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,,Als 't gloeiend nat de vormen 
vindt . . . ."; zo zou een dichter mis
schien zijn vers beginnen, wanneer wij 
hem zouden vragen het tafereel op de 
voorpagina te beschrijven. Het is een 
dagelijks terugkerende gebeurtenis bij 
de Hoogovens te IJmuiden. Wij vinden 
de foto zo fascinerend, dat wij het 
plaatsje op de voorpagina er graag voor 

"benutten. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I . H . C . Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de AuteursNvet. 
Firma-redacteuren: G . Martens (Con-
rad-Stork), M. Wink (Werf Gusto). 
W. C . Boer (Dc Klop) , A. Heystek 
(J. & K . Smit), J . Koutstaal ( L . Smit 
& Zoon) en R. Lafèbre (Verscluue). 

DEZE M A A N D ^ \ EEN LAANTJE OP DE VELUWE 

Dat met een eenvoudig boxje toch een fraai resultaat be
reikt kan worden bewijst deze foto. Wanneer we er maar 
rekening mee houden dat tijdens de opname het toestel 
helemaal stil gehouden moet worden (het ene been iets 
voor het andere, adem inhouden) en dat we niet proberen 
binnen de 2,5 meter van het onderwerp te komen dan doet 
de fotowinkel de rest voor ons. 

Denk er alleen om: als U een filmrolletje koopt vertel dan 
uw leverancier waar U het wilt belichten. Een snelle film 
in een box en dan bij volle zon op het strand levert erw
tensoep. Dit is een vakuitdrukking die hoofdzakelijk wi l 
zeggen dat er niet veel van terecht komt. 
Op deze foto een leuke vlakverdeling, rechte horizon (let 
daar op) en niet te veel voorgrond. Een goed stemmings
beeld, gemaakt door mej. D. Verdonk van bureau I.H.C. 
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LEKEN BEZIEN DE ,REINA FABIOLA' 
Toen de redactie van „Het Zeskant" enige leken vroeg om 
een beschrijving van een snijkopzuiger aan het werk te ge
ven, was de bedoeling: Laat leken nu eens voor leken 
schrijven. Wij allen horen dikwijls spreken over snijkop-
zuigers, maar de scheepsbouw is zo'n ingewikkeld bedrijf, 
dat zeer velen op de werven en in de kantoren er eigenlijk 
geen notie van hebben hóé zo'n zuiger nu eigenlijk werkt. 
De technici, die wél op de hoogte zijn, zouden wij dus aan
raden dit artikel over te slaan) (Maar dat doen zij toch niet: 
lekker gniffelen, kijken wat voor dwaasheid die leken neer
schrijven). 
Op een koude, zonnige winterdag rijden wij dus naar Ant
werpen en slaan volgens onze instructies rechtsaf, in Noor
delijke richting naar de Boudewijnsluis. 
Aan onze linkerhand, langs de Schelde, herkennen wij het 
vertrouwde beeld van scheepsmasten en kranen, kranen en 
nog eens kranen. Rechts, aan de grens van de stad, verrij
zen een aantal reusachtige torenflats, zó verbijsterend lelijk, 
dat zij er bijna interessant door lijken. Nog een paar kilo
meter verder, buiten de stad reeds, zien wij automobiel
fabrieken. Duizenden splinternieuwe auto's staan hier, in 
keurige, onafzienbare rijen; van een afstand lijkt het een 
opslagplaats van Dinky Toys. En dan, eindelijk, de onmis
kenbare aanwijzingen dat wij ons doel naderen: uitgestrek
te terreinen opgespoten land en vele lange pijpleidingen. 
Een herder met een grote kudde schapen dwaalt over deze 
barre zandvlakte; wij rijden langs een bord: 

6e H A V E N D O K , BAGGERWERKEN. 

S. A . Entreprises Ackermans & Van Haaren. 

Alles wijst er op dat hier een geweldig werk wordt verzet 
en voor het eerst beginnen wij te beseffen dat de Europoort 
waarachtig niet het enige grote havenproject in de lage lan
den is! 
Bij de Boudewijnsluis ligt een sleepbootje klaar om ons 
naar de Reina Fabiola te brengen. 
Als wij onze eerste blik op de zuiger werpen, is onze reac
tie: „Enorm, wat is die groot!" 
De schipper van het sleepbootje mikt een fraaie bruine 
straal tabakssap over de railing en antwoordt lakoniek: 
„Jao, die verzet zienen grond wel, zulle!" 

Ijspegels 

Aan het dek van de zuiger hangen overal ijspegels, maar 
op de brandschone, heerlijk verwarmde brug vergeten wij 
al spoedig het winterse weer. 
De baggerbaas, die hier als een koetsier op de bok de 
zevenduizend paarden van de Reina Fabiola uit de stal van 
J. & K. Smit ment, laat koffie aanrukken en zegt: „Nou 
heren, kijk maar om U heen, dan ziet U wel hoe het gaat". 
Er wordt dag en nacht gewerkt, in drie diensten van acht 
uur. Acht uur lang staat de baggerbaas op de brug en be
heerst in zijn eentje met kalme gebaren dit machtige werk
tuig. 
Wat wij om ons heen zien is een uitgestrekt bassin, dat 
later een petroleumhaven zal worden van 14 meter diep. 
Maar draglines en andere werktuigen hebben pas de eerste 
meters grond weggegraven, op vele plaatsen steekt de 
grond nog boven het water uit. Voor de rest zal de Reina 
Fabiola zorgen. 

Water draaien 
In brede zwaaien van 46 meter laat de baggerbaas de voort
durend draaiende snijkop de grond wegvreten; de pom
pen zuigen het mengsel van zand, leem, schelpen en water 
op en persen het via de walleiding naar het stort. 
Wij staan al een paar uur op de brug als er plotseling een 
telefoon rinkelt: de man aan het stort belt op om te vragen 
even water te draaien, omdat hij ,,de straal gaat splitsen". 
„Waar is dat stort eigenlijk?", vragen wij. 
,,Maar heeft U dat dan nog niet gezien? Kijk, daar links 
van dat kerktorentje, die zwarte straal." 
Door de verrekijker kunnen wij het allemaal beter zien. 

Een uitgestrekt 
bassin, dat 
een petroleumha
ven moet worden 
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De eenzame koetsier op de bok tetnt zijn zevenduizend paarden 

Ergens, vele kilometers weg, zien wij een klein dorp, lan
delijk en vredig. En dan zien wij ook de zwarte straal die 
uit de persleiding spuit. 

Intussen draait de baggerbaas al water: de snijkop is iets 
opgehaald zodat hij nu geen grond meer hapt. En werke
lijk, na een paar minuten zien wij de zwarte straal aan het 
einde van de persleiding veranderen in een kolkende, brui
sende witte fontein. En dan zien wij ook de eenzame, zwar

te stip die bedrijvig heen en weer beweegt: de mian aan het 
stort, die in zijn dooie eentje die machtige waterstraal temt. 

Trucjes. 

Water draaien, talud draaien, het is alles draaien wat de 
klok slaat aan boord. Draaien, dag en nacht, om een haven 
voor supertankers uit te graven. 
Vroeger was dit continu werken niet zo eenvoudig, vooral 
niet bij slecht zicht. De baggerbaas vertelt ons dat er na
tuurlijk wel allerlei trucjes op waren. Zag je bijvoorbeeld 
aankomen dat het ging misten, dan bond je wat lapjes aan 
de draden die van de lieren naar de ankers leidden. Kwam 
zo'n lapje boven water, dan wist je dat je het uiterste einde 
van de zwaai bereikt had. En 's nachts kon je natuurlijk 
lampjes plaatsen, als bakens. Maar dat gaf allemaal opont
houd en werkte ook lang zo secuur niet. 
Nü is het zo dat een lange naald, gekoppeld aan het gyro-
kompas, van seconde tot seconde precies de stand van de 
zuiger aangeeft. Bovendien ziet de baggerbaas, zelfs in het 
donker of in dichte mist, door het aangloeien van lampjes 
wanneer de snijkop in het midden van de te baggeren geul 
is, of aan het uiteinde van een zwaai. 
Bij het verpalen, waarbij de gehele zuiger zes meter voor
uit gaat, kan hij dus ook zonder land of baken te zien pre
cies de te baggeren lijn volgen. 

In de kaartenkamer staat een registratie-apparaat, dat alle 
handelingen van de zuiger optekent, zodat later precies ge
analyseerd kan worden hoelang gewerkt is, hoelang het 
verpalen of het verzetten van de zijdraden geduurd heeft 
en over welke breedte de zuiger zich vrij gebaggerd heeft. 
Bij het vertrek kijken we nog eenmaal om naar de zeven
duizend trillende paarden en de eenzame koetsier op de 
bok en wij bezien dit wonder van vernuft met geheel an
dere ogen dan toen het nog aan de afbouwsteiger in Schie
dam lag. De Reina Fabiola leeft nu en heeft een kostelijke 
eetlust. Ze eet met reuze-happen! 

VRIENDELIJK 
Een dagblad (géén Amsterdamse 
krant) besloot zijn artikel over de 
door Gusto te bouwen kraaneilan
den met de dubbelzinnige samen
vatting: 
„Hoog en droog boven de golven 
zullen de mannen het werk op hun 
stalen eilanden kunnen blijven ver
richten. Ten behoeve van de lan
gere armen van IJmuiden en de 
grote mond van Amsterdam." 

DRAAIEN, 
ALTIJD MAAR DRAAIEN 
Van de heer J. J. van Rijn uit 
Abidjan, Ivoorkust (Afrika), die 
machinist is aan boord van de 
sleepboot Follyga (gebouwd in 
1949 door De Klop onder CO 67) 
ontvingen wij een brief, waaruit we 
het volgende overnemen: 

Mijnheer, 
Gaarne ontvingen wij gegevens 
voor onze S.B. 300 dieselmotor, 
deze motor is door de machinefa
briek Smit-Bolnes opgehoord tot 
303 in 1954. 
De machine is in 8 jaren niet over
gehaald of schoongemaakt, maar 
draaide nog steeds, onze compli
menten voor Smit-Bolnes. 

LUXE 
Het nieuwe passagiersschip France 
dat een dienst tussen Frankrijk en 

Amerika onderhoudt, is van de 

meest verfijnde luxe voorzien. 

Ook aan de honden is gedacht: zij 

hebben ruime kennels en een eigen 

recreatie-oord. Om de dieren ge

heel op hun gemak te stellen is 

deze honden-speeltuin voorzien 

van de door honden in Parijs en 

New York meest geliefde voorwer

pen: respectievelijk een Parijse 

straatlantaarn en een New-Yorkse 

brandblusaansluiting. 
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De broedse paashaas 

Wanneer zo tegen Pasen de winkelramen zich vullen met 
paaseieren en paashazen van suikergoed en chocolade, 
wanneer de echte eieren in de zuivelbedrijven bij duizen
den in de etalages liggen uitgestald, dan zult u zich toch 
wel eens hebben afgevraagd waarom wij Pasen met eieren 
vieren en hoe de mensen ertoe gekomen zijn een haas met 
een mand eieren uit te rusten! 
Wij kennen iemand die kippen houdt en in zijn kippenren 
destijds ook een konijn had losgelaten. Over die kippen en 
dat konijn — de arme langoor is helaas met Kerstmis ge
sneuveld — zijn heel wat sterke verhalen gedaan, maar on
danks dat heeft hij ons toch nooit verteld dat het beest 
broeds was geworden! De combinatie haas en eieren moet 
dus een andere oorsprong hebben. 
Zoals dit met de meeste volksgebruiken het geval is, gaat 
ook de geschiedenis van het paasei ver terug. De oude 
Perzen gaven elkaar deze eieren als zinnebeeld van het 
scheppingsverhaal, zoals Zarathustra hun dat had geleerd. 
Het eerste levende wezen op aarde, aldus Zarathustra, was 
een stier en deze stootte met zijn horens het wereldei stuk, 
waaruit toen alle levende wezens voortkwamen. Bij het 
aanbreken van elke nieuwe lente, wanneer de zon in het 
sterrebeeld van de stier treedt, doet zij door haar warmte 
dc starre, koude aarde springen en tovert miljoenen nieuwe 
levenskiemen daaruit te voorschijn. 
Dan was het Pasen en gaven de Perzen elkaar hun eieren 
ten geschenke. Zo ontstond het paasei in Oost-Europa en in 
de westaziatische landen. 

Mythologie 
Op een gelijksoortige manier is het paasei in de Germaanse 
mythologie ontstaan. Als zinnebeeld van de vruchtbaar
heid werd het ei geofferd aan Ostara, de godin der her
levende natuur, tijdens het Ostara- of Osterfeest in het be
gin van de lente. Ook de priesters werden met eieren be
dacht. 
Als kiem van nieuw leven moest in het ei grote levens
kracht geborgen zijn en aangezien onze voorvaderen meen
den dat deze levenskracht kon worden overgedragen, wer
den tijdens hun Paasfeest eieren over de akkers en velden 

verspreid om ze daardoor groeizamer te maken. Daarna 
mochten de eieren desnoods worden geraapt en worden 
opgegeten. Verstoppen wij ook nog niet onze eieren in de 
tuin . . . ? 
Toen het Christendom in West-Europa zijn intrede deed, 
viel het feest van de Wederopstanding van Christus met het 
heidense paasfeest samen. Alhoewel het laatste geleidelijk 
aan werd verdrongen, werd het ei als machtig symbool van 
nieuw leven gretig overgenomen. De eerste westeuropese 
Christenen zagen hierin de belichaming van het witte graf, 
waaruit Christus (het Leven) was opgestaan. Na de vasten 
werden deze eieren dan ook in de kerk gewijd en na de 
lange onthouding met grote vreugde begroet. Men ging 
elkaar eieren schenken, allerlei spelen met eieren ontston
den, vrienden en kennissen vormden tezamen maanden 
voor Pasen een zogenaamde eierpot, waarin wekelijks een 
klein bedrag werd gestort om straks grote hoeveelheden 
eieren te kunnen kopen. 

Het eiereten met Pasen vindt dus hierin zijn oorsprong. 

Germaanse haas 
Maar dan nu toch nog dc paashaas. Dit diertje is van zui
ver Germaanse oorsprong. De haas stond in dienst van 
Ostara als symbool van de steeds weer terugkerende herge
boorte van de natuur en als zodanig is hij dus wel zeer 
nauw aan het ei verbonden. Ieder jaar werden voor het 
Osterfeest jonge, in maart geboren haasjes gevangen, die 
als eerstelingen der herboren natuur aan Ostara werden 
geofferd. Ook aan deze offers maakte het Christendom een 
einde, maar ook nu weer leefde het symbool voort. Men 
ging ertoe over met Pasen voor de kinderen haasjes van 
koek, suiker of chocolade te vervaardigen en hun deze ten 
geschenke te geven. 
Men behoefde dus niet meer op paashazen te gaan jagen, 
en waarschijnlijk om dit gemis aan jachtgenot enigszins te 
vergoelijken, werden de haasjes op de akkers, in het veld, 
op het erf en tenslotte in de tuin verstopt. Zo is er ten
slotte iemand geweest die in de tuin de haas op de eieren 
heeft gezet en aldu," werden de twee natuurlijke symbolen 
der vruchtbaarheid voor ons verenigd en vereeuwigd. 
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Twee jubilarissen 

Op vrijdag, 23 maart 1962, vond de huldiging plaats van 
de Heren W. Flach en J. Stekelenburg. Zij werden door de 
Directie ontvangen en toegesproken door de heer F. Smul
ders. Spreker wees erop, dat de jubilarissen door hun 
trouw aan de werf hebben bijgedragen aan de bloei van 
de onderneming. Hij wenste hen geluk met deze feestdag. 
Als dank voor de door hen geleverde prestatie gedurende 
de afgelopen 25 jaren overhandigde spreker aan elk van 
hen een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe 

en spelde het zilveren Gusto-insigne in het knoopsgat. Ver
volgens deelde spreker mede, dat de Nederlandse Maat
schappij voor Nijverheid en Handel hem verzocht had aan 
jubilarissen het vererend getuigschrift met bijbehorende 
legpenning der Maatschappij te willen uitreiken, aan welk 
verzoek spreker gaarne voldoet. 

Hierna bleven de aanwezigen nog enige tijd bijeen onder 
het genot van een kopje koffie. 

DANKBETUIGINGEN 

Mede namens mijn vrouw betuig ik 
mijn dank aan de Directie, bedrijfslei
ders, maatschappelijk werkster. Do-
rusfonds en collega's voor de belang
stelling en de geschenken, die ik ter 
gelegenheid van mijn 25-jarig dienst
verband bij de Werf Gusto mocht ont
vangen. 

W. Flach. 

Mede namens mijn vrouw dank ik dc 
Directie, de maatschappelijk werkster, 
chef en collega's voor de vele blijken 
van belangstelling en de prachtige ca-
deau's, die ik ter gelegenheid van mijn 
25-jarig jubileum mocht ontvangen. 

F. Yogelezang. 

Langs deze weg betuig ik mijn harte
lijke dank aan de Directie, de maat
schappelijk werkster, de vaste com
missie, de personeelsvereniging, de 
schaakvereniging, het bijzondere 
fonds, de baas en mijn collega's voor 
de belangstelling en voor de fruitscha
len, die ik tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb 
mogen ontvangen. 

J. Pelgrim. 

Hierdoor betuig ik mijn hartelijke 
dank aan de leden van het Zonnewiel 
voor de attentie, die mijn vrouw en 
ik bij de geboorte van onze dochter 
mochten ontvangen. 

L . Thiele. 

Hierdoor betuigt ondergetekende zijn 
hartelijke dank aan de Directie, de 
maatschappelijk werkster, de bazen-
collega's en verder aan alle anderen 
voor de blijken van belangstelling en 
de prachtige cadeau's, die hij ter gele
genheid van zijn 25-jarig dienstver
band en tevens zijn aanstaand af
scheid van de Werf Gusto mocht ont
vangen. 

J. Stekelenburg. 

DE OUDE GARDE 

P. Kooijman. 
Op 2 maart 1962 heeft de heer F. 
Kooijman de Werf Gusto als gepen
sioneerde verlaten. Hij is van 1945 af 
als transporteur en schoonmaker 
werkzaam geweest bij onze werf te 
Slikkerveer. Op 2 februari bereikte hij 
de pensioengerechtigde leeftijd. De 
tijd om het werk neer te leggen en van 
zijn rust te gaan genieten is voor hem 
aangebroken. Wij wensen hem gaarne 
een goede levensavond toe. 
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BEDRIJFSBURGERSCHAP 
Zoals men spreekt over staatsburgerschap 
zou men in de tegenwoordige tijd ook kun
nen spreken over bedrijfsburgerschap. En 
ook daarbij zou men de vraag kunnen stel
len: voelt degeen, die in een bedrijf werkt 
zicb ook deel van de bedrijfsgemeenscbap? 
Met andere woorden, voelt bij zicb solidair 
met het bedrijf, heeft bij er wat voor over, 
voelt bij er zicb deel van? 

Verschillende punten, die we in verband met 
bet staatsburgerschap noemden, gelden ook 
voor de bedrijfburger. Naarmate een bedrijf 
groter wordt, raakt het voor de enkeling on
doorzichtiger, valt het geheel moeilijker te 
begrijpen. Er worden beslissingen genomen, 
die hij niet kan overzien; er worden doel
einden nagestreefd waarvan de zin hem ont
gaat. Het valt hem dus steeds moeilijker zicb 
werkelijk deel van een geheel te voelen. 

Een ander punt, dat eveneens door de reeds 
eerder genoemde prof. Groenman ter sprake 
werd gebracht, is dat veie mensen tegen
woordig minder in bun beroep opgaan dan 
vroeger. Een groot deel van ben is helemaal 
niet in de gelegenheid geweest dat werk te 
kiezen, wat men nu eigenlijk in zijn hart zou 
wensen. De arbeid is een middel om aan de 
kost te komen. Als men tevreden kan zijn 
met zijn werk is bet al heel wat; werkelijke 
arbeidsvreugde komt er vaak niet aan te 
pas. Daarbij komt, dat de vrije tijds-beste-
ding in bet leven der mensen (gelukkig) een 
steeds grotere plaats gaat innemen. Dat wijst 
er allemaal op, dat de band met de omge
ving waar men zijn werk beeft, losser wordt. 
Hebben we hiermee een aantal punten ge

noemd, waardoor het voor de bedrijfsburger, 
ais we hem zo nog eens even mogen noe
men, moeilijker wordt zicb een deel van bet 
geheel te gevoelen, er zijn ook nog andere 
kanten aan het vraagstuk. Het is ongeveer 
betzelfde als met bet staatsburgerschap. Hoe 
kleiner de gemeenschap, des te eerder zal 
men er zicb deel van voelen. En zo ziet men 
vaak, dat de afdeling, de ploeg, de sectie 
voor de mensen veel mper aanspreekt dan 
een groot bedrijf in zijn geheel. Met die af
deling of ploeg of sectie bestaat vaak een 
duidelijk gevoel van verbondenheid. Men 
kent elkaar; men voelt zicb deel van een 
geheel; men is solidair; men heeft er ook 
vaak persoonlijk wat voor over om de za
ken goed te doen verlopen. De rest van bet 
bedrijf vervaagt; daar staat men buiten. 

De kleinere eenheid, die men kan overzien 
is een realiteit. Maar toch betekent het be
drijf in zijn geheel ook wel wat. Men vormt 
er zicb een beeld van. Dat beeld kan in 
grote lijnen juist of onjuist zijn; bet kan een 
verwrongen beeld worden en het kan ook 
positief uitvallen. Ieder beeft zo zijn eigen 
beeld van bet geheel waartoe bij nu een
maal behoort. Als een bedrijf een bijzondere 
naam beeft, spreken degenen, die er wer
ken daar met vreugde over. 

Eigenlijk op dezelfde wijze als de staatsbur
ger het heeft, over „onze" Delta-werken. Men 
zegt ook „bij ons op de fabriek", of ,,bij 
ons op kantoor". Daarmee geeft men aan, 
dat men zicb één voelt met dat geheel. 
Men mag dus wel zeggen, dat bijna elke af
zonderlijke werker zich toch een beeld 

vormt van het bedrijf in zijn geheel. Dat kan 
een helder beeld zijn, een troebel beeld, 
soms ook een somber beeld. Voor de direk-
tie is natuurlijk belangrijk hoe dat beeld er 
voor de meerderheid van haar werkers uit
ziet. Want niet alleen, dat die werker dat 
beeld voor zichzelf heeft, maar hij brengt 
het naar buiten; hij geeft het door aan zijn 
vrienden en kennissen. Een bedrijf als ge
heel krijgt een naam. Het is prettig om te 
behoren tot een bedrijf, dat een goede naam 
heeft. Daar werk ik, zegt men dan met vol
doening. Dat is ook wat men onder bedrijfs
burgerschap zou kunnen verstaan; het ge
voel van erbij te boren, mee te werken, mee 
verantwoordelijk te zijn; wat voor die zaak 
over te hebben. 

Elke verstandige direktie zal dat besef van 
bedrijfsburgerschap trachten te bevorderen 
en als iets kostbaars voor de onderneming 
bewaken. Ook hier geldt het om, net als in 
de staat, met moderne middelen de ver
bindingen te verstevigen, zodat het beeld 
voor de enkeling positief uitvalt. Maar ook 
bier geldt, dat elk mens in het grote geheel 
van een bedrijf toch ook wel een persoon
lijke verantwoordelijkheid bezit. Hij heeft 
tot taak om te zorgen, dat het beeld dat hij 
van het geheel heeft zo zuiver mogelijk is. 
Hij kan zich daar moeite voor geven. Hij 
kan zich ook tot taak stellen om onjuiste 
beelden of opvattingen, die hij bij collega's 
aantreft, te verduidelijken. Voor ieder be
staat de mogelijkheid een aktieve bijdrage 
te leveren. Dan kan men ook hij het be
drijfsburgerschap spreken van werkelijke 
solidariteit. 

„ F R E E ENTERPRISE" 
De bedrijfsburgers van Werf Gusto 

(daarbij geholpen door collega's van 

enige andere I.H.C.-werven) hebben 

geen geringe prestatie geleverd bij de 

bouw van de CO 424, de „Free Fnter-

prise": de tewaterlating was op 2 fe

bruari van dit jaar, de proefvaart op 

14 april. Fn dat voor een schip met 

akkommodatie voor ruim 800 passa

giers en 130 auto's! 



„BASIS VOOR EFFECTIEVE VEILIGHEfDS-
OVERDRACHT DOOR DE BAAS" 

Bazen, die in hun produktie-groep vrijwel doorlopend 
gunstige ongevallen-cijfers hebben, danken hun succes aan 
verschillende wijzen van handelen. Hun „recepten" bevat
ten echter steeds 3 punten: 
1. Geef duidelijke, volledige en beknopte werkinstructies 

(opdrachten). 
2. Overtuig u ervan, dat deze instructies zijn begrepen. 
3. Houd nauwkeurig toezicht om zeker te zijn dat de in

structies worden opgevolgd. 
Nu, kan het eenvoudiger? 
U denkt dat wij het probleem te simplistisch stellen? Laten 
wij dan eens enkele steekproeven nemen uit een aantal on
gevallen-rapporten. Laten wij nu eens nagaan of de chef 
deze ongevallen had kunnen voorkomen door de genoemde 
3 gewoonten toe te passen. 
a. Metaaldeeltje drong in het oog tijdens slijpen aan een 

slijpmachine zonder veiligheidsbril. 
b. Rechterbeen ernstig gekneusd — viel tijdens hollen 

door de werkplaats. 
c. Hand verbrijzeld — bediende machine zonder de be

veiliging weer aan te brengen. 
d. Voet verbrijzeld door zwaar gietstuk — na breuk van 

hijsketting. 

Instructie 
a. Laten wij het eerste geval eens bekijken. , ,U heeft als 
baas beslist tegen die man gezegd dat hij een veiligheids
bril moest dragen aan de slijpmachine". . dus aan punt 
1 hebt u voldaan. Natuurlijk heeft de werker uw instructie 
begrepen en treft u hier geen verwijt — alhoewel het geen 
kwaad zou hebben gekund om uw instructie zo af en toe 
te herhalen om er zeker van te zijn dat hij deze had begre
pen en onthouden. 
En blik op gewoonte 3 gewoonte geeft u een enigszins on

behagelijk gevoel, is het niet? Klaarblijkelijk hebt u cr zich 
niet van verzekerd dat de man uw instructie heeft opge
volgd. Natuurlijk is het waar dat de werkers altijd wel het 
een en ander excuus vinden waarom zij de veiligheidsbril 
niet op hadden — dat ze te zwaar zijn, of te warm, of iets 
dergelijks. Ervaring in vele fabrieken, waar beslist een vei
ligheidsbril moet worden gedragen toont dat in elk geval 
een strikte verplichting van de veiligheidsbril-regel moet 
worden ondersteund door een doorlopend instructiepro
gramma en het persoonlijk aanpassen van alle brillen door 
een opticien. De eerste paar maanden mogen dan moeilijk 
voor de baas zijn, maar het effect van deze voortdurende 
gerichte „vorming" is cumulatief. 
Na een tijdje accepteren verreweg de meeste werkers in de 
fabriek de verplichte veiligheidsbril, en zal het veel gemak
kelijker zijn om nieuwelingen eraan te wennen. 

De eerste keer al 
b. Nu het tweede ongeval. U zult zeggen, „ieder verstan
dig mens weet, dat je niet als een gek door een werkplaats 
kunt rennen." Best mogelijk. Maar of ze het nu wèl of niet 
weten, is het niet de plicht van de chef om er op toe te 
zien dat er in zijn afdeling niet wordt gehold? Het is waar
schijnlijk dat dit slachtoffer dit al eens vaker heeft gedaan 
voordat hij gewond werd, en waarschijnlijk heeft u dit ren
nen al vaker gezien. Het zou veel eenvoudiger zijn geweest 
als u hem de eerste keer al ter zijde had genomen en hem 
er op een vriendschappelijke, doch nadrukkelijke manier 
op had gewezen hoe gevaarlijk het was. Leg hem uit dat, 
hoe u ook zijn werklust apprecieert, een rustige en constan
te werk-wijze beter resultaten heeft. De 3 genoemde ,,vei
ligheids-gewoonten" zullen de chef zeker helpen om onge
lukken als deze te verminderen. 
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Juiste beveiliging 
c. I n het derde ongevallenrapport zien we een man wer
ken aan een machine waaraan de beveiliging ontbreekt. 
Hebt u hem ooit verteld waartoe deze beschermingen die
nen? Drukt u elke werker altijd op het hart, dat er aan 
geen enkele machine mag worden gewerkt zonder de juiste 
beveiliging? Streeft u ernaar iedere werker te trainen om 
iedere keer bewust zijn beveiliging te inspecteren voordat 
hij zijn machine aanzet? Hebt u nagegaan of iedere man 
uw instructies en het doel ervan door en door heeft begre
pen? En controleert u later weer of hij uw instructies op
volgt? 

Goed leiderschap 

d. Het vierde rapport vermeldt een voet die verbrijzeld 
werd, toen een hijsketting brak. Wat was hier verkeerd? 
Klaarblijkelijk werden de drie genoemde grondbeginselen 
van goed leiderschap niet gevolgd. Waarom zoudt u ieder 
nieuw ongeluk niet als een uitdaging beschouwen, als een 
aanmaning om uw methoden ter bestrijding van ongevallen 
te herzien en vast te stellen wat er gedaan kan worden om 
dergelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen? 
Veronderstel dat wij onze zelfkritiek richten op het geval 
van de ,,aanpikker" die werd verminkt doordat de hijs
ketting brak. Heb ik er met voldoende nadruk op aange
drongen dat bij werkzaamheden met dergelijke zware giet-
stukken, ieder man veiligheids-schoenen draagt? Heb ik de 
„aanpikker" geleerd om voldoende ver van de last te gaan 
staan, voordat hij de kraandrijver het hijs-sein geeft? En 
wat heb ik hem geleerd over de keuze en het gebruik van 
hijskettingen en lengen, hoe de kettingen te beoordelen en 
te letten op maximum-belasting, hoe deze te inspecteren 
op tekenen van scheuren, slijtage, rek, enz., hoe korte 
„tweesprongen" te vermijden met een grote hoek tussen de 
parten, zodat hierin te grote spanningen optreden? 

Zelf-kritiek 
Indien we onze ongevallen-preventie-methoden maar steeds 
weer bij iedere gelegenheid vernieuwden door gezonde zelf
kritiek en de eerder genoemde basisformule op iedere 
werkwijze en op ieder werknemers zouden toepassen, dan 
zouden we de industriële ongevallen aanmerkelijk vermin
deren. 
Geen andere persoon in het hele bedrijf kan deze dingen 
zo effectief doen als de baas. Hij is de man die ieder uur 
van de dag in contact is met de werkers. Hij is de man die 
ten slotte verantwoordelijk is voor hun werk-methoden. 
Het is doorgaans de baas, die de opdrachten geeft en toe
ziet dat deze instructies worden opgevolgd. De President-
Directeur kan dat niet doen. De directeur kan dat niet 
doen. Evenmin kunnen de bedrijfsleider, de afdelings-chef 
en de veiligheids-functionaris dat. Maar de directe chef 
kan dat wèl! 

Drie gewoonten 

Zo ziet u dat de veiligheid van al uw werkers in uw hand 
is. Of zij voortgaan zonder letsel te werken — en of scha
degevallen voor het bedrijf zullen uitblijven — hangt af 
van uw manier van leiding geven aan deze mensen. 
Bent u van plan zulke „kleine zaken" te negeren als hen 
te waarschuwen tegen rennen door de werkplaats, omdat 
ze wel beter zouden weten? Of vat u elk afzonderlijk werk 
in uw afdeling op als één van uw verantwoordelijkheden 
als chef en ziet u er op toe dat iedere werknemer elke taak 
op de veilige manier doet? 
Hoe kunt u uw aanpak veranderen, zodat uw mensen 
worden doordrongen van de noodzaak om beveiligingen 
intact te houden? 
Hoe? Met dat recept van die 3 ,,gewoonten". 
Overtuig u ervan dat zij uw instructies begrijpen. 
Instrueer uw mensen in veilige werkmethoden. 
En let er dan op dat ze deze instructies altijd navolgen. 
Het is eenvoudiger dan u denkt 

Naar een publikatie van de National Safety Council, U.S.A. 
Redactie 

Uitgave en copyright 
Veiligheids instituut, Hobbemastraat 22, Amsterdam 
Tel. (020) 736414. 
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BEMETEL EXAMENS 

UIT ONS MIDDEN 

IN DIENST GETREDEN 

1-3-62 Mej. C. J. Jense, kantoorbediende Hollerith. 

1-3-62 Mej. H . J. W. Oosterwaai, typiste Correspon
dentie. 

5-3-62 A . de Nijs, omschoier-gutser S.B. 

5-3-62 Mevr. A . Tromp-Zweistra, werkster. 

12- 3-62 A . Arias Rodriguez, eiectriciën Onderhoud. 

13- 3-62 J. Siersma, omschoier-boorder M.B . 

15-3-62 J. Wattimena, lasser S.B. 

19-3-62 G. G. V. d. Heiden, leerling scheepsbouwer S.B. 

19-3-62 H . A . Olivieira, hechter/lasser S.B. 

19- 3-62 D . A . Mayer, hechter/lasser S.B. 

20- 3-62 S. Orlandini, harswerker Polyester 

29-3-62 J. Eskens, lasser S.B. 

Aan de in de maand januari 1962 gehouden Bemetel-
examens is door een aantal leerlingen van onze Bedrijfs-
school deelgenomen. De hieronder vermelde leerlingen heb
ben het examen in het achter hun naam vermelde vak met 
goed gevolg afgeleegd. 

Scheepsbeschieten. 
Ijzerwerken/afschrijven. 
Ijzerwerken/afschrijven. 
Ijzerwerken/afschrijven. 
Plaat- en konstruktiewerken. 

G. Meeder 
S. S. Schellingerhout 
M . Ligthart 
J. W. Seijkens 
J. Th. H . Egging 
Onze hartelijke gelukwensen aan de geslaagden! 

GEHUWD 

15-3-62 G. M . Bodde en A. M . van Rijn. 

GEBOREN 
22-2-62 Edith, dochter van H . Kok en N . Kok-v. d. 

Giesen. 
25-2-62 Hendrik Johannes, zoon van J. v. Veen en M . 

v. Veen-Koster. 
3-3-62 Ilonka Janet, dochter van G. Molendijk en H . 

Molendijk-de Leeuw. 
12-3-62 Joke Johanna, dochter van L . Thiele en M . 

Thiele-Czerwinski. 
18-3-62 Wilhelmina, dochter van S. Mulder en C. J. 

Mulder-V. d. Giessen. 

DE KOMENDE 
VLAGGETJESDAGEN 

Het begin van de nieuwe haringteelt is vastgesteld op 21 mei a.s. Dat wil dus zeggen, 
dat de vlaggetjesdagen op zaterdag, 19 en zondag, 20 mei worden gehouden. 
Het accent der viering valt dit jaar op Vlaardingen. Een uitgebreid programma voor 19 
mei is in voorbereiding. 
Er wordt naar gestreefd 's morgens in het „ R E E D E R S H U I S " aan de Westhavenkade 
het Nationaal Visserijmuseum officieel te openen. 
's Middags zal o.a. worden opgevoerd het openluchtspel: ,,De Zee: het venster van 
Vlaardingen", waarin is opgenomen een huldiging van de bemanning van de V L 132, 
die verleden jaar de best verzorgde haring van de Vlaardingse vloot aanvoerde. Gast-
schepen van andere havens zullen aan het festijn luister bijzetten. 
Scheveningen en IJmuiden (waar de Katwijkse vloot ligt) bepalen zich dit jaar tot de 
viering van de „Oud-Hollandse Vlaggetjesdag", hetgeen wil zeggen het rijk pavoiseren 
van de vloot met een passende omlijsting. 
Op 21 mei vertrekt de vloot uit Scheveningen, Vlaardingen en IJmuiden naar de vis
gronden. Dan begint de jacht op de Hollandse Nieuwe. 
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BIJEENKOMST GEPENSIONEERDEN 
Er is door onze maatschappelijk werkster en haar assisten
ten weer heel wat werk verzet om onze gepensionneerden 
met hun dames een prettige en gezellige middag te bezor
gen. Zaal huren, progamma vaststellen, zorgen voor con
sumptiebonnen, voor sigaren en cigaretten, voor vervoer, 
voor dit en voor dat. Maar het eindresultaat van al deze 
beslommeringen is dan ook een prettige middag geweest. 
Op 28 februari 1962 stroomde tegen 2 uur de grote zaal 
van Musis Sacrum te Schiedam vol met mensen, die jaren
lang bij de Werf Gusto hebben gewerkt. Mensen, die elkaar 
misschien zo nu en dan op straat wel eens tegenkomen en 
dan een praatje maken, maar die elkaar toch maar zelden 
in zulk een massaal verband ontmoeten. Deze middag za
gen zij elkaar allemaal en het was dan ook al direct één 
grote familie. 
De middag werd geopend door de heer F. Smulders, die 
zeide het op prijs te stellen weer even te kunnen toeven 
in het midden van zovele oude-getrouwen, die zoveel heb
ben bijgedragen tot de groei en de bloei van de Werf 
Gusto. Hij sprak de hoop uit, dat de gepensionneerden en 
hun dames een prettige middag zouden hebben. 
Daarna was het woord aan de Heer en Mevrouw van de 
Loos, voordrachtkunstenaars, die met hun voordrachten de 
aandacht van hun publiek gespannen hielden. Fr was bij 
die voordrachten van alles: een traan en een lach. De uit
beelding van de in de voordrachten optredende types was 
bijzonder goed. Na ieder nummer klaterde een hartelijk 
applaus op. Met een onderbreking van een pauze van een 
half uur hebben de Heer en Mevrouw van de Loos onze 
gepensionneerden tot bij half vijf weten te boeien. 
Aan het einde van de middag heeft de personeelchef de 
beide uitvoerenden de dank van het publiek overgebracht 
en hen een geschenkje in de vorm van een doos bonbons 
en een kistje sigaren aangeboden. Fen gul applaus uit de 
zaal onderstreepte dit dankwoord. 
De pauze was bijzonder geanimeerd. Oude bekenden zaten 
met elkaar te praten en velen gingen van tafel tot tafel, 
overal bekenden begroetend. Fen hand wordt gedrukt, een 
schouder beklopt. 
We weten ons de tolk van de gepensionneerden, wanneer 
we hier naast een woord van dank aan de Directie, die 
deze middag mogelijk maakte, ook een bijzonder woord 
van dank richten tot Mevrouw Bebelaar en haar assisten
ten, die alles voortreffelijk geregeld hebben. 

UITSLAG VERKIEZING JEUGDRAAD-1962 

De verkiezing werd gehouden op 8 maart 1962. 

Totaal uitgebrachte stemmen: 34 
ongeldig 1 

33 geldige stemmen 
Uit de hieronder genoemde candidaten moesten max. 5 
jongens worden gekozen: 

L . Mos kreeg 
A . C. Dekker 
P. Hoppe 

' T. Korporaal 
T. Krowinkel 
C. Mulder 
F . Nijman 
P. Scholte 
J. Speelmeyer 
G. de Vette 
W. van Vooren 

Gekozen werden dus: T. Korporaal 
G. de Vette 
A . C. Dekker 

Uit de leiding werd gekozen A . F. Bruinsma. 

6 
14 
11 
21 
14 
12 
9 
4 

11 
17 
13 

stemmen 

T. Krowinkel 
W. van Vooren 

' p g e r u i m d sta,a.t n e t j e s 

Dc actie „Opgeruimd staat netjes" gaat nog steeds door. 
Is het niet merkwaardig, dat deze actie geheel aansluit bij 
de propaganda, die door het Veiligheidsinstituut wordt ge
maakt voor het netjes houden van terreinen en werkplaat
sen? Zie maar eens naar het hieronder afgedrukte veilig
heidsplaatje. Opgeruimd staat niet alleen netjes, maar het 
bevordert tevens de veiligheid. 

opruimeii 
voorkomL 
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BABYLONISCHE ASPECTEN 

Thans, nu de Europese eenwording steeds meer op de 
voorgrond treedt, worden wij zonder het te willen of te 
weten met de neus op de feiten gedrukt. Het Nederlandse 
bedrijfsleven maakt steeds in geruime mate gebruik van 
buitenlandse werkkrachten. Met het binnenhalen van deze 
buitenlanders komt tevens het probleem aan de orde, dat 
op diverse plaatsen in ons land reeds aanleiding tot botsin
gen heeft gegeven en waarmede plaatselijke autoriteiten 
en de politie zich moest bemoeien. 
Welk probleem is dat? Het verschil in zeden en moraal. 
Maar ook het elkander niet kunnen verstaan en begrijpen. 
De grondoorzaak van de moeilijkheden, die zich ten laan
zien van buitenlandse arbeidskrachten voordoen, is het 
taalprobleem. 
Dit taalprobleem is niet nieuw. In Polen is reeds in het 
jaar 1887 een leerboek verschenen van een algemene inter
nationale taal, onder pseudoniem uitgegeven door Dr. 
Esperanto. De schrijver was de in 1859 geboren L . L . Za-
menhof, aan wie door zijn moeder steeds was voorgehou
den, dat alle mensen broeders zijn en die in zijn geboorte
plaats Bialystok vaak werd gegrepen door de onderlinge 
twisten en onenigheden van de daar wonende en werkende 
arbeiders van verschillende nationaliteiten. Hij wilde aan 
die onenigheden, die grotendeels ontstonden doordat de 
mensen elkaar niet verstonden en dus niet begrepen, een 
einde maken door het creëren van een taal, die allen zou
den kunnen verstaan, het Esperanto. Deze taal is nu reeds 
75 jaar in gebruik. En wij moderne mensen, wij , die de 

wereld met onze moderne verkeersmiddelen zó klein heb
ben gemaakt, dat we in luttele uren van werelddeel tot 
werelddeel kunnen gaan, wij staan figuurlijk gesproken 
met onze mond vol tanden als wij iemand over de grens in 
ons midden hebben. Onze internationale begripsuitingen 
bestaan uit schouderophalen, ja en neen knikken en — om 
aan te tonen, dat we het goed menen — lachen. 
De reeds 75 jaar in gebruik zijnde wereldtaal Esperanto is 
nog niet in voldoende mate gemeen goed geworden onder 
de arbeiders. Toch is dat juist de wens van de ontwerper 
Zamenhof geweest, want in de brieven van Zamenhof 
(Leteroj de Zamenhof, I I , pag. 263) staat; „Het terrein, 
dat gij voor uw arbeid hebt gekozen, is zeer belangrijk. 
Misschien is voor niemand in de wereld onze demokratise 
taal van zoveel betekenis als voor de arbeiders en ik hoop, 
dat vroeg of laat de arbeidersklasse de krachtigste steun 
zal zijn voor onze zaak. De arbeiders zullen niet alleen het 
nut van esperanto ondervinden, maar zij zullen ook, meer 
dan anderen, het wezen en de idee van het esperantisme 
aanvoelen." 
Esperantisten zijn geen nieuwe fantasten, maar praktische 
idealisten, die met beide benen stevig op de grond staan 
te midden van de werkelijkheid. Esperanto brengt niet 
alleen de gedachten bijeen maar bovendien en bovenal de 
harten. Aan ieder die dit leest de welgemeende raad: Neem 
kennis van esperanto; morgen zoudt U het zelf wel eens 
nodig kunnen hebben. 

L . C. V. d. M . 

NOOT VAN DE REDACTIE: 

Bovenstaande ontboezeming ontvingen wij van een van onze medewerkers. We mogen 
evenwel de waarde van het Esperanto als communicatiemiddel met de buitenlandse 
arbeidskrachten niet te hoog aanslaan, zolang het Esperanto niet in alle landen als 
verplicht leervak op de lagere scholen wordt onderwezen. We zijn er van overtuigd, dat 
er onder onze buitenlandse medewerkers er niet één is, die Esperanto spreekt of schrijft. 
Indien deze arbeiders buiten hun eigen landstaal nog een andere taal spreken, dan is het 
een taal, die zij tijdens hun tewerkstelling in een ander land hebben geleerd. 
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Tewaterlating „ D A N I E L L E V." 

Foto 7 ; Voor het van stapel lopen van de „Danielle V." is grote belangstelling. 

Foto 2: W. Bravenboer is niet alleen een bekende hardloper, hij weet ook hard te 
slaan! Samen met A. den Butler sloeg hij de laatste beletselen aan bakboord weg. 

2 4 

Foto 3: Met een krachtige zwaai gc .Fej. Danielle Vincenzini 
de champagnefles tegen de boeg. Het was een „schuimende" doop! 

Foto 4: De reder en de beide charmante doop-„sterren" van de twee vrachtschepen, 
die vrij kort achter elkaar bij LSZ van stapel liepen. 

NOG EENS DEZE MAAND : LAAT OOK IN DE WINTER DE SLUITER KLIKKEN 

Laat óók in de winter de sluiter klikken! 

Het moet wel een koud huis zijn, waarin de heer A . den 

Boer van L.S.Z. woont! Maar hij dankt er een alleraardig

ste foto aan. Hij heeft zijn Silette met flits tot 11 gediafrag-

meerd. Mede door de heldere zon, die recht op de ruit 

scheen, werden deze fraaie ,,vorstvarens" keurig op de ge

voelige laag gebracht. Wij zouden misschien een iets lagere 

positie wat meer naar links hebben ingenomen om de foto 

precies door de raamkozijnen te laten omlijsten. Dan staat 

ook de Sanseveria recht. Die had trouwens ook wel iets 

lichter kunnen zijn. Maar dat is een kwestie van smaak. 

Dit technisch grappige sfeerplaatje is ons ƒ 5,— waard! 
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De hoge huizen in Hong Kong zijn gebouwd 
in de stiji van de Rotterdamse Lijnbaanfiats 

WIE VERRE REIZEN DOET 

KAN VEEL VERHALEN 
E E N V E R H A A L U I T H O N G K O N G 

Wij ontvingen onlangs een brief van een goede rela
tie, de heer Pasteuning, die in dienst van Bureau Ve
rkas met zijn gezin naar Hong Kong is verhuisd. 
Er zijn verre reizigers, die alles heel vanzelfsprekend 
vinden en er dan ook ternauwernood over vertel
len. Anderen beleven alles intens en als hun verhalen 
loskomen dan wordt elke toehoorder er door ge
boeid. De heer Pasteuning is zo'n geboren verteller. 
Hong Kong is een klein eiland vlak voor het Chinese 
vasteland van Mao-Tse-Toeng. Het is een Britse 
kroonkolonie; waarschijnlijk de enige ter wereld, die 
niet naar zelfstandigheid verlangt. Een merkwaardig, 
heel dicht bevolkt wereldje, waar 3 millioen mensen 
wonen. Dit betekent: miaar 1 km^ voor iedere 3750 
inwoners. 

Denk niet, dat het „droge" kilometers zijn, want heel 
veel inwoners van Hong Kong wonen op kleine boot
jes, waarvan de afmetingen veelal niet groter zijn dan 

Pagode in de Tiger Baim Garden 
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4 X 1,30 m. Op die bootjes worden ze geboren, leven 
ze en sterven ze. Dit vreemde eiland, het enige con
tact met geheimzinnig China, heeft nog een ander 
interessant aspect. Er zijn maar liefst 5600 fabrieken, 
die Hong Kong tot een formidabel centrum van in
dustrie hebben gemaakt. 

Er komt nog heel veel onvoorstelbare armoede voor. 
Maar er zijn plannen hierin verbetering te brengen. 
I n de komende vijf a zes jaren denkt men een bedrag 
van 580 maljoen gulden te besteden aan waterwerk
tuigen, landaanwinning, huizenbouw, ziekenhuizen en 
scholen. 

De heer Pasteuning vertelt ons in zijn brief dat de 
instelling van de Chinezen in Hong Kong weliswaar 
Engels heet te zijn, maar puur Chinees is, hoewel het 
Amerikaans lijkt. De zakenlieden spreken (Ameri-
kaans)-Engels, dragen Amerikaanse costuums en r i j 
den in dito auto's. Hun zonen studeren in de States 
of in Engeland. 

Maar nu de andere kant van de medaille: Kindertjes, 
die de hele dag matjes vlechten; ook op zaterdag en 
zondag. Oude vrouwen, die het sjouwwerk op de 
bouwwerken doen. Rikshaws, die nog altijd een vrij 
goedkope en snelle wijze van vervoer zijn. Waar wij 
een dragline zouden gebruiken is hier nog vaak alles 
handwerk. Maar met duizend Chinezen, die dag en 
nacht doorwerken, verzet je óók een hele berg. 
Er staan flats in de stijl van die van de Lijnbaan, wel
licht niet zó mooi en wat sanitair betreft simpeler. De 



ca. 10—15 verdiepingen worden hier in 7—8 maan
den gebouwd. De plaats echter waar je kunt bouwen 
is zo beperkt, dat een gebouw hier niet ouder wordt 
dan dertig jaar. Dan wordt het afgebroken om er 
een hoger en moderner voor in de plaats te zetten. 
De volgende aanhaling uit de brief van de heer 
Pasteuning willen wij U niet onthouden: 
„Wij hebben hier thuis twee amahs (dienstmeisjes) 
„waarvan de oudste de dienst in huis uitmaakt. Een 
„halve dag in de week vrij (en daarmee zijn we al 
„erg modern) en verder de hele dag wassen en huis-
„houden. 
„No-iron vinden ze gek, alles wordt gestreken, tot 
„mijn sokken toe. En elke dag zijn er weer schone, 
„licht gesteven servetjes. Wij hebben gelukkig één 
„engels sprekende amah. Maar elke r spreekt ze als 
,,een 1 uit. Je krijgt dan te horen: „Mastel dlink 
„some mole beel? Only Calsbelg!" 
De kinderen van Pasteuning hebben het best naar 
hun zin. Ze zitten op een school, die min of meer in
gesteld is op niet-engels sprekende kinderen. 
Over de werven schrijft hij, dat ze zeer goed uitge
rust zijn. Over het algemeen niet groot, maar van alle 
markten thuis. Ze kunnen elk soort werk behandelen. 
Het havenbeeld is altijd weer boeiend. 
Een van de merkwaardigste bezienswaardigheden is 

Ze worden er geboren, 
leven er en sterven er.... 

de Tiger Balm Garden. Dit is een soort „Efteling". 
opgericht door de maker van een in deze streken be
roemde zalf. Hi j is hier heel rijk van geworden. De 
Chinese sprookjes, die in deze tuin uitgebeeld wor
den zijn enorm griezelig. Onze sprookjes zijn al vaak 
niet zo vriendelijk, maar ze halen het niet bij deze 
Chinese voorstellingen, lazen wij in de interessante 
brief. 
Wij zullen er vast nog veel meer van de heer Pasteu
ning ontvangen en zo mogelijk zullen wij U over zijn 
ervaringen nog wel eens vertellen. 

En de boer, hij ploegde voort 

SCHAKEN 
UIT EN 

THUIS 

A l vormen wij in I.H.C. Holland een hechte eenheid, 
voor een sportieve onderlinge krachtmeting blijft 
altijd plaats. Vennoot Verschure en het I.H.C.-kan
toor hebben dat nu eens op het schaakbord gedaan, 
en het is iedereen bijzonder goed bevallen. Er is zelfs 
vastgesteld dat het aardig zou zijn, hieraan verdere 
uitbreiding te geven met medewerking van schakers 
bij andere vennoten. 

Er zijn twee speelavonden geweest. Voor de eerste 
kwamen de Hagenaars naar Amsterdam, van waaruit 
zij met een fikse nederlaag door de nacht weer naar 
huis reisden. 
Hetzelfde lot trof echter de Verschure-schakers, toen 
zij enkele weken later naar Den Haag kwamen voor 
de tweede schaakavond. De l.H.C.-schakers kregen 
hun revanche. 
De uitslagen van de wedstrijden zijn: 
in Amsterdam: 
Mansheym—ir. v. d. Gaag 
Eering—v. Mierlo . 
Gildemeester—Tubbing 
de Greef—Brouwer 
Galavazi—Schreuder . 
Pohner—Lammerée 
in Den Haag: 
ir. V. d. Gaag—Mansheym 
V. Mierlo—Munnik 
Tubbing—Eering . . . 
V. Dieten (inv.)—Galavazi 
Schreuder—Mackay . . 
Bisschop (inv.)—Advokaat 

1/2—1/2 
1/2—1/2 

1 - 0 
1 - 0 
1—0 
1 - 0 

O 
O 

1 
1 
1—0 
0—1 
0— 1 
1 - 0 
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DE EITJES 
De huizen langs de haven van 
Sliedrecht geven uitzicht op de 
wereld: er liggen bakken, zuigers 
en molens die overal ter wereld 
voor grote karweien ingezet kun
nen worden en men ontmoet er 
mannen die de straten van Kaap
stad, Sydney of Tampico kennen 
als hun broekzak. 
Die huizen zelf zijn echter klein, 
gebouwd in een tijdperk toen 
Hollandse knusheid nog gety
peerd werd door bedsteden en 
kleine vensterruitjes. 
I n één van de huizen woont de 
heer A . K. Nederlof, lasser bij 
De Klop. Zijn huis is gezellig, 
buitengewoon gezellig zelfs, maar 
met die bedsteden-knusheid 
heeft hij afgerekend: de bedstee 
is gesloopt en de vrijgekomen 
ruimte is verrijkt met een fraaie 
boog, zodat de zitkamer er eens 
zo groot door lijkt en hij heeft 
zelf een serre aan het huis ge
bouwd. Toch woont zijn gezin 
niet ruim, want er zijn vele kost
gangers in huis, tot zelfs op zol
der en de heer Nederlof brengt 

ZIJN UIT 
een groot deel van zijn tijd bij 
hen door. Het kost mevrouw 
Nederlof dikwijls moeite om 
hem van die zolder weg te kr i j 
gen voor de koffie of voor het 
eten, maar zij is een gezellige, 
goedlachse vrouw, die gelukkig 
begrip heeft voor de hobby van 
haar man: het kweken van tro
pische vogels. 
Wat Kors Nederlof in een paar 
uur over die hobby weet te ver
tellen zou boekdelen vullen en 
dat hij weet waarover hij het 
heeft bewijzen de bekers en me
dailles, die hij op tentoonstellin
gen heeft gewonnen. 

Kweken is de kunst 
Het valt de bezoeker direkt op 
dat de techniek en de logica die 
Kors Nederlof als goed vakman 
tot een tweede gewoonte gewor
den zijn, ook in zijn hobby tot 
uitdrukking komen: de vele 
kooien zijn degelijk gebouwd en 
keurig genummerd, het gedrag 
van de vogels wordt bijgehou
den met boekhouders-nauwkeu
righeid, alles is brandschoon, er 
is zelfs een keurige ziekenkooi 
en op wetenschappelijke wijze 
wordt door terugkruisingen ge
tracht de stamouders van het 
japanse meeuwtje, een pure 
kuituurvogel, te ontdekken. 
Want dat kweken, daarin schuilt 
de voldoening van het houden 
van vogels. Vogelhouders heb
ben een grote dosis toewijding 
nodig, debroedkooien en voliè
res moeten schoongehouden 
worden, de nesten moeten ge
controleerd worden, er zijn tien

tallen tijdrovende karweitjes te 
doen. En de vogelhouder kan 
nooit n:et vakantie gaan, want 
wie zou er voor de dieren zor
gen. 

Veelkleurig palet 

Daartegenover staat het genot 
van uren lang de gevederde 
vrienden te bestuderen en hen te 
horen juichen als de zon op
gaat. 
Maar Kors Nederlof, de negen
tig andere leden van de Slie-
drechtse vereniging „De Vogel
vriend" en duizenden andere 
vogelliefhebbers hebben daar
aan niet genoeg. 
Zij gebruiken de zebravinken, 
de zilverfasanten, de bronze-
mannetje, de zilverbekjes en de 
japanse meeuwtjes als verf op 
een palet, waarmee zij door 
kruisingen steeds weer nieuwe 
schakeringen weten te scheppen. 
Zij werken met levend mate
riaal, zij experimenteren met 
erfelijkheidsfactoren, met voe
ding en met de individuele ge
woonten van de vogels. Zij 
experimenteren met het leven 
en zó voelen zij zich dicht bij de 
natuur en bij de bron van alles 
wat leeft en groeit. 
Als Kors Nederlof een spits-
staart bronzeman en een ja-
pans meeuwtje aan het kruisen 
is, ziet hij overdag in de vlam 
van zijn lasapparaat de paring-
dans van de diertjes; als de 
eitjes gelegd zijn pijnigt hij zich 
met de vraag of ze wel bevrucht 
zijn en of hij wel voor de juiste 
voeding gezorgd heeft. Dikwijls 
zijn er teleurstellingen, maar het 
gebeurt ook dat zijn dochter 
hem tegemoet komt als hij van 
de werf komt en juicht: „De ei
tjes zijn uit!" 

Dan moet mevrouw Nederlof 
's avonds nog dikwijls roepen: 
„Kors, kom nou, het eten staat 
op tafel." 
Kors Nederlof is een gelukkig 
mens. Hi j gaat geheel op in zijn 
hobby en vertelt erover met zó
veel genoegen, kennis en liefde, 
dat wij nu een kooi aan het t im
meren zijn. Bij die kooi komen 
een paar gemakkelijke stoelen, 
want wij hopen op veel bezoek 
van vogelliefhebbers, mensen 
die gezellig en veel over hun 
hobby weten te vertellen! 
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