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BIJ DE VOORPAGINA
HET IS EINDELIJK ZOVER!
Op uw redaktiekantoor staan de
ramen wagenwijd open en aan de
overkant, in het park, bloeit het
speenkruid.
Laat het een mooie lente worden.

algemeen gedeelte

Geef ze maar worteltjes
Waarin een klein kereltje groot kan zijn
Dan bel ik Nico o p
De ..Willem Barendsz" met graagte te
water
Het bezoek aan Parijs was de moeite
waard
Koud staal en warme vlinderkleuren.

Dit blad is het personeelsorgaan van de
[ndustrieele 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 Auteurswet.
Firma-redacteuren: G. Marteni (Conrad-Stork), M. Wink (Werf Gusto),
W. C. Boer (De Klop), A. Heystek
(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit
8c Zoon) en R. Lsdèbre (Verschure).
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Artis een tijd geleden nogal verkleurden. Zeer tot verdriet
van de directeur, dr. Jacobi, die er echter iets op vond. Hij
gaf de vogels het voer dat zij ook in de vrije natuur tot
zich plegen te nemen — en kijk, ze werden allemaal weer
„GEEF ZE MAAR WORTELTJES helder
rose. Naar aanleiding van dit idee hebben de kleurEN PAS OP VOOR DE LUIZEN" kanariekwekers nu uitgedokterd, dat hun beestjes, wanneer
zij veel geraspte wortelen krijgen, de mooie oranje kleur
van die wortelen aannemen. Een opmerkelijke vondst, die
ons in de verleiding brengt, in een zonloze zomer veel bruin
brood te gaan eten.
„Hoe moeten we dit nu allemaal gaan vertellen...?" was
de verzuchting, waarmee we in een vorig nummer van Het
Zeskant het artikel over de rode kanaries voor Portugal
besloten. Deze kanaries waren een I.H.C.-geschenk aan een
klant. Per kerende post kregen we, behalve het bedankje,
ook een uitvoerige vragenlijst over fokproblemen en wat al
niet meer. Hoe moesten we het de Portugese vrienden allemaal gaan vertellen?
De heer C. Blij, gepensioneerde van Verschure, heeft uitkomst gebracht. Hij is er eens breeduit voor gaan zitten
en het resultaat was een brief van vier kantjes, waarin tal
van goede wenken staan ter oplossing van het pietenprobleem. De heer Blij schuwt daarbij de neventerreinen van
het onderwerp niet. Zo vertelt hij, dat de flamingo's in

Jenever ontmaskert onverlaat
Ook onthult de heer Blij ons iets over kunstjes, die gewetenloze kwekers uithalen om een extra mooi kleurtje op
hun kanaries te krijgen. Zo stond hij er eens bij, dat een
keurmeester een bijzonder mooie kleurkanarie lange tijd
peinzend bekeek, vervolgens zijn zakdoek trok, deze in
zijn borreltje doopte en ermee aan het vogeltje begon te
poetsen. Waarop de kanarie snel verbleekte en de zakdoek
fleurig rood werd.
En of we wel wisten, dat luizen in één nacht tijd een
heel nest jonge kanaries kunnen leegzuigen, zodat slechts
een loos verenpakje overblijft?
Nee, we wisten het niet, evenmin als vele andere dingen
die de brief ons nu heeft geleerd.
Bedankt, heer Blij.
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Waarin een klein kereltje groot kan zijn
„Je moet maar een kistje of zoiets op de tribune zetten, want de persoon die het schip zal dopen is —
nou ja, een treetje klein van stuk, zullen we maar
zeggen". Deze kiese raad, de organisatoren op de
werf van Verschure gegeven voor de tewaterlating
van de profielzuiger Mchiel. werd stipt opgevolgd.
Ondanks deze maatregel zijn er beneden, rondom de
helling, verscheidene medewerkers geweest die naderhand volhielden dat zij de persoon in kwestie in het
geheel niet hadden gezien. Hij was namelijk naast het
kistje gaan staan inplaats van er op.
Voor 't overige heeft de tweejarige Michiel Sanders
de doopplechtigheid van de naar hem genoemde zuiger voortreffelijk verricht. Hij deed dat als kleinzoon

Zal ik het maar doen?

Daar gaat-ie dan

Komt-ie nou nooit meer terug?

> i t ^ -

van de heer S. A. Sanders, directeur van S. A. Sanders' Aannemersbedrijf N.V., voor wie I.H.C. de zuiger bouwt. Op de foto's is te zien, hoe bijzonder goed
dit nieuwe spel hem amuseerde. Hij vergat er zelfs de
bijna levensgrote beer voor, die hem ter gelegenheid
van deze feestelijke dag was geschonken.
Onder de belangstellende Amsterdammers op de
werf kwam een hoogst interessante discussie op gang
over de vraag, of bij deze gelegenheid een fles melk
aanbevelenswaardiger kon zijn geweest dan een fles
champagne. Maar eensgezind was men in de wens:
„Michiel, jongen, dat je nog maar vaak met nieuwe
zuigers mag spelen. Wat ons betreft mag je er elk
jaar een op je verjaardag hebben".
27

"Dan bel Ik Nico op en die zorgt voor een nieuwe kist"

Het werken met de Irakese helpers?
„Fijne jongens", zegt de heer Nijenhuis. Een enkel voorbeeld. Op een schijnbaar kwade dag gleed zijn ring zó de
Schatt-el-Arabrivier in, waaraan de haven van Basra ligt.
Die rivier is twaalf tot veertien meter diep.
„Niks aan doen", zeiden de jongens, „wacht maar even".
„Ja, allicht, wat zou je er dan wèl aan willen doen?" dacht
de ongelukkige verliezer bij zichzelf.
Wat de jongens eraan wilden doen bleek een poosje later,
toen het laag tij was geworden in de rivier.
Toen doken een stuk of wat van hen het water in en na
een paar keer duiken hadden zij de ring gevonden op de
grauwe bodem van de rivier.

„Hoe dat nu allemaal ging. met die honderdtwintig kisten
waaruit twaalf kranen moesten worden getoverd" — was
dezer dagen de vraag aan de heer Nijenhuis, toen hij terug
was uit Basra en op het punt stond, er weer heen te gaan.
Hij zei, dat het allemaal heel gewoon was gegaan.
Maar wat is „gewoon" voor een buitenmonteur, die altijd
weer overal ter wereld als een kat in een vreemd pakhuis
wordt gezet en die, evenals die spreekwoordelijke kat, zeven levens heeft?
Het begon er al mee dat een van de schepen, die een deel
van de kranenzending aan boord had, in het Kanaal in
brand raakte na een aanvaring. De heer Nijenhuis heeft
er overigens niet veel pijn aan gehad. De kraankisten bleken te zijn gered en met enige vertraging kwamen zij in ongeschonden staat op de kade van Basra terecht.

de gewaardeerde hulp van ruim dertig Irakese medewerkers begon hij welgemoed aan het karwei. Eerst de wielbakken, dan wat erboven moest komen, enzovoort.
Wat er gebeurt als de boel eens niet klopt?
Dat wil ook wel eens voorkomen. Er kan een kist overboord geslagen zijn of op een andere manier „onder de
buik van het paard" zijn geraakt.
„Dan", zegt de heer Nijenhuis, „bel ik mijn broer Nico op.
Die werkt ook bij Conrad-Stork. En dan zeg ik: Nico, kist
nummer 40 is er niet. Nico weet in zo'n geval precies wat
er in gezeten heeft en hij zorgt ervoor, dat ik een nieuwe
kist krijg".

Twaalf drie-tons topkranen, voor het transport netjes uit
elkaar gehaald, kun je in honderdtwintig kisten stoppen.
Die kisten zet je op een schip en de kapitein van dat schip
is dan wel zo vriendelijk, het hele zaakje op de kade van
Basra in Irak te zetten. Daarmee is de opdracht uitgevoerd.
Toch is het wel duidelijk, dat hiermee geen punt achter
het verhaal kan worden gezet. De klant in Basra wil graag
iemand van ons erbij hebben, wanneer al dat stukgoed uit
die kisten wordt samengevoegd tot de kranen, die hij heeft
besteld. Dat kan gebeuren. Vennoot Conrad-Stork, die de
twaalf kranen voor Basra bouwde (en later nog vier) zond
haar buitenmonteur M. P. Nijenhuis uit naar deze bloeiende
havenstad.
Wat is "gewoon?"

En als het niet klopt?

Zo kon het opbouwen van de kranen beginnen.
„Hoe weet je nu waar je moet beginnen en waar je moet
eindigen?"
Tja, als de heer Nijenhuis dat niet wist had men hem er
niet heen behoeven te sturen. Hij wist het dan ook en met

Duiker

Alweer terug

Intussen is de heer Nijenhuis teruggekeerd naar Basra om
de laatste hand te leggen aan het werk met de kranen. Met
zijn vakkennis vertegenwoordigt hij er alle medewerkers uit
onze kring, die gewerkt hebben aan de verkoop, het ontwerpen en de bouw van deze kranen. Zo worden de vrienden die hij er maakt, ook onze vrienden.
Een mooi vak, het werk van de buitenmonteur.

1 Bij een vorige reis - naar Madras in India - vond de heer Nijenhuis geen kraan of bok
om hem te helpen bij de montage van een 50-tons tapkraan. Op de foto is te zien, hoe
het probleem werd opgelost: met twee dertig meter hoge masten en een dwarsbalk. Maar
wel kostte het vijf uur werk om de giek met handlieren op tien meter hoogte te krijgen. ..
Eveneens in Madras werd de heer Nijenhuis dit hutje op de hei toegewezen als woonhuis.
Hij zat er helemaal alleen in. Met behulp van een vergrootglas kan de aandachtige kijker
hem waarnemen, staande op het balkon. Leuk? Nee. "Toen meneer Rauwenhojf weer eens
langs kwam heb ik hem gevraagd of hij niet iets anders voor mij wist, een pension met
gewone mensen er in of zoiets," zegt de heer Nijenhuis.
1
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FILMAVOND -SEASHELL"
Voor de personeelsleden van de Werf Gusto werd op 27
maart 1963 een filmavond gehouden, met als onderwerp:
de „Seashell". Dit wonderbaarlijke instrument heeft nog
steeds de volle belangstelling van de Gusto-medewerkers,
zoals uit de opkomst op die avond bleek. De belangstelling
wordt ook levendig gehouden doordat er steeds weer Gustomensen naar Qatar gaan, om behulpzaam te zijn bij de
verplaatsing van het booreiland. De laatste verplaatsing geschiedde in het begin van dit jaar en werd bijgewoond door
de heer Ir. A. Smulders, die deze gelegenheid benutte er
een film van te maken.
Deze film was de eerste van de drie „Seasheir'-films, die
deze avond werden vertoond. De opnamen werden zowel
vanuit de lucht als aan boord gemaakt en geven een goed
beeld van de verplaatsing van het eiland. Imposant is het
te zien, hoe het schip, met de acht 67-meter-lange palen
omhoog, wordt weggesleept naar de nieuwe locatie. Ook
zagen we bijzonderheden, die we tijdens de bouw in Schiedam nooit gezien hebben, n.1. hoe de palen bij het omhoog
halen blijken te zijn volgegroeid met schelpdieren. De
Zeeuwse oesterkwekerijen kunnen er een voorbeeld aan
nemen.
De tweede film was die van de bouw. Langzaam aan zien
we de Seashell groeien. Het werk op de helling, de tewaterlating, de afbouw en de beproeving. De film eindigt met
een beeld van het vertrek van de Werf Gusto. De Nieuwe

Waterweg af, de zee op. Dat is het begin van de lange,
lange reis naar de Perzische Golf.
Na de pauze, waarin de aanwezigen een kopje koffie werd
aangeboden, kregen we de derde film te zien. Ditmaal een
beeld van het land (en de zee), waar de Seashell werkt.
Het is wel een bijzonder droog en dor land, daar in Qatar.
Primitieve huizen, primitieve vervoermiddelen, primitieve
mensen. Maar ook moderne scholen, ziekenhuizen en laboratoria. En ook een groot luxueus paleis van de Sheik van
Qatar. Aan het einde van deze film zien we, hoe de sheik,
omringd door een zwaar gewapende lijfwacht, zich naar
de Seashell begeeft om deze officieel in gebruik te stellen.
De vlaggen van Qatar en van de Shell worden gehesen en
het olieboren kan beginnen.
Ten slotte werd nog de film gedraaid, die de E.M.E. heeft
laten maken om in het buitenland meer bekendheid te geven aan de prestaties van de Nederlandse Metaalindustrie
en Electrotechnische industrie.
De films over de Seashell werden ingeleid door de heer
Hagen, die ook de organisatie van deze filmavond heeft
verzorgd en daardoor veel Gusto-werkers aan zich heeft
verplicht.
De vertoning van de films was in handen van de heer Jansen van de I.H.C, die ook een korte toeUchting op de
F.M.E.-film heeft gegeven.
Alles bij elkaar: een welgeslaagde avond.
(0) 25
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DRIE JUBILEA

Vier jubilarissen werden met bun echt
genoten op 14 maart 1963 door de Di
rectie ontvangen, n.l. de heren H. Ko
ning, J. Overgauw, J. Stokhof en A. H.
Zwanenburg. Allen hadden de mijlpaal
van het 25-jarige dienstverband bereikt.
Zij werden toegesproken door de heer
F. Smulders, die er o.m. op wees, dat
de vier jubilarissen samen evenlang in
dienst van de Werf Gusto zijn geweest,
als de Werf zelf bestaat. Spreker zeide
verheugd te zijn telkens weer jubilarissen
te kunnen toespreken, want bij trekt daar
uit de conclusie, dat de betrokkenen hun
werk met pleizier verrichten en dat de
sfeer in het bedrijf goed is. Ware het an
ders, zij zouden bier niet 25 jaar achter
een in dienst zijn gebleven. Spreker wens
te de jubilarissen van harte geluk en
dankte hen voor hetgeen zij, ieder op zijn
26
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De heren M. H. van Dijk, M. J. Groenhorst en W. J. M. Walbeek vierden op
6 maart 1963 bun 25-jarig dienstjubileum en werden deswege met hun echtge
noten door de Directie ontvangen.
Bij deze ontvangst werd het woord gevoerd door de heer Ir. A. Smulders, die op
merkte, dat de jubilarissen bij het bereiken van deze mijlpaal ongetwijfeld wel
hebben gedacht aan de vele objecten, die in de afgelopen 25 jaar door de Werf
Gusto tot stand zijn gebracht. Dat de Werf Gusto zich in de loop van de 100 jaar
van haar bestaan een wereldnaam heeft kunnen verwerven, is mede te danken aan
het feit, dat zij kon beschikken over trouwe en toegewijde medewerkers, waartoe
ook de jubilarissen behoren. Hij dankte hen voor de door hen geleverde prestatie
en wenste hen van harte geluk met hun jubileum.
Vervolgens reikte hij aan ieder hunner het zilveren Gusto-insigne uit en overhan
digde hen een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe. Namens de Ne
derlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel reikte de beer Smulders de
vererende getuigschriften van die Maatschappij uit, met de daarbij behorende zil
veren legpenning. Ten slotte bood spreker de dames een doos bonbons aan, als
dank voor de steun, die zij al die jaren voor bun echtgenoten zijn geweest.
De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn bij een kopje koffie en
met een bezoek aan de modellenzaal.

100 JAAR

JUBILEUM L. BODY

eigen plaat , voor het bedrijf hebben ge
presteerd.
Vervolgen reikte spreker ieder hunner het
zilveren Gusto-insigne uit en overhandig
de hen een gouden horloge en een ge
schenk onder enveloppe.
Ook ontvingen de jubilarissen uit han
den van de heer Smulders het vererend
getuigschrift van de Nederlandsche Maat
schappij voor Nijverheid en Handel, met
de daarbij behorende zilveren legpenning.
De dames ontvingen ieder een doos bon
bons.
Hierna volgde nog een gezellig samen
zijn bij een kopje koffie. Ten slotte werd
een bezoek gebracht aan de modellen
zaal, waarbij vooral de dames zich zeer
geïnteresseerd toonden bij de modellen
van de objecten, waaraan hun echtgeno
ten hadden medegewerkt.

21 Maart 1963. Voor de heer L. Booy is de dag aange
broken, waarop hij - vergezeld van zijn echtgenote door de Directie werd ontvangen in verband met zijn zil
veren dienstjubileum bij de Werf Gusto. De jubilaris werd
toegesproken door de heer Ir. A. Smulders, die er aan her
innerde, dat de jubilaris bij de Werf Gusto een snelle pro
motie heeft gemaakt. Reeds zeer kort na zijn indiensttre
ding in 1938 werd hij tot onderbaas aangesteld.
De Directe heeft steeds op de heer Booy kunnen rekenen.
Als voor het houtwerk van een schip b.v. een tijd van twee
maanden werd uitgetrokken kwam het er dikwijls op neer,
dat er in de practijk maar vier weken voor beschikbaar
bleven. Maar altijd heeft de heer Booy kans gezien het
werk toch op tijd klaar te krijgen. Werkkrachten als de ju
bilaris hebben er toe bijgedragen, dat de Werf een wereld
naam heeft gekregen, ook wat betreft de afwerking van de
schepen.
Spreker dankte de jubilaris voor hetgeen hij in de loop van

deze 25 jaar voor de Werf heeft gedaan en wen te hem
van harte geluk met zijn jubileum. Vervolgens reikte hij
hem het zilveren Gusto-insigne uit en overhandigde hem
een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe.
Namens de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel reikte spreker het vererend getuigschrift van die
Maatschappij uit met de daarbij behorende zilveren leg
penning.
Ten slotte merkte de heer Smulders op, dat mevrouw Booy
als gevolg van het vele overwerk van haar man wel eens
eenzame avonden zal hebben gehad. Als kleine compen
satie hiervoor bood hij haar groot, gevuld Paas-ei aan.
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd bijeen onder
het genot van een kopje koffie, waarna de ontvangst be
sloten werd met een bezoek aan de modellenzaal.
(0)
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UIT ONS MIDDEN

IN DIENST GETREDEN:

X/

/

25-2-'63 J. W. R. van Wulfften Palthe, volontair SB.
l-3-'63 Mej. S. M. van Roon, kantoorbediende Correspondentie.
7-3-'63 Ir. J. J. Voorhagen, Tekenkamer Kr. B.
Il-3-'63 J. W. Steijns, constr.bankwerker St. B.
TERUG UIT MIL. DIENST:

ÏL'\I^

25-3-'63 J. Valk. ijzerwerker SB.
GEBOREN:

\

22- 2-'63 Pieternella Petty, dochter van A. de Ruyter en
P. de Ruyter-Grootveld.
23- 2-'63 Martinus, zoon van L. Meurink en A. Meurink-de Groot.
23-2-'63 Nicolaas, zoon van N. Mookhoek en N. M.
Mookhoek-Ossenforth.
25-2-'63 Kristine Agnes Maria, dochter van J. J. Moes
en C. E. Moes-Seggaar.
28-2-'63 Maarten Lamberthus, zoon van J. Mookhoek
en L. S. Mookhoek-van Dam.
17-3-'63 Alessandro Cosimo, zoon van G. Torna en A.
M. Toma-van Potten.
DE OUDE GARDE:

Met leedwezen maken wij melding van het overlijden van
C. H. V. d. Gaagop 10-1-'63,
Mw. M. C. Winkel-van Iperen op 27-1-'63.

DANKBETUIGINGEN

Hiermede betuig ik, ook namens mijns vrouw en kinderen,
mijn hartelijke dank aan de Directie, het Bijzonder fonds
SB-CB, het Dorusfonds en mijn collega's voor de cadeau's
en de bloemen, die ik ontving bij mijn 25-jarig jubileum.
W. J. M. Walbeek.
Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie en de collega's voor de gelukwensen, mooie cadeau's en bloemen, die ik ter gelegenheid
van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen.
M. J. Groenhorst.

28 (0)

Hierdoor dank ik, ook namens mijn vrouw, de Directie
van harte voor de waarderende woorden, mij toegesproken
en voor de prachtige cadeau's, die ik mocht ontvangen bij
mijn 25-jarig dienstjubileum. Tevens danken wij chef, collega's en het Bijzonder Fonds SB-CB voor de aangeboden
cadeau's.
H. M. Hemerik
Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, aan de Directie,
chefs, bazen en collega's voor de hartelijke ontvangst en
de prachtige cadeau's. die ik ter gelegenheid van mijn 25Hierdoor betuig ik. mede namens mijn vrouw, mijn harte- jarig dienstverband bij de Werf Gusto mocht ontvangen.
lijke dank aan de Directie, bazen en collega's voor de geJ. Stokhof
lukwensen en de cadeau's, ontvangen ter gelegenheid van
mijn 25-jarig jubileum.
M. H. van Dijk.
Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank, ook namens mijn
vrouw en kinderen, aan de Directie, chefs, collega's en het
Mede namens mijn man dank ik langs deze weg de Directie Dorusfonds voor de bewijzen van belangstelling en de cader Werf Gusto en mijn collega's voor de belangstelling deau's, die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstveren cadeau's bij ons huwelijk.
band mocht ontvangen.
Mevr. E. M. L. Phylipssen-Bakker
A. Zwanenburg
Het is mijn echtgenote en mij een behoefte onze hartelijke
dank uit te spreken jegens de Directie, chefs, collega's en Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank aan de
alle anderen, die de dag van mijn zilveren dienstjubileum Directie van de Werf Gusto voor de tweede zending brandstoffen, die wij tijdens deze koude winter hebben ontvangen.
voor ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt.
D. V. d. Blom
De Gepensionneerden
&

Mede namens mijn echtgenote betuig ik langs deze weg
mijn hartelijke dank aan de Directie, chefs, baas en collega's en aan het Dorusfonds voor de fraaie bloemen en
waardevolle geschenken, ontvangen bij mijn 25-jarig dienstverband, waardoor deze dag voor ons onvergetlijk is geworden.
M. Dingenouts

Hierdoor betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank aan de Directie, chefs, collega's, het Dorusfonds en het Bijzonder Fonds SB-CB, voor de vele blijken van belangstelling en de cadeau's, die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto
mocht ontvangen.
A. Th. M. van Hoek
Als de winter streng en koud is.
Kost dit ook meer stookgerij
En nu maakte de Directie Gusto
Ons — zijn oud-gedienden — met extra brandstof blij.
Wij danken U, edele gever.
Voor deez' blijk van medeleven.
Moge deze daad aan thans de werkers
Meer en meer vertrouwen geven,
In hetgeen nu weer is geschied.
Ja. dit is toch wel het ware
Zij vergeet de ouwetjes niet!
Met hartelijke groeten,
Th. Kraaijeveld, Den Haag
(0) 29

WAT KUNNEN WE ER AAN DOEN?
Telkens weer als er over veilig werken wordt gesproken,
komt de stelling naar voren, dat de bedrijfsongevallen
een ernstige bedreiging vormen van het lichamelijk en
geestelijk welzijn van de werknemers. Dat het voorkomen
van deze ongevallen onze voortdurende waakzaamheid
vraagt. Dat er geen verantwoordelijkheid belangrijker is
dan die voor het veilig werken.
Inderdaad moeten we alles in het werk stellen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Ze moeten een uitzondering zijn
en een enigszins ernstig ongeval moet iets zijn, waar iedereen vol van is. Toch blijven ongevallen altijd nog voorkomen. Wat kunnen we er aan doen? Er wordt in het bedrijf veel aan gedaan. Propaganda voor veilig werken; het
beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen; voorlichting in ons personeelsorgaan; het houden van veiligheidscompetities enz. En gelukkig niet zonder resultaat.
Maar er komen nog steeds veel ongevallen voor, die zich
aan de waakzaamheid van het bedrijf onttrekken, n.1. de
verkeersongevallen. Ik las eens in een artikel, dat de verkeersveiligheid in ons land nog zeer veel te wensen overlaat. Er werden cijfers gegeven over een jaar, dat nog niet
zo heel ver achter ons ligt. Daaruit bleek, dat betrokken
waren bij
2.869 ongevallen: een trein of tram;
49.095 ongevallen: een vrachtauto;
6.967 ongevallen: een autobus;
104.740 ongevallen: een personenauto;
1.484 ongevallen: een motordriewieler;
19.863 ongevallen: een motorrijwiel;
25.943 ongevallen: een bromfiets;
28.184 ongevallen: een rijwiel;
5.100 ongevallen: een bakfiets, wagen met trekdier e.d.;
10.018 ongevallen: een voetganger.

Uit dit overzicht blijkt duidelijk, dat de verkeersveiligheid
geen aangelegenheid is van een bepaalde groep, maar dat
iedereen er bij betrokken is. En dan te bedenken, dat Nederland, internationaal bezien, nog lang niet zo sterk gemotoriseerd is als vele andere ons omringende landen en dat
het aantal deelnemers aan het verkeer jaarlijks met tienduizenden toeneemt! Dan staat er ons nog wat te wachten!
U zult het met mij eens zijn, dat daar wat aan gedaan
moet worden. Maar wat? Wat kunnen we er aan doen?
Hebt U hierover wel eens nagedacht?
Wist U, dat het overgrote deel van de verkeersongevallen
te wijten is aan ons tekort aan verkeersfatsoen en aan ons
tekort aan kennis van de wettelijke voorschriften op dit
terrein? Het verkeersonderwijs voor de jeugd is thans wettelijk geregeld en dat is een goed ding. Voor de kinderen.
Maar hoe staat het met ons? Met het millioenenleger van
„ongeschoolden" op dit terrein, dat dagelijks aan het verkeer deelneemt. De resultaten kent U: elke dag 5 of 6 doden, om nog maar niet te spreken van de talloze verminkten en gewonden. Wat kunnen we er aan doen? En is er
iets aan te doen?
Deze laatste vraag kunnen we gelukkig bevestigend beantwoorden. Er zijn prachtige schriftelijke verkeerscursussen.
Voelt U er iets voor zo'n cursus te volgen? Kom dan eens
een praatje maken met ondergetekende.
In de laatste wereldoorlog heeft Amerika een offer gebracht van 1.070.000 doden, gewonden en vermisten.
Maar wist U, dat in diezelfde oorlogsjaren 3.300.000 Amerikaanse burgers werden gedood door verkeersongevallen?
Ongelooflijk, maar waar. De Amerikanen hebben er iets
aan gedaan, n.1. het organiseren van schriftelijke verkeerscursussen. Resultaat: 50 % minder verkeersongevallen.
Wat doet U?
J. O. M.
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Op 1 maart 1963 werd in het café „'t Raodhoes" aan de
Markt te Geleen een ledenvergadering van de Personeelsvereniging „Gusto" Geleen gehouden, die druk bezocht
werd.
Op de agenda stonden vele punten, o.a.:
1. Het programma voor het lopende jaar.
2. De deelname aan de hobbyclub.
3. Attenties aan leden, b.v. bij pensionnering, huwelijk,
ziekte en dergelijke.
4. Benoeming van een Kascommissie.
5. Feestavond ter gelegenheid van het 12Vi jarig bestaan
van de Personeelsvereniging in november 1963.
6. Het Sint Nicolaasfeest.
7. Een kleine verloting.
En ten slotte de rondvraag.
Al deze punten werden, onder het nuttigen van een natje
en een droogje (waarbij zelfs nog rauwe haring verorberd
werd), door de Voorzitter tot tevredenheid van de aanwezige leden geregeld en aangenomen.
De P.V.-reis gaat naar Duitsland; de oprichting van een
hobbyclub werd geregeld; de kascommissie werd benoemd;
hoe en wanneer het 12Vi-jarig bestaan van de P.V. zou
worden gevierd; het Sint Nicolaasfeest werd aangehouden
en ten slotte vond een kleine verloting van enkele surprises plaats onder de leden.
Hierna volgde de rondvraag, waarvan een druk gebruik
werd gemaakt. Er was o.m. een voorstel van het lid W.
Willems om uit de P.V.-leden een orkestje, cabaretgezelschap of andere vermakelijkheid te vormen en op te laten
treden bij een of andere feestelijkheid.
Onder dankbetuiging van de Voorzitter, de heer v. d.
Boorn, voor de goede opkomst en voor de prettige en aangename sfeer tijdens de vergadering, werd deze gesloten,
waarna nog een gezellig samenzijn van de leden plaats
vond.
L. S. Jongen, secretaris
Heerlenerweg 15. Sittard
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Idee no. 19.

Idee no. 20.

Idee no. 22.

Idee no. 23.

„Ik heb nergens zo'n veel hekel aan als „ja-broers" speciaal wanneer
ze „nee" zeggen!"

Idee no. 24.

Idee no. 25.

Idee no. 1.
VERGADERING van

de

lOEEËNBUSCOMMISSIE

gehouden op dinsdag, 26 februari 1963

Idee no. 5. C. Plaisier. Het spalken van huidstuiken.
De voorgestelde werkwijze is bij het bedrijf
te Slikkerveer toegepast en geeft een goed
resultaat.
Premie ƒ 40,—.
Idee no. 15. J. L. Hokke. Stoelen voor het boren van
hoekstaal met de radiaalboormachine. Dit
idee is reeds uitgevoerd en voldoet zeer
goed.
Premie ƒ 25,—.
Idee no. 17. J. Leerentveld. Gelijktijdig verstellen van
het blad en het verlengblad van de vandiktebank. Het idee is bruikbaar en uitvoerbaar, al zal de voorgestelde constructie nog moeten worden gewijzigd.
Premie ƒ 25,—.

Idee no. 2.

Idee no. 3.

F. Meijdam. Hoekstaal voor het hijsen van
goten. Het idee voorkomt de beschadiging
van de bouten in de goten. Het is reeds
toegepast en werkt goed.
Premie ƒ 30,—.
F. Meijdam. Het aanbrengen van halfronde
koppen aan de sleden. Door de toepassing
van dit idee wordt beschadiging van de sleden voorkomen, althans beperkt.
Premie ƒ 25,—.
/. van Holten. Betere wijze van behandeling van polyester mallen. Toepassing van
het idee geeft een groter zekerheid, dat de
boot gaaf uit de mal zal komen en voorkomt beschadiging van de mallen.
Premie ƒ 75,—.
M. den Held. Nieuwe methode voor het
schoonmaken van lasruitjes. De voorgestelde werkwijze is goed; het schoonmaken
dient evenwel in het magazijn te geschieden. Het geeft enige besparing.
Premie ƒ 10,—.
J. Waterreus. Afdichten van pijpen van
zonnetenten enz. door plastic doppen. Dit
idee is zeer goed; het geeft een besparing
op het laswerk en zal in voorkomende gevallen worden toegepast.
Premie .f 50,—.
F. de Hertog. Verbetering van spangereedschap voor het laswerk. Dit idee betreft
een verbetering van bestaande spangereedschap, waardoor dit een grotere bruikbaarheid krijgt.
Premie ƒ 25,—.
D. v. d. Blom. Verrijdbare boortol op houten brugdek en het doorboren van het houten dek op de langsliggers. Dit idee is juist
en is reeds met succes toegepast. Het geeft
een besparing op het aantal werkuren.
Premie ƒ 50,—.
W. v. d. Wilt. Verstelbare jukken voor het
bouwen van stellingen. Dit idee geeft een
besparing van tijd en materiaal bij het stellingmaken.
Premie ƒ 50,—.
G. Mulder en H. W. Rook. Het veranderen
van de balans voor het transporteren en
draaien van kokers. De voorgestelde werkwijze geeft enerzijds een gemakkelijker manier van werken en anderzijds voorkomt men
beschadiging van de staaldraden.
Premie ƒ 50,—.

Idee no. 7 (1962) wordt aangehouden tot de volgende
vergadering; idee no. 21 (1962) kwam niet voor een beloning in aanmerking.
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Na een héél korte aarzeling stoof op vrijdag 22 maart bij
vennoot De Klop met de snelheid van een spoortrein de
„Willem Barendsz" van de helling. En eenmaal in zijn element scheen deze nieuwe aanwinst van de vloot van N.V.
Bureau Wijsmuller er niet genoeg van te kunnen krijgen,
want het scherp gebouwde schip zette sterk door en moest
door de sleepboten aan de overzijde van de Merwede opgehaald worden.
Mevrouw M. A. A. Bührman-Klopper, echtgenote van de
burgemeester van Velsen. had even tevoren op vlotte wijze
de doop verricht onder belangstelling vooral ook van personeel van Bureau Wijsmuller, dat in grote getale van
IJmuiden naar Sliedrecht was gereisd.
De „Willem Barendsz" maakt deel uit van een nieuwbouwprogramma van vier sleepboten, de „Groningen" en de
„Gelderland", en twee grotere schepen, de „Willem Barendsz" en de „Jacob van Heemskerck", die ieder een vermogen hebben van 5375 ipk. Deze twee fraaie, sterke zeeslepers zijn gebouwd naar ontwerp-tekeningen van vennoot
L. Smit en Zoon.
In een vorige aflevering van Het Zeskant zijn de hoofdkenmerken van de .,Willem Barendsz" reeds vermeld, maar
het schip is het zéker waard dat wij er nogmaals een korte
beschrijving van geven.
Het voorschip heeft een kniklijn halverhoogte tussen de
DE "WILLEM BARENDSZ" waterlijn en het bakdek, waardoor bij het in zee opstomen
het water beter van het schip wordt afgeduwd. Van de spekMET GRAAGTE TE WATER ankers is niets te zien, want de ankernissen passen er zodanig omheen dat de onderkant van de ankers deze geheel
afsluiten.
Om dan met een fikse sprong (52.80 meter, om precies te
zijn) ineens op het achterschip te belanden: ook hier is iets
buitengewoons te zien, want de beting heeft een bijzondere
vorm. Er zijn vier sleepbogen, waarvan alleen de achterste
van zij tot zij gaat.
Ook het silhouet van dit schip is anders dan wij van sleepboten gewend zijn; het wordt bepaald door twee hoge masten op het achterdek, die tevens als rookuitlaat dienst doen:
de „Willem Barendsz" heeft dan ook geen schoorsteen.
Het schip heeft één schroef die door twee motoren gedreven wordt. De twee direkt omkeerbare Werkspoor-tweetakt dieselmotoren zijn via Hydroflex Airflex koppelingen
verbonden aan een dubbele tandwielreduktiekast met één
uitgaande as, die gekoppeld is aan de schroefas. Mocht er
dus één motor uitvallen dan kan de reis op de andere motor voortgezet worden.
Al met al is de „Willem Barendsz" een fraai en interessant
schip, waar zowel L. Smit en Zoon als De Klop eer mee
inleggen. Wij twijfelen er niet aan dat Bureau Wijsmuller
vreugde aan deze stoere zeesleper zal beleven en wensen
reeds nu de bemanning een behouden en vooral ook een
voordelige (want daar gaat het toch om) vaart toe.
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De filmploeg bestaat uit v.l.n.r.: de geluidsman, de lampenist, de cameraman en de regisseur

HET BEZOEK AAN PARIJS WAS DE
Toen we in het vorige Zeskant nog eens het verhaal lazen
van de geluidsopnamen bij de film over de Nestum-kraan,
moesten wij plotseling weer denken aan onze avonturen
in Parijs.
I.H.C. Holland organiseert n.1. met een zekere regelmaat
filmvoorstellingen. Niet alleen in ons eigen land. maar
vooral ook in het buitenland. Het is heel belangrijk, dat
men er ook daar van op de hoogte is wat wij bouwen en
hoe goed wij het bouwen. En waar kan dat beter mee dan
met films?
Nu bleek er op een gegeven moment grote belangstelling
in Frankrijk te bestaan voor het materieel, dat wij voor de
olie-industrie gebouwd hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is wel het enorme booreiland de „Seashell".
Wij hebben daarom onze vertegenwoordiger in Parijs gevraagd een geschikte zaal hiervoor te huren, om vervolgens de Franse olie-ondernemingen uit te nodigen hun vertegenwoordigers naar onze filmshows toe te zenden. Hij
kwam op het goede idee hiervoor een soort rondvaartboot
te charteren. Daar was onderdeks een heel aardig zaaltje,
waar we konden filmen. Omdat we onze gasten natuurlijk
niet op een droogje konden laten zitten was op het bovendek ruimschoots de gelegenheid zich van een „natje" te
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MOEITE WAARD
voorzien. Wij hebben twee dagen van te voren een auto
volgeladen met grote foto's en achter in de kofferruimte
werden de filmspullen geborgen, 's Morgens om 7 uur gingen we onderweg naar Parijs. Het lag heus niet aan de
wagen, dat wij er pas 's avonds om 11 uur aankwamen.
Het drie keer moeten passeren van de douane (voor het inen uitklaren) kostte veel tijd. Wij hebben enorm veel papieren moeten invullen en uren moeten wachten. Het wordt
nodig tijd dat wij van die grenzen afkomen.
Maar in Parijs kwamen we!
De volgende morgen hebben we de boot opgezocht en onze
filmmaterialen opgesteld. De grote foto's werden op aantrekkelijke plekjes neergezet en met al dat vertrouwde materieel om ons heen voelden we ons al gauw thuis op het
water.
Het was alleen jammer dat wij de kapitein er niet toe
konden krijgen een tochtje met ons op de Seine te maken.
Tot ons verdriet zou dat de volgende dag met onze gasten
ook niet gebeuren. Maar, aan boord te zijn van een gastvrij schip, aan een schilderachtige kade middenin Parijs,
is ook wat waard.
Dat we ons 's middags en 's avonds in deze prachtige stad

Boekenstalletje aan de Seine

best geamuseerd hebben hoeven we U natuurlijk niet te
vertellen.
Tegen het einde van de volgende morgen kwamen de gastheren aan boord. Een gezelschap I.H.C.-directeuren en
natuurlijk onze vertegenwoordiger, de heer Enguerrand
Conrad. De lijst van genodigden werd nog eens besproken
en daarna wachtten wij onze gasten af.
Een goed uur later was het een gezellig geroezemoes aan
boord. Onze grote foto's hadden de volle aandacht en nog
voor de eigenlijke filmvoorstelling was er heel wat afgebabbeld over alles wat wij gebouwd hebben, en wat nog
veel belangrijker is: wat wij zouden kunnen bouwen!
Hierop aansluitend werd het hele gezelschap uitgenodigd
naar de filmzaal te komen, waar onze grammofoon al een
achtergrondmuziekje weggaf. De belangstelling voor onze
films was enorm groot en na afloop hadden wij als gastheren heel wat vragen te beantwoorden. Er werden nuttige
contacten gelegd en we konden dan ook heel tevreden de
filmspulletjes weer inpakken, in het volle vertrouwen dat
de belangrijke mensen in de olie-industrie van Frankrijk
er nu heel goed van op de hoogte zijn wat I.H.C. Holland
voor hen zou kunnen maken!
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KOUD STAAL EN WARME VLINDERKLEUREN
Het is geen wonder dat de mens
door de eeuwen heen altijd geboeid is geweest door de fonkelende pracht der vlinders. Zij behoren tot de kleurrijkste en aantrekkelijkste schepselen, die de
natuur ons biedt. Maar het is
niet slechts deze kleurenpracht
die ons zo boeit: er zijn vele
wonderlijke zaken in het leven
der vlinders.
De heer A. Blom, afschrijver bij
De Klop, een toegewijd vlinderliefhebber en -verzamelaar, vertelt ons hierover met groot enthousiasme en duidelijke kennis
van zaken.
Van de 1800 vlindersoorten die
in ons land voorkomen behoren
er slechts 100 tot de dagvlinders:
de overigen zult u slechts zelden
te zien krijgen, want zij vüegen
slechts in het duister. Van de
vele methoden om deze soorten
te vangen is deze er één: u smeert

op een boom een mengsel van
stroop en rum. Als u na een
poosje uw zaklantaarn aansteekt
zult u een aantal lichtelijk beschonken vlinders zien zitten die
zich gemakkelijk laten vangen.
Sommige vlindersoorten overwinteren hier. Tijdens hun winterslaap kunnen zij zich zelfs laten bevriezen tot een bros ijsklompje, om in het voorjaar
weer de wijde wereld in te dartelen en hun eitjes te leggen. Andere vlinders verlaten ons land
voor warmere streken. De trekdrang en het feilloze oriëntatievermogen der vlinders plaatsen
de wetenschap voor een raadsel.
Met hun tere vleugels zijn zij in
staat om binnen enige weken afstanden van vijfduizend kilometer of meer af te leggen. De trek
der vlinders wordt soms gekontroleerd door op de vleugels van
gevangen exemplaren miniscule
aluminium plaatjes aan te brengen met de nodige gegevens.
En wist u dat vlinders zich parfumeren? Zij scheiden een geur
af die vlinderkenners met een
goede neus zelfs geblinddoekt de
soort kan laten herkennen. De
meeste vlinders hebben een parfum van bloemengeur, zoals
kamperfoelie, rode klaver of fresia.
Vroeger dacht men wel dat deze
geur de mannetjes en vrouwtjes
bij elkaar bracht, want de mannetjes blijken de aanwezigheid
van een vrouwtje op grote afstand te bespeuren. Zo had de
heer Blom eens een glazen pot
met een vrouwtjesvlinder onder
zijn werkbank staan. Toevallig
zag hij op vele honderden meters afstand een mannetje van

dezelfde soort. Hij volgde het
diertje en zag hoe het doelbewust op de lashal afvloog, naar
binnen fladderde en recht op de
pot met het vrouwtje afging.
Tegenwoordig gelooft men dat
vlinders een soort radar bezitten,
maar een oplossing voor het
raadsel is nog steeds niet gevonden.
Er zijn natuurlijk vele manieren
om een vlinderverzameling op te
zetten. De heer Blom zou liever
een volledige verzameling hebben
van alle Nederlandse soorten dan
de fraaiste uitheemse exemplaren. Maar ook dit is niet eenvoudig, want sommige soorten
komen slechts gedurende een bepaalde korte periode op een bepaalde plaats voor, en het is niet
zo eenvoudig om in mei te zeggen: „Kom, ik ga eens naar
Schiermonnikoog, kijken of ik
een aardbeivlinder kan vangen
voor mijn verzameling".
De heer Blom heeft thans een
verzameling van ongeveer 200
exemplaren, die alle gevangen
zijn in de omgeving van Sliedrecht. Maar hij kent daar dan
ook ieder plekje en weet precies
wanneer, en op welke bloemsoort, een bepaalde vlinder te
vinden is.
Dit is dan ook één van de redenen waarom hij zo van zijn hobby houdt; de wandelingen in de
natuur, gepaard aan de plezierige spanning: ,.Zou ik vandaag
nu eindelijk eens een oleanderpijlstaart vinden?"
En de andere reden had hij niet
treffender kunnen formuleren:
„Ach, je werkt de hele dag met
dat harde, koude staal. Dan doen
die vlinders je goed".
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