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Ransuilen zijn vogels, die over 't
algemeen niet zo in de belangstelling staan.
Wij

ontvingen

echter

buitenge-

woon mooie foto's van deze beestjes, zodat wij deze maand wel bijzondere aandacht aan de ransuil
besteden (zie artikel op pagina 76).

PERS0NEELS0R6AAN VAN I.H.C. HOLLAND
ZEVENTIENDE JAARGANB-No. 10-OKTOBER '63
Rodactio-adres: Verlengde Tolweg 2, Den Haag

alcemren gedeelte

Mercator:

Dit blad is het personeelsorgaan van de
Induslrieele Handelscombinatte Holland,
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt
iedere maand op de Ie woensdag na de
vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden
van de in l . H . C . Holland verenigtle
bedrijscn vindt gratis plaats. De inhoud
is beschermd krachtens de Auteurswet.
Firma-redacteuren: G . Martens (Conlad-Stork), M . Wink (Werf Gusto),
W. C . Boer (De Klop), A. Heystek
(J. & K . Smit), J . Koutstaal ( L . Smit
& Zoon) en R. Lafèbre (Verschure).
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Spelen met water in
..De Voorst"
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Na vijftig jaar kan je wel iets
over konijnen weten

.
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iHercator:

De Vlaamse kartograaf Mercator, die in de 16e
eeuw leefde, is vooral hekend geworden door
zijn in 1569 verschenen wereldkaart, gemaakt
volgens de cylinderprojectie (met ..wassende
breedten"). Deze projectie, tot op heden de
„Mercator projectie" genoemd, bezit de eigenschap van conformiteit, zodat de zee- en landvormen vrij juist weergegeven worden, hetgeen
voor de zeevaart van die dagen natuurlijk van
het grootste belang was. Ook kon op deze kaarten voor het eerst de koers als een rechte lijn
worden afgezet.
Deze grote Vlaming heeft nu een. eveneens grote,
naamgenoot gekregen in de sterke snijkopzuiger
„Mercator", die ongetwijfeld zijn naam eer zal
aandoen door rechtlijnig te baggeren.

RECHTLIJNIG

BAGGEREN

Veel toeristen waren er niet op die regenachtige
zaterdagmiddag van 31 augustus om de
draaiende molens van Kinderdijk te bewonderen. Talloze Belgische bezoekers waren echter
naar de werf van vennoot J. & K. Smit gekomen om getuige te zijn van de tewaterlating
van de Mercator, en de hartelijkheid van onze
zuiderburen tezamen met de feestelijkheid van
een tewaterlating waren voldoende om een
ieder de regen te doen vergeten. De toekomstige
eigenaresse van deze grote snijkopzuiger is
„Openbare en Private Werken Jan de N u l
P.V.B.A." te Aalst.
De heer J. de Nul en zijn echtgenote, vergezeld
van familieleden en van vele leden van de
technische en commerciële staf van het bedrijf,
waren naar waterland gekomen om er getuige
van te zijn hoe de doopvrouwe, mevrouw J.
de Nul-De Rijck. zich op vaardige wijze kweet
van de taak die zij zo bereidwillig op zich genomen had.
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Bij de Belgische bezoekers merkten wij ook op
de heren Smets en Bouzin, voorzitters van de
Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en
van de Vereniging van Belgische Aannemers,
alsmede talrijke vooraanstaande persoonlijkheden uit de wereld van de Belgische industrie
en handel.
De Mercator behoort inderdaad tot de „grote
jongens" en is één der grootste snijkopzuigers
die de laatste tijd door I.H.C. Holland zijn
afgeleverd.
I r . W. van Beelen, directeur van vennootbouwer J. & K. Smit, vermeldde in zijn toespraak dat de 3500-pk dieselmotor voor de zandpompaandrijving van de Mercator tot de grootste
type behoort dat 1. & K. Smit bouwt.
De heer Van Beelen verklaarde de ondernemingsgeest die uit deze bestelling spreekt, te
bewonderen; hij sprak zijn erkentelijkheid uit
voor de prettige samenwerking, ook met de heer
Bracke, die namens de opdrachtgever de bouw
van het schip meemaakt, en dankte alle medewerkers van J. & K . Smit die bij de bouw
betrokken zijn.

T E C H N I S C H E

GEGEVENS

De Mercator is ruim 57 m lang, 12 m breed,
de zuigdiepte bedraagt 18 m. De zuigbuis heeft
een diameter van 800 mm, de persbuis is 700
mm; de specie kan over een afstand van 4 km
worden weggeperst bij opvoerhoogte 6 m.
Behalve de 3500-pk zandpompmotor heeft de
Mercator een 1220-pk dieselmotor, die o.a. een
560-kW snijkopgenerator aandrijft.
De ladderlier komt op het dekhuis; voorzijdraadlieren en ankerhijslieren aan dek.
Zoals vele moderne snijkopzuigers is de Mercator uitgerust met ankergieken en met stappaal, werkpaal en paalwagen; de slag van de

paalwagen is 8 m. zowel valpalen als paalwagen worden hydraulisch bediend.
De Mercator, die tegen het einde van dit jaar
zal worden afgeleverd, heeft accommodatie
voor 12 man.
IETS O V E R D E E E R S T E M E R C A T O R
Gerard Mercator, eigenlijk Gerhard Kremer,
(Rupelmonde 5 maart 1512—Duisburg 2 dec.
1594), stamde uit een familie die uit Gangelt
(Sittard) afkomstig was, doch zich in 1518 voorgoed in Rupelmonde vestigde.
Hij studeerde enkele jaren (1530-1532) te Leuven, ging daarna naar Antwerpen, en wijdde
zich er aan mathematische en astronomische
studieën, terwijl hij bovendien landmeterswerkzaamheden verrichtte. I n 1537 trad hij tevens
als uitgever op en publiceerde in datzelfde jaar
een kaart van Palestina in 6 bladen; in 1538
zijn eerste wereldkaart in een hartvormige projectie. Ook legde hij zich toe op de vervaardiging van globes en gaf nuttige adviezen aan
de Engelse zeevaarders. I n 1544 stond hij als
Lutheraan bekend en hoewel hij na een korte
gevangenschap vrijgelaten werd, verliet hij in
1552 toch de Nederlanden en vestigde zich
als cosmograaf van de hertog van Gulik.
Hier gaf hij van 1559-1563 les aan de Latijnse
school en wijdde zich verder geheel aan de
cartografie. In 1569 verscheen zijn grote wereldkaart „Orbis terrae descriptio ad usum
navigantium emendata et accomodata". Eerst
na zijn dood gaven zijn erfgenamen in 1595
zijn hoofdwerk uit (waarvan in 1585 en 1589
reeds 2 stukken waren verschenen), n.1. de in
koper gegraveerde Atlas.
In 1604 kocht Jodocus Hondius de koperen
platen van Mercator's atlas, die herhaaldelijk
herdrukt en vermeerderd werd.

Uilen kijken U aan....
voor vele lieden op een zeer ongelegen tijdstip.
Uilen hebben een strakke fixerende blik in hun
grote ogen. Dit komt omdat hun ogen niet in
de kassen beweegbaar zijn. Om iets te zien
wat zich niet recht voor hem bevindt moet hij
dus zijn kop draaien.
Dit draaien gaat hem overigens zeer gemakkelijk af, zijn bijzondere halsconstructie laat n.1.
een draaiing toe van 2 7 0 ° , zo ongeveer %
slag.
Uilen hebben de gewoonte hun prooi heel in
te slikken. Wanneer de prooi bestaat uit vogels worden wel vaak eerst kop en vleugels
verwijderd. De onverteerbare resten als haar,
botjes en veren worden in de maag tot een
prop geperst en uitgebraakt.
Een onderzoek van deze braakballen levert een
vrij goede indicatie welke prooidieren er in
een bepaald gebied voorkomen en in welke
aantallen.
Er schijnt een bepaalde cyclus te zijn in de
aantallen uilen, dit houdt ten nauwste verband
met het aantal voorhanden zijnde prooidieren.
Als nu de prooidieren zo zeldzaam zijn geworden, is gebleken dat, wanneer de sneeuwuilen al tot broeden komen, zij zeer weinig
eieren leggen, terwijl zij i n jaren waarin er
voedsel te over is wel 13 eieren kunnen
leggen, ongeveer 2x zoveel als normaal.
Wat nestbouw betreft maakt de ransuil zich niet
al te druk, een holle knotwilg, een overjarig
nest of zelfs op de grond zijn zo de plaatsen
waar men hem vinden kan. De ransuil legt in
normale tijden 4-6 vrijwel kogelronde vaalwitte
eieren.

De ransuil of ooruil zoals men hem in de
volksmond pleegt te noemen is in ons land een
vrij algemene broedvogel.
Door hun verborgen levenswijze staan zij
echter niet zo in de algemene belangstelling.
Vele lugubere verhalen als zou de uil een onheilsbrenger zijn, komen voort uit het feit, dat
de uil vooral in de paartijd zeer angstaanjagende kreten kan laten horen. Ze kunnen dan
op een werkelijk waanzinnige manier lachen,
hoesten, schreeuwen en fluiten.
Gezien het feit, dat de ransuilen nachtvogels
zijn, komen deze weinig geruststellende kreten

Direct na het leggen van het eerste ei begint
het broeden; dit heeft onvermijdelijk tot gevolg, dat we later i n het nest naast holfvolwassen jongen nog een ei of een donsjong aantreffen. Het laat zich raden, dat dit voor de
jongste geen gemakkelijk begin betekent. Na
het uitvliegen houden de jongen zich nog
enkele weken in de nabijheid van het nest op.
Hun behendigheid i n het vangen van prooidieren schiet in de eerste weken nog wel eens
wat tekort.

Hierbij wil uw redactie aantekenen, dat de
schrijver van het bovenstaande artikel, de heer
D . Verboom van J. & K. Smit, ons prachtige
foto's van de ransuil heeft getoond. Deze foto
is er één van. Een opname, waarvoor heel
veel geduld nodig is geweest.

WERFBEELD

„Kraan'i^ werk

(0)
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UIT ONS MIDDEN

In dienst getreden:
26-8-'63
26-8-'63
26-8-'63
26-8-'63
26-8-'63
26-8-'63
26-8-'63
29-8-'63
29-8-'63
2-9-'63
2-9-'63
4-9-'63
4-9-'63
9-9-'63
9-9-'63
9-9-'63
9-9-'63
16-9-'63
16-9-'63
19-9-'63
23-9-'63

G. Kan, 11. fraiser M B .
J. W.Muntz. praktikant SB.
H . Korporaal, 11. bankwerker M B .
H . J. Speelmeijer, 11. scheepsbouwer
SB.
J. R. van Diggelen, 11. plaatwerker
SB.
L . Thiele, 11. scheepsbouwer SB.
W. Hoogstad, 11. plaatwerker SB.
J. Ferrez Caletes, hulp-ijzerwerker
SB.
L.Garcia Gonzalez, hulp-koperslager M B .
A . de Wit, praktikant M B .
J. van IJzerndoorn, praktikant M B .
W. J. C. Abramsen, kraandrijver
SB.
G. Oliveri, montagewerker St.B.
J. P. V . d. Werf, pijpfitter St.B.
E. IJzer, bankwerker Onderhoud.
F. J. van Haasteren, praktikant M B .
C. F. H . Kleisterlee, 11. scheepsbouwer SB.
J. F. Suvaal, pijpfitter St.B.
E. Nikoladis, elektricien Onderh.
R. Savigano, montagewerker St.B.
E. de Haan, kraandrijver M B .

Gehuwd:
15-8-'63

C. A . M . Marinus met M . F. L .
Oomen.

Geboren:

25-8-'63
26-8-'63
31-8-'63
23-9-'63

Astrid Francina Romana, dochter
van K . Versluis en J. G. VersluisLeerentveld.
Edwin, zoon van R. Hagen en E . I .
Hagen-de Vos Burckhart.
Johnny Freddy, zoon van C. J. Stevens en C. H . A . Stevens-de Roost.
Adrianus, zoon van F. Wolthuis en
L . M . Wolthuis-Plooy.

EMETEL-EXAM
Uit Geleen vernamen wij het verheugende bericht, dat leerling G. Mentel geslaagd is voor
het Bemetel-examen constructiebankwerken.
Onze hartelijke gelukwensen aan de geslaagde.

DANKBETUIGINGEN]
Mede namens mijn vrouw betuig ik langs deze
weg mijn hartelijke dank aan „ H e t Zonnewiel" voor het cadeau onder couvert, ontvangen ter gelegenheid van ons zilveren huwelijksfeest.
A . A . Pelgrim
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank
aan de directie, de maatschappelijk werkster
en collega's voor de warme belangstelling bij
het overlijden van mijn man, Martinus Groenhorst.
Wed. A . Groenhorst
Mede namens mijn echtgenote betuig ik hiermede mijn hartelijke dank aan de directie, de
maatschappelijk werkster, chefs, bazen en kantoorpersoneel en alle anderen voor de mooie
cadeaux, die ik bij mijn zilveren dienstjubileum
mocht ontvangen.
B . de Wit
Voor de vele bewijzen van belangstelling en
de geschenken, de ik ter gelegenheid van mijn
25-jarig dienstverband mocht ontvangen, betuig ik mede namens mijn echtgenote mijn hartelijke dank aan de directie, chefs, maatschappelijk werkster, collega's, personeel van de
afd. Apparatenbouw, het Dorusfonds en alle
andere werknemers.
C. A . F. Alberts
Mede namens mijn echtgenote dank ik de
maatschappelijk werkster, het Dorusfonds en
de bazen voor het vele fruit, en de houtscheepmakers voor de bloemen, die ik tijdens mijn
ziekte mocht ontvangen.
R. Steenbergen
Mede namens mijn echtgenote betuig ik langs
deze weg mijn hartelijke dank aan de directie,
chefs, maatschappelijk werkster, Dorusfonds
en personeel van de afd. Apparatenbouw voor
de vele blijken van belangstelling en cadeaux,
die ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstverband mocht ontvangen.
J. H . Schijf

DE OUDE GARDE
Op 30 juli 1963 werd onze medewerker de
heer D . Vonk gepensioneerd. Vanaf 30 juli
1942 is hij bij werf Gusto in dienst geweest
en heeft dus precies 21 jaar volgemaakt, en
wel als schilder. Nu is de tijd van rust voor
hem aangebroken en gaat hij deel uitmaken
van de Oude Garde.
Wij wensen hem gaarne nog vele goede jaren
toe.

(0)

Spreker vestigde er de aandacht op, dat door
de Werf Gusto, die toch niet eens tot de allergrootste werven behoort, bijzonder interessante
en bijzonder mooie objecten worden vervaardigd. En wanneer men zich afvraagt hoe dit
mogelijk is, dan komt men tot de conclusie,
dat de Werf dit alleen kan doen omdat zij over
een groot aantal bekwame en plichtsgetrouwe
medewerkers beschikt, die door hun langdurig
dienstverband een grote ervaring hebben opgedaan. De jubilarissen van vandaag, aldus spreker, hebben het huime er toe bijgedragen om
de Werf Gusto een wereldnaam te bezorgen.
Hij dankte hen dan ook voor hetgeen zij in
de afgelopen vijf en twintig jaar hebben gepresteerd en wenste hen van harte geluk met
hun jubileum.

Gedurende vijf en twintig jaren zijn de heren
C. Jans, R. Luttik en D . K . Wapenaar bij de
Werf Gusto in dienst geweest. I n verband hiermede werden zij, vergezeld van hun echtgenoten, op 26 september 1963 door de Directie
ontvangen. Zij werden toegesproken door de
heer ir. A . Smulders, die zich gelukkig prees
wederom een aantal werknemers met hun
langdurig dienstverband te kunnen complimenteren.

Spreker reikte aan de jubilarissen het zilveren
Gusto-insigne uit en overhandigde hen een
gouden horloge en een geschenk onder couvert.
Namens de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel reikte spreker vervolgens het vererend getuigschrift van die Maatschappij met de bijbehorende zilveren legpenning uit.
De dames ontvingen uit handen van de heer
Smulders een doos bonbons.
Hierna bleef het gezelschap nog enige tijd
bijeen onder het genot van een kopje koffie,
waarna de ontvangst besloten werd met een
bezoek aan de modellenzaal.

®

VEILIGHEID
Weet u welke krachten er op kunnen treden
bij botsingen?
De bij een verkeersongeval op het menselijk
lichaam inwerkende kinetische energie (d.i.
het arbeidsvermogen van beweging) houdt
nauw verband met de snelheid ten tijde van
het ongeval. Wanneer men, volgens K . H .
Bauer, deze energie zoals die bijvoorbeeld bij
botsingen met diverse snelheden optreedt, vergelijkt met het vallen van hoogte, dan krijgt
men het volgende belangwekkende overzicht:
Een snelheid
komt overeen met een
van:
met een val van
een hoogte van:
20 k m / u
1.60 m
40 k m / u
6.40 m
60 k m / u
14.00 m
80 k m / u
25.00 m
100 k m / u
39.20 m
Uit deze gegevens krijgt u enig idee, hoe hard
de klap aankomt bij een botsing. E n als u nu
eens getuige bent van zulk een botsing, weet
u dan, wat u moet doen? D i t — en nog een
heleboel andere wetenswaardige dingen —
kunt u te weten komen door het volgen van
een E.H.B.O.-cursus, waardoor u wellicht in

staat zult zijn het leven van een medemens te
redden.
Zo'n E.H.B.O.-cursus gaat deze maand starten.
Geef u er voor op bij ondergetekende; u zult
er geen spijt van hebben! Elke dag hebben
mensen, klein of groot. Eerste Hulp nodig. En die
kunt U dan geven!
J. O. M .

CD.KLINIKA

Gedachten zijn vrij
(0)
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Tentoonstelling „BEATI
„Wij wensen het organiserende bestuur
van Beati en alle andere medewerkenden
veel succes met deze tentoonstelling toe".
Dit is de slotzin van de inleiding tot de
14e Beati-tentoonstelling, die het P.V.bestuur in de catalogus schreef. Deze
wens is volledig in vervulling gegaan,
want Beati heeft op 14 en 15 september J.l. geen gebrek aan belangstelling
gehad.
De opening van de tentoonstelling vond op 13
september j . l . te 5.15 uur plaats door de voorzitter van de personeelsvereniging. „ V o o r het
eerst i n een nieuwe omgeving, het sub-magazijn, dat door de jongens van de bedrijfssehool
onder leiding van hun leermeester tot een
prachtige tentoonstellingsruimte was omgetoverd, heeft Beati het gewaagd haar 14e tentoonstelling te openen op vrijdag de 13de van
de maand", aldus de heer Nieuwenhuis. H i j
concludeerde hieruit, dat de Beati-mensen geen
bijgelovige lieden zijn. Het ontbrak er nog
maar aan, dat het ook de 13de tentoonstelüng
zou zijn geweest!
Spreker vond het verheugend, dat er bij de
verschillende verenigingen, die aan deze expositie medewerken, zo'n werklust valt te constateren, dat de resultaten aan het publiek
kunnen worden getoond. Alle vorige tentoonstellingen zijn successen geweest en hij verwachtte, dat dit ook ditmaal het geval zou zijn.

Excursiedagen
Leerlingen
Geleen
Op 2, 3 en 4 september 1963 zijn de leerlingen
uit Geleen op excursie naar Rotterdam en
Schiedam geweest, waarbij ook een bezoek aan
het moederbedrijf op het programma stond.
Deze excursie is interessant, maar vermoeiend
geweest; dat hebben we al vernomen. I n het
volgend nummer van Het Zeskant hopen wij
een uitvoerig verslag van het bezoek van de
Limburgers aan het Westen op te kuimen
nemen.
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En het is een succes geworden! Direct na de
opening werd door de genodigden een rondgang over „Beati-14" gemaakt. Daarbij kon
worden vastgesteld, dat het werk van de leden
steeds weer in kwaliteit vooruit gaat. Dat werd
ons althans verzekerd door een deskundige en
het bevestigde ons eigen lekenoordeel.
Het door de werknemers aan de Directie aangeboden geschenk ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Werf, was in de tentoonstelling betrokken en ook was er een fotoreportage van het eeuwfeest, die veel belangstelling trok.
Bijzonder fraai waren ook de vogels en vissen,
die door de heer Beenen waren ingezonden en
die een kleurige bijdrage tot dit toch al zo
kleurrijke feest vormden.
De Fotoclub kwam met een aantal zeer goede
foto's voor de dag.
Ook het weer verleende zijn volle medewerking
om vele belangstellenden naar de Werf te lokken, naar de spuitende fontein, naar de tentoonstelling. A l bij al een prachtig geheel, dat
een bezoek zeker waard was; een bezoek dat
velen dan ook hebben afgelegd.
Tenslotte vermelden wij
gehouden loterij:
de Ie prijs is gevallen op
de 2e prijs is gevallen op
de 3e prijs is gevallen op
de 4e prijs is gevallen op

de uitslag van de
no. 1605,
no. 612,
no. 1333 en
no. 371.

JZONDERE
Van het hoofdbestuur van het Nederlandsche
Roode Kruis kwam het volgende schrijven
binnen:
N E D E R L A N D S C H E R O O D E KRUIS
Afd. Financiën
Stuiversfonds.
's-Gravenhage, 16 sept. 1963
Personeel N . V . Werf Gusto
v/h Fa. A . F. Smulders,
Maasdijk 5,
SCHIEDAM.
Hierdoor bevestig ik de goede ontvangst van
uw remise van 13 dezer ten bedrage van
ƒ 2 1 9 , 9 0 , zijnde een bedrag uwerzijds ten
gunste van het i n hoofde dezes genoemde
fonds, waarvoor ik u gaarne mijn hartelijke
dank betuig.
Het N E D . R O O D E KRUIS
De Directeur-Generaal,
(w.g.) A . van Embden

Spelen
met water
in
,,De Voorst"
Een der vele publikaties over het Deltaplan begint met de woorden:
„Als je een Hollands joch ergens in de buurt van stromend water zet zal hij, al naar zijn aard, energiek
of dromerig dijken en stuwdammen gaan bouwen, om havens te vormen of om de stroom om te
leiden. Hij zal kanalen graven en rivieren dwingen zijn wil te volgen. Dit spelen met water wordt op
een rijpere leeftijd dikwijls: werken met water.
De Hollanders die havens aanleggen in Bombay, Turkije, Afrika, Australië en eigenlijk overal ter wereld, hebben allen in hun jeugd „met water gespeeld."
Dat „spelen met water" is echter niet slechts
een voorrecht van jochies met klompen of
natte schoenen. Het is nergens duidelijker te
zien dan in de Noordoostpolder, tot voor kort
bodem van de Zuiderzee, nu een welvarende
landbouwstreek waar onafzienbare korenvelden golven. De zuidoosthoek van deze polder
is het werkterrein van waterbouwkundigen die
hier letterlijk „spelen met water".
Toen in het begin van de vijftiger jaren het
Waterloopkundig Laboratorium te Delft, dat
internationale vermaardheid heeft, uitbreiding
zocht voor modelproeven op zó'n grote schaal
dat deze alleen in de openlucht konden geschieden, was er geen betere plaats denkbaar
dan „ D e Voorst". Dit terrein van 120 hectare
tussen Voorsterweg, Zwolse Vaart en Vollenhover Kanaal is slechte (en dus goedkope)
grond voor landbouw, veeteelt en tuinbouw.

Scheveningse haven
Wij zien er de golven op de Scheveningse
haven afstormen. Behoorlijke golven, kunstmatig opgewekt en gericht op een haventje
dat behoorlijke stukken zanderige kust naast
zich heeft. Scheveningen wil zijn haven vergroten, maar wat zijn de gevolgen van zo'n
vergroting voor het Scheveningse strand? In
waterloopkundige vakterm gezegd: .,Wat kunnen de gevolgen voor het zandstransport zijn?"
Aan de uiteindelijke vormgeving van de havenmond
van IJmuiden zijn talloze modelstudies
voorafgegaan.

Er is goede doorstroommogelijkheid voor het
water met een natuurlijk verval, en het is bebost, zodat men bij de waterloopkundige proeven weinig te maken heeft met de wind.
Een wandeling door „ D e Voorst" is een wandeling door de wereld in miniatuur. Men kan
dwalen over de paden die door het geboomte
leiden, maar steeds komt men weer bij een
bordje waarop staat: „Model no
"
Er zijn reeds zo'n kleine duizend modelproeven
verricht, die ieder maanden (of soms zelfs
jaren) van wetenschappelijke arbeid gekost
hebben.
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Spelen met water
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Om toch vooral de omstandigheden in de werkelijkheid te benaderen worden in dit model
(dat zo groot is dat men er toch altijd nog met
een roeiboot in zou kunnen varen) de golven
nog extra „ruw" gemaakt door een groot aantal ijzeren staafjes in het water. Op deze wijze
wordt onderzocht hoe de havenmond van
Scheveningen tot vèr in zee verlengd kan worden zonder dat veranderingen in stroming en
golfslag schade aan het strand zullen aanbrengen.
En het is niet zo maar een kwestie van „kijken wat er gebeurt", bij dergelijke proeven
komt een elektronische meetapparatuur te pas
om „ U " tegen te zeggen, en de proeven nemen
dan ook op zijn minst maanden in beslag.
Dat men hier niet over één nacht ijs mag gaan
is vanzelfsprekend: van het uiteindelijke rapport kan immers het welslagen van miljoenenprojecten afhangen.
Dit beseft de bezoeker vooral als hij de naBij vele der modelproeven

men van de modellen ziet: „Nieuwe Waterweg", „Amsterdam-Rijnkanaal", „Noordzeekanaal". „Havenmond IJmuiden", „Afsluiting
Haringvliet".
Maar ook: „Vaargeul naar Bangkok", „Vuurtoren Ierse Zee", „Haven Lagos", „Haven
Marsa el Briga", „Stroomversnellingen Niger".
Eén voorbeeld
Er bestaat een boekwerkje over het werk van
het Waterloopkundig Laboratorium. Het telt
vijftig dicht bedrukte pagina's, en in de inleiding staat: ,.In dit korte bestek is het niet mogelijk een volledig overzicht van de werkzaamheden te geven".
In een paar pagina's van Het Zeskant is dit
dus zéker niet mogelijk; laten wij daarom
slechts even stilstaan bij één willekeurig gekozen model.
In de Niger zal een dam worden gebouwd,
enige honderden mijlen stroomopwaarts van
de delta. Deze dam moet een reservoir vormen
dat de waterkracht zal leveren voor een elektrische centrale. De omgeving is er puur

in „De Voorst" wordt gebruik gemaakt

van

radiografisch

bestuurde

scheepsmodellen.
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„bush", rimboe, zonder wegen of spoorlijn. De
elektrische stroom moet dienen om dit gebied
te helpen ontsluiten.
Hoe nu de benodigde materialen voor de bouw
van de dam en de centrale aan te voeren?
De rivier biedt de enige economische mogelijkheid, en na uitvoerige studie blijken duwtreinen het beste vervoermiddel.
Enige tientallen mijlen stroomafwaarts van de
toekomstige centrale vormen woeste stroomversnellingen echter een gevaar voor de duwboten.
Vraag aan het Waterloopkundig Laboratorium:
„Is hieraan iets te doen?"
Van het antwoord dat uit De Voorst komt
hangt het dan af of de rivier genormaliseerd
zal worden.
En dus wordt in deze hoek van de Noordoostpolder een model op schaal gebouwd van dit
gedeelte van de Niger. Iedere bocht, iedere
zijarm van de rivier, ieder eilandje en ieder
rotsblok liggen er. Z ó natuurgetrouw dat loodsen die ter plaatse bekend zijn, zich er direct
thuisvoelen en even vaardig manoeuvreren
met hun schepen alsof zij onder de tropenzon
bezig zijn op de rivier die zij kennen als hun
broekzak.
Manoeuvreren, jawel: op deze miniatuur-Niger
varen duwboten die radiografisch bestuurd
worden, zoals trouwens bij vele modelproeven
in .,De Voorst".
Uitvoerige, ingewikkelde berekeningen zowel
als proefondervindelijk varen geven dan aan
hoeveel er van de rotsachtige bodem afgeknaagd
kan worden om een veilige vaargeul te verkrijgen zonder dat de stroomversnelling een
waterval wordt.
Ook de bouwput voor de spuisluizeii in hel Haringvliet,
machtig onderdeel van het Delta-plan, werd gebouwd
nadat de vorm bepaald was in „De Voorst".

Een op afstand bestuurd model vaart een havenmond
binnen. Op deze wijze worden de nautische aspecten
van haven-ontwerpen
bestudeerd.

Dichter bij huis
Men behoeft echter geen modellen uit tropisch Afrika of uit andere verre landen te bezichtigen om interessante waterloopkundige
problemen te bestuderen. Het werk met het
model van de Nieuwe Waterweg is vrijwel
constant (evenals het werk dat de door I.H.C.
Holland gebouwde zuigers daar doen), de
vorm voor de nieuwe havenmond van IJmuiden
(waarvoor bij vennoot Gusto de hefpontons gebouwd worden) is bepaald in „ D e Voorst", de
duwboten van vennoot L.S.Z. varen over r i vieren en door sluizen die in miniatuur in de
Noordoostpolder bestaan hebben.
De zuigers en emmermolens die wij bouwen
krijgen hun werkopdrachten, in Nederland en
in ieder der werelddelen, aan de hand van
proeven die in dit openlucht-laboratorium genomen zijn.
Van spelen met water komt immers: „werken
met water".

vijftig j a a r kun je wel iets

ïten over konijnen . . . .
Opzitten zonder pootjes geven

„Neem nou voetballen, dat is net zoiets. Gewoon tegen een bal trappen, dat is geen kunst.
Maar als je het spel kent, dan wordt het mooi.
Zo is het ook met de fokkerij van raskonijnen.
Een konijn in een hokje, och, dat is wel leuk.
Maar laat eens een Belgische Haas zien, waar
je jaren en jaren aan hebt gefokt. Zelfs een leek
ziet er aan dat het iets bijzonders is".
De heren N . Herlaar uit de timmerloods en
Joh. Speksnijders uit de machinefabriek van
I.H.C.-vennoot L . Smit & Zoon zijn er vijftig
jaar geleden al mee begonnen. Eerst kwam het
neer op een konijntje kopen met vader, maar
later kregen zij in de gaten welk een boeiend
spel het fokken van raskonijnen is.
Een raskonijn is niet alleen een beest dat er
wat netter uitziet dan een huis- tuin- en keukenkonijn. Het heeft een heel ander karakter, zoals
een raspaard heel andere eigenschappen heeft
dan een paard, dat voor de sleperskar zijn haver verdient. A l die eigenschappen moet je leren kennen. ,,Het is zelfs zo sterk", zeggen de
heren Hcrlaar en Speksnijders, „dat we bij het
voer maaien precies te werk gaan zoals het konijn dat zelf ook zou doen. Hier een plukje,
daar een plukje, van alles alleen het beste".
Daarvoor moet je inderdaad je beesten wel
door en door kennen.
Psychologisch trekje
Terwijl we zitten te praten trekt mevrouw Speksnijders, die er langzamerhand ook al het een
en ander van weet, een kastlade open. Een ongelooflijk aantal bekers, lauwertakken en andere eerbewijzen komt tevoorschijn. Allemaal verdiend op tentoonstellingen, waarop de Kinderdijkse konijnen in de letterlijke zin van het
woord lauweren vergaarden.
In verscheidene gevallen werden sommigen van
hen zelfs uitgeroepen tot de beste van de tentoonstelling. Niet altijd bestaan de beloningen
uit bekers en dergelijke. De organisatoren van
konijnententoonstellingen zijn namelijk goede
psychologen. Zij geven als prijs ook vaak waardevolle huishoudelijke voorwerpen mee, waardoor moeder thuis weer een beetje wordt verzoend met de mooie, maar zeer tijdrovende
hobby van haar man. Zelfs op het lepeltje dat
we bij de koffie krijgen staat een fraai gesmeed,
zilveren konijntje.

Zo'n raskonijn kun je ook iets leren. Op een
tentoonstelling moet het precies die houding
aannemen, waarin zijn mooie lijnen het best
uitkomen. Hoe breng je het beest dit aan zijn
verstand? „Dat is niet zo moeilijk" zeggen de
heren Herlaar en Speksnijders, „maar je moet
er wel veel geduld voor hebben. Je moet elke
dag even oefenen met de konijnen, die er intelligent genoeg voor zijn. Dan doen ze 't voor de
keurmeester ook. Je leert een raskonijn opzitten, maar geen pootjes geven. We maken er
geen dressuur van".
Geen onderkin
Veel andere dingen zijn nog nodig, voordat een
fokker met zijn konijnen naar de tentoonstelling
kan gaan. Een raskonijn mag bijvoorbeeld geen
onderkin hebben, evenmin als een aanstaande
miss Holland die naar de schoonheidswedstrijd
gaat.
Roestplekken mag het dier ook niet hebben —
een eis, die wij in onze bedrijven terdege verstaan. En een wit konijn moet waarlijk wit zijn,
wil het een kans op slagen hebben. Geen wasmiddel (ik dacht dat mijn schortje wit was totdat ik het schortje van buurvrouw zag) brengt
hier baat. De konijnenfokker moet zijn eigen
middelen vinden om de konijnen wit te houden.
En hij vindt die ook heus wel.
Kortom, de heren Herlaar en Speksnijders vervelen zich nooit. Altijd geven hun kleine, zwijgend snuffelende vrienden hen werk genoeg.
Het loon voor die inspanningen is groot. Het
bestaat niet zozeer uit de bekers en de lauwertakken als wel uit de voldoening, dat na jaren
fokken opeens weer iets heel bijzonders uit de
bus en in het hokje komt.

