
l i e t zeskan.' 

CONRAO-STORK GUSTO DE KLOP J. & K. SMIT L. SMIT & ZOON VERSCHURE 



BIJ DE VOORPAGINA 

het zeskant 
PERSONEELSORGAAN VAN l.H.C. HOLLAND 

ZESTIENDE JAARGANG - No. 7 - JULI '62 

Redactie-adres: Verlengde Tolweg 2, Den Haag 

Eerst goed uitkienen waar je voeten 

veilig en stevig kunnen staan. Dan, je 

evenwicht goed bewarend, de volgende 

stap doen. Overal goed op blijven let

ten, niet je aaiidacbt laten verslappen. 

Zó overwin je hindernissen, in je \a-

kantie en in je leven. 

INHOUD algemeen gedeelte 

Bij de voorpagina 54 
„Nog even proberen"' 54 
Oude bekenden komen terug ... 55 
Tewaterlating van de CO 423 ... 56 
Wijding en doop bij de tewaterlating 

van de motorsleepboot „Atlanlico" 
CO 46! 57 

Bij Conrad-Stork; Simpel apparaat 
werd stamvader van de ardeling 
Diepboor 58 

De stoomboot van Sint Nicolaas . . 59 
Werk onderhanden stand per I juli "62 59 
Hobby: Een eigen stukje natuur . . 60 

Dit blad is het personeelsorgaan \aii de 
Industrieclc Handelscombinatic Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
\ijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in l.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt grati; plaats. De inhoud 
is beschermd kiachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: O. Marlens (Con-
lad-Stork), M. Wink (Weif Gusto), 
W. C. Boer (De Klop). A. Heystek 
J. & K. Smit). J. Koutstaal (L. Smit 
& Zoon I en R. I.afèbie (Verschure). 

OEZE MAAND: V ^ 1^ „NOG EVEN PROBEREN" 

Wij vonden dit een prachtige stemmingsfoto. 
De pluspunten? Een mooi getekende avondlucht, een rech
te horizon, dat verwarde haar en die niet te missen peuk 
sigaret. Een uiterst klein diafragma zorgt voor een prima 
scherptediepte. 

En dan te bedenken dat deze foto door de heer F. A. Scha-
lekamp, werkzaam bij de Machinefabriek Noordwijkerhout 
(een dochteronderneming van Verschure), gemaakt werd 
met een museumstuk van een camera! Het is een Kodak 
klapcamera van ruim veertig jaar geleden. 

Overigens, ziet U hoe aardig het motto „nog even probe
ren" door silhouetwerking ondersteund wordt? 

Alhoewel, als de fotograaf iets meer door de knieën was 
gegaan zou de rechter-onderhoek van de foto niet zo ge
heel zwart geworden zijn. Dan zou het onderstuk van de 
hengelaar niet de donkere nacht ingegaan zijn. 

Al met al een pracht van een foto en met onze bovenstaande 
opmerking hoeft U het helemaal niet eens te zijn. 



OUDE BEKENDEN KOMEN TERUG 
Van dc vriendschap, die kan bestaan tussen mensen en 
dingen, wordt vaak een mooi voorbeeld gegeven wanneer 
een door ons gebouwd schip terugkomt op dc werf. Dade
lijk staan de bouwers er o m heen. Er wordt van gedach
ten gewisseld over „ h o e we dit er indertijd aan maakten 
en hoe da t" . Er wordt lof dan wel kri t iek geuit over de 
manier, waarop de bemanning het schip heeft behandeld. 
K o r t o m , het is een blij weerzien. Z o is het ook gegaan 
met dc Port Bouet van de S.F.E.D.T.P. , die onlangs bij 
onze vennoot Verschure is teruggekomen voor een ver
bouwing. Ongeveer tien jaar geleden bouwden wi j de 
Port Bouet als emmcrbaggermolen voor het beroemde 
D o n z è r c - M o n d r a g o n - p r o j e k t , dat in Frankr i jk werd uitge

voerd. Enkele jaren later werd de molen bij vennoot J. & 
K. Smit verbouwd tot een stationaire zuiger, die vanaf de 
wal met een elektrische installatie werd aangedreven. D i t 
laatste zal nu veranderen: l . H . C . Hol l and kreeg opdracht 
de Port Bouet uit te rusten met twee Fairbanks Morse die
selmotoren van resp. 3000 pk (12 cyl.) en 1500 pk (6 cyl ) . 
De hoofdmotor zal via een tandwielkast de bestaande zand-
pomp aandrijven, de andere is bestemd voor de aandrij
ving van twee generatoren. 
Deze inbouw vraagt veel werk, waarvoor een krappe le
vert i jd is gegeven: op 1 september van dit jaar moet alles 
klaar zi jn. 

De „Pon Boiiel ". als 

emmermolen H'erA-

zaam in Frankrijk 

De „Kapaehez No. 7". in 1956 

hij vennoot Conrad-Sloik getioiiwd 

onder CO 350 

ROESTEN IN 'T OERWOUD 

Een heel ander geval hebben wi j aan de hand met de em
merbaggermolen Kapaehez. van dc S.N.T.P. Een t i jd gele
den had de Kapaehez een werk te doen in het Afrikaanse 
binnenland. Toen dat klaar was, bleek het bijzonder moei
l i jk te zi jn . de molen in zijn geheel terug te brengen naar 
de bewoonde wereld. Daarom werd besloten, dc ponton 
maar achter te laten in het oerwoud. 
De opbouw werd naar l . H . C . Hol l and gestuurd met het 
verzoek, het materieel te bewaren totdat er weer iets mee 

zou kunnen worden gedaan. N u is het zover. Er is een 
opdracht gekomen om het hele geval van zolder te halen, 
een nieuwe ponton te bouwen en van het geheel weer een 
echte baggermolen te maken. Het werk is al bijna klaar. 
De ponton (28 x 6,90 x 1,8 m) is in secties gebouwd bij de 
dochteronderneming van onze vennoot Verschure, D . M . N . 
te Noordwijkerhout . I n Amsterdam legt men thans de laat
ste hand aan de Kapaehez. 
Nog deze zomer zal de molen weer kunnen baggeren. 
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TEWATERLATING VAN DE 
CO 423 

Woensdag, 30 mei j.l., gleed bij J. & K. dc Vikram onder 
een stralende zon statig te water. 
De Vikram, het Sanskriet voor ..Dappere"", werd volgens 
het in India gebruikelijke ritueel gedoopt. 
Zo spraken drie Indiërs, na elkaar, een Hindu-, een Mos
lem- en een Christengebed uit. 
Dit deden zij respectievelijk in Sanskriet, Arabisch cn Hin-
dustaans. 
Daarna verfde dc doopvrouwc. Mevrouw R. K. ïandon 
— echtgenote van dc Ambassadeur van India in Neder
land — de swastika, het Indiase godsdienstige zinnebeeld, 
met saffraankleurigc verf op de huid van het schip. 
In deze verf drukte Mevr. Tandon rijstkorrels en bloem
blaadjes en daarna besprenkelde zij het geheel met roze-
water. 
Na dit ritueel bracht zij de Vikram via knop en klink in 
beweging en liep het schip onder geblaas en getoeter te 
water. Dc gereed liggende sleepboten konden het schip, 
dat door peuren en ankers weinig vrijheid werd gelaten, 
even later aan de afbouwkade afleveren. 
De genodigden verzamelden zich wederom in dc cantine 
waar de heer Ir. Kalis, dircktcur van J. & K. Smit, zijn 
dank aan dc doopvrouwc betuigde voor dc charmante wij
ze waarop zij dc doop had verricht. 
In zijn dankwoord betrok hij tevens allen die tot op heden 

hun medewerking aan het ontwerp en dc bouw van het 
schip, dat in een uitzonderlijk ver stadium te water ging, 
hadden verleend. Hij sprak de hoop uit dat de Vikram zijn 
naam eer aan zal doen in dienst van dc opdrachtgevers, 
de Trustees of the Port of Bombay en vertrouwde dat wij 
het schip medio september voor dc reis naar Bombay zul
len kunnen afleveren. 
Tenslotte overhandigde de heer Kalis de doopvrouwc een 
cheque bestemd voor het door Minister President Nehroe 
ingestelde fonds ter leniging van bijzondere noden, zoals 
na overstromingen en aardbevingen. 
Nadat de heer Kalis een toast had uitgebracht vroeg dc 
Ambassadeur het woord. Namens zijn echtgenote dankte 
hij voor de eer, die haar te beurt viel dit schip te mogen 
dopen. Voor de ontvangen cheque sprak hij grote waar
dering uit. 
Als laatste spreker kreeg de heer Bertlin van het Engelse 
raadgevend ingenieursbureau, Bertlin & Wilton & Bell het 
woord. 
Uit naam van de opdrachtgevers dankte hij op zijn beurt 
o.a. de doopvrouwc en l.H.C. Holland. 



TWEELING TE WATER! 
Neen, het is geen geval, dat de belangstelling van de Ne
derlandse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen be
hoeft te hebben. Het gaat om twee zusterschepen, die bij 
de Werf Gusto op één dag werden te water gelaten. Dat 
gebeurt niet d ikwij ls , dat één werf op één dag twee sche
pen te water laat gaan. Maar bij ons kon het omdat het 
ene schip te Schiedam en het andere te Slikkerveer aan 
zijn element werd toevertrouwd. Het waren de „ R i s a Pau
la" en de „ I n c a " , beiden voor Nederlandse rekening ge
bouwd. In deze serie van vier koelschepen zijn reeds eer
der de „ C a l a n c a " en de „ C a s t a n e d a " afgeleverd, die thans 
onder Zwitserse vlag varen. Deze schepen zijn bestemd voor 
het vervoer van bananen en andere gekoelde of bevroren 
lading in de tropen. Z i j zijn van het open-shelterdektypc 
en hebben de volgende afmetingen: 

lengte tussen de loodlijnen 76 meter 

breedte op spant 12,30 meter 

holte tot shelterdek 7,85 meter 

een Dcutz hoofddieselmotor van 2000 PK, die het schip 
via een enkele schroef een snelheid van 14 knopen geeft. 

KOELINSTALLATIE 

De koelinstallatie is berekend op het vervoer van bevroren 
lading bij een temperatuur van — 2 0 ° C en van bananen 
bij -1-12° C: het vervoer van allerlei andere soorten lading 
bij tussentemperaturcn is eveneens mogelijk. Deze koel
installatie bestaat in hoofdzaak uit drie compressors (waar
van één reserve) met een vermogen van 50.000 K k a l u , een 
verdampingspunt van — 3 0 ° C en een condensatiepunt van 
^ 4 0 ° C. " 
De gehele serie van vier schepen is gebouwd naar de eisen 
van Bureau Veritas, klasse 1 ^ 3 3 L . Z i j hebben ieder een 
bemanning van 25 koppen, die ondergebracht is in verbl i j 
ven, die alle van aircondit ioning zijn voorzien. 
De scheepsromp is geheel electrisch gelast, behalve op en
kele plaatsen waar in verband met de lage temperaturen 

diepgang 4,80 meter 

laadvermogen (deadweight) 1700 ton 

bunkcr inhoud 230 ton 

De twee laadruimten, elk verdeeld over drie lagen, hebben 
een totale inhoud van ongeveer 97.000 cu.ft. A l s bijzon
derheid mag gelden, dat zij van binnen geheel met a lumi
nium bekleed zi jn . De drie luiken worden bediend door 
zes 3-tons laadbomen. De machine-installatie bestaat ui t 

geklonken is. A a n beide zijden van dc romp zijn drie water
dichte deuren aangebracht voor het lossen van bananen via 
een transportband direct uit het ru im. 
Wat de tewaterlating betreft, het volgende. De „ R i s a Pau
la" werd te Schiedam te water gelaten door mevrouw R. 
M i r k i n . Na deze gebeurtenis gingen de gasten per boot 
naar onze werf te Slikkerveer, waar de „ I n c a " door mevr. 
W. C. Dammers-van Leeuwen aan zijn clement werd toe
ver t rouwd. Daarna keerde het gezelschap wederom per 
boot naar Schiedam terug. 

(0) 49 



WERVING IN SPANJE (2) 

rezicht op Madrid. 

Toen we van onze reis naar Cadiz terugkwamen en op 
Schiphol in de kou en de regen stonden, konden we niet 
bevroeden, dat we ongeveer veertien dagen later weer op 
weg zouden zijn naar het zonnige zuiden. En toch was het 
zo. De werving in Cadiz had niet helemaal opgeleverd, 
wat we er van verwacht hadden. Er was in Cadiz menings
verschil tussen diverse Spaanse autoriteiten over dc vraag, 
hoeveel en welk soort arbeiders voor uitzending naar Ne
derland beschikbaar konden worden gesteld. Die onder
linge meningsverschillen zijn vaak moeilijk op te lossen en 
ze kosten veel tijd. We hebben daar toen niet op gewacht 
en zijn naar huis gegaan. De Nederlandse commissie ging 
verder; naar Spaans Afrika om daar nog te gaan werven. 
Later is de commissie nog in Cadiz teruggeweest. De me
ningsverschillen waren toen opgelost en er is nog een aan
tal arbeiders aangeworven. Maar wc hadden nog niet wat 
we hebben wilden. 



WEER OP REIS 
Dan komt het bericht: ,,We gaan in Sevilla werven, waar 
een goed aanbod is". En zo staan we dan op een donder
dagmorgen weer in de vroege ochtenduren bij de K L M in 
Rot terdam. E n weer gaan we naar Schiphol. Schiphol-
Brussel; Brussel-Madrid; Madrid-Sevil la . "t Gaat vlotter dan 
de vorige keer; we weten de weg nu! En evenals de vorige 
keer komen we weer in een luxe-hotel terecht. Dat heeft 
één voordeel. I n iedere kamer staat een telefoontoestel én 
er ligt een telefoongids van Sevilla. En die moeten we nu 
juist hebben. Daarin zoeken we ijverig. Daar staat het: 
„ S y n d i c a t o " . We noteren het adres en de volgende morgen 
stappen we in een taxi en laten ons naar het Syndicato 
rijden. 

Daar aangekomen, zien we een d rom mensen voor de deur 
staan. Dat zijn natuurli jk allemaal mensen die naar Ne
derland wil len en we zijn dus aan het goede adres. Maar 
dat bl i jkt toch niet het geval te zijn. A l s we in ons beste 
Engels naar de Nederlandse commissie vragen, worden we 
zeer hoffelijk naar de kamer van een der chefs gebracht en 
men beduidt ons, dat we moeten wachten op een ambte
naar, die Engels spreekt. 
We wil len niet zeggen, dat we vroeger op school al t i jd een 
10 voor Engels gehad hebben, maar wél , dat het ons heel 
veel moeite kostte uit het Engels van deze Spanjaard wijs 
te worden. A l s het Engelse woord hem niet direct te b in 
nen schiet gooit hij er maar een paar Spaanse woorden 
doorheen. Maar uiteindelijk begrijpen we elkaar toch en hij 
weet ook waar we voor komen. 

De Nederlandse Commissie? Neen, die is hier niet. Waar 
dan wel? Ja, dat kan in die straat zijn, of in die, of in 
die... We moeten wel heel erg hulpeloos hebben gekeken, 
want het is alsof de Spanjaard medelijden met ons krijgt 
en hij wordt actief. Wacht U even; we gaan telefoneren! 
Er worden drie of vier gesprekken gevoerd, kennelijk zon
der resultaat. Maar het volgende gesprek is raak. Ja ze
ker, bij het Emigratiebureau zijn twee Nederlandse heren, 
die nog op iemand uit Nederland wachten. Het adres van 
het Emigratiebureau wordt netjes op een groot vel papier 
geschreven en dan brengt de Spanjaard ons met alle voor
komendheid van een gastheer naar de dichtstbijzijnde taxi
standplaats. 

En zo arriveren wij te bestemder plaatse. Het wervings
bureau bl i jk t gevestigd te zijn in een technische school. De 
leerlingen krioelen door elkaar in de gangen voordat de 
lessen beginnen. Het valt ons op, dat er onder de leerlin
gen ook verschillende meisjes zi jn. Natuur l i jk , we kennen 
hier ook vrouwelijke studenten, ook in Delft. Maar in 
Spanje hadden we deze emancipatie van dc jonge vrouw 
toch niet verwacht. Niet temin bestaat ze. 

AAN HET WERK 
De leden van de commissie kennen we reeds, zodat de be
groeting er dan ook een is van „ o u w e jongens". De eerste 
vraag is: „ H e b je Nederlandse kranten meegebracht?" Op 
die vraag hadden we gerekend. De kranten van de laatste 
dagen worden met gejuich ontvangen. 
Dan begint de werving. E r is inderdaad een goed aanbod. 
Mensen uit de scheepsbouw en uit de vliegtuigbouw. M a n 
voor man wordt onder handen genomen, uitgevraagd, be
oordeeld en aangenomen of weggezonden. Onder deze can-
didaten voor tewerkstelling in Nederland zijn i n verhou
ding maar weinig werklozen. De meesten hebben een baan, 
maar ze wil len naar het buitenland omdat ze daar meer 
kunnen verdienen. We moeten daarbij in aanmerking ne
men, dat lonen van 35 peseta's per dag, dat is ƒ 2,10 in 
Hollands geld, in Spanje geen uitzondering zijn. 
't Is 1 uur als de ochtendploeg is afgewerkt. Inmiddels 
is er een telefoontje gegaan naar het hotel, waar dc com
missieleden logeren; er is daar nog plaats voor ons. Dus 
gaan we eerst naar ons luxe-hotel o m te zeggen, dat we 
daar vertrekken. De portier, in een soort generaalsuniform, 
geeft de nodige aanwijzingen; piccolo en liftboy komen in 
't geweer. De koffer wordt gehaald en in de taxi gezet. Dan 
even afrekenen en we rijden naar het nieuwe hotel, waar 
wc voor minder dan de helft onderdak zi jn . 

VRIJ WEEK-END 
De vorige maal zijn we op een maandag naar Spanje ge
gaan en zaterdag teruggekomen. Di tmaal komt het anders 
uit en zijn we het weekend in Spanje en dat geeft ons de 
mogelijkheid op zaterdagmiddag en zondag de stad te gaan 
verkennen. Voor zover dat 's avonds nog niet gebeurd was. 
Onze eerste gang is naar de D o m . De D o m van Sevilla is 
— zo wordt ons gezegd — het op één na grootste kerk
gebouw in Europa; alleen de Sint Pieter in Rome is groter, 
't Is dan ook een imposant bouwwerk. A l s we er, uit het 
helle licht komend, binnengaan, moeten onze ogen eerst 
aan de duisternis wennen. Het is alsof we een donkere spe
lonk binnengaan. Maa r dat is gauw voorbi j . We staan in 
een enorme ruimte. Overal lopen geestelijken. Niet , zoals 
bij ons, in het zwart, maar velen in wijnrode cape's. Ande
ren dragen zwart, maar met veel rood of paars afgezet. 
Ook zijn er in het wi t gekleed, 't Is een fleurig geheel in 
deze donkere ruimte. E r is een prachtig altaar, dat hoog 
opgaat en rijk met goud is versierd. Wonderbaarl i jk moo i . 
Een paar koorknapen zijn bezig met op lange stokken be
vestigde dompers de metershoge kaarsen op het altaar te 

(0) 51 



doven en het doet komisch aan als we die jongelui de stok
ken als polstok zien gebruiken om zo vijf, zes treden van 
het altaar naar beneden te springen. 
Als we de cathedraal verlaten moeten we haastig de zon
nebril opzetten! We komen uit de duisternis, uit de rust, 
uit de koelte weer in het felle zonlicht, in dc drukte en in 
de warmte. 

Wie iets van Sevilla wil zien en speciaal van de oude bin
nenstad, doet verstandig een rijtuigje te huren en zich 
een paar uur te laten rondrijden. Hij komt dan door aller-Plcii) in Sevilla. 

lei kleine, smalle straatjes, bij minuscuul kleine pleintjes, 
waar in den regel toch nog een standbeeld of een fontein 
staat. Fonteinen en standbeelden, daar is Spanje vol van. 
En dan een rijkdom van bloemen, zowel op de openbare 
weg als aan de huizen. De huizen zijn veelal rond een bin
nenplaats gebouwd. De grotere huizen hebben hun eigen 
binnenplaats, meestal versierd met mozaïek en altijd met 
bloemen en planten. Op de pleinen ziet men veel palmen, 
maar ook veel sinaasappelbomen. In het voorjaar, als de 
sinaasappel bloeit, kunnen we zo'n plein al van verre rui
ken. Dat is de echte oranjebloesem, die bij ons voor het 
bruidstoilet zo in trek is. 

De koetsier is al niet anders dan zijn collega's uit andere 
landen. Hij stopt op een pleintje voor een huis en nodigt 
ons uit binnen te gaan. Een gang door, een trapje op en we 
staan in een van de bekendste souvenierwinkels van Sevilla. 
Er is van alles te koop. Siersmeedwerk uit Toledo, poppen 
in klederdracht (en er zijn veel klederdrachten in Spanje!), 
leerwerk, rietwerk, tegels, asbakken met of zonder groet uit 
Sevilla en nog veel meer. Het is alsof we in zo'n winkel 
aan het Damrak in Amsterdam staan, maar dan in het 

Spaans. We neuzen eens rond; "t is allemaal vrij duur en 
dus kopen we niets. We zijn er echter niet minder welkom 
om geweest, want met een vriendelijke groet laat de winke
lier ons uit, alsof we zijn beste klanten waren. 
Dan gaan we naar het Alcazar. Iedere plaats van beteke
nis heeft een Alcazar en dat is eigenlijk de oude vesting. 
Het Alcazar van Sevilla is thans ingericht als museum: 
wandtapijten, schilderijen, prenten, en een deel is ingericht 
met de complete meubilering uit vroeger tijden. De vroe
gere kasteelheren hebben zeker geen woningnood gekend. 
Alles is heel interessant, maar — zoals ieder museum-
bezoek — erg vermoeiend. Dan zien we een richtingbordje, 
dat de weg naar de tuin aangeeft. Die tuin is heerlijk! Fon
teinen, standbeeldjes (natuurlijk), vijvers, lanen en... ban
ken, waar we heerlijk kunnen uitrusten. Ook hier weer de
zelfde gewaarwording als in de Dom. Een oase van rust 
in het midden van een drukke stad. 

In de tuin van het Alcazar staat een sinaasappelboom met 
een opschrift, waaruit blijkt dat die boom al meer dan 1000 
jaar oud is. Niettemin staat hij in volle bloei, terwijl er nog 
sinaasappelen van de vorige bloei in hangen. 
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SPAANSE DANSEN 
Anderhalve dag vr i j ! Het is zo gauw om en er is zo veel te 
zien. E é n ding hebben we nog gemist en dat is de Spaanse 

1 dans. Dus gaan we op een avond naar een van de buiten
wijken, waar de deel van een boerderij als dansvloer is in 
gericht. Rond de dansvloer staan tafeltjes en stoelen. In 
een hoek staat nog een boerenwagen en er brandt een open 
houtvuur. Het orkestje zit in een paardebox en het dak is 
versierd met papieren slingers en lampions. E r wordt mu
ziek gemaakt, er wordt gezongen (flamenco) en er wordt 
gedanst door Spaanse schonen! Het zijn inderdaad knappe 
meisjes. Maa r het geheel is echt „ v r e e m d e l i n g e n i n d u s t r i e " . 
We hebben de Spaanse dansen mooier gezien, maar dat 
was in . . . Rot terdam. Dat was van een gezelschap, samen
gesteld uit de beste volksdansgroepen uit de verschillende 
Spaanse provincies, dat een tournee door verschillende 
landen maakte. A l s die groep nog eens in Hol land komt, 
ga er dan heen. "t Is zeer de moeite waard. Maa r het dan
sen in Sevilla, neen... Ons in Spanje wonend commissielid 
zei er van: „ D i t is nu in Hol land Sijtjc Boes en dc binnen
huisjes op Marken" . Zoals we al zeiden: vreemdelingen
industrie. 

NAAR MADRID 
Een paar dagen nog en de werving loopt ten einde. We 
moeten nog naar M a d r i d om onze zaken op de Neder
landse Ambassade af te wikkelen. We wil len de volgende 
dag vroeg in de morgen naar Madr id vliegen. Maar dat 
gaat niet door. E r is namelijk in Sevilla het een of andere 
congres geweest en alle vliegtuigen zijn voor die dag vol 
geboekt. Goed, dan maar met de trein. Die doet er onge
veer tien uur over; de vliegmachine doet het in vi j f kwar
tier. We bespreken een slaapcompartiment en stappen 
's avonds o m half twaalf in de trein. Weer zo'n moderne 
als we de vorige keer van Cadiz naar Sevilla hebben gehad. 
We kruipen in bed en als we wakker worden zijn we nog 
maar een uurtje van M a d r i d . 

In M a d r i d gaan we eerst ontbijten en dan aan het werk. 
Want voor dc laatste ploeg arbeiders, die in Sevilla is aan
genomen, moeten de contracten nog worden opgemaakt. 
Tegen twaalf uur is alles in orde. De middag gebruiken we 
o m een bezoek te brengen aan dc „ B e r g der Gevallenen", 
een 50 k m buiten M a d r i d . Daar is in de bergen een enorme 
gang uitgehakt, die eindigt in een ondergrondse basiliek. 

De gang, die prachtig versierd is, is naar onze schatting 
zeker een veertig meter breed en een driehonderd meter 
lang. Achter de zijmuren van deze gang liggen de gevalle
nen uit de Spaanse Burgeroorlog begraven. A l s we alles 
bekeken hebben en terug wil len gaan. vinden we de ingang 
afgesloten door een jongenskoor. Is er iets bijzonders op 
til? Ja, dat is inderdaad het geval, want even later arriveert 
— in purperen gewaad — de bisschop van M a d r i d , o m 
geven door talrijke geestelijken, officieren en partij-mensen. 
Het jongenskoor zingt en dan gaat het in processie de haast 
onafzienbare gang door naar de basiliek, de eigenlijke kerk
ruimte. De bisschop zit , geflankeerd door geestelijken, op 
zijn zetel op het altaar en onderhoudt zich met een groep 
kinderen, die in de stoet zijn meegekomen. Wat er precies 
gebeurt begrijpen we niet, maar er schijnt toch op dc een 
of andere manier feest te zijn. 

Onze reisgenoot van het Rijksarbeidsbureau loopt met zijn 
fototoestel in de aanslag. Maar mag er hier gefotografeerd 

worden? En dan nog wel met Bli tzl icht en in een kerk? 
Vragen aan een van de Suisse's, die in de kerk dienst doen. 
Ja, het mag, maar dan moeten er 15 peseta's betaald wor
den. V o o r die 15 peseta's mogen 5 opnamen gemaakt wor
den. Onze reisgenoot kri jgt een kaartje op zijn jas hangen 
en bij iedere opname wordt daar een hoekje van afge
scheurd. Bij de vijfde opname wordt het kaartje ingenomen. 
Dc bisschop lacht eens vriendelijk tegen de verschillende 
fotografen als hij van zeer dichtbij in het felle licht gezet 
wordt . H i j is er kennelijk aan gewend. 
Dan gaan wc terug naar M a d r i d . Eten en niet te laat naar 
bed. De volgende morgen gaan we naar de Ambassade, 
waar alles overhoop ligt. Men is namelijk aan het verhui
zen. De verhuizers dragen de meubelen en kisten naar b in
nen en zetten alles netjes op zijn plaats. Het bl i jkt ons, dat 
een verhuizer in M a d r i d met een hele dag werken vi j f en 
dertig peseta's verdient; dus . /"2,I0 Hollands geld. Maar 
ze werken graag voor de Ambassade, want ze weten, dat 
ze aan het einde van de dag een fooi krijgen, die misschien 
niet zo heel ver van hun dagloon af ligt . We doen onze 
zaken af. Alles is in orde. In de middag gaan wc terug 
naar Nederland. 

We verlaten Spanje, het land van licht en zon. We gaan 
naar huis. En het is weer net zo als de vorige keer: Schip
hol , koud, regen! Br r r r . . . 

W. 
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IN MEMORIAM 
S. S. SCHELLINGERHOUT 

Sijbrand Simon Schellingcrhout had op 2 februari 1962 de 
Werf Gusto verlaten om zijn militaire dienstplicht te gaan 
vervullen. Het was dus een ..Tot ziens" en geen afscheid. 
Het „Tot ziens" is niet in vervulling gegaan. Op 10 juni 
j.l., terwijl hij met verlof thuis was, is hij het slachtoffer 
van een verkeersongeval geworden. 

Schellingerhout, die op 3 september 1956 bij dc Werf Gus
to in dienst trad en op de Bedrijfsschool werd geplaatst, be
haalde het diploma ijzerwerken-afschrijven van de Bemetel 
en had alles in zich om een uitstekend vakman tc worden. 
Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, zijn broers en 
zuster en zijn verloofde, die wij gaarne de kracht toewen
sen dit verlies te dragen. 

Hij ruste in vrede. 

UIT ONS MIDDEN 

IN DIENST: 

21- 5-62 J. Rijsdijk, lasser Slikkerveer. 
22- 5-62 W. H. Schrumpf, lasser S.B. 
15-6-62 B. Luna Grafales, bankwerker M.B. 
15-6-62 M. de las Heras Garcia, draaier M.B. 
15-6-62 J. Gonzales Calderon, hoorder M.B. 
15-6-62 J. Perez Cruz, fraiser M.B. 
15-6-62 J. Seva Pernia, draaier M.B. 
15-6-62 M. Lopez Chico, hoorder M.B. 
15-6-62 A. Criado Margarit, draaier M.B. 
15-6-62 M. Romero Campos, lasser S.B. 
15-6-62 M. Morilla Garcia, lasser S.B. 
15-6-62 D. Franco Gonzales, lasser S.B. 
22-6-62 M. Bocanegra Cota, lasser S.B. 
22-6-62 D. Rego Choza, hakker Slikkerveer. 

UIT MILITAIRE DIENST: 

4-6-62 J. Pil, ijzerwerker S.B. 

GEBOREN: 

31-5-62 Wilfred, zoon van H. Nazir en E. Nazir-Stam. 
12- 6-62 Eric, zoon van J. W. de Nijs en C. M. de Nijs-

Groen. 
13- 6-62 Johannes, zoon van C. Vlasblom en M. M. T. 

Vlasblom-Ruygrok. 
18-6-62 Willem, zoon van W. van Oosterom en C. M. 

van Oosterom-van Vuuren. 

DANKBETUIGINGEN 
Ondergetekende betuigt hierdoor, mede namens zijn vrouw, 

zijn hartelijke dank aan de Directie voor het geschenk, dat 

hij ter gelegenheid van zijn 50-jarig huwelijk mocht ont

vangen. 
B. Wiegel 

OiO 

Hierdoor betuig ik mijn hartelijke dank aan de Directie, 

het Dorusfonds, de Personeelvereniging en Het Zonnewiel, 

voor de belangstelling en de cadeau's, die ik ter gelegen

heid van mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. 

F. van Haasteren 

co 

Mede namens mijn echtgenoot dank ik langs deze weg alle 

collega's voor het prachtige cadeau, in de vorm van een 

stofzuiger, dat wij ter gelegenheid van ons huwelijk moch

ten ontvangen. Wij hopen van dit cadeau een zeer dank

baar en intensief gebruik te maken. 

Met vriendelijke groeten, 
Jilly van Rijn-Prins 

CO 

Hierdoor betuigen wij gaarne onze dank aan de Directie 

voor de brandstoffen, die wij ook dit jaar weer mochten 

ontvangen. 
De Gepensionneerden 
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DE NIEUWE LASHAL TE 
SLIKKERVEER 
Dc 8stc jun i 1962 had voor ons bedrijf te Slikkerveer een 
enigszins feestelijk karakter. Die dag werd het eerste pro
duct, dat in de nieuwe lashal was gereedgemaakt, met vlag
gen versierd naar buiten gereden. He t betrof een bodem-
sectie van een te bouwen zuiger. 

Dc nieuwe lashal... E r is lang over gesproken, waar die zou 
moeten komen en hoe groot die zou moeten zijn. E r zijn 
plannen gemaakt en weer gewijzigd. E r zijn wat huisjes 
voor afgebroken. En eindelijk kon dan met de bouw wor
den begonnen. 
En nu staat de hal daar! Royaal van afmetingen: 32 bij 80 
meter oppervlakte en een totale hoogte van p l .min . 17 me
ter. We kunnen wat de lasserij betreft in Slikkerveer dus 
weer vooruit . Een grote aanwinst voor het bedrijf. 
N u de hal er is, heeft een van de bazen in Slikkerveer dc 
verzuchting geslaakt; 

„ L a n g gewacht en stil gezwegen, 

. .Nooi t gedacht, maar de lashal toch gekregen!" 

Dc hierbijgaandc foto's laten het transport van het eerste 
werkstuk zien. 

EEN PRAATJE OVER DEZE TIJD 
M e n klaagt tegenwoordig vaak, dat de mens in de wereld 
van vandaag tekort komt. W i j leven in een technische maat
schappij: de techniek en de machine hebben dc overhand. 
De mens, in zijn werk, wordt vaak als niet veel meer be
schouwd dan een klein rad in de grote machine, die sa
menleving heet. E n als men niet werkt , is men toch nog 
afhankelijk van de manier, waarop anderen de machine 
laten lopen. M e n neemt deel aan het verkeer. M e n wordt 
met verkeersmiddelen van het ene naar het andere punt 
getransporteerd. E n als men zelfstandig aan het verkeer 
deelneemt, moet men gehoorzaam met de stroom meegaan. 
Totdat men eindelijk rustig thuis zit „ e n weer mens begint 
te worden" : maar dan zijn er nog de radio en de televisie 
en allerlei plichten, die een mens toch nog bij de buiten
wereld betrekken. 

M e n klaagt ook wel (en in sommige gevallen terecht), dat 
de mens van deze t i jd losgeslagen is. Vroeger, heet het dan, 
legden het gezin, de school, de kerk, de mensen vaste leef
regels op. E n men hield zich eraan. Maar tegenwoordig 
doen de mensen maar wat ze wil len en ze kennen „ G o d 
noch gebod" meer. En dan komt dc tegenwoordige vrijge
vochten jeugd op de proppen, die zich nergens meer aan 
stoort. 

Dat is allemaal natuurl i jk wel waar. in zekere zin. Het is 
zonder twijfel waar, dat veel mensen, die de oorlog met 
zijn verschrikkingen hebben meegemaakt, daardoor diep 
geschokt zijn en aan veel gingen twijfelen. E n het is ook 

waarschijnlijk, dat de kinderen van die mensen minder met 
een vaste overtuiging werden en worden grootgebracht dan 
vroeger het geval was. Verder valt het ook niet te ontken
nen, dat wi j wel in een heel andere wereld leven dan in 
de t i jd , toen men dacht, dat ze alleen in Europa en dan 
nog speciaal i n Nederland wisten hoe het moest. A l s je 
weet, dat dc a toombom bestaat en het communisme een 
dreigende macht is, denk je anders over de dingen, dan 
toen er nog geen vliegtuigen waren, noch een ijzeren gor
di jn . 

Het is allemaal waar, dat wi j i n een onveilige wereld leven 
en dat de mens zich in die wereld vaak eenzaam, onbe
schermd en onzeker voelt. Maa r toch geloven w i j , dat de 
mens van vandaag niet zo te beklagen is. In het algemeen 
gesproken! E r zijn natuurl i jk bepaalde mensen, of groepen 
van mensen en zelfs hele volkeren, die wel degelijk diep 
beklagenswaardig zi jn . Waar het ons hier o m gaat, is de 
vraag: Is die mens van vandaag er zoveel slechter aan toe 
dan, laten we zeggen, dc mens van een halve eeuw gele
den? Dan zijn wc geneigd daarop te antwoorden; De mens 
van vandaag mist veel van wat men vroeger rustig en vei
lig meende te bezitten; maar daar tegenover staan voor 
hem mogelijkheden waarvan ze vroeger niet konden dro
men. We zouden haast wil len zeggen: De mens van van
daag heeft veel meer keus! Meer keus vooral , om zelf wat 
van zijn leven te maken. En in verschillend opzicht. Ten 
aanzien van zijn beroep, van zijn opleiding, zijn l icfhcb-
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berijen; ook ten aanzien van zijn gezin en van de mensen 
met wie hij wil omgaan en ten aanzien van zijn overtui
gingen, of zo men wil zijn levensinhoud. Zonder twijfel 
zijn de gevaren van die meerdere keuze vaak groot. Zon
der twijfel zijn er velen, die slecht kiezen, of helemaal niet; 
of die niet durven te kiezen. Daaruit ontstaan bedenkelijke 
gevolgen, om niet te zeggen sociale misstanden. 
Wij leven in een heel wonderlijke wereld. Een onzekere 
wereld, een rauwe wereld, een wereld met grote gevaren. 
Maar ook in een wereld, waarin het voor zeer velen meer 
dan vroeger mogelijk is „er wat van te maken". Hoe men 
dat doet, is dan weer een vraag voor ieder op zichzelf. Het 
is misschien veel belangrijker voor ons dan we wel besef

fen, dat we in een tijd leven waarin veel, dat rotsvast scheen 
te staan, in beweging is gekomen. Dat gaat met leed en 
verlies gepaard. Maar het brengt ook mee, dat velen de 
ogen worden geopend. Men gaat op zoek; men gaat zich 
rekenschap geven van veel dingen; de verantwoordelijkheid 
wordt groter. Verantwoordelijkheid voor het eigen leven 
en voor dat van anderen, temidden van verwarring en on
zekerheid. 
De mens in de wereld van vandaag? Is die wereld werkelijk 
zoveel „onmenselijker" dan zij vroeger was, toen alles nog 
ging zoals het was vastgesteld? Als hij zijn ogen maar goed 
de kost geeft, is die mens van vandaag er waarlijk niet zo 
slecht aan toe, dachten we. 

Nieuws van de Veiiigheidscompetitie 

Wederom zijn er enige afdelingen in de rij gekomen, die 
100 dagen zonder ongeval met arbeidsonderbreking heb
ben gewerkt. 

Het zijn: 

op 6 juni 1962 Afd. Koperslagerij (binnen); Bs. Suur-

land 

op 6 juni 1962 Afd. Scheepsbouw; Bs. Kroos en Bs 

Moonen 

op 17 juni 1962 Afd. Constructie; Bs. v. d. Poel 

op 29 juni 1962 Afd. Modelmakerij: Bs. dc Ridder 

op 29 juni 1962 Afd. Onderhoud: Bs. Schafer. 

Proficiat, Heren! 

Hoe komt het? 

Enige dagen geleden bracht een van de bazen mij een on
gevallenformulier terug, dat wel was ondertekend, maar dat 
niet volledig was ingevuld, wat betreft de oorzaak van het 
ongeval. Hij vertelde, dat hij het formulier niet volledig 
kon invullen omdat het slachtoffer aiies had gedaan om 
geen ongevai te krijgen. Toen ik de getroffene sprak kreeg 
ik hetzelfde antwoord: ,,lk heb bij mijn werk alles gedaan 
om een ongeval te voorkomen", maar desondanks had de 
man toch een vrij ernstig letsel opgelopen. En dan komt de 
vraag: „Wat kan ik daar nou aan doen?" 

Hoe dikwijls wordt deze vraag niet gesteld na een ongeval? 
En ergens verwacht de getroffene dan (vooral na een ern
stig ongeval), dat het antwoord zal zijn: „Niets". 
Ik kan mij voorstellen, dat de bovengenoemde vraag ge
steld wordt omdat men niet direct wil denken „Als ik zus 
of zo gehandeld had, was er niets gebeurd". En toch moe
ten we ons rekenschap durven te geven van de oorzaak van 
een ongeval. Het volledig invullen van de ongevalsformu
lieren door de bazen is zo belangrijk om de oorzaak van 
het ongeval te kunnen vaststellen. Is dat eenmaal gebeurd, 
dan kunnen pas maatregelen worden genomen om herha
ling te voorkomen, leder lid van het toezichthoudend per
soneel is verplicht er voor te zorgen, dat in zijn afdeling 
veilig wordt gewerkt. (Zie het artikel „Baas en Veiligheid" 
in het Zeskant van april j.l.). Maar zij kunnen ook niet ai-
les alleen doen. Bij het bestrijden van de ongevallen kunnen 
we pas op succes rekenen, waneer wij elkaar helpen om 
veilig te werken. Wanneer we de moed kunnen opbrengen 
om ons bij een ongeval af te vragen „Wat had ik zelf kun
nen doen om dit ongeval te voorkomen?" 
We zijn toch redelijke mensen en dragen verantwoorde
lijkheid; voor onszelf, voor ons gezin en voor onze colle
ga's! Deze verantwoordelijkheid legt aan een ieder van ons 
bepaalde verplichtingen op; bij ons werk, om het goed en 
veiiig te doen! 

Streven we er iedere dag naar om deze verplichtingen na te 
komen, dan zijn we er. Werk veilis! 

J. O. M. 
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WIJDING EN DOOP BIJ DE TEWATER
LATING VAN DE MOTORSLEEPBOOT 
„ATLANTICO" CO 461 
Op enigszins ongebruikelijke wijze werd op maandag 28 mei 
j l . bij onze vennoot ,,Dc Klop" ' dc voor de Italiaanse A a n 
nemersfirma A L V l gebouwde sleepboot Ailcintico te water 
gelaten. Enigszins ongebruikelijk, omdat het goot van de 
regen. Dat is immers wel gebruikelijk, als er een tewater
lating of beproeving bij De Klop is! 
Toen het schip in de takels van de machtige drijvende bok 
hing, kwam de zon echter toch nog van achter dc wolken 
te voorschijn, zodat het kleurige schouwspel nog even werd 
verlevendigd. Laten we echter op ons uitgangspunt terug
keren. 
De ongewone manier van te water laten was gelegen in het 
feit, dat de sleepboot niet op de helling, doch kant en klaar 
in de lasloods gebouwd werd. 
O m vanuit deze loods het water te bereiken, was het schip 
„ o p smeer" gezet, zoals di t ook normaal op een nieuwe 
bouwhell ing gebeurt. Met behulp van een rijdende kraan 
werd de boot over de op het wcrfterrein gelegen sleden 
naar dc waterkant getrokken. Een grote drijvende bok 
moest er toen aan te pas komen o m het schip in het water 
te plaatsen. Voordat het zover was, heeft de Zeereerwaarde 
Heer Pastoor Niekerk, bijgestaan door een drietal misdie
naars God's zegen over schip cn bemanning afgesmeekt. 
Mejuffrouw Paolo Sanna, een employee van de f i rma A L V I 
verrichtte daarna de naamgeving en toen kon de zware 
drijvende bok het schip, dat reeds voordien in dc takels 
gehangen was, opnemen en aan zijn element toevertrou
wen. 

Uiteraard ging dit betrekkelijk langzaam, zodat iedereen 
volop t i jd had dc bijzondere lijnen van di t nieuwe type 
sleepboot, volgens Dravo-patent, te aanschouwen. Op die 
bijzondere constructie hopen wi j straks in het proefvaart-
verslag nader terug te komen. 
Na dc tewaterlating verzamelden directie en genodigden 

zich in de werfcantinc, waar het woord gevoerd werd door 
de heer Bax namens dc bouwwerf en dc heer Carlo M o -
reili namens de opdrachtgevers. 
Wederzijds werden woorden van dank en waardering ge
sproken, terwijl dc doopster uit handen van de heer Bax een 
aandenken aan de plechtigheid mocht ontvangen. 
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BIJ CONRAD-STORK: 

SIMPEL APPARAAT WERD 
STAMVADER VAN DE 

AFDELING DIEPBOOR 

Niet altijd zijn het alleen de laatste uitvindingen of de nieuw
ste verbeteringen in het produkt, die de trots van het be
drijf uitmaken. Ontwerpers cn bouwers kunnen evengoed 
hun plezier hebben in een hoogbejaard ontwerp, dat noch
tans ingenieus in elkaar zit. Zo ingenieus, dat het in onze 
tijd van verfijnd technisch kunnen nog altijd te gebruiken 
is. Dit geval doet zich o.m. voor bij onze vennoot Conrad-
Stork, waar de Bankaboor — nu ruim honderd jaar oud — 
nog wordt gekoesterd als een waardevol element in de pro-
duktic. Rondom dit werktuig voor bodemonderzoek tot 
geringe diepte heeft zich de hele serie boorwerktuigen die 
Conrad-Stork thans maakt, ontwikkeld. 

r, -1 

HANDKRACHT 

Deze handboor, in 1858 uitgevonden door de Nederlandse 
mijningenieur J. E. Akkeringa, bleek indertijd direct al de 
ideale oplossing te zijn voor de moeilijkheden, die werden 
ondervonden bij de waardebepaling van tinerts-afzettingen 
op het eiland Banka. Het toegepaste systeem is bijzonder 
eenvoudig. De hierbij afgedrukte foto's geven er een beeld 
van. De boorlicden staan op een cirkelvormige werkvloer, 
die wordt rondgedraaid door weer andere medewerkers. 
Onder invloed van het gewicht van deze werkvloer, d.i. de 
boormannen vermeerderd met de reactie van de door hen 
uitgeoefende kracht bij het uittrekken van het in de hoor
buizen aanwezig boorgereedschap, zakken de hoorbuizen 
dieper de grond in. 

OVERAL TE GEBRUIKEN 

Naast het voordeel van een eenvoudige en doeltreffende 
constructie heeft de Bankaboor nog een extra pluspunt: 
alle onderdelen zijn zodanig gemaakt, dat zij stuk voor stuk 
door één man kunnen worden gedragen. Dit is van groot 
belang, omdat de onderdelen vaak moeten worden ver
voerd naar onherbergzame streken in het binnenland, waar 
geen gemechaniseerd vervoermiddel kan komen. Voor de 
Bankaboor is het gemeenste moeras toegankelijk. 
Met gebruikmaking van een ponton kan het apparaat ook 
in ondiepe meren en andere wateren werken. De bereik
bare diepte bedraagt in 't algemeen 10-15 meter. 
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ANDERE HOEDJES 
Niet alleen bij Conrad-Stork is men overtuigd van de deug
delijkheden die in deze installatie zijn verenigd. A l tien
tallen jaren geleden gingen de Amer ikanen en de Engelsen 
het nauwgezet namaken en uitgeven als eigen werk. Dat is 
geen verhaaltje. Met een enkele handgreep kan men bij 
Conrad-Stork uit het archief Amerikaans en Engels re
clamedrukwerk tevoorschijn halen, waarin de Haarlemse 
Bankaboor staat aangeprezen als „e igen werk" . Zelfs de 
hierin voorkomende foto's zijn gelijk aan de opnamen, die 
de technici van Werf Conrad, thans Conrad-Stork i n de 
tropische binnenlanden hebben gemaakt. Wei had men nog 
de moeite genomen, de bedienende manschappen tenmin
ste andere hoedjes op te zetten . . . 

DIEPBDDR UITGEBREID 
Rondom di t apparaat, dat dus al honderd jaar lang zijn 
waarde heeft bewezen en dat — naar het zich iaat aan
zien — nog jaren zal worden toegepast, heeft onze vennoot 
Conrad-Stork een uitgebreid assortiment boorinstallaties 
ontworpen en vervaardigd. De afdeling Diepboor , die on
der leiding staat van de heer C. W . de Reus, heeft zich in 
de loop van de jaren on twikke ld tot een werkeenheid, waar
van de verrichtingen door vele deskundigen met belangstel
ling worden gevolgd. Vele opdrachten zijn er het gevolg 
van. 
Wanneer deze opdrachten worden uitgevoerd denkt men 
enerzijds met erkentelijkheid terug aan het werk van i r . 
Akker inga in 1858, Daarnaast echter bestaat gerechtvaar
digde trots over hetgeen men in eigen bedrijf rondom deze 
ui tv inding heeft ontworpen en uitgevoerd. 

Wij lazen: 

DE STDDMBDDT VAN SINT NICDLAAS WDRDT GESLDDPT 

De stoomboot van Sint Nicoiaas. het stoomdirectievaartuig 
A l m a van de Transport- en Hundeimaatschappij Steenkolen 
Utrecht, dat veie malen dienst heeft gedaan hij de intocht 
van de Goedheiiigman in Rotterdam, wordt gesloopt. 
Door hemiddeiing van de Handelmaatschappij G. Key & 
Zonen is de A l m a , die in 1908 is gebouwd op de Werf Smul
ders in Schiedam en uitgerust met een compound stoom-
machme van 175 ipk. verkocht aan Arie Rijsdijk-Boss en 
Zonen in Hendrik-I do-Ambacht. 

WERK 
ONDER HANDEN 

STAND PER 
1JULI1962 

co Type en naam '̂ HHHP Land Venn. Stadium 

423 sleephopperzuiger „ V i k r a m " India 5 Te water 

436 sleephopperzuiger „ S D H 11" Philippijnen 5 I n aanbouw 

444 grijperhopperbagger „ G H D 1" Philippijnen 4 In aanbouw 

451 vrachtschip „ D a n i e l l e V . " Frankri jk 6 Proefvaart 

455 sleephopperzuiger „ G o a " Portugal 4 Te water 

457 standaardzuiger Nederland 3 Tekenkamer 

458 sleephopperzuiger „ H . A . M . 306" Nederland 6 Te water 

459 sleephopperzuiger „ G e o p o t e s V I " Nederland 6 + 7 Tekenkamer 

460 snijkopzuiger , ,Mar ia Valer ia" Italië 0 I n aanbouw 

461 sleepboot „ A t l a n t i e o " Italië 7 Te water 

469 rotsklepbak Frankr i jk 7 In aanbouw 
470 rotsklepbak Frankr i jk 4 In aanbouw 
471 snijkopzuiger Nederland 5 Tekenkamer 
472 sleephopperzuiger „ W . D . Seaway" Engeland 0 Tekenkamer 
473 snijkopzuiger België 5 Tekenkamer 
474 sleephopperzuiger „ G e o p o t e s V l U " Nederland 6 + 7 Tekenkamer 
475 ponton Frankr i jk 0 In aanbouw 
476 snijkopzuiger Nederland 3 Tekenkamer 
477 snijkopzuiger „ L u y d e r t " Nederland 6 Tekenkamer 



EEN EIGEN STUKJE 
NATUUR 
Onze steden zijn mensen-pak
huizen. Bewust of onbewust 
snakt vermoedelijk iedereen er 

naar van tijd tot tijd eens te ont
snappen aan de beklemming van 
altijd ingesloten te zijn door dode 
steen en verkeerslawaai, einde
lijk weer eens in alle rust naar 
het gezang van de merel te kun
nen luisteren. En wanneer men 
dat gezang hoort op een stuk 
grond dat men zelf bewerkt, 
klinkt het zéker nog eens zo zoet. 
De heer T. C. Robberegt, ehef 
inkoop-administratie bij Werf 
Gusto, heeft zieh zo'n ontsnap
pingsmogelijkheid geschapen: hij 

is een overtuigd en enthousiast 
volkstuinder, een hobby die hij 
met een dertigtal andere werk
nemers van Wert Gusto deelt. 

Als wij \s met hem naar 
het tuinenkomplex van de ver
eniging ,,Klein Babberspolder" 
(waarvan hij bestuurslid is) lo
pen, schiet hij in de lach. 

„Vergis je overigens niet in die 
merel! Als je met veel moeite 
een bessenstruik hebt opge
kweekt, ben je boos als er een 
spreeuw op komt, want je weet 
dat die straks met een hele 
vlucht van zijn soortgenoten te
rugkomt. En als er een merel op 
gaat zitten zingen leun je fijn 
achterover om er goed van te 
kunnen genieten. Maar voor je 
het weet pikt die merel in zijn 
eentje je hele struik leeg!" 

Het komplex volkstuinen is ei
genlijk één groot park: bijna 600 
stukken van 250 m-, met gezel
lige tuinhuisjes. Een ieder is vrij 
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om van zijn tuin te maken wat 
hij wil, maar de meeste liefheb
bers geven de voorkeur aan een 
siertuin, met bomen en bloemen, 
boven een nutstuin, waarin 
voornamelijk groenten ge
kweekt worden. 

Helaas zullen binnenkort 130 
van deze tuinen moeten verdwij
nen om plaats te maken voor de 
Benelux-tunnel, maar de ge
meente heeft elders reeds grond 
beschikbaar gesteld. De ware 
liefhebbers zijn niet te verslaan: 
eens tuinier, altijd tuinier, en 
men behoeft niet lang met de 
heer Robberegt in zijn tuin door 
te brengen om dat te beseffen. 
Zijn trots op de prachtige pioen
rozen, de lupine en de vele an
dere bloemsoorten is onmisken
baar. .Met grote animo en kennis 
van zaken spreekt hij over het 
grondpeil van het water, over 
bemesting, over woelratten en 
mollen; met een geroutineerd 
gebaar wrijft hij een kluit aarde 
fijn tussen zijn vingers: „Mooie 
grond, hè?"" 

„En ruik daar eens aan, en aan 
dat groen daar"". Wij snuiven de 
geuren van zoete lavendel en van 
pittige muskus op, en voelen 
wat hij bedoelt als hij zegt: ,,Ei
genlijk had je hier moeten zijn 
in de tijd van de appel- en pere-
bloescms". 

De hobby van de heer Robbe
regt en de vele, vele andere 
volkstuinders is veeleisend, maar 
biedt Jan ook een ideale ont-
.spanning, geestelijk en lichame
lijk. En het is een hobby 
waar het hele gezin van mee pro
fiteert. De kinderen leren er al 
jong de natuur waarderen en 
kennen, de meisjes leren er 
bloemschikken, de jongens heb
ben de ruimte om te ravotten, 
het hele gezin heeft een plekje 
waar niet anders dan rust en te
vredenheid kunnen heersen. 

Overal ter wereld begon de be
schaving van de mens zodra hij 
een eigen stuk grond begon te 
bewerken: de diepe voldoening 
die het volkstuinieren geeft valt 
dan ook vermoedelijk terug te 
leiden tot een van onze oudste 
oer-instincten: voor de grote-
stads-bewoners is het belangrij
ker dan voor wié ook om een 
eigen stukje natuur te bezitten. 




