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ZIT NIETS MEER IN...!
Zo nu en dan tref i k een van m'n beide zonen ergens heel
stil i n een hoekje van de kamer aan. Deze rust is zo ongewoon, dat de argwanende vader ook i n dat hoekje duikt.
I n negen van de tien gevallen blijkt de zoon dan een van
de familie-foto-aibums te pakken te hebben. Met intense
aandacht wordt het verleden dan steeds weer beleefd.
Wij nemen aan dat dit meisje het dochtertje is van de heer
F. F. M . v. d. Wijden, die op de tekenkamer van ConradStork werkt. Niet alleen de ouders, maar ook het meisje
zélf zullen deze foto nog vaak met genoegen bekijken.
Een goed bekeken scherpte, dichtbij opgenomen met een
diafragma waardoor de vaak storende achtergrond mooi
vervaagd is. Uitstekend ontwikkeld en afgedrukt.
Als het een reclame moest worden voor de limonadefabrikant: het etiket loopt nét uit de scherpte!
Geg.: Xenar 7.5 - 1/100 sec. - diaf. 8.
Adox R 14 - licht geelt. - liford Multigrade.

WALSJES OP EEN PROEFVAART

Nog slechts zelden zal een schip van één onzer werven zich
tijdens zijn proefvaart zó vrolijk walsend naar zee hebben
begeven! Het water was weliswaar kalm toen de CO 424,
de Free Enterprise op 14 april de Nieuwe Waterweg afvoer, maar uit de vele luidsprekers aan boord schalde opgewekte muziek. D i t is immers een schip voor vrolijke
mensen, voor vakantiegangers en dus diende ook het
luidsprekersysteem beproefd te worden.
Toen de Free Enterprise zijn neus buiten de pieren stak
zweeg de muziek, want toen waren ernstiger technische beproevingen aan de beurt. E r was trouwens geen muziek
meer nodig, want het schip begon al direkt zélf te walsen:
het was een mooie zonnige dag, maar er stond een stevige
bries.

overal de aandacht trekt. Het is, i n de ware traditie van
de I . H . C , weer een bijzonder schip. I n het vakantieseizoen zal het per etmaal vier retourreizen maken tussen
Calais en Dover, met 120 auto's aan boord en ruim 800
passagiers. Voor een dergelijke dienst kan men niet zo maar
een willekeurig schip gebruiken, want al die auto's moeten
het schip zo snel mogelijk kunnen binnenrijden en weer
verlaten. E r varen namelijk meer schepen op deze route
en voor ieder van hen is er slechts anderhalf uur beschikbaar tussen aankomst en vertrek.

N u kan men een schip ontwerpen dat i n anderhalf uur
véél meer dan 120 auto's kan laden en lossen, maar de
douane- en immigratiediensten i n Calais en vooral i n Dover, kunnen er i n die tijd eenvoudig niet meer verwerken.
De ontwerper van het schip, de heer W. Ayers, stond op de De manier waarop de auto's in de twee garages worden ondergebracht is uniek en zeer ingenieus bedacht. Zoals bij de
brug toen de Free Enterprise de pieren uitvoer. Het moet
voor een scheepsbouwer altijd weer een spannend ogenblik meeste veerboten rijden de auto's het ruim binnen via een
zijn, te voelen hoe zijn geesteskind reageert op de eerste deur i n het achterschip. Op de Free Enterprise zijn de gagolven. Men kan nóg zoveel berekeningen maken en mo- rages op het hoofddek en het shelterdek, die met elkaar
delproeven nemen, het karakter van een schip toont zich in verbinding staan door hellingen. De auto's rijden binnen
in de richting van het voorschip, hebben daar ruimte gepas als het eerste buiswater over de boeg spat.
noeg om te keren zonder tijd te verliezen en komen dan
met hun neus naar het achterschip geparkeerd te staan,
FRAAIE LIJNEN
klaar om het schip aan de andere zijde van het Kanaal
Voor de heer Ayers en de andere technici aan boord was weer te verlaten. Wie dus het eerst arriveert, is ook de
het een drukke dag, maar zij vonden toch tijd ons iets eerste om de wal weer op te rijden. Grote autobussen
meer te vertellen over dit schip, dat door zijn fraaie lijnen worden snel gedraaid op een draaitafel.

MANOEUVREERBAARHEID
Een andere eis die aan een dergelijke veerboot gesteld
moet worden is manoeuvreerbaarheid. Het is niet eenvoudig om acht maal per dag, onder alle weersomstandigheden, achteruitvarend te meren; bovendien voert de route
Dover-Calais dwars door het drukke scheepsverkeer in het
Kanaal.
De Free Enterprise heeft dubbele schroeven en roeren, een
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boegroer en een boegstraalroer; verder zijn de schroeven
omkeerbaar, hetgeen de manoeuvreerbaarheid ook zeer ten
goede komt. Het was een wonderlijk gezicht het schip op
zee, zeer snel achteruitvarend, allerlei manoeuvres te zien
uitvoeren; nóg imposanter was het om enige dagen later, na
de overname, de Free Enterprise als een sneltrein de
haven van Calais achteruitvarend binnen te zien komen.
Daar konden wij ons er ook van overtuigen dat ruim honderd auto's in tien minuten het schip konden verlaten.
Er is méér gedaan voor de manoeuvreerbaarheid. De vloeiende lijnen van de opbouw, die de vorm van een pyramide
heeft, zijn doelbewust gekozen, om bij zijwind een minimale windvang te bieden.
Ook de dubbele schoorsteen heeft indirekt met de manoeuvreerbaarheid te maken, want hierdoor heeft de kapitein
vanaf de brug een uitstekend uitzicht op het achterschip,
hetgeen het meren natuurlijk zeer vergemakkelijkt.
Er zijn op de brug van de Free Enterprise vier stuurwielen:
één voor de normale vaart vooruit en drie (één in de stuurhut, twee in de brugvleugels) voor de vaart achteruit.

COMPLIMENTJES
De accommodatie bestaat uit eetzaal, lounge, bar, cafetaria,
winkels, kantoortjes voor toeristenbonden en immigratieautoriteiten en alles wat de reis voor de passagiers kan
veraangenamen.

Er waren op de proefvaart zeer veel Engelsen aan boord.
Zij waren beslist niet karig met lof voor de geleverde prestaties, niet slechts wat betreft de bijzonder snelle bouw
{2V2 maand van tewaterlating tot oplevering!!), maar ook
voor de uitstekende afwerking.
Complimenten hoorden wij ook in de machinekamer uit de
mond van de Engelse machinisten die met het schip gaan
varen; zij vonden dat de bij vennoot J. & K . Smit gebouwde
Smit-M.A.N. motoren „liepen als uurwerken".
Het zijn direkt-omkeerbare 12-cylinder 4-takt diesels van
3400 pk ieder; zij geven de Free Enterprise een snelheid
van 20 knopen.
A I met al, een schip waarop allen die aan het ontwerp en
de bouw hebben meegewerkt, trots kunnen zijn!

MET BOK AAN BOORD
! en kraan die zelf moet worden gehesen — dat is net zoiets als de dokter die zelf naar de dokter moet.
ben markant verschilpunt is echter, dat de kraan er grotendeels voor uit elkaar moet worden gehaald, wat bij die
dokter gelukkig niet altijd het geval is.
i lezer dagen was dit boeiende schouwspel weer te zien aan
tie kade bij de Kon. Holl. Lloyd i n Amsterdam, waar de
( O 1106 met twee drijvende bokken op het schip werd gezet voor transport naar Argentinië. Op de foto ziet het er
tamelijk eenvoudig uit, maar het is een heel karwei geweest.
De CO 1105 en 1106 zijn stationaire drijvende kranen
met een hijsvermogen van 30 ton bij 3 meter vlucht. De
kranen, die bij onze vennoot Verschure zijn gebouwd, zullen vooral worden gebruikt voor het verplaatsen van zware
betonnen verankeringen aan boeien.
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WERFBEELD

JUBILEA
De reeks huldigingen in verband met een vijfentwintig-jarig
dienstverband zet zich nog steeds voort.
Op 27 maart 1962 werd de beer M. van Iperen door de
Directie ontvangen ter gelegenheid van zijn vijfentwintig
jarig dienstverband bij de Werf Gusto.
De heer Van Iperen werd toegesproken door de heer Mr.
H. Smulders, die de loopbaan van de jubilaris bij de werf
in herinnering bracht. Spreker wenste hem en zijn echt
genote van harte geluk met deze feestdag. Als blijk van
waardering voor de verdiensten van de jubilaris speldde
spreker hem het zilveren Gusto-insigne op en overhandigde
hem een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe.
Vervolgens reikte spreker het vererend getuigschrift met de
bijbehorende zilveren legpenning der Nederlandse Maat
schappij voor Nijverheid en handel uit.
Hierna dankte de jubilaris de Directie voor het in hem
gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen vijfentwintig
jaar.
Na deze huldiging bleef het gezelschap nog enige tijd bijeen
onder het genot van een kopje koffie, waarbij vele her
inneringen uit vroeger jaren werden opgehaald.
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Op 4 april 1962 vond de huldiging plaats van de heren
G. B. H. J. Arends, J. M. C. Bouman, D. H. Licht en
J. J. de Ruiter.
De jubilarissen werden ontvangen door de Directie en toe
gesproken door de heer Mr. H. Smulders. Spreker wees er
op, dat de bloei van de werf ondermeer te danken is aan
de jubilarissen, die gedurende vijfentwintig jaar hun beste
krachten aan de Werf Gusto gegeven hebben. Spreker
zeide hun hiervoor zeer erkentelijk te zijn en wenste hen
en hun echtgenoten van harte geluk met dit jubileum. Ver
volgens speldde spreker de jubilarissen het zilveren Gusto
insigne op en overhandigde hen een gouden horloge en een
geschenk onder enveloppe. Op verzoek van de Nederlandse
Maatschappij voor Nijverheid en Handel reikte spreker het
vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpen
ning uit.
Na het nuttigen van een kopje koffie, begaf het gezelschap
zich naar de modellenzaal om de aldaar opgestelde mo
dellen te bezichtigen.

De volgende huldiging van jubilarissen vond plaats op
11 april 1962.
Door de Directie werden in verband met hun vijfentwintigjarig dienstverband bij de Werf Gusto ontvangen de heren
W. Bakker, M . den Held en C. Heukels. Zij werden toegesproken door de heer M r . H . Smulders. Spreker zeide,
dat het hem verheugde weer enige jubilarissen te kunnen
huldigen. H i j dankte hen voor hetgeen zij in de afgelopen
vijfentwintig jaar voor de Werf Gusto hebben gedaan en
voor de trouw, die zij jegens het bedrijf hebben getoond.
Spreker speldde de jubilarissen het zilveren Gusto-insigne
op en overhandigde hen een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe. Namens de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel reikte spreker het vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpenning uit.
Nadat het gezelschap nog enige tijd bijeen bleef onder het
genot van een kopje koffie, werd een bezoek gebracht aan
de modellenzaal.

De laatste huldiging in deze reeks vond plaats op 25 april
1962, waar de heren F. van Haasteren, J. de Jong en H . J.
Koning door de Directie werden ontvangen. De heer I r .
A . Smulders wees er in zijn toespraak op, dat de Werf
Gusto een internationale naam heeft gekregen door de
medewerking van bekwame vaklieden. Hiertoe behoren
ook de jubilarissen. Spreker dankte hen voor de door hen
in de afgelopen vijfentwintig jaar bewezen diensten aan de
Werf Gusto en feliciteerde hen met deze feestdag. H i j
speldde de jubilarissen het zilveren Gusto-insigne op en
overhandigde hen een gouden horloge en een geschenk
onder enveloppe. Het vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpenning der Nederlandse Maatschappij
voor Nijverheid en Handel werden vervolgens door spreker uitgereikt.
De bijeenkomst werd, zoals gebruikelijk, besloten met een
kopje koffie en een bezoek aan de modellenzaal.
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VEILIGHEIDSCOMPETITIE
Op maandag, 16 april 1962, bereikten 9 van de 22 afdelingen, die op 22 november 1961 de strijd hebben aangebonden in de nieuwe veiligheidscompetitie, de 100 dagen

mm - u.1,

werken zonder ongeval met arbeidsonderbreking.
Een resultaat, dat zeer zeker onder de aandacht gebracht
mag worden.
Dat de deelnemers en hun bazen trots waren bij het bereiken van deze mijlpaal blijkt wel uit de foto's.
Waarom zijn er altijd nog mensen, die deze competities
onzin vinden? Ieder mens, die even nadenkt, weet toch dat
het juist de ongevallen zijn, die zoveel leed veroorzaken,
en dat er kosten noch moeite gespaard mogen worden om
tot Veilig Werken te komen!
Deze heugelijke dag werd gevierd in de volgende afdelingen:
Draaierij M . B .

— baas Koopmanschap

Bedrijfsschool M . B .

baas Heusdens

Polyesterbouw

baas Hofman

Smederij S.B.

voorman Van Leeuwen

Samenstellers C.B.

baas V. d. Blom

Mechanische voorbewerking

baas Van Aalten

Mallenvloer S.B.

baas V. d. Berg

Electriciëns

baas Dijkstra

Bedrijfsschool S.B. en C.B.

baas Bruinsma

Een van de bazen zei i n zijn toespraak, dat nu bij het bereiken van de 100 dagen de mogelijkheid om de 200 dagen
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te berenken er dik i n zit. H i j hoopte, dat zijn afdeling
straks met de Wisselbeker en de Hoofdprijs zou gaan
strijken.
Wij van onze kant hopen, dat alle afdelingen van de Gusto,
zowel i n Schiedam, Slikkerveer als in Geleen, deze mijlpaal eens zullen bereiken.
Heren, van harte gefeliciteerd. Op naar de 200 dagen.
J. O. M .

VEILIGHEID
Woensdag 18 april
is in onze fabriek te Geleen een
nieuwe competitie gestart. De heer Conijn wees er in zijn
toespraak op, dat men niet genoeg aandacht kan schenken
aan het Veilig Werken. H i j hoopte, dat allen, van hoog tot
laag aan deze sportieve strijd zullen meewerken.
Pas dan kunnen goede resultaten niet uitblijven.
J. O. M .

DE OUDE GARDE
Langs deze weg delen wij onze
gepensioneerden reeds mede,
dat de jaarlijkse boottocht met
de U welbekende „Erasmus"
dit jaar plaats zal vinden op
woensdag, 18 juli a.s.
Wij zullen U tijdig van te voren nadere mededelingen over
deze tocht toesturen.

DE KOMENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wie staat er aan het hoofd van een gemeente? Op die
vraag zullen negen van de tien Nederlanders zonder aarzelen antwoorden: de burgemeester. Maar met alle respect
voor het belangrijke ambt van „burgervader", ze hebben
het mis. Onze grondwet zegt nadrukkelijk dat het hoofd
van een gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad,
die geroepen is om de bevolking van de gemeente te vertegenwoordigen. De gekozen raad staat voorop in het gemeentebestuur, dat dus wel zeer democratisch is ingericht.
Een goed en actief gemeentebestuur, dat het vertrouwen
van de bevolking heeft, kan heel veel doen om de welvaart
te vergroten en het welzijn van de gemeentenaren te vergroten. Er is met de gemeenteraadsverkiezingen i n zicht
dan ook alle aanleiding eens na te gaan hoe het gemeentebestuur i n elkaar zit en hoe de huishouding der gemeenten
reilt en zeilt.

AUTONOMIE EN ZELFBESTUUR
De gemeente is oud; ouder dan de provincie en meestal ook
ouder dan de staat zelf. Zij is gewoonlijk ontstaan uit kleine
groepen, die zich door plaatselijke banden verenigd voelden en die zich aaneensloten om hun gemeenschappelijke
belangen te behartigen. I n het verre verleden was de zelfstandigheid en de macht van zo'n kleine eenheid bijzonder
groot —- i n het oude Griekenland vormde iedere stad b.v.
een afzonderlijke staat.
Tegenwoordig vormen de gemeenten een klein onderdeel
van een groot geheel en zijn ze aan het gezag van de staat
onderworpen. I n een land als Frankrijk zijn de gemeentebesturen niet veel meer dan uitvoerders van het centrale
gezag met heel weinig bewegingsvrijheid. I n ons land is dat
centrale staatsgezag gelukkig niet zo absoluut. De gemeenten mogen hun „eigen huishouding", d.w.z. de aangelegenheden die van zuiver gemeentelijke aard zijn, zelf regelen
en ook aan die eigen regelingen zelf uitvoering geven
(autonomie). E n daarnaast worden de gemeenten ingeschakeld bij de uitvoering van voorschriften en regelingen
die door het rijk of de provincie zijn uitgevaardigd (zelfbestuur of medebewind).
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DE GEMEENTERAAD VOORDP
Wat grootte en aantal inwoners betreft, lopen de gemeenten in ons land sterk uiteen. Maar zowel voor groot als
klein zijn door de gemeentewet voor het bestuur drie organen vastgesteld: een raad, een college van burgemeester en
wethouders en een burgemeester.
We zagen al dat de raad het hoogste gezagsorgaan van de
gemeente is. H i j bestaat uit 7 tot 45 leden, afhankelijk van
het aantal inwoners (minder dan 3000 tot meer dan
200.000). De gemeentraad, die voor de tijd van vier jaar
wordt gekozen door de stemgerechtigde gemeentenaren,
moet jaarlijks tenminste zes vergaderingen houden; een
maximum is — i n tegenstelling tot de provincie — niet
voorgeschreven. „ A a n de raad wordt de regeling en het
bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten",
zegt onze grondwet, en „hij maakt de verordeningen die hij
in het belang der gemeente nodig oordeelt".
Een gemeenteraad is — vooral i n de grote steden — te
omvangrijk om voor het nemen van besluiten en het toezicht op de uitvoering daarvan iedere dag bijeen te komen.
Daarom benoemt hij uit zijn midden twee tot zes wethouders. Deze vormen met de burgemeester het college van
burgemeester en wethouders. Het dagelijks bestuur van de
gemeente dus, dat i n tegenstelling tot de raad niet in het
openbaar vergadert en dat i n opdracht van en namens de
gehele raad zijn werk doet.
Bij het noemen van degenen die de hoofdlijnen van het
bestuur der gemeente aangeven, komt de burgemeester
achteraan. Hij wordt echter niet gekozen, maar bij Koninklijk Besluit benoemd voor de tijd van zes jaar. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad maar ook van
het college van b. en w.
Als burgervader moet hij op de bres staan voor de belangen van zijn gemeente en haar inwoners en de gemeente
bij overeenkomsten e.d. vertegenwoordigen. Daarnaast is hij
vertegenwoordiger van de centrale overheid: hij moet ervoor zorgen dat raadsbesluiten en besluiten van b. en w.
niet i n strijd zijn met de algemene voorschriften van de
overheid.
Als vertegenwoordiger van het rijk is hij ook hoofd van de
politie, houdt hij toezicht op openbare bijeenkomsten enz.
en heeft hij het opperbevel bij brand.

NIET ALLES „VAN BOVENAF"

Vroeger kenden we stadsposterijen, heel veel gemeenten
hadden hun eigen verkeersbepalingen en voor de verplichte
winkelsluiting bestonden gemeentelijke verordeningen. We
hoeven er niet al te rouwig om te zijn dat dit soort „plaatselijke wetgeving" meer en meer tot het verleden gaat behoren. Door het ingewikkelder worden van de samenleving,
de toeneming van het verkeer en de groei van de bevolking
is er behoefte ontstaan aan voorschriften en regels die voor
ons hele land gelden. Aan die centrale behandeling van een
toenemend aantal gewichtige onderwerpen valt niet te ontkomen. Maar tegelijk schuilt daarin het gevaar van te grote
uniformiteit en verambtelijking van onze samenleving. Bij
veel mensen gaat de gedachte leven: alles wordt zo langzamerhand „van bovenaf" geregeld; wij komen er niet meer
aan te pas.
Daarom is het van belang, dat waar dat mogelijk is de
zaken door de gekozen vertegenwoordigers van de kleinere
gemeenschappen worden afgedaan. Het werkterrein van de
gemeenten mag dan, wat bepaalde gebieden betreft, zijn ingekrompen, aan de andere kant hebben de taken op sociaal,
cultureel en economisch terrein een niet onbelangrijke uitbreiding ondergaan. Van de sociale zorg en volksgezondheid geven wij bij wijze van voorbeeld een korte opsomming: gemeentelijke gezondheidsdienst en ziekenhuizen,
drinkwaterleiding, keuringsdienst voor waren, openbare
slachthuizen, sociale voorzieningen voor werklozen en anderen die hiervoor in aanmerking komen, blindenzorg,
ontsmettingsdienst enz. Het is zeker niet in de laatste plaats
aan de gemeentelijke zorg te danken, dat de gemiddelde
levensduur in ons land met sprongen omhoog is gegaan.

BOLWERK VAN DE DEMOCRATIE

Met slechts een deel van de gemeentelijke huishouding
hebben we even kennisgemaakt. We moesten voorbijgaan
aan de gemeentefinanciën (hoe komt de gemeente aan geld
en hoe mag dat worden besteed), aan de taak van vooraanstaande figuren als de gemeentesecretaris en de ontvanger, en we hebben evenmin gesproken over het vaak
omvangrijke ambtenaren-apparaat, dat nodig is om de huishouding te laten draaien.
Dit neemt niet weg dat we de gemeente hebben leren kennen als het overheidsorgaan dat het dichtst bij de gemiddelde burger staat, het is de kleinste eenheid in ons staatsbestel, dat toch — of misschien juist door die kleinheid en
overzichtelijkheid — een grote taak kan hebben.
Het gemeentebestuur met de gekozen raad aan de top is
een voorbeeld van „regering door het volk", en de gemeentelijke zelfstandigheid is wel een bolwerk van de democratie genoemd. Daarom zijn niet alleen de komende
raadsverkiezingen onze aandacht waard, maar loont het
ook zeker de moeite de gekozen raad eens aan het werk te
zien. Iedere Nederlander heeft daartoe de gelegenheid en
we kunnen u verzekeren dat een bezoek aan een openbare
raadsvergadering in uw woonplaats zeker geen verloren
avond of middag is.
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Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie,
chefs, bazen en collega's alsmede aan het Dorusfonds en het Bijzondere Fonds
voor de vele blijken van belangstelling en de geschenken, die ik ter gelegenheid
van mijn 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto mocht ontvangen.
M . den Held.
Ondergetekende betuigt langs deze weg zijn hartelijke dank aan de Directie en alle
anderen, die de dag van zijn jubileum tot een onvergetelijke hebben gemaakt.
J. J. de Ruiter.

DANKBETUIGINGEN

Aangenaam verrast door de talloze blijken van belangstelling en geschenken, die ik
mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum, betuig ik mede
namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank aan de Directie, het Dorusfonds,
het bestuur van de P.V. en alle collega's zowel in Schiedam, Slikkerveer, Geleen
als Montage.
D . H . Licht.
Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie,
chefs, bazen en collega's alsmede het Dorusfonds en Zonnewiel, voor de vele blijken van belangstelling en de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig
dienstverband bij de Werf Gusto mocht ontvangen.
J. M . C. Bonman.

UIT ONS MIDDEN

, ,„
„Je hebt er weer noten in gekraalet!

Geboren:
31-3-1962
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Anna Maria, dochter van Th. M . Lasschuit en
A . M . L . Lasschuit-Burm

DE H.A.M. 209
NAAR HET
HOLLANDS DIEP

Met een variant op het spreekwoord Wie verre reizen doet kan veel verhalen
zouden wij willen zeggen Wie veel beproevingen meemaakt kan weinig verhalen.
Dit geldt wel i n het bijzonder, wanneer het zusterschepen betreft. Op onze vragen
kregen we strijk en zet ten antwoord: 't loopt allemaal gesmeerd. Bijzonderheden?
Nee hoor!

CO. 429

Het eentonige begon eigenlijk al met de Baanhoekspoorbrug. Reeds tientallen
jaren spreekt en schrijft men tot i n hoogste regeringskringen over een vaste oeververbinding tussen het eiland van Dordrecht en de Alblasserwaard en over het
beweegbaar maken van de Baanhoekspoorbrug. 't Is nog steeds bij praten en schrijven gebleven.
Voor de snijkop- en profielzuiger H.A.M. 209 moest dus op 28 maart j.1. weer
een gat in de brug worden gemaakt om het Hollands Diep te bereiken.
Alvorens naar de beproevingsplaats te gaan, kreeg de nieuweling ligplaats i n de
Zeehaven te Dordrecht naast haar evengrote zus H.A.M. 208. Een imposant gezicht, deze twee sterke zuigers naast elkaar.
Met Argus-ogen hebben vele technici i n de week van 2 tot 6 april de verrichtingen
van de H.A.M. 209 tijdens het baggerwerk op het Hollands Diep gadegeslagen.
Zij hebben hun hart aan de moderne techniek kunnen ophalen.
Als leek staat men er steeds weer versteld van hoe het toch mogelijk is, dat een
handjevol mensen met zo'n ingewikkeld werktuig omspringt of het de gewoonste
zaak van de wereld is.
Met steeds stijgende belangstelling hebben wij de paalwageninstallatie aan het
werk gezien; de retourtjes van de hydraulisch bediende wagen en de enorme kracht
waarmee „de grote sigaar" de bodem wordt ingejaagd, vormen een schouwspel,
dat niet nalaat indruk te maken.
Op het voorschip is men bezig de machtige snijkopladder omhoog te halen. Soepel
windt de grote liertrommel de dikke staaldraden om zich heen. Andere liertrommels beginnen ook te draaien. De neuringdraden, waaraan de ankers zijn
bevestigd, worden scheepgehaald. Spoedig komen de ankers boven water om even
later met een enorme zwaai van de ankerbomen op een andere plaats i n het water
te worden geplaatst. De ladder begint weer te zakken en opnieuw boort de snijkop
zich i n de rivierbodem.
Wij hebben ook nog een kijkje genomen in de machinekamer, waar zo'n vijf en
een half duizend paardekrachten staan opgesteld om alles op gang te houden. De
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machinekamer is groots opgezet en het daglicht heeft er ruim toegang. Als wij
binnenstappen zijn beide zandpompen i n vol bedrijf en de Smit-Bolnes diesels
draaien rustig hun toeren. Alles bijeengenomen een interessant schouwspel, doch
minder aangenaam voor de oren, als men een dergelijk lawaai niet gewend is.
Vrijdagmiddag om ongeveer half drie kwam het gehele aan boord vertoevende
gezelschap bijeen op het bovendek. Tijdens een fikse aprilbui werd het woord gevoerd door één der direkteuren van de werf, de heer Bax. H i j verheugde zich
erover, dat alle proeven op vlotte wijze waren verlopen en hij nam na overleg met
de opdrachtgevers gaarne het besluit tot overdracht.
Dank bracht hij aan de H . A . M . voor de prettige samenwerking tijdens de bouw
en hij sprak de hoop uit, dat meerdere opdrachten voor hen zouden mogen worden
geboekt.
Na allen, die hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit moderne baggerwerktuig eveneens te hebben bedankt, vroeg hij de direktie van de Hollandsche
Aanneming Maatschappij N . V . de H.A.M. 209 symbolisch over te nemen. H i j gaf
hierbij de verzekering, dat de zuiger op zeer korte termijn definitief en conform
hun eisen zou worden afgeleverd. Met een heildronk op een grote opbrengst, besloot hij zijn toespraak.
De heer I r . L . E. Nobel, direktielid van de H . A . M . , wilde graag dit jongste kind
van zijn maatschappij aanvaarden om het bij de andere kinderen te voegen. H i j
bracht de werf dank voor het tot stand komen van dit werktuig; ook Bureau
Veritas en de Scheepvaart-Inspectie werden i n deze dank betrokken.
Onder het reeds besproken voorbehoud nam hij het schip symbolisch over, waarna
door de zuigbaas, de heer P. van Noordenne, de vlaggen werden verwisseld.

LAGERSMIT VAN

LS.Z.

De laatste jaren is gebleken, dat vele rederijen er de voorkeur
aan geven om schroetasbussen, schroetaslagers en motorlagers
toe te passen, die centrifugaal ingegoten zijn met lagermetaal
(witmetaal) i.p.v. staande ingegoten.
Voor normale motorlagers heeft dit grote voordelen: de lagerstructuur is n.1. veel beter, de hechting aan de steunschaal is
zeker drie a vier maal zo sterk, de lagers worden zuiver centrisch gegoten en men heeft dus een minimum aan bewerkingstoeslag. Dit zijn allemaal voordelen die geacht worden bekend
te zijn; minder bekend is echter dat centrifugaal ingegoten
lagers ook absoluut poreusvrij zijn: en dit is toch uitermate
belangrijk, want juist poreusheid is veelal de oorzaak, dat lagers, als ze enige tijd in bedrijf zijn, los gaan.
LAGERSMIT heeft op dit gebied pionierswerk verricht en
heeft naast het centrifugaal ingieten van normale kleine lagers ook een systeem ontwikkeld voor het centrifugaal ingieten
van heel grote lagers, zoals bijv. schroetasbussen tot een lengte
van 4000 mm en een asdiameter van 1000 mm.
Vooral na de tweede wereldoorlog is er een streven ontstaan
om in de schroetaslageringen witmetaal toe te passen, in plaats
van pokhout, daar er aan pokhout verscheidene nadelen zijn.
Het grootste nadeel hiervan is wel, dat pokhout zeer aan slij-
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Schroefasbussen voor het grootste Britse
passagierschip na de oorlog
bouwwerf: Hariand and Woiff te Beifast
rederij: P. & O. Lines, London
lengte: 2045 mm. asdiameter: 741 mm.

tage onderhevig is; het grootste voordeel is echter, dat men
pokhout zeer eenvoudig met water kan smeren.
De met witmetaal gevoerde lagerbussen hadden talrijke nadelen, zowel tijdens de produktie als tijdens het gebruik. De
nadelen waren, dat men grote schroefasbussen (bijv. langer
dan 1500 mm) niet kon ingieten met witmetaal, omdat dit dan
niet goed was gehecht, het was poreus, enz. Dit veroorzaakte
grote slijtage en het uitbreken van het witmetaal. Een ander
bezwaar was, dat men geen goede olieafdichtingen kon toepassen, om de eenvoudige reden, dat deze er niet waren. Het
gevolg was dan veel olieverlies en slechte smering, dus kostbaar
en veel slijtage. De laatste jaren zijn er echter wel goede olieafdichtingen, en het is bekend dat witmetaal, mits goed gesmeerd, praktisch niet aan slijtage onderhevig is.
De grootste moeilijkheid was nu echter nog om het witmetaal
goed in te gieten, d.w.z. volkomen gehecht aan de buitenbus
(onverschillig of deze buitenbus van brons, gietijzer ot staal is),
poreusvrij en met een goede lagerstructuur.
Heel wat scheepswerven en machinetabrieken in binnen- en
buitenland hebben pogingen gedaan om dit probleem op te
lossen, doch steeds met negatief resultaat. Voor LSZ is het een
reden tot voldoening, dat enige jaren geleden haar afdeling
LAGERSMIT dit probleem heeft aangepakt en volkomen heeft
opgelost. Zij is uitgegaan van haar jarenlange ervaring met
kleine centrifugaal gegoten lagers; het moest toch mogelijk
zijn om ook grote bussen centrifugaal in te gieten.
Na diverse proefnemingen in het laboratorium en in de fabriek
heeft LAGERSMIT de juiste oplossing voor alle problemen
gevonden. Dat was lang niet eenvoudig, want had men bijv.
een goed systeem gevonden om een prima hechting te bereiken,
dan kon dit een volledige ontmenging van het witmetaal tot gevolg hebben. En wanneer men bijv. een systeem om volkomen
poreusvrij te gieten toepaste, dan was de hechting weer onvoldoende. Gelukkig heeft LAGERSMIT alle moeilijkheden
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overwonnen en een systeem gevonden, waarmede zij alle vereiste kwaliteiten kan ingieten voor alle bussen, zowel met witmetaal op tinbasis als op loodbasis. De buitenbussen kunnen
zowel van gietijzer ot brons als van staal zijn. Het uiteindelijke resultaat is, dat zij een machine ontwikkeld heeft, waarmee men schroetasbussen centrifugaal kan ingieten tot een
lengte van 4000 mm en een asdiameter van 1000 mm.
De bussen worden gecontroleerd op poreusheid en goede
structuur. Dit geld trouwens voor alle lagers, die LAGERSMIT levert; wanneer men een fout ot afwijking constateert,
wordt het lager direkt uit de produktie genomen.
LAGERSMIT kan dus kleine, grote en zeer grote schroetasbussen en lagers centrifugaal ingieten en komplete schroetasbussen en lagers leveren, incl. de buitenbussen ot schalen, geheel bewerkt ot voorbewerkt.
Dit verklaart, dat vrijwel alle belangrijke machinetabrieken en
scheepswerven in Nederland en vele in het buitenland hun
lagers en schroetasbussen bij LAGERSMIT bestellen, terwijl
vele reders in binnen- en buitenland LAGERSMIT schroetasbussen zelfs voorschrijven.
Zo varen reeds een groot aantal grote vrachtschepen, zeeslepers, baggervaartuigen en tankers tot 80.000 ton met schroetasbussen van LAGERSMIT, die thans dé specialisten op dit
gebied zijn.
Resumerend kan gezegd worden, dat LAGERSMIT de wereldscheepsbouw hierin een beetje vooruit heeft geholpen, omdat
zij een probleem heeft opgelost, waarmede alle scheepsbouwers en reders voorheen te kampen hadden. Ook de I.H.C.werven maken regelmatig gebruik van deze produkten, die
onze vennoot L. Smit & Zoon in haar afdeling LAGERSMIT
met zoveel succes vervaardigt.
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heid, die deze krant zijn lezers had
voorgezet. Zo schreef een vooraanstaand Engelsman, die ook onze gast
was geweest bij de tewaterlating, dat
hij zelf in een Brits scheepsbouwgebied woont en het dus wel moest betreuren, dat dit schip niet in Engeland was gebouwd. Maar hij verklaarde ook te begrijpen, dat de
scheepsbouw een internationale aangelegenheid is. Hij hoopte zelfs dat
er meer dergelijke internationale orders komen als wij allen in een
Europese markt zullen zijn verenigd.

EEN SALUUT
Ditmaal op deze plaats nu eens geen
artikel over de hobby van een enkeling, maar een saluut aan allen die
bij de bouw van de Free Enterprise
hebben getoond van hun werk ook
hun hobby te kunnen maken!
Dat dit schip nog vóór de Paasdagen kon worden afgeleverd was
slechts mogelijk door de buitengewone medewerking van allen bij
Werf Gusto en van velen bij vennoten als J . & K. Smit, L . Smit & Zn.
en De Klop, die bijsprongen om het
razendsnelle tempo vol te kunnen
houden. Zij allen toonden de bereidheid zich volkomen in te zetten en
om over te werken wanneer dat nodig
was.

Intussen bleven de gevoelens verhit:
Engelse scheepsbouwers betichtten
ons ervan rijkssubsidie te ontvangen(!!!) en kranten in andere landen
schreven, iets voorzichtiger, dat het
toch wel onmogelijk bleek een dergelijk schip in zó korte tijd gereed te
krijgen.

DUIZENDEN KLEINIGHEDEN
En inmiddels zaten wij ermee. Nu,
nog minder dan ooit, konden wij ons
gezicht verliezen. Maar iedereen op
onze werven weet hoeveel onverwachte tegenslagen zich kunnen voordoen bij het afbouwen van een gecompliceerd geheel dat een schip is
en hoeveel duizenden kleinigheden er
te regelen en te organiseren vallen.
Tot op het laatste ogenblik durfde
niemand er zeker van te zijn of het
zou lukken, ondanks de volledige
overgave van allen die bij de bouw
waren betrokken (ook de onderleveranciers!). En tot op het laatste ogenblik
werden wij voor opgaven gesteld, dikwijls schijnbare kleinigheden zoals het
verplaatsen van een glazenrek in het
buffet, die grote moeilijkheden opleverden.

ACHTERGRONDEN
Om te beseffen waarom het nodig
was dit van hen te verlangen, is het
noodzakelijk iets van de achtergronden te weten.
In de Britse scheepsbouwindustrie
botert het niet best; zonder als buitenstaander op het hoe en waarom
in te willen gaan, kunnen wij toch
de rapporten van diverse Britse commissies vermelden, die na rijp beraad
en uitvoerige studie tot de conclusie
kwamen dat het er nogal hapert aan
het wederzijdse begrip en de goede
wil tussen werkgevers en werknemers. Eén gevolg hiervan vormen de
vele wilde stakingen, die beide partijen en dus de industrie als geheel,
grote schade berokkenen.
Bij de inschrijving voor de Free Enterprise, een schip dat miljoenen Engelse vakantiegangers zal vervoeren
en dus in het middelpunt van de belangstelling staat, was onze inschrijving niet de laagste. Maar in tegenstelling tot Britse werven, durfden
wij de afleveringsdatum te garanderen. E n dat was nodig, want de reder vaart een vaste dienst tussen
Dover en Galais; dus zijn klanten
rekenden erop met de Paasdagen op
de Free Enterprise over te kunnen
steken.
De tewaterlating was op 2 februari,
6 maanden na de kiellegging. Bij de
talrijke Engelse gasten waren ook
Engelse journalisten en één van hen,
de verslaggever vameen door miljoenen gelezen dagblad, gaf een staaltje
journalistiek onfatsoen weg door op
de voorpagina een grote kop over de
hele breedte van de krant te brengen:
„HOLLANDS L E E D V E R M A A K " .

Maar de Free Enterprise vervoerde
gedurende de Paasdagen reeds duizenden Engelse vakantiegangers mét
hun auto's. Zowel Fransen als Engelsen zijn vol lof, niet slechts over de
snelle aflevering maar ook over de
prima afwerking.
Wij geloven dat niet alleen I.H.C.
Holland, maar de gehele Nederlandse
scheepsbouwindustrie dank verschuldigd is aan hen die onze naam op
zo'n waardige en vakkundige wijze
hebben hoog gehouden.

In zijn artikel liet hij,een onzer directeuren een heildronk uitbrengen op ,,de
engelse vakbondsleden, die het onmogelijk hebben gemaakt dat dit schip
in Engeland werd gebouwd". Natuurlijk was dit een pertinente leugen,
maar het kwaad was gedaan en in
Engeland heerste grote verontwaardiging.
Gelukkig waren er ook anderen, die
zich ergerden aan de grove onwaar-

