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Nog net voor het invallen van de 
vorst was het gelukt om de 8" snij
kopzuiger CO 471 binnen de Kin-
derdijkse boesem te krijgen. Daar 
zou de zuiger uitgebreid worden 
beproefd. Het ijs kwam echter tus
senbeide. Op de foto ligt de zuiger 
rustig op betere tijden te wachten. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van de 
Industrieele Handelscombinatie Holland, 
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de Ie woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud 
is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens (Con
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ALLE HENS ONDER DEK 

(of: hoe een leek een snijkopzuiger ziet) 
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WERK m 
AAN DE i 
WINKEL 1 

NIET OP EEN BRIEFKAARTJE, MAAR TOCH... 
Een briefkaart, met potlood beschreven. Soms zelfs alleen maar een mondelinge 
opdracht. Zo werden vroeger wel bestellingen voor complete zuigers gedaan bij 
de werven, die nu verenigd zijn in EH.C. Holland. De klant kon dat op deze 
manier doen, omdat hij onbeperkt vertrouwen stelde in de bouwer. 
De geschiedenis van de CO 488, de sleephopperzuiger voor het Keelung Harbor 
Bureau in Taiwan, China, brengt dat oude verhaal weer eens in de herinnering. 
Niet omdat het met deze opdracht ook zo snel is gegaan - de voorbereidingen 
hebben bijna vijf jaar geduurd! - maar omdat de klant ons ook in dit geval een 
blijk van buitengewoon groot vertrouwen gaf. Het is de moeite waard, dit verhaal 
in grote trekken te vertellen. 
BEZOEK UIT CHINA 
In 1958 kwam een Chinees ingenieur, de heer C. S. Lin, afdelingschef van het 
Keelung Harbor Bureau, naar Nederland. 
Hier hoorde hij het een en ander over de I.H.C.-films, gemaakt op baggerwerk-
tuigen en in het laboratorium. Hij wilde die wel eens vertoond zien. Bezoeken aan 
de I.H.C.-werven volgden, waarbij de heer Lin zich zeer geïnteresseerd toonde. 
Hij zwierf door projekten- en fabrikage-afdelingen, kijkend, vragend en peinzend. 

Zeer veel problemen moesten worden overwonnen voordat deze foto's konden worden gemaakt. Maar etndeltjk kon onze 
directeur, tr. W. C. den Hartog toch het contract voor de CO 488 ter tekening aanbieden aan het Keelung Harbor Bureau. 

Als zijn departement te eniger tijd een nieuwe zuiger nodig zou hebben, dan moest 
zeker I.H.C. Holland worden gehoord, bedacht de heer Lin. En langzamerhand begon 
hij al te onderzoeken, welk type zuiger in welke uitvoering het meest geschikt zou 
zijn voor het werk waarom het zou gaan. Zo, uitvoerig geadviseerd, ging de heer 
Lin tenslotte naar huis. 
EEN LANGE WEG 
Geen mens kon schatten, of er ooit nog iets van zou komen. Maar het contact 
bleef, zij het met grote tussenpozen. Totdat de uitnodiging kwam om in Keelung 
te komen praten. Op hoop van zegen een wereldreis om er te komen. Maar - er 
werd niets besteld. Het ging alleen om een nader vooronderzoek. Dus verdiepten 
I.H.C.-medewerkers zich verder en verder in de problemen, waarmee het Keelung 
Harbor Bureau te maken had. Tenslotte stond wel vast dat een nieuwe zuiger 
moest worden besteld, maar er was nog lang geen opdracht in zicht. Zoals ge
woonlijk, moest het een openbare inschrijving worden, met hulp van een Engels 
Bureau van raadgevende ingenieurs. 
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Dat bureau moest eerst weer een officiële aanstelling hebben. 
Want net als overal, heeft China een Centrale Organisatie voor alle inkopen ten 
behoeve van de regering. En die Centrale moest eerst ook nog zien te zorgen voor 
de gelden, om de raadgevende ingenieurs (en straks het baggerwerktuig!) te betalen. 
Toen eenmaal dat alles ook geregeld was moest de Centrale eerst nog weten, welke 
werven, waar ook ter wereld, in staat en bereid waren een goede sleepzuiger 
(want daar zou het tenslotte op neerkomen), geschikt voor het werk in Keelung, 
te bouwen. Nu, als er één bedrijf dat kan en wil, dan zeker I.H.C. De aanmelding 
van I.H.C. was dan ook vergezeld van een overvloed van terzake dienende lectuur 
en van een keur van degelijke bewijzen van bekwaamheid. 
En méér nog was erbij. I.H.C. kon met gerust gemoed verwijzen naar wat de 
heer Lin, in 1958, bij ons had gehoord en gezien. 
En toen mochten wij, als volwaardig specialist, meedingen naar de bouw. Maar 
ach, weer ging het nog niet zo vlot naar onze kant. 
Het bleek, dat men een dure, heel dure installatie eiste, strikt volgens het bestek... 
WEG OPDRACHT? 
Door precies het voorschrift te volgen kwamen wij bij de inschrijving met een 
hogere prijs voor de dag dan verscheidene concurrenten. 
Wég opdracht - was de eerste gedachte. Maar er gebeurde iets anders. 
Het was namelijk gebleken, dat alle lagere inschrijvers waren afgeweken van de 
gestelde eisen. Het gevolg was, dat I.H.C. - die strikt in overeenstemming met de 
eisen had aangeboden - ook de laagste inschrijver bleek te zijn. En dus werd 
uiteindelijk besloten bij I.H.C. Holland te bestellen. Dit besluit werd vervolgens 
aan de internationale geldschieters ter goedkeuring voorgelegd. 
Die wilden natuurlijk ook het inzicht weten van Keelung's havenbestuur; dit moet 
tenslotte gaan werken met het schip. Nu, dat inzicht van Keelung was goed gefun
deerd, van 1958 af al! I.H.C. die KAN het, want die WEET het, n.1. hoe 't moet! 
En zo kreeg I.H.C. haar CO 488 te langen leste toch besteld. 
Dit is een blijk van vertrouwen, dat inderdaad doet denken aan het verhaal van het 
briefkaartje uit het verleden. 
GOED BESTEDE TIJD 

Dit is een geschiedenis met een moraal. Want, hoe is het vertrouwen waarvan het 
Keelung Harbor Bureau zo duidelijk blijk gaf, gewonnen? Niet direct door de 
gevestigde naam van I.H.C. Holland, maar door de manier waarop de betrokken 
I.H.C.-medewerkers de mensen uit Keelung zijn tegemoet getreden. Van meet af 
aan heeft vooral de heer Lin de indruk gehad, van doen te hebben met ervaren 
ontwerpers en bekwame bouwers, die hart voor hun werk hebben. Die, ook 
wanneer zij al overladen waren met werk, royaal tijd vrij maakten om de bezoekers 
van alles te vertellen en te laten zien. Die ook bereid waren, zich te verdiepen 
in de problemen van de bezoekers. 
Naast onze directies kunnen bij zulke gelegenheden allerlei medewerkers belang
rijke dingen doen. En we zullen dat vertrouwen bij de bouw en de beproeving 
van de zuiger niet mogen beschamen. 
De vruchten van dit werk plukken we soms jaren later nog. 

De sleephopperzuiger voor Keelung (68,50 x 12,50 x 6.10 m). die wordt uitgerust met een sleepzuigbuis en profielzuigbuis, 
krygt een Impperinhoud van 1000 rrrt. Het geïnstalleerde vermogen bedraagt ca. 2000 pk. 



Op 20 februari 1963 werden drie jubilarissen, vergezeld door hun echtgenoten, 
door de Directie ontvangen ter gelegenheid van hun dienstjubileum en wel in 
tegenwoordigheid van de Burgemeester van Schiedam. Dat laatste betekent, dat 
er iets bijzonders aan de hand was. Dat was ook zo. De heren J. v.d. Drift en 
D. de Grave vierden hun 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto, maar de 
heer A. Th. M. van Hoek kon terugzien op een dienstverband van 40 jaar. 
De jubilarissen werden toegesproken door de heer Mr. H. Smulders, die hen van 
harte geluk wenste en hen dankte voor de prestaties, die zij in de afgelopen 25, 
resp. 40 jaar hebben geleverd. Speciaal vermeldde de heer Smulders, dat de vader 
van de heer Van Hoek ook bij de Werf werkzaam is geweest en wel als baas 
in de Smederij, met een diensttijd van ongeveer 30 jaar. Het geslacht Van Hoek 
heeft dus ongeveer 70 dienstjaren in het 100-jarig bestaan van de Werf Gusto. 
Spreker reikte aan de heer Van Hoek het gouden Gusto-insigne uit en een 
geschenk onder enveloppe; de heren v.d. Drift en de Grave ontvingen het zilveren 
insigne, een gouden horloge en eveneens een geschenk onder enveloppe. Voor 
elk der dames was er een doos bonbons. 
Hierna was het woord aan de Burgemeester van Schiedam, die de jubilarissen van 
harte geluk wenste. Zich speciaal tot de heer Van Hoek richtende, zeide hij, dat 
deze door zijn 40 jaren lange trouwe dienst zich niet alleen verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Werf Gusto, doch ook heeft bijgedragen tot de bloei van de 
gemeente en daardoor indirect ook tot de welvaart van het gehele land. Het deed 
spreker dan ook veel genoegen te kunnen mededelen, dat H.M. de Koningin aan 

DRIE JUBILEA 

de heer Van Hoek heeft toegekend de bronzen medaille, verbonden aan de orde 
van Oranje-Nassau. 
Na de uitreiking van deze onderscheiding werd het woord gevoerd door de heer 
A. Verwaayen, vertegenwoordiger van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel, die namens deze Maatschappij de jubilarissen geluk wenste en hen 
het vererend getuigschrift met de bijbehorende zilveren legpenning uitreikte. 
Ten slotte heeft de heer Van Hoek. mede namens zijn mede-jubilarissen, de sprekers 
bedankt en de Burgemeester verzocht zijn dank voor de Koninklijke onderscheiding 
aan H.M. de Koningin te willen overbrengen. 
De bijeenkomst werd besloten met het drinken van een kopje koffie en het houden 
van een gezellig praatje. 
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De 15de februari 1963 was de heer M. G. L. Dingenouts 
gedurende 25 jaar bij de Werf Gusto in dienst. Helaas 
maakte zijn gezondheidstoestand het voor hem onmogelijk 
deel te nemen aan de gebruikelijke huldiging ten kantore 
van de Werf. 
Daarom heeft hij thuis bezoek gekregen van Mevr. Bebelaar 
en de heer Ir. Bastian, die hem met zijn jubileum kwamen 
complimenteren. Bij deze gelegenheid werd hem het zil
veren Gusto-insigne uitgereikt, alsmede een gouden horloge 
en een geschenk onder couvert. Ook kreeg hij het vererend 
getuigschrift van de Nederlandse Maatschappij voor Nijver
heid en Handel, met de bijbehorende zilveren legpenning. 
Wij wensen de jubilaris van harte geluk met zijn 25-jarig 
dienstverband en hopen, dat hij spoedig weer in staat zal 
zijn, zijn werkzaamheden te hervatten. 

JUBILEUM M. G. L DINGENOUTS 

NOG TWEE JUBILARISSEN 
De heren D. v.d. Blom en H. M. Hemerik zijn beiden in 
februari 1938 bij de Werf Gusto in dienst getreden. Zij 
werden met hun echtgenoten op 27 februari 1963 door de 
Directie ontvangen en toegesproken door de heer Mr. H. 
Smulders, die hen van harte met hun 25-jarig dienstver
band geluk wenste en zeide er verheugd over te zijn, dat 
wederom twee leden van het personeel deze mijlpaal hebben 
bereikt. Spreker dankte hen voor hetgeen zij in de loop van 
die 25 jaar voor de Werf Gusto hebben gepresteerd en 
reikte hen het zilveren Gusto-insigne uit. Voorts bood hij 
elk hunner een gouden horloge en een geschenk onder 
enveloppe aan. 
Namens de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel overhandigde de heer Smulders aan de jubilaris
sen het vererend getuigschrift van die Maatschappij met 
de daarbij behorende zilveren legpenning. Voor de dames 
waren er dozen bonbons. 
De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn 
onder het genot van een kopje koffie en een bezoek aan 
de modellenzaal. 
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Wist U, dat het steeds moeilijker is geworden binnen het 
gecompliceerde samenstel van voorschriften en verordenin
gen een slijpschijf of slijpsteen te kiezen, die een zo hoog 
mogelijk slijpvermogen biedt en tevens de veiligheid vol
doende waarborgt? 
De enorme verscheidenheid, zowel in vorm als in materiaal, 
van de slijpschijven is de oorzaak van een uitgebreide 
collectie voorschriften. Hierbij komen dan nog problemen 
aan de orde met betrekking tot het maximaal toelaatbare 
toerental en de mogelijkheid in voorkomende gevallen ook 
zonder beschermkap te werken. 
Er is geen gebied, waarop regelmatige controle noodzake
lijker is als bij het gebruik van handslijpmachines. 
Natuurlijk koopt de inkoper alleen maar goedgekeurde 
schijven, waarvan de hardheid, het toerental, de omtrek-
snelheid, de samenstelling, de data enz. op het etiket zijn 
vermeld. 
De taak van de magazijnbeheerder is: 
de stenen goed te verzorgen en voor een droge opslag te 
zorgen; 
een regelmatige controle op de stenen uit te oefenen; 
de schijven door een vakman in zijn afdeling te laten be
vestigen; 
de machines wekelijks te controleren, smeren, toerental con
troleren enz. 
Al deze voorzorgmaatregelen zijn nodig vóórdat een slijp
machine het magazijn verlaat. Nu gaan we de machine, die 
ons in goede staat ter hand is gesteld, gebuiken. Kan er 
dan nog iets gebeuren? Neen? 
U kunt er onvelig mee gaan werken door b.v.: 
het uitoefenen van onnodige slijpdruk; 
stootsgewijs slijpen; 
het demonteren van de beschermkap (wat alleen mag met 
toestemming van de baas!); 
het op ruwe wijze behandelen van de steen of de machine; 
het neerleggen (of neersmijten) van de machine tussen ander 
gereedschap na het gebruik; 
het niet beschermen van Uw ogen tijdens het slijpen. 
Alleen door een goed samenspel tussen inkoper, magazijn
dienst en de gebruiker is het mogelijk ongevallen met slijp
machines uit te bannen. Door ons aan de spelregels te 
houden is het mogelijk, dat practisch ieder slijpwerk zonder 
ongevallen kan verlopen. 
Werk veilig; allen samen! 

VERBETERING 

In de ongevallenstatistiek, die in het vorige nummer van 
het Zeskant is opgenomen, staat zowel voor Schiedam, als 
voor Slikkerveer en Geleen vermeld het aantal verzuim
dagen van ongevallen, die plaats gevonden hebben in 1962 
en doorliepen in 1963. De genoemde jaartallen moeten zijn 
resp. 1961 en 1962. 

WERK VEILIG: OOK 
MET SLIJPMACHINES 

V»ilitl>»l<tH»tiliHil 

ONVEILIGHEID. . . 

onmiddellijk -imMenj 



IN DIENST 6EK0MEN; 

4-2-'63 J. Schaap, lasser App. B. 
4-2-'63 A. Kooij, 11. scheepsbouwer S'veer. 
4-2-'63 A. G. M. Vogels, hulpmonteur St. B. 
4-2-'63 J. C. de Ruyter, kraanrijder SB. 
4-2-'63 J. Boertjes, praktikant CB. 
4-2-'63 H. D. A. Hielckert, praktikant Onderh. 
4-2-'63 A. J. M. Etman, praktikant MB. 
4-2-'63 J. Hoedeman, praktikant MB. 
4-2-'63 M. Hilgers, praktikant MB. 
4-2-'63 J. C. Scheffers, praktikant MB. 
4- 2-'63 A. L. J. Janmaat, praktikant MB. 
5- 2-'63 H. H. Damen, constr. werker St. B. 
6- 2-'63 H. Brusik, gutser SB. 
8-2-'63 E. Garcia Garcia, lasser SB. 
8-2-'63 G. del Valle Fernandez, bankwerker MB. 
8-2-'63 J. Rodriguez, lasser SB. 
8-2-'63 A. J. H. Viez Iglesias, lasser SB. 

15-2-'63 A. Mendoza Lopez, lasser SB. 
15-2-'63 M. Ruiz Parejo, lasser SB. 
15-2-'63 A. de las Heras Garcia, lasser SB. 

TERUG UIT MIL. DIENST: 

4-2-'63 P. van Veen, bankwerker MB. 
4-2-'63 K. A. v.d. Lubbe, scheepsbouwer SB. 

GEBOREN: 

I0-2-'63 Emil Ricardo, zoon van P. de Nijs en 
J. de Nijs-Winterswijk. 

15-2-'63 Johannes George, zoon van H. Gunneweg en 
J. Gunneweg-Verver. 

GEHUWD: 

UIT ONS MIDDEN 

DANKBETUIGINGEN 
Ondergetekende betuigt hierdoor, mede namens zijn echt
genote, zijn hartelijke dank aan de Directie, chefs, collega's. 
Personeelsvereniging en alle anderen voor de vele blijken 
van belangstelling en de cadeau's die hij ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig dienstverband bij de Werf Gusto mocht ont
vangen. Zij allen hebben deze dag voor mij en mijn gezin 
tot een onvergetelijke gemaakt. 

J. v.d. Drift 
Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank 
aan de Directie, de maatschappelijk werkster, het Dorus-
fonds en de Scheepsbouw voor de cadeau's, die ik bij het 
wegens mijn pensionnering verlaten van de Werf heb 
ontvangen. 

J. F. Vijgeboom 
Hierdoor betuigen wij onze hartelijke dank aan de Directie 
voor de brandstoffen, die wij in de koude-periode mochten 
ontvangen. 

De Gepensionneerden 
Hierdoor betuig ik, ook namens mijn echtgenote, mijn har
telijke dank pan de Directie, Dorusfonds en collega's voor 
de bewijzen van belangstelling en de cadeau's, die ik ter 
gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband mocht ont
vangen. 

D. de Grave 

14-2-'63 L. J. Koevermans met E. J. van Beijeren. 
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GEHUWD of ONGEHUWD? 
Als een mannelijke beambte één jaar in vaste dienst van de 
Werf Gusto is, wordt hij opgenomen in het Pensioenfonds; 
de gehuwde als hij 23 jaar is; de ongehuwde als hij 25 jaar 
is. Er wordt dan een verzekering gesloten voor het ouder
domspensioen en voor de gehuwde tevens voor het wedu
wen en wezenpensioen. 
Daar hebben we geen moeilijkheden mee, want als de man 
in dienst komt, weten we zijn geboortedatum en ook of hij 
al dan niet getrouwd is. 
Maar als hij trouwt nadat hij in dienst is getreden kunnen 
er moeilijkheden ontstaan, tenminste als de man niet direct 
van dat huwelijk kennis geeft aan de afdeling Personeels
zaken. En dit laatste gebeurt nog wel eens. 
Het gevolg daarvan is, dat geen verzekering voor het 
weduwen- en wezenpensioen gesloten wordt. Mocht de 
man nu, b.v. ten gevolge van een verkeersongeval, waaraan 
wij toch allen bloot staan, kort na dat niet-aangemelde 
huwelijk komen te overlijden, dan is zijn weduwe niet ver
zekerd. 
In het algemeen doet men wel direct mededeling van het 
huwelijk, want er is een vermindering van de loonbelasting 
aan verbonden. En wie zou dan géén mededeling van zijn 
huwelijk doen? Dat wordt nog wel eens verzuimd door onze 
katholieke beambten. Laten zij toch niet vergeten, dat 
volgens het Reglement van het Pensioenfonds "gehuwd 
zijn" wil zeggen: gehuwd "voor de wet". Het is dan ook 
voor hen van het grootste belang, dat onmiddellijk na de 
voltrekking van het burgerlijk huwelijk daarvan mededeling 
aan de afdeling Personeelszaken wordt gedaan. 



J. F. VIJGEBOOM 
Op 8 februari 1963 ging de heer J. F. Vijgeboom met 
pensioen, na ruim 20 jaren in dienst van de Werf Gusto 
werkzaam te zijn geweest. Aanvankelijk is hij in de Gieterij 
werkzaam geweest, doch later als hakker bij de afd. 
Scheepsbouw. Toen zijn gezondheid te wensen overliet, 
werd hij op het archief te werk gesteld. Nu gaat hij deel 
uitmaken van de Oude Garde en wij hopen, dat hij nog 
vele jaren van zijn welverdiende rust zal genieten. 
MUTATIES 
De laatste jaren is het regel geworden om de gepension
neerden in het Zeskant te vermelden. De leden van de 
Oude Garde weten dan wie er tot hun gelederen is toe
getreden. Er zijn natuurlijk ook verliesposten bij de Oude 
Garde; degenen, die zijn overleden. En die werden tot nu 
toe niet vermeld. 
Het is ons gebleken, dat de gepensionneerden op zulk een 
vermelding toch wel prijs stellen, want nu horen zij soms 
pas een hele tijd later, dat een van hun "strijdmakkers" 
gestorven is. In verband hiermede zullen wij in het vervolg 
regelmatig in het Zeskant mededeling doen van het over
lijden van gepensionneerden. Hieronder volgt een opgave 
van degenen, die in 1962 en in de eerste maanden van 1963 
zijn overleden. 

OVERLEDEN: LEDEN VAN DE OUDE GARDE 

3-l-'62 J. Sonneveld. 
4-l-'62 Mw. C. Baerveldt-Vrolijk. 

20-2-'62 B. Plaisier. 
24-2-'62 A. v.d. Noort. 
19-3-'62 L. J. Habraken. 
7-4-'62 J. Vogelezang. 

12-4-'62 A. v.d. Most. 
27-4-'62 L. van Brandwijk. 
11-6-'62 L. A. de Groot. 
21-6-'62 H. Sla. 
28-6-'62 Mw. S. Köneman-v. Noortwijk 
28-6-'62 C. van Leeuwen. 
12-7-'62 Mw. J. Otterloo-Weergang. 
14-7-'62 P. Kramer. 
14-8-'62 H. de Graaf. 
21-9-'62 A. van Mil. 
24-11-'62 Mw. Wensveen. 

8-: l2-'62 J. C. Meeuse 
27-l-'63 L. de Jong. 
10- 2-'63 H. Ouwens. 
12-2-'63 H. J. Koning. 

BIJEENKOMST GEPENSIONNEERDEN 
De middagbijeenkomst voor de gepensionneerden zou, vol
gens de mededeling in het vorige nummer van het Zeskant, 
plaats vinden op 9 april 1963. Aangezien echter de 9de 
april in de zgn. stille week valt, zou dit voor verschillende 
leden van de Oude Garde een bezwaar kunnen opleveren 
om die middag bij te wonen. In verband hiermede is de 
datum veranderd van 9 april 1963 in donderdag, 4 april 
1963. De uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn inmiddels 
verzonden (of ze zijn onderweg!). 

DE OUDE GARDE 
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Europese Kaleidoscoop 

DE ECONOMISCHE BANDEN VAN HET 
Wie de berichten in de dagbladen volgt over de onderhande
lingen tussen de Europese Gemeenschap en het Verenigd 
Koninkrijk, die ten doel hebben een modus te vinden, 
waardoor het V.K. lid kan worden van de E.E.G., zal 
steeds opnieuw getroffen worden door de grote rol, die 
het Britse gemenebest, de British Commonweaith, in deze 
onderhandelingen speelt. 
Dit gemenebest bestaat uit een "familie" van staten, die 
oorspronkelijk met Engeland in de vorm van kolonie of 
dominion verbonden waren en thans onafhankelijk zijn. 
Deze staten, waarbij we spreken van blanke en gekleurde 
staten - bv. Australië, Nieuw Zeeland, Canada, India, 
Pakistan, Malakka, Nigeria, etc. - hebben de band met het 
eens koloniale moederland willen behouden. 
Dat betekent dat zij in politiek opzicht elkander raadplegen 
en in economisch opzicht elkander voordelen verschaffen. 
Tal van produkten uit de gemenebestlanden kunnen zonder 
invoerrechten op de Britse markt worden ingevoerd, terwijl 
de Britse produkten op de markten van het gemenebest 
tegen lagere rechten kunnen worden ingevoerd dan pro
dukten, welke uit andere landen afkomstig zijn. 
Toen de Britse regering verleden jaar besloot om de onder
handelingen met de Europese Economische Gemeenschap 
te openen - Engeland beseft uiteraard het enorme handels-
potentieel van de gemeenschappelijke markt en wil daar 
niet graag buiten blijven omdat het anders in een ongun
stige positie terecht zou komen - stelde zij zich o.m. op het 
standpunt, dat de landen van het gemenebest daarvan niet 
te lijden zouden mogen hebben. Dat wil zeggen dat deze 
landen niet in een positie zouden mogen worden gemanoeu-

BRITSE GEMENEBEST (Commoweaith) 
vreerd dat zij hun produkten op de Britse markt niet meer 
zouden kunnen verkopen. Immers, de E.E.G. kent een ge
meenschappelijke buitentarief en de landen die niet aan de 
E.E.G. deelnemen moeten dus invoerrechten betalen om op 
de Europese markt van de Zes te kunnen komen. Engeland 
wil dus niet dat de landen, waarmee het in de Common
weaith verbonden is, zouden worden buitengesloten. 
Dat is een zeer begrijpelijk standpunt, maar dat neemt niet 
weg dat het een uiterst moeilijke zaak is om oplossingen te 
vinden, die alle partijen kunnen bevredigen en vandaar dan 
ook dat de onderhandelingen met Engeland zo veel tijd 
vergen. Daarbij komt nog dat de Commonweaith voor vele 
Engelsen een sterk emotioneel element in zich draagt, in 
die zin dat zij het min of meer tastbare restant is van het 
eens zo geweldige wereldrijk, waarin de zon niet onderging. 
Maar wat is nu de werkelijke betekenis van de Common
weaith? Over de politieke kant van de zaak zullen wij kort 
zijn. Vele Engelsen, ook in de kringen van de regering, 
zijn van mening, dat men niet kan verwachten dat met name 
de gekleurde staten altijd de lijn van Engeland zullen trek
ken. Integendeel, men ziet vaak dat de politiek van deze 
staten afwijkt van die van Engeland. In economisch opzicht 
hebben wij meer houvast, want de cijfers kunnen nu een
maal niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. 
Het tijdschrift Euromarkt Nieuws heeft hierover naar aan
leiding van gegevens van het Statische Bureau van de E.E.G. 
enkele cijfers bekend gemaakt. 
De totale uitvoer van het Britse gemenebest bedroeg in 
1959 $ 17.268 miljoen, waarvan Engeland en de E.E.G. 
tezamen ruim 4 0 % afnamen. De verdeling was als volgt: 
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in % 
Exportlanden Totaal 

(min. $) 
aandeel 
E.E.G. 

aandeel 
Engeland 

Canada 
Australië 
Nieuw Zeeland 
India 
Pakistan 
Malakka 
Singapore 
Hongkong 
Rhodesie/Nyassaland 
Unie van Z. Afrika 

5432 
2055 

847 
1328 
392 
678 
861 
744 
577 

1226 

8,3 
16,9 
16,6 
7,4 

16,9 
24.1 
12,5 
4,6 

20,4 
16,4 

10,7 
34,6 
53,0 
27,1 
17,5 
14,6 
10,9 
14,3 
44,2 
30,8 

Uit deze cijfers blijkt zonneklaar van hoe groot belang de 
Engelse markt is voor de produkten van de gemenebest
landen, maar tevens blijkt hieruit dat ook de E.E.G. een 
niet te onderschatten afnemer is. 
Dit tekent reeds hoe moeilijk het is om hierin een eenheid 
van opvatting te verkrijgen zonder het gemeenschappelijk 
buitentarief van de E.E.G. te degraderen tot een versleten 
gordijn vol gaten. 
Hoe veelzeggend de cijfers overigens zijn, niet vergeten 
mag worden dat de relatieve betekenis van de export naar 
Engeland van de meeste gemenebestlanden geleidelijk af
neemt door de grotere exportspreiding. Dat wil zeggen dat 
de gemenebestlanden naar steeds meer andere landen hun 
goederen verkopen. In de periode 1957-1960 daalde het 
Engelse invoerpercentage van het Gemenebest van ca 42% 
tot ca 39% en het uitvoerpercentaae van ca 48% tot 
ca41o/o. 
Wat het exportpakket van de gemenebestlanden betreft 
bestaat minder dan 30% uit eindprodukten. In 1959 werd 
voor ruim $ 12 miljard aan landbouwprodukten, grondstof
fen en ruwe olie geëxporteerd. Onder de fabrikaten nemen 
de metalen (Canada, Australië) en textielprodukten (India, 
Hongkong) de voornaamste plaatsen in. 
Draaien we de zaak om, dat wil zeggen wanneer we willen 
zien hoeveel de E.E.G. en Engeland naar de Gemenebest
landen exporteren, dan blijkt dat de E.E.G. voor een 
waarde van $ 1950 miljoen leverde en Engeland voor 
$4178 miljoen. Voorts blijkt uit de cijfers dat Engeland 
uit het Gemenebest de meeste voedingsmiddelen en de 
E.E.G. de meeste grondstoffen betrekt. 
Welke oplossing voor het gemenebest gevonden zal worden 
als Engeland bij de E.E.G. komt is thans nog niet duidelijk, 
maar de cijfers hebben wel aangetoond dat de gemenebest
landen zeer veel belang hebben bij een regeling, die de 
export van hun produkten waarborgt. Deze zaak heeft 
uiteraard vele politieke kanten en wij zullen niet ver van 
de werkelijkheid af zijn wanneer wij veronderstellen dat het 
oude Eranse spreekwoord ook hier zijn waarde zal hebben: 
tout finit avec un compromis! 



CONRAD-STORK en fam. De Haas 
twee handen op een blok tin 
De paardetram haalde indertijd een hoger snelheidsgemid
delde dan de stadsbussen van nu. De directeur van het 
gemeentelijk vervoerbedrijf in Chicago heeft dat uitgere
kend en het bericht vervolgens hoofdschuddend doorgegeven 
aan de Amerikaanse kranten. 
Zo zien we weer, dat de waarde van een gebruiksvoorwerp 
wordt bepaald door hetgeen je ermee kunt doen onder 
bepaalde omstandigheden. 

GOED IN DE HAND 
Een dergelijk geval doet zich nu voor bij de centrale lier, die 
een relatie in Malakka heeft besteld voor een tinbagger
molen. 
Jaren geleden bouwde de toenmalige Werf Conrad, thans 
LH.C.-vennoot Conrad-Stork, op haar tinmoiens centrale 
lieren, die zo goed waren, dat zij nog niet door andere 
ontwerpen zijn overtroffen. Bedenk daarbij, dat een centrale 
lier op een tinmolen aan nog hogere eisen moet voldoen 
dan lieren op andere baggerwerktuigen. Met een tinmolen 
moet immers op de meestal ongelijke bodem het tin worden 
"opgezocht", waarbij de molenbaas de zaak haarfijn in 
de hand moet hebben. Nu heeft de klant dus een 7-
trommellier besteld, die er precies zo uit ziet als de 
centrale lieren, die Conrad-Stork voor de oorlog al bouwde. 
Het enige verschil is, dat de trommels nu gelast worden in 
plaats van gegoten. De elektrisch gedreven en centraal 
(pneumatisch) bediende lier heeft op de zijdraden een 
trekkracht van 131/2 ton, op de boegdraad 151/2 ton en het 
totale eigen gewicht is 85 ton, de lengte ruim 14 m. Ven-
nootbouwer: Conrad-Stork uiteraard. 

TEWATERLATING IN DE PUT 

Tot de medewerkers van de oudere garde, die bij de bouw 
betrokken zijn, behoort de heer A. de Haas van de 
Afdeling Baggerbouw bij Conrad-Stork. Zijn naam mag in 
dit verhaal met ere worden genoemd, want de familie De 
Haas heeft ai bijna honderd jaar met dit soort werk te 
maken gehad. 
Grootvader De Haas werkte als garantie-molenbaas voor 
de oude Werf Conrad op tinmoiens in allerlei landen tot 
in Siberië toe. Vader De Haas volgde hem op om nieuwe 
wapenfeiten te volbrengen. Bijvoorbeeld het ter plaatse 
opbouwen van de grote goudmolen, waarmee de Werf 
Conrad in 1908 op de wereldtentoonstelling in Brussel 
verscheen. De heer De Haas zelf begon op de scheepsteken-
kamer en daarna is hij vijf en twintig jaar lang molenbaas 
geweest bij de Billiton Maatschappij. Hij onderbrak dit 
werk even om goud te gaan baggeren met de roemruchte 
Karimata in de jaren rond 1938. Ook werkte de heer De 
Haas mee aan het monteren van de Conrad-molens, die in 
onderdelen naar Billiton werden gebracht. Het opbouwen 
gebeurde in een montageput op stophout. De tewaterlating 
voerde men uit door de put vol water te laten lopen. Na 
de afbouw baggerde de molen voor zichzelf een weg naar 
het open water. 

ROESTEN IN DE RIMBOE 
En dan was daar de ertsmolen, waarvan de produktie tegen
viel. De molen had er geen schuld aan, want er zat gewoon 
geen erts in de grond. Dat kan gebeuren, maar het is wel 
beroerd wanneer het gebeurt op een plaats, die mijlenver 
in de binnenlanden ligt. 
Dat was het geval. De goedkoopste oplossing was: de vitale 
delen er af halen en de rest maar laten roesten in de rimboe. 
Zo gebeurde het ook. Om de vitale delen werd toen 
een nieuwe molen gebouwd, die nu nog werkt. 
Teruggekeerd in Haarlem, is de heer De Haas weer een 
gewaardeerde medewerker bij Conrad-Stork. 
Met een variant op het bekende gezegde: Conrad-Stork en 
de familie De Haas, dat zijn twee handen op één blok tin. 
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SCHEEPSKEURMEESTERS 
GEEN 

LASTPOSTEN! 
Zelfs in scheepvaartkringen wordt de juiste functie van een 
classificatiebureau soms niet geheel begrepen en de lezers 
van Het Zeskant behoeven zich dus niet te schamen als 
het hen niet duidelijk voor de geest staat wat bedoeld wordt 
wanneer zij over een alwéér op onze werven gebouwd 
schip lezen: Lloyd's klasse 100 A 1. 
Lloyd's Register is het oudste bureau dat zich bezig houdt 
met het classificeren van schepen. Lloyd's Register heeft 
daarom model gestaan voor dergelijke bureaux in andere 
landen, zoals Bureau Veritas in Nederland en later in 
Frankrijk, det Norske Veritas in Noorwegen. American 
Bureau of Shipping over de gehele wereld en in Rusland, 
Japan en elders dergelijke instellingen met voor ons onuit
spreekbare namen. 
KOFFIEHUIZEN 
Tegen het einde van de 17e eeuw waren sommige koffie
huizen in Londen trefpunten voor een ieder, die iets met 
handel te maken had. Het koffiehuis van Edward Lloyd was 
bij de kooplieden in trek; het werd zelfs geleidelijk handels
centrum, ook voor het bevrachten en verzekeren van 
schepen. 
Lloyd zond boodschappers naar de havens om nieuws te 
verzamelen over aankomende, gepraaide en vertrekkende 
schepen. Hierover gaf hij een krantje uit, Lloyd's List. Het 

GOEDE WIL 
In alle classificatiebureaux zijn nu zowel reders en bouwers 
als verzekeraars vertegenwoordigd. Hun belangen lopen 
natuurlijk niet altijd parallel en het is dan ook een duidelijk 
bewijs van hun goede wil en integriteit, dat de classificatie
bureaux er toch altijd weer in slagen voorschriften op te 
stellen, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. 
Héél in het kort gezegd is classificatie er dus gericht op het 
houden van toezicht tijdens de bouw van een schip en ook 
op de te gebruiken soorten materiaal, opdat deze voldoen 
aan de eisen. 
Het is duidelijk dat zowel classificatiebureau als bouwer 
hetzelfde doel nastreven, n.1. een schip afleveren dat zo 
goed mogelijk is gebouwd. 
Uit de onderhoudskeuringen, de "survey's", moet blijken, 
dat het schip ook in goede staat is gebleven. 
Dit laatste is natuurlijk in de eerste plaats van belang voor 
de verzekeraar van schip en lading. Juister is het om te 
zeggen dat het meeste belang hierbij hebben: de opvarenden, 
die hun leven aan het schip toevertrouwen. 
OOK VOOR BOUWER 
Wij, op onze werven, hebben met de keurmeesters te maken 
tijdens de bouw en wij hebben geleerd hun onpartijdigheid 
en hun vakkennis te waarderen. 
Wij zien hen dan ook niet als lastposten, die rondneuzen 
om de belangen van de toekomstige eigenaar te behartigen: 
integendeel, wij hebben er groot belang bij, dat bij de bouw 
van het schip de soorten materiaal en de werkmethoden 
worden gevolgd, die door het classificatiebureau zijn voor
geschreven. 
Ook op andere wijze profiteren wij van de kennis van zaken 
die de classificatiebureaux zich hebben verworven. Toen 
bijvoorbeeld vele jaren geleden in de scheepsbouw van ijzer 

is duidelijk dat dit óók bij verzekeraars bijval vond, omdat 
geen enkele verzekeraar er voor voelde een schip en zijn 
lading te verzekeren of verzekerd te houden als hij weinig 
van de toestand van schip en lading weet. 
Een Register van schepen waarin gegevens over de bouw, 
de onderhoudstoestand en andere bijzonderheden van sche
pen vermeld werden, werd reeds in 1760 gedrukt; in 1764 
werd de eerste scheepskeuring, of survey, vermeld. 
Dit Register werd het eerst uitgegeven door een commissie 
van verzekeraars, die scheepskeurmeesters (surveyors) had 
aangesteld om schepen regelmatig te keuren en hierover 
rapport uit te brengen. 

op staal werd overgegaan, was er een bittere controverse. 
Nadat echter, na rijp beraad, de classificatiebureaux het 
gebruik van staal toestonden en hiervoor nieuwe voorschrif
ten uitvaardigden, was het pleit beslist. 
Hetzelfde doet zich ook nu nog dagelijks voor. Wanneer 
bijvoorbeeld een bedrijf een procédé ontwikkelt om de 
huidplaten nog in de lashal van een roestwerende laag te 
voorzien, wordt dit procédé grondig door de classificatie
bureaux onderzocht. Wanneer zij dan tot de conclusie 
komen dat de lasnaad hierdoor niet aan sterkte inboet, 
betekent dit de erkenning voor het nieuwe procédé. 
Bij de steeds veelvuldiger toepassing van dieselmotoren nam 
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het aantal ontploffingen toe; de classificatiebureaux schre
ven nieuwe veligheidsmaatregelen voor, die tot nut van alle 
betrokkenen spoedig algemeen gebruikt werden. 
Eigenaars van tankschepen vonden een methode om het 
roesten van de binnenkant van de tanks tegen te gaan. 
Vroeger werden in deze tanks de staalplaten, i.v.m. het 
sterk roesten dikker gemaakt, zodat een gedeelte kon weg-
roesten voordat de sterkte van het schip in gevaar kwam. 
Toen de classificatiebureaux ervan overtuigd waren dat deze 
methode goed werkte, veranderden zij hun voorschriften 
zódanig dat voortaan lichtere soorten materiaal voor span
ten en platen mochten worden gebruikt. 
Het is eenvoudig om dit alles in een paar woorden te 
vertellen, maar de steeds opnieuw aangepaste voorschriften 

van de classificatiebureaux beslaan hele bibliotheken en vele 
voortreffelijke technici en wetenschapsmensen zijn voort
durend in de weer om de belangen van scheepsbouwers, 
reders en verzekeraars te behartigen. 
Het is een bewijs van hun kunde dat alle betrokkenen 
over de gehele wereld, dus ook regeringen, zich bij hun 
uitspraken neerleggen. 
Het welslagen van dit in een koffiehuis geboren initiatief is 
slechts mogelijk geworden door volstrekte eerlijkheid en 
onpartijdigheid. 
Wanneer U, bijvoorbeeld als lasser, merkt dat een keur
meester over Uw schouder meekijkt naar Uw werk, weet 
dan dat hij niet zó maar een lastpost is: hij behartigt ook 
Uw belangen! 

HET PAARD ACHTER DE WAGEN 

^ 7.T/ 

De boer, die ons van aardappelen, groente en zelfs van brood voorziet, heeft het 
al eeuwenlang bekeken. Hij zal nooit het paard achter de wagen spannen. Want, 
zegt hij, zó krijg je rapen niet uit de grond en zeker niet gaar. 
Toch gaat zelfs deze degelijke boerenwijsheid, die toch mede ons land zo groot 
heeft gemaakt, niet altijd op. Het is de Sagittaire, die ons daarvan een boeiend 
voorbeeld geeft. Deze sleephopperzuiger, die onlangs bij LH.C.-vennoot Verschure 
is verbouwd en gemoderniseerd, heeft een sleepboot van Abidjan naar Marseille 
gesleept. Hier werd wel degelijk het paard achter de wagen gespannen en kijk, 
het ging heel goed, alle gevestigde wijsheden ten spijt. 
De Sagittaire had het werk bij Abidjan in Afrika met vrucht volbracht en zou 
teruggaan naar Marseille. Op dat moment herinnerden wakkere lieden in het 
scheepvaartwerk zich, dat de sleepboot Guethary ook die kant op moest. En de 
Guethary was, helaas, kapot. Flinke machineschade, en het zou nogal duur worden 
wanneer dat in Afrika werd verholpen. Toen bekend werd dat er een "wagen" 
naar Marseille zou gaan, kregen de voerlieden (van Bureau Wijsmuller) het 
heldere idee, dat die het "paard" wellicht zou kunnen meenemen. Zo werd het 
gezegd, zo werd het gedaan. De Sagittaire kreeg de sleepboot aan het lijntje en 
zo ging het span huistoe, naar Marseille. Zelden zal een i/ecphopperzuiger zijn 
naam op zulk een dubbelzinnige manier eer hebben aangedaan. 

Zonder moeilijkheden verliep de reis niet. Halverwege zag de bemanning van de 
Sagittaire, dat de onbemande sleepboot toch wel dieper begon te liggen dan normaal 
was. Het paard was, zogezegd, een beetje door zijn benen gezakt. Oftewel, de 
boot was lek. 
Het mankement werd ter plaatse verholpen en met nog meer .schaamrood op de 
kaken volgde het euvele paard de wagen op een sukkeldrafje naar de thuishaven. 
Met een hoera'tje werd het tweetal daar ingehaald, na een sleepreis van een maand. 
Fotografen kiekten het geval met de Guethary op de voorgrond. Totdat het hen 
begon op te vallen, dat de sleepboot achteruit moest hebben gevaren om de dan 
eveneens achteruitvarende Sagittaire naar Marseille te slepen 
Toen het allemaal in rad en razend Frans was uitgelegd, werd de Sagittaire de 
held van de dag. 
Jammer, dat de zo voortreffelijk slepende sleephopperzuiger korte tijd later door 
een opgezogen bom werd gevloerd. De Sagittaire ligt daarvan nu bij te komen op 
de werf van Verschure, waar bekwame handen de geslagen wonden helen, opdat 
het schip straks weer zal kunnen slepen - maar dan toch bij voorkeur maar in 't 
zand. 
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MET OF ZONDER MOL 
VOOR DE BALLEN - HET 
WORDT EEN MOOIE FILM 

De muziek valt stil. 
Verontwaardigd komt een man 
overeind van zijn stoel: "jij zegt 
tamtarata, maar er staat cara-
cas". 
"Tamtamtamtam", meent een 
ander. 
De dirigent heeft echter het laat
ste woord. "Er moet een mol 
voor die ballen staan", zegt hij 
vol overtuiging. En zo zal het 
wel zijn, want iedereen neemt 
zijn instrument weer op en speelt 
tevreden verder. 
Dit ingewikkelde gezelschapspel 
werd dezer dagen opgevoerd in 
filmstudio Bob Kommer, Den 
Haag. Medespelers: de combo 
van componist-dirigent Ruud 
Bos en de technici van Studio 
Kommer. 
Inzet: de muziek voor de Hol
land Cranes-film over de Nes-
tumkraan. Op deze dag zou de 
muziek "in de film", die tot 
zover klaar was, worden ge
bracht. Het heeft ongeveer de 
hele dag geduurd, maar toen 
was ook iedereen voldaan. 

Lekker gluren 
Bij aankomst werden de musici 
met hun instrumenten onverwijld 

! opgesloten in een zwaar geïso
leerd vertrek, alsof zij aan een 
heel lelijke ziekte leden. Door 
een ruitje mochten wij hen be
gluren. Daarbij viel waar te ne
men, hoe zij met wanhopige arm
gebaren hun opstelling zochten 
en verdere voorbereidingen trof
fen. Eindelijk zat iedereen op de 
juiste afstand van iedereen, met 
vlak voor zijn gezicht een micro
foon, die was opgesteld in de 
aanvalshouding van een ratel
slang. In de geluidscabine gingen 
nu alle kleppen open. Je kon nu 
niet alleen door het ruitje kijken, 
maar ook nog horen wat de uit
voerende musici aan het doen 
waren. Het was boeiend genoeg. 
Deel voor deel werd de muziek 
nog eens doorgenomen, voordat 
het filmbeeld er aan te pas 
kwam. 
Met waarlijk sprankelende dia
logen werd dit moeizame werk 
van tijd tot tijd onderbroken, 
ongeveer op de volgende manier. 
Opeens laat een trombonist zijn 
toestel zakken. 
"Skit", zegt hij misprijzend. 
"Het brandhout staat ook veel 
te hard", mort een ander. 
"Fes, es-es", hitst de leider en 
tsjoep, daar spelen ze alweer. 

De leek heeft er alleen uit kun
nen begrijpen dat met "brand
hout" de marimba wordt be
doeld, die inderdaad van hout is. 
De wijzers van de instrumenten 
in de geluidscabine schieten uit 
en in, iedereen gaat steeds inge
wikkelder doen. Juist wanneer 
we gaan denken dat het wel tot 
volgende week zal duren blijkt 
het klaar te zijn. Dat wil zeggen: 
nu kan de muziek gespeeld wor
den met het geprojecteerde beeld 
erbij. Dan pas zal blijken of de 
componist geslaagd is in het uit
voeren van zijn opdracht: de 
film niet zo maar van een mu
ziekje voorzien, maar muziek 
componeren die de film werkelijk 
begeleidt. Ruud Bos en zijn klein 
musicerend gezelschap zijn daar
in bepaald geslaagd. De twintig 
minuten durende film over de 
Nestum-kraan heeft muziek ge
kregen, die het beeld een maxi
mum aan uitdrukking geeft. 
Het zwoegen en het vertwijfeld 
uitroepen van al die gekke kre
ten zijn niet tevergeefs geweest. 
Onze filmotheek zal straks ver
rijkt zijn met een goede reclame
film over een indrukwekkend 
stuk kranenbouwwerk. 

WAAROM MAAKT I.H.C. FILMS ? 

a. Om in andere landen te kunnen tonen hoe onze werven er 
uitzien en hoe onze produkten werken. 

b. Om een toekomstige klant te kunnen laten zien, hoe zijn nieuwe vaartuig er uit zou kunnen zien. 
c. Om iets te bewaren van een mooi schip, dat na de overdracht ergens ver weg in de wereld gaat werken. 

IMMERS 
a. Een toekomstige klant loopt óns niet achterna, wij moeten vaak achter hèm aan! b. Als je b.v. een stofzuiger maakt kun je er altijd wel een écht laten zien. Met een sleepzuiger is dat iets anders. c. Misschien zien we dat schip nóóit weer! 
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