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Men fluistert ons in dat deze smekende beer, een symbool is van de 
,,Zeskant"-redactie met haar verlangen naar kopij en misschien is dat ook 
zo. V o o r ons is die beer echter een ander symbool, een negatief symbool, 
namelijk van iets wat die beer N I E T is. 

E n vanwege^ dat iets wat-ie niet is zit-ie daar. Zeshonderd k i lo beer. of 
daaromtrent, zo sterk als tw in t ig mannen en sneller dan een paard, maar 
het heeft hem niet geholpen. En nu is onze vraag: W a a r o m niet? 

Kan het zijn, omdat onze beer een eenzame is, die N I E T tot samenwerken 
in staat is? Wanneer tw in t ig man nodig zijn om één beer te vangen, 
hoeveel man zouden twint ig beren moeten vangen? Het is de samenwerking 
die ' t hem doet. 

Men kan zo sterk zijn als twin t ig , maar men kan toch niet tegen twin t ig 
op, als ze samenwerken. W i e niet w i l samenwerken, gaat er onderdoor. 
Hi j bouwt om zo te zeggen zijn eigen kooi . 

( N . O.) 
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DE MOTORHOPPERZUIGER SAMBRE I I 
De I . H . C . H O L L A N D bouwde bij Verschure voor Belgische rekening een 
zeewaardige motorhopperzuiger, de ,,Sambre 11" (co 114), die nu i i i ge
bruik is voor het uitdiepen van de Scheldemond. 

Het schip, kan met een naar vorenstekende zij-zuigbuis zand uit de bodem 
wegzuigen, dat zowel in de hopper van het schip ais in bakken, die aan 
stuurboordzijde van de zuiger komen te liggen, geladen kan worden. 
De inhoud van de hopper bedraagt 950 m'h De zuiger kan tot op 18 meter 
diepte zuigen. 

Daar bij het zuigen van fijn zand, zoals dit op de Schelde veel voorkomt, 
grote verliezen optreden bij het overvloeien van de hopper, is door het 
M . T . l . het l .H.C.-laboratorium in Delft een verbeterd systeem voor het 
bezinken ontwikkeld . 

Gebruikelijk is dat er zich onder de stortbuizen van een hopper vrij smalle 
zeefplateii bevinden. Door.deze zeefplaten belangrijk te vergroten en door 
tevens het uit de stortpijpen stromende zand en watermengsel zo te leiden, 
dat het zich geheel over deze zeefplaten verspreidt, is het gelukt het 
mengsel als ware het een regen in de hopper te doen vallen. Heftige be
wegingen, die als regel in hoppers met het oude systeem voorkomen, worden 
met het nieuwe vermeden, waardoor het zand beter kan bezinken. Het 
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resultaat is dan ook dat met fi jn zand de hopper van de „ S a m b r e 11' in 
30 a 35 minuten geladen word t . 

Daarbij is de hopper dan tot aan de rand toe gevuld en somsf l ig t er nog 
een k o p van zand bovenop. O p het systeem is nu patent aangevraagd. 
De staf van het M . T . l . zit echter niet s t i l en het was hen mogelijk verdere 
verbeteringen te ontwikkelen; op enkele hopperzuigers, die de I . H . C . 
H O L L A N D i n opdracht heeft, zullen deze nieuwe systemen worden toe
gepast, naar wi j verwachten met nog betere resultaten. 

V a n de „ S a m b r e H " kunnen wi j U verder nog vertellen, dat de lading 
uit de hopper geklept kan worden maar ook dat de mogelijkheid bestaat 
het laadruim door de zandpomp leeg te zuigen en de specie naar de w a l 
te persen. 

Doet de „ S a m b r e H " geen dienst als hopperzuiger dan kan een bakken-
zuiginstallatie, die medegeleverd is, worden gemonteerd en kan het werk
tuig bakken leegzuigen en naar de w a l persen. 

De zandpomp word t aangedreven door een 7-cilinder S m i t - M . A . N . Diesel
motor v a n 1000 apk, gefabriceerd bij J. en K Smit, welk vermogen 
echter bij lange na niet benut word t bij hopperzuigen. 

Glas is een materiaal, dat niet op de I .H.C.-werven en machinefabrieken 
bewerkt word t . 
I n het M . T . l . echter word t glas meer en meer gebruikt, waarhij de toe
passing van glazen pompdeksels reeds belangrijke resultaten opleverde; 
o.a. bij de waarneming van cavitatie, zoals eerder in ,,Het Zeskant" be
schreven. 
Bi] het vervaardigen van zo'n deksel maken we gebruik van een slijptafel. 
(Een soort eenvoudig en in het laboratorium zelfgemaakt carousselbankje. 
Z i e foto no. 2 ) . O p de draaitafel word t een r u w voorgeslepen glazen plaat 
vastgezet. Boven de draaitafel bevindt zich een lager, waar in een as, aan 
de onderkant voorzien van een schijf, een verticale beweging kan maken. 
A a n de onderkant van de schijf kan men verschillende slijpbussen be
vestigen. Deze bussen zijn aan de buitenomtrek voorzien van enkele spira
len. De spiralen voeren het slijppoeder naar het weg te slijpen gedeelte. 
O m het glazen deksel, dat op foto no. 1 is afgebeeld, te vervaardigen, 
beginnen we met het aanbrengen van een gat in de plaat. 
Hiervoor gebruiken we een boorbus, waarvan de diameter iets kleiner is 
dan de gewenste diameter van het gat. Door de aanwezigheid van het 

VERV, 

IN HET M.T.l. 
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'. CélÉ&idÉfÉÉ^fiiÉHl Glazen pompdeksel 

slijppoeder tussen de buitenwand van de boorbus en de wand van het 
gat, krijgen we dit laatste op de juiste diameter. 
O p de draaiende glasplaat word t deze bus neergelaten. Steeds word t er 
nu slijppoeder toegevoegd en van t i jd tot t i jd spoelt men met water het 
afgewerkte slijppoeder en glasslijpsel weg. De bus zakt steeds dieper in 
de plaat. O p enkele milimeters voor het doorkomen van de bus draait 
men de plaat om en begint men met het aanslijpen van een pasrand, die 
10 mm. diep iets tap geslepen wordt . Deze pasrand is aangebracht om het 
mondstuK, dat aansluiting tot de zuigleiding geeft, vast te kitten. 
Wede rom wordt de plaat omgedraaid en word t de vereiste kromtestraal 
aangeslepen, welke afhangt van de vorm van de waaier. De kromtestraal 
word t hierna fijngeslepen en vervolgens gepolijst. 
D e plaat word t nu in het raidden vastgezet en een centreerrand, die in 
het pomphuis past, word t aangeslepen door middel van slijppoeder en 
een blokje gietijzer, dat op de vereiste hoogte tegen de zijkant van de 
plaat aangedrukt wordt . Deze centreerrand is op foto no. 1 het bovenste 
deel van de zijkant van het deksel. 
Tenslotte slijpen we het onderste deel van de zijkant van het deksel 
zodanig, dat het in de r ing past. M e t deze r ing bevestigt men het glazen 
deksel tegen het pomphuis. 
E n dan is een aardig stuk werk gereed gekomen. 

J. B Ü H L E R ( M . T . l . ) 

Het slijpen 
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VAN EEN PROEFVAART 

De Turkse schepen (CO. 156—160) naderen thans 
allen hun voltooiing. Vorige maand gaven wij U enige 
berichten daarover. Thans bieden wij U een verslag 
van de proefvaart van de „Beylerbeyi", niet onverdien
stelijk geschreven door een onzer collega's bij Ver
schure, Onze dank en wij hopen U vaker in deze 
kolommen te ontmoeten. Debutant! 

Nee, bepaald rooskleurig waren de vooruitzichten 
niet in de vroege morgen van 31 |anuari van 
dit jaar, toen wi j ons als figurantje genoodzaakt 
zagen onze ingeboren watervrees manmoedig 
te negeren en met uiterlijke onbewogenheid aan 
boord stapten van het op 700 passagiers bere
kende m.s. , ,Beylerbeyi" (CO. 158), dat met 
volle feestverlichting en uitnodigend deinend in 
de Helderse haven klaar lag om haar eigenlijke 
beproevingen te ondergaan. 
Het weer was triest, de sneeuw nat en de w i n d 
stormachtig (windkracht 8—10; barometerstand 
975 milib.), toen kapitein Wijsmuller uit IJmuiden 
die werd bijgestaan door een loods uit Den 
Helder, het voor Turki je bestemde schip in ge
woon Hollands deed gehoorzamen aan zijn 
vertreksein. Ha l f negen wees onze k lok . 
Sti l zaten wi j terneder en peinsden over de be
trekkelijkheid van di t ondermaanse, geïnspireerd 
door het eeuwige lied van water en wind , dat met 

het geluid van de scheepsmotoren om de overhand vocht, en indrukwekkend 
was, zelfs daar i n dat nauwe Marsdiep. 
Onze buurman, een journalist, scheen ons niet te begrijpen, hij schreef, en 
zweeg. 
Minuten later stond hij op, bond zijn das resoluut aan de onze en dwong 
ons zijn gang te volgen. Zwi jgend beklommen wi j de treden; erg spontaan 
was de ontvangst door een geheimzinnig lachende Carlsen, die ons, ver
bouwereerd als we waren, deed kennis maken met zijn grote hulp, de 
radarinstallatie, zonder dewelke wi j die dag (vanwege het slechte zicht) 
niet zouden zijn uitgevaren. Zeer duidelijk ontwaarden wi j de kustlijn van 
Texel op het scherm. Sterker, geachte nieuwsgier, met nog geen halve mijl 
zicht was het mogelijk de lichtboei boven Oude Schild (Texels Oostoever) 
te vinden. 
Bemoedigend wees hij ons op de mobilofooninstallatie, waarmede hij zich 
voorstelde voortdurend in contact te staan met een te Den Helder opge
steld station. (Vervolg op bli. 31) 
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jubileum J. J. A a n d e W i e l 

O p 1 Februari 1952 herdacht de Heer J. J. Aande W i e l het feit, dat hij 
25 jaar geleden in dienst van Gusto trad. De jubi lar is is thans belast met 
het toezicht en onderhoud van het nieuwe waslokaal der Machinefabriek. 
O p lofwaardige wijze kwi j t hij zich van. deze taak. Voordien was hij vele 
jaren werkzaam als zandstraler, welk werk hij om gezondheidsredenen 
moest staken. Tijdens de huldiging door de fabriek op 31 Januari, werd 
hij toegesproken door de Heer van Wier ingen , de bedrijfsleider onder wie 
hij de meeste van zijn 25 dienstjaren werkte. Namens het personeel der 
Machinefabriek voerde de Heer Linkels het woord . Enige fraaie ge
schenken en bloemen voor M e v r o u w Aande W i e l werden tevens aange
boden. 

De volgende dag werd de jubilaris door de Directie ontvangen en gehul
digd, waar hij de gebruikelijke herinneringsgeschenken en oorkonden in 
ontvangst mocht nemen. M r . Hovingh van. de M i j . voor Nijverheid en 
Handel reikte hem de medaille en oorkonde, beschikbaar gesteld door 
genoemde Maatschappij, uit . 
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Wettelijke lansprakelijklieid VAN 
A R B E I D E R S 

Over het algemeen denken de arbeiders, dat alleen op het bedrijf de ver
plichting rust de wettelijke eisen in verband met de veiligheid bij het werk 
na te komen. Vee l meer dan men denkt lopen er mensen rond met de 
gedachte: „Mij doen ze toch niets". 
N u zou het niet zo erg zijn, dat ze dit denken, maar bedenkelijker word t 
het als ze dan verder gaan denken; „dus ik gooi rustig de beveiliging van 
mijn machine; ik vedraai het om een br i l te dragen" enz. W i j wi l len hier
mede niets in het nadeel zeggen van het grote en steeds toenemende oetal 
van werknemers, die verstandig genoeg zijn de beveiligingen, bril len enz. 
te gebruiken. Maar iedereen, die in een fabriek werkt , zal het toch met 
ons eens zijn, dat er nog mensen zijn, die denken dat de arbeiders niet 
strafbaar zijn en die daarnaar handelen. Hetzij bewust of onbewust. 
W i j bepalen ons hier tot de Veiligheidswet. Daar in word t o.a. geëist, 
dat maatregelen tot het voorkomen van ongevallen moeten worden 
genomen. 
In de eerste plaats rust deze verplichting op de ondernemer. Maar wanneer 
een arbeider daartegen zondigt, dan kan er door de Arbeidsinspectie we l 
degelijk poces-verbaal tegen hem worden opgemaakt. Hi j of zij kan dan 
tot een hechtenis van ten hoogste 3 maanden, of een boete van ten hoogste 
ƒ 300.— worden veroordeeld. 
Veel erger word t het geval, als door nalatigheid van de arbeider ernstig 
letsel of de dood van een andere persoon word t veroorzaakt. Zoals reeds 
werd opgemerkt geldt dit niet voor de arbeider met voldbende verantwoor
delijkheidsgevoel; hij heeft deze boete of hechtenis als stok achter de 
deur niet nodig. 
Maar voor onze zwakke broeders ligt de zaak wel iets anders en om deze 
nu ook verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, is niet alleen de taak 
van de Overheid (Arb . Insp) of van U w veiligheidsinspecteur, maar van 
ons allen. W i j allen samen moeten hem op zijn fouten wijzen en hem dit 
besef gaan bijbrengen. Ik weet zeker, dat wanneer iemand uit eigen kr ing 
hem op zijn fouten wijst, hij dit eerder zal aannemen, dan met gedwongen 
maatregelen. 
Een voorbeeld? 

Ondanks het feit. dat ieder mens toch begrijpt (moet weten) hoe groot 
de kans is om met een van achteren niet verlichte fiets door een auto te 
worden aangereden, moet de polit ie toch alti jd weer met zijn pot lood klaar 
staan (alweer die stok achter de deur) om de mensen hiertoe te dwingen. 
Wanneer de politie dit nu naliet, dan zouden er veel rode achterlichtjes 
verdwijnen met het gevolg zoveel meer ongevallen door eigen nalatigheid. 
V o e l je hem? 

(Overgenomen uit Ve i l i g Verkeer N o . 4 ) . M . 
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G U S T O ' s M U Z I E K V E R E N I f i l S G 
O p Donderdag, 7 Februari, gaf Gusto's Muziekvereniging haar jaarlijkse 
uitvoering in het Passage Theater, dat geheel bezet was. 
M e t de fiks gespeelde mars ..Baudouin", waarbij de tamboers zich niet 
onbetuigd lieten, opende men de avond. 
De Ere-Voorzi t ter , de Heer F. Smulders, sprak hierna een kort woord 
tot de aanwezigen. Hij herinnerde er aan, dat Gusto's Muziekvereniging 
nu al 42 jaar speelt en nog steeds i n de Heer J. K . C. Karsseboom 
dezelfde directeur heeft. 
Onder de aanwezigen zagen wi j de Heren F. en A . Smulders met hun 
dames, afgevaardigden van de Fa. Dammers en v . d. Heide, alsmede 
de bedrijfsleiders de Heren v . Wier ingen en Binnema en vele andere 
genodigden. 
Gusto heeft uitstekend gemusiceerd. 
Bijzonder sloeg in de , ,Dorpszwaluwen uit Oostenrijk ", een wals van 
Joh. Strauss en de „ T r i o m f m a r s " uit de Opera A ï d a van Verd i . 
N a de pauze werd er een v a r i é t é - p r o g r a m m a gegeven, dat er zijn mocht. 
Daaraan, werkten mede Jeanne van Raay, het accordeonduo Les deux 
Cheries, de Corellis, de Spelbrekers en Henk Polder, terwij l Joop W a l v i s 
zorgde voor de muzikale omlijsting. 
Het was de eerste keer, dat Gusto's Muziekvereniging een avond in het 
Passage Theater gaf en het moet gezegd worden, dat niet alleen de orga
nisatie maar de gehele verzorging en afwerking prima geregeld was. 
Het publiek, dat reeds tijdens het concert volop had genoten en gul was 
geweest met applaus, stak ook tijdens het tweede gedeelte van het 
programma zijn bewondering evenmin onder stoelen of banken. 
Het was weer een echte Gusto-avond. 

P. Krommenhoek. 
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D E ] B B I J C } 
' t Is Vr i jdagmor ien ; een koude, gure dao. I k ben ingedeeld bij de „ b r u g 
ploeg". V o o r mij l igt de brug, een massieve staalconstructie, als een 
gigantisch monster; vele duizenden kilo's zwaar. Z o op het oog l i jkt het 
een onmogelijk iets, om zo'n geval te verplaatsen. M a a r toch beginnen 

we v o l moed aan, onze opgave. E n die is: de brug zo dicht bij het water 
te krijgen, dat de drijvende bokken hem kunnen ontvangen. 
Ons eerste werk is de brug zo hoog op te vijzelen, dat de s leeën er 
onder geplaatst kunnen worden. Streep voor streep gaat de brug de 
hoogte in . 
Ik w o r d weggeroepen door de sjouwersbaas. I k kri jg de order: „ V u u r p o t 
halen, stearine en vet. Smelten en s leeën invetten!" 
Een uur later sta ik met een vuurrood «n bezweet gezicht als een patates-
frite-bakker achter mijn vuurpot , gewapend met een vetlepel, emmers v o l 
makend met kokend vet. Steeds maar s leeën insmerend! 
Z o verstrijkt deze dag. 't Is Vri jdagavond, acht uur. Maar we blijven, nog 
doorwerken. D e bokken zijn besteld op Zaterdagmorgen en dan moet de 
brug zo liggen, dat de bokken hem kunnen overnemen. Gestadig werken 
we door, maar er zi t nog niet veel schot in , hetgeen mijn vr iend Jan de 
verzuchting doet slaken: „ ' W e schieten op als een luis op een teerton". 
Onze Gusto-moeder schijnt voor ons ook interesse te hebben; ze gaf ten
minste herhaaldelijk blijk v a n belangstelling. V a n t i jd tot tijd deelt ze 
sigaretten uit . Het is maar een sigaret, maar toch word t di t gebaar door 
de mannen dankbaar op prijs gesteld. 
Z o verstrijkt de nacht. Zaterdagmorgen zijn we zover gevorderd, dat de 
twee grote hellingkranen hun kracht kunnen beproeven. De twee kraan
drijvers houden zich precies aan de commando's. Tegen half tien maakt 
de grote drijvende bok Heracles vast. Een ogenblik pauze, om de spieren 
te ontspannen. D a n varen twee grote sleepboten op topsnelheid voorbij en 
door de hoge deining begint de bok te schommelen! E r dreigt een 
catastrophe! Het voorste .stuk van de brug hangt in de takels; midden en 
achterstuk rust op de stoppingen. Het is een hachelijk moment; krakend 
bezwijkt de eerste stapel en ook de tweede staat op het punt van instorten. 
Verschrikt en op lijfsbehoud bedacht, deinst de brugploeg achteruit. W e 
zien het gebeuren met lede ogen aan! Z a l nu a l ons werk, als ons zweten 
en zwoegen voor niets zijn? O p di t ogenblik springt er een man naar voren 
en grijpt een stopping. M e t een; , ,Kom op, jongens " spoort hij ons aan 
en we laten hem niet i n de steek. Deze daad werk t begeesterend. A l s 
mieren door elkaar krioelend slepen we stophout aan. E n dan, dan is het 
gelukt; de brug is niet door de stoppings geslagen! W e herademen; het 
gevaar is geweken. Tegen half twaalf l ig t de brug keurig, in evenwicht op 
twee grote pontons uitgevloerd. Getrokken door twee sleepboten vertrekt 
hij naar de plaats v a n bestemming. Fel rood afstekend tegen het stralende 
zonlicht, gaat daar de brug! 
Ik tuur hem na en zeg bij mezelf: ,,Daar gaat-ie, de Brug der Zuchten!" 

V . L . 
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K I N D E R B I J S L A G 
Wanneer dit nummer van het Zeskant verschijnt, nadert weer de ti jd 
voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Het is begrijpelijk, dat een ieder, 
die aanspraak op kinderbijslag heeft, die bijslag t i jdig, dat w i l zeggen: zo 
vroeg mogelijk wenst te ontvangen. 
Een tijdige uitbetaling van de kinderbijslag is echter alleen mogelijk, indien 
de betrokkenen er aan medewerken, dat de Sociale Afdel ing ook tijdig 
over alle nodige gegevens beschikt. 
Ieder kwar taa l ontvangen degenen, die aanspraak hebben, een vragenlijst, 
waarop alle i n het vorige kwartaal plaats gevonden hebbende veranderingen 
i n de samenstelling van het gezin moeten worden opgegeven. De grote 
massa levert die lijsten binnen enkele dagen in . Maar er zijn er ook, die 
met de inlevering wachten tot een paar dagen v ó ó r het einde van het 
kwartaal . Laat men er rekening mee houden, dat i n die gevallen de be
taling word t vertraagd! 
Verschillende werknemers, die op 2 October 1951 nog niet bij de W e r f 
Gusto in dienst waren en dus hun kinderbijslaglijsten v a n een ander ui t
voeringsorgaan moeten ontvangen, hebben nog nagelaten hun lijsten in 
te leveren. Laten zij dit alsnog spoedig doen. Hebben ze de lijsten nog niet 
ontvangen, dan dienen ze zo spoedig mogelijk te reclameren bij de be
drijfsvereniging of de Raad van Arbeid , waarbij hun vorige werkgever 
was aangesloten. Ontvangen zij de lijsten, dan direct er mee naar de 

S O C I A L E A F D E L I N G . -
Wat men met samenwerking kan hereiken. 
In volle verwachting togen w i j , de heer Hogevorst en ondergetekende, 
beiden gediplomeerd keurmeester van postduiven, op uitnodiging van de 
„Biesbosch" naar Dordrecht om daar de tentoongestelde postduiven te 
gaan keuren op kwali tei t . Deze tentoonstelling was georganiseerd door de 
gezamenlijke personeelsverenigingen onder de bezielende leiding van de 
Heer M . Kramer, Hoofd Vakople id ing van de „Biesbosch" . T w a a l f be
drijven, gevestigd onder de rook van Dordrecht, waren vertegenwoordigd, 
ja, zelfs de Directeur van Penn en Bauduin, de Heer A . G. W . van 
Aardenne, was deelnemer aan deze tentoonstelling. E r waren ongeveer 
387 duiven ingezonden, over het algemeen buitengewoon goed materiaal. 
Het was dan ook voor ons geen gemakkelijke taak hier als arbiters te 
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fungeren. De duiven waren opgesteld in een mooie, lichte cantine en er 
waren een schat aan erepenningen, enz. bijeengebracht door de verschil
lende personeelsverenigingen, w.o. de wisselbeker, geschonken door de 
,,Biesbosch". De wisselbeker, welke reeds 3 jaar lang de strijd om het 
bezit w a r m houdt, werd de eerste maal gewonnen door de ,.Biesbosch", 
de tweede maal door Penn en Baudin en nu weer door de ,.Biesbosch", 
zodat deze een behoorlijke kans maakt tenslotte eigenares te worden. 
Teneinde de strijd evenredig te maken, tellen voor elk bedrijf 10 duiven. 
Dus de uitslag van dit 10-tal maakt voor elk bedrijf de stand op. 
A l met al was dit een prettige dag. M e n deelde mij nog mede, dat op 
de „ B i e s b o s c h " ± 800 man werken en dat hiervan 550 l i d van de P .V . 
zijn. Deze P .V. heeft een Band, een Harmoniegezelschap, een biUartclub, 
een Hengelsportvereniging, een duivensportclub, een mondharmonicaclub, 
een aquariumvereniging, een Fotoclub, een wandelclub, een reisvereniging 
en een Voetbalclub. Deze laatste zou gaarne eens een ontmoeting» hebben 
met onze voetballers. Z i t hier iets in? U i t alles bleek mij, dat de P .V . 
Gusto nog achter l ig t bij vele anderen. D i t is toch niet nodig. Meer samen
werken, de handen in elkaar slaan ;en dan komen wij er ook. 
Wanneer mocht blijken, dat er onder de lezers belangstelling bestaat voor 
de duivensport, is ondergetekende gaarne bereid er meer over te ver
tellen. M e n late hiervan blijken bij de redactie. 

R. V . L O O P I K (ged. Keurmeester) 

5-/aa«j Sportclub GUSTO 
I k moet er eigenlijk maar niet aan denken hoe het was in het eerste jaar, 
dat wij een bal gingen trappen onder de naam, welke wij thans voeren. 
Als we het veld ingingen, dan zag je zowat alle kleuren van de regen
boog i n de kleding verenigd. Enf in we voetbalden, al was er van ge
regeld spelen geen sprake. Het tweede jaar staken enkele voetballiefhebbers 
de koppen bij elkaar en kwam men tot een zomeravond-competitie. W i j 
klopten bij de Directie aan en deze was bereid' ons voor een elftal sport-
kleding en toebehoren te bezorgen. Maar de ene moeilijkheid was nog 
niet opgelost, of de andere was er alweer. Voor een elftal kleding, terwij l 
er 25 spelers waren. Ruilen was dus het devies. Maar ja, je weet hoe 
dat gaat! Z o hebben we enkele jaren getobt. D i t jaar waren er spelers, 
die het geruil moe waren, zelf in de knip grepen en de benodigde spullen 
aanschaften, dank zij de bemiddeling van de Directie, die een voorschot 
verstrekte. W e r d er in de voorgaande jaren onderling nogal gecritiseerd, 
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nu is d'e club op dit punt gezond. De meeste crit iek hadden we te verduren 
van de Gusto-mensen, die geen l i d wi lden wezen. Och, critiek mag er 
zijn, hoor i k daar zeggen. I k ben het daarmede direct eens, maar dan 
opbouwende crit iek. Niet zoals b.v. na een gespeelde wedstrijd van „nou 
gooien jull ie je spullen maar in de Maas, of ik snap niet dat jul l ie in 
het ve ld durven komen". Goed, maar als je zoiets hoort van een jonge 
kerel en je dient hem van repliek: ,,de| eerstvolgende wedstrijd trek jij de 
spullen aan en blijf ik langs het l i jntje", neen, dan zijn ze niet thuis. De 
beste stuurlui ! Verder werden er twee reizen gemaakt. Veel kan ik 
er verder niet van vertellen, daar ik toen secretaris werd en geen notulen, 
noch jaarverslagen kon ontdekken. Proficiat, jongens, en nog vele jaren!!! 

>f 

FEESTAVOND Sportclub GUSTO 
Op 18 Januari 's avonds was het gehuurde zaaltje geheel gevuld' met 
leden en vrouwen, genodigden van de P.V., de Hengelclub en de M o n d 
harmonicavereniging. N a de opening door de voorzitter, was aan laatst
genoemde vereniging de eer om er de stemming bij de aanwezigen in te 
brengen. D i t gelukte hen wonderwel . N a de pauze waren er enkele sprekers 
met felicitaties. V a n de P .V . mochten we een mooie bal ontvangen, van 
de Hengel- en de Mondharmonicaclub ontvingen onze leden insignes. 
Onze voorzitter bracht hiervoor zijn dank tot ui t ing. N a de pauze weer 
het gezelschap en voor de liefhebbers ook een dansje. Enkele leden brach
ten zelfs een schets. Verder hebben we nog een l id , dat prima kan zingen 
en die enige numrners ten beste gaf, wat de stemming zeer zeker ver
hoogde. Dan was er nog een fopfotograaf, die verschillende dames en 
heren bij de neus nam. Werke l i jk een prettige en goed geslaagde avond, 
waaraan een ieder met genoegen zal terugdenken. De medewerkers uit 
eigen kr ing brengen we hier dank. Een volgende keer hopen we het 
geheel met eigen krachten te kunnen doen. 

B. B O O M G A A R D , secretaris. 

IN MEMORIAM J. H. VAN ROEY. 
Op 1 Februari 1952 overleed dc Heer J. H . van Roey. Met hem ging 
een onzer trouwe, oude medewerkers heen. Hi j was n.1. al vanaf 1925 als 
draaier-kotteraar bij Gusto werkzaam. 
Onze gevoelens van medeleven bij dit zware verlies gaan uit naar zijn 
vrou"v.' en kinderen. 
W i j zullen hem niet .spoedig vergeten. 

IN MEMORIAM H. VAN WASSENAAR. 
Een andere trouwe medewerker verloren wij op 4 Februari 1952. De 
Heer H . van Wassenaar trad op 22 September 1936 in dienst. Z i j , die 
hem kenden waren diep onder de indruk van het bericht van zijn overlijden. 
Moge zijn v rouw en kinderen de nodige kracht worden gegeven om het 
zware leed. dat over hen kwam, geduldig te kunnen dragen. 
In onze gedachten zal hij blijven voortleven. 
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("FAMILIEBERICHTEN̂  
Geboren op: 

6 Jan. 1952: Peter Bastiaan Anna Jozef, zoon van T . P. J. de Klerk 
en J. A . M . Hanninga; 

18 Jan. 1952: Theodora, dochter van J. D . Roozen en J. Esschendal; 
23 Jan. 1952: Jan, zoon van J. C. Stoel en C. de Roon; 

1 Feb. 1952: Har t ina M a r i a Johanna Henr ië t t e , dochter van A . J. M . 
Borsboom en W . v . Liempd; 

2 Feb. 1952: Johanna Wi lhe lmina , dochter van G. Bogerd en H . Gijbeis; 
13 Feb. 1952: Johanna Mar ia , dochter van G. v . d. Gaag en J. M . Freeling; 
14 Feb. 1952: Hend'rika Theodora Cornelia, dochter van C. K . Zwanen

burg en C. J. Prein; 
15 Feb. 1952: Cornelis Gerardus Johannes, zoon van C. G. J. Ooms en 

H . van Aalten; 
18 Feb. 1952: Cornelia, dochter van A . Bij l en A . C. v . Wageningen: 
17 Feb. 1952: M a r i a Henr i ë t t e , dochter van J. A . Peyer en M . E. Hilgers; 
19 Feb. 1952: Johanna, dochter van M . de Koning en M . de Hijs; 
23 Feb. 1952: Catharina Pieternella, dochter van J. Molendi jk en E . C. 

Scholten. 
Gehuwd op: 

7 Feb. 1952: L . Broekmeyer met M . Meulstee; 
14 Feb. 1952: H . J. Greeven met M . J. de Kok. 
Aan allen onze hartelijke gelukwensen! 

^dankbetuigingen. 
Harteli jk dank aan Directie, chefs, collega's en personeel voor de prach
tige bloemen en gelukwensen, welke wi j bij ons huwelijk mochten ont
vangen. 

C. F . A L B E R T S en echtgenote. 

Ondergetekende betuigt hiermede, ook namens zijn v r o u w en kinderen, zijn 
hartelijke dank aan Directie, chefs, bazen en collega's voor de belang
stelling en de vele geschenken, ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
dienstjubileum. 

J. J. A A N D E W I E L , 

Ondergetekende en kinderen betuigen hiermede hun welgemeende dank 
aan Directie, chefs en verder personeel voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn onvergetelijke 
echtgenoot en onze zorgzame vader, Hendrik van Wassenaar. 

W e d . J. V . W A S S E N A A R - L A M E N S en kinderen. 

Hiermede danken wi j de Directie, chefs, bazen en verder personeel hartelijk 
voor het medeleven en dë belangstelling, ondervonden bij het overlijden 
van onze innig geliefde man en vader. Het was zeer zeker een steun en 
een troost bij het zo zware verlies. 

W e d . V A N R O E Y en kinderen. 
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Bij het verschijnen van het eerste nummer van het P.V.-blad in het 

„ Z e s k a n t " , stel i k er prijs op een kort woord ter inleiding te mogen 

schrijven. 

Hoewel korte t i jd terug donkere wolken zich boven het P.V.-blad samen

pakten en haastige tongen reeds beweerden, dat ons blad gedoemd was 

te verdwijnen, is het buitengewoon verheugend, dat het mogelijk bleek de 

moeilijkheden op zo geslaagde wijze te overwinnen en met een verschij-

iiings-vorm voor de dag te komen, welke in vele opzichten een verbetering 

belooft en ui t die hoofde dus te prefereren val t . 

Ik gelcxjf niet, dat het nodig is de voordelen nog eens afzonderlijk te 

memoreren. Daarover is in het laatste P.V.-blad reeds het nodige gezegd. 

Het is misschien echter w e l nut t ig nog eens naar voren te brengen, dat. 

w i l ons blad aantrekkelijk zijn en blijven, gezorgd moet worden voor een 

gevarieerde inhoud. Hiertoe is de actieve medewerking van alle afdelings

redacteuren noodzakelijk. 

Tenslotte w i l ik, in verband met mijn a.s. vertrek naar België, en mijn uit

treden uit de P .V . op grond hiervan, U allen groeten. 

Afscheid nemen van iemand of iets geeft al t i jd een tikje bijzondere stem

ming. E n zo neem ik dan afscheid van de P .V . met een prettig gevoel te 

hebben mogen medewerken aan de totstandkoming en de ui tbouw van 

een werkelijke P.V. , open voor alle personeelsleden, met een groeikracht, 

die de pessimisten verbaasd hebben doen staan, en met de overtuiging, dat 

de P . V . verder zal groeien tot de vereniging van alle Gustowerkers. 

G. F igée . 
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DOOR OnLLtl SPANJE 
O p 18 Februari waren we weer bijeen in „ I rene" . W e hebben er geluisterd 
naar de Heer J. P. Strijbos, die op de hem eigen geestige wijze van zijn 
belevenissen op zijn tocht door onbekend Spanje vertelde. Z i j n droog
komische opmerkingen ontlokten vaak een gulle lach aan de aanwezigen. 
W e kregen werkeli jk medelijden met die arme Spanjolen, die er naar onze 
smaak maar een raar dieet op na houden. W a t zoudt U denken van een 
dagelijks diner, bestaande u i t onverteerbare bonen en eierstokken v a n 
kalkoenen of ganzen, of vis, die we hier te lande alleen aan de eenden 
zouden voeren, of nog uitgebreid met geitenhoeven en kippenpoten, alles 
rijkelijk overgoten met olijfolie? Brr r Geef ons maar het doodgewone 
Hollandse menu! De Spanjaard gooit niets weg, eet alles op. Daar zit iets 
in! W i j gooien in deze dure tijden nog veel te veel weg. Als we Strijbos 
mogen geloven, dan zouden de Spanjaarden beslist smullen van wa t 
wi j aan de schillenboer meegeven. 
Tijdens zijn praatje liet de Heer Strijbos ons genieten van de mooie f i lm 
in natuurlijke kleuren, welke door hem i n Anda lu s i ë werd opgenomen. W e 

.hebben bewondering voor de moeite en het geduld, dat moest worden 
opgebracht om het leven van bijzondere vogelsoorten te filmen. 
De opkomst van onze leden was wederom verheugend groot. W i j zijn er 
van overtuigd, dat zij een leerrijke en genotvolle avond hebben gehad. 

' H . 

„BEATI" Er is woningnood, dat horen we 
via radio, we lezen het dagelijks 
in de krant, maar dat er iemand 

de huur opgezegd wordt , horen we toch niet veel 
meer. Doch voor enkele weken is het Beati overkomen, 
niet voor huurschuld, niet voor burengerucht maar 
eenvoudig omdat de in gebruik zijnde lokalen voor 
kantoor nodig waren en zo gebeurde het dan dat er 
naar andere woonruimte moest worden uitgezien en.... 
spoedig gevonden. E n wat voor een ruimte. Het is 
een lokaal wat een schilder maar kan wensen, veel 
glas, dus veel licht en geen zon, alleen jammer dat 
we iets met de ruimte moeten woekeren, vooral nu er 
zoveel leden bijgekomen zijn. Maar met goede w i l en 
een beetje passen en meten is er veel bereikt. Lange 
Henk in het bagagenet, de voorzit ter op tafel, de sic 

op de punt van een ezel, zo komt er veel goeds tot stand. A a n de inrichting is 
veel gedaan en als we straks het geluk hebben de voorkamer erbij te krijgen dan 
kunnen we niet anders zeggen of Beati heeft een home, een ruimte waar in 
we weer zoals altijd kunnen werken, een atelier waarnaar we lang hebben 
uitgezien en waarmede we meer dan tevreden kunnen zijn. Daarom Beati-
leden zorgt er voor, dat het atelier steeds v o l bezet is en als straks de 
zomer aanbreekt we allen zonder uitzondering kunnen zeggen, we hebben 
een fijne t i jd i n ons nieuwe vertrek achter de rug. Ja, deze zomer, maar 
zeg eens: waar gaan we deze zomer met de week-ends naar toe. Doe 
eens een voorstel? T o t Zaterdag. 

K . V . 
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r r . 1 ropica W i j beginnen op drie 
manieren aan een nieuw 
voorjaar. Het voorjaar 
zelf, een nieuw kweek-

seizoen en een nieuwe uitgave van de P. V . Eerst wens 
i k de nieuwe P . V . e r een lang leven toe, met veel 
medewerking van alle onderafdelingen. V o o r Tropica's 
onderredacteur, de heer H . v . d. Domhof veel inspi
ratie voor zijn copie, zodat de hoofdredacteur, de heer 
Hellemons, niet alles alleen behoeft te doen. 
D i t als inleiding en nu een opmerking voor vele van 
onze nieuwe leden, die nu eens een kweekje wil len wagen, 
a l is dit dan ook maar met een levendbarend visje. 
Denk nu niet dat dit geen voldoening schenkt, want het is 
een hele kunst om b.v. een nest van 40 wagtailplaatjes in 6 
weken groot te krijgen. Z o is er nog zoveel. Begin nu eens met een 
bakje in te richten (geen ronde pot a.u.b.) met schoon, gewassen zand en 
een paar takjes groen, dit hoeft geen mooi groen te zijn. A l s dit dan een 
paar dagen staat, brengt U er een vrouweli jk exemplaar in . Z i j moet in 
de gezelschapbak natuurlijk bezet zijn, wat U aan de dikte en zwarte 
drachtigingsvlek gemakkelijk kunt zien. Als de jongen nu afgezet zijn, 
waarvan het waarnemen een interessant gezicht is, moet de oude vis ver
wijderd worden. De jongen goed voeren, want daar komt het op aan om 
in 6 weken grote vis te krijgen. D i t moet U doen met infusie uit de sloot, 
want de eerste tien dagen moeten de kleine visjes in het voer zwemmen. 
N a die tijd fijne luis voeren, die U als U het er voor over heeft overal 
kunt scheppen. Let vooral op dat U geen stinkwater krijgt, door afgestor
ven infusie. Steeds dus waakzaam blijven en U krijgt een prachtnest vissen. 
Ik hoop, dat U het een en ander hieruit hebt geleerd. 

De Voorzi t ter , J. Waterreus, 

GOEDE SPORT STAALT. 
Het is heus maar toevallig, dat bij het verschijnen van 
de nieuwe bladeren aan de bomen, ook G.S.S. met een 
nieuw blad verschijnt. D i t heeft beslist niets met de 
lente te maken en U moet dan ook niet verwachten 
dat dit blad een lichtzinniger karakter zal hebben dan 
zijn voorgangers. Het blad wordt degelijker van uiterlijk, 
maar aan de inhoud zal niet veel veranderd worden, 
tenzij er in onze Vereniging mensen opstaan, die zich 
geroepen en capabel gevoelen om hun letterkundige 
neigingen op onze leden los te laten. Dezelven kunnen 
zich met hun overkropte gevoelens wenden tot de 

2e Secretaris H . L . van Holten, die zich graag bereid verklaart hun 
bijdragen door te geven aan de Redactie van „ H e t Zeskant", eventueel 
gezuiverd van spel- of taalfouten. W i j wachten maar rustig af. 
Behalve het fraaiere uiterlijk heeft dit blad nog het voordeel, dat het onder 
de ogen komt van een grotere lezerskring en dit zou er wel eens toe 
kunnen leiden, dat mensen, die van het bestaan van G.S.S. nauwelijks 
op de hoogte waren, hun belangstelling gaan tonen door eens een wed
strijd te gaan zien, of zich zelfs als begunstiger of actief l id op te 
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geven. W a n t leden kunnen -wij in onze gestadig groeiende vereniging goed 
gebruiken (en centen ook ) . E r moeten toch nog vele jongelui rondlopen, 
die graag een balletje wi l len schoppen en die moeten nu juist hpn kans 
waarnemen. Vele verenigingen kunnen geen nieuwe leden meer hebben, 
wegens gebrek aan terreinen, maar bij ons is het juist andersom. V o o r 
onze huidige drie elftallen hebben wi j twee terreinen en van deze terreinen 
zouden zeker nog één of twee elftallen meer kunnen profiteren. Denk er 
niet te lang over en geeft U op bij één van de Bestuursleden als l id of 
donateur. ' van Holten. 

G.S.S. I — M U L L E R C O 8—0. 
N a een gedwongen rustperiode van 8 weken, kon dan eindelijk de bal weer 
eens aan het rollen gebracht worden in een wedstrijd tegen Mül le rco . Het 
zag er eerst nog naar ui t dat wegens het niet opkomen van de scheids
rechter de wedstrijd niet door zou gaan, doch met goedvinden van beide 
elftallen heeft A . Schot de wedstrijd geleid. 
Direct na de aftrap trokken de onzen van leer en het leek we l of zij hun 
schade wilden, inhalen. Het spel was nog geen twee minuten oud toen M a r i 
V e r w e y het eerste doelpunt maakte, spoedig gevolgd door een tweede en 
na 17 minuten gespeeld te hebben, was de stand reeds 4—0. De rust ging 
i n met een 5—O voorsprong. N a de hervatting leek het eerst of Mül l e rco 
haar achterstand wilde inhalen, maar de aanvallen strandden steeds op 
onze linksback. Onze keeper heeft dan ook geen gevaarlijke ballen te ver
werken gehad. Successievelijk werd de score opgevoerd tot 8—O, waar
mede de eindstand kwam. 
U i t deze uitslag bl i jkt wel, dat M ü l l e r c o geen partij voor ons was, waar

door vele van onze aanvallen konden gelukken en de onzen er te veel 
een show-spelletje van maakten. Niet temin werden ook deze winstpunten 
binnengehaald en het doelgemiddelde werd er zeker niet ongunstiger op. 

V . d. Br. 
G.S.S. I I I — S U N L I G H T I I I 1—8. 
Hoewel het terrein eigenlijk onbespeelbaar was, was de aandrang van de 
spelers zo groot, dat, na met man en macht vele kubieke meters water 
van en evenzovele meters grond op het terrein te hebben gebracht, de 
scheidsrechter besloot dit werk niet onbeloond te laten en zo doken 22 
voetballers in dit modderbad. Het was geen onverdeeld genoegen, te meer 
daar onze jongens niet tegen Sunlight waren opgewassen. E r werd geploe
terd en gesjouwd, maar tenslotte moest onze verdediging zwichten voor 
de overmacht en al spoedig was de stand 4—O i n ons nadeel, ondanks 
schitterend werk van onze keeper. N a de rust hetzelfde beeld, behalve 
dat nu onze verdediging de schoonste helft van het veld had (en dus ook 
de aanvallers van Sunlight) . Huug v . d. Ent slaagde er in de eer te redden, 
dank zij een bal die voor de keeper van Sunlight bestemd was, maar 
enkele meters voor hem in de modder smoorde. Huug nam zijn kans waar 
en schoot de bal onhoudbaar in . 

A l met al geen wedstrijd om i n een lijstje te zetten, maar een volgende 
keer gaat het w e l weer beter. Veel trainen, jongens. 
V a n de wedstrijd G . T . B . I I—G.S.S. I I ontving ik geen verslag, maar de 
uitslag is ook niet daverend. W i j verloren met 6 — 1 , wat volgens veler 
mening enigszins geflatteerd was. Het geeft we l moed, dat onze jongens 
na de rust een veel heter partij speelden en toen zeker ten voUe tegen 
G.T .B . waren opgewassen. A l s U di t onder U w ogen krijgt, is ook de 
return-match al gespeeld en^z^^ blijken of deze belofte inderdaad werd 
vervuld . v , H . 
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HET Z E S K A N T - A L G E M E E N G E D E E L T E 

Impressies van een proefvaart (vervolg). 
Hen gevoel van veiligheid overstroomde ons, we slaakten een zucht (en 
maar slaken), als bewijs van hervonden moed ontknoopten wij onze dassen. 
De zwijgzaamheid van onze metgezel verkeerde in een losknetterend kruis
verhoor; wi j schaamden ons over zoveel zakelijkheid en keerden terug, 
blozend en alleen. 
Onze interesse was echter gewekt en met ware zelfverloochening waagden 
wi j ons i n de machinekamer, waar we met ontzag o.m. de 2 motoren van 
elk 450 pk voor aandrijving van de 2 schroeven, alsmede de 2 hulpmotoren 
elk 120 pk (1 reserve) voor de hulpwerktuigen aanschouwden. Respect 
hebben wij voor hetgeen menselijk vernuft vermag te bereiken. Hier klopte 
het hart van het schip. Verheugd zijn w i j dat het gezond bevonden is; 
immers, zo zeide men, de vereiste gemiddelde snelheid werd bij voortduring 
overschreden, terwij l de afgeijkte hoeveelheid brandstof voldoende bleek. 
Kor tom, waarde lezer, gedurende acht volle uren op volle snelheid varen 
hebben wi j doorstaan; idem het met krachtverhalen omlijste diner; kranig, 
well icht een weinig bleek, waren wij tijdens de daaropvolgende manoeu
vreer- en ankerproeven toen de weersomstandigheden slecht heetten te zijn, 
en, wi j bekennen het gaarne, blij en o zo opgelucht toen om ca. 6 uur de 
machines stilvielen, de haven voor ons lag en wij tezamen met de ,,Beyler
bey i" konden terugzien op een ongewone maar alleszins geslaagde dag. 
W i j hebben niet meer omgekeken toen wij ons met ogenschijnlijk krachtige 
tred huiswaarts spoedden, in ons hoofd wi rwarden de herinneringen, de 
striemende regen bracht ons het wegstervende gebruis van de baren die 
ons droegen en een luidruchtige afscheidsgroet van de journalist, die, en 
daarmede zijn wi j het grondig eens, zijn artikel in staat van wording begon 
met de zegevierende woorden: ,,Ich war auch dabei", als had hij dit dan 
beter in gewoon Hollands kunnen dqen. Debutant 

(Verschure) 

R E C H T Z E T T I N G 
D a t er met de aankondiging van de prijswinnaars van de Kerst-
puzzles, zoals die in het vorige nummer werd gedaan, iets scheef zat, 
kon een k ind zien. Helaas hebben wij het niet gezien, tot op de 
morgen dat wi j werden opgebeld en een nijdige stem ons vroeg: 
„Jullie zijn zeker op je hoofd gevallen?" Merkwaardigerwijs moet 
ons an twoord daarop zijn; ,,Ja!", want dat waren wij ook. 
Tengevolge van de gladheid enige weken terug werden zowel de 
Hoofdredacteur als zijn assistent voor enige weken uitgeschakeld. 
Ongevallenwet. Thans zijn zij weer hersteld en wi l len niet nalaten 
ook de gemaakte fout te herstellen. U zult we l begrepen hebben 
dat de vermelding van de namen van bepaalde prijswinnaars aan 
de kop van de pagina nergens op sloeg, evenals het aantal fouten. 
Het gekste van het geval is echter dat w i j nog steeds niet weten, 
wie het er ingezet heeft. 

V J 
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Het laatste van de drie bij Verschure in aanbouw zijnde schepen voor 
Turki je , n.1. de „ Y e n i k ö y " ( C O . 160) werd op Zaterdag 2 Febr. j . l . 
tewatergelaten. 
O p verzoek van de Turkse opdrachtgevers werd de doopplechtigheid ver
richt door de echtgenote v a n de Voorzi t ter der fabriekskern Mevr . Josso. 
De ontvangst van de genodigden had plaats op de , .Beylerbeyi", een 
zusterschip, hetwelk reeds eerder werd vol tooid . 
Nadat de genodigden op de tribune waren verzameld en vele belangstel
lenden zich rondom het schip hadden geschaard, doopte Mevr . Josso het 
schip, waarna het zeer voorspoedig te water liep. 
N a de stapelloop voerden verschillende sprekers in de salon van de ,,Bey
lerbeyi" het woord , o.a. de heer J. A . M . Verschure, die in de keuze der 
doopvrouw het symbool zag van de samenwerking tussen allen die hij 
Verschure werkzaam zijn, van Directie tot nageljongen. A l s herinnering 
aan deze plechtigheid overhandigde spreker aan M e v r . Josso een passend 
geschenk. 
De heer Josso dankte voor de eer zijn v rouw te beurt gevallen. Als voor
zitter der fabriekskern onderstreepte hij de woorden van de heer Verschure 
en sprak de wens uit, dat 
nog vele Turkse opdrachten 
mogen volgen. 

Van rechts naar links de s-
Heer Jos Verschure, Mevr. * 
Josso en haar echtgenoot. ü 
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onhooRBaAR G e l u i ö 
AAN HET WERK 

Als men een vi jfentwint ig jaar geleden had verteld, dat met behulp van 
geluid, dat voor mensenoren onhoorbaar is, metalen kunnen worden onder
zocht, rook kan worden neergeslagen, water met k w i k kan worden ge
mengd, en nog heel veel meer, zou er weinig geloof zijn gehecht aan die 
vreemd klinkende beweringen. 

Tegenwoordig zetten we niet meer zo heel gauw een ongelovig gezicht, 
wanneer wi j horen van merkwaardige technische prestaties, maar die mede
delingen over onhoorbaar geluid klinken ons toch wel erg vreemd in 
de oren. 

Al le geluid ontstaat door t r i l l ing . Horen we geluid, dan kunnen we er 
zeker van zijn, dat er ergens een trillende geluidsbron is. Het kan zijn een 
trillende snaar, een stemvork, de stembanden van de mens etc. Hoe sneller 
de geluidsbron t r i l t , deS te hoger is het geluid. Komt een sirene langzaam 
op gang, dan horen we eerst een lage toon. Bij sneller draaien word t het 
geluid hoger, steeds maar hoger en snerpender. Tenslotte horen we niets 
meer; toch draait de sirene razend snel rond. W e zijn dan beland in het 
gebied van onhoorbaar geluid, of zoals men meestal zegt het ultrageluid. 
De t r i l l ingen zijn te snel om nog door mensenoren gehoord te worden. 
De mens is er niet alleen i n geslaagd die onhoorbare tr i l l ingen op allerlei 
vernuftige manieren op te wekken, hij heeft ze ook voor de meest uiteen
lopende doeleinden in zijn dienst weten te stellen. 

De diepte van de zeebodem kan men thans op een heel vlugge manier 
bepalen door in een schip ultrageluid op te wekken, dat in een scherpe 
bundel omlaag word t gericht. Raken de tr i l l ingen de bodem dan worden 
ze teruggekaatst. M e n kan nu meten, hoeveel t i jd er ver loopt tussen het 
uitzenden van het ultrageluid en de ontvangst van de teruggekaatste t r i l 
lingen (de onhoorbare echo). Z o kan men de diepte van de zee vaststellen, 
maar ook de aanwezigheid van gezonken schepen of duikboten. I n de 
oorlog is sonar, dat berustte op de werking van het ultrageluid, een geducht 
geheim verdedigingswapen van de geallieerden geweest. 

O o k metalen worden met ultrageluid gepeild. I n metaal voor propellers, 
assen e.d. mogen volstrekt geen scheurtjes of barstjes zitten. O m dit te 
controleren, plaatst men op het metaal een generator die onhoorbare t r i l 
lingen uitzendt, die na terugkaatsing worden opgevangen door een ont
vanger. Scheurtjes en gietblaasjes komen direct aan het licht, doordat de 
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t r i l l ingen hiertegen worden teruggekaatst voor zij het eindvlak van het 
metaal hebben bereikt. Al le r le i wonderlijke mengsels kunnen dankzij het 
onhoorbare geluid tot stand worden gebracht. Natuurkundeboeken ver
tellen nog, dat water en k w i k niet dooreengemengd kunnen worden, maar 
met het ultrageluid lukt dit we l . He t verdeelt beide vloeistoffen in micros
copische kleine druppeltjes met het gevolg, dat er een troebele emulsie 
ontstaat, die niet in korte ti jd weer geheel in water en k w i k uiteenvalt. 
O p soortgelijke manier mengt men in gesmolten toestand lood met alumi
nium. Alumin ium staat in de techniek heel goed aangeschreven, maar het 
heeft het nadeel, dat het moeilijk op de draaibank val t te bewerken. Door 
een legering te maken, waar in looddeeltjes buitengewoon fijn in het alumi
nium zijn verdeeld, ontstaat een metaal, dat de goede eigenschappen van 
aluminium heeft en zich tegelijk goed op de draaibank laat bewerken. 
In Amerika zijn bij verschillende fabrieksschoorstenen geweldige sirenes 
opgesteld. N ie t om het einde van de werkt i jd aan te kondigen, maar voor 
het produceren van ultrageluid, dat de kleine roetdeeltjes i n de rook doet 
samenklonteren. Z o weet men het hinderlijke roet voor het grootste deel 
in de schoorsteen te houden. M e n heeft ook proeven genomen om zware 
mistbanken bij vliegvelden met ultrageluid te bewerken. Daarbij worden 
kleine waterdeeltjes, waarui t de mist bestaat, tot grotere samengeklonterd, 
zodat ze als regendruppels omlaag vallen en de mistbanken op deze manier 
verdwijnen. 

Door gesmolten metaal aan het onhoorbaar geluid bloot te stellen, heeft 
men bereikt, dat de kleine gasbelletjes, die in de stollende massa aanwezig 
zijn, samenklonteren, waardoor ze voldoende stijgkracht krijgen om uit het 
metaal te verdwijnen. Met de gasbelletjes verdwijnen tegelijk de mogelijke 
zwakke plekken i n een later gietstuk. 

Men heeft het ultrageluid verder gericht op whisky, die daardoor een 
kunstmatige verouderingskuur onderging en veel waardevoller werd. Het 
onhoorbare geluid word t wel eens de ',,dodende straal" genoemd. Het bli jkt 
inderdaad, dat vooral kleine dieren kunnen sterven als ze aan onhoorbare 
tri l l ingen worden blootgesteld. Soms verrichten die ,,dodende stralen" 
nuttig werk. In Japan werden b.v. jaarlijks billioenen cocons van waarde
volle zijderupsen vernietigd door een parasiet, die in de cocons leefde. 
Men vond een heel slimme oplossing door de cocons in het water te stoppen 
en ze naarna met ultrageluid te bestralen. Het gevolg was, dat de schade
lijke parasieten werden vernietigd, terwijl de in de cocons aanwezige 
larven geen schade ondervonden. 

Z o zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen, het ene nog wonder
baarlijker dan het andere. T o t dusverre heeft het ultrageluid vooral zijn 
intree in de wetenschap gedaan, maar zodra men er in geslaagd zal zijn 
het ultrageluid ook in grotere vermogens te produceren, zullen haar ,,on
gehoorde mogelijkheden" meer en meer in de techniek toepassing vinden. 
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De Krabbelaar 

In 't verleden 
ligt het heden. 

In het nu, 
ivat worden zal. 

Daar de goeie, ouwe baggermolen pas een eeuw oud is, moeten er talrijke 

baggerwerktuigen aan voorafgegaan zijn. Een merkwaardig bakkerwerktuig 

in dat voorafging aan de moderne werktuigen was bijvoorbeelde de 

,,Krabbelaar". 

D i t werktuig was omstreeks 1435 aan het werk in Middelburg. Het ontstaan 

ervan is niet na te gaan. De bezigheid van de ,.Krabbelaar" bestond 

uit het openhouden van zeegaten. D i t werd niet bereikt door het ve rwi j 

deren van aanslibbingen, zoals de baggermolen of -zuiger dat doet, doch 

door het eenvoudig opharken van de zeebodem. 

Door de werking der getijden werd het zand dan vanzelf afgevoerd naar 

zee, vooropgesteld dat de stromingen ter plaatse voldoende sterk waren. 

In besloten havens bleek de „ K r a b b e l a a r " echter niet zo'n succes. 

Wanneer w i j , moderne mensen, de constructie bezien dan zijn wij well icht 

geneigd om te glimlachen. Laat ons echter niet vergeten dat de machtige 

techniek van onze eeuw slechts is mogelijk geworden door het zoeken, 

falen of vinden van onze voorgangers. Het is maar de vraag of wi j in 

die dagen een betere prestatie zouden hebben geleverd. 
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De veil igheid gaat ons, zoals bekend, zeer aan het hart. N u lazen wi j 
bij Gusto dat dr iekwart van de ongelukken te wijten zijn aan menselijke 
handelingen. ( Ik zag het niet, wist het niet of dacht er niet aan, dat zijn 
de oorzaken zegt de redactie). Afgezien nog van het feit dat „ N i e t zien", 
„niet weten" en „niet aan denken" o.i. niet zozeer handelingen zijn, als ' 
wel gebrek aan handelingen, maken wi j ons ernstig bezorgd over dat vierde 
kwart . Da t vloeit voor t uit 'onmenselijke handelingen. D a t riekt naar beuls
werk, of naar spoken. 
Te rwi j l buiten het voorjaarszonnetje staat te schijnen, lezen wij het vers 
van gédégé , (de klopgeest, zoals wi j hem weieens — oneerbiedig -— noe
men, diep in ons ha r t ) . Afgezien van de — tè — naturalistische ontboe
zemingen, menen wij dat di t vers uit de ti jd is. „ S n a r t " — dat is Sliedrechts 
voor erwtensoep .— is winterkost, G é d é g é . E n dat dit spul de poli t iek 
overbrugt, dunkt ons te sterk. Iets te sterk, helaas (?) 
I n Kinderdijk, bij J. 6 K., daar is het hek van de dam. In het firmanieuws 
stond: „ V o o r alle mogelijke inlichtingen kan men zich wenden tot de 
Afdel ing Personeelszaken". W i j hebben thans een brief geschreven met de 
volgende vragen: W i e word t voetbalkampioen van Nederland? O p welke 
dagen val t dit jaar de zomer? O p welk lot val t de honderdduizend? W a t 
w i l (onze) Dulcinea voor haar verjaardag hebben? W i j schamen ons een 
beetje, maar wi j popelen naar de antwoorden. A l s het goed gaat, hebben 
wij nog meer vragen, J. & K . i 
W i j zijn met Einstein de enigen niet die worstelen met t i jd en ruimte. 
De Volleyball-Verschure-Verslagger doet dat ook. Een wedstrijd werd 
gespeeld, maar de uitslag kan niet gepubliceerd worden, omdat toen het 
bewust art ikel werd geschreven, de wedstrijd nog in het verschiet lag. 
Dat is een P R O B L E E M , lezers. W i j hebben op grond van de relativiteits
theorie een oplossing gevonden. De uitslag was 6—4, maar dat mag 
gisteren pas gepubliceerd worden, omdat de wedstrijd pas vorige week 
Vr i jdag gespeeld zal worden. E n het ruimteprobleem van de VoUeybal l -
club komt ook in orde 
Dat wi j geen zeeslepers zijn, bl i jkt we l uit onze verrassing toen wi j bij 
L S Z een verslag lazen over de sleeptocht van C O 137, Hopper no. 2, 
naar Calcutta. „ D e molen ging op de lange draad eii de hopper op de 
korte tros". Nie t gehandicapped als wij zijn door kennis van zaken, hebben 
wij hierin een koorddanserij gezien. Maar wi j zijn blij dat het zo goed 
is afgelopen; dat een paar trossen gebroken zijn, vermag ons niet te 
verbazen. 
Wanneer onze bl ik bij Conrad-Stork niet op de schilderijententoonstelling 
ware gevallen, dan zouden wi j (zelf) gevallen zijn over de commissies. 
Een tentoonstellingsinrichtingscommissie, vciligheidscommissie, materiaal-
besparingscommissie en id 'eeëncommissie. Ons idee: instelling van een 
commissie voor het Commissieleveii, waarvan wij President-Commissaris. 
De tentoonstelling vindt plaats i n de Cantines, terwij l gedurende de schaft 
bekende kunstenaars iets vertellen over het werk. Schilderijen is meer onze 
liefde dan commissies. (Behalve commissies welke men ui tdrukt in pro
centen en waar wi j aan de cred'itkant staan). 
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