
E r z ij n z o v e e l d i n g e n 
te vertellen, die niet iedereen van ons personeel bereiken, wan
neer ze alleen op het Mededelingenbord verschijnen of indien ze 
alleen op de kernvergaderingen bekend gemaakt zouden worden, 
dat besloten is d i t Mededelingenblad u i t te geven, om daarin 
dingen van algemeen belang bekend te maken. 
Wanneer w i j ons land weer wi l len opbouwen en een enigszins 
draaglijk levenspeil wi l len terugwinnen, staan w i j voor een zo 
enorme taak, dat daartoe de uiterste krachtsinspanning van een 
ieder nodig is. D i e uiterste krachtsinspanning kan men — 
menen w i j — iets gemakkelijker geven, wanneer men weet waar
voor men werkt, wanneer men weet wat er i n de onderneming 
omgaat. D i t blad w i l i n deze r icht ing werken. Een ieder wordt 
gevraagd zi jn bijdragen daarvoor te leveren. Het behoeven geen 
taalkundige kunstproducten te z i jn ; zo nodig k i j k t de heer 
C. H . van Looy, dien w i j de algemene redactieleiding hebben 
opgedragen, daar nog wel naar. Voor elke onderneming is een 
redacteur-tussenpersoon benoemd, die U w artikel of het ontwerp 
of idee voor een artikeltje graag i n ontvangst zal nemen. Deze 
tussenpersonen zi jn : 

voor Werf Conrad, de heer C. Baars; voor Werf Gusto, de.heer 
W. van Schelven; voor De Klop, de heer C. v. d. Wiel; voor 
J. & K. Smit, de heer Biezeno; voor L. Smit & Zoon, Mej. van 
Dijk en de heer Koutstaal; voor Verschure, de heer Th. 
V. d. Wijden. 

Moge „Het Zeskant" er toe bijdragen, de band tussen de leden 
van ons personeel te verstevigen. 

W E R F CONRAD - H A A R L E M 

W E R F GUSTO - S C H I E D A M 

• „ . D E K L O P - S L I E D R E C H T 

De Directtes: 
J . & K. SMIT - K I N D E R D I J K 
L . SMIT & Z O O N - K I N D E R D I J K 
VERSCHURE & CO. - AMSTERDAM 



^^De Imerikaanse Scheepsbouw en wij 
AMERIKA HAD HENRY KAlSER! 

de Schepentovenaar 
Gedurende de oorlog heeft men in Amerika geleerd wat snel schepen bouwen 
is. Wat Ford is onder de automobielfabrikanten, werd Henry Kaiser onder de 
Amerikaanse scheepsbouwers. Hij organiseerde de werven, bestaande en nieuwe, 
tot één samenwerkend geheel; talloze fabrieken werden ingeschakeld, waar 
overal brokstukken van het schip werden gebouwd; op de werven werden deze 
stukken samengebouwd tot een schip. Dit samenbouwen duurde eerst enkele 
maanden, later werd dit slechts enkele dagen.... De radioberichten, die wij van 
de overkant opvingen, klonken fantastisch, de tijdschriftartikelen, die uit Enge
land via Zweden hier in Nederland binnengesmokkeld werden, vertelden echter 
precies hetzelfde. (Later bleek de kwaliteit nog niet altijd je „dat" te zijn!) 

Waar moet dat heen 
met ons? 

Kunt U begrijpen, dat de scheepsbouwers in 

Nederland zich wel eens achter het oor krab

den met de vraag: „Wat moet er van ons 

terecht komen na de oorlog als de Yankees 

in een handomdraai een schip in elkaar heb

ben, waarvoor wij 8 tot 12 maanden nodig 

hebben?" Dan komen de Nederlandse wer

ven niet meer in het stuk voor. Vanzelfspre

kend bleven zij niet bij de pakken neerzit

ten. Wat één werf niet kan, kunnen zes wer

ven wel misschien Ja, misschien, want 

wanneer zes directeuren zeggen: „We gaan 

voortaan in stukjes en mootjes schepen en 

baggermolens bouwen om de Amerikaanse 

concurrentie na de oorlog het hoofd te kun

nen bieden", dan is daarmede de grondslag 

gelegd om onze concurrentiekracht de hoogte 

in te brengen. Daarom hebben de zes wer

ven een aparte exportfirma opgericht, de 

Industrieele Handelscombinatie Holland, met 

een bureau in Den Haag (De „I.H.C. Hol

land", waarover in volgende nummers meer). 

Maar veel werk moet er dan verricht wor

den, vóórdat wij metterdaad die concurrentie

kracht bezitten. 

Wat doen wij 
er tegen? 

De koppen bij elkaar steken en onze werk

wijze uitstippelen. Uitkienen op welke ma

nier wij het vlotst kunnen samenwerken. In 

de bezettingsjaren is dat ruimschoots ge

beurd, door de directies, door de stafleden 

van de samenwerkende werven. En wat is er 

bereikt? Eenheid van werkwijze op reeds 

velerlei gebied. Eenheid scheppen, ofwel nor

maliseren heeft ons- de laatste jaren bezig 

gehouden. Wat er tot stand gebracht is, komt 

in een volgend nummer onder de loupe. 

V. L. 



in verband met een 
te bouwen zuiger 

door L. Smit & Zoon 

De I.H.C. (dit is de combinatie van scheeps-
bouwwerven) heeft van de Franse regering 
opdracht gekregen voor het bouwen van twee 
sleepzuigers, waarvan er één door Verschure 
en één door L. Smit en Zoon gebouwd zal 
worden. Met z'n drieën, A. Smulders van de 
Gusto, en W. den Hartog en D. Smit van 
L. Smit en Zoon, zijn we daarom deze zomer 
naar Frankrijk gegaan om eens poolshoogte 

De Seine, waar de nieuwe zuiger oorspronke
lijk zou moeten werken, (hij zal nu ook voor 
andere havens gebruikt worden) ziet er hier 
ongeveer net zo uit als de Schelde bij Vlissin-
gen. Alleen is er niet een duinenrij zoals bij 
ons, maar het strand grenst er onmiddellijk 

aan de met bossen begroeide heuvels van 
Bretagne. Vanuit zee is dat een prachtig ge
zicht. 

Op de Seine 
Het merkwaardige van de Seine is, dat waar 
de gehele breedte van de monding ongeveer 
3 km is, de vaargeul niet meer dan 100 m 
breed is en zich bovendien voortdurend ver
plaatst. Soms wel 100 m per maand! Boven
dien vertakt deze geul zich soms in kleine 
geulen, die te ondiep zijn om als vaarwater te 
dienen. 
Hierdoor ontstaan natuurlijk grote moeilijk
heden voor de scheepvaart. Er ligt dan ook 
voortdurend een zandzuiger, die tot taak 
heeft de bestaande geul zoveel mogelijk op 
diepte te houden en te zorgen dat deze zich 
niet te veel verplaatst zodat men de bakens 
niet behoeft te verzetten. 
Wij zijn twee dagen aan boord van deze zui
ger, de „Victor Guilloux", geweest en hebben 
de gelegenheid gehad er verschillende op
metingen te doen en een monster te nemen 
van het zand van de rivierbodem. Dit werkje 
viel niet mee. Het moest gebeuren met een 
boorapparaat, dat aan het eind van een 10 m 
lange gaspijp slingerde. Het mislukte dan 
ook verscheidene keren, maar tenslotte wa-



ren we zo gelukkig de boor met zand gevuld 
naar boven te brengen. 
De ontvangst aan boord van de Victor Guil
loux was allerhartelijkst, en na enige tijd 
konden we het rad gesproken Frans aardig 
verstaan. We aten met de kapitein, stuurman 
en machinisten samen in een ruime pantry. 
's Middags kregen we brood met vis en rode 
wijn en 's avonds hetzelfde met wat groeilte 
erbij. Aardappels worden er bijna niet ge
geten. 

Twee roeren en Diesel-
Electrische aandrijving 

In grote hoofdzaak wordt de nieuwe zuiger 
precies eender als de Victor Guilloux. Het 
grootste verschil is, dat de nieuwe zuiger 2 
roeren krijgt en Diesel-electrisch wordt aan
gedreven, waardoor hij beter manoeuvreer-
baar zal zijn. Omdat de vaargeul n.1. zo smal 
is, moet er voortdurend uitgeweken worden 
voor passerende schepen. Bovendien kan de 
zuiger door stroom en wind dwarsuit gedre
ven worden. De zuigbuizen, die los over de 
bodem schuiven, kunnen daarom makkelijk 
schuin onder het schip gedreven worden, wat 
aanleiding tot beschadiging van de buizen 
zou kunnen geven. Het vermogen van de 
drie Diesel-electrische motoren, die in de 
nieuwe zuiger komen, kan willekeurig op de 
stuur- of bakboordschroef gebracht worden, 
waardoor de besmurbaarheid veel groter 
wordt dan bij de Victor Guilloux, waar de 
schroeven direct door hun eigen Diesel wor
den aangedreven. 
Verder wordt het schip heel modern inge
richt. De verblijven voor de bemanning wor
den ingericht volgens de laatste voorschriften 
van de zeelieden-conferentie. Er komen bijv. 
niet meer dan 4 slaapplaatsen per hut, (nor

maal 8), er komen gescheiden wasgelegenhe
den, 3 eetkamers enz. 
Toen we klaar waren met onze metingen, 
zijn we langs de Kanaalkust naar Holland 
teruggereden. Interessant was het om daar de 
resten van de Atlantikwall te zien. De meeste 
forten waren door de R.A.F. gebombardeerd 
en geheel in elkaar gezakt, hoewel sommigen 
van drie meter dik gewapend beton waren. 
Het strand was op sommige plaatsen nog vol 
mijnen, zelfs in de tuinen van bewoonde hui
zen lager er nog! Er liep dan een afgebakend 
pad van de deur naar de straat. Toch heeft 

men er ons niets van ongelukken verteld. 
Zou de Franse jeugd minder nieuwsgierig 
zijn dan de Hollandse? 
Ondertusschen is bericht ontvangen, dat de 
nieuwe zuiger bestemd is voor Bordeaux, 
waar de Glronde soortgelijke moeilijkheden 
met verzanden heeft. 
De laatste besprekingen over détails en het 
contract worden nog gevoerd. We weten al 
dat de levertijd is vastgesteld op 18 maanden 
na ontvangst van het scheepsmateriaal. 

D. S. 

Enige gegevens over de werf L Smit & Zoon te Kinderdijk 

Juist daar waar Noord en Lek tezamen ko
men, ligt de oudste werf van deze streek en 
misschien wel de oudste van heel Neder
land, n.1. die van L. Smit en Zoon, die ver
leden jaar haar 150-jarig bestaan vierde. Et 
is daar in die tijd van allés gebeurd: het be
gon met roeiboten en kleine houten vissers
bootjes, daarna kwamen de clippers, zee- en 
rivierschepen en ten slotte in hoofdzaak zee-
sleepboten en baggermaterieel. In 1892 
werd hier de eerste zelfleegzuigende hop
per van de wereld gebouwd en sinds is dat 
type de specialiteit voor deze werf gebleven. 
Het terrein van de werf beslaat 26 H.A. 
Ongeveer alles wat nodig is voor de bouw 
van een schip, kan daar dan ook gemaakt 
worden. Er is een scbeepsbouwwerkplaats, 
een machinefabriek, een ketelmakerij, een 
grofsmederij, een metaalgieterij, enz. 
Dan zijn er 4 bouwbellingen en 2 vlakke 
bellingen, waardoor er 8 kleinere of 3 grote 
en 2 kleinere boten tegelijk gebouwd kun

nen worden. En dan nog een langs- en een 
dwarsbelling voor reparaties. 

Sinds 1910 wordt bier veel electriscb gelast, 
•zelfs gehele schepen en ketels. 

In die tijd zag men nog niet veel heil ia 
gelaste schepen, maar er werd bier bewezen 
dat bet best kon. Op bet ogenblik is de las-
afdeiing reeds ingericht óp sectiebouw, zo
dat er in de werkplaats hele gedeelten van 
een schip klaargemaakt kunnen worden, die 
later op de belling tezamengevoegd worden 
tot een geheel. 

Ter gelegenheid van bet 150-jarig bestaan 
is een gedenkboek in bewerking, waarin de 
gehele geschiedenis van de werf beschreven 
zal worden. 

Bij de fabriek behoren nog ruim 200 arbei
derswoningen, terwijl de plannen voor de 
bouw van nog 120 buizen klaar zijn en 
wachten op de bouwvergunning. 



Zó eenvoudig, dacht Pietje, dat de 
te water lating zou geschieden. 

Toch liep zó vlot en indrukwekkend op 
Dinsdag 22 Octoher 1946 des middags 
3 uur bij Werf Gusto de „Menoembing" 
baat element te gemoet. 

En,... huiverde bij de gedachte aan 
deze verschrikkelijke mogelijkheid. 

En keurig ging bet! Bravo voor onze bout-
scheepmakers. Door jullie arbeid was bet 
mogelijk dat direct na bet vallen der klink 
dit anderhalf millioen kg. zware kolos zon
der mankeren te water gelaten werd. 



ËMBLËËNWËDSTRIJD 
bij J. & K. 

AL het gelukken? 
^—' Dat was de wel wat bange vraag, die wij 

elkaar stelden. 
Wat was het geval? 
Wij hadden een prijsvraag uitgeschreven, 
waarin gevraagd werd voor onze firma een 
ontwerp te maken voor een embleem of fa
brieksmerk, waarin de aard van het bedrijf 
tot uitdrukking zou komen. 
Reeds vaak hadden wij gezien, hoe één der 
directeuren en de bedrijfsleider van de werf 
op allerlei manieren de beginletters van onze 
firma door elkaar vlochten, maar elke po
ging, om tot een geschikt embleem te komen, 
mislukte en mistroostig werd dan het papier
tje weer terzijde geschoven en eindelijk werd 
de hoop opgegeven. 

Het 100-jarig bestaan der firma kwam echter 
in 't zicht. 
Op verzoek van de directie was een commis
sie benoemd, die met voorstellen komen zou, 
om dit op feestelijke wijze te herdenken en 
op één der eerste vergaderingen daarvan 
werd opeens het plan geopperd de directie 
een fabrieksmerk aan te bieden ter gelegen

heid van het 100-jarig bestaan en daartoe 
de medewerking in te roepen van alle werk
nemers, zoowel de hoofd- als de handarbei
ders. 
Zo gezegd, zo gedaan en weldra verscheen 
de oproep aan allen om daaraan mede te 
doen en onder motto hun ontwerp in te die
nen. Als attractie werd een geldprijs uitge
loofd. Vandaar de vraag: Zal het gelukken? 
Zou er animo voor zijn? Er werd gedurende 
de tijd van indiening al eens aan de bus ge
schud, de conciërge werd gepolst: „Zijn er 
nog liefhebbers" en gelukkig zagen wij deze 
en gene stiekum al eens een poging wagen. 
Het aantal deelnemers overtrof echter verre 
onze verwachting en bij de opening der bus 
bleken er 64 enveloppen in te zitten. Het 
dagelijks bestuur van bovengenoemde com
missie zou tevens beoordelingscommissie 
zijn, aangevuld met Mej. Rueb, beeldhouwe-
res te 's-Gravenhage, met wie wij reeds in 
connectie stonden in verband met het 100-
jarig bestaan. 

De taak, om een goede keuze te doen, was 
verre van gemakkelijk, dat zagen wij reeds 

spoedig. Na een eerste en tweede schifting 
bleven er een achttal ontwerpen over. Toen 
gingen wij elk afzonderlijk tot punten-geven 
over en kwamen zo tot een viertal, waaruit 
op dezelfde wijze een ontwerp werd gezocht, 
dat tenslotte door ons als het beste werd be
schouwd. 

De directie echter zou het embleem moeten 
voeren en daarom berustte de eindbeslissing 
bij haar. Ook deze kwam keuren, maar kon 
eigenlijk niet tot een eindresultaat komen en 
besloten werd van een drietal ontwerpen, die, 
zooals wij zagen, een baggeremmer als 
hoofdmotief hadden, een plaat te maken en 
dan te zien, welke het beste voldeed. Zij wa
ren allen van denzelfden inzender. 
Twee andere ontwerpen, die ook mooi wa
ren, werden eveneens bekroond, zodat een 
Ie, 2e en 3e prijs ontstond. 
Zeer waarschijnlijk zal het bovenstaande em
bleem echter gekozen worden. 

De winnaars 

De winnaars waren de heren: L. Boon, 
scheepstekenaar, J. den Ouden, bedrijfsleider 
van de scheepswerf en M. J. S. Schults, ma
chinetekenaar, resp. winnaars van de Ie, 2e 
en 3e prijs. Op hun verzoek zal het geen 
geldprijs zijn, maar een gebruiksvoorwerp. 
Van deze plaats willen wij hen nogmaals ge
lukwensen en ook al degenen dankzeggen, 
die zoo spontaan ons. hielpen de wedstrijd te 
doen slagen. 



DE VAKOPLEIDING 

bij 

VERSOHURE 

Vakopleiding is niet iets meuws. 
Zolang ons bedrijf bestaat is in de een of andere 
vorm aan vakopleiding gedaan. Wanneer dit niet 
het geval was geweest, had onze fabriek nooit die 
omvang gekregen, welke zij thans heeft. 
Denk U een ogenblik in, dat onze vaklieden zich 
niet hadden bekwaamd, de verworven bekwaam
heid nimmer op hun collega's, vooral de jonge
ren, hadden overgebracht, hoe zouden wij dan in 
staat geweest zijn dfe grote verscheidenheid van 
opdrachten uit te voeren, welke in de loop der 
jaren door ons werden afgeleverd. 

Een bedrijf zonder vakopleiding is gedoemd ce 
sterven evenals een plane zonder water. Wanneer 
wij ons b�drijf gaan beschouwen als een op zich 
zelf staande gemeenschap hebben wij allen tot 
taak, zelfs coc plicht, die gemeenschap coc grote 
bloei te brengen, om daar uit de vruchten te kun
nen plukken voor ons zelf en hen welke aan onze 
zorgen zijn toevertrouwd. Hieruit volgt dat, naast 
andere plichten, een ieder, van hoog tot laag, be
trokken is bij de vakopleiding. 

Hij, die nog geen volslagen vakman i�, moet die 
middelen gebruiken het zo spoedig mogelijk te 
worden, hij die dit reeds is, helpe dengene, die 
ernstige pogingen aanwendt vakman te worden. 
Een en ander diene echter te geschieden met mate, 
zonder ophef of rumoer en weL zodanig dat <le 
organisatie van de bedrijfsleiding en de productie 
niet gescoord of geschaad worden. 

Thans willen wij een enkel woord wijden aan de 
organisatie· der vakopleiding zoals zij in onze werk
plaatsen &eorganiseerd is. 
Begin 1942 werd door onze directie een afdelings
vakopleiding gevormd, welke afdeling tot taak 
kreeg de opvoeding en opleiding der jeugdige_ 
werknemers te behartigen, alsmede waar nodig de 
vakkennis der ouderen te helpen voltooien of op 
te voeren. 
De kern van de opleiding der jeugdige werk
nemers heeft onze directie gesteld onder auspiciën 
van het zogenaamde "Leerlingenstelsel" volgens 
Art. II der Nijverheidsonderwijswet. 
Dit are. II schrijft de normen voor, waaraan een 
bedrijf (patroon) en leerling moeten voldoen. 
Door het Departement van Onderwijs worden per
sonen of instellingen aangewezen, welke belast zijn 
met de concröle op de naleving der voorschriften. 
Voor de meeste grote bedrijven in ons land, waar
onder ook onze fabriek, is de "Stichting Bemetel" 
(Stichting Bedrijfsgroepen metaal- en electrotech
nische industrie)) te Den Haag hiermede belast 
geworden. 

Tussen de directie (patroon) enerzijds �n de ouders 
(voogden) anderzijds wordt,. ten overstaan van ge
noemde Stichting een "Leerlingenovereenkomst" 
gesloten, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn 
vastgelegd. 

Tijdens de opleiding wordt door de Stichting een 
examen afgenomen en aan den geslaagde een di
ploma uitgereikt, omschreven in are. II der Nijver
heidsonderwijswet. 

Het theoretisch onderwijs der leerlingen wordt 
verzorgd door onze bedrijfsschool (ver.: Hendrick 
de Keyserschool) aan welke school na gehouden 
eindexamen eveneens een diploma wordt uitgereikt. 
De bedrijfsschool is in de zin der wet een avond-



school, hoewel het onderwijs overdag wordt ge

geven. 

Naast deze groep ontvangen de overige jeugdige 

werknemers een opleiding naar hun aanleg en be

reidwilligheid. 

Begin 1944 is een begin gemaakt met het organi

seren van cursussen voor oudere werknemers, voor

namelijk voor lassers en plaatconstructiewerkers. 

De oorlogsomstandigheden maakten echter een 

normale gang van zaken onmogelijk. 

In Octoher 1945 werden de cursussen hervat in 

de vorm van series voordrachten en wel voor de 

lassers, plaatconstructiewerkers, scheepsmetaalhe-

werkers, bankwerkers, draaiers en scheepshe-

schieters. 

Het ligt in de bedoeling, wanneer daaraan behoefte 
is en er voldoende deelnemers zijn, het aantal 
vakken en onderwerpen uit te breiden. 
Voorts zijn in ons bedrijf volontairs in opleiding. 
Deze categorie omvat de leerlingen der middel
bare scholen voor technici, welke in de bedrijven 
het voor hen voorgeschreven practische leerjaar 
meemaken. 

Hoewel de „Stichting Bemetel" geen rechtstreekse 

controle uitoefent op de bovenomschreven cursus

sen en volontairsopleiding, heeft het haar volle 

belangstelling en zij geeft aan onze afdeling vak

opleiding haar advies en steun in deze aangelegen

heid. 

Wij hebben gemeend met het bovenstaande een 

beknopt overzicht te hebben gegeven van her doel, 

streven en de organisatie der vakopleiding en 

stellen ons voor ter gelegener tijd de details meer 

uitvoerig te behandelen, en besluiten met een be

roep op alle werknemers om zoveel als in hun 

vermogen is. de opleiding te steunen en zonodig 

er . ook een goed gebruik van te maken. v. d. W. 

AAST de hoofdinhoud van ons personeelsorgaan, dat door de samenwerkende werven 
^ gezamelijk wordt verzorgd, is er voorlopig één pagina gereserveerd voor interne aan
gelegenheden van diverse aard. Deze pagina verschijnt alleen hij Gusto. 
Daarin worden geschikte mededelingen opgenomen, welke anders op het mededelingen-
hord zouden verschijnen, onder meer bestaande uit: de zakelijke inhoud van kernvergade
ringen, een hoekje voor personalia. Wie iets te vermelden heeft, kan dit ter kennis brengen 
van de afd. Personeel, welke dan de opneming overwegen zal. 
Laten wij allen onze medewerking geven voor het welslagen van deze Gusto-ruhriek om 
daardoor de samenwerking'en de hand onder elkaar te versterken. 

V. Sch. 

KERNAANGELEGENHEDEN 
Om doeltreffend de belangen der werkne
mers te behartigen en de onderbreking van 
de arbeid zo gering mogelijk te doen zijn, 
is het volgende in overleg met het dagelijks 
bestuur der kern vastgesteld: 
De kernleden zijn tijdens het werk voor de 
arbeiders uitsluitend te spreken op Zaterdag 
van 7.30—9 uur. 
Daartoe is het wellicht dienstig om de na
men van de op 12 Octoher 1946 gekozen 
kernleden hier vast te leggen, 
leder weet dan wie er voor zijn afdeling als 
vertegenwoordiger optreedt: 

Fabriekskern: 
Modelmakerij C. Groeneweg, Gieterij V. G. 
J. GocLee, Draaierij ƒ. H. de Wit, Bankwer-
kerij-hinnen ƒ. Pardon, Bankwerkerij-huiten 
C. M. V. d. Gaag, Koperslagerij ƒ. Ravestein, 
Electriciens W. Trömer, Constructiewerkers 
ƒ. H. Triel, IJzerwerkers-hinnen G. F. 
Meijers, IJzerwerkers-huitén A. Boomert, 
Lassers en branders B. de Wit, Luchtploeg 
W. de Haas, Schilders T. H. Waterreus, 
Timmerlieden J. C. Verkade, Houtscheep
makers H. van hoon, Sjouwers-binnen A. 
Polst, Sjouwers-buiten L. de Ruyter. 

De kantoorkern houdt spreekuur iedere eer
ste en derde "ZaxetAsLg, van de maand, van 
11.30—12 ut. 
In deze kern hebben zitting: 
F. van Putten en M. Vis voor de afd. admi
nistratie, G. H. de Haan en M. Hemminga 
voor het hazenpersoneel, W. A. van Driel 

en C. Vester voor de afd. technici. 
Om zo snel mogelijk diverse vragen te kun
nen afdoen, hebben wij besloten een onder
houd aan de sociale- of loonafd. en den 
Pers. chef van te voren te doen aanvragen. 
Bij de tijdschrijvers bestaat de gelegenheid 
deze briefjes af te halen en in te vullen. 
Daarna wordt men voor het onderhoud op
geroepen. 
Ten aanzien van de sociale verzorgster zal 
deze regel gelden: Na een onderhoud met 
haar, verstrekt zij een bewijsje van de duur 
van dit bezoek. Dit moet aan den baas, op 
zijn verzoek, getoond worden. 

De directie. 
Omstreeks Kerstmis werd door bemiddeling 
van de opdrachtgeefster van de tinhagger-
molens, de Billiton-Maatschappij, tegen een 
lage prijs onderkleding ter hescliikking ge- C 
steld. 
De Directie dezer maatschappij heeft daar
voor moeite, noch kosten gespaard. 
Zo vloog één hunner naar Amerika, om 
daar deze inkopen te doen en door eigen 
aanwezigheid (immers „het Oog van den 
meester maakt het paard vet") de verzen
ding te versnellen. 
Door staking in Amerika heeft het transport 
langer geduurd dan noodzakelijk en wen
selijk was. Er was gerekend, dar deze zen
ding begin November in Holland aanwezig 
zou zijn, dus had vóór het invallen van de 
vorst het ondergoed uitgereikt kunnen zijn. 
Gezien her bovenstaande grijpen wij deze 
gelegenheid aan om hier een woord van 
dank uit te spreken aan de Directie der Bil-
liton-Maatscliappij. 

Ontwerp en druk Holdett & Co. N.V. A'dam 
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