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, ,Wat een weer, wat een weer!" 
Heel lang hebben we moeten wachten op 
mooi, zomers weer. Omtrent Hemelvaarts
dag hadden velen de kachel nog aan. 
Nu is 't gelukkig anders. W e hebben weer 
van de zon kunnen genieten. 
Er op uit! Met volle zeilen! 

I N H O U D algemeen gedeelte 
Bij de voorpagina 46 
Twee hobbies vormen samen één 

liefhebberij 46 
Werk aan de winkel CO 473 . . . 47 
D e "Kandia" keek niet op een kubiek 

meteitje 48 
Zeiljachtbouw bij Werf Gusto . . . 49 
Scheepsrestaurateurs en hun zorg voor 

gasten en gezellen 50 
Voordat het schip te water gaat . . 51 
Nooit geleerd, toch gedaan en goed! 52 

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

DEZE MAAND TWEE HOBBIES VORMEN SAMEN ÉÉN LIEFHEBBERIJ 

Het kost meestal uren voordat zo 'n foto gemaakt is! D e 
heer Verboom, die aan J. en K. verbonden is, brengt 
heel wat van zijn vrije tijd door in het prachtige, water
rijke molengebied rondom Kinderdijk. E n als trotse be
zitter van een Leicacamera met telelens kon hij deze fuut 
op het beeld krijgen. Dat is t rouwens nog wel vaker ge
beurd. De familie Fuu t heeft zelfs een geheel eigen album. 
Toen wij de heer Verboom vroegen hoe hij dit toch voor 
elkaar kreeg was zijn antwoord: „Och, dat kan iedereen 
die de grondbegrippen van de fotografie beheerst en vol
doende geduld kan opbrengen. Voor de rest zorgt mijn toe
stel, de Agfa film I F F en Rodina l !" 
Dat er heel wat interessantere dingen te fotograferen zijn 
dan tante Mar ie met haar kinderen in H o e k van Hol land is 
een feit. 
Vogelfotografie is echter wel een onderwerp apart . Wie 
daar aan doet heeft in feite twee hobby's : de vogelstudie 
èn de fotografie. Da t je, om goed te zijn in beide liefheb
berijen, enorm veel geduld moet kunnen opbrengen, zijn 
we helemaal met hem eens. 
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ir̂ wE 
AAN DE 

WINKEL 
co 473 

Het hierbijgaande plan toont U de C O 473, een snij-
kopzuiger, die voor Belgische rekening bij onze vennoot 
J. & K. Smit zal worden gebouwd. 
He t zal U duidelijk zijn, dat dit vaartuig op constructief 
gebied een behoorlijke kluif betekent . D e onders taande 
hoofdgegevens onders t repen dit wel. 
Lengte over alles met opgehaalde ladder ca. 75,00 m 
Lengte van ponton 5 7 , 5 0 m 
Breedte ponton gemeten op spanten . . . 12,00 m 
Holte in de zijde 3,75 m 
Diepgang 2,20 m 
Vermogen cut termotor , nominaal continu . . 700 pk 
Diameter zuigleiding 800 m m 
Diameter persleiding 7 0 0 m m 
Baggerdiepte 18,00 m 
Vermogen pompmotor , continu ca 3500 pk 
Vermogen hulpmotor 1220 pk 
Met uitzondering van de Reina Fabiola is wat pompver-

de veerboot Free Enterprise en de motorzeesleepboot 
Zwarte Zee. 
Dit betekent dat na korte tijd reeds de bouw van de vijfde 
motor van dit grote type aan de Machinefabriek in opdrach t 
kon worden gegeven. 
D e zuiger zal worden uitgerust met een hydraulisch be
diende paalwagen en hydraulisch bediende spuds. 
Voor het verplaatsen van de voorzijankers wordt het schip 
voorzien van ankerbomen. 
Verder is het uitgerust met diverse kranen voor het hijsen 
van onderdelen. 
Voor de bemanning van 2 ploegen a 8 m a n zijn er onder
deks 4 twee-persoons hutten en 2 vier-persoons hut ten met 
op het hoofddek een eetzaal, een kombuis en sanitaire 
ruimten. De zuiger moet eind 1963 worden geleverd, zodat 
wij ruimschoots de gelegenheid hebben om tussentijds nog 
eens wat over deze opdracht te vertellen. 

mogen betreft de grootste snijkopzuiger die de I .H.C. tot 
nu toe bouwde. In afwijking van de andere grote door 
I .H .C. geleverde zuigers wordt dit schip met slechts één 
zandpomp uitgerust. Deze p o m p wordt weer de grootste 
van de reeds door ons geleverde pompen . 
De p o m p wordt aangedreven door een 12-cylinder S M I T -
M . A . N . dieselmotor, dus van hetzelfde type als die van 

A C T U E E L MOPJE 
In Ahrend's , ,De Gazet" lazen wij het volgende mopje dat op dit moment mis
schien aan onze lezers bekend is. In Duitsland hield een man een lezing over de 
werkweek. Hij was een geestdriftig aanhanger van de 5-daagse. , ,En", zo voor
spelde hij, „dat is nog lang niet het einde meine Damen und H e n e n . Er komt 
een tijd dat we alleen nog maar op woensdag werken!" verklaarde hij met 
nadruk. 
Stemmetje uit de zaal: . .Toch niet iedere woensdag, hoop ik " 
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De verzonken bossen en landerijen bij Texel, die al eeuwen geleden door de zee 
werden overspoeld, zijn weer eens duchtig omgeroerd. Di tmaal was het de snijkop-
sleephoppcrzuigcr Kandia (Co 422 , bes temd voor India) , die door onze vennoot 
Versehure naar Texel werd gedirigeerd o m te worden beproefd. Bij het zuigen 
kregen we dan ook weer de nodige boomst ronken binnen en, voor de afwisseling, 
een aantal koehorens. Ook zonder M-br igade heeft het voorgeslacht klaarblijkelijk 
melk weten te winnen en te waarderen. 

DUIMPJE DMHDDG 

O p de Kandia was overigens geen tijd voor bespiegelingen over het verleden. A a n 
het heden hadden de opvarende medewerkers hun handen al vol. Wan t ook de 
Kandia is weer een van de zuigers waarvan terecht wordt verwacht, dat zij onge
veer alles kunnen doen: sleepzuigen, snijkopzuigen en dan ook nog sleepzuigen via 
de snijkopladder. Bovendien duurde de beproevings-expeditie langer dan gebruike
lijk is, omdat aan het begin enige tegenslag werd ondervonden. In dit verband 
moet een woord van hartelijke waarder ing worden gesproken tot onze medewer
kers, die tot diep in de nacht hun goede humeur wisten te behouden . In dc mar ine
haven van D e n Helder klonk tot ver na middernacht hun gezang, terwijl zij het 
schip gereedmaakten voor de taken van de volgende dag. D e wachtsmannen van 
de marine, die het allemaal bekeken vanaf h u n gemeerde mijnenvegers, staken er 
het duimpje voor omhoog. Ondanks de bekende advertenties bleek weer, dat je 
niet beslist bij de mar ine behoeft te zijn om de moed erin te kunnen houden onder 
moeilijke omstandigheden. Verzwijgen wij voor de marine wat onze eigen wachten 
naderhand zeiden: „van het bevrijdingsfeest hebben we niets anders gezien dan 
marcherende adelborsten en daar was je ook al gauw op ui tgekeken". 

'KANDLA" KEEK NIET OP EEN KUBIEK METERTJE 

GESLAAGD MET MDDIE CIJFERS 
Na de afvaarten vanaf D e n Helder deed de Kandia het ui tstekend. E e n paa r cijfers: 
bij het sleepzuigen werd 800 tot 1000 ms per uu r gevraagd, maa r de Kandia keek 
niet op een kubiek metertje. 
Wanneer je tweemaal over je schouder keek was de hopper (800 ms) al vol en al 
spoedig kon worden vastgesteld, dat bij het sleepzuigen een opbrengst van 1500 m3 
per uur was opgehaald, in goed lopend zwaar zand. „Zo nog een poosje doorzuigen, 
dan is hier straks helemaal geen zand meer over ," was het commentaa r van een 
waarnemer . 

DAGEN EN NACHTEN 
Toen op de gebruikelijke gastendag de bezoekers in Den Helder aan boord kwamen 
zag alles er vredig uit, ondanks de veeltallige aanwezigheid van het marine
personeel. De hulp-ober schoot als het vogeltje uit de koekoeksklok de kombuis in 
en uit, luidkeels roepend om „brekvesjes" voor de gasten. Deze „brekvesjes" 
smaakten even goed als het Engelse breakfast en het Nederlandse ontbijt. 
M a a r wat aan het einde van dit verhaal wil zijn gezegd, is het volgende: toen 
de gasten 's-middags per sleepboot van boord gingen, hadden de medewerkers 
aan de proeftocht nog een werkdag van minstens gelijke lengte voor de boeg. Plus 
de dagen en de nachten die er nog op volgden. Zij waren onvermoeibaar en het 
welslagen van de proeftocht is niet in de laatste plaats aan hen te danken. 
D a a r o m mochten zij, toen dc Kandia tenslotte in de loop van een volgende nacht 
weer aanlegde in Amste rdam, zonder zelfverheffing zeggen: „nou moesten de gas
ten van buiten eens aan boord gebleven zijn tot het einde toe. D a n zouden zij pas 
écht weten, wat een proefvaart i s" . 



WERVING VAN ARBEIDERS IN SPANJE 

Toen men in de metaalindustr ie begon met het aantrekken 
van Spaanse arbeidskrachten, heeft ook de Werf Gusto 
zich als gegadigde opgegeven. Met als gevolg, dat door 
een wervingscommissie een aantal Spanjaarden werd aan
getrokken en naar de Werf Gusto werd gedirigeerd. De er
varingen, die wij — en ook andere ondernemingen — met 
deze arbeiders opdeden waren van dien aard, dat al spoe
dig een nieuwe en nu omvangrijker aanvraag in zee ging. 
De werving in Spanje geschiedt door een gemachtigde van 
de Federat ie voor de Metaalindustr ie samen met een ver
tegenwoordiger van het Nederlandse Rijksarbeidsbureau. 
In bepaalde gevallen worden deze heren geassisteerd door 
een functionaris van de onderneming, waarvoor personeel 
wordt aangeworven. En zo gebeurde het, dat we eind 
maar t j .1. het bericht kregen: „Kom naar Cadiz; we gaan 
arbeiders voor de Werf Gusto aanwerven!" 

OP REIS 
Maandagmorgen , 26 maar t 1962, s tappen we om 7 uur in 
de K.L.M.-bus , die ons naar Schiphol zal brengen. Daar 
nemen we het vliegtuig naar Brussel. Het is een tochtje 
van een dik half uur. In Brussel moeten we ongeveer een 
uur wachten op de Sabena-machine met de bestemming 
Madr id . Als het zover is, blijkt het een straal-vliegtuig te 
zijn, wat weer een nieuwe ervaring voor ons is. Groter 
snelheid en minder last van het geronk van motoren. En 
dan, een dikke drie uur later, staan we op het vliegveld 
van Madr id . He t regent. He t is koud. Zijn we daarvoor 
nu uit ons kikkerlandje gekomen? Maar we moeten nog 
verder, naar Sevilla en wel met de Iberia-vliegdienst, de 
Spaanse K . L . M . D e vraag is alleen, waar we ons vliegbiljet 
moeten inwisselen voor de zgn. boarding cart, die het eigen
lijke toegangsbiljet voor het vliegtuig is. De moeilijkheid is, 
dat de lijn Madrid-Sevilla in Spanje binnenlands verkeer is 
en dat dus alle aanwijzingen alleen in het Spaans worden 
omgeroepen. E n daar verstaan we geen woord van. 

Palmenlaan in Cadiz 

Op dat Ogenblik beseffen we pas goed, hoe de Spaanse 
arbeiders, die naar Neder land komen, zich bij hun aan
komst moeten voelen: hulpeloos! We hebben het voordeel, 
dat het vliegend personeel over de gehele wereld Engels 
spreekt. Dat is de internationale vliegtaal. Dus klampen 
we maar een m a n in een vliegeniersuniform aan, die toe
vallig de captain blijkt te zijn van het vliegtuig naar Sevilla. 
Beter hadden we het niet kunnen treffen. We krijgen vlot 
alle inlichtingen die we nodig hebben. Een goed uur later 
staan we in Sevilla. 
We moeten nog verder naar het Zu iden ; met de trein naar 
Cadiz. E r wordt een taxi gecharterd, die ons naar het 
station brengt, 't Is inmiddels zes uur geworden en de 
trein gaat om kwart over zeven. Tijd genoeg; m a a r we 
durven toch de stad niet meer in, want we weten de weg 
niet en we verstaan de taal niet. E n er zijn geen Engels 
sprekende piloten meer in de buurt! Dus maar wachten. 
We vragen — in gebarentaal — een paar repen chocolade 
om de honger te stillen en presenteren een biljet van 100 
peseta 's . E n dan maar de hand ophouden en afwachten 
wat we terugkrijgen. E e n biljet van 50 peseta 's en een 
handjevol munten. Als we het later natellen blijkt het tot 
op de laatste peseta te kloppen. Da t is een ervaring, die 
we steeds weer opgedaan hebben. E r is geen sprake van, 
dat de vreemdeling in Spanje ,,geflest" wordt, zoals zo-
velen beweren. Natuurli jk zullen er wel een paar slechte 
mensen rondlopen, die de vreemdeling proberen af te zet
ten, m a a r dat komt overal voor. M a a r in Spanje is het 
zeker geen regel. 
Eindelijk komt de trein! E e n heel stel ouwe wagons met 
een antieke stoomlocomotief. We denken aan Neder land 
in het jaar 1920: de oude locaaltreintjes. We stappen in 
en we rijden, weliswaar een kwartier te laat, maar dat mag 
niet hinderen. Inmiddels is het donker geworden. Telkens 
stopt ons treintje aan stationnetjes, waar een petroleum
lamp de enige verlichting is. E n dan, tegen half elf, arri
veren we in Cadiz. Gauw een taxi naar het ons opgegeven 
hotel. He t blijkt een groot luxe hotel te zijn, waar echter 
slechts voor één nacht plaats voor ons is. Hinder t niet. 
We zijn moe van de reis en kruipen gauw in bed. Morgen 
zien we verder. 

AAN HET WERK 
De volgende dag gaan we, goed uitgeslapen, naar de eet
zaal. „Koffie of thee" , wordt ons gevraagd. We bestellen 
thee en krijgen dus koffie. Da t is heel gewoon en niemand 
windt er zich over op. Verder krijgen we een héél klein 
hard broodje, een gesuikerd broodje, een klein beetje boter 
en een handvol biscuits. Da t is het Spaanse ontbijt. 
Na het ontbijt moeten we de Nederlandse wervingscom
missie gaan opsporen. Die zal waarschijnlijk bij het Syndi-
cato zijn. He t Syndicato is een overheidsinstelling, die te 
vergelijken is met een combinatie van de R a a d van Arbeid, 
het Arbeidsbureau en de Bedrijfsvereniging bij ons. We 
laten door een van de mensen van het hotel opbellen en 
naar de Hollandse Commissie vragen en jawel hoor, daar 
krijgen we een Nederlandse stem aan de telefoon. Of we 
maar naar het Syndicato willen komen. Adres genoteerd 
en met een taxi er heen. Taxi 's zijn goedkoop in Spanje. 
Voor 14 peseta 's , dat is 84 cent, komen we waar we zijn 
moeten, zeker een kwartier rijden. 
D a n is alle leed van de geen Spaans sprekende vreemde
ling vergeten, want we zijn nu in gezelschap van twee ras-
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echte Neder landers , waarvan de een het Spaans spreekt 
als zijn moeder taal (het is evenwel de taal van zijn vrouw) 
en de ander er zich heel goed mee kan redden. 
D a n begint de werving. E r zitten in een lokaal ongeveer 
25 man te wachten. E e n der commissieleden geeft in het 
Spaans een beknopte uiteenzetting van de arbeidsvoorwaar
den, een beschrijving van ons land, van het klimaat enz. 
Vervolgens worden er sollicitatieformulieren uitgedeeld en 
dan worden de sollicitanten een voor een binnen geroepen 
in een aangrenzende kamer . E r wordt met de man gepraat . 
Waar heeft hij gewerkt en wat voor werk heeft hij gedaan. 
Heeft hij getuigschriften. Ook steeds weer de vraag: Waar
om wilt U naar Neder land? D a n wordt de man theoretisch 
aan de tand gevoeld omtrent zijn vakbekwaamlieid. Het 
gaat niet altijd even vlot, want er is ook kaf onder het 
koren. E r zijn lieden, die beweren reeds jaren lang bank
werker te zijn, maar als ze een schuifmaat in hun handen 
gestopt krijgen denken ze, dat het een blikopener is. Nee, 
meneer, we kunnen U in Nederland niet gebruiken. Maar 
waarom dan niet? Hij is toch een goed vakman? Nee, het 
gaat heus niet. Nou, enfin, dan maa r niet. E n getroost gaat 
de candidaat de deur uit. M a a r er zijn er ook betere. Men
sen met behoorlijke getuigschriften, die blijken zeer wel 
verstand van hun vak te hebben. E r zijn er ook, waarvan 
we het niet weten: lassers, bankwerkers en anderen. Die 
worden de volgende dag opgeroepen om een proeve van 
bekwaamheid af te leggen in een soort ambachtsschool , 
die aan de andere kant van de baai ligt. Da t is 30 km 
rijden. In Spanje heet dat: hier vlak bij! 

' c 

Bij de mensen, die afgewezen worden, zijn alle mogelijke 
vreemde types: zwervers, bedelaars, mensen, die nog nooit 
een vaste baan hebben gehad. M a a r ze willen allemaal 
naar Neder land en ze zeggen allemaal, dat ze vakbekwame 
lieden zijn. Hoewel dit natuurlijk van plaats tot plaats ver
schilt, kan men zeggen, dat ongeveer de helft van de solli
citanten voor uitzending naar Neder land in aanmerking 
komt. 

CADIZ 
We willen nu de werving met al de daaraan verbonden 
administratieve rompslomp laten rusten en nog wat van 
onze ervaringen in Cadiz vertellen. 
Cadiz is een plaats aan de zuid-west kust van Spanje, ge
legen op het puntje van een landtong, die een baai afsluit. 
Bij helder weer kan men er de kust van Afrika zien, heeft 
men ons verzekerd. We hebben nu gezelschap, want we 
zijn inmiddels verhuisd naar het hotel, midden in de stad, 
waar ook de andere commissieleden logeren. Niet zo groot 
als het eerste, maar ook minder duur en toch goed. 
Bij aankomst aan het station komt men direct op een 
brede boulevard. Z o zijn er nog enkele in Cadiz, maa r de 
binnenstad bestaat uitsluitend uit een wirwar van heel 
nauwe straatjes, waar net een auto doorheen kan. E n als er 
nu een ezelwagentje net vóór die auto in dat nauwe 
straatje rijdt? Welnu, dan gaat die auto er stapvoets achter
aan en wacht tot er op een van de vele pleintjes een ge
legenheid komt om te passeren. Vrijwel in alle straten is 
éénrichtingverkeer. Het kan ook niet anders . 
Toch zijn die straten met opzet zo smal gehouden, want 
daardoor wordt de zon uit de huizen gehouden en dat is 

Haven boulevard in Cadiz 
42 m 



DANKBETUIGINGEN 

Mede namens mijn echtgenote betuig ik nogmaals mijn 
hartelijke dank aan de Directie, chef, collega's. Personeels
vereniging en alle anderen voor de blijken van belangstel
ling en de mooie geschenken, die ik ter gelegenheid van 
mijn 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto heb mogen 
ontvangen. 

G. Arends . 

Langs deze weg betuig ik, ook namens mijn vrouw, mijn 
hartelijke dank aan de Directie, de maatschappelijk werk
ster, chefs, collega's. Personeelsvereniging en G.S.S. voor 
de prachtige cadeaux en de bloemen, die ik ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig jubileum bij de Werf Gusto mocht ont
vangen. 

P. A. Oudenaarden . 

Mede namens zijn vrouw betuigt ondergetekende zijn har
telijke dank aan de Directie, de maatschappeli jke werkster, 
chefs, collega's-bazen, leden van het Dorusfonds en fa-
briekspersoneel voor de blijken van belangstelling en de 
cadeau 's , die hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienst
verband mocht ontvangen. 

Joh . de Jong. 

Hierdoor willen wij onze hartelijke dank betuigen aan de 
Directie voor de prachtige fruitmand, die wij ter gelegen
heid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. 

t ; : ^ : N . de Graaf en echtgenote. 

• • : ~i j f t •,^,:7. . 

Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn harte
lijke dank aan de Directie, de maatschappelijk werkster, 
bazen en collega's houtscheepmakers , alsmede het Dorus
fonds, die de dag van mijn 25-jarige jubileum voor ons tot 
een onvergetelijke hebben gemaakt . 

A. J. Lems. 

Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn 
hartelijke dank aan de Directie voor de waarderende woor
den en de geschenken, die hij ter gelegenheid van zijn 
zilveren dienstjubileum bij de Werf Gus to mocht ontvangen. 
Voor ts hartelijk dank aan alle anderen voor de bij die 
gelegenheid ontvangen bewijzen van belangstelling. 

B . van Dijk. 

Hierdoor betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank, ook 
namens zijn vrouw en kinderen, aan de Directie, de maat 
schappelijk werkster, het Dorusfonds en de collega's voor 
de belangstelling en de cadeau 's , die hij ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. 

H . J. Koning. 

Ondergetekende betuigt, ook namens zijn vrouw, zijn har
telijke dank aan het bestuur van Onderling Bezit en de col
lega's van de afd. Montage M B voor de prachtige fruit
schaal, die hij met Pasen tijdens zijn ziekte mocht ont
vangen. 

W. Groenendaal . 

Hiermede zeg ik U, mede namens mijn vrouw, hartelijk 
dank voor de fruitschaal, die ik van de Werf Gusto heb 
mogen ontvangen. 

J. Stehouwer. 

Door mijn pensionnering heb ik de Werf Gusto als con
ciërge verlaten. Daa r het mijn vrouw en mij onmogelijk is 
van ieder persoonlijk afscheid te nemen, zeggen wij U bij 
deze allen hartelijk dank voor de vriendschap, de samen
werking, de bloemen en het mooie cadeau, dat wij van U 
hebben mogen ontvangen. Wij wensen U allen verder veel 
voorspoed en gezondheid. 

Th . V. Egmond en echtgenote. 

Hierdoor betuigen wij onze dank aan de Directie voor de 
belangstelling, be toond bij ons 50-jarig huwelijksfeest en 
voor de prachtige fruitmand, die wij mochten ontvangen. 

H . de Graaf en echtgenote 

Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank 
aan de Directie voor het mij toegekende pensioen en het 
mooie cadeau. Ook dank ik het bestuur van het Zonnewiel 
voor het mij aangeboden bedrag, waarvoor ik een mooie 
herinnering heb kunnen kopen. 

C. Heukels . 
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BRAND 

We hadden juist gegeten en ik zat rustig bij de haard (we 
hebben een zachte winter van deze zomer) de krant te 
lezen. D a a r hoor ik de twee-tonige sirene van de brand
weer aanzwellen. He t geluid wordt sterker en sterker en 
neemt dan weer af. E r is ergens brand. E n aangezien ik 
zeker weet, dat het niet bij mij thuis is, laat het me verder 
Siberisch! M a a r even later komt mijn vrouw binnen en 
zegt: , , lk weet niet of het je interesseert, maa r de brand
weerwagens gaan de Nieuw Mathenessers t raat in en er 
hangen dikke rookwolken boven de werf." 
Misschien was ik een beetje ingedut over m ' n krant , maar 
nu ben ik ineens klaar wakker . Even kijken en ja hoor, 
er is brand op de werf. Gauw een jas aan en dan er heen! 
Da t was op 23 mei 1962. M 'n aanvankelijke vermoeden, 
dat er brand zou zijn aan boord van het schip op de helling, 
bleek juist te zijn. De in aanbouw zijnde ,,Risa Paula" , die 
op 30 mei te water gelaten zou worden, stond in brand. 
Brand in de ruimen, de koelruimen, waarin kurk en mastiek 
waren verwerkt. Da t wil wel branden. 
De Bedrijfsbrandweer en de Schiedamse brandweer zijn al 
druk bezig met het blussingswerk. Met acht stralen wordt 
aan weerszijden van het schip de huid nat en koel gehou
den; met het overige slangenmateriaal wordt de vuurzee 
in de ruimen bestreden. E n met resultaat, want ongeveer 
een uur later is men de b rand meester. D a n volgt het na
blussen, dat nog geruime tijd vergt. 
E n dan . . ., ja dan komt de grootste narigheid pas . In de 
ruimen is het één grote ravage van verbrand hout en ander 
materiaal , kromgetrokken ijzer enz. Huidpla ten zijn ge
bogen, spanten zijn kromgetrokken. Eerst moet die hele 
boel worden opgeruimd om te kunnen nagaan, wat er alle
maal vernieuwd en hersteld moet worden en hoe groot de 
schade is. We weten nu al, dat het in de tonnen zal lopen. 
Vanwaar al die narigheid, al die kosten, al die moeite? 
Was het een weggesprongen lasvonk, was het een vonken
regen van het branden of was het misschien een achteloos 
weggegooide sigaret? We weten het niet. M a a r het gebeur
de toont wel zeer duidelijk aan, hoe voorzichtig we aan 
boord dienen te zijn met lassen, branden, roken enz. Eén 
vonk kan tonnen schade veroorzaken. 
Wie moeten er nu zo voorzichtig zijn? Is dat Jan, of Piet, 
of Klaas? Neen; wij allemaal, m a n voor man . Iedere lasser, 
iedere brander , iedere roker. E n bovendien iedereen, die 
niet last of brandt of rookt. Want de man, die ergens een 
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moerbout staat aan te draaien kan b.v. een lasser of brander 
op het gevaar van de wegspringende vonken attent maken. 
Met de brandbestri jding is het al net eender als met het 
veilig werken: we moeten er allemaal aan meedoen! 

W. 



't Is zacht weer. In Hol land liepen we nog met een winter
jas aan; hier is het colbertjasje al haast te veel. 
Holland! Wat is dat ver weg als we hier in Cadiz onder 
de palmen lopen. En toch: een paar uur vliegen en we zijn 
weer thuis. 

in dit subtropische klimaat wel nodig. Een goede raad: 
ga niet tussen 1 en 3 uur de stad in, want dan is er niets 
te beleven. He t is er dan uitgestorven en de winkels zijn 
dicht. Men ziet dan hoogstens een verkeersagent, die het 
verkeer, dat er dan niet is, moet regelen. Alles slaapt dan. 
Siësta! 
Levendig wordt de stad pas na zeven uur, als het werk ge
daan is. Dat duur t dan tot ongeveer negen uur: dan gaat 
de Spanjaard pas eten. M a a r na het eten leeft de stad weer 
op. D a n flaneren de jongens en de meisjes door de straten 
en over de boulevards. Let wel: jongens apart en meisjes 
apart . Als men een jonge man en een jonge vrouw samen 
ziet lopen, zijn ze vast en zeker getrouwd. 
Dan willen we U nog even uit de droom helpen ten aan
zien van de Spaanse schonen. Hier in Nederland bestaat 
de opvatting, dat er in Spanje alleen maar mooie vrouwen 
zijn. Niks hoor! Net als bij ons, mooi en lelijk door elkaar. 
Zwart? Ja, veel zwart, maa r net zo goed blond en bruin 
en wat wij noemen melkboerenhondenhaar . Wat de Span
jaarden in het algemeen wél hebben is: houding. Ze lopen 
trots; ze lopen fier. Zelfs het oudste gerimpelde vrouwtje 
heeft in haar manier van lopen toch iets statigs, 
't Is tegen twaalf uur 's nachts en we lopen nog even de 
stad in. We hebben dorst en gaan een glas sherry drinken. 
Dat kost in Nederland ongeveer ƒ 1,25. In Spanje niet; 
daar is het te geef. Twee en een halve peseta, meneer, 
zegge en schrijve vijftien cent! Maar daarvoor zitten we 
dan ook niet bij At lanta , Engels of Erasmus . Neen, het is 
een lokaliteit met kale muren en houten banken. Wie geen 
zitplaats kan vinden blijft maar aan de tapkast staan. 
In een hoek zitten twee gitaristen te spelen. Dan , ineens, 
begint een van de bezoekers een flamenco te zingen en de 
anderen klappen daarbij rithmisch in de handen als be
geleiding. We verstaan er geen woord van, maa r 't is mooi . 
Als de zanger ophoudt , valt een van de anderen in en zo 
volgt het ene lied op het andere. 
Het is vol in dat café'tje en we hebben het warm gekregen 
— of was het van de sherry? We stappen eens op en wan
delen naar de zeekant voor wat afkoeling. Denk dan niet 
aan een strand met duinen op de achtergrond. Langs de 
boulevard is een s t randmuur gebouwd, zoals we die in 
Scheveningen kennen, maar dan van enorme stukken steen, 
die zeker wel een twintig meter hoog boven het water uit
steekt. Daarvóór liggen grote rotsblokken in het water om 
de golfslag te breken. 
Z o kijken we dan in het donker over de onmetelijke Atlan
tische Oceaan — de onafzienbare watervlakte. In de verte 
het lichtje van een schip. Anders niet. We waaien even uit. 

NAAR HUIS 
En zo gebeurde het dan ook. Donderdag om half twaalf 
stapten we naar het station, een beetje huiverig vanwege 
de lange rit in het voorwereldlijke treintje. M a a r tot onze 
verbazing — en tot onze vreugde — was „het treintje" 
er niet. Neen, een treinstel, bestaande uit twee zilverkleu
rige en uiterst modern ingerichte wagons, staat te wachten. 
Een sneltrein, die ons in een verrassend korte tijd naar 
Sevilla brengt. Zó is het in Spanje. Ri jkdom en a rmoede; 
het moderne en het ouderwetse vlak bij elkaar. 
Inmiddels hebben we geleerd. We nemen in Sevilla geen 
taxi naar het vliegveld, maa r laten ons naar het kantoor 
van de „Iberia" (Spaanse K.L.M.) brengen en dan gaan we 
voor 15 peseta's met de bus naar het vliegveld. Da t is veel 
goedkoper en net zo gemakkelijk. He t vliegtuig gaat om 
5 uur, maar er is nog niets te zien. Even informeren. Ja, 
het is er nog niet. He t moet van de Canarische Ei landen 
komen, maar is wegens het slechte weer teruggegaan. Over 
een kwartier komt er nader bericht! 
Alles in Spanje komt over een kwartier. Dus gaan we na 
een half uur nog eens vragen. Neen, er is nog geen bericht, 
maa r over een kwartier zal het er zeker zijn. We gaan met 
de bus terug naar Sevilla; 't is dan 8 uur in de avond. In 
Sevilla zoeken we een hotel op en bellen naar Madr id , dat 
we die avond niet komen. De volgende dag moeten we 
bijtijds op ; om 7 uur bij de Iberia; om 8 uur start het vlieg
tuig. Da t klopt en om half tien landen we in Madrid . D a a r 
gaan we eerst naar de Nederlandse Ambassade om de af
gesloten contracten af te geven en dan nog even de stad in. 
Wat winkels kijken, wat eten en tegen drie uur naar de 
Iberia. Bus. Vliegveld. ,,Passagiers voor Amste rdam in
gang no . 1." We stappen in de zilveren vogel van de K .L .M. 
en we voelen ons meteen weer thuis. We krijgen Neder
landse kranten en een Nederlandse maaltijd aan boord. 
Ongeveer 8 uur landen we op Schiphol. 
We zijn weer thuis. Het is koud en het regent . . . 

W. 
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UIT ONS MIDDEN £ 

IN DIENST: 

l -5 - '62 J. J. Tuhuleruw, hechter SB. 
l -5- '62 L. Molle, hechter SB. 

15-5- '62 P . Margheri ta , lasser Slikkerveer. 
15-5- '62 A . Granella, omsch. lasser Slikkerveer 

Jubileum P. A. Oudenaarden en A. J. Lems 

3A 
GEBOREN: 

l l - 4 - ' 6 2 Paul , zoon van J. Gunter en G. J. Gunter-van 
Oudheusden. 

22-4- '62 Wilhelmina, dochter van J. v. Hol ten en W. v. 
Hol ten-Brinkman. 

1- 5-'62 Willem, zoon van C. Kreuk en T. Kreuk-van 
Wijngaarden. 

2- 5-'62 Rober t en Yvonne , zoon en dochter van J. Be-
zemer en G. Bezemer-Luthar t . 

8-5-'62 Lucia Maria , dochter van B . Melchers en F . P . 
Melchers-Boereboom. 

l l - 5 - ' 6 2 Constance Antoinet te , dochter van A . Alder-
lieste en C. Alderlieste-Kok. 

14-5- '62 Rona ld Wolbert , zoon van F . Heusdens en L. 
Heusdens-Pama. 

In het vorige nummer van Het Zeskant werd bij dc rubriek , ,Uit ons midden" 
door een vergissing het plaatje met de baby in het bootje geplaatst bij „In dienst" 
en het plaatje met de grote man in het bootje bij „Geboren". Men zal begrepen 
hebben, dat het een vergissing was. We nemen geen baby's in dienst en de 
mannen in Schiedam zijn bij hun geboorte niet van dat formaat. 

JUBILEUM P. A. OUDENAARDEN EN A. J. LEMS 
Op 16 mei 1962 werden, in verband met hun 25-jarig 
dienstverband, de heren P . A . Oudenaarden en A . J. Lems 
door de Directie ontvangen. Zij werden toegesproken door 
de heer Mr . H . Smulders, die meende te mogen vaststellen, 
dat de jubilarissen met plezier bij de werf Gusto hebben 
gewerkt, daar zij anders de 25 jaar niet zouden hebben 
volgemaakt. Spreker dankte hen voor hetgeen zij in de af
gelopen 25 jaar voor de Werf Gusto hebben gedaan en 
feliciteerde hen met deze feestdag. Vervolgens 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 Maat 
schappij voor Nijverheid en Handel reikte de heer Smul
ders aan de jubilarissen het vererend getuigschrift met de 
bijbehorende zilveren legpenning van genoemde maatschap
pij uit. 
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd bijeen onder 
het genot van een kopje koffie. De bijeenkomst werd be
sloten met een bezoek aan de modellenzaal. 

JUBILEUM B. VAN DIJK 
Op 1 mei 1962 werd de heer B. van Dijk, bedrijfsassistent 
bij de afdeling Scheeps- en Construct iebouw, door de Di
rectie ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienst
verband bij de Werf Gusto. De jubilaris, die vergezeld was 
van zijn echtgenote, werd toegesproken door de heer Ir. A . 
Smulders, die hem dankte voor de vele diensten, die de 
heer V a n Dijk in de loop der jaren aan de Werf heeft be
wezen. In het bijzonder wees spreker op de ontwikkeling 
van de lastechniek bij de Werf, waarin de heer V a n Dijk 
een belangrijk aandeel heeft gehad. Spreker wenste de ju
bilaris van harte geluk met zijn jubileum en overhandigde 
hem een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe, 
nadat hij het knoopsgat van het colbert van de jubilaris 
met het zilveren Gusto-insigne had versierd. 
Namens de Nederlandse Maatschappi j voor Nijverheid en 
Hande l overhandigde de heer Smulders de heer V a n Dijk 
het vererend getuigschrift van die Maatschappi j met de 
daarbij behorende zilveren legpenning. 
De heer Van Dijk heeft hierna met een enkel woord de 
Directie zijn dank betuigd voor de ontvangst, de geschen
ken en vooral voor het vertrouwen, dat steeds in hem is 
gesteld. 
Na het gebruikelijke kopje koffie werd een bezoek gebracht 
aan de modellenzaal, waar speciaal Mevrouw van Dijk kon 
kennisnemen van de objecten, waaraan haar echtgenoot in 
de loop der jaren zijn beste krachten heeft gegeven. 

Jubileum B. van Dijk 



TERUG OP HONK 
Het corps „Zeekadetten" te Schiedam is op onze werf 
welbekend. Immers , het schip van deze jeugdige zeelieden, 
de „Spica", ligt in de Buitenhaven langs onze werf gemeerd. 
Dat schip is inmiddels verdwenen en vervangen door de 
„Jan van Gelder" , die tot voor kort bij de Koninklijke 
Marine in gebruik was onder het kenteken A 9 2 8 . 
Waarom is dit een feit, dat waard is in He t Zeskant te 
worden vermeld? Om de eenvoudige reden, dat dit schip, 
de „Jan van Gelder", in 1936 als mijnenveger op de Werf 
Gusto werd gebouwd en op 13 september 1937 bij de 
Marine in dienst werd gesteld. De „Jan van Gelder" is dus 
weer op het oude nest teruggekeerd. 
Gedurende de mobilisatie vóór de Wereldoorlog I I had het 
schip Den Helder als basis. He t werd op 2 oktober 1939 
bij Terschelling door een mijnexplosie ernstig beschadigd, 
maar kwam niettemin behouden te Den Helder binnen. 
Het ging in begin 1940 naar de Werf Gusto ter reparatie 
en kon in april 1940 weer in dienst worden gesteld. 
Dan komt de Wereldoorlog I I . D e „Jan van Gelder" gaat 
als escorte met de onderzeeboot O 13 naar Engeland en 
wordt daar uitgeleend aan de Britse Mar ine en heeft een 
groot deel van de oorlogsjaren onder Britse vlag gevaren. 
Tot maar t 1946. D a n komt het schip naar Neder land terug. 

Veel rust heeft het niet gehad, want een jaar later, op 
20 maar t 1947, vertrok het — met de mijnenveger „Wil
lem van der Z a a n " — naar het toenmalige Nederlands Oost-
Indië en arriveerde daar ongeveer twee maanden later. He t 
werd in de t ropen aanvankelijk als patrouillevaartuig ge
bruikt . O p 1 juli 1949 werd de „Jan van Gelder" inge
deeld bij het eerste flottielje mijnenvegers en keerde in 
flottieljeverband op 15 augustus naar Neder land terug. 
D a a r krijgt het schip op 14 november 1952 een andere 
bestemming. He t wordt ter beschikking van de Koninklijke 
Marine gesteld voor technische opleidingen. De I e juni 
1956 gaat de , ,Jan van Gelder" weer varen, zij het slechts 
naar Den Helder, waar het wordt omgebouwd tot netpoort -
schip (wat dit ook moge zijn). Als zodanig is het in reserve 
gehouden tot half 1961 . 
Nu komt het ter beschikking van het Zeekadet tencorps-
Schiedam en krijgt ligplaats aan zijn bakermat — de Werf 
Gas to . 
Nog enkele andere ons bekende schepen zijn ter beschik
king van Zeekadet tencorpsen gekomen, n.1. de „Abraham 
Crijnssen" en de „Abraham van der Huls t" . Beide schepen 
werden in 1936 bij de Werf Gusto gebouwd. De eerste 
gaat naar Den Haag , de tweede naar Maassluis . 

ONZE KRANEN TE ANTWERPEN 
Onder het opschrift „Onze kranen in Antwerpen" stond in het firma-nieuws van 
Conrad-Stork de vorige maand deze fraaie foto van de geleverde kranen. Aan
gezien ook de Werf Gusto een belangrijk stuk van deze kranen heeft vervaardigd, 
menen wij deze foto wel onder hetzelfde opschrift te mogen overnemen. 
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VEILIGHEID 
Nieuws van de Veiligheidscompetitie 
Dinsdag, 15 mei 1962, vierde de afdeling Timmerlieden 
(Bs. Geenen en Bs. Romijn) het feit, dat in die afdeling 
de , ,100 dagen Veilig Werken" waren bereikt. Deze afde
ling bestaat uit ongeveer 60 werknemers . He t blijkt dus 
wel, dat ook een grote groep in zijn geheel veilig kan wer
ken. 
D e directe chef van deze afdeling, de heer Booy, wekte in 
een gloedvolle toespraak zijn mensen op, op de ingeslagen 
weg voort te gaan. He t bewijs is geleverd, dat het kan . Nu 
moet het ook! Hij merkte op, dat ieder ongeval zijn oor
zaak heeft. Vermijdt de oorzaak, zo zeide hij, en we heb
ben iedere dag feest. 
In de afdeling Machinebouw maakte de afdeling van B- . 
Mourus op 30 mei 1962 de 100 dagen vol. Proficiat, he
ren! Bedenk, dat het in een afdeling waar weinig of gee:i 
ongevallen voorkomen prettig werken is. De sfeer is dan 

«w»,. » 

goed en dan wordt ook de kwaliteit en de kwantiteit van 
het werk goed. Arbeid en veiligheid moeten hand in hand 
gaan, onverschillig wat voor werk men doet en waar en 
wanneer. 
Dus punt 1 is: Veiligheid, overal en altijd. In de fabriek, 
thuis en op straat. Dit laatste geldt ook straks als U met 
vacantie gaat. Kijk Uw vervoermiddel goed na, of het nu 
een auto, een brommer of een fiets is. Een ongeval met Uw 
vervoermiddel zou Uw vacantie kunnen bederven. E n dat 
wil toch niemand! 

J. O . M. 

p g e r u i x x i d s t a a t znetjes 
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ZEIUACHTENBOUW BIJ WERF GUSTO 

Iedere werf heeft wel een hoekje waar iets bijzonders wordt 
uitgeknobbeld of gebouwd; zéker is dat het geval bij wer
ven als die van I .H.C. Holland, die er immers bekend om 
staan het liefst iets „buiten het gewone o m " te doen, omdat 
daar nu eenmaal meer eer en voldoening mee valt te be
halen. 
Ook bij Werf Gusto zijn er van die hoekjes en zelfs één 
grote hoek: de fabriek van polyester jachten, die bij series 
van vijftig tegelijk door Amer ikaanse opdrachtgevers wor
den besteld. 
W a a r o m zij deze scheepjes in Neder land laten bouwen? 
Zij zeggen zelf: 
„Ten eerste omdat er daar zoveel goede scheepsbouwers 
„zijn, die de moderne produkt iemethodes in h u n vinger-
„toppen hebben. 
,,Ten tweede omdat de vaklieden steunen op een ervaring 
„van eeuwen; voor hen is het bouwen zelfs tot in de klein-
„ste details, een zaak van diepe persoonlijke t ro ts . " 
Als men aan een scheepswerf denkt als aan een bedrijf met 
veel lawaai, aan zwaar staal en aan grote kranen, is men 
misschien geneigd om te denken: ,,o ja, en dan bouwen ze 
ook nog van dat kinderspul, van die jachtjes". 
M a a r de mensen die zich een jacht kunnen veroorloven 
tellen heus hun geld niet neer voor . .kinderspul": zij kopen 

rasechte scheepjes, waarin juist door de kleinere afmetingen 
het ontwerp, de afwerking en vele details wellicht nóg be
langrijker zijn dan bij zeeschepen. 

Op deze foto zijn duidelijk de mailen te zien waarin de Polaris 
wordt gebouwd, evenals de produktielijn. De voltooide jachten 
verlaten de fabriek via de deur hoven links. 

Nieuw Materiaal 
In het dagelijks leven zijn wij er al aan gewend dat de 
alomtegenwoordige plastics ons leven op vele wijzen niet 
alleen aangenamer, m a a r ook goedkoper gemaakt hebben. 
Toch is in de scheepsbouw het bouwen in plastic duurder 
dan in hout of staal, m a a r de besparingen komen op de 
lange duur voor de eigenaar. Polyester kan niet rotten, lek
ken of roesten. De kleuren zijn een integraal deel van het 
materiaal , zodat er niets te schuren of te verven valt, en 
er zijn geen naden die gebreeuwd moeten worden. 
He t nieuwe mater iaal is ook bijzonder sterk, spanningen 
of stoten veroorzaken slechts beschadiging over een klein 
oppervlak. 
Wij kunnen op deze éne pagina geen beschrijving geven 
van de bouwmethode en daarom zullen we volstaan met 
een korte beschrijving van de twee modellen die bij Gusto 
worden gebouwd. 
Voor wie plastic een koud en levenloos mater iaal vindt, 
zal het een openbaring zijn deze bootjes te zien: de rijke 
afwerking met mahonie en teak doet hen in weinig onder
scheiden van andere boten. 
He t hoofddeel van de produktie wordt gevormd door de 
Polaris, een 26-voet sloepgetuigd jacht met 4 slaapplaatsen. 
D e Polaris is bijzonder rank en snel en k a n dus heel goed 

De Seafarer-45 op de Maas bij Schiedam. 49 



voor wedstrijdzeilen worden gebruikt, m a a r de accommo
datie is zódanig dat het scheepje ook kan worden gebruikt 
voor ,,cruising", of, zoals m e n in Neder land zegt, als fami
liebootje. De diepgang is slechts 66 cm (met centerboard 
omhoog) en het zeiloppervlak is 25 m 2 . 
E r zijn twee door vouwdeuren gescheiden hutten. In iedere 
hu t zijn twee kooien. Kombuis , ijskast en toilet behoren 
tot de standaarduitrust ing. E n wat voor zeilers, na de zeil-
kwaliteiten, misschien het belangrijkst is: er is bijzonder 
veel bergruimte aan boord. E r is een gemakkelijk bereik
bare ruimte voor een 39 p k binnenboordmotor , maa r het 
is natuurlijk ook mogelijk een bui tenboordmotor aan te 
pikken (tot 10 pk) . 
D e productie bedraagt 21/2 per week: o m de andere dag 
verlaat een Polaris de polyesterhal. 

Oceaanjacht 
Het andere model , de Seafarer-45, waarvan er één per 
m a a n d wordt gebouwd, is veel groter. He t is een 45-voets 
oceaanracer, met torentuig dat als sloeptuig een als yawl-
tuig kan worden geleverd. Als yawl getuigd bedraagt het 
zeiloppervlak 875 m2. 
D e zeer ruime accommodat ie voor 8 personen is verdeeld 
over drie gescheiden hut ten. 
Evenals bij de Polaris zijn scheepsromp, dek, opbouw en 
schotten één geheel van lagen fiberglass en polyester harsen. 
Ontworpen door de bekendste aller Amer ikaanse jachtont-
werpers , Olin Stephens, zal de Seafarer-45 de trots zijn van 
iedere jachthaven: luxueus ingericht, met prachtige lijnen 
en geschikt om met een goede bemanning snel en veilig 
rond de wereld te zeilen. 

SCHEEPSRESTAURATEURS 
EN HUN ZORG VOOR 

GASTEN EN G E Z E L L E N 

„Aan alles moet je denken bij zo 'n 
proefvaart en daarom zeg ik tegen die 
jongen: ga jij eens kijken of de eieren 
niet per ongeluk in de diepvries zijn 
gezet, want dan zijn ze straks allemaal 
kapot . Die jongen gaat kijken en hij 
komt terug en hij zegt: nee meneer , ze 
staan niet in de diepvries en dat kon
den ze ook niet, want de eieren waren 
helemaal niet aan boord gekomen. Da t 
ontdekten we toen we al in volle zee 
waren. Met een schip vol Engelsen, 
die ik een ontbijt zonder eieren zou 
moeten voorzet ten." 
Da t was op een dag de zorg van de 

scheepsrestaurateur N . van der Wolf 
uit Dordrecht . E e n schip vol Engelse 
gasten en geen ei aan boord . 
E e n paa r uur later zagen de gasten, 
da t een grote zeesleper snel kwam in
lopen. He t scheen o m het proefvaren
de schip begonnen te zijn en de gasten 
werden al een beetje ongerust, want 
in volle zee komt zo 'n sleepbootkapi
tein meestal niet langszij om alleen 
even goeiendag te zeggen. Misschien 
was iemand ziek geworden en moest 
hij van boord worden gehaald. M a a r 
er werd niemand van boord gehaald, 
er kwam iets aan boord: een grote kist 
eieren. 
„Zó moet je kunnen werken," zegt 
res taurateur van der Wolf; „als ik die 
sleepboot niet had kunnen krijgen zou 
ik een helikopter hebben besteld. Als 
op proefvaart de keuken niet goed 
loopt is dat net zo erg als het uitvallen 
van de machines ." 

VOOR DE SPORT 

Z o is de heer van der Wolf in de loop 
van de jaren ook tot de slotsom geko
men, dat het restaurateurschap aan 
boord van een proefvarend schip niet 
alleen een vak is. Wie de sportieve 
kant niet ziet, zou nooit in een keu
ken, die berekend is op veertig man, 
voor tweehonderd kunnen koken. E n 
als hij zelf die sportieve kant er niet 

in zag, zou hij zeker niet — zoals hij 
nu doet — op zijn drie en zestigste 
jaar nog graag meegaan. 
NOODRANTSOEN IN DE STORM 
In Ams te rdam zijn het de gebroeders 
C. H . en C. J. Overweg, die bij de 
proeftochten de opvarenden in goede 
conditie houden. Ook bij hen weegt de 
sportieve kant van het vak zwaar. 
E rvoor zorgen, dat niet alleen de duur
ste gast aan boord, m a a r ook het jong
ste hulpje in de machinekamer aan 
zijn t rekken komt . Zorgen dat er zelfs 
nog iets te eten komt wanneer, zoals 
enkele jaren geleden gebeurde, de toe
gang tot de voor raadkamer geblok
keerd raakt. Met een touw om zijn 
middel heeft een van de gebroeders 
toen, dwars door de overslaande gol
ven heen, uit het niets een stuk worst 
weten op te scharrelen. Z o zijn de o p 
varenden toch niet van de honger om
gekomen. 
Zij lopen nu ook alweer jaren mee in 
dit vak en zij hebben er een bekwaam
heid in gekregen, die door de andere 
medewerkers aan proeftochten terecht 
hoog wordt gewaardeerd. 
Wat de gebroeders er zelf van zeggen: 
„hartelijk dank aan de vele medewer
kers van Versehure , die ons altijd met 
zoveel dingen helpen." 



VOORDAT 

HET SCHIP 

TE WATER 

GAAT.... 

De tewaterlating is niet alleen voor het schip een heugelijk 
feit. Ook de toezichthouders hebben dan opdracht een gro
tere inspectie dan normaal te houden. O p de boekhouding 
worden de potloden vreugdevol geslepen: de opdrachtgever 
zal vandaag weer een termijn van de koopsom van het 
schip betalen! 
M a a r t o c h . . . . de mensen die het schip met hoofd en han
den zèlf gebouwd hebben vinden het vooral een feestdag. 
Zij hebben het gevoel alsof het hun schip is dat van de hel
ling glijdt. Zij hebben de kiel zien leggen, ze kennen elke 
spant en elke plaat . 

VUURDOOP 
Toen bij Versehure de C O 4 5 5 , een sleephopperzuiger van 
1500 m 3 , bes temd voor Mozambique , tewater werd gela
ten stonden ze er naar te kijken. D e mensen van de nieuwe 
bedrijfstekenkamer en van het automatisch brandsnijden 
zagen het eerste schip waa raan zij hebben meegewerkt te-
water gaan. Zij hebben wat je noemt h u n vuurdoop gehad. 
D e aanloopmoeil i jkheden zijn achter de rug en zij hebben 
er zich prachtig doorheen geslagen. 

EEN ENORM KARWEI 
Zij die het schip vanaf de kiel hadden opgebouwd her inne
ren zich vast nog het mooie staaltje van hijswerk toen 
laatst, op een zaterdagochtend, het achterschip moest wor
den aangebracht . E r waren twee drijvende bokken voor 
aangerukt , die elk onder normale omstandigheden gemak
kelijk 130 ton konden hebben. In dit geval moesten zij 
echter zo ver toppen en zo dicht langs de kant werken, dat 
het hijsen van het achterschip met zijn 80 ton nog een heel 
karwei werd. He t bijzondere van dit hijsprobleem was, dat 
de achterschipsectie eerst gekeerd moest worden. Zij was 
n.1. ondersteboven gebouwd. D e laatste 25 cm werden 
overbrugd met handkabels , die het stuk bij trokken. 

MET MASTEN EN AL 
O m d a t de masten wat vroeger klaar waren dan meestal het 
geval is, zagen we het ongewone beeld da t het schip met 

beide masten er op tewater werd gelaten. He t was een mooi 
gezicht. We hoorden van ,,naast de helling": „zó m a a r 
doorgaan, nog een stapje verder en het schip kan na de 
tewaterlating zó wegvaren". 

NAAR MOZAMBIQUE 

De doopvrouwe, mevrouw Eugenia Fer re i ra da Fonseca, 
echtgenote van de Portugese ambassadeur in ons land, bracht 
charmant haar taak tot een goed einde. In de ontvangst
zaal overhandigde ir. J. A . M . Versehure haar het d o o p -
geschenk. 
De ambassadeur van Portugal , Zijne Excellentie dr . Joao 
de Barros Ferreira da Fonseca, bean twoordde de toespraak 
van de heer Versehure. Als eregast was ook de burge
meester van Amste rdam, mr. G. van Hal l aanwezig. 
D e veertig leerlingen van het P . C. Hooft- lyceum (dat door 
Versehure werd geadopteerd) waren al eerder aangekomen. 
Voor hen werd een complete excursie aan de tewaterlating 
toegevoegd. 
D e C O 455 zal na de aflevering, die in september plaats
vindt, te werk worden gesteld in Mozambique . 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, maar kleine 
soms óók. We zien dit hier letterlijk in de praktijk gebracht, op 
een van de eerste mooie dagen die er in dit jaar af konden. 
Het moet een plezierige dag zijn geweest. Want al viel die scha
duw op het werk, de zon in je nek is vanouds een vorstenwens. 
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Een ander wapenfeit: van twee oude 
huisjes maakte de heer Bijkerk in ander
half jaar tijd één comfortabele woning. 

NOOIT GELEERD, TOCH GEDAAN 
„Dat bouwboek, daar stond niet 
zo veel in. Zeker niet voor mij, 
want ik had nooit les gehad in 
orgels bouwen en zelfs niet in 
orgel spelen. Da t laatste had ik 
mijzelf geleerd en nu wilde ik 
weten, hoe je zelf een eleetrisch 
pijporgel kunt bouwen . " 
Ja , dat was een moeilijk geval. 
Zelfs voor de heer P . Bijkerk in 
Kinderdijk, schilder bij onze 
vennoot L. Smit en Zoon . 
„Maar ik heb er iets op gevon
den. Bij een orgelbouwer bestel
de ik een klein, primitief orgel
tje met zo weinig mogelijk er op 
en er aan. Da t heb ik uit elkaar 
gehaald en toen wist ik hoe het 
moest . Ik ging zelf een orgel 
bouwen . " 

STRAKS 475 PIJPEN 

N u staat dat orgel in zijn kamer . 
In een kast, een paa r meter er 
vanaf zijn de pijpen onderge
bracht: 350 pijpen, m a a r het 
zullen er 4 7 5 worden. E e n 
pracht ig instrument, zeggen an

dere organisten, die erop hebben 
gespeeld. Fo rmaa t en geluidsvo
lume zijn zodanig, dat het orgel 
zonder meer naar een kerkge
bouw voor vierhonderd mensen 
kan worden overgebracht. Daar 
o m speelt het instrument nu, 
thuis, op „halve kracht" . Voor 
geïnteresseerden geeft de heer 

EN GOED! 
Bijkerk graag een kleine de
monstrat ie . Vanui t de kast met 
de pijpen begint het te zingen, 
registers worden geopend en ge
sloten. D e kamer is zo vol mu
ziek, dat die groter en groter lijkt 
te worden. 

HOUT EN METAAL 
Daarna moet de heer Bijkerk 
maa r eens iets vertellen. Da t 
gaat eerst niet zo vlot, want hij 
praa t niet graag over eigen pre
staties. He t lukt pas , wanneer 
beloofd wordt dat in het verhaal 
zal worden vermeld, hoe de vork 
in de steel zit: niet de heer Bij
kerk heeft de Zeskantredact ie 
benaderd, het tegenovergestelde 
is het geval geweest. E r kan aan 
worden toegevoegd, da t de Zes 
kantredact ie daarvan geen spijt 
behoeft te hebben. Want , hoewel 
onze bedrijven ongemeen geva
rieerd zijn, k o m je toch niet elke 
dag een medewerker tegen die 
b.v. uit Oregonhout orgelpijpen 
weet te maken . Hij vertelt er on
middellijk bij dat de metalen pij
pen zijn besteld „bij derden" , 
zoals dat in onze taal heet. 
Alle orgelbouwers bestellen sinds 
twee a driehonderd jaar hun me
talen pijpen bij derden. M a a r 
wat derden b.v. niet voor je doen 
is het solderen van acht draad
jes op een blokje voor iedere 
toets. De vakkennis en het gevoel 
van de orgelbouwer zèlf blijven 
het voornaamste . 

VERHUIZING NAAR BENEDEN 
Toen het orgel klaar was, heeft 
het eerst op zolder gestaan, m a a r 
dat was het niet. De hele straat 
kon meeluisteren en zo de straat
bewoners daar al geen bezwaar 
tegen hadden, de heer Bijkerk 
dacht er anders over. Hij wilde 

. . . dan lijkt het. alsof de kamer gro
ter wordt . . . 
met zijn orgel geen bezienswaar
digheid, in dit geval eigenlijk 
geen „behorenswaardigheid" 
worden. De hele zaak verhuisde 
naa r beneden. Ten overvloede 
kwam er vijf centimeter s tro
plaat tegen de wanden van de 
muziekruimte en ter wille van een 
goede akoestiek kwam er nog 
board overheen. Nu heeft de 
heer Bijkerk zijn orgelconcert
zaal in eigen huis, de muziek 
blijft gereserveerd voor degenen, 
die er echt belangstelling voor 
hebben. 
E n nee, de heer Bijkerk heeft 
nooit les gehad, geen les in or
gelspelen en geen les in orgel-
bouwen. 
M a a r wie het hem na kan doen, 
mag zijn vinger opsteken. 
Hij moet er dan wel rekening 
mee houden, dat het een werk 
van jaren is. Nog steeds werkt de 
heer Bijkerk aan zijn orgel, om 
het verder te perfectioneren. Dat 
is vrijetijdsbesteding in de ideale 
vorm; je blijft er mee bezig. 
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