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fAîD̂ E IE DICT IE Over het nut van geschiedenis schrijven, van geschiedenis lezen 
en vooral van geschiedenis leren is al heel wat gezegd. Er is vrij
wel niemand, die met onverdeeld genoegen aan de geschiedenis
lessen op de lagere school terugdenkt. Zolang de les verhalend 
was, ging het wel, was het soms interessant, maar o wee als het 
op jaartallen leren aankwam, dat vergalde alle genoegen. 
Geschiedenis lezen ging beter. De Schaapherder van Oltmans 
werd 50 jaar geleden met smaak gelezen en nu nog evenzeer. 
Jongeren en volwassenen lezen nu nóg graag over geschiedenis; 
zij merken, dat zij door over het verleden te lezen, de ontwikke
lingsgang en daardoor het heden beter begrijpen, en vooral 
meer waardering krijgen voor wat was en is. 
Onlangs is men ook begonnen de geschiedenis van de techniek 
te boek te stellen, o.a. de ontwikkeling van het droogleggen van 
meren en plassen, waarin wij Hollanders wel het een en ander 
gepresteerd hebben. 
En wat zien wij nu in ons Zeskant gebeuren. Daarin wordt 
ook geschiedenis geschreven: de geschiedenis van het ogenblik 
en onmiddellijke verleden en wat zullen zij, die na ons komen 
er van zeggen, wat zullen wij er zelf over een paar jaar van 
zeggen, wanneer wij ze nog weer eens op een regenachtige Zon
dag doorbladeren, de verhalen over ons werken voor Turkije, 
voor Frankrijk, de beroemde tinmolens en hun sleepreis naar 
de Oost, de havenwerken in Frans Aequatoriaal Afrika. Zal 
dit alles ook bij ons meer waardering voor eigen werk kweken, 
van datgene wat individueel of gezamenlijk tot stand gebracht 
werd? Wij hopen van wel. In dit nummer voegen wij een be
langrijke en nieuwe schakel aan deze geschiedschrijverij toe. 
Zoekt U zelf maar welk artikel wij daarmee bedoelen; wij 
denken met dit nieuwe genre verder te gaan, indien de 
LH.C.-ers ons de stof bezorgen. Alle LH.C.-ers dus op jaclit naar 
leuke geschiedenissen uit het heden of verleden. 
In dit nummer publiceren wij weer een paar bekroonde in
zendingen uit onze voorjaarwedstrijd. Van een onzer LH.C.-ers 
ontvingen wij een aardig artikel over fotograferen, dat wij in 
het volgende nummer hopen te plaatsen. Ook ontvingen wij 
enige heel goede gedichten, die wij spoedig hopen op te nemen. 
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V O O R H E T F R A N S E M I N I S T E R I E 

V A N W A T E R S T A A T 

Zoals in het eerste nummer van „Het Zeskant" 
is vermeld, heeft de I H C twee grote zuigers i n 
opdracht van de Franse Regering. Een daarvan 
zal gebouwd worden door Verschure, i n Amster
dam, de andere door L. Smit & Zoon, te Kinder
di jk. 
De Fransen gebruiken reeds twee zuigers van 
een ongeveer gelijk type, dar w i l zeggen, schepen, 
die door middel van zuigbuizen, welke m i n of 
meer flexible zijn en die zich aan weerszijden 
van het schip bevinden, al varend hun laadruim 
volzuigen. De zuigmond wordt daarbij over de 
bodem gesleept. 

Waarom sleepzuigers? 

D i t type is in Frankrijk omstreeks 1926 ontstaan, 
toen het nodig was de weg van Bordeaux naar 
zee bij de monding van de Gironde geschikt te 
maken voor de grote moderne schepen. Daarbij 
bleek het noodzakelijk baggermateriaal te ver
vaardigen, dat in staat was te werken in de al
daar heersende zeegang, welke veroorzaakt wordt 
door de uit de Atlantische Oceaan komende gol
ven, die dikwijls een hoogte van 3, soms zelfs van 
4 meter bereiken. De plaatselijke gesteldheid ziet 
U op nevenstaand kaartje. 
Hopperzuigers, welke met normale, dus stijve 
zuigbuizen uitgerust waren, bleken niet in staat 
te zijn in deze zeegang te werken. Reeds bij een 
golfhoogte van 0.75 tot 1.00 m. werden de starre 
zuigbuisconstructies ernstig beschadigd. 
Slechts met een zuigbuisconstructie zoals in 1936 
door L. Smit & Zoon gepatenteerd werd (waar
bij de zuigbuis flexible is en gebalanceerd is op
gehangen door middel van hydraulische cylinders 
met een luchtkussen), is het mogelijk als de 
hopper voor anker ligt ook i n zware deining 
te blijven werken. W e herinneren er even aan, 
dat de hopperzuiger voor A B I D J A N , welke door 

Verschure gebouwd wordt, eveneens met een der
gelijke zuigbuis uitgerust wordt, aangezien i n dat 
gebied de Atlantische golven een deining van ca. 
1.50 m. hoogte veroorzaken. 
De Fransen echter zochten de oplossing i n een 
andere richting. Ze lieten de ankers voor het 
baggerwerk vervallen en bewogen het schip voor
uit door middel van de schroeven, i n plaats van 
met de ankerlier het schip vooruit te trekken. 
De zuigbuizen plaatste men niet meer met de 
zuigopening naar vóór, doch naar achter, zodat 
deze over de bodem gesleept worden. Ze consta
teerden daarbij, dat bij het werken i n dwars
scheepse stroom de zuigbuizen niet meer even
wi jd ig aan het schip blijven, en dat dus een zekere 
mate van flexibil iteit i n de zuigbuisconstructie 
nodig was. 

Wat kunnen ze ermee doen? 
Teneinde een indruk te geven, waartoe derge
l i jke grote baggervaartuigen in staat zi jn, is het 
wel van belang enige cijfers te noemen van het
geen de twee bestaande Franse sleepzuigers ver
richt hebben toen ze i n 1931—32 de grote 
Westelijke doorvaart gegraven hebben i n de 
zandbank, welke de mond van de Gironde ver
sperde voor de grote scheepvaart naar Bordeaux. 
I n een totale werkperiode van ca. 13 maanden 
hebben die schepen samen ongeveer 9.000.000 m'' 
zand verplaatst, dus gezogen, in laadruim gestort 
en daarna op zee weer gelost door de bodem-
kleppen. 
De beide nieuwe sleepzuigers zullen dienst moe
ten doen in alle grote Franse havens en i n de 
mondingen van de grote Franse rivieren, zowel i n 
Europa als in Frans Noord-Afrika. Het was daar
om noodzakelijk de diepgang der nieuwe schepen 
zoveel mogelijk te beperken, o.a. i n verband met 
het werken op de Seine. 

Zanabanken in het Mondingsgebiea tor, 
de Gironde. 



Waarom ook binnengaats 
sleepzuigers? 

Ten opzichte van hopperzuigers, die hun werk 
voor anker liggend verrichten, hebben sleep
zuigers het grote voordeel, dat ze ook goed be
stuurbaar zijn tijdens het baggeren in nauwe vaat-

. geulen en in druk havenverkeer. De beide aan 
weerszijden meeslepende zuigbuizen moeten daar
voor liefst ongeveer midscheeps geplaatst worden, 
want dan behoudt het schip de grootst mogelijke 
bewegingsvrijheid. Dit kan men b.v. vergelijken 
met sleepboten, waar de sleepbeting ook onge
veer op halve lengte geplaatst wordt. 
Toch stelt een goede bestuurbaarheid van het 
baggerende schip zeer zware eisen aan de voort-

: stuwingsinstallatie en aan de stuurinrichting. 

Hoog machinevermogen nodig 
. Een dubfcelschroef installatie is beslist nood
zakelijk, waarbij zich een roer achter iedere 
schroef bevindt. Het is duidelijk, dat het totaal 

, geïnstalleerd machinevermogen in zulk een sleep-
zuiger aanzienlijk hoger is dan in een normale 
hopperzuiger. Immers, de installatie moet in staat 
zijn, behalve het vermogen voor de zandpompen, 

. gelijktijdig ook nog voldoend vermogen te leve
ren om gedurende het baggeren en zelfs in dwars 

. aanstromend water, het schip in de richting der 
te baggeren vaargeul te blijven stuwen. Het daar
voor vereiste vermogen is, in stroomsnelheden 
van ca. 5 en 7 mijl, zeer belangrijk. 

Waarom Diesel-Electrisch? 
De beide schroeven en ook de beide zandpompen 
worden aangedreven door electromotoren. De no-

• dige energie voor deze motoren wordt opgewekt 
in een soort electrische centrale; de dynamo's 
worden door Dieselmotoren aangedreven. 
Deze Diesel-electrische installatie stelt in staat om 
gedurende het varen van en naar de baggerplaats 
alle electrische energie alleen naar de schroef
motoren te leiden en daarmede de snelheid der 
schepen te verhogen. Daardoor kan dus de ver
loren tijd (d.w.z. de tijd waarin niet gebaggerd 
wordt) verkort worden; ook het tijdverlies voor 
het binnenboord brengen der ankers is nu ver
vallen. 
Natuurlijk is deze machinerie kostbaarder dan 
wanneer zowel de schroeven als de pompen direct 

doot een eigen Dieselmotor of stoommachine 
worden aangedreven; niettemin wordt ze steeds 
gekozen waar een grotere soepelheid en betere 
manoeuvreerbaarheid verkregen moet worden. De 
veel eenvoudiger regeling en de omkeerbaarheid 
der electrische motoren is dan een doorslaggevend 
voordeel. 
Een eenvoudig handle voor elke electromotor 
maakt het de kapitein mogelijk op de stuurbrug 
het schip eventueel geheel met de schroeven re 
besturen. 
Feitelijk zijn deze soort zuigers zo kostbaar in 
gebruik en exploiratie, dat ze alleen door Rege
ringsinstanties met succes kunnen worden toe
gepast. 

^ Wie maken de machines? 
De Dieselmotoren, met een totaal vermogen van 
ruim 5200 asPK per schip, worden gemaakt door 
J. & K. SMIT. De beide electrische installaties, 
ieder met een totaal vermogen van 7500 KW 
(waarin lieren en hulpwerktuigen niet begrepen 
zijn) worden geleverd door ELECTRO, Slikker
veer, die ook het schakelsysteem, waarbij de prac-
tisch willekeurige energiedistributie mogelijk is, 
vervaardigd heeft. 

Verschil met gewone hoppers 
Nu zullen we de hoofdafmetingen, de snelheid en 
het ontwikkeld vermogen aan de schroeven van 
deze schepen, die een totale laadruiminhoud van 
ruim 1300 m" krijgen, eens vergelijken met een 

normale hopperzuiger met dezelfde buninhoud. 
We zien dan: 
de sleepzuigers: 

87,50x 15 m. Geladen snelheid 12 mijl per 
uur bij 4000 PK aan de schroeven. 

overeenkomstige gewone hoppers: 
75,— X 12,50 m. Geladen snelheid 9,5 mijl 
per uur bij 1300 PK aan de schroeven. 

Het blijkt dus dat de 2)4 knoop snelheidsver
hoging ongeveer het drievoudige vermogen aan 
de schroeven eist. 

Hoe zien de sleepzuigers er uit? 
Het uiterlijk en de algemene indeling van de . 
nieuwe sleepzuigers ziet U op bijgaande figuur 
No. 2. 
Midscheeps is het laadruim, aan weerszijden van 
de kippenkooi voorzien van bodemkleppen en 
een leegzuigkanaal systeem L. SMIT & ZOON. 
Alle kleppen zullen hydraulisch bediend worden. 
Achter het laadruim ligt de motorkamer, waarin 
de Dieselmotoren, generatoren en schroefmotoren 
zijn ondergebracht; daarachter is een brandstof
bunker en de achterpiek. 
Aan de voorzijde van de bun is de pompkamer; 
vóór deze bevindt zich een brandstofbunker, een 
bergruim, de voorraadtanks voor drink- en koel
water en de voorpiek. 
De verblijven voor Officieren komen in het 
achterschip; die voor overige bemanning in het 
voorschip. 

FIGUUR No 2 



De zuigbuizen 
De beide flexible zuigbuizen kunnen aan weers
zijden van de bun met behulp van tuimel- en 
rijdende bokken aan boord gelegd worden. De 
bediening van de electrische zuigbuislieren zal ge
schieden i n het stuurhuis, dus onder direct toe
zicht van den kapitein. 

De zuigbuizen, die een variant zijn van de flexible 
stationnaire zuigbuis volgens het reeds genoemde 
systeem van L. Smit & Zoon, zullen door het 
aanbrengen van een ander mondstuk en een klein 
tussenbochtstuk ook gebruikt kunnen worden wan
neer het schip ergens voor anker liggend in sterke 
deining moet werken. U i t de hiervoor vermelde 
beschouwingen heeft men vanzelf wel begrepen, 
dat op plaatsen waar toch voldoende ruimte voor 
de scheepvaart aanwezig is, het voor-anker-liggend 
baggeren veel voordeliger is, wegens het geringere 
brandstofverbruik. De kosten per m'' grond kun
nen dan aanzienlijk verlaagd worden. 

En nu aan de slag 
De voorbereidingen voor de bouw der beide 
schepen zijn reeds een paar rhaanden geleden be
gonnen. Ook de modelproeven ter bepaling van 
de geringste scheepsweerstand, de gunstigste 
schroeven, e.d. welke proeven genomen worden 
in het Nederlandsche Scheepbouwkundig Proef
station te Wageningen, zijn in volle gang. 

De eerste zendingen scheepsbouwmateriaal zullen 
we spoedig tegemoet kunnen zien en we hopen 
dus in afzienbare t i jd met de bouw der beide 
zuigers te kunnen beginnen. En dan komt het er 
op aan, dat een ieder weer het zijne bijdraagt om 
ook deze opdracht der samenwerkende bedrijven 
een succes voor Nederland en dus voor onszelf te 
maken. ,, 
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R E C T I F I C A T I E S 
blz. 29, 1ste kolom, 3e regel, 3e prijs 
J. M . F. Waterreus, . W e r f Gusto (niet 
Wer f Conrad) met „Lenteboden". 

Aanvulling uitslag Vooriaarsivedstrijd 
groep: tekeningen naar voorbeeld, aan
moedigingsklasse: G. M . Steeman, W e r f 
Conrad. 

„Ouderlrots", 
ingezonden door C. Vester, 
Wer f Gusto, 2e prijs in de 
klasse „foto's, gevorderden". 
Een charmante foto van een 
zwanengezin, symbool ook 
van de lente, waarnaar we 
dit jaar met zo een intens 
verlangen hebben uitgezien. 

D e 
Voorjaars 

wedstrijd 
„ 2 1 Maart 1 9 4 7 " , • 
ingezonden door P. A. Bervoets, W e r f Gusto, 
Ie prijs i n de klasse „foto's, gevorderden". 
Deze foto is een prachtig voorbeeld van kunst
zinnige aanleg en beheersing van de fotografische 
techniek. Het is bovendien een tijdsdocument: 
de smeltende ijspegels uit de barre winter van 
1946/47 zullen we niet zo vlug vergeten. 



Overdekte helling met 2 zeilvarende baggermolens, 1100 liter, in aanbouw. 

N.v. S C H E E P S B O ü W W E 

„DE KLOP" SLIEDRECHT 
Deze werf werd in 1916 te Sliedrecht gevestigd, 
als voortzetting van de Scheepswerf „de Klop" te 
Zullen bij Utrecht, welke naam ontleend werd 
aan het fort „de Klop", dat in de onmiddellijke 
nabijheid der werf lag. 
Zoals de naam der werf te Zuilen reeds uit
drukte, werd daar alleen het bedrijf van scheeps
werf uitgeoefend, doch bij vestiging in Sliedrecht 
werd daaraan een machinefabriek met ketel
makerij toegevoegd. 
De terreinen en werkplaatsen, welke gelegen zijn 

nodig "zijn, gemakkelijk kunnen aanvoeren, heeft 
deze overdekte bouwhelling ook dit grote voor
deel, dat de onderhanden schepen met het per-
sonel dat daaraan werkt, geen hinder en daar
door ook geen oponthoud van de weersomstandig
heden, zowel regen als zon, meer ondervinden. 
De werf heeft een schilders- en timmerwerkplaats, 
terwijl de afdeling machinebouw omvat bank-
werkerij, draaierij, ketelmakerij, smederij en 
modelmakerij Ook heeft de N.V. een eigen 
werfhaven. 
Op het nieuwe terrein, hetwelk in 1940 gedeel
telijk in gebruik genomen werd, bestaat voldoende 
gelegenheid om het bedrijf door het aanleggen 
van één of meerdere bouwhellingen, verder uit te 
breiden en de outillage nog verder te verbeteren. 
In de loop der jaren zijn voor binnen- en buiten
landse rekening honderden vaartuigen gebouwd, 
w.o. zeeschepen tot 7.600 ton, diverse soorten 
binnenvaartuigen, doch voornamelijk allerlei bag
germateriaal, tot de grootste afmetingen in hun 
soort. 

Tegelijk met de vestiging van het bedrijf in 
Sliedrecht werden een 40-tal fabriekswoningen 
gebouwd, welke op korte afstand van de werf 
gelegen zijn. 

langs de Merwede, aan diep vaarwater, beslaan 
thans een oppervlakte van ruim 5 H.A., Er is 
een electrische dwarshelling voor zware schepen, 
op welke helling vanaf de capitulatie tot einde 
September reeds 166 schepen gehellingd en ge
repareerd zijn. 
Als bijzonderheid op deze werf kan genoemd 
worden, dat er een overdekte bouwhelling is, 
waarop tegelijkertijd meerdere schepen gebouwd 
kunnen worden, met een drietal electrische hijs
kranen voor de aanvoer der aan te bouwen mate
rialen. Behalve het voordeel, dat de 3 hiervoor 
genoemde hijskranen geheel naast elkaar kunnen 
werken, waardoor zij de materialen op elke plaats 
waar zij voor de in aanbouw zijnde vaartuigen Kiel voor 4500 t. vrachtschip voor Zuid-Amerik 



„OUWE CENT" 
aan het woord 

o p een goeie morgen kwam Cent van der Dassen 
bij me binnenstappen. I k had hem gevraagd eens 
langs te komen en wat te vertellen uit de t i jd 

, dat hi j bij ons in dienst was als garantie-
' machinist. 

„Je bent hier een hele t i jd geweest, hè.'" begin 
ik. „Dat geloof ik wel , " lacht h i j . „Ik kwam hier 
als jongen van 12 jaar en toen ik wegging, was 
i k 75. Dat is dus 63 jaar." 

j „Dan zal je heel wat beleefd hebben in die t i j d . " 
• „Ja, ja," kn ik t Cent bedachtzaam en hi j lacht zo 

wat ih z'n baardje. 
„Heb je wel eens een erge storm meegemaakt?" 

, moedig ik hem aan, want ik w i l voor „Het Zes
kant" een „sterk verhaal" lospompen. 
„Ja, ook wel. Eenmaal toen we op weg waren 
naar Zd. Amerika met een hopper, kregen we i n 
het Kanaal zo'n noodweer dat we in Engeland 

; 10 dagen gingen schuilen." 
„En met de taal, was dat niet lastig?" 
„Och nee, dat ging wel. D ' r was alti jd wel een 
Hollander of een Belg bij het personeel." 
„En was er nooit narigheid met de machines?" 
„Nèè juffrouw, die waren altijd bést." 
V . d. Dussen is geen man voor „sterke verhalen", 
merk i k wel. I k laat koffie aanrukken en probeer 
het opnieuw; „waar ben je allemaal geweest?" 
H i j telt op z'n vingers: „In België, Frankrijk, 
A f r ika , Amerika, Duitsland, Po len . . . ." 
„Maar die Polen, verstond je toch zeker helemaal 
niet?" val ik hem in de rede. 
H i j begint te lachen. „Nou dat was mooi. 'Vr i j 
dagsmiddags kreeg ik bericht dat ik Zaterdags 

. naar Polen moest. En m'n pas was niet in orde en 
er moest nog een foto van me gemaakt worden. 
Maar het kwam voor mekaar en 's Maandags was 
ik i n Polen. Maar toen ik uit het station stapte, 
zag ik niemand om me af te halen. Daar stond 
ik en wist de weg niet en nergens zag ik een 
schuit. I k dacht, ik ga dat logement maar es i n 
en daar begin ik zo'n beetje in het Duits tegen 
de kastelein te praten. En wat zegt die man? „Je 
hoeft tegen mi j geen Duits te praten, want ik 
ben óók Hollander." Die wees me toen de weg 

en ik was er toen nog eerder dan de molen. 
Toen ben ik 4 dagen in een deftig hotel geweest. 
Maar toen ik Vrijdags kwam, hebben we drie 
dagen hard gewerkt en 's Maandags was ie klaar 
om te baggeren." 

Verdiept i n z'n herinneringen, dr inkt Cent z'n 
koffie en dan komt het volgende verhaal: 
„Ja, en toen ik eens naar Engeland moest, toen 
hadden ze gezegd: neem een rooie zakdoek i n je 
hand als je aankomt. Je wordt afgehaald en dan 
weten ze wie ze hebben moeten." I k al maar heen 
en weer gelopen met die zakdoek, maar er kwam 
niemand. Toen ik bi j de controle kwam, mocht i k 
er niet door omdat m'n papieren niet met blok-
letters waren ingevuld. Gelukkig had ik aan boord 
nogal met de hofmeester over alles en nog wat 
gesproken, zodat die wist wie ik was en die kwam 
toen net met een oud mannetje aanzetten dat 
overal naar me gezocht had en me niet had 
kunnen vinden. Die maakte toen alles voor me 
in orde. 
„'Wat moest je in Engeland doen?" informeerde ik. 
„Och, zegt hi j en schudt z'n hoofd, d'r lag daar 
een molen en die deed het niet goed, zeien ze. 
N o u , ik trok m'n overal aan en ging es kijken 
wat er aan scheelde. En daar zie ik dat de sto
kers niet konden stoken. Ze hadden er een stel
letje werklozen voor genomen en die kerels kon
den er niks van. Er brandde wel een vuur aan de 
voorkant, maar aan de achterkant was het koud. 
I k ben wel geen stoker, maar ik weet toch wel 
hoe het moet. I k heb toen zelf 3 uur gestookt en 
die mensen geleerd, hoe ze het doen moesten. 
En 3 dagen later zogen ze 19 bakken per dag in 
plaats van 8! Meneer Smit zei later, dat ie er 
eigenlijk 20 hoorde te zuigen, maar ik zei: 
Meneer, als ze zo doorgaan, zuigen ze er vol 
gende week wel méér dan 20 ! " 
„ Z o zag je nog eens één van de molens terug, 
die hier gebouwd waren," zeg ik. 
„De ouwe La Manche heb ik óók nog es terug
gezien, maar dat was anders. Die had ik inder
t i jd zelf nog naar Frankrijk gebracht en vandaar 
is ie naar Afr ika gegaan. I n '27 werd er hier weer 
een molen voor Afr ika gebouwd en ik ging er 
voor een half jaar naar toe als garantie-machinist. 
Toen ie draaiklaar was, begonnen we te baggeren 
en toen kwam er van alles naar boven; ankers, 

emmers, stukken staaldraad Het bleek dat de 
ouwe La Manche daar gezonken was. Duiker 
Sperling, een heel bekende duiker, had het wrak 

onder water in 7 stukken gebrand en zo was het 
opgehaald. Maar de stukken die er uitgevallen 
waren, waren blijven liggen en die haalden wi j 
toen op. Je moest erg uitki jken, anders ging de 
boel er kapot van." 
„Je bent toch zeker overal ook wel eens de wal 
opgegaan om es rond te kijken?" informeer ik . 
„Natuurlijk, ik heb een heleboel gezien. En goed
koop dat het in Afr ika was, tenminste voor ons. 
Voor de mensen die er woonden, was het duur 
genoeg. Voor een hele fles w i j n betaalden we 
13 cent." 
„Nou, plaag ik , dan kun je d'r nog wel es eentje 
nemen." 
„Juffrouw, zegt v. d. Dussen, onder m'n werk 
dronk i k nóóit. En nou ga ik maar wees es op 
huis an." 
Ik bedank hem hartelijk voor z'n verhaal en be
loof dat het in Het Zeskant komt. En een foto 
erbij, want iemand die 63 jaar lang bij één en 
dezelfde f irma i n dienst geweest is, dat is toch 
wel iets heel bijzonders. 



en dichten.... 
De, Kinderdijkers blijken zeer dichterlijk te zijn 
aangelegd, de redactie kreeg tenminste verschil
lende gedichten toegzonden. Wij hebben dadelijk 
in allerlei boeken gesnuffeld, öm de oorzaak daar
van na te gaan. Wat was de oorzaak, dat de 
dichtaderen van de Kinderdijkers IHC-ers zo 
weelderig vloeiden? Hadden velen van onze grote 
Nederlandse dichters Jiun wieg aan de Kinder-
dijkse stromen staan? 

Wij hebben het antwoord niet kunnen vinden en 
de redactie vraagt de zuidelijke IHC-ers daarover 
eens iets te vertellen. 
Wij waren zeer verheugd die bijdragen te ont
vangen, want wij willen van ons blad maken een 
orgaan, waaraan zoveel mogelijk IHC-ers mee
werken, maar.. . ., indien we gaan dichten, moe
ten we ook de spelregels van het dichten in acht 
nemen. Ja, er zijn voor het dichten net zo goed 
spelregels als voor voetballen, maar ze zijn lang 
niet zo algemeen bekend. 

We willen daarom even in het kort iets over de 
eenvoudigste van die spelregels praten, want het 
is veel leuker rijmen en dichtsels op te nemen, 
die aan de grondregels voldoen. Daarbij komt, 
dat men er dan ook veel eerder toe komt het 
werk van echte dichters te gaan lezen en hun 
kunstwerken probeert te waarderen. 
Laat U zich niet afschrikken door hetgeen nu 
komt, zo erg is het niet, maar lees het zorgvuldig; 
het plezier, dat U dan kunt hebben van het 
lezen van een echt gedicht, het plezier, dat U dan 
kunt hebben van het maken van een eenvoudig, 
dragelijk rijmpje, is minstens even groot als dat 
van het zien van een film, voetbalwedstrijd, enz. 

RHYTHME. 
Het eerste kenmerk van een dichtregel is, dat 
er een zekere rhythme in te horen en te voelen is. 
Wanneer ik zeg: „Ons land is een land van mest 
en mist" dan hoort U daarin niets bijzonders, 
maar zeg ik: 

O land vol mést en mist, van vuilen, kóuden régen 
Doorsijperd stukske grónd, vol killen dauw 

[en damp. 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en óndoorwaadbre 

[wégen. 
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn én 

vol kramp! 
Dan hoort en voelt U de lettergrepen op en neer
gaan. 
Wanneer U deze „Boutade" van de Genestet leest, 
voelt U de golvende beweging, de cadans, het 
rhythme. Dat rhythme komt tot stand doordat 
de lettergrepen om en om klemtoon en geen 
klemtoon hebben. Om dat duidelijk te maken, 
hebben we de lettergrepen mét klemtoon aange
duid met een accentteken ('). > 
We kunnen het rhythme schematisch voorstellen, 
klemtoon door een (—), geen klemtoon door een 
(.). Het schema van bovenstaande vier versregels 
ziet er dan zo uit. 

Het tegenovergestelde van dit rhythme (eerst geen 
klemtoon, dan wel klemtoon) komt ook voor. 
In het volgende vers hebben de lettergrepen eerst 
klemtoon en dan geen klemtoon, hoort U maar: 

Jantje zag eens pruimen hangen, 
O, als eieren zo groot, 

't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken. 
Schoon zijn vader 't hem verbood. 

De schematische voorstelling van het hier ge
volgde rhythme ziet er als volgt uit: 

Nu betekent dit alles niet, dat U de verzen op 
een dreun moet opzeggen en elke lettergreep met 
klemtoon ook duidelijk moet laten horen; neen, 
U moet het gedicht op natuurlijke wijze zeggen, 
dan vloeit het mooi. Evenmin moet U uit het 
schema concluderen, dat alle lettergrepen met 
klemtoon precies met evenveel klem gezegd moe
ten worden. 
We willen het voorlopig hierbij laten en drukken 
het eerst ontvangen gedicht af, dat, zoals wij reeds 
zeiden, niet aan de regels voldoet. Probeert U 
nu zelf aan de hand van de schema's betere te 
maken, dan houden wij tegen St. Nicolaas een 
IHC-rijm- en dicht-wedstrijd. 

Er is natuurlijk veel en veel meer over de con
structie van gedichten te zeggen, indien U er 
meer van wilt weten, schrijft U dan maar aan de 
Redactie van het Zeskant, per adres de firma
redacteur bij Uw vennootschap, dan behandelen 
wij Uw vraag in een artikeltje of in een persoon
lijk antwoord. 
En nu... . aan de slag! v. L. 

Gedicht kinderfeest 

HONDERDJARIG BESTAAK 

In 't Volksgebouw bij J. en K. 
Kwamen de kinderen weldra 
Gezamenlijk in groot getal 
Omdat het nu feest wezen zal 
Met muzikant, sneltekenaar 
En versjes zingen^ met goochelaar 
Tractatie's ook niet te vergeten 
En warme limonade moet je weten, 
O, wat hadden die kinderen schik 
En niemand maakte zich ook dik 
Of allen hadden reuze pret 
Voor dit feest op touw gezet 
Door de Directie in alle deugd 
Gegeven deze middag voor de jeugd 
Allen zijn ook wel voldaan 
's Avonds weer naar huis gegaan 
En de kleintjes hadden toen 
Grote verhalen thuis te doen 
Over al die vlaggen fijn 
Die in 't Volksgebouw aanwezig zijn. 
Dan nog koeken en ook kaak 
't Viel geweldig in de smaak. 
Wat deed het de ouders goed 
Die kind'ren met hun blijde toet. 
En voorwaar met grote eer 
Kijken wij op deez' middag neer 
't Was dan heus ook niet verwacht 
Zo. iets fijns voor de kinderen gebracht 
En de kinderen met z'n allen 
Zullen steeds het lied doen schallen 
Lang zal de Directie leven 
Die dit feest ons heeft gegeven. 
Ook voor 't feestcomitee alle eer 
Schrijft 't Personeel de dank hier neer 
Want voor dit mooie kinderfeest 
Zijn zij ook steeds in touw geweest. 



JUBILARISSEN 
Vervolg 

A. V. d. Munnik, vormer, op 13 Februari. Onze 
handvormer v. d. M u n n i k is voor zijn mede
arbeiders een goed collega en behulpzaam. W i j 
wensen hem toe, dat hi j nog vele tonnen ijzer 
mag doen vloeien i n de door hem gemaakte 
gietvormen. 

ƒ. van N<ritt»e»,^magazijnmeester, op 23 Februari 
W i e kent op onze werf van Naamen, den gereed
schapsmagazijnmeester niet? Een moeilijke be
trekking: enerzijds arbeiders tevreden stellen, ook 
degenen die niet al te zuinig zi jn, anderzijds 
zorgen dat er geen materiaal verspild wordt. Is 
dat geen moeilijke opgave? W i j wensen dan ook 
bs. V . Naamen veel wijsheid in de nog voor hem 
liggende jaren. 

M.Hemminga. O m van bankwerker bevorderd te 

worden tot baas, heeft men naast een zeer goede 
vakkennis nodig, dat men met mensen kan om
gaan en leiding geven. 
Ieder die bs. Hemminga kent, weet dat het pret
t ig is onder hem te werken. Bovendien is hi j een 
goed samenspeler, die nimmer iemand passeert. 
Z i j n doorzettingskracht, om het doel te bereiken, 
siert hein. 
Nog vele jaren, ook als kernlid, na uw jubileum 
op 20 Maart j .1 . 

EXAMENS LEERSCHOOL 

I n de week van 14 tot 19 A p r i l j.1. zijn de 
volgende examens afgenomen: 

S C H I E D A M : 
bankwerken: 

G. Akkerman; H . L. B. F. Bruns; 
D . Elamerslag; J. van Helden. 

metaaldraaien: A. Jansson 
electruch lassen: H . van den Bout. 

SLIKKERVEER: 

ijzerwerken/afschrijven: J. van Vliet (ont
breekt op de foto wegens het ver
vullen van militaire dienstplicht). 

Alle candidaten zi jn geslaagd. W i j wensen 
hen veel succes bi j hun voortgang op de weg 
der vakbekwaming. 

Bravo jongens!!!!'. 

Mede namens m i j n vrouw zeg ik allen harte
l i j k dank voor de mooie kroonlamp en bloe
men, welke w i j ter gelegenheid van ons 
huweli jk mochten ontvangen. 

G. A R E N D S 

Hiermede betuig ik, mede namens m i j n 
echtgenote, allen m i j n hartelijke dank voor 
het cadeau, dat w i j ter gelegenheid van ons 
huwelijk hebben ontvangen. 

A . N I E U W S T R A T E N . 

Hiermede betuigen w i j onze hartelijke dank 
voor de vele bli jken van belangstelling t i j 
dens ons huweli jk ondervonden. 

P. O U D E N A A R D E N 
en Echtgenote. 
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