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..Zwarte Zee" ging de vorige maand o p
proeftocht. Bij deze gelegenheid (zie verslag
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wij op de voorpagina af. U ziet een van
de ankers rechts (meer dan manshoog), in
het midden de toegang tot de opslagplaats
van een ongekend grote en uitgebreide
serie bcrgingsmaterialen.
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Deze merkwaardige vraag stelde I.H.C.-vennoot
Verschure aan een aantal jonge beeldende
kunstenaars. In nauw overleg met de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
is een jubileum-expositie ingericht van werken,
geïspireerd op materieel, dat bij de 50-jarige
Verschure is gebouwd.
Die tentoonstelling is een groot succes geworden, ook al omdat de medewerkers van Verschure er rechtstreeks bij betrokken waren.
De kunstenaars hebben hun werk gezien, zij
dat van de kunstenaars. Door een soort verkiezing konden zij aangeven welk werk hen het
meeste aansprak.
Het stuk dat de meeste stemmen heeft gekregen
zal worden verloot onder degenen die er op
hebben gestemd.
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De „Zwarte Zee" en de geroosterde sprinkhanen
„Nee, ik ben er nog niet zo lang bij. Ik deed
in 1938 examen. Wanneer heb jij het gedaan?"
„Tja, dat is een tijdje geleden. Ik geloof zowat
in vijf en twintig. Toen hadden we nog van die
vonkbruggen waar een heel hoge spanning op
stond. Ik herinner me nog best toen we die ene
keer, het was in de Rode Zee geloof ik, dat
zootje grote sprinkhanen overkregen. Die
zetten we dan op de vonkbrug, stroom erop en
pang, daar had je een machtige geroosterde
sprinkhaan. De mensen hier hebben er geen
idee van hoe lekker die dingen zijn!"

Vakmensen

Een van de vele sterke verhalen die we opvingen bij een proeftocht van de Zwarte Zee.
Op de brug stonden een stuk of zes beproefde
kapiteins, die het kennelijk zó best naar hun
zin hadden, dat ik het jammer vond hun verhalen niet te kunnen opvangen!
De bovenstaande geschiedenis kwam uit de
mond van twee radio-officieren. Vroeger heetten
zij marconisten. Overal op het schip kwam je
mensen tegen uit het „vak". Veel van hun
gesprekken lieten mij duidelijk voelen, dat ik
maar een echte landrot ben. Hun duidelijk
enthousiasme voor deze „sterkste, snelste en
grootste zeesleepboot ter wereld" is dan ook
heel wat veelzeggender dan alles wat ik op zou
kunnen schrijven.

Toch..., als je het enorme schip met zijn bijna
tachtig meter lengte voor de wal ziet liggen,
sta je wel even te kijken. Onwillekeurig komt
er een trots gevoel bij je op. De trots op het
vakmanschap van onze mensen die er weer
voor zorgen dat iedereen op en om de Nieuwe
Waterweg vol bewondering staat te kijken.

Hard gaat-ie!

Twee havensleepbootjes manoeuvreren het machtige schip midden op de stroom en heel kalm
beginnen de motoren zelf voor de voortstuwing
te zorgen. Rustigjes aan, want als alle 9000
paarden losgelaten worden zouden de hoge
golven schade kunnen veroorzaken. Maar eenmaal op zee worden de teugels gevierd.
De twee Smit-M.A.N.-motoren in de prachtige

Dhr Maasland van J. & K. aan de bedieningslessenaar
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machinekamer laten zien wat ze waard zijn.
Een machtige boeggolf doet je nieuwsgierig
vragen hoe hard we wel gaan. 19 Knopen wordt
er gezegd. Maar iedereen weet, dat we nog harder gaan. Ik ben even jaloers op de inzittenden
van het foto-vliegtuig die het sierlijke schip van
alle kanten kunnen bekijken. Ook aan boord
komt iedereen met foto-toestellen aanlopen. Zoiets maak je niet elke dag mee. Tevreden en
zielsvergenoegd staat een van de zes gastkapiteins aan het roer. Welhaast met z'n pink houdt
hij de 9000 paarden in toom. Het merkwaardige
is, dat de sleepboot ondanks „volle kracht" zo
rustig door de golven snijdt als een plezierjacht
op de Kagerplassen!

Een zware jongen

De Zwarte Zee is speciaal gebouwd om straks
de zwaarste karweien te kunnen opknappen. Ze
zal geen moeite hebben met de grootste supertankers. De enorme ertsschepen zullen voor
haar als „veertjes" zijn. Gigantische booreilanden, zoals onze Seashell kunnen zonder moeite
overal heen gesleept worden. Een schip in nood
zal blij zijn door de Zwarte Zee bijgestaan te
worden. Op twee grote trommels ligt elk 1000
meter stalen kabel opgerold, waardoor straks
opnieuw bewezen zal worden dat ons land
groot is op het gebied van de zeesleepvaart. De
nieuwe eigenaar L. Smit & Co's Internationale
Sleepdienst heeft er een machtig werkstuk bijgekregen om te kunnen blijven zeggen: „Wij
zijn de helpende hand op zee"!
En...ónze mensen hebben dat schip gebouwd!

Radiokamer

Enkele hoofdgegevens

De nieuwe Zwarte Zee, de vierde van deze
naam in de vloot van L. Smit & Co., is gebouwd
volgens voorschriften van Lloyd's Register of
Shipping voor klasse -F 100 A 1 Tug, en heeft
de volgende hoofdafmetingen: lengte over alles
77,50 m, lengte tussen de loodlijnen 68,50 m,
breedte over alles 12,85 m, breedte in de spanten 12,35 m, holte tot het hoofddek 6,90 m,
diepgang op c.w.1. gemiddeld 5,75 m, de bruto
tonnage is 1539 ton.

Voortstuwing

De midscheeps opgestelde voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee enkelwerkende direct omkeerbare viertact Smit-M.A.N.-dieselmotoren
met oplading (totaal vermogen 9000 ipk). De
schroef wordt aangedreven via Vulcan vloeistofkoppelingen en een tandwielreductiekast. Indien snel manoeuvreren gewenst is, kan één der
motoren vooruit draaien en de andere achteruit.
Vrij varend kan de Zwarte Zee een snelheid van
20 knopen ontwikkelen.
Door de grote bunkercapaciteit van de zeesleper is het schip in staat, zonder onderweg te
bunkeren, grote sleepreizen met zware objecten
te maken. Drie generatoren van elk 240 kW leveren de 220 Volt gelijkstroom, terwijl voor
noodgevallen nog een 20 kW dieselgeneratorset
is geïnstalleerd.
Naast de machinekamer bevindt zich een werkplaats met diverse gereedschappen: een draaibank, een slijpmachine, een schaafmachine en
een boormachine, lasapparatuur, alsmede een
lasomvormer, welke gebruikt kan worden
bij lassen en branden onder water.
De sleeplier heeft twee trommels elk met een
capaciteit van 1000 meter staalkabel van 184 mm
en 165 mm omtrek. Het sleepgerei, dat in een
speciaal ruim wordt gestuwd, bestaat uit Manillatrossen van 635 mm omtrek en nylontrossen
van dubbel 1295 mm. Achteruit op het hoofddek
werd een stoottouwenlier met twee koppen geplaatst.
Zo gaat-ie goed

Een k l e i n of een groot E u r o p a ?
Sinds de geruchtmakende persconferentie van
Generaal de Gaulle toen het Franse staatshoofd
duidelijk maakte geen behoefte te hebben aan
Engeland's lidmaatschap van de E.E.G.. is de
Gemeenschap in een wezenlijk ander "klimaat"
terechtgekomen. Het vriest in Europa, niet alleen wat de temperatuur betreft, maar ook politiek.

Na de tweede wereldoorlog groeide er in ons
werelddeel een steeds grotere .samenwerking,
gebaseerd op een toenemend vertrouwen; nog
altijd het onontbeerlijk fundament, waarop samenwerking mogelijk is. Dat fundament is ongetwijfeld aanzienlijk verzwakt. Niet omdat de
Franse president bezwaren heeft kenbaar gemaakt tegen Engeland's lidmaatschap - dat kan
men zijn goed recht noemen, ook al is men het
er niet mee eens - maar om de manier, waaróp
hij het gedaan heeft. In 1961 namelijk waren
alle partners van de E.E.G. het erover eens dat
alles gedaan moest worden om Engeland's toetreden mogelijk te maken, ook als dat van de
zijde van de E.E.G. hier en daar een concessie
zou vergen. Die concessies zijn gedurende de
anderhalf jaar, waarin men moeizaam, maar
met taaie volharding heeft onderhandeld, van
beide zijden gedaan. De grootste problemen
waren in feite tot een oplossing gebracht, hetzij
in een stadium gekomen, dat een oplossing
mogelijk was. Zónder zijn partners op de hoogte
te stellen van zijn politiek koos president de
Gaulle een persconferentie uit om te vertellen,
dat Engeland niet "rijp" was om toe te treden
tot de E.E.G. Nog los van het feit, dat Frankrijk
ook niet "rijp" was toen het verdrag van Rome
in 1957 werd geratificeerd, waardoor dit land
belangrijke uitzonderingsbepalingen kreeg toegekend, betekende het optreden van president
de Gaulle dat hij in wezen weinig waarde hechtte
aan de samenwerking van de zes landen zoals
die in de loop der jaren is gegroeid. Anders zou
hij namenlijk niet een persconferentie hebben
gebruikt, maar de ministers van de zes landen
hebben uitgenodigd om hen zijn gewijzigde opvattingen te vertellen.
Het feit, dat de onderhandelingen met Engeland

op het punt stonden te slagen, én het feit, dat
de mening van de Eranse president in een persconferentie tot uiting werd gebracht, hebben
het onderlinge vertrouwen in elkaar ernstig geschokt.
En allerwegen is dus de vraag gesteld: wat nu?
Er zijn aan deze vraag twee kanten: een politieke en een economische. Kan West-Europa
politiek alleen staan, dat wil zeggen ook militair
alleen? Wie de kaart van de wereld voor zich
legt zal tot de onthutsende ontdekking komen,
dat West-Europa vergeleken met het grondgebied en de bodemschatten van de Sovjet Unie
een heel klein land is; een onverdedigbaar klein
land. Of we de Amerikanen nu wel of niet zulke
aardige jongens vinden, feit is en blijft, dat het
schild van de Verenigde Staten sinds de tweede
wereldoorlog een waarborg is geweest voor onze
vrijheid. Sinds de oprichting van de Noordatlantische Verdragsorganisatie - als reactie op de
gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije - is de opmars van het communisme in Europa tot staan
gebracht. Men weet het: de Franse president
wil een eigen atoommacht opbouwen; hij wil
niet langer afhankelijk zijn van Amerika; hij
wil een Europa voor de Europeanen, zónder
Amerikanen, zónder Amerikaanse wapenen,
zónder Amerikaanse investeringen, die alleen al
in ons land duizenden mensen werk hebben gegeven. Een splitsing dus, zowel politiek als
economisch, van de vrije wereld. Inplaats van
een bundeling van kapitaal en arbeid van alle
vrije landen, die ook een waarborg zou kunnen
zijn voor de ontwikkeling van arme landen (dat
is het plan-Kennedy), is de Franse politiek gericht op een bewuste scheiding. Men mag dat,
zonder enige reserve, een betreurenswaardige
politiek noemen. Zij is niet te financieren.
Want: het opbouwen van een eigen atoommacht
zou de E.E.G., wanneer zij het zou willen doen
op dezelfde schaal als waarop de V.S. werken,
ƒ 500 miljoen per jaar kosten. In een tijd,
waarin alle weldenkende mensen een oplossing
proberen te vinden om het gevaar van een atoomoorlog in te dammen, waarin men spreekt
over ontwapening op het terrein van het atoom
- met hoe weinig succes nog - zou dat kleine
(0) 33

West-Europa "krom" moeten liggen om een
half miljard gulden per jaar op te brengen om
óók atoombommen te kunnen fabriceren. Het
plan van de Amerikaanse president om een
multilaterale macht op te bouwen - het plan,
dat door Macmillan, de Britse premier, is onderschreven - is veel logischer.
Het beoogt een samenwerking tussen Amerika
en West-Europa, die in elk geval goedkoper is
dan wat De Gaulle wil. Het zou bovendien
levensgevaarlijk zijn in de wereld als elk land
een eigen atoombewapening zou hebben en
daarover naar eigen goeddunken zou kunnen
beschikken. Dan zijn de eindeloze ontwapeningsconferenties in Genève tussen Rusland en
Amerika waarlijk te prefereren, want zo lang
men nog met elkaar praat, vecht men niet.
Een economische afsplitsing, de tweede consequentie van de Franse politiek, is al even weinig
aantrekkelijk. Bepaalde bedrijfstakken zullen
daartegen minder bezwaren hebben, maar als
men de totale economie van de E.E.G. achter
een protectionistische muur zou brengen, dan
zou dat grote schade toebrengen aan de welvaart in ons werelddeel, die met zoveel moeite
stap voor stap omhoog wordt gebracht. Voor
niet onbelangrijke groepen in Nederland bijvoorbeeld is het begrip welvaart nog nauwelijks
werkelijkheid en kan men hoogstens spreken
van een redelijk bestaansminimum. Langzaam

maar zeker wordt daarin verbetering gebracht,
maar wat gebeurt er wanneer ons land van bijvoorbeeld Engeland zou worden afgesneden'?
Engeland is onze derde handelspartner. Onze
in- en uitvoer met dat land tezamen bedragen
omstreeks ƒ 3 miljard! Nederland exporteert
naar Engeland voor rond ƒ 1,6 miljard. Het
moet als onmogelijk worden beschouwd die
export te verplaatsen naar de landen van de
E.E.G. Wij denken nu bijvoorbeeld aan de
landbouwprodukten, die een belangrijk aandeel
hebben in de uitvoer naar Engeland. Hoe zou
Nederland die naar de E.E.G.-landen kunnen
uitvoeren terwijl er in de Gemeenschap voor een
groot aantal landbouwprodukten reeds een overproduktie ontstaat? Het gevaar, dat ons land
economisch bedreigt indien wij worden afgesneden van de rest van de wereld, is moeilijk
te overschatten. Wij bestaan als land van onze
export; van elke gulden, die wij als individu
verdienen komen twee kwartjes uit de export.
Die export moeten wij dus zorgvuldig bewaken
en opvoeren, want daaruit vloeit de toeneming
van onze welvaart voort.
Met die wetenschap kan men begrijpen waarom
de Nederlandse regering en de werkgevers- en
werknemersorganisaties zich zo fel hebben verzet tegen de Eranse politiek. Politiek en economisch is zij voor West-Europa, en dus voor
ons land, gevaarlijk.

200 dagen veilig werken bij Gusto Geleen
Mijne Heren,
Vandaag, 28 Maart, is er vreugde in onze harten,
vreugde zowel bij onze Directie als bij de bedrijfsleiding als bij diegenen, die in een sportieve strijd kans hebben gezien 200 dagen veilig
te werken. Een gelukwens in de eerste plaats
aan onze leerschool als de jongste groep in deze
competitie en daaraan aansluitend de groep
lassers, die eveneens vandaag de competitie met
200 dagen hebben afgesloten, aldus begon de
gelukwens van de heer Conijn, die voor deze
vreugdevolle dag van Schiedam naar Geleen
was overgekomen.
Het gehele fabriekspersoneel was om twaalf
uur samengestroomd voor de score-borden om
getuige te zijn van de huldiging, die de groep
"Leerschool" onder hun instructeur de Heer
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Maessen en de groep "Lassers" onder hun baas
de Heer van de Heijden in ontvangst moesten
nemen in verband met het behalen van de eerste
200 dagen "Veilig werken", die beide groepen
gelijktijdig behaalden.
De wisselbeker die de heer Conijn aanbood bevatte 2 loten, die moesten bepalen, welke groep
de wisselbeker de volgende competitie zal moeten verdedigen. Het lot besliste dat de jeugd van
de fabriek dit zal moeten doen. Hierover sprak
de heer Conijn zijn vreugde uit, omdat deze
jeugd de toekomst van de fabriek inhoudt.
Daar in Limburg een dergelijke veiligheidscompetitie tot heden niet bekend was. werd vooraf
een persconferentie belegd om hieraan ook naar
buiten wat meer bekendheid te geven.
De pers liet zich in deze ook weer van haar
goede kant zien, want de volgende dag stond
er met grote koppen "Jongeren bij GustoGeleen werkten het veiligst" met 2 kolommen
tekst.
Tot slot van alles ontving ieder lid van de winnende ploeg een fraaie wand-thermometer en
een versnapering in de cantine.

Veiligheid
in de Apparatenbouw
ergens op leggen en opstellen, dat dit niet kan
Met de Veiligheidscompetitie heeft het in de

afd. Apparatenbouw niet goed willen vlotten.
Telkens kwam er weer een ongevalletje voor,
waardoor men in de competitie achterop raakte.
Maar nu zijn ook daar de 100 veilige dagen
bereikt. Bij die gelegenheid zei Baas Alberts
het volgende:
"Personeel van de afdeling Apparatenbouw,
Het is vandaag een prettige dag voor ons allen,
daar wij er eindelijk in geslaagd zijn de 100
veilige werkdagen te bereiken. In de eerste periode is ons dat niet gelukt. De oorzaak daarvan
was gelegen in een aantal - gelukkig kleine ongevallen, maar die toch onze kans deden
mislukken. Wij kunnen lering trekken uit deze
voorvallen en proberen met en voor elkaar de
hindernissen en gevaarlijke punten uit de weg
te ruimen en er elkaar op te wijzen, hoe men
wél veilig kan werken. De fouten, die gemaakt
zijn, moeten niet meer terugkomen.
Natuurlijk moet men als men met een hamer
slaat een stuk krijt bij zich nemen en aantekenen
waar men de klap gaat geven; anders slaat men
op zijn duim. Ook moet men het ijzer zodanig

vallen, zodat men het op zijn voeten krijgt.
We moeten beseffen, dat wij ook de 200 dagen
kunnen halen; we moeten ons niet door andere
afdelingen op de kop laten zitten.
Neem nu eens Feijenoord! ledereen dacht, dat
die het niet tegen Benefica zouden halen. En
U weet de uitslag. Zo kunnen we ook met z'n
allen de 200 veilige dagen halen. Ook wij, Apparatisten, zijn in staat om met z'n allen de
andere afdelingen onze hielen te laten zien en
bij een volgende gelegenheid als eerste uit het
vreedzame strijdperk te treden.
Daarom, mannen, laat ons proberen met elkaar
veilig te werken. Niet alleen voor die 200 dagen,
maar vooral voor Uw gezin. Uw vrouw en kinderen, die met het veilig werken toch het meeste
gebaat zijn.
Ik dank U allen voor wat tot nu toe bereikt is
en laat ons op dezelfde voet voortgaan, zoals
deze 100 dagen zijn verlopen".
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ONGEVALLEN

'SlkZkOi hetndet.

Werk Veilig!
Gaan Uw gedachten ook reeds uit naar de vacantie? Hebt U de route reeds uitgestippeld,
alles al besproken en ingedeeld? Ja? Het voorbereiden van een goed te besteden vacantie
eist soms heel wat tijd en zorgen. En het is
O zo sneu wanneer al deze zorgen, al die tijd
en al die kosten tevergeefs blijken te zijn geweest, omdat plotseling de vacantie niet kan
doorgaan tengevolge van iets, dat met een klein
beetje uitkijken, nadenken en opletten te voorkomen zou zijn geweest: een ongeval!
En een spijt, dat we dan hebben!! Het tragische
is, dat er elke dag weer duizenden mensen zijn,
die zo'n spijt hebben.
Spijt hebben, omdat ze zo stom waren, omdat
ze niet uitkeken, omdat ze niet nadachten, kortom: omdat ze niet veilig werkten. En vooral
spijt, omdat het hun eigen schuld was; omdat
het niet nodig was geweest. O, wat jammer, na
al die vacantievoorbereidingen!

IN MEMORIAM P. B. DE RAAY
Op 10 april 1963 bereikte ons het droeve bericht
van het overlijden van onze medewerker Petrus
Bertus van Raay, in de leeftijd van 63 jaar.
Ruim 23 jaar is de heer Van Raay bij de Werf
Gusto werkzaam geweest als ijzerwerker en als
voorslaander. Een goed vakman; een goed
kameraad.
Enkele maanden geleden meldde hij zich ziek.

Zorg, dat het U niet overkomt. Lees onderstaand stukje uit "Lykes Fleet Flashes"; het
kan U van nut zijn.
"Het kost maar één minuut om een veiligheidsvoorschrift neer te schrijven".
"Het kost een uur om een veiligheidsvergadering te houden".
"Het kost maar één week om een veiligheidsprogramma op te stellen".
"Het kost een maand om het op gang te brengen".
"Het kost een jaar om een veiligheidsprijs te
winnen".
"Het kost een mensenleeftijd om een veilige
werker te vormen".
"En het kost maar één seconde om dit alles
door één ongeluk te vernietigen".
"Wie heeft de veiligheid nodig?"
"DAT BENT U! "

maar niemand kon toen vermoeden, dat wij hem
niet meer in ons midden zouden zien.
Hij blijft in onze herinnering voortleven.
Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote
en naar zijn kinderen, die wij gaarne de kracht
toewensen, dit verlies te dragen.
Petrus Bertus van Raay, rust in vrede!
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VEILIGHEID OP DE WEG
In het vorige nummer van het Zeskant schreven
we het een en ander over ongevallen, waarop het
bedrijf weinig of geen invloed heeft: de verkeersongevallen. Het hieronder volgende gedicht, dat een waarschuwing inhoudt aan de
snelheidsmaniakken, troffen we aan in de
"Werkspoor-Courant" van 12-4-63 en we nemen het gaarne over.

Snelle Jantje

Toen Jantje twee jaar
met gekners en geknal
de schrik van de buurt had geheten,
toen wou hij nóg sneller
och zo'n brommer is niks;
véél te langzaam en heel gauw versleten.

Toen Jantje heel klein was
kreeg hij van zijn Pa
een stepje, wat heeft hij gereden!
De stoep op en af
met steeds groter vaart,
onze Jantje was niet gauw tevreden

Toen heeft Pa voor zijn Jantje
een motor gekocht.
Hij had zo gesmeekt, zo gebeden.
Vijfhonderd cc.
oh, geen mens hield hem bij!
Een poosje was Jantje tevreden.

Toen Jantje acht was
toen kreeg hij een fiets,
gloednieuw zeg, hij was te benijden.
De buurt zat in angst,
hield de kind'ren in huis
toen Jantje steeds harder ging rijden.

Een poosje, want Jantje
werd ruim achttien jaar.
Zijn leven werd bruut afgesneden...
Zijn fout was slechts klein,
maar zijn snelheid te groot.
Hij had verweg de grens overschreden.

Toen Jantje als zestienjarige klant
zijn kennis op school
had bewezen,
kreeg hij als beloning
een bromfiets van Pa
om daarmee te toeren en racen.

We hebben toen Jantje
naar 't kerkhof gebracht,
misschien was hij nu wel tevreden...
Och, de snelheid daarheen
kwam er niet meer op aan,
hij werd langzaam... heel langzaam gereden.
Tekst: M. Pol

(0)

37

Jubileum W. Lamens
Op 7 Maart 1963 werd in Geleen het zilveren
dienstjubileum gevierd van de heer W. Lamens,
Chef Montagedienst.
Om 11.00 uur werd de jubilaris vergezeld van
zijn echtgenote en 2 dochters in de directiekamer te Geleen ontvangen, waar hij door de
heer Conijn werd toegesproken en gelukgewenst
met dit jubileum.
Heer Conijn wees op de goede naam die Gusto
Staalbouw zich in de loop der jaren hier in de
"Zuiden" heeft verworven. Dit is voor een
groot deel te danken aan de vaste groep van
medewerkers, waarop wij mogen steunen. U
behoort tot een dezer medewerkers. Als dank
voor het werk in het belang der onderneming,
omving de jubilaris uit handen van de heer
Conijn een gouden horloge met inscriptie, het
zilveren Gusto insigne en een geschenk onder
couvert, alsmede namens de Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel het
vererend getuigschrift en de daarbij behorende

zilveren legpenning. Voor de echtgenote was er
een prachtig bouquet bloemen. Het samenzijn
werd besloten met een gezellig babbeltje en een
kopje koffie.
Tijdens de daarop volgende receptie voor het
personeel, werd de jubilaris toegesproken door
heer Kop, die de vele werken de revue liet
passeren, die onder de leiding van de jubilaris in
"het Zuiden" tot stand kwamen. Het was spreker een genoegen om namens alle beambten de
jubilaris een fraai fototoestel aan te bieden.
Voor de personeelsvereniging bood de heer
v.d. Boorn een bijpassende belichtingsmeter
aan.
De Hoofd-Directie der Staatsmijnen werd door
de chef van de keuringsdienst, de heer Schreibers
vertegenwoordigd, die dank bracht aan de jubilaris voor het vele werk dat in het belang der
Staatsmijnen door hem werd verricht. Hij liet
zijn vriendelijke woorden vergezeld gaan van
het toepasselijke boek "Carboon" en een fraaie
mijnlamp, het symbool van de "Kompel". Alle
montagediensten van de Staatsmijnen waren
aanwezig en lieten hun gelukwensen vergezeld
gaan van fraaie geschenken.
Ook zagen wij vele vertegenwoordigers van andere firma's uit de metaal-sector.
Een dag voor de jubilaris en zijn gezin om nog
lang op terug te zien.
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DANKBETUIGINGEN

UIT ONS MIDDEN
7
In dienst getreden:
25-3-'63 W. J. G. de Heij, kraanrijder SB.
l-4-'63 G. J. Dijkers, tek.-constructeur Tek.
kr. Kr. B.
8-4-'63 A. Rensman. electriciën Onderhoud.
8-4-'63 T. C. Vorstenbos, schoonmaker SB.
16-4-'63 P. Clianett, volontair MB.
Terug uit inil. dienst:
25-3-'63 J. Valk, ijzerwerker SB.
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Geboren:
28-3-'63 Huibert, zoon van H. van Vliet en
E. C. van Vliet-Martijnse.
2-4-'63 Gerardus Johannes, zoon van W. Th.
Hermans en H. B. Hermans-Balkhoven.
4-4-'63 Louise Francis, dochter van J. Hoogendoorn en C. M. HoogendoornKleinekoort.
10-4-'63 Willem Pieter, zoon van P. Verboom
en A. Verboom-v.d. Wulp.
19- 4-'63 Janine Francine, dochter van J. F.
Hage en C. D. Hage-Voorsluys.
20- 4-'63 Hans. zoon van C. de Koning en
G. A. de Koning-Bieze.
Overleden:
2-4-'63 J. J. Pordon.
4-4-'63 Mw. D. Degenkamp-Offerman.

Langs deze weg wil ik gaarne de Directie hartelijk dank zeggen voor de tijdens mijn bedrijf
in het ziekenhuis getoonde belangstelling. Ook
betuig ik gaarne mijn dank aan de maatschappelijk werkster en aan vrienden en bekenden
voor het bezoek en het fruit, zowel in het ziekenhuis als thuis ontvanaen.
W. v.d. Bok
Het is mijn vrouw en mij een behoefte onze
hartelijke dank te betuigen aan de Directie,
chefs, collega's en alle andere personeelsleden
voor de bewijzen van belangstelling en de geschenken, die ik ter gelegenheid van mijn 25jarig dienstverband bij de Werf Gusto mocht
ontvangen. Zij allen hebben deze dag voor ons
tot een onvergetelijke gemaakt.
L. Booy
Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan de Directie, collega's, het Jubileumfonds en de Personeelsvereniging voor de
vele blijken van belangstelling en de cadeau's,
die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband mocht ontvangen.
W. Lamens

DE OUDE GARDE
M. van Lienden.
De heer M. van Lienden (op heel de Werf beter
bekend als "Meindert"), die op 22 maart 1963
de Werf met pensioen verliet, is daar bijna 25
jaar in dienst geweest. Als helper, als verfspuiter, als transporteur, als schoonmaker; maar
altijd in de afdeling Scheepsbouw. Hij gaat nu
van zijn welverdiende rust genieten en wij wensen hem gaarne toe, dat hij dit nog vele jaren
zal kunnen doen.
J. J. Brökling.
De heer J. J. Brökling zou eigenlijk al een jaar
geleden met pensioen zijn gegaan. Kort voor
de vastgestelde datum werd hij echter ziek en
daardoor is de pensionering een jaar opgeschoven. Nu viel op 11 maart 1963 het einde van
het ziekengeld samen met het begin van het
pensioen. Ongeveer 14 jaren heeft hij als bankwerker bij de Werf Gusto doorgebracht, waarvan een aantal jaren als voorman. Wij hopen,
dat hij nog vele jaren deel van de Oude Garde
zal mogen uitmaken .

Die automatische machines zijn mooi, maar je moet ze
wel in de gaten houden.
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De Stichting „Recreatie" schrijft ons:

Een goede raad voor een goede vacantie!

kens weer het hoogtepunt. De gelegenheid om
elkaar weer eens te spreken, een praatje te
maken, oude geschiedenissen op te halen.
Maar als we zeggen, dat de pauze het hoogtepunt was, willen we niets afdoen aan hetgeen
op het toneel werd gebracht. Dat bleek prima in
orde te zijn. En er werd zo af en toe enthousiast meegezongen. Het was een middag, waarop
de Oude Garde weer een poosje kan teren.
We weten ons de tolk van alle genodigden, als
we hier een woord van dank richten tot Mevr.
Bebelaar en haar helpsters, die weer voor een
uitstekende organisatie hadden gezorgd.

De gepensioneerden van de Werf Gusto hebben
zich best geamuseerd op 4 april j.1. Dat hebben
we teminste gehoord.
Want we waren er zelf - helaas - ditmaal niet
bij. We hadden wat anders te doen. Maar de
heer F. Smulders was er wel.
En die meeft de gepensioneerden van harte
welkom geheten op de jaarlijkse ontspanningsmiddag.
We weten, dat het ieder jaar een zorg is voor
de maatschappelijk werkster om weer eens iets
anders te verzinnen. Men moet dan een keus
doen uit verschillende mogelijkheden. Maar niemand kan van te voren zeggen, of die keus een
succes zal blijken te zijn of niet.
Ditmaal was het raak, heeft men ons verteld.
Midden in de roos. Een cabaret-middag met
een praatje, een liedje, een sketch. Het ging er
allemaal wondergoed in.
Maar zoals altijd, was het beste nummer toch
de pauze. Dat is voor de gepensioneerden tel-

kinderen, doen wij onszelf tekort als we de
mooie maand juni niet gebruiken om van onze
vakantie volop te genieten.
Daarnaast biedt de maand juni in vergelijking
met juli en augustus nog vele andere voordelen,
die van invloed zijn op een goede zorgeloze
vakantie. De natuur is dan nog fris en uitbundig.
Het lijkt of we meer vakantie hebben door de
langere dagen. Hotels, pensions, cafe's, kampeerterreinen zijn nog niet overbevolkt, het bedienend personeel kan meer aandacht aan de
gasten besteden, de openbare vervoermiddelen
bieden nog voldoende ruimte, het verkeer
op de wegen, vooral op werkdagen, biedt een
grotere veiligheid.
De prijzen in hotels, pensions, bungalows e.d.
zijn in veel gevallen voordeliger. De beklemmende drukte van de maanden juli en augustus
is dan nog niet merkbaar, terwijl het toch overal
reeds gezellig is.
Kortom een junivakantie betekent 100% vakantievreugd!

Na alle kou en narigheid van de achter ons liggende maanden verlangen wij nu meer dan ooit
naar een vakantie met veel zon. Het zonnige
zuiden, zoals dat in andere landen bestaat,
kennen wij helaas niet in ons land. Het klimaat
is hier nu eenmaal zeer wispelturig en bergen
die het slechte weer kunnen keren hebben wij
niet. 7V;c/; hebben de weerdeskundigen kunnen
vaststellen, dat ook in ons land bepaalde perioden meer kans op zon en minder kans op
regen geven. Dit betreft met name heel duidelijk
de maand juni. Men heeft uitgerekend dat de
laatste zeven jaren gemiddeld aan neerslag in
juni is gevallen 31 milimeter, in juli 79 en in
augustus 89, terwijl het gemiddeld aantal uren
zonneschijn bedraagt in juni 246, in juli 197
en in augustus 181. Deze door het K.N.M.I. de
De Bilt vastgestelde cijfers spreken duidelijke
taal.
Wanneer wij deze taal weten te verstaan en wij
in de gelukkige omstandigheid verkeren vrij te
zijn in de keuze van onze vakantiedatum en
daarbij niet gebonden zijn aan schoolgaande

Bijeenkomst gepensioneerden

W.

Boottocht gepensioneerden

De boottocht voor de gepensioneerden zal dit
jaar gehouden worden op woensdag, 17 juli a.s.
Nadere berichten volgen te zijner tijd.
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I" een voortvarend schip
praak namen de Koninklijke Maat chappij tot
het Uitvoeren van Openbare Werken "Adriaan
Volker' N.V. ging de heer Schram nader in op
het nut in de praktijk van grote leephopper
zuiger zoal de Geopotes Vl er een i .
Tevoren had de heer L. C. Smit in zijn dank
woord aan alle medewerker gezegd, dat het
voor een bouwer bijzonder prettig i te werken
voor opdrachtgever die het vak door en door
kennen. "Bij Adriaan Volker taat men niet al
leen ympathiek tegenover nieuwe ideeën, maar
bovendien komt men zelf met nieuwe en goede
ideeën", aldus de heer Smit.
Het kan zijn, dat we net éénmaal te vaak hebben
gezegd dat de Geopotes VI zo'n bijzonder chip
wordt.
En dat de Geopotes V l toen heeft gedacht,
zoal chep n denken: "nou, al ik zo bijzonder
ben, dan zullen ze dat weten ook".
Zo ging de reuzenzuiger triomfantelijk te water,
enkele tellen voordat hij zou worden gedoopt.
De genodigden op de tribune vertwijfeld achter
latend? Allerminst! Want nu ging het er om,
te laten zien wie de baas wa . De medewerker
van I.H.C.-vennoot L. Smit & Zoon zouden de
Geopotes VI laten zien, wie het hier te ver
tellen had: het chip of zijn bouwer . Daarvoor
wa een bootje nodig, maar alle bootjes in de
buurt waren bezig het voortvarende chip te
vangen en het naar de wal te brengen. Toch
wi t men binnen enkele minuten nog een bootje
te trikken dat toevalJig binnen gehoor af tand
wa . De schipper werd op staande voet benoemd
tot gezagvoerder van het tegelijkertijd tot statie
vaartuig bevorderde bootje, dat de doopvrouwe
naar de Geopotes V l zou brengen. En zo werd,
voor 't eer t ind lange tijd, een chip op het
water gedoopt.
Commentaar van achter het lijntje: "daar mo
gen we trak wel een wachtpo t bij zetten,
ander baggert-ie al voordat het beproeving programma klaar i ".

Oud gebruik
Bij de receptie gaf de doopvrouwe, mevrouw
J. de Neef-Schram, te kennen dat zij bij deze
gelegenheid graag een oud gebruik in ere wilde
her tellen: het overhandigen van de naamwim
pel. De heer ir. J. Schram nam de naamwimpel
in ontvangst. Later zal bij haar overdragen aan
de kapitein van de Geopotes V/. In zijn toe-

De naamwimpel

Bijzonder schip

Vlug aan boord van een bootje om de
"G eopotes V/" achterna te gaan

u nog even terug naar het begin van dit ver
haal, waarin werd gezegd dat de Geopotes V l
een bijzonder chip is. Het belangrijk te
is daarbij niet, dat het schip met zijn hoofdaf
metingen van 98 x 18,50 x 9 m en zijn laadver
mogen van 8000 ton (hopperinhoud 4000 m3)
de groot te leephopperzuiger van Europa
wordt. Je kunt een zuiger immers wel groter
en groter maken, maar daarmee alleen neemt
het rendement bij het baggeren niet toe. Daar
om zijn in het ontwerp voor de Geopotes V l
voorzieningen aangebracht, die dit rendement
wèl bevorderen.
De zuiger wordt du niet alleen groot, maar
ook maximaal produktief. Deze voorzieningen
hebben vooral betrekking op het nel tot rust
komen van de lading tijdens het baggeren en
het be poedigen van het lossen.
Van groot belang i het ook, dat de Geopotes VI
bij slecht weer op zee langer kan doorwerken
dan veel andere leepzuigers. Daarvoor i o.m.
een speciale zuigbuisconstructie ontworpen, die
de bui bij ruw weer minder kans op beschadi
ging geeft.
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Net een vrachtschip

De verschillende voorzieningen hebben nogal
wat wijzigingen in de vorm van de zuiger meegebracht. Voor het eerst wordt nu een gesloten dekconstructie toegepast, alsmede een nieuw
type overstroominrichting, waarbij het water
tijdens het baggeren onder de waterlijn afvloeit.
Hierdoor ziet men aan het schip nauwelijks
meer dat het een baggervaartuig is. De leek zal
alleen aan de zuigbuis nog zien, dat de Geopotes VI een zuiger is.

De Geopotes VI krijgt drie Smit-Bolnes dieselmotoren, in totaal met een vermogen van 6460
pk. Twee motoren drijven de schroeven aan, de
derde is voor de zand pomp. In geladen staat
vaart het schip met een snelheid van 12 knopen.
Op de dag van de tewaterlating werd, eveneens
bij I.H.C.-vennoot L. Smit & Zoon, de kiel
gelegd voor de Geopotes VIII, een zusterschip van de VI, eveneens in opdracht van de
Kon. Mij. tot het Uitvoeren van Openbare
Werken "Adriaan Volker" N.V.

Vakanties in minder bekende gebieden (1)
Er is nog plaats genoeg buiten de drukbezochte
en veel gepropageerde toeristenoorden van Europa. Heel veel plaats zelfs, want de gezamenlijke oppervlakte van al die bekende vakantiestreken bij elkaar, maken nauwelijks 15% van
het hele westelijke Europa uit. Er blijft derhalve
een onafzienbaar gebied over voor rustzoekers
en minnaars van de stilte. Natuurlijk is lang
niet elk stukje van de resterende 85% toeristisch even aantrekkelijk, maar wanneer ik aan
de veilige kant wil blijven, dan is hiervan beslist een even groot gebied een vakantie méér
dan waard als alle drukbezochte streken bij elkaar! En deze streken hoeft u echt niet in het
uiterste noorden van Lapland of op de kleinste
eilanden van de Griekse archipel te zoeken.
Neen, u kunt ze vlak bij huis vinden en zeker
dichterbij dan de Eranse en Italiaanse Rivièra's,
het Gardameer en de Costa Brava.
Vanzelfsprekend is in ons Europa geen vierkante meter meer onontdekt. Elk plekje staat
op de kaart en zo het bovendien aantrekkelijk
is, dan zult u nergens beslist de enige toerist zijn,
want de bevolking uit de omgeving weet ook
het mooie te waarderen. Maar veelal zult u in
zulke — wég van de grote weg — gelegen
gebieden vaak de enige Nederlandse en soms
zelfs wel eens de enige buitenlandse toerist
kunnen zijn.
Bovendien hebben deze weinig bekende gebieden het grote voordeel, dat het er opvallend
goedkoop is om er in hotels of pensions te logeren. Kampeerders en caravanners hebben er
meer dan waar ook de ruimte èn de rust...
Waarom er zo weinig gebruik gemaakt wordt
van deze minder bekende vakantiegebieden?
Het is beslist geen angst, maar het is onwetendheid en, als ik het zeggen mag, bij velen gebrek
aan originaliteit. Het is immers makkelijker om
het platgetreden pad maar weer op te gaan!
Dan komt er nog de onvermijdelijke propaganda
bij. De drukbezochte en overvolle streken kun-

nen volop folders over de wereld sturen, omdat
zij veel geld van de toeristen ontvangen. De
stille, onbekende gebieden hebben geen geld.

De enige manier om te welen te komen hoè
dergelijke, minder bekende gebieden zijn, is
dan ook om er naar toe te gaan, hetgeen ik dan
ook beroepshalve regelmatig doe. Elk logeeradres wordt bovendien uitvoerig en van de nok
tot de kelder bekeken, waarbij niet alleen op
netheid, maar vooral ook op (rustige) ligging
en vriendelijkheid wordt gelet.

Voorbeelden in Duitsland

Drie voor Nederlanders minder bekende gebieden zijn o.a. het Murrhardter, het Franken
en het Beierse woud. Het zijn uitgestrekte, heuvelachtige woudengebieden met in de dorpen,
rustige, vriendelijke mensen.

De 'Gasthöfe' zijn er zindelijk, helder, vriendelijk en bovenal goedkoop.
Het Murrhardter woud vindt u op de kaart van
Duitsland 50 km ten noord-oosten van Stuttgart
en 30 km ten zuid-westen van het schilderachtige
plaatsje Schwabisch Hall. De heuvels reiken
hier ongeveer 600 meter boven het strand van
onze Noordzee en herbergen ontelbaar veel
wild. Het is hier beslist geen uitzondering wanneer u midden op de dag èn midden in het
woud soms oog in oog komt te staan met een
schichtig kijkend hert. Een concreet getal. Een
hotelier heeft in één seizoen niet minder dan
480 herten en reeën en bijna 30 zwijnen afgeschoten, zulks alleen ten behoeve van de eetlust
zijner gasten...
Murrhardt (9.500 inwoners) is wel de meest
centraal gelegen plaats, maar beslist niet de
enige. Het vriendelijke, hoog gelegen Welzheim
(6.300 inwoners) en het rustige Kaisersbach
(1800 inwoners) zijn misschien wel aantrekkelijker en mocht u van het héél rustige en het piepkleine houden, dan is Hinterwestermurr met
zijn 70 inwoners geschikt.
Om er te logeren hoeft u in het Murrhardter
woud niet veel te betalen. In goede, zij het eenvoudige Gasthöfe varieert de pensionprijs van
ƒ 8,50^ tot ƒ 15,— per dag.
Het Eranken woud, hoog in het noorden van
Beieren gelegen, is een heel ander gebied. Ook,
weliswaar hier, bossen en zo tot 700 meter hoge
heuvels, maar u bent hier aan de zone-grens
tussen Oost- en West-duitsland. Niet dat u er
enige hinder van zult ondervinden, maar uw
expansiezucht kunt u uitsluitend in zuidelijke
richting bevredigen. Hier, evenmin als in het
Murrhardter woud geen druk, zwaar doorgaand

verkeer. Het enige interzonale verkeer is de
exprestrein, die de verbinding onderhoudt tussen Berlijn en Rome.
Ganzen, kippen en eenden bevolken er de
straatjes en van de bergweiden hoort u zo nu
en dan het carillon der koebellen klinken.
Laustein is het vriendelijkste (8(X) inwoners!)
dorp, maar op uw kaart zal het niet staan.
Ludwigstadt of Kronach komen er vermoedelijk
wel op voor. U moet dan een beetje ten noordwesten van de Festspielstadt Bayreuth zoeken.
Om er te logeren varieert de pensionprijs van
ƒ 8,— tot ƒ 12,—, tenzij u in een hemelbed
gaat logeren van de meer dan duizend jaar
oude burcht 'Lauwenstein' waar u dan ƒ 15,—
voor moet betalen.
Bij diverse adressen kunt u kamers met ontbijt
reserveren voor ƒ 3,— tot ƒ 4,— (inclusief) per
dag.
Het Beierse woud, dat enorme woudencomplex
tegen de Tsjechoslowaakse grens, is in de ware
zin hier en daar nog echt oerwoud. Hier meer
hogere bergen (tot meer dan 1500 meter) en
diepere dalen. Uren en uren kan men hier wandelen zonder een mens tegen te komen.
In de kleine dorpjes kunt u op eenvoudige wijze
logeren. U betaalt er beslist niet meer dan ƒ 7,50
vaak ook nog minder, maar wilt u wat meer
comfort dan staan tal van Gasthöfe te uwer
beschikking waar de prijzen variëren van ƒ 8,—
tot ƒ 15,—
Indien u nadere inlichtingen of folders over
deze gebieden zou willen ontvangen, dan kunt u
deze gratis verkrijgen bij het Duits Reis- en
Informatiebureau, Spui 22-42 te Amsterdam,
telefoon 020-24.12,93.

0-8 uur waterdraaien
Het staat er zo simpel:
Dinsdag 2 april
0-8 uur: waterdraaien
8-18 uur: baggeren
18-24 uur: waterdraaien
Maar als wij nu eens het volgende verslag
schreven: "Op de tweede dag van de beproevingen van de CO 460, Maria Valeria. werd
water gedraaid en gebaggerd"?
Welnee, zelfs de grootste leek zou dan voelen
dat er méér aan vast moet zitten. En zo is het
ook, want de beproeving van de CO 460 betekende voor allen die erbij betrokken waren
drie dagen hard werken.

Eerst proberen

Een beproeving is nu eenmaal precies wat het
woord zegt: het schip wordt voor het eerst uitgeprobeerd, het krijgt de gelegenheid te tonen
wat het waard is en niemand staat verbaasd
als daarbij in zo'n ingewikkeld mechanisme
kleine onvolkomenheden te voorschijn komen.
Onvolkomenheden die trouwens dikwijls aan
boord verholpen kunnen worden, zo in de
trant van: "En dan lassen we daar even een
klamp op, dan geleidt die draad beter".

Vele uren

Dat "0-8 uur waterdraaien" wil bijvoorbeeld
ook zeggen dat er die nacht vele uren in een
snijdend koude wind daar op dat troosteloze
Hollands Diep gewerkt moest worden om 150
meter duimendik staaldraad af te wikkelen en
daarna opnieuw op de liertrommel te winden.
En voor de expert van één der onderaannemers
wil het zeggen: urenlang gemier met een onwillige pneumatische leiding. Want vergeet de onderaannemers niet: zij hebben een belangrijk
aandeel in de bouw en de beproeving van het
schip.
Wij hebben ons eens laten vertellen, dat de
mensen die voor gespecialiseerde firma's de
elektrische, hydraulische of pneumatische toe-

standen uitgedokterd hebben, bij een beproeving
in het begin het liefst in een neutrale overall
lopen. Pas als alles goed blijkt te gaan spelden
zij trots het embleem van hun firma op de
borstzak. Maar dat zal wel gemene roddelpraat
zijn...

De zuigbaas

En laten we ook de zuigbaas niet vergeten.
Naast al zijn moeilijkheden zoals het werken
met een onbekende zuiger, moest hij op de
Maria Valeria ook nog zijn Italiaanse collega's
wegwijs maken.
„Frego", „Koffie" en „dank je wel", dat gaat
nog. Maar als je over remmen, bressen, vierende draad of „van de paal af baggeren" wilt
gaan praten, dan wordt het toch wel moeilijker.
Maar de heer Monster heeft wel voor heter
vuren gestaan...
Wel, de Maria Valeria is dus beproefd en goed
bevonden. Wij konden ook moeilijk anders
verwachten, want het is een snijkopzuiger van
een type dat zijn sporen in de praktijk al ruimschoots verdiend heeft.

Gegevens

Het enige verschil met de enkele jaren geleden
afgeleverde Maria Ana is dat deze geen ankerbomen had (doch daar inmiddels ook mee uitgerust is).
Deze 50 m lange snijkopzuigers hebben een
baggerdiepte van 16 m, die echter tot 20 m
vergroot kan worden.
De bijna 30 m lange valpalen zijn berekend op
werk in een stroom van 6 km/u.
De twee zandpompen worden ieder aangedreven door een Smit-M.A.N. dieselmotor van
1275 pk; voor de elektrische snijkopaandrijving
dient een 515 pk dieselmotor.
Een ieder die iets te maken heeft gehad met de
bouw van deze zuiger kan ervan overtuigd zijn
dat de Maria Valeria de naam van I.H.C. Holland in vreemde en verre werelddelen zal helpen
hooghouden.

