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BIJ DE VOORPAGINA
Onze sluiter knipte precies o p het moment
dat o p de werf van L.S.Z. de ..H.A.M.
306" heel voorzichtig in beweging kwam.
Het was een spannend moment, dal pas
verbroken werd toen het schip even later
vlot en echt „hard van stapel" liep.

ESTIENOE JAARGANG - No. 9 - SEPTEMBER '62
edactie-adres: Vertengde Tolweg 2, Den Haag

IMIOUn
algemeen gedeelte
Koninklijk bezoek
70
Bij de voorpagina
70
Kleine zuiger met grote capaciteit
(CO 477)
70
Baggeren per kraan (CO 1.8478) . . 71
A.V.I.. een onmisbare schakel in de
scheepsbouw
72
Baggcrbabbel
73
Op een holletje naar Marseille . . . 73
„Goa" klaar voor de reis
74
De „Vikram" en de beproevingen . . 75
A. Tcrnl. orgunisut;-r \ a n reizen . . 76 ,

KONINKLIJK BEZOEK
Zoals algemeen bekend bij onze vennoot .!. & K. Smit zal
de motorsleepboot Zwarte Zee op 12 oktober a.s. te water
worden gelaten.
Het is een hoge eer voor ons dat H.K.H. Prinses Beatrix
het voornemen heeft deze tewaterlating te verrichten.

W

Dit blad is het per soncelsoi gaan van de
Industrieelc Handelscorabinatic Holland,
gevestigd in Den Haag. H e t verschijnt
iedere maand op de Ir 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: O . Martcns (Conlad-Slork). M . Wink (Werf Gusto),
W. C . Boer (De Klop). A. Hcystek
{J. & K . Smit). J. Koutstaal (L. Smit
& Zoon) en R. Lafèbrc (Verschure).

WERK

'AAN DE
WINK

KLEINE ZUIGER MET GROTE CAPACITEITEN CO 477

De belangstelling, die ook de Nederlandse aannemers hebben voor het ontwerp- en ontwikkelingswerk van I.H.C.
Holland, kreeg opnieuw gestalte in een opdracht. De baggerniaatschappij Dirk Verstoep N.V. te Den Haag bestelde
een stationaire 500 mm snijkopzuiger. die volgend jaar
september onder de naam Luydert de wereld zal ingaan.
De Luydert wordt .^5 m lang en 7,95 m breed, terwijl de
holte 3 m is en de maximale baggerdiepte 15 m bedraagt.
De opgebaggerde grond kan over een afstand van 6 km
worden weggeperst. De hoofdmotor wordt een Smit-Bolnes
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diesel van 1000 pk bij 275 omw/min. desgewenst op te voe- I.H.C.-relatie in Madras de merkwaardige installatie bouren tot 1.300 pk bij 340 omw/min. De motor voor de snij- wen.
Ons aandeel bestaat o.m. uit het bouwen van de zandpomp
kopgenerator krijgt een vermogen van 250 pk.
en het geven van adviezen met betrekking tot het kraanDe ponton zal op ieder gewenst moment in grote secties gedeelte.
van 120 ton vervoerd kunnen worden, zonder dat hiervoor De relatie in India bouwt de kraan.
speciale voorzieningen nodig zijn. De snijkopladder wordt Zoals op de tekening is te zien. bestaat de installatie uit
al dadelijk driedelig gemaakt, om ook werken op 7 m diepte een op rails lopende kraan met pomp; de flexibele zuigbuis
wordt door de kraan bestuurd. De pomp, die door een 120
met goed rendement mogelijk te maken.
pk elektromotor wordt aangedreven, kan de opgebaggerde
Vennoot-uitvoerder is L. .Smit & Zoon; het ponton wordt grond via een pijpleiding over een afstand van ca. 300 m
bij Verschure gebouwd.
wegpersen.
Ook is het mogelijk, de grond direct onder de kraan te lossen.
BAGGEREN PER KRAAN CO 1.8478 De capaciteit van de installatie is 150 ton zand per uur.
Onze voorvaderen werkten zich in 't eerlijk zweet met de Over de rails, die 250 m lang zijn. kan de kraan langs de
kade rijden. Is deze aan het einde van het traject, dan is
baggerbeugel. die voornamelijk vanaf de wal werd gebruikt. de
havenbodem aan het begin weer volgeslibd. zodat men
Een verre nazaat van dit historisch werktuig is de mobiele opnieuw kan beginnen.
pompinstallatie. die voor de haven van Negapattinam in Uiteraard is een dergelijke in.stallatie alleen bruikbaar in
India gebouwd zal worden. Ook hiermee zal vanaf de wal een geval als dit. waarin voortdurende aanslibbing steeds
gebaggerd worden.
op dezelfde plaats en op korte afstand van de kade optreedt.
Vennoot Conrad-Stork zal. in samenwerking met een goede De tijd van aflevering is vastgesteld op medio 1963.

A.V.I. EEN ONMISBARE SCHAKEL IN DE SCHEEPSBOUW

Het gebruik van aluminium, dat op velerlei gebied reeds reldoorlog II. in de vaderlandse bodem aan. Voor het opruime toepassing vindt, is ook van groot belang bij het ruimen van dergelijke restanten maakt men onder andere
gebruik van de getoonde aluminiumschachten. De verschilbouwen van schepen.
In afwijking van staal heeft aluminium het voordeel van lende delen kunnen net als kampeerbekertjes in elkaar
licht in gewicht te zijn. terwijl het bovendien anti-magne- worden geschoven.
tisch en beter bestand tegen corrosie is.
KLEPPEN VOOR STUWEN EN SLUIZEN
Het lichte gewicht komt zeer van pas in verband met de
stabiliteit van schepen. Indien de toplast in staal te zwaar Aan de hand van foto 5 krijgt V een beeld van een klep,
wordt geeft aluminium uitkomst door de bovenbouw van zoals die bij vele waterwerken wordt toegepast voor de
een schip geheel in aluminium uit te voeren. Op foto 1
ziet U een stalen bovenbouw van .30 x 13 m. en met een
gewicht van 135 ton.
Foto 2 toont U een aluminium bovenbouw van 28 x 6 m
en met een gewicht van 11 ton. waaruit wel het grote verschil tussen staal en aluminium blijkt. Vooral voor schepen
die zijn bestemd om in ondiep water te varen is de toepassing van aluminium voor allerlei delen van het schip de
oplossing.
Naast het gebruik van aluminium op schepen worden aluminium produkten veelvuldig aangewend bij waterwerken.
Een industrie die zich met de verwerking van dit aluminium
bezighoudt is de A.V.I. van J. & K. Smit. De naam duidt
hier trouwens wel op want deze is voluit: Aluminium Verwerkende Industrie.
Dit bedrijf met 80 werknemers is in Krimpen a/d Lek gevestigd.
De nevenstaande foto's geven L nog een beeld van enkele
produkten uit het veelzijdige programma.
regeling van de waterstand. De getoonde klep heeft een
SCHAARBALKEN lengte van 8 m en is 1.45 m hoog.
Zo ziet L op foto 3 enige schaarbalken. Deze zijn zowel Voorts behoren o.a. tot het produktieprogramma:
bij de grote vaart als bij de binnenvaart de vervangers van speeltoestellen, schoorstenen van alle typen schepen, luiken,
railingwerk. masten, radarmasten en vloeren in machinede zware en bijna onhandelbare stalen balken.
kamers.
BOMSCHACHTEN Aan de hand van deze korte uiteenzetting hopen wij U een
beeld te hebben gegeven van onze A.V.I.. onmisbare schakel
op het gebied van aluminiumverwerking.
Verder bomschachten (foto 4). Nog steeds treft men onontplofte bommen en andere projectielen, stammend uit We-
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WERF GUSTO
HONDERD JAAR
Op 14 september 1962 werd
het 100-jarig bestaan van de
Werf Gusto gevierd. Men
zegt wel eens: grote gebeurtenissen werpen hun schaduw
vooruit. Het eeuwfeest van de
Werf was voor een van onze
medewerkers reeds half augustus j.1. aanleiding zijn
dichtader te laten vloeien met
ais resultaat het hiernaast
staande gedicht, waaraan wij
gaarne plaatsruimte verlenen.

-

1982

Wie eens rondvaart door de havens
En aanschouwt de grote kracht,
Die aan Nederland zijn welvaart
En zijn toekomst heeft gebracht.
Ziet in deze schone keten
Trots de werf „GUSTO" staan.
Die met haar bekwame leiding
Daarvoor alles heeft gedaan.
Om de naam der zaak te brengen
Tot zo'n grote wereldnaam.
Daarvoor moest de leiding zorgen.
Dat het alles goed kon gaan.
Nu, dat is dan ook wel merkbaar
Bij dit honderd-jarig feest.
Dat getuigt van grote daden
En van ondernemingsgeest.
Op de grote wereld-zeeën
Leeft de naam der „GUSTO" voort.
Zelfs een eiland ging zij bouwen.
Dat nu steeds naar olie boort.
Ook aan vele grote schepen.
Baggermolens enzovoort,
Is de naam der zaak verbonden.
Zo leeft hier de toekomst voort.
Groots ligt deze toekomst open;
Daarom moedig voorwaarts gaan.
Steeds weer wendingen te geven
Aan het zakelijk bestaan.
Prachtig zijn de mooie jachten.
Die de zaak zijn uitgegaan.
Mag dit alles voortgang vinden
Voor ons aller voortbestaan.
Aan het slot van deze ode.
Rest hier nog een grootse taak,
Om profi'ciat te wensen
Aan de Heren van de zaak.
Mijnheren, mag dit feest dan.
Na een lange reeks succes.
Eindigen met 's „Heren Zegen",
Dat is verre weg het best.
September 1962.

.1

C. V. Riemens

Veiligheid
Dagelijks worden diverse gereedschappen vernield door
slordige of foutieve behandeling. De een brengt zo'n stuk
gereedschap onmiddellijk terug naar de plaats van herkomst, n.1. het magazijn, maar er zijn er ook, die na zo'n
vernieling van b.v. touw- of staalstrop, sluiting, ketting,
ladder, stellingplank, sleutel en noem maar verder op, deze
rustig laten liggen en een ander er voor laten opdraaien.
Ik las in het blad van „De Schelde", dat in een van de
gereedschapsmagazijnen een stuk gereedschap, onherstelbaar beschadigd, werd teruggebracht. Op de vraag, hoe
deze beschadiging was ontstaan, en of de betrokkene wel
wist wat de waarde van dit stuk gereedschap was, reageerde de betrokken werknemer op de volgende manier: „Wat
heb jij nu eigenlijk te maken met de oorzaak? Man, waar
maak je je druk om? En de waarde? Heb ik niks mee te
maken. Moet jij het soms betalen?" En dergelijke fraaiigheden meer.
Bij ons zijn dergelijke antwoorden ook wel eens gevallen.
Ik geloof niet, dat het allemaal zo kwaad gemeend is, maar
ik ben het toch wel met „De Schelde" eens als men zich

Met de bedrijfschool
naar de
bemetel-tentoonstelling
Het was woensdagmorgen, 20 juni 1962, de dag waarop
ik op excursie zou gaan. Het was miezerig weer. maar ik
sprong toch maar meteen uit mijn bed, ging me wassen,
eten, jas aan en naar de Gusto. De ochtend was gauw voorbij en het was 12 uur vóór ik het wist. Gauw naar huis,
wassen en andere kleren aangetrokken, daarna eten en toen
weer naar de zaak.
Er stond al een mooie bus van „De Snelle Vliet" klaar, die
ons naar de Haagse Houtrusthallen bracht. Er was daar
heel wat te zien, o.a. een model van een Fokker-straalverkeersvliegtuig en een tankmodel van de Koninklijke
Landmacht.
Ook zagen we de Veiligheidsafdeling van de heer Monnikhof; verder kwamen we de heren Koudstaal en Bruinsma
nog tegen. Nadat we de gehele tentoonstelling bekeken
hadden reden we naar Scheveningen, waar we de nieuwe
pier op gingen. Vanwege de regen was het er niet druk.
Tegen half vijf gingen we weer naar de bus. Maar we wa-

daar afvraagt of het nu wel nodig is, dat in ieder bedrijf
zulke enorme bedragen aan gereedschap moeten worden
uitgegeven.
Wanneer we deze vraag stellen zitten we meteen midden in
het vraagstuk, dat allerwege de belangstelling zou moeten
hebben van een ieder, zowel van degenen, die met het gereedschap moeten werken als van het leidinggevend personeel. Tussen het personeel, dat het gereedschap hanteert
en de bestede bedragen staat de afdeling, die er voor te
zorgen heeft, dat de kosten, die worden besteed aan vernieuwing, reparatie enz., binnen redelijke grenzen worden
gehouden. Juist hier krijgen we zo sterk te maken met het
„kostenbesef". Het is dan ook begrijpelijk, dat het voor
die afdeling van het grootste belang is, dat bij het personeel, dat verantwoordelijk is voor de beschikbaarstelling van
het gereedschap, inderdaad kostenbesef aanwezig is. Zowel
ten aanzien van nieuw gereedschap als ten aanzien van de
reparatie en het onderhoud ervan.
Het kostenbesef moet echter niet alleen aanwezig zijn bij
het personeel van de magazijnen, maar ook bij de Directie,
bij het leidinggevend personeel en bij degenen, die het gereedschap dagelijks gebruiken. Het niet goed gebruiken en
onderhouden van gereedschap kost niet alleen kapitalen,
maar is tevens vaak de oorzaak van ongevallen. Gereedschap, goed bewaard, voorkomt ongevallen voor U en Uw
maat. Werk Veilig!
J. O. M.

ren de straat nog niet uit toen we tot de conclusie kwamen, dat we twee jongens vergeten waren. (Natuurlijk van
de Machinebouw!) Nadat we die opgehaald hadden, gingen we met een grote omweg naar Schiedam. In Maassluis
stapte de heer Meerman uit, omdat hij daar toch vlak bij
huis was. Maar ook zonder hem verliep de rest van de
tocht prima en het was zeker zes uur, toen we voor de
poort van de Werf Gusto uitstapten. We hadden een mooie
middag gehad.
L. Bos

BEMETEL-EXAMEN
Het verheugt ons te kunnen mededelen, dat bij de in de
maand juni 1962 gehouden Bemetel-examens de volgende
leerlingen van de Werf Gusto zijn geslaagd:
F. L. Krowinkel voor machinebankwerken;
L. van Walsum voor machinebankwerken;
H. Th. van Veen voor draaien;
H. van Rij voor scheepsbeschieten;
W. H. van der Linden voor ijzerwerken-afschrijven.
H. van Rij legde het uitgebreid Bemetel-examen af.
Onze hartelijke gelukwensen aan de geslaagden!
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Jubileum J. Th. NIeuwenhuis
De heer J. Th. Nieuwenhuis werd, vergezeld van zijn echtgenote, op 8 augustus 1962 door de Directie ontvangen ter
gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband bij de Werf
Gusto. Hij werd toegesproken door de heer Mr. H. Smulders, die er aan herinnerde dat de jubilaris vijf en twintig
jaar geleden in dienst werd genomen voor het wegwerken
van een achterstand, die toen in de administratie van de
afdeling Staalbouw was ontstaan. Er moesten toen nog belangrijke bedragen met de opdrachtgevers worden verrekend en met de afdoening van die zaken werd de heer Nieuwenhuis belast. Hij heeft dit werk en ook al het andere
werk, dat hem in de loop der jaren werd opgedragen, met
grote nauwgezetheid en vol ijver verricht. Spreker wees er
vervolgens op, dat de heer Nieuwenhuis ook nog op ander
terrein zich voor de Werf en haar personeel verdienstelijk
heeft gemaakt, n.1. als voorzitter van de Personeelsvereniging-

Spreker dankte de heer Nieuwenhuis voor hetgeen hij in
de afgelopen vijf en twintig jaren voor de Werf Gusto heeft
gepresteerd en wenste hem van harte geluk met zijn jubileum. Vervolgens speldde hij hem het zilveren Gusto-insigne op en overhandigde hem een gouden horloge en een geschenk onder enveloppe.
Namens de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en
Handel reikte de heer Smulders de jubilaris het vererend
getuigschrift van deze Maatschappij en de bijbehorende zilveren legpenning uit. Aan Mevrouw Nieuwenhuis, die haar
echtgenoot zo dikwijls ten behoeve van de Werf heeft moeten afstaan, bood de heer Smulders een doos bonbons aan.
Hierna werd de koffie gebruikt en werd nog nagepraat over
tal van voorvallen, die zich in de laatste vijf en twintig jaar
hebben voorgedaan. Ten slotte werd nog een bezoek gebracht aan de modellenzaal.

mm

rissen — en daarmede bedoelen wij degenen, die destijds
GUSTO-INSIGNE VOOR JUBILARISSEN een
oorkonde hebben ontvangen en geen insigne — geHet is algemeen bekend, dat de werknemers, die 25, 4 0 of
50 jaar in dienst van de Werf zijn, bij hun jubileum resp.
het zilveren, het verguld-zilveren of het gouden Gustoinsigne ontvangen. Er zijn evenwel werknemers, die gejubileerd hebben en toch niet in het bezit van het Gustoinsignc zijn. Hoe kan dat?
Vroeger ontvingen de jubilarissen een oorkonde van de
Werf. Op een gegeven ogenblik is die oorkonde afgeschaft
en is het insigne ingevoerd. Nu is door de „oude" jubila-

vraagd of zij alsnog in aanmerking zouden kunnen komen
voor het insigne. Dat kan!
Degenen, die gejubileerd hebben vóór de instelling van
het Gusto-insigne en toch op het bezit daarvan prijs stellen,
kunnen zich opgeven bij de Maatschappelijk Werkster, Mevrouw Bebelaar, en wel vóór I november 1962.

Deze regeling geldt uitsluitend voor degenen, die thans nog
in actieve dienst van de Werf Gusto werkzaam zijn.
(0)
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IN DIENST GETREDEN:

23-7-1962
27-7-1962
27-7-1962
1-8-1962
1-8-1962
1-8-1962
1-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6-8-1962
6- 8-1962
7- 8-1962
10-8-1962
10-8-1962
10-8-1962
13-8-1962
13-8-1962
15-8-1962
15-8-1962
17-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
20-8-1962
27-8-1962
27-8-1962

J. V. d. Laan, volontair S.B.
D. Martinez Rodriguez, montagewerker Staalb.
M. Molina Fernandez, montagewerker Staalb.
J. M. Groot, volontair S.B.
M. P. van Rijnsbergen, revolverdraaier M.B.
Mej. M. N. Robart, kantoorbediende Proj.
Bur.
J. Verhoef, tekenaar Tekenkr. S.B.
G. J. Pepping, volontair S.B.
H. G. J. Tromp, volontair Onderh.
J. M. Kanis, volontair Onderh.
R. Wensing, volontair S.B.
J. van Berkel, volontair S.B.
J. M. V. d. Tuin, leerl. plaatwerker S.B.
H. C. Elshof, leerl. bankwerker M.B.
F. P. A. v. d. Poel, leerl. modelmaker M.B.
A. J. de Jong, montagewerker Staalb.
A. Romero Gomez, plaatwerker App. B.
J. M. Saro Cuesta, plaatwerker App. B.
T. Gonzalez Cueto, plaatwerker App. B.
A. F. W. Meijer, leerl. ijzerwerker S.B.
J. G. Schiermanni, leerl. koperslager M.B.
C. A. van Stijn, kantoorbediende Postafd.
Mej. A. A. Weber, kantoorbediende Holl. afd.
R. Martinez Haro, plaatwerker App. B.
A. Lissenberg, leerl. modelmaker M.B.
G. W. J. van Bueren, leerl. scheepsbeschieter
S.B.
N. C. Peek, leerl. scheepsbeschieter S.B.
J. W. van Grootveld, leerl. scheepsbeschieter
S.B.
L. Schwagermann, leerl. scheepsbeschieter S.B.
J. H. v. d. Ree, leerl. koperslager M.B.
J. V. d. Akker, leerl. draaier M.B.
J. H. van Alphen, leerl. draaier M.B.
A . L. van Doorn, leerl. scheepsbeschieter S.B.
C. K. de Wild, kotteraar M.B.

UIT DE MILITAIRE DIENST TERUG:

66-8-1962 R. C. van Hagen, ijzerwerker S.B.

Uit ons midden

GEHUWD:

26-6-1962 A. de Ruyter met J. W. Schiereck
12-7-1962 L. Romijn met C. Prein

GUSTO-KAMP 1962

GEBOREN:

20- 7-1962 Maria Adriana, dochter van J. W. Schiereck
en M. P. Schiereck-Terreehorst
21- 7-1962 Comelis, zoon van L. Velthuizen en A. Velthuizen-van Wingerden
11-8-1962 Adrianus, zoon van C. Stolk en W. StolkBeijerling
68

(0)

Op maandag, 6 augustus j.1. zijn we precies om acht uur
vertrokken van het Schiedamse postkantoor met een groep
van 30 jongens van de Bedrijfsschool en de leiding, bestaande uit Mevrouw Bebelaar en de heren Venema en
Heutz. Zonder dat wij er erg in hadden waren wij bij ons
vacantiecentrum, de „Katjeskelder" aangekomen, waar we
een kopje koffie aangeboden kregen. Na de koffie gingen
we ons dagverblijf opzoeken; daarna gingen we op zoek
naar de slaapzalen. We zochten zo gauw mogelijk een behoorlijk bed uit, want er waren ook slechte bij. Dan volgde
het uitpakken van onze bagage en dan weer naar het dagverblijf om te eten.
Na het eten zijn we naar het dorp (Oosterhout) gegaan. We
hebben ons daar bij het stadhuis verzameld, want er waren
er bij met een behoorlijke gang, maar ook met een „Coolsingel-gangetje". Toen we er allemaal waren, zijn we naar
een ijsbar gegaan, waar we een consumptie gingen gebruiken. Nadat we daardoor allemaal opgefrist waren, werd er
een flinke wandeltocht ingezet naar het kamp. Daar kwamen we uitgehongerd aan. Het eten smaakte dan ook best.
Na het eten waren wc vrij.
Dinsdagmorgen hebben we een voetbalwedstrijd gespeeld,
die in een gelijk spel eindigde. Na het eten zijn we naar
Breda gedaan. Dat was een flinke wandeltocht, waar we
lang over deden. De afspraak was, dat we in Breda allemaal een consumptie zouden krijgen, maar alle snackbars
waren zodanig bezet, dat er nergens plaats voor een groep
van 30 man was te vinden. Dus kregen we allemaal geld
voor een consumptie en konden nu zelf een snackbar gaan
uitzoeken. Na het eten waren we weer vrij en konden we
gaan dansen in de cantine of gaan kaarten in ons dagverbUjf.
Woensdagochtend waren we al vroeg uit de veren voor een
bustocht naar België. We reden om tien uur de weg op
naar Antwerpen, waar we wat door de drukste straten hebben gereden. Toen ging het verder in de richting Gent. Het
lunchpakket, dat we hadden meegekregen, werd onderweg
verorberd. In Gent hebben we enkele excursies gemaakt,
die om vier uur waren afgelopen. Toen nog tot vijf uur vrij
de stad in. Om vijf uur vertrokken we naar Brugge. Brugge
is een heel mooie stad, die we per autobus bekeken hebben,
aangezien er nergens plaats was om te parkeren. Van
Brugge zijn we doorgereden naar Breskens, waar we op
een moderne veerboot de Westerschelde overgingen naar
Vlissingen. De tocht ging verder naar Middelburg. Daar zijn
we uitgestapt en gaan eten. Na het eten nog even de stad in
en toen weer verder. Naar Oosterhout, naar de Katjeskelder,
waar we tegen elf uur aankwamen.

Donderdagmorgen zouden we weer gaan voetballen, maar
toen we op het veld aankwamen, was de helft van de jongens zoek. We hebben toen maar een paar kleine partijtjes
gekozen en de wedstrijd eindigde weer in een gelijk spel.
Daarop gingen we weer naar het kamp terug, waar we na
het eten hoorden, dat we 's middags vrij zouden zijn. Iedereen zocht zijn eigen weg; er waren jongens, die naar het
zwembad gingen, anderen kozen de weg naar Oosterhout,
Breda of Tilburg. Vooral Tilburg was erg aantrekkelijk,
omdat daar kermis was. 's Avonds om negen uur waren er
grote „smokkeltochten" op touw gezet, die goed geslaagd
zijn, en tot elf uur duurden. Want op dat tijdstip kwamen
we tot de ontdekking, dat we verdwaald waren en ondanks
veel gezoek waren we toch om half twaalf allemaal weer
in het kamp. Om twaalf uur gingen de jongens onder leiding van de heren Venema en Heutz een tijdrit maken. De
eerste jongens werden om twaalf uur losgelaten en waren
binnen de zeven minuten weer thuis. Dat was zeer snel,
aangezien de leiding er twee en een half uur over gedaan
had!
Vrijdagochtend zijn we met ons allen koffie gaan drinken in
een aan de weg gelegen café, waar meteen het billard bezet
was en de grammofoonplaten werden gedraaid. Ongeveer
twaalf uur zijn we naar het kamp teruggegaan, waar het
eten al klaar stond. Na het eten kregen we de keuze tussen
een spel gaan doen of ergens naar toe gaan. De keus viel
op het spel. 's Avonds hebben we met toestemming van de
boswachter een voortreffelijk kampvuur gemaakt. Daar
werden liedjes gezongen en werd door de heer Venema een
zeer spannend verhaal verteld, waarvan we allemaal onder
de indruk kwamen. Na het kampvuur goed gedoofd te hebben, zijn we naar het kamp teruggegaan. Daar zijn we direct in bed gekropen, want de volgende morgen zouden we
vroeg moeten opstaan.
Zaterdag zijn we eerst koffie gaan drinken in hetzelfde café, waar we vrijdag ook al geweest waren. Om één uur was
het tijd om de terugreis aan te vangen. We gingen eerst naar
hotel „Boslust", waar we een diner aangeboden kregen.
Tijdens dat diner hebben we aan Mevrouw Bebelaar een
geschenk aangeboden en haar bedankt voor de prachtige
week, die we gehad hadden. Om half vier kwam de bus
aangereden en konden we instappen. Er was n.1. een groep
vrijwilligers, die eerder naar het kamp was gegaan en daar
onze bagage had ingeladen. Toen ging het naar Schiedam,
waar we om zes uur aankwamen. Daar gingen we uit elkaar en zo gauw mogelijk naar huis.
Einde Gusto-kamp 1962.
W. Westdijk
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De Europese Economische Gemeenschap en de ontwikkelingslanden

Verenigde Staten

Langzaam maar zeker vloeien de zes economieën van de
landen van de Europese Gemeenschap tezamen. Het is een
moeilijk proces en soms heeft degene, die geboeid wordt
door dit grootste project uit de geschiedenis van WestEuropa, wel eens de indruk dat men een stap voorwaarts
en dan weer twee stappen achterwaarts doet. Maar laat de
schijn niet bedriegen; elke dag komt de eenwording van
West-Europa een stapje dichterbij. Waarom? Omdat men
staat te springen c m een stukje van zijn eigen nationaliteit
prijs te geven, om concessies te doen? Zo is het niet. De
reden is dat de Europeanen, die eeuwenlang de strijdbijl
tegen elkaar hebben opgenomen eindelijk zover zijn gekomen, dat zij inzien dat dit werelddeel tot samenwerking moet
komen wil het niet tenondergaan in de strijd tussen Oost en
West, tussen Rusland en Amerika. Tussen deze twee giganten in ligt West-Europa, nog steeds een van de rijkste
bronnen van cultuur en intellect.

Wij leven nu nog in een periode van de kinderziekten. Wij
hebben er al heel was achter de rug. Er is bijvoorbeeld
overeenstemming over het voeren van een gemeenschappelijk mededingingsbeleid en een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zware onderhandelingen zijn eraan voorafgegaan, maar men wilde het eens worden. Dat is nu het grote
verschil met vroeger. Er is de wil om samen te werken.
Anders hadden de ministers van de zes landen in de periode
rond de jaarwisseling niet 200 uur vergaderd om tot overeenstemming te komen over die twee moeilijke aangelegenheden. Maar er staan nog meer problemen te wachten.
Een gemeenschappelijk energiebeleid, harmonisatie van belastingwetgeving, een gemeenschappelijk vervoerbeleid. Er
wordt gestudeerd over de vraag hoe de landen tezamen een
conjunctuurpolitiek kunnen voeren en of er misschien één
munteenheid zal moeten komen. Problemen, die niet van
de ene op de andere dag kunnen worden opgelost, maar de
kans is toch wel heel groot dat wij eens — of misschien
onze kinderen — kunnen spreken over de Verenigde Staten van Europa.

Harde les

Crises en oorlogen, waarvan de laatste ons op de rand van
de afgrond heeft gebracht, hebben de volkeren van WestEuropa harde lessen te leren gegeven. Die lessen zijn ter
harte genomen. Nu zijn we dan zover gekomen dat zes lan- Leren lopen
den — en straks misschien ook Engeland, Denemarken,
Ierland en Noorwegen — aan één tafel zijn gaan zitten om Maar niet alleen West-Europa is in de smeltkroes, de hele
samen te werken aan een verhoging van de welvaart, die wereld is in beweging. In Afrika en Azië zijn de koloniën
voor allen zal gelden, en aan een gemeenschappelijke po- onafhankelijk geworden. Ook daar een moeilijk proces van
opbouw en het zoeken naar een eigen gezicht. Maar toch,
litiek.
er is één groot verschil. West-Europa is een hoog ontwikkeld
gebied en de jonge onafhankelijke staten staan nog helemaal
aan het begin van hun ontwikkeling. Daarbij zullen ze moeten worden bijgestaan, want alleen kunnen ze dat niet. De
vraag is hóe moeten deze landen worden bijgestaan. Als
westerlingen hebben wij daarvoor een zware verantwoordelijkheid vooral omdat voorkomen moet worden dat deze
landen ten prooi vallen aan een systeem, dat hen in feite
zou degraderen tot een bijwagen van het communisme.
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Wij dienen er dus voor te zorgen dat die landen werkelijk
onafhankelijk zijn en zich kunnen ontplooien. Een land is
alleen onafhankelijk wanneer het economisch op eigen
benen kan staan, wanneer het zichzelf kan bedruipen.
De moeilijkheid is dat zulks met de meeste jonge staten in
Afrika en Azië niet het geval is. Dit is een gevolg van het
feit. dat de grenzen van deze landen min of meer een toevalligheid zijn. het gevolg zijn van staatkundige verhoudingen, die zij zelf niet in de hand hebben gehad omdat zij
immers aanvankelijk koloniën waren. Vele van die landen
vormden vroeger een onderdeel van een koloniaal rijk,
waarin centraal kon worden vastgesteld wat elk van die
koloniën zou produceren. Veelal bestond niet de noodzakelijkheid om in een kolonie naar een grote reeks van produktiemogelijkheden te zoeken, die wellicht in andere koloniën
van dat rijk voor het oprapen lagen.

Bodemrijkdom

Het resultaat hiervan is geweest, dat een kolonie vaak een
of enkele produkten voortbracht. Bananen of suiker of
cacao of thee. etc. Er waren in feite niet veel koloniën,
die een brede economische basis hadden. Een van de weinige
voorbeelden is Indonesië, dat door zijn enorme uitgestrektheid en zijn gevarieerde bodemstructuur tal van produkten
voortbrengt. Maar landen als bijvoorbeeld de Centraal
Afrikaanse Republiek. Mali. Tschaad. Senegal, Togo. om
er maar enkele te noemen, moeten het hebben van enkele
voortbrengselen omdat de bodemrijkdom nu eenmaal geheel anders is.

Associatie met E.E.G.

Toen al die voormalige koloniën hun onafhankelijkheid
kregen gingen overal weliswaar de vlaggen in top, maar de
economen en de financiële experts wisten dat zij alleen
werkelijk onafhankelijk konden zijn wanneer zij een economische reden van bestaan zouden kunnen verwerven.
Dat wil zeggen, een bredere economische basis zouden
moeten leggen teneinde de ontwikkeling van hun land
niet afhankelijk te doen zijn van een of enkele produkten
en in staat te zijn een tegenslag - misoogst, prijsdaling, etc. op te vangen zonder aan de grond te raken. Verschillende
van deze landen - de vroegere Franse en Nederlandse gebieden bv. - zijn geassocieerd met de E.E.G. Die associatie
vond plaats in een periode toen zij nog niet onafhankelijk
waren. Zij kunnen nu nog profiteren van speciale regelingen, die voor hen waren ontworpen en waardoor zij
een preferentie hebben op de Euromarkt. Die overeenkomst loopt op 31 december van dit jaar af. Op welke
wijze moet de overeenkomst met die nu onafhankelijk
geworden landen worden voortgezet? Dat is de vraag waarvoor de E.E.G. zich geplaatst ziet.
In een volgend artikel zullen wij een overzicht geven van de
meningen, die hierover in de boezem van de Europese Economische Gemeenschap bestaan en wat de politieke consequenties zijn van deze meningen.

We willen nog graag een exemplaar van die tekening
maar dan zonder melk en suiker!

hebben,
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FERME JONGENS,

horizon, het zijn belevenissen en vaak héérlijk-spannende
en geromantiseerde avonturen. Voor een paar uurtjes. We
STOERE KNAPEN, zien
onszelf daar niet terechtkomen en denken beslist ook
niet eventjes aan diegenen die voor korte of lange tijd aan
FOEI HOE SUFFEND STAAT GIJ DAAR! de
Noordsingel in Rotterdam, de Amstelveenseweg in Amsterdam, de koepel in Haarlem of in een van de andere gevangenissen in Nederland verblijven. Behalve door een kleine groep van mensen, hun familie en hun celbezoeker,
wordt er door weinig mensen buiten de gevangenis nog gedacht aan de gestrafte als het vonnis eenmaal gevallen en
Foei, hoe suffend zit gij daar, zouden we kunnen zeggen en onherroepelijk is geworden. Voor de krant levert hij geen
daarbij denken aan allen die na het plegen van enigerlei nieuws meer op, tenzij hij kans ziet een nieuw strafbaar
strafbaar feit in een van onze Nederlandse gevangenissen feit te plegen, maar U weet zelf uit Uw krant dat dit slechts
terecht kwamen. Wel wordt hun in werkelijkheid weinig bij uitzondering gebeurt!
tijd overgelaten om te suffen, maar ik denk hierbij meer
aan het feit dat de bewoners van de gevangenissen afgesloten zijn van het normale maatschappelijke leven buiten
hun muren. Ze horen er natuurlijk wel over omdat ze kranten lezen en van tijd tot tijd bezoek krijgen, maar ze hebben er geen invloed op, ze staan er buiten. Ze suffen.
„Juist goed", zegt U misschien? De man die dat bepaalde
feit pleegde moet maar flink lang worden opgesloten, moet
misschien maar voorgoed uit onze maatschappij blijven? Het
De ontslagdatum...
is de vraag of dat helpt. We vormen ons een mening over
het lot dat deze of gene misdrijfpleger beschoren moet zijn, Voor iedere gevangene in Nederland, die geen levenslange
speciaal in die periode waarin uitvoerige verslagen in de straf opliep, is er een datum waar hij naar uitkijkt: de ontkranten verschijnen van de voorgeschiedenis, de achter- slagdatum. Hij leeft ernaartoe, soms met grote spanning,
grond en de oorzaak van een bepaald misdrijf en daarnaast soms met angst voor de ontvangst die hem wacht. Kritisch
van de toekomstverwachtingen die men van de bedrijver ten aanzien van eigen vermogen zich straks aan te passen.
heeft. In zulke perioden denkt men af en toe aan de gevan- Soms is hij enige jaren uit de maatschappij weggeweest en
genissen.
U, die gedurende die jaren alles van dichtbij heeft kunnen
meemaken, kunt zich bijna niet voorstellen hoe snel onze
maatschappij verandert en wat dat betekent als je je er opnieuw in moet vestigen en bezorgd bent dat iedereen op je
voorhoofd ziet staan dat je uit de gevangenis komt. Op dat
moment krijgen we allemaal met hem te maken.

Aan de Noordsingel
Natuurlijk komt men ook in aanraking met het begrip gevangenis als men er via het bioscoopscherm een bezoek
brengt. Dan blijft het meestal ver buiten onze werkelijke

Nationale
ReclasseringsDagC=

...En daarna
Wij vormen namelijk die maatschappij waar hij in terug
moet. Wil hij zich weer leren aanpassen aan die eisen ervan, wil hij zich re-classeren, dan heeft hij onze hulp nodig.
Die kan bestaan uit een baan in Uw bedrijf, een vriendelijk
woord tegen een nieuwe collega, het schenken van vertrouwen, het geven van een kans in de ruimste zin van het
woord. De reclassering wil hem behulpzaam zijn bij zijn terugkeer maar kan alleen werkelijk slagen met Uw hulp,
met Uw bereidheid de man weer te accepteren op zijn nieuwe plaats in onze maatschappij. En ook: met een financiële
bijdrage op de dag van de collecte voor het werk van de
reclassering. Dan kunnen we aansluiten op onze titel en
zeggen: Kom dan jongens, en vaar mee!
Cath. Harders

BAGGER
BABBEL
"Op de bres staan" heeft in onze taal een zeer gunstige
betekenis.
Wij staan op de bres voor vrijheid, voor hogere lonen, voor
lagere tramtarieven, voor de wielersport of soms voor
onze Papoeavrienden.
Uzelf staat natuurlijk ook veelvuldig op de bres. voor ongetwijfeld lofwaardige zaken.
Doe dit echter niet wanneer u in de put zit. want het zal
u een nat pak kosten.
De put, het zij onze aandachtige lezers gezegd, is een baggerwerk in uitvoering en als er "bres gebaggerd" wordt
is dit het wegbaggeren van de boven de waterspiegel uitstekende grond. Het invallen van de bovengrond als deze
ondergraven wordt heet dan ook "bressen".
Wijzelf staan pal op de bres voor onze Nederlandse taal en
wensen niet dat hieraan gebrest wordt.
Overigens herinneren wij ons een oud-oom. een gepensioneerde schoolmeester, die zich in zijn late levensavond ten
doel stelde een woordenboek samen te stellen van alle
woorden die niet in andere woordenboeken voorkomen. In
onze kinderogen was hij een heldhaftige figuur, omdat hij
bij zijn fanatieke naspeuringen zich niet ontzag wat duistere
gelegenheden te bezoeken om daar de vreemde woorden die
hem ter ore kwamen ongemerkt op zijn manchet te krabbelen.
Hij had in ons wereldje van de baggerbouw een werkterrein
met minder ontberingen kunnen vinden: voor wie de moeite

neemt het oor te luisteren te leggen liggen de wonderlijke
uitdrukkingen voor het oprapen.
Zo kan men bij de bouw van een hopperzuiger veelvuldig
horen spreken over de kippekooi. In onze kennissenkring
hebben wij dan ook dikwijls gesproken over het comfort
aan boord van moderne sleepzuigers. waar de bemanning
niet slechts geraniums en zangpietjes kweekt, maar zelfs
kippen houdt. Thans is echter uit gewoonlijk goed ingelichte bron meegedeeld: "De kippekooi is een hol gedeelte
in het laadruim van een baggervaartuig met hodemkleppen.
Dit holle gedeelte ligt in de langsrichting in het midden van
de beun. aan weerszijden waarvan zich de hodemkleppen
bevinden".
Uit dankbaarheid voor deze glasheldere uitleg wilden wij
onze informant verrassen met een scherp vraagje: "En waar
zit het hennegat dan precies?" Maar nee. het hennegat
blijkt op een schip de opening in de romp te zijn voor de
roerkoning.
Wij kennen natuurlijk het sneetje houtsnip, het sneetje
halfom en het sneetje champignons. Op een snijkopzuiger
hoort men dikwijls spreken over "het sneetje rechttrekken".
Wie nu denkt dat dit een verwijt inhoudt aan het adres van
de kok voor zijn slordige wijze van opdienen is er falikant
naast: de snee is de dikte van de laag grond die in één keer
wordt weggebaggerd, en "sneetje rechttrekken" is dus:
egaliserend baggeren.

OP EEN HOLLETJE NAAR MARSEILLE

2140 Mijl. de afstand tussen Kinderdijk (foto links) en
Marseille (rechts) via Oran.
De bij onze vennoot L.S.Z. gebouwde Danielle V. (CO 451)
ging na de proeftocht met bekwame spoed naar Marseille.

Met die "bekwame spoed" was het menens: de af.stand
werd in 144 uur afgelegd. De gemiddelde snelheid was dus
bijna 15 mijl per uur en dat is heel wat voor een 1400
tons coaster.
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GOA KLAAR VOOR OE REIS
Als een duikboot ging de Cn>a steeds dieper het water in. lyceum te Amsterdam. Zij waren aan boord verzeild geraakt
onder het geweld van het zand dat in een bijzonder hoog door een prijs te winnen in een door Verschure uitgetempo het laadruim vulde. Het stopsein werd pas gegeven .schreven opstelwedstrijd. De derde klassen van het lyceum
toen de hoppercapaciteit van 1500 m3 behoorlijk was over- zijn gedurende een jaar door Verschure geadopteerd geschreden. Het zand lag, alsof het met een mes was afge- weest.
streken, gelijk met de rand van de zetboorden. Iedereen De leerlingen bezochten het bedrijf, werden betrokken in
was het er over eens, dat hier een nummertje sleepzuigen allerlei activiteiten en weten nu iets van hetgeen in onze
ten beste was gegeven zoals je het niet elke dag ziet.
bedrijfstak te doen is. Zij schreven er een opstel over. De
Terwijl men er met welgevallen naar keek. zei een van de drie jongelui die met het beste resultaat uit de bus kwamen
bemanningsleden tot de loods: "nu kun je thuis vertellen, kregen een uitnodiging voor de proefvaart van de Goa.
dat je een schip met zand hebt gezien".
Aan boord vielen de jonge gasten op door hun serieuze
belangstelling voor het schip en het werk dat ermee werd
JUIST IETS MEER
gedaan. Weer zullen straks een paar jongelui met meer
Dit kleine stukje geschiedschrijving over de sleephopper- begrip en minder misverstand omtrent onze bedrijfstak
zuiger Goa (CO 455) typeert de sfeer, waarin ook het ove- de maatschappij ingaan.
rige deel van de proeftocht is verlopen. Het was een beproeving, waarbij voortdurend juist iets meer werd gegeven dan
de opdrachtgever had gevraagd. Met name gold dit voor de
resultaten van de tweede dag. De bemanning was toen aan
het .schip gewend en de "kleinigheidjes van het begin" waren
op de eerste dag verholpen. De vertegenwoordigers van de
klant, de Portugese regering, waren bijzonder tevreden. Zij
waren er zeker van, dat de zuiger het straks in Lourenco
Marqués, waar verscheidene werkobjecten wachten, uitstekend zal doen. Behalve sleepzuigen en lossen via bodemkleppen kan de Goa de opgebaggerde grond via de zelfleegzuiginstallatie naar een losplaats aan de wal persen. Bovendien bestaat de mogelijkheid, de lading in langszij liggende
bakken te pompen. Dit ziet men maar zelden bij sleepzuigers. De vereiste snelheid van 11 knopen werd royaal gehaald, bij extra belading.
PRILLE BELANGSTELLING

Tot de dartelste gasten die de beproeving meemaakten behoorden ongetwijfeld de drie leerlingen van de P.C. Hooft74

De "VIKRAM' en de beproevingen
De kranten stonden er vol van! U zult dus vast al wel gelezen hebben dat er op donderdag 23 augustus in Den
Helder 2 I.H.C.-zuigers lagen om daar in de buurt hun
krachten te tonen, terwijl op dezelfde dag een derde schip,
de Ri.sa Pauia gebouwd door vennoot Custo, eveneens op
proefvaart was op de Noordzee.
De zuiger Goa, gebouwd voor Portugese rekening, had hel
grootste gedeelte van het programma afgewerkt en lag
"s avonds in Den Helder afgemeerd toen de door J. & K.
gebouwde Vikram aan de andere zijde van de steiger
aanlegde.
Tijdens de tocht van de werf naar het Noorden was er al het
een en ander afgedaan. In de Rotterdamse Waalhaven was
het kompas gesteld, terwijl voor Hoek van Holland de
stuur- en manoeuvreerproeven waren verricht.
Al met al kon de daaropvolgende dag worden gestart met
baggeren en met de snelheidsproeven op de mijl in geladen
toestand. De beproevingen namen de gehele dag in beslag
en hadden een bevredigend verloop.
In de ochtenduren scheepten zich vele geïnteresseerden op
de Vikram in. Ze waren zodoende ook getuige van de

krachtsinspanningen van de Goa. die eveneens in de buurt
door het water ploegde.
"s Avonds, teruggekeerd op het oude plaatsje in Den Helder,
namen velen afscheid van schip en haar voorlopige bemanning om naar hun haardsteden weer te keren.
De daaropvolgende dag ging de Vikram over zee hui.swaarts
om tijdens die tocht de laatste punten van het programma af
te werken, nl. de duurproef en het kleppen.
Ook die reis werd voor velen een beproeving door de woelige zee. een beproeving waaraan bij het binnenvaren van de
Nieuwe Waterweg een einde kwam.
Naar Rotterdam varen nam toen nog een paar uur in beslag,
waardoor pas tegen 11 uur 's avonds in de Parkhaven kon
worden afgemeerd. De beproefde bemanning ging vermoeid
van boord en de Vikram ging de dag daarop in het dok voor
controle en voor de laatste verfbeurt.

BEPROEVJNCSPROCRAMMA CO 423 "VIKRAM"

10.00 uur: Baggerproeven. Hopper laden, legen en nog eens laden
met 2(XX) ton zand. Beproeven van hodemkleppen
12.00 uur: Snelheidsproeven over vastgestelde afstand met 2000
ton zand in laadruim:
2 x dubbele afstand hij 303 omw/min (Motor)
I X dubbele afstand bij 264 omw/min
1 X dubbele afstand bij 224 omw/min
19.30 uur: Terug in Den Helder

Woensdag
7.30 uur:
9.08 uur:
10.00 uur:
11.30 uur:
13.00 uur:
14.00 uur:

22 Auguslus
vertrek van Kinderdijk
passeren Koningsbrug te Rotterdam
compas stellen in Waalhaven
vertrek naar Hoek van Holland
ankerproeven bij Hoek van Holland
stuur- en manoeuvreerproeven. inclusief het maken
van draaicirkels voor- en achteruit
15.00 uur: vertrek naar Den Helder
23.00 uur: aankomst Den Helder
Donderdag 23 Augustus
.Snelheid- en baggerproeven
9.00 uur: Alle deelnemers inschepen te Den Helder

Als U dit verhaal onder ogen krijgt is de Vikram reeds
i)nderweg naar de plaats van bestemming. Bombay, waar
wij hopen dat zij voor haar eigenaren nog lang nuttig werk
zal kunnen doen.

Vrijdag 24 Augustus
10.30 uur: Vertrek uit Den Helder. Vier uur volle kracht proef.
Testen van instrumentarium en olieverbruik.
14.30 uur: Legen van het laadruim. Verder met lege hopper naar
Hoek van Holland
17.00 uur: Aankomst Hoek van Holland
22.30 uur: Aankomst Parkhaven Rotterdam
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A. TEROL
Organisator van reizen

"Het begon eigenlijk, toen je
na de oorlog overal van die
buurtverenigingen kreeg. Dat was
bij ons in "De Vijfhoek" ook
het geval. Ze maakten mij daar
leider van de boottochten. Ik
heb wel tochten georgani.seerd
waarbij 1100 mensen tegelijk de
boot ingingen. Het was onze bedoeling aan die tochtjes wat over
te houden. Dat lukte best omdat
we zelf de verkoop van de consumpties ter hand namen. Met
het geld dat we zo over hielden
gingen we dan met de kinderen
op reis.
Maar ja, hoe gaat dat met die
buurtverenigingen. Die van ons
werd meer en meer een speeltuinvereniging. Die heb ik trouwens zelf mee helpen oprichten.
Ze hebben nu op het Wilsonplein een pracht van een speeltuin!
Met de sroteren hebben we ook

wel reisjes gemaakt. Het begon
met twee dagen naar Limburg
en de laatste 7 jaar zijn we
steeds 9 dagen naar Oostenrijk
geweest. We gaan dan met zo
een 45 mensen in een bus en
Huub Schouten is altijd onze
chauffeur. Zijn vrouw is trouwens ook lid van onze club.
Op zo'n manier kan zij dan
eens met haar man mee op reis.
Financiën

Weet U dat ik alleen voor de
bus al ƒ 2300.— moet betalen?
Alhoewel, met de financiën bemoei ik me nooit zo erg. Dat is
het werk van mijn vrouw. Die
begint in september de spaarkaarten al uit te zetten en het
is enorm hoe ze altijd de eindjes
aan elkaar weet te krijgen. Van
het jaar heeft ze zelfs nog een
kleinigheidje weten over te houden. Daar gaan we nog een reuniefeestje voor houden, maar
daar weten de leden nog niets
van! Eigenlijk mag er niets overblijven.
Wij willen aan deze reizen niets
verdienen. Het is ons doel dat
ook de arbeider voor weinig
geld een mooie vakantie in hel
buitenland kan doorbrengen.
Oostenrijk

We zijn de laatste jaren altijd weer naar Oostenrijk gegaan
omdat het daar zo goedkoop is
en omdat we er zo gastvrij worden ontvangen.
Het ene jaar gaan we dan vanuit
Oostenrijk uitstapjes naar Italië
maken en we zijn ook al wel in
Zwitserland geweest.
Eten

.la. dat eten. Ik begin altijd met
tegen m'n mensen te zeggen:
"Jongens als je een Hollandse
pot wilt eten moet je maar met
vakantie naar Amsterdam gaan".
Maar ik weet wel dat ze niet
van knoflook houden... Daarom
stap ik bij een hotel altijd eerst
de keuken in en vertel ze wat ze
niet in het eten moeten doen.
.Soms komen ze me een uur voor
de maaltijd een lepel soep in
de mond stoppen met de vraag
of de Hollanders dit lekker zullen vinden. Nou ja. het is de
ene keer wat beter dan de andere
maar over het algemeen is
iedereen best tevreden. Zo'n enkele keer hebben we wel eens

lastige portretten in de bus. maar
die hoeven er niet op te rekenen,
dat ze ooit nog eens weer met
ons uit mogen. Kankeren? Nee.
dat is er niet bij. Ze krijgen de
kans niet. Er heerst altijd een
prima discipline en de mensen
zijn altijd weer op tijd terug bij
de bus. Elke dag moeten ze drie
plaatsen opschuiven. Zo komt
iedereen voorin, maar ook achterin te zitten. Z o is de jongste,
die dit jaar 13 was. net zo tevreden als de oudste, die 69 was.
Kijk maar eens wat een prachtige
kijker ik dit jaar van de groep
heb gekregen. En mijn vrouw
kreeg die mooie Zwitserse pop,
omdat ze dit jaar door ziekte
niet mee kon. Ze is nu weer
helemaal beter hoor.
D'r zit heel wat aan zo'n organisatie vast. Eigenlijk heb ik
daardoor het hele jaar vakantie.
In september begin ik m'n landkaarten al voor de dag te halen.
Ik zoek de plaatsen voor het
overnachten op. kien een mooie
route uit en schrijf de hotels aan.
Vaak moet ik dan eerst naar de
plaatselijke V.V.V.'s schrijven.
Vanuit Amsterdam krijg ik
meestal een hele stapel folders.
De chauffeur weet de weg wel
op de grote autowegen, maar
als we van die lange dagtrips maken dan moet ik hem
precies vertellen hoe hij moet
rijden. Dit jaar zijn we op de
Grossglockner geweest. En dat
zit allemaal in de ƒ 145.— die
zo'n reis kost.
De hobby van Bertus ierol. die
in de schoonmaakdienst
van
Conrad-Stork werkt, is voor een
beiatijtrijk deei ook iiet uitieven
van een ideaai. Wij hopen dat
deze kwieke reisieider. die je z'n
66 jaren heiemaai niet aanziet.
no!> veei van die reizen zai mogen
organiseren.

..In Holland kan je nergens zo lekker eten

