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VAK DE REDACTIE 
En hier is dan de uitslag van onze eerste IHC-voorjaatswed-
strijd; U vindt een uitvoerig verslag op de volgende pagina's. 
Dat gaan we meer doen hoor, en dan zullen er zeker nog 
wel meer inzenders komen; misschien moet dan „Het Zeskant" 
wel uitgebreid worden. 
Het artikeltje over Volkshogescholen zullen velen zeker ook 
met graagte lezen, nu de tijd om vacantieplannen te maken is 
aangebroken. 

Over vacantie gesproken, van de foto's die U maakt, zendt U 
toch zeker een paar aan de redactie van „Het Zeskant" met 
enkele regeltjes erbij geschreven? Dan hebben we er allemaal 
wat aan. 

Op blz. 26 vindt U weer een artikeltje met nieuwtjes over de 
IHC-organisatie, van de hand van een van de directeuren. Der
gelijke smkjes worden steeds gemerkt met de zes „IHC-man-
netjes", evenals het eerste artikel op blz. 10 in nummer twee 
van „Het Zeskant". 

In dit nummer moesten wij ook droevig nieuws opnemen: het 
overlijden van de heer J. Zwart was een groot verlies. 
Kunt U al zonder fouten in de nieuwe spelling schrijven? De 
voornaamste regels hebben wij hier voor U afgedrukt. En hoe 
vindt U het verslag van de excursie der Gusto-lieden naar het 
Veiligheidsmuseum? Wie volgen er met meer van dergelijke 
leuke dingen; het opstel werd door een der leerjongens ge
maakt! 

De redactie ontving al van enkele IHC-ers ongevraagd bij
dragen; in dit nummer was geen ruimte meer, dus nog even 
geduld tot aan het volgende nummer. 
Van de reeds verschenen nummers van „Het Zeskant" hebben 
wij vrijwel geen exemplaren meer over, bewaart U Uw num
mers dus goed, U zult zeker wel gemerkt hebben, dat ze dat 
dubbel en dwars waard zijn. 



De samenwerking der zes werven en fabrieken 
De samenwerking is oorspronkelijk tot stand ge
komen, om de gelegenheid te openen, contracten, 
die voor één bedrijf te groot zijn, gezamenlijk 
uit te voeren. 
Daar deze contracten meestal met buitenlandse 
bestellers worden gesloten, was dus in de eerste 
plaats aan exportorders gedacht, ai zijn er ook 
ai voorbeelden, dat ook een binnenlandse bestel
ling over verschillende bedrijven verdeeld moest 
worden, b.v. de zes tinmoiens voor de N.V. Ge
meenschappelijke Mijnbouwmaatschappij „Biiii-
ton" te 's-Gravenhage. 
O m de beste kansen te hebben voor het ver
krijgen van exportbesreiiingen, moet men overal 
in het buitenland de beste vertegenwoordigers 
hebben, die de belangen van de Nederlandse in
dustrie moeten behartigen en verdedigen in de 
strijd, die overal ter wereld gestreden moet wor
den om bestellingen te bemachtigen. 
Het spreekt vanzelf, dat het voor een vertegen
woordiger beter is zes werven en fabrieken te 
vertegenwoordigen dan één, omdat zijn kansen 
om bestellingen te bemachtigen groter zijn. 

De I .H.C. „Holland" heeft dus in eik land, waar 
werk te krijgen is, één vertegenwoordiger voor de 
zes bedrijven, en wei de beste die ter plaatse is. 
De vertegenwoordigers van de I .H.C . „Holland" 
zijn óf Nederlanders, die in het buitenland ge
vestigd zijn en die altijd nog veel voor het moe
derland blijven voelen, óf buitenlanders, die op 
dit gebied hun sporen verdiend hebben. 
Tot op heden is de I .H.C. „Holland" vertegen
woordigd in Brazilië, Argentinië met de óverige 
Zuidamerikaanse landen. Frankrijk, Marokko en 
alle Franse gebieden in Zuid-Afrika, Portugal, 
Italië en Indië. 

De samenwerking heeft er verder toe geleid, dat 
alle technische ervaring van de zes bedrijven 
wordt uitgewisseld. 
Niet alleen kan eik bedrijf over de tekeningen 
van de vijf andere beschikken, maar ook bij het 
maken van nieuwe projecten wordt door de tech
nische bureaux regelmatig overleg gepleegd. 
Tekeningen en constructies van onderdelen worden 
genormaliseerd. 

Alle octrooien die de zes ondernemingen bezitten 
of nog zuilen verkrijgen, zijn gezamenlijk eigen
dom. 
Voor onze afnemers staat dus inderdaad de er
varing van De Zes ter beschikking. 
Buitendien is her nodig, dat op wetenschappelijke 
wijze getracht wordt verbeteringen in bestaande 
constructies aan te brengen, waardoor beter en 
goedkoper met onze producten gewerkt kan wor
den, en nieuwe werkwijzen te bedenken. 
Daarom is door De Zes re Delft een iaboratorium 
opgericht, dat reeds enige jaren gewerkt heeft, 
maar dat nu naar een nieuw gebouw is overge
bracht, hetwelk binnenkort officieel geopend zal 
worden. 
Over dit iaboratorium, het Mineraal Technolo
gisch Instituut genaamd, zal in „Het Zeskant" 
een afzonderlijk artikel verschijnen. 
De voordelen van de samenwerking komen dus 
ten dele de zes samenwerkende werven en fa
brieken ten goede, maar ook en misschien wei 
her grootste gedeelte, de afnemers van hun pro
ducten. 

I N MEMORIAM J . ZWART 
De l.H.C.-organisatie heeft een zeer ernstig 

verlies geleden door het overlijden van de cen
trale verificateur, dhr. J . Zwart, op 26 Maart ji., 
die zijn bureau had bij de I .H.C. in Den Haag. 
Hoe door ernstig werken en een brede beiang-
steiiing voor allerhande zaken iemand van de een
voudigste positie tot een hoge vertrouwenspost 
kan opklimmen komt in de ievensioop van dhr. 
Zwart duidelijk naar voren. Wi j vinden het daar
om tegenover de overledene een verplichting en 
voor de l.H.C.-ers leerzaam een korte levensbe
schrijving van hem op te nemen. 
Van een van zijn vrienden mochten wij daarvoor 
een schets ontvangen, waaraan wij het volgende 
ontlenen. 

2 6 Toen ik in 1901 mijn entree maakte bij de ma

chinefabriek „Twente" te Koog aan de Zaan, 
ontmoette ik daar o.a. Joh. Zwart, die als jongste 
bediende op het kantoor werkzaam was. Een 
krachtige, frisse jongen met een paar heldere 
ogen in zijn hoofd, een die alles wat in zo'n 
machinefabriek vervaardigd werd, met grote be-
iangsteiiing in zich op nam. 
Hij was zeer ijverig en behalve, dat hij les nam 
in boekhouden en diverse talen voor handeis-
correspondentie, kreeg hij ook tekenles, hetgeen 
zijn technische ontwikkeling zeer ten goede 
kwam. 
Toen de fabriek, die zich snel uitbreidde, een cai-
cuiator nodig had, viel de keus op Zwart en nu 
bleek al spoedig, dat die keus een goede was ge
weest. 
Jarenlang heeft hij met energie en tot grote te
vredenheid de calcuiatieafdeiing geleid tot hij 

omstreeks 1912 de Zaan vaarwel zei en geplaatst 
werd bij een dergelijke afdeling van de Werf 
Conrad. 
In 1921 werd hij met de leiding van het tarief
bureau belast. Met veel enthousiasme heeft hij 
toen gewerkt in de zeer drukke periode bij de 
bouw van de baggermolens. 
In 1936 aanvaardde Zwart een functie bij het 
projectenbureau van Ir. Bosschart, in den Haag, 
dat later, na het vertrek van dhr Bosschart, optrad 
ais verificatie bureau voor de baggergroep, waar
mede hij de kroon op zijn werk zette. 
In de aula van Westerveid, sprak ir. Hoigen, direc
teur van Werf Conrad, namens de l.H.C.-dircc-
teuren, die allen aanwezig waren, waarderende 
woorden ter nagedachtenis. 
Zijn vrouw en beide dochters missen in hem een 
goed vader en velen van ons een trouw vriend. 



2e prijs L. Stolk, L. Smit & Zoon, met „Haan 
en hen". 

3e prijs: J. M. F. Waterreus, Werf Conrad, met 
.(Lenteboden". 

Naar voorbeeld getekend, met personen: 
Ie prijs: E. van Werkhoven, J. & K. Smit, met 

„Schoonmaak" 
2e prijs: H. Hoppendraaier, Verschure. met 

„Zeeuwse boer" 
3e prijs: A. van Werkhoven, J. & K. Smit, met 

„Prille lente". 
Landschap: 
Ie prijs: J. van Zon, Werf Conrad, met „Kerk" 
2e prijs: C. van Velden, Werf Conrad, met 

. „Dorplandschap". 

Speciale klasse tekening-vers 
Ie prijs: Dingshof, Werf Conrad, met emmer-

tekening-lHC-vers. 

Hij bezit kind noch kraai 
Wat heeft die kraai ermee re maken? Kraai is 
een verbastering van het oud-Nederlandse craet, 
dat gekraai, het kraaien van de haan betekende. 

Het volksbijgeloof bracht mede, dat de haan, 
zinnebeeld der waakzaamheid, dieven en inbrekers 
aankraaide. Wanneer een misdaad in alle stilte 
gepleegd was, zei men: „daar zal geen haan naar 
kraaien'. Iemand die zo berooid was, dat hij geen 
kind had om voor hem te getuigen en geen haan 
om hem te beschermen, was er dus bar slecht aan 
toe en van zo iemand zei men: „hij bezit kind 
noch kraai". 

* \ 

Weldoen ende vrolyck wesen is het alderheste 
goet dder menschen. — — — — — — 
Wie dit kan inder daat, nyet in der praat alleen-
lyc, die heeft ghewisselyck wei-levenskunst. — 

Coornhert. 

Carrousel 
Dit uit het Frans afkomstige woord wordt met 
twee r's maar met een s geschreven; de s wordt 
uitgesproken als een z. Carrousel betekent niet 
draaimolen, maar figuurrijden, dat ruiters doen. 

REGELS 
voor de 

NIEUWE SPELLING 
In het vorige nummer gaven wij een korte in
leiding tot de nieuwe spellingsregels. Hier volgt 
nu, in beknopte vorm, het voornaamste uit die 
regels. 

Eén O. We schrijven geen twee o's meer, wan
neer we het met één afkunnen. We schrijven 
dus nu: zo, stro, hóren, lópen, kópen, potlóden, 
koffiebónen. Met andere woorden: in open
lettergrepen). 
Met twee o's blijven we schrijven: boor, stoom, 
rood, roos, voor, door; eveneens: vooral, dooreen, 
boosaardig, met andere woorden: in gesloten 
lettergrepen. 

Eén E. Schrijf geen twee e's, wanneer het woord 
al goed gelezen kan worden met één e, b.v.: 
heren, hele, benen, afdeling, lening. Aan het eind 
van een woord blijven we twee e's schrijven: zee, 
twee, mee, en ook in samenstellingen met die 
woorden: zeewind, tweeling, meegaan. 

Sch. Wanneer men vroeger in woorden sch 
schreef, waarvan de ch niet werd uitgesproken, 
wordt ch ook niet meer geschreven. We schrijven 
dus voortaan mens, fles, dagelijks, maar wel na
tuurlijk schreeuwen, schrokken. 
Er is een uitzondering n.1. in isch blijft de ch 
wel staan als isch een uitgang is, b.v. logisch, 
practisch, Perzisch, maar dus wèl vis, fris, want 
in die woorden is isch geen uitgang. 

Geen n meer. Vroeger moest men schrijven: 
Ik zag den goeden man. Koopt U dien hengst. 
Het huis op den brug. Dit behoeft U niet meer 
te doen. De regering doet het ook niet meer. 
Alleen als U in beschaafd Nederlands nog een 
n hoort, schrijft U die n, b.v. in den beginne, 
te zijnen huize. 

Aardrijkskundige namen, dit zijn nairien, die u 
op de atlas vindt. Aan namen van Nederlandse 
en Belgische steden, rivieren, enz, wordt niets ver
anderd. We blijven dus schrijven: 's-Hertogen-

bosch met sch en Sneeker Meer, met twee e's. 
Andere aardrijkskundige namen (dus die buiten 
Ned. en België) volgen de nieuwe regels, dus 
Chinese Zee met één e. 

Denk er om, dat straatnamen geen aardrijks
kundige namen zijn, dus Herengracht met één e. 

„Grote Kerk", ingezonden door J. van Zon, 
Werf Conrad, Ie prijs in de klasse tekeningen 
naar voorbeeld, onderklasse landschappen. 



EXCURSIE NAAR AMSTERDAM 
op 12 Februari 1947 

Het was Woensdagmorgen 8,10 uur toen het hele stel (de heer van Schelven, mijnheer 
Gtoenenberg, rhijnheer Witte, Bs. Bruinsma en Bs, Roskam en 26 jongens van de leer
school) compleet op het station van Schiedam klaar stond. Om 5 voor half negen ver
trokken we met de trein naar Rotterdam en om kwart voor negen vertrokken we weer. 
maar nu naar Amsterdam, waar we om kwart over tien aankwamen. 
Toen op weg naar her Veiligheidsmuseum. 
Nu, er is heel war bijzonders re zien, o.a. een gesprongen srtxtmkerel. die door droog
stoken de lucht in is gegaan. De beveiliging van machines, de beveiliging van drijfriemen, 
n.1. dar 1.80 m van de begane grond bedekt moet zijn. Her opleggen van drijfriemen 
moer gefseuren mer een stok, die beneden de knie komr-
Zer mer slijpen een bril op. Zer een hoed op als je aan her werk bent, want anders loop 
je de kans, dar her haar uit je hoofd getrokken wordt. Her gevolg ervan hebben wij ge-
zien. 
Verder hebben wij gezien het onderhoud van gereedschappen en het nut ervan 
We hebben ook longen op sterk warcr gezien van een gezond mens, van een zandsrraler. 
van een mijnwerker en van een steenhouwer. Hier was het werken met een kap en her 
voordeel duidelijk te zien. 
We hebben nog veel andere dingen gezien, te veel om op re sommen. 
We zijn daar om half één weggegaan om te eten. Om één uur waren we in her gebouw 
van de Amsterdamse Gemeenschap en konden wc gaan eten. Eerst soep, toen aardappelen 
mer peen en erwten, vlees en jus. Na het eten kregen we allemaal een Lucky Strike, die 
met gejuich ontvangen werd 
We zouden nog naar het Scheepvaartkundig Museum gaan. maar dat was door de kolen-
nood gesloten. Toen zijn we' naar het Indisch museum gegaan. Daar was heel veel te zien 
o.a. houtsoorten en beeldhouwwerk, houtsnijwerk, koperbewerking, theebeplanting en 
koffie-, rubber-, suiker- en rabakbepianringen. We hebben ook nog een suikerfabriek ge-
zien. alles heel klein natuurlijk. Een tinbaggermolen was ook aanwezig. Voorbeelden 
van het kunstige weefwerk en batikken lagen er uitgestald met de werktuigen, waarmee 
ze vervaardigd waren. Ook muziekinscrumenten waren er bij. o.a. gender, soeling. kenong 
en rebab 

Er was nog een renroonstelirng van 5 eeuwen schaak te bezichtigen, die bijzondere 
stukken liet zien 
Vanuit her museum zijn we een kopje thee wezen drinken mer een sigaret. Met de trein 
van 5.10 uur zijn we weer naar huis gegaan en ik was ongeveer om kwart voor zeveri op 
station D.P. 
We hebben een fijne dag gehad en hiermede bedank ik iedereen, die tot het slagen van 
deze dag heeft bijgedragen, van harte. 

H. F. J . LEENTVAAR. 

Een excursie naar her Veiligheidsmuseum re 
Amsrerdam is voor de leerlingen der vakopleiding 
zeer nurrig. 

In de fabriek en op de school 'wordr de aandacht 
vrijwel uirsluitend geconcenrreerd op her ver
meerderen van de vakbekwaamheid. 
Ook vormr de zelfbescherming regen de beroeps
gevaren een onderdeel van deze opleiding, wanr 
srellig geldr hier de regel: „Jong geleerd, oud 
gedaan". 

De jonge arbeider moer zich bewusr worden, dat 
het ongeschonden lichaam zijn kapitaal is. E n 
op dit bezit moet hij zuinig zijn. 
In het museum is de gehele expositie doortrokken 
van één gedachte: „Ons ongeschonden lichaam te 
behoeden voor verminking, herzij door acute, 
hetzij door langzaam werkende invloeden". 

Het lijkt mij daarom nier overbodig om hier nog 
eens alle werknemers op het hart te drukken: Ge
bruik toch altijd en onder alle omstandigheden 
de aangebrachte beveiligingen! 

Ook onze wetgever steunt dit streven. Immers, ais 
een voorgeschreven beveiliging niet is aange
bracht, wordt de patroon beboet. Maakt echter 
een arbeider geen gebruik van de voorgeschreven 
beveiliging op zijn machine en kan aangetoond 
worden, dat hij uitdrukkelijk gewezen is op de 
noodzaak van her gebruik der aanwezige beveili
ging, dan kan de betrokken arbeider verantwoor
delijk gesteld worden. 

De expositie van het Veiligheidsmuseum is er 
in geslaagd ons duidelijk te doen zien, dat het 
„had ik maar. . . ." en het „als ik maar. . . ." bijna 
altijd voorkomen kunnen worden door bewust te 
letten op de ons omringende gevaren. 

Wij kunnen dan ook een bezoek aan het Veilig
heidsmuseum, zowel door leerlingen, als door 
ouderen, en de veiligheidscommissie in de be
drijven, ten zeerste aanbevelen. 



Voorjaars wedstrijd 
Over de eerste IHC-wedstrijd mogen wij tevreden zijn. Van 
veei IHC-ers ontvingen wij inzendingen: tekeningen en foto s 
van aiieriei soort en kwaiiteit, zeifs tekeningen in water
verf waren er bij. 

Met genoegen kunnen we dan ook vaststeiien, dat wij na 
vier nummers van Het Zeskant het stadium bereikt hebben, 
waarbij de IHC-ers zelf stof bijdragen om onze eigen krant 
re vullen, want, zoals U weet, is het streven van de redactie: 
een personeelsorgaan door het personeel voor het personeel. 

Nieuwe gezichtspunten 
Maar ook komen door dergelijke wedstrijden verschiiiende 
dingen naar voreti, waarover wij tot nu toe geheel in on
wetendheid verkeerden. Neem de ingezonden foto's b.v.: er 
blijkt, dat er onder de IHC-ers enige uitmuntende fotografen 
zijn, wier werk aan de hoogste eisen voldoet, en dat er ook 
beginnende amateurs zijn, die veel voor de toekomst be
loven, wanneer zij zich ernstig aan hun liefhebberij blijven 
wijden. En in de IHC kunnen wij goede fotografen zo opper
best gebruiken: voor onze cataiogi, die wij over de geheie 
wereid verspreiden om aannemers en havenautoriteiten in 
aiie ianden aan onze baggersmoiens te herinneren; voor onze 
advertenties in buiteniandse technische biaden hebben wij 
eveneens goede, origineie foto's nodig. 

De amateurs in de bedrijven zeif werkzaam, krijgen veei 
meer kansen om het juiste ding op het juist moment te 
fotograferen dan een vakfotograaf, die men speciaal moet 
laten komen; hier kan de amateur de vakman heel gunstig 
aanvallen. 
Ook voor de tekenwedstrijd hebben wij een bevredigend aan
tal inzendingen ontvangen; het merendeel was niet origineel 
werk doch nagetekend van een voorbeeid, echter dikwijls 
van heel goede kwaiiteit. Wat wij zeiden over de foto
grafen geldt ook voor de tekenaars. Hoe dikwijls komt het 
niet voor, dat er op een offertemap voor een klant een mooi 
opschrift gezet moet worden, of dat er een perspectief
rekeningetje van een onderdeel gemaakt moet worden om 
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haarlem april m. 1̂ 

„IHC gedachten", ingez. d. Dingshof, Werf Conrad, Ie pr. in speciale klasse tekening-vers 



een aanbieding te verduidelijken of voor een cata
logus, en zo zijn er nog zoveel andere dingen. 

De beoordeling 
Om tot een rechtvaardige beoordeling te geraken, 
hebben de gezamenlijke redactieleden de inzen
dingen in groepen verdeeld: de foto's in de 
groepen a) gevorderden, b) beginners en c) aan
moedigingsklasse. 

In de aanmoedigingsklasse werden onder meer 
al die foto's ondergebracht, die niet door de in
zenders zelf waren ontwikkeld en afgedrukt. Wi j 

„Schoonmaak", ingez. door E . van Werkhoven, 
ƒ. & K. Smit, Ie prijs in klasse tekeningen naar 
voorbeeld uitgevoerd, onderklasse „met personen". 

hopen, dat velen zich in hun 
vrije tijd op de fotografie 
zullen gaan toeleggen (hoe 
moeilijk dit op het ogenblik 
ook nog is), het is een 
prachtige liefhebberij, die de ̂  
amateur de ogen opent voor 
de heus nog vele goede en -
schone dingen op deze we
reld. 

De tekeningen hebben we al
lereerst ingedeeld in a) ori
gineel werk en b) naar voor
beeld getekend. De groep b) 
hebben wij weer onderver
deeld in onderwerpen met 
personen en landschappen. 
Ten slotte hebben wij hier 
ook een aanmoedigingsklasse 
aan toegevoegd. 
Ten slotte maar zeker niet 
het minste, hebben we voor 
een inzending een aparte 
klasse moeten maken, na
melijk voor een originele 
combinatie van tekening en vers, die de I H C -
clubgedachte tot onderwerp heeft. 

De prijzen 
De prijzen zijn voor alle groepen: 
eerste prijs een boekwerk of abonnement op een 
tijdschrift ter waarde van ƒ 15.— 
tweede prijs, idem ƒ 10.— 
derde prijs, idem ƒ 5.—. 

In dit nummer publiceren wij enkele bekroonde 
inzendingen uit de tekeningenwedstrijd. De eerste 
prijs „Schoonmaak" is in waterverf, de kleuren 
kunnen wij helaas niet reproduceren, we hopen 
dat het zal gelukken er een behoorlijke zwart-wit 
afdruk van te maken. 
In volgende nummers hopen wij andere inzen
dingen te reproduceren. 
In het volgende nummer komen de eerste prijzen 
van de afdeling fotografie; wij zullen proberen 
daarvoor papier van extra goede kwaliteit te krij
gen, om de foto's zo goed mogelijk te laten uit
komen; het weergeven van foto's is n.1. moeilijker 
dan van tekeningen, ofschoon dit ook veel zotgen 
geeft voor tekeningen, die niet speciaal getekend 
werden om gereproduceerd te worden. 

„Haan en Hen", ingezonden door L . Stolk, L . Smit & Zoon, 
2e prijs in de klasse tekeningen origineel werk, uitgevoerd in 
Oostindische inkt. 

En hier volgen dan de prijswinnaars: 

Fotografie 
Gevorderden: 
Ie prijs: P. A. Bervoets, Werf Gusto, met 

„21 Maart 1947" 
2e prijs: Véster, Werf Gusto, liiet „Zwanen-

ouderpaar" 
3e prijs: C. de Groot, J . & K. Smit, met 

„Bloesem". 

Beginners: 
Ie prijs: F . v. d. Wijden, Werf Conrad, met 

„Kraantjelek" 
2e prijs: B. Visser, J . & K. Smit, mer „Bloesem ' 
3e prijs: F . Ouwehand, Werf Conrad, met „H/4 

P.K." 

Aanmoedigingsklasse: 
Ie prijs: J . P. Moen, Werf Conrad, met „Levens

lust". 

Tekeningen 
Origineel werk: 
Ie prijs: C. de Kluiver, L . Smit & Zoon, water

verftekening van de werf , 



OVER DE YOLKSHOGESCHOLEK 

Inrijpoort 

Hier in Noord- en Zuid-Hoiiand zijn de Voiks-
hogeschoien veei minder bekend dan in het Noor
den van ons iand, waar reeds taiioze jongeren één 
of méér cursussen aan de daar gevestigde Voiks-
hogeschoien voigden. 
Wij hebben eens uit goede bron gehoord dat de 
gemiddelde arbeider en boerenzoon in Friesland 
en Groningen heel wat meer ontwikkeld en op 
de hoogte van aiieriei sociale en cuitureie vraag
stukken zou zijn, dan hier bij ons in de buurt en 
dat dat te danken zou zijn aan het werk van deze 
scholen. Of het waar is weten wij niet. Een feit 
is wei dat degenen die er geweest zijn, er met 
groot enthousiasme over spreken. 
Wij laten nu een artikeltje volgen dat ons van 
de V.H.S. werd toegezonden: 

De Voikshogeschooi in Nederland is ontstaan uit 
het initiatief van een aantal oud-studenten, die 
in 1932 in Bakkeveen, tezamen met een aantal 
jongeren uit de landbouw en uit de ambachten, 
van de grond af aan de eerste Volkshogeschool 
hebben opgebouwd. Zij wilden daar een plaats 
scheppen, waar studenten en arbeiders, platte
landers en stedelingen, Nederlanders van alle ge
zindten, elkaar zouden kunnen ontmoeten, ter 
bespreking van de dringende vragen van het 
nationale leven, ter versterking van het saam
horigheidsgevoel, en ter vernieuwing van ons cui
tureie leven. Op deze wijze wil de Voikshoge
schooi de jonge volwassenen vormen tot waar
achtige Nederlanders, met krachtige bezieling en 
groot verantwoordeiijkheidsbesef. Zij tracht dit te 
bereiken door hen voor kortere of langere tijd te 

verenigen in cursussen, die tevens werk- en levens
gemeenschap zijn. 's-Winters worden de grote 
cursussen voor jonge mannen gehouden, waaraan 
voornamelijk plattelanders, maar toch ook steeds 
een aantal stedelingen deelnemen. 's-Zomers zijn 
er de cursussen, waar studenten en arbeiders, 
onderwijzers en jonge middenstanders samenko
men. Reeds stellen verschillende bedrijven jonge-
mensen uit het personeel in de gelegenheid aan 
de cursussen deel te nemen, zodat ook veei jonge 
arbeiders aan het werk kunnen deel hebben. In 
het voor- en najaar vinden de cursussen voor 
meisjes en jonge vrouwen plaats. 
Om de onderlinge band te versterken wordt op 
de Voikshogeschooi niet alleen geluisterd en ge
sproken, maar ook gemeenschappelijk practisch 
gewerkt in alle vormen van handenarbeid. Om te 
zoeken naar een eigen Nederlandse stijl wordt heel 
veei aandacht besteed aan gemeenschappelijke zang 
en aan voordracht en aan alles wat een zo groot 
mogelijke groep van ons volk deel kan doen heb
ben aan ons Nederlands cultuurbezit. In de lessen 
worden zowel de cuitureie en sociale geschiedenis 
van Nederland, ais de maatschappelijke vraag
stukken van het heden en de plaats van Neder
land in de wereld besproken; op de onderlinge 
besprekingen en vragenavonden komen alle vragen 
naar voren, die in de jongeren zelf leven en waar
voor gemeenschappelijk naar de beste oplossingen 
en uitwegen gezocht wordt. In het samenzijn van 
de verschillende groepen wordt niet gezocht naar 
het verkrijgen van een gemeenschappelijke over
tuiging; integendeel, duidelijk komt de betekenis 
naar voren, dat ieder' persoonlijk gedragen wordt 
door een sterk geloof en een principiële overtui
ging, maar daarnaast komt naar voren, hoeveel wij 
ais Nederlanders ook gemeenschappelijk aan 
Christelijke en Nederlandse waarden hebben en 
hoeveel wij gemeenschappelijk kunnen doen. 
Zoals in Denemarken in 1864, na de ongelukkige 
oorlog tegen Pruisen, de Volkshogeschool de stu
wende kracht is geweest in de geestelijke en cui
tureie herleving, zo kan thans ook in ons iand, 
nu wij de oorlog gewonnen hebben, maar de vrede 
nog moeten winnen, de Voikshogeschooi van 
grote betekenis zijn, wanneer zij erin slaagt de 
jongeren voldoende binding, inzicht en bezieling 

te geven. Ons iand is deerlijk gehavend, ons volk 
heeft veie van zijn beste krachten verloren, onze 
jeugd is voor een deel verwilderd, maar de roe
komst ligt voor ons en wat wij er van zullen 
maken hangt — in ai onze afhankelijkheid — 
voor een groot deel af van de houding van onze 
jongeren. Vakscholen en Universiteiten zorgen 
voor de vakopleiding — de Voikshogeschooi 
hoopt, naast gezin en kerk, mede te werken aan 
de vorming van een generatie, die de prachtige 
woorden van onze Koningin zal trachten waar te 
maken: „Wij zuilen niet rusten voor dat het grote 
doei bereikt is: dat Nederland te doen geboren 
worden, dat bewijzen moet, dat de taiioze ge
brachte offers niet vergeefs zijn geweest." 
15 jaar geleden is in Nederland het Voikshoge-
schooiwerk begonnen in Bakkeveen. Gedurende de 
bezetting heeft de Voikshogeschooi vier jaren 
lang volledig gezwegen, maar onmiddellijk na de. 
bevrijding is het werk met kracht hervat. Op de 
V.H.S. „Diependaai" in Markeio, die in 1938 tot 
stand kwam, volgden na de bevrijding de V.H.S. 
„De Zandhoeve" in Bergen en „Overcinge" in 
Haveite, zodat thans vier Voikshogeschoien in 
werking zijn, terwijl in verschillende gewesten de 
oprichting van nieuwe Voikshogeschoien wordt 
voorbereid. 

Wij zouden hier nog iets aan willen toevoegen 
wat voor beiangsteiienden uit Zuid-Holland mis
schien plezierig is om te horen, n.i. dat er in 
September '46 ook hier in de buurt een V.H.S. 
is opgericht. Midden in de duinen en bossen van 
Rockanje ligt het mooie jachtslot Oiaertsduin, dat 
voor dit doei is ingericht. 



J U B I L A R I S S E N 
N u we over een personeelsblad beschikken en 
in dit blad nog over een speciale Gusto-pagina, 
zuilen we in her vervolg ook een plaats inruimen 
voor de vermelding van de jubilea. 

O m re beginnen bij de 50-jarige jubilea memo
reren wij dan, teruggaande tot Januari 1947, het 
jubileum van M. Levering, buiten bekend gis 
Maarten Levering, op 11 Januari. Wanneer het 
ons zou gelukken de tonnen ijzer, welke hij ge
sorteerd, ingeschreven en uitgegeven heeft, slechts 
bij benadering op te geven, dan zouden wij tot 
een formidabel gewicht komen. 
Doch het gewicht van dit materiaal zou niet het 
meest sprekend zijn wat de arbeidsprestatie van 
Levering betreft. Veel meer dit; Maarten was 
hier. Maarten was daar. Maarten was overal, hij 
had hart voor zijn werk. E n dat zal voor ons 
de beste herinnering aan zijn langdurige arbeid 
zijn. 

Wi j wensen hem nog veie jaren te mogen ge
nieten van zijn welverdiend pensioen. 

Het tweede 50-jarig jubileum van dit jaar was 
dat van G. A . Duinhoven, draaier, op 1 Maart. 
Duinhoven is uit Utrecht met de overplaatsing 
van de machinefabriek op onze werf te Schiedam 
komen werken ais draaier. Hij was daar op 1 
Maart 1897 te werk gesteld. Duinhoven is een 
aii-round draaier, die vooral goed bekend is met 

het fraisen van tandwielen, wormwielen, enz. 
Ondanks zijn 66 jaren is hij nog vitaal genoeg en 
denkt er nog niet aan om zijn werkzaamheden 
te beëindigen. 

i! 

Verder kunnen wij de 25-jarige jubilea vermeiden 
van: D. van Waardenharg, aanbouwer-constructie, 
op 10 Januari. Ondanks zijn jaren klimt hij ais 
aanbouwer-constructiewerker nog even vlug ais 
een jonge kerel. Opgewekt van karakter is het 
prettig met hem samen te werken. Nog veie jaren. 
Waardenburg. 

(Vervolg in volgend nummer) 

Vacantie 
Velen onzer Limburgse werknemers hebben nog 
nooit enige tijd in onze Zuid-Hoiiandse provincie 
vertoefd, iaat staan onze werf gezien. 
Evenzo zijn velen onzer werknemers totaal onbe
kend met Limburg en ons werk aldaar. 
Daarom komen wij met het volgende voorstel: 
1. Wie van onze Schiedamse of Siikkerveerse 

werknemers wil en kan in de vacantieweek 
op 20-21-22 en 23 Augustus onze Limburgse 
werknemers huisvesten.? 

2. Wie van onze Limburgse werknemers kan op 
16-17-1,8 en 19 Augustus onze Schiedamse en 
Siikkerveerse werknemers huisvesten? 

3. Aan de afd. Personeel worden opgaven inge
wacht t/m 22 Mei, vermeldende: 
a. naam, adres en beroep; 
b. hoeveel personen men kan huisvesten, of 

\r hoeveel personen men de huisvesting 
kan verzorgen. 
(voor de montage-arbeiders kan de opgave 
geschieden door middel van het montage
bureau ter plaatse). 

Het ligt in de bedoeling, dat men, om de uitgaven 
zo laag mogelijk te doen zijn, geen pension-
prijzen in rekening brengt. 
Indien de animo groot genoeg is, zuilen wij in 
het volgend nummer het plan tot uitvoering 
daarvan ontwikkelen. 

Lezingen 
Woensdag 21 Mei: 
Lezing voor technici en bazen door den heer J . R. 
de Waard, iastechnicus der I .H.C. : Motieven en 
richtlijnen voor de sectiebouw bij de toepassing 
van de lastechniek in de scheepsbouw. 

Donderdag 22 Mei: 
Zelfde lezing ais op 21 Mei, doch speciaal voor 
de uitvoering in de fabriek. Deze lezing is op
gezet voor bazen, afschrijvers, aanbouwers en 
lassers. Echter voor de algemene ontwikkeling 
der vakkennis is iedere werknemer van Gusto 
welkom. 
Toegangsbewijzen voor beide op één der avonden 
kunnen nog aangevraagd worden bij de afd. 
Personeel. 

Vrijdag 30 Mei: 
„Het slepen op de grote vaart". Lezing door den 
Heer P. F . W. Moeton, Directeur van L . Smit's 
Internationale Sleepdienst, toegelicht met iicht-
beeiden. 
Ook voor deze lezing kunnen nog kaarten worden 
aangevraagd. 

Donderdag 19 Juni: 
zal voor onze werknemers met hun zoons van 
14-18 jaar over H E T J E U G D W E R K I N E N G E 
L A N D (Sea Cadet Corps) een lezing gehouden 
worden, toegelicht met iichtbeeiden, door Kap. 
Lt. A. Kroeze. 
Aanvraag-biijetten worden in het loonzakje van 
16 Mei ingesloten. 
Indien men speciale wensen heeft t.a.v. te be
handelen onderwerpen voor lezingen, óf wensen, 
die naast het opvoeren van de vakbekwaamheid 
culturele verhoging beogen dan kunnen deze bij 
de afd. Personeel kenbaar gemaakt worden. 
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