succes. Laat dit 
een voorbeeld zijn voor de spelers van het eerste 
tiental. Nu zal er voor deze spelers wel wat zwaarder 
werk te wachten staan, als zij in een hogere afdeling 

gaan spelen. Maar de speelavonden zijn er voor om U goed voor te bereiden. 
IDit is nodig als je in die afdeling een goed figuur wilt slaan. Heren, jullie 
hebben de smaak te pakken; doe je best en dan is er veel te bereiken. 
De eerste afdeling heeft het er maar slecht bij laten zitten. 
Een gewonnen partij! Dat is nog nooit zo slecht geweest. 
Nu zijn er wel eens uitslagen, die niet bevredigen en het gebeurt wel 
eens, dat een of twee spelers een steek laten vallen. Dat kan de zaak 
zo beïnvloeden, dat er geen winst meer uit te halen is. Deze dingen 
moeten echter voorkomen worden door serieus te spelen en er niet met 
de pet naar te gooien. 
Wanneer een speler begint met te zeggen: ,,ik moet vanavond vroeg 
weg, ik zal mijn partij vlug zien te winnen". Dan is de zaak alreeds 
verloren. Dat ligt er dik bovenop! 
Nu gaan wij ons prepareren om Verschure eens te laten zien, dat wij 
nog schaken kunnen. Begin dus met de clubavonden te bezoeken, ook 
als U bent uitgespeeld voor de huishoudelijke competitie. Als U een 
sterke speler bent, leer dan een ander. Daar moeten wij het tenslotte 
toch van hebben. 
Heren, in Mei verwachten wij Verschure weer. Het is bewezen, dat wij van 
hen kunnen winnen. De beker is verloren als we opnieuw verliezen, dus 
ons uiterste best gedaan! W . T . 
In onderstaande stand kan voor de Gusto-schakers niets meer veranderen. 
Gasto I I Afd. I V A Kampioen 

Gesp. Gew. Verl. Rem. Pnt. 
Vlaardingen III 
Maassluis III 
Shell II 
Gusto II 
S.C.A. III 
H.V.O. III 
Wilton Fyenoord II 

31/2 
4 
21/2 
5 
3 
2 

Gusto I Afd. I I I B 
Gesp. Gew. Verl. Rem. Pnt. 

5 3 - - _ Shell I 
Vla;<rdingen II 
S.C.S. II 
Maassluis II 
E.S.S. III 
Gusto I 
H.V.O. II 

41'2 
21/2 
3 
11/2 
2 
hs 

(voorlopige uitslagen) 
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HET ZESKANT - ALGEMEEN GEDEELTE (VERVOLG) 

„HERCULES" CO. 171 AFGELEVERD 
Op Dinsdag 1 Apri l 's morgens 6 uur is bij L.S.Z. alles gereed voor het 
vertrek naar de Lek, waar de beproeving van de baggermolen „Hercules" 
zal plaats hebben. Onder een stralend blauwe hemel werd met het proef-
baggeren een aanvang gemaakt. 
Om half tien komen de gasten aan boord, waaronder vertegenwoordigers 
van de cliënt en vele jongere directieleden der andere I.H.C.-bedrijven. 

Als bijzonderheid willen wij vermelden dat van deze baggermolen op 
initiatief van de Directie van L.S.Z. een reclamefilmpje gemaakt wordt. 
Naast de gebruikelijke fotografen waren nu aan boord een paar film- en 
reclamemannen van de I.H.C. 

Het zat de eerste dag niet erg mee, maar de tweede dag ging het des te 
beter. Het goede weer liet de I.H.C. ook nu niet in de steek en reeds om 
half drie 's middags werd de L.S.Z.-vlag gestreken en ging de vlag van 
de cliënt omhoog. Weer was een belangrijke order afgeleverd. De bagger
molen „Hercules" ( C O . 171) was zijn carrière begonnen. 
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BROEDERLAND: ZUID-AFRIKA 
Nu, vijftig jaren na de laatste Boerenoorlog, is Zuid-Afrika voor de 
Nederlander nog steeds een bekende klank. Afrika, Transvaal en Paul 
Krüger zijn niet slechts namen, maar begrippen, die nog steeds in brede 
kringen van het Nederlandse volk een sterke gevoelswaarde hebben. 
De dag- en weekbladen hebben in de laatste weken hieraan veel aan
dacht gegeven. Doch ook „Het Zeskant" wil deze belangrijke oorspron
kelijk Nederlandse volksplanting met zijn verwante taal nog eens naar 
voren halen. Elders in dit nummer treft U een Zuid-Afrikaans stukje aan 
over de invloed die een storm op zee kan hebben op de loop der ge
schiedenis. Het stukje is geschreven in het Afrikaans, de enige taal ter 
wereld, die wij zonder veel moeite en zonder lessen kunnen lezen. 

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

P R O E F S T A T I O N . W A G E N I N G E N 

Op 6 Maart 1952 ging bij het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 
te Wageningen de vlag in top: het duizendste scheepsmodel werd in de 
nu 252 meter lange sleeptank beproefd. 
Een bescheiden feestelijkheid, op zichzelf niet zozeer van belang voor de 
wereld buiten het Proefstation. Toch heeft het ons niet alleen ,,genoegen" 
gedaan er bij te mogen zijn; wij werden opnieuw bekoord en geïmponeerd 
door het prachtige werkcentrum, dat Nederland in het N.S.P. bezit. Een 
kunstig instrumentarium van voortreffelijke kwaliteit. Een verzamelpunt 
van kennis en kunde, waarvan de faam het eigen land ver, zeer ver te 
buiten gaat. Een gemeenschap, waarin ingenieur en handarbeider, practicus 
en kantoorman iets weten van het Werk, waartoe hun arbeid bijdraagt. 
(Ook 'de I.H.C. werven maken dikwijls gebruik van de diensten van het 
Nederlands Scheepsbouwkundig proefstation. Red.) Een onderneming, die 
door helder Inzicht en durf, energie en doorzettingsvermogen een centrum 
is geworden van Nederlandse volkskracht. 
Als dit stukje verschijnt, is het N.S.P. het 1000e scheepsmodel alweer 
lang voorbij. Het heeft vele opdrachten; er worden twee, vaak drie mo
dellen per week gemaakt. Ongeveer de helft van die opdrachten komt uit 
het buitenland, betekent dienst aan het buitenland bewezen en trekt werk 
voor onze scheepsbouw aan. 

T N O nieuws No. 71. 
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EEN BAIE BELANGRIK STORM 
Baie, baie lank gelede, toe skepe nog van hout gebou is, was Holland, 
die klein landjie an die Noordsee, een van die rijkste "lande in die hele 
wereld. In Holland se Goue Eeu het Hollandse mans die seë bevaar 
van Holland af om Kaappunt na die fabelagtig rijke Indië. 
En toe, in 1647 gebeur daar iets, op die oog iets onbelangriks, maar 
dit sou baie belangriks word vir die geskiedenis van Suid-Afrika. 
'n Hollands-Oos-Indiese skip ,,Die Haarlem" is deur 'n swaar storm 
oorval. In daardie dae kon die skepe nie so maklik 'n storm trotseer nie. 
Die skip strand op 'n sandbank. 
Die manne besluit die kostbare lading aan wal te bring. Toe bou die 
seelui 'n fort waarin hulle alles opgeberg het. Daarna was dit maar net 
wag, en wag, totdat oë 'n jaar 12 Hollandse skepe Tafelbaai binnegeseil 
het. Op die dek van één van daardie skepe het JAN V A N RIEBEECK 
gestaan. 
Die Kaap met sij Tafelberg het 'n diep indruk op hem gemaak. Die Hoë 
Menere van die Oos-Indiese Maatskappij in Holland was ook onder de 
indruk van wat gebeur het. Dis die één vergadering op die ander en 
op die end besluit Hulle, die Kaap sal een halfwegstasie word vir dir 
skepe op reis naar Indië en terug. En JAN V A N RIEBEECK word aan-
gestel as Koopman en Opperhoof. 
Op 7 Apri l 1652 het JAN V A N RIEBEECK die Hollandse vlag geplant 
op Suid-Afrikaanse bodem. Nie hij of iemand anders het toe kon raai hoe 
groot daardie boom nog sou word nie. Wie sou toe ooit ken dink dat 
Kaapstad 'n wereldstad sou word met sij duisende inwoners, wat werk 
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en streef tot eer van die Unie van Suid-Afrika. En, temidde van die 
moderne geroesemoes, staan die beeld van JAN V A N RIEBEECK nog 
steeds, de man aan wie ons dit alles te danke het. 
Die Nederlanders het in die seventiende eeu die feitelijke grondslag gelè 
vir die Unie van Suid-Afrika, wat ons tevens as die uitgangspunt van 
die besondere betrekkings tussen Nederland en Suid-Afrika kan beskou. 

N Y L O N 
De opvallende mechanische eigenschappen van nylon hebben geleid tot 
toepassing ervan op vele plaatsen, waar oorspronkelijk helemaal niet aan 
gedacht werd. 
Zo is onlangs gebleken, dat nylon uitstekend voldoet als lagervoering; 
proeven worden voortgezet voor verdere toepassing op dit gebied. Met 
het oog op schaarste aan personeel en materiaal voor de vervaardiging 
van kogellagers acht men het mogelijk dat nylon nog op een flink aantal 
andere lagers toegepast zal worden. 
Wat denkt U van nylon in de baggerbouw? Nylon leirol-aslagers, b.v. 
U glimlacht nog, maar wat zegt U dan van het volgende bericht, ook 
uit de „Engineers' Digest"? 
Het was onvermijdelijk, dat in onze eeuw der plastic-toepassingen dit 
materiaal ook gebruikt zou worden voor pijpleidingen. Welnu, het 
gebruik van plastic pijpen neemt snel toe, waarbij uiteraard voor de 
verschillende doeleinden, verschillende soorten gebruikt worden. In de 
praktijk in kolenmijnen is gebleken,, dat de levensduur van stalen pijpen 
veel korter is dan van nylon pijpen. Ook wordt nylon toegepast voor 
isolatie van pijpen en zelfs voor complete afsluiters, die volkomen be
stand zijn tegen zuren tot 170° B. 
Wat zegt U nu nog van nylon aan boord? 
Als we ,.vroeger" houten bunkleppen gebruikten, en we nu reeds de 
nylon sleeptros kennen, waarom dan ,,straks" ook geen nylon zuigbuis-
draden, ja een nylon zuigbuis! In verder verschiet krijgen we het 
Nylon schip met atoom-raketten! 

VERMOEIDHEIDSGRENS VAN STAAL 
In Amerika is een machine vervaardigd, die in minder dan twee dagen kan 
bepalen, hoelang elk willekeurig plastic of metaal stand houdt tegen 
ongeacht welke ruwe mechanische behandeling. 
Deze gegevens werden voorheen verkregen door het materiaal aldoor te 
stoten en te wringen, soms drie maanden lang. 
De nieuwe machine, de ,,dilastrain" rekt 8 proefstaven eerst 100.000 keer, 
waarbij op elke proefstaf een verschillende kracht wordt uitgeoefend. 
Daarna gaan de proefstaven in een ,,analyzer". Met hete lucht wordt de 
temperatuur der staven opgevoerd tot die van kokend water. De machine 
meet nu hoeveel elke staf uitzet. De staven, die nog niet tot hun ver
moeidheidsgrens gerekt zijn, zetten minder uit, naar mate zij sterker 
worden gerekt. Voor staven, die over hun vermoeidheidsgrens gerekt 
zijn, geldt het omgekeerde. Met een rekenschuif kan in minder dan tien 
minuten de vermoeidheidsgrens vastgesteld worden. 

T H I N K , Dec. 1951. 
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SLEEPBOOT „HONAÏNE" IN ORAN 
Bijgaand ziet U twee foto's van de sleepboot „Honaïne" {CO 107) in 
Oran. Deze sleepboot is in 1950 gebouwd door Verschure en is uitgerust 
met een Brouwer-stoommachine, gebouwd door L.S.Z. 

vlakbij het Havenkantoor. 



K'JKJE OVER nuucffuu^'s SthuitUt^ 
't Is voorjaar, naar men ons mededeelt. Dulcinea en wij leven • in een 
permanent feest. Een niet minder permanent feestleven echter heeft de 
Heer B., jubilaris (blijkbaar van beroep) bij Verschure, die een veertig
jarig jubileum herdacht. Een spreker meende dat dit 40-jarig jubileum 
een bewijs van bekwaamheid was. Waarmede wij het eens zijn. Het valt 
niet mee veertig jaar lang te jubileren. En 't is nog duur ook! 
Werf Gusto heeft (minstens) twee voetbalclubs. Êén in Schiedam en 
één in Slikkerveer. W i j wensten Gustoman te zijn en dan in Slikkerveer 
(heus!) te wonen. De secretaris heeft er een boekje van opengedaan in 
het firmanieuws. Het eerste jaar heeft men daar wat ongeregeld gevoet
bald. W i j denken aan ronde velden, met drie doelen, zo'n stuk of veertig 
spelers en zes ballen. Geen scheidsrechter. Zó erg ongeregeld is het toch 
zeker niet geweest, Gusto? 
De veiligheid in het bedrijf is een van die dingen waarover wij ons 
(soms) druk maken. N u lazen wij bij J. 6 K. weer dat een paar helpende 
handen een slachtoffer hadden opgepakt en naar het magazijn gebracht, 
zonder te weten wat hij had. W i j menen, dat ook als ze wél wisten wat 
hij had, dit foutief geweest was. Het is ons, vreemdelingen, toch een 
raadsel waarom die man naar een magazijn werd gesjouwd. Of is dit 
een van die uitwassen van de Moderne Bedrijfs Administratie (M.B.A. 
voor kenners)? 

In Sliedrecht hebben ze, uiteraard volgens Gédégé, een drukke Februari-
maand gehad. Een jubilaris en een kernvergadering. Asjemenou. En nog 
wel op één dag ook. De Kernvoorzitter was goed van de tongriem ge
sneden, zegt Gédégé. Dat gebeurt wel vaker, als we goed geïnformeerd 
zijn. Aan een andere heb je niet veel. En alléén een jubileum is wel een 
beetje erg rustig, zelfs al is Februari een korte maand. 

Wie soms mocht denken dat nylon aan de Kinderdijk nog onbekend mocht 
zijn, wordt door het laatste firmanieuws van L.S.Z. uit de droom ge
holpen. Men heeft zoal niet een primeur, dan toch wel een gloednieuw 
bericht over de toepassing van nylon voor bankbiljetten en schrijfmachine-
linten. Ze hebben bij L.S.Z. nu wat nylons (linten. Hoor!) besteld voor 
proef. Als dat lukt wordt er misschien wel wat meer van dat spul in de 
Alblasserwaard geïmporteerd. Waarmee we maar willen zeggen 

..Mens erger je niet", het bekende spel (met opvoedkundige waarde?) is 
bij Conrad-Stork onderwerp geworden van een meditatie in het firma
nieuws. Waartegen wij protesteren. O.i. is dit spel gegrond op mensenhaat 
en bevordert het onder meer het leedvermaak. W i j spelen (eerlijk gezegd) 
liever Monopoly. W i j zijn er gek op en zouden alles willen monopoliseren. 
De lente, en Dulcinea en de zon voor ons, enig monopoliehouders. En U 
zich maar niet ergeren! Of wel? 

48 




