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Van Je redactie 
Hier komt dan alweer het tweede nummer van „Het Zeskant". 
En er was genoeg om U te vertellen. 
i n het eerste nummer hebr U al iets kunnen lezen over de 

motieven, die geleid hebben tot de oprichting van de I . H . C , 
i n d i t tweede plaatsen w i j een nadere uiteenzetting over het 
wezen van de I.H.C. De serie „Historie van de zes werven" 
openden w i j i n het vorige nummer met de geschiedenis van 
L. Smit & Zoon, en wordt nu voortgezet met die van W e r f 
Conrad en Stork Hijsch N.V . Wanneer deze serie na 6 nummers 
afgelopen is, wordt ze voortgezet met „Roemruchtige Gevallen 
uit de geschiedenis van onze werven". 
Iedereen, van hoog tot laag, kan daaraan medewerken (dar v i n 
den we juist zo belangrijk), niet het minst zij rnet meerdere 
dienstjaren. Het behoeven geen lange verhalen te zi jn, maar 
korte stukjes van enkele regels, b.v. hoe men een critieke si
tuatie bi j een beproeving op het laatste nippertje wist te redden, 
hoe men met kunst- en vliegwerk een zending net nog met de 
boot meekreeg, enz., is meer wat w i j bedoelen. W i j rekenen 
op, veler medewerking, opdat „Het Zeskant" echt wordt een 
blad van ons allen voor ons allen. Die medewerking is i n het 
eerste nummer begonnen met de caricaturen „Hoe Pietje de 
werf zag" en dezelfde tekenaar zond ons voor d i t nummer 
weer een bijdrage. Maar onder de duizenden werkers bi j de 6 
werven zi jn natuurli jk nog wel meer tekenaars! Dat zij van 
zich laten horen, w i j wachten hun bijdragen met ongeduld! 
Dan vindt U het heuglijk nieuws van de Turkse opdracht. Hier 
komt het voordeel van ons eigen orgaan goed naar voren. Door 
middel van „Het Zeskant" kan iedereen in alle afdelingen op de 
hoogte gebracht worden van deze belangrijke gebeurtenis. 
Met heel veel voldoening drukken w i j de eerste Ideeënbus af. 
Indien de werven stof voor deze rubriek leveren betekent dir, 
dat daar actief aan de ontwikkeling van het bedrijf medege
werkt wordt en dat komt ons allen weer ten goede. 
Van het volgende numer van „Het Zeskant" wilden w i j een spe
ciaal voorjaarsnummer maken en daarom wordt een foto- en 
tekenwedstrijd uitgeschreven die het voorjaar tot onderwerp 
heeft; indien ook het leven op de werf erbij betrokken wordt, 
des te beter, doch het is niet noodzakelijk. W i j verwachten spoe
dig vele bijdragen. 



D E S A M E K W E R K I I G V O O R D E E X P O R T 

in de 

INDUSTRIEELE 
HANDELS 

COMBINATIE 
„üüSltMd" 

De zes werven en fabrieken van het „Zes
kant", verenigd i n de Industrieele Handels-
combinarie Holland, nemen voor gezamen
l i jke rekening de verschillende export-op
drachten aan en voeren deze voor gezamen
li jke rekening uit . 

D i t betekent, dat elk van de zes deelnemers 
geheel verantwoordelijk is voor de aange
gane verbintenissen. D i t beteekent eveneens, 
dat alle tegenslagen, fouten, misrekeningen 
en schade, ontstaan door slechte of te late 
levering, voor rekening komen van alle zes 
werven. 

Elk der zes werven heeft er dus het grootste 
belang b i j , dat ook b i j de andere efficiënt 
gewerkt wordt, niet roekeloos wordt omge
sprongen met materialen en gereedschappen 
en dat op elk der andere werven goed werk 
gemaakt wordt en het werk op t i j d gereed 
is. 

D i t weten de directies zeer goed, want zij 
hebben zelf aan het totstandkomen van de 
I.H.C. Holland medegewerkt. 

Maar het is ook noodzakelijk, dat een ieder, 
die aan de zes werven verbonden is, dit alles 
goed besefr, want een tegenslag voor één be
teekent een tegenslag voor alle zes. Het 
heeft dus geen zin, zich te verheugen over 
tegenvallers bi j anderen; d i t was vroeger 
reeds niet fraai, maar vandaag is het vreugde 
over eigen verlies. Het moet zover komen, 
dat elke verbetering van de organisatie b i j 
een werf of fabriek, aan de anderen wordt 
doorgegeven. W a n t het nalaten hiervan is 
voor het betreffende bedrijf geen voordeel, 
maar een vi j fvoudig nadeel. 
Het „Zeskant" moet de band tussen allen, 
die aan de zes werven en fabrieken ver
bonden zi jn, versterken. Uitwisseling van 
alles, wat i n het belang is van de productie 
en de producten zelf, is van het grootste be
lang. 

Het zou wenselijk z i jn , dat b i j elk der bedrij
ven een persoon werd aangewezen,, die met de 
uitwisseling van gegevens belast wordt. Zes 
weten meer dan één; ons ideaal moet z i jn de 
wetenschap van zes bij-een. 



WERF CONRAD EN STORK HIJSCH N.V. 
Conrad-Stork Haarlem 

De scheepswerf Conrad, in 1878 opgericht, in 
1883 gewijzigd in Werf Conrad N.V., begon met 
de vervaardiging van baggermateriaal, in hoofd
zaak bestemd voor export. 
Was de opbrengst van de eerste baggermolens 
slechts 100 mVuur, geleidelijk werd de capaci
teit van de de molens, zuigers, hoppers enz. groter, 
getuige o.a. de hieronder genoemde belangrijke 
opdrachten: 
De zeewaardige zelfladende baggermolen mei zuig-
buis en persleiding „Haiphong" voor Indo-China 
(1903) opbrengst 1500 mVuur en de, voor die 
tijd (1912) zeer grote zeewaardige hopperzuiger 
voor Argentinië met een opbrengst van 10.000 
ra^'/uur. 
Bovendien zijn gebouwd drijvende bokken, zeesleep
boten, tankbotcn, vrachtschepen o.a. de „Soemba" 
van 10.000 ton voor de Stoomvaartmaatschappij 
„Nederland" (1924). 
Van de speciale vaartuigen zijn te noemen: 

Het bekende Hospitaal-kerkschip „De Hoop" 
(1912) en de voor Spanje gebouwde onderzeeboot-
lichter met 650 ton hefvermogen (1920). 
Een apart hoofdstuk in de geschiedenis vormen de 
ertsbaggcrmolens. 
Reeds in 1887 werd de eerste in Nederland ge
bouwde goudmolen door de „Conrad" vervaardigd; 
in de periode 1923/29 werden niet minder dan 
44 tinmolens geleverd, waarvan 8 voor Neder
landse rekening. 
Als specialiteit wordt verder vanaf 1900 grond
boorgereedschap vervaardigd, eerst alleen bestemd 
voor het onderzoek van goud- en tinvelden, later 
bovendien voor boringen (zowel boven- als onder
gronds) naar water, olie, kolen, erts enz. Ook deze 
producten zijn grotendeels voor export bestemd. 
In 1932 werd de N.V. Stork-Hijsch uit Hengelo, 
een dochteronderneming van de Machinefabriek 
Cebr. Stork & Co. N.V., naar Haarlem verplaatst 
en gecombineerd met de Werf Conrad. 

Stork-Hijsch vervaardigt 
kranen voor stort- en stuk
goed, liften en transport
installaties (o.a. voor de 
rheeste Nederlandse elec-
trische centrales), ophaal-
werktuigen voor mijnen, 
dekkranen voor schepen, 
enz. In 1921 werd door 
Stork-Hijsch de eerste top-
kraan gemaakt, met een 
vlucht, varieerend van 53^ 
tot 10 m; 10 jaar later ver
vaardigde haventopkranen 
hebben een variable vlucht 
van 8 tot 36 m. Bekend 
zijn de aan de M.U.Z. 
(Maatschappij tot Uitvoe
ring van Zuiderzeewerken) 

geleverde drijvende stoomkranen; in 1932 hebben 
zij mede de afsluitdijk opgebouwd, in 1945 de 
gaten in Walcheren's dijken gedicht. 
Het hoofdbedrijf van de beide vennootschappen 
werd naar de andere zijde van het Spaarne over
gebracht, waar nu een terrein van öng. 10 H.A. 
beschikbaar is. 
Tot vóór 1940 zijn in totaal 114 ertsmolens ge
bouwd, een ongeëvenaard aantal. 
Als grootste wordt nog genoemd de in 1934 voor 
de Billiton Maatschappij gebouwde tinmolen „Me-
ranteh", een voorloper van de ongeveer gelijke, 
doch meer bekende „Karimata". 
De algehele fusie van Werf Conrdd en Stork 
Hij.sch vond plaats in 1941. 



T U 
DE I .H.C. H O L L A N D , de export-organisatie van 
dc zes samenwerkende werven en machinefabrie
ken heeft een opdracht ontvangen van de Turkse 
Staatsrederij voor de bouw van zes passagiers
schepen voor het personenvervoer op de Bosporus 
en de Zee van Marmora 
D i t is de eerste belangrijke bestelling, die de 
Nederlandse industrie ui t Turki je heeft ontvangen. 
Reeds voor de oorlog hebben verscheidene Neder
landse ondernemingen zich veel moeite getroost 
om Turkse orders te bemachtigen, maar de kansen 
waren toen gering en meestal was de markt onder 
invloed van betreffende regeringsinstanties des
tijds meer i n Engelse of Duitse handen, waardoor 
Nederlandse aanbiedingen i n het algemeen opzij 
werden geschoven. D i t is nu veranderd, daar de 
Turken geleerd hebben, dat het met grote heren 
slecht kersen eten is. Men heeft geen vrees voor 
andere invloeden, indien men zaken doet met 
Nederland. Het is daarom zo goed nu van deze 
stemming gebruik te maken en de relaties te vor
men, die waardevol voor de toekomst zullen zijn. 
Want eenmaal goed en op t i jd geleverd betekent 
vrienden gemaakt en kansen voor meer bestel
lingen i n de toekomst. 

Daarom is het te doen 

Het is niet moeil i jk nu bestellingen te krijgen. 
. Deze komen ook wel als men rustig thuis b l i j f t 

zitten, doch het is nu de t i jd om overal i n de 
wereld vrienden te maken, op wier steun men in 
moeilijke tijden kan rekenen. 
Een afdeling van de Turkse Staatsrederij onder
houdt onder meer de passagiersdiensten van Istan-
boel op de Bosporus, tussen Istanboel en de K l e i n -
Aziatische kust en op de eilanden in de Zee van 
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Y 
jMarmora. De Bosporus is een open water, dat de 
Zwarte 2!ee met de Zee van Marmora verbindt. 
Aan beide oevers ligt een menigte dorpen en 
plaatsen, waar velen, die in Istanboel werken, 
woonachtig zijn. Zo ook aan de Klein-Aziatische 
oever en op de Prinsen eilanden. 
De rederij bezit een vloot van ongeveer 60 sche
pen, die de verbinding met Istanboel regelmatig 
onderhouden. Men zou deze schepen dan ook wel 
drijvende trams kunnen noemen. De kleinere 
schepen kunnen 400 tot 500, de grote zo van 
900 tot 2000 passagiers vervoeren en ze zijn 
dikwijls overvol. Een vaart op de Bosporus met 
z'n heuvelachtige, begroeide oevers, het heldere 
blauwe water, alsook op de Zee van Marmora is 
een genot op zichzelf, vooral in dc zomer, wan
neer de temperatuur te Instanboel de gehele dag 
minstens 30° C. bedraagt. 
De schepen zijn dubbelschroefschepen en worden 
van stoommachines en ketels voorzien. Kolen zijn 
in Turkije overvloedig te verkrijgen, doch van 
minder kwaliteit dan hier te lande. De snelheid 
moet 13 mijl per uur bedragen. De Turk heeft 
haast als hij van en naar zijn werk gaat. Men 
dacht dan ook voor de nieuwe schepen aan nog 
grotere snelheden, maar met schepen van derge
lijke afmetingen zijn nu eenmaal geen grotere 
snelheden bereikbaar, wanneer men tevens eco
nomisch wil varen. 
De inrichting van de schepen is doelmatig en 
eenvoudig en zelfs de oude schepen zijn behoor
lijk onderhouden. Men beschikt over bekwaam 
personeel ook in de machinekamer en er komen 
20 goed als geen storingen voor. 's Avonds ziet 
men vanaf de heuvels van Istanboel overal op het 

(vervolg op pag. 15) 

Lengte 51,5 
Breedte 8,24 
Diepte 3,30 
Diepgang 2,25 
Passagiers 1150 



Er zi jn vele na-oorlogse weeën. 
Eén daarvan is het wantrouwen. W i j ont
moeten het overal, dikwij ls terecht, maar ook 
dikwij ls ten onrechte. O m maar b i j ons be
dr i j f te blijven. 

Als de leiding met 'n plan komt, i n het 
voordeel van de werknemers, is bi j velen 
de eerste reactie: „daar zal wel weer wat 
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achter zitten" en als de werknemers met 'n 
voorstel komen om 'n collega met ' t één 
of ander te helpen, zegt menige chef: „dat 
doen ze om ons te laten voelen dat we te 
kort kwamen." 
Meermalen gebeurt het, dat iemand 'n goede 
daad niet durft doen of voor 'n eerlijke 
mening niet durft uitkomen, omdat z i jn col
lega's zouden zeggen: „hij w i l in 'n goed 
blaadje komen". 

Als er iets gedistribueerd wordt zegt men 
voorop, dat het wel weer aan vriendjes zal 
gegeven worden en dat het nodige wel 
achterover gedrukt zal worden, ook al heeft 
men daar nooit bewijzen van kunnen geven. 
Ofschoon w i j allen weten, dat deze gezegden 
dikwij ls niet zo gemeend zijn, kunnen w i j 

toch begrijpen, dat ze fnuikend zi jn voor 'n 
eerlijke samenwerking. 
Eén van de eerste vereisten voor 'n betere 
toekomst is: Leert elkander vertrouwen en 
waarderen. 

V. H . 



(vervolg van pag. li) . 
water de zoeklichten yan deze schepen, speurend 
naar de kleine onverlichte visserschuiten om aan
varingen te voorkomen. 

lAog iets over den Turk zelf 
Onder de Regering van Ata Turk zijn de fez, de 
sluiers van de vrouwen en de harems afgeschaft. 
Onder harems wordt in Turkije iets anders ver
staan dan de betekenis, die wij er doorgaans aan 
geven, want op de oudere schepen waren deze-
harems ook aanwezig. Daar bedoelde men mer 
harem de damessalon; ook in de trams waren 
vroeger harems, afdelingen voor vrouwen. De 
bokken en de geiten moesten vroeger in het open
baar gescheiden zijn. Ditzelfde gold ook voor 
de café's, de eetgelegenheden, theaters, enz. De 
hier bedoelde harems zijn eveneens alle ver
dwenen. Het openbare leven is er thans net als 
bij ons. 
Het volk maakt dus wat uiterlijk en kleding be
treft een West-Europese indruk, maar de bouw 
van de stad met haar vele moskeeën, haar Oosterse 
wijken in Galata herinnerr nog op vele wijzen aan 
wat er voorheen leefde. De Turken zijn over het 
algemeen serieus en werkzaam, doch er ontbreekt 
nog veel aan de outillage en de meeste gereed
schappen zijn nog primitief. 
Men ziet er baggerwerk uitvoeren met bagger
molens, die volgens onze opvatting in een museum 
zouden thuis behoren. Men ziet er de schepen 
bunkeren door middel van kettingen, gevormd 
door zwoegende mannen met mandjes met kolen 
op hun rug. Men mist er ook kranen en behoor
lijke transportmiddelen evenals nog veel wat voor 
ons iets vanzelfsprekend is geworden. 
Maar de Turk weet wat hem ontbreekt en wil 
niets liever dan de achterstand inhalen. 

Werf Gusto en Verschure zuilen elk drie passa
giersschepen bouwen; aan de machine- en ketel
installaties werken ook L. Smit en Zoon,, J. & K. 
Smit en De Klop mede. Hier is dus weer een 
sprekend voorbeeld van wat samenwerking ver
mag, want voor een werf zou het niet mogelijk 
zijn geweest om de zes schepen in de voorgeschre
ven tijden te bouwen. 

Er zal nog veel door West-Europa geleverd moe
ten worden en daarin zullen de Nederlandse in
dustrie en in de eerste plaats de zes samenwer
kende werven hun aandeel hebben. , 

OPlVfERKINGENBUS CONRAD-STORK 
Omdat de overige firma's van de baggergroep ook 
zeer veel belangstelling tonen voor de „Opmer
kingen- of Ideeënbus" volgt hier een kort over
zicht van deze instelling bij Conrad-Stork, welke 
uit de aard der zaak practisch gelijk is aan die 
van de Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te 
Hengelo (O.). 
Iedereen in dienst van de N.V., die een idee heeft 
betreffende verbetering van gereedschap, werk
methode, fabrieksinrichting, constructies of an
dere voorstellen, welke in het belang van het be
drijf kunnen zijn, kunnen deze via de „opmer-
kingenbus" te bevoegder plaatse brengen en ook 
daardoor medewerken aan de verbetering van onze 
producten of productiemethoden. 
1. De opmerkingen worden ingezonden op daar

voor bestemde formulieren, welke bij den se
cretaris verkrijgbaar zijn. De inzender plaatst 
zijn naam en eventueel fabrieksnuramer op de 
strook onder de perforatielijn en zendt de 
opmerking in aan den secretaris der onder 2 
genoemde commissie. 

2. Afhankelijk van de soort opmerkingen worden 
deze beoordeeld door den bedrijfschef, den chef 
van de administratie en/of den chef van de 
tekenkamer, zo nodig in overleg met den be
trokken afdelingschef of baas. 

3 Alvorens de opmerking aan hen voorgelegd 
wordt, is de geperforeerde strook met naam 
verwijderd. De commissie stelt haar conclusie 
dus op zonder de naam van den inzender (de 
inzendster) te kennen. 

'i. De commissie adviseert de directie over het 
bedrag der toe te kennen premie. Daarbij gel
den de volgende richtlijnen: 
a. Een opmerking, die geacht moet worden 

een normaal resultaat te zijn van het werk, 
dat den inzender aan de fabriek is opge-
gedragen, komt niet voor beloning in aan
merking (bijv. een constructie, door een 
constructeur ingevolge zijn opdracht ge
vonden). 

b. Indien een opmerking besparing veroor
zaakt, zal de beloning groter zijn naar mate 
de besparing groter is. 

c. Als een opmerking niet voor toepassing 
vatbaar is, maar als de inzender blijk heeft 
gegeven van goed nadenken, kan een aan
moedigingspremie gegeven worden. 

Elke inzender ontvangt zo spoedig mogelijk, liefst 
binnen 14 dagen, een schriftelijk antwoord, on
der vermelding van het bedrag van de toegekende 
premie of, indien geen premie kan worden toe
gekend, de reden waarom dit niet mogelijk is. 
Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat men bij zich 
zelf zegt: „Indien dit of dat zus of zo was gedaan, 
had men hetzelfde op een eenvoudiger manier of 
beter gemaakt". Zet Uw idee op papier en de
poneert dit in de „opmerkingenbus". Tien tegen 
één, dat Uw idee wordt overgenomen en U zelf 
hiervoor een premie ontvangt. 
Ter illustratie volgen hieronder enige voorbeelden 
van opmerkingen: 

Opmerking 312. 
Betreft: Het rondschaven van scharen van een 
stoommachine, welke te grote straal hebben om 
op de bestaande kopbank gedraaid te worden. 
Antwoord: Opmerking is voor de bedoelde af
metingen zeer goed uitvoerbaar. De inrichting zal 
gemaakt worden. Premie ƒ 35.—. 

Opmerking 411. 
Betreft: Het wijzigen van een. snijbrander in een 
gutsbrander. 
Antwoord: De oplossing is zeer eenvoudig en reeds 
geprobeerd. 
Premie ƒ 15.—. Wanneer de toepassingsmogelijk
heid groter wordt dan zich nu laat aanzien, zal 
premie-verhoging volgen. 
Buiten de normale premies is het o.a. ook nog 
mogelijk extra premies beschikbaar te stellen, b.v. 
voor elke 100ste inzending of door periodiek na 
te gaan welke de meest originele opmerking is ge
weest, die in die tijd is binnengekomen. 

Ideeënbus 



Personëelsvereniging 
I n de op 27 Januari j . I . gehouden jaarver
gadering der huidige personeelsvereniging 
zi jn sremmen opgegaan om deze re maken 
tor een algemene vereniging van alle per
soneelsleden, werkzaam bi j de W e r f Gusro. 
De Voorzitter, de Heer van Wieringen, gaf 
in verband hiermede te kennen, dat reeds 
enige malen door leden van het fabrieksper-
soneel verzocht is geworden deze kwestie 
te behandelen. Echter b l i jk t , dat door ver
schillende oorzaken sinds die t i j d nog niet 
veel positiefs bereikt is geworden. 
D i t is iets, war i k niet kan begrijpen. I m 
mers is er i n deze t i j d heel wat werk te ver
richten op het gebied van verenigingsleven 
en de totale personeelssterkte der W e r f Gusto 
opent de perspectieven om werkelijk iets 
goeds te kunnen bereiken. 
I n de periode, welke achter ons l igt , is be
wezen, dat indien het nodig is, mensen van 
allerlei pluimage samen kunnen werken en 
veel kunnen bereiken. 
We lnu , de noodzaak om in deze t i j d iets 
goeds te kunnen bereiken is bli jven bestaan, 
vooral op de ouderen onder ons rust de 
plicht, om de jongeren van deze t i j d in hun 
probleem terzijde te staan. 
Het moet mogelijk z i jn om met elkaar een 
vereniging tbr stand te brengen, welke voor
al gericht is op onze geestelijke ontwikke
l ing . I k denk hierbij aan de mogelijkheden 
van culturele toneelvoorstellingen, concerten. 

lezingen, excursies e.d. Hiernaast zi jn nog 
vele andere mogelijkheden, zoals voetbal-, 
zwem-, schaak-, bridge-, wandel- en kam-
peerclubs, niet te vergeten een groots opge
zette inkoopcentrale, welke naarmate de t i j 
den gunstiger worden, veel goeds kan ver
richten. 
Echter zullen w i j moeten bedenken, dat het 
niet moet worden een vereniging, waarvoor 
men zi jn contributie betaalt, om eens per 
jaar een feest te hebben. 
Feest kan men vieren zonder personeelsver
eniging, culturele bijeenkomsten houden 
eveneens; echter is het niet verantwoord om 
de gelegenheid, welke voortkomt u i t het feit, 
dat we met elkaar werken om grote werk
stukken te bouwen, b.v. de tinbaggermolens, 
voorbij te laten gaan, om met elkaar en niet 
naast elkaar op cultureel gebied iets te kun
nen bereiken en zodoende een bijdrage te 
kunnen leveren, naast de materiële opbouw 
door ons werk, tot de geestelijke opbouw 
van onze nog lang niet volmaakte rnaat-
schappij. 
M i j leek de pagina van ons maandblad het 
juiste middel om iedereen, werkzaam bi j de 
W e r f Gusto, te kunnen bereiken. Welnu , 
geeft b l i jk van U w belangstelling, meldt U 
bi j U w kernleden. De kernleden verzoek ik 
om de opgaven te verzamelen en zich hier

na in verbinding te stellen met het dagelijks 
bestuur der bestaande personeelsvereniging. 
Eerst dan kunnen maatregelen getroffen 
worden om een oprichting van een per
soneelsvereniging voor te bereiden. 

L. J. HuUeman. 

Herinnering 
W i j wekken, b i j wijze van herinnering, alle 
werknemers op het beste beentje voor te 
zetten bi j de reeds aangekondigde foto- en 
tekenwedstrijd. 
Zet em op! . . . . 

De toiletten 
W i e gaat er nu i n de Personeelskrant over W.C.'s 
schrijven? Er zijn toch wel onderwerpen, die sma
kelijker zijn? 
Gelukkig wel, maar toch.. . . 
Toch moet ik er eens even de aandacht op vesti
gen. 
Het is met onze keurig ingerichte toiletgebouwen, 
door het misbruik daarvan, allerdroevigst gesteld. 
Als „Pietje" zi jn vriendje, zijn broer, ja .mis
schien wel zijn vader daar vandaan zag komen, 
wat zou hi j dan huiveren! W a n t h i j weet hoe zij 
thuis van de W.C. gebruik maken. Daar veroor
zaken zij geen overlast aan de huisgenoten! 
Maar het kan anders, en we wi l len het anders, 
daarvan ben ik overtuigd. 
Daarom maken we deze gezamenlijke afspraak: 
a. De werf zorgt voor het onderhoud; 
b. wi j zorgen allen voor fatsoenlijk gebruik en 

zullen ons, indien het nodig mocht bli jken, 
niet schamen zelf de misbruikers eens f l ink 
de mantel ui t te borstelen. 

V . Sch. 




