Dit blad is het personeelsorgaan van de
lndustrieële Handelscombinatie Holland,
gevestigd in Den Haag. Het verschijnt
iedere maand op de 1e woensdag na de
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den van de In I.H.C. Holland verenigde
bedrijven vindt gratis plaats. De Inhoud
is beschermd krachtens de Auteurswet.
Firma-redacteuren: G. Martens (Con
rad-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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reld een nieuwe generatie op het
toneel. Hoewel de "jonkies" eerst
nog in de veilige omgeving van
moeder eend verkeren, zullen zij
echter spoedig op eigen wieken
moeten varen.

Zo werd een koning in de put geholpen
"Let dan maar op, met die zuiger gaat het straks
net zo", beloofden de transporteurs.
Het was dus zeker de moeite waard, eens bij
Gorkum te gaan kijken, waar de tot zover over
het water versleepte zuiger op de wal zou worden
gezet. Daarna zou transport per auto - in ge
deelten - naar de zandput volgen, vijftien kilo
meter verderop.
Die put was het eerste werkterrein waar de CO
498, afgeleverd aan de aannemersmaatschappij
"De Zandpaal" te Schiedam, zijn kunsten zou
gaan vertonen.
Bok en blaadje
Daar bij Gorkum, in een schilderachtige bocht
In de schaftkeet naast de CO 498

De koning in de Mooie Nel

"Heb je wel eens een nijlpaard uit het water
zien klimmen?", vroegen de medewerkers van
Conrad-Stork, die het transport van de I.H.C.
Beaver King (CO 498) zouden verzorgen_
"In Artis en Blijdorp wel, maar in Afrika zijn
we sinds de vorige vakantie niet meer geweest",
antwoordden we voorzichtig, want meestal
wordt je vernaggeld wanneer ze zo beginnen.
34
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Op iveg naar de put

Eerst de kleine stukken

van het riviertje de Linge, was de CO 498 de
volgende dag aangekomen. De mannen die o�er
dat nijlpaard hadden gesproken, waren er ruet
bij. Wel was er de Conrad-Stork bank�erker
Schiffer, die echter zijn dierkundeboek thms had
gelaten en zakelijk vertelde, dat er straks een bok
;ou komen om de Beaver King op de wal te
zetten.
En schipper Van Noord van "De Za�_dpaal"
tuurde de horizon nog eens af om te k11ken of
die bok al in aantocht was.
Helaas, misschien had de bok onderweg het
groene blaadje ontmoet,_ waarvan het spreek
woord zegt, dat vooral be1aarde bokken daarvan
niet afkerig zijn.

ander gezien bij de beproevingen op de Mooie
Nel bij Haarlem. "Een vinnig raspaardje", was
het oordeel.
In de put
Toen de bok er eenmaal was, werd met voort
varendheid de hand geslagen aan de Beaver King,
die nu spoedig in gedeelten op vrachtauto's. lag
en putwaarts werd getransporteerd. De emgen
die ervan opkeken waren de stuurlui van de
kleine vrachtschepen, die de Linge bevaren. Zij
werden door bok en zuiger in een situatie ge
bracht, zoals men die wel kent op de Amster
damse grachten, wanneer een vrachtauto wordt
gelost. Maar met een beetje stuurmanskunst
oino
goed en zo kon al
b
b dat ook allemaal weer �
oauw worden begonnen met de hermontage van
de CO 498 in de zandput, die tevoren door drag
lines was gemaakt.
Waarmee de I.H.C. Beaver King, oftewel de
koning van onze I.H.C.-bevers, letterlijk in de
put was geholpen.
Hermontage in de put

1n handen van de bok

Hoe dan ook, bij de I.H.C. Beaver King was hij
nog niet. Daar stond tegenover, dat het wel mooi
weer was. Je kon erbij aan dek gaan zitten en wat
praten over het werk. De mannen die met de
King zouden gaan werken hadden van de pres
taties die de zuiger kan leveren al het een en
35

In het hol van de leeuw
De man in de machinekamer van de CO 488
legde er het gereedschap even bij neer en zei
dreigend: "weet je wel dat je hier in het bol van
de leeuw bent?" De fotograaf, die juist op een
met vet besmeerde rail was gaan staan, deinsde
er even van terug, wat hem gemakkelijk een
paar weken ongevallenwet had kunnen kosten.
Gelukkig werd hij nog net opgevangen door een
paar collega's van de eerste spreker. "Ja jongen,
zo gaat het als je op bezoek komt bij de afdeling
inbouw van Verscbure", zeiden ze.
De bedoelfog was toch goed geweest: "Geen
hond leest die verhaaltjes over tewaterlatingen
in Het Zeskant", hadden ze op de werf gezegd;
"meneer Hop zegt dit en meneer Hap zegt dat
en toen namen ze er nog eentje, nou, een mooi
verbaal, boor".
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De fotograaf had zich dit persoonlijk aangetrok
ken en bij de tewaterlating van de CO 488 ge
zegd: "dan ga ik meteen weg en dan kom ik over
een week terug, als het schip in 't water ligt en
jullie eraan werken". Aan het begin van dit ver
haaltje is al gezegd, boe het hem daarbij verging.

De "inwendige mens" van het schip
Het is allemaal toch nog goed afgelopen. De
afdeling inbouw van Verschure is bard bezig de
"inwendige mens" van de CO 488 te verzorgen.
Ladders, touwen, kabels en opschriften in krijt
(aansteker gevonden, terug te bekomen bij Over
mars, MK) markeren het beeld. Acrobatiek en
vakmanschap gaan hier hand in hand. "En wou
je daarover schrijven soms?" zeiden de inbou
wers, "nou, zeg dan maar dat de zon buiten
vaker schijnt dan hier binnen en als er soms
een collega van je in de buurt is met een kratje
pils op z'n nek mag die ook beneden komen".
De fotograaf, nog steeds een beetje glibberend
vanwege het vet aan zijn schoenen, wilde alles
wel beloven - het zal toch wel een tijdje duren
voordat ik bier terugkom, dacht hij zeker. Maar
dat stukje over de inbouw was er nog steeds niet.
Een van de inbouwers sprak daarover tenslotte
het verlossende woord: "we moeten helemaal
geen stukje", zei hij; "we vinden 't al mooi
genoeg dat jullie bier je nek zijn komen breken
en ga nou maar gauw weer weg, anders komt
het schip niet op tijd klaar en dan hebben wij het
gedaan".
Mocht het laatste plaatje van de fotograaf (op
sluitingstijd afnokkende man met hoofd boven
dek) dan alstjeb]ieft een misser zijn?

. UIT ONS J\ilIDDEN
In dienst getreden:
17-3-'64
23-3-'64
23-3-'64
23-3-'64
25-3-'64
25-3-'64
27-3-'64
31-3-'64
31-3-'64
31-3-'64
31-3-'64
31-3-'64
1-4-'64
2-4-'64
6-4-'64
6-4-'64
6-4-'64
6-4-'64
6-4-'64
13-4-'64
13-4-'64
15-4-'64
20-4-'64
20-4-'64
20-4-'64
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N. Hitajahubessy, hulpbankw. MB.
P. H. van Orschot, lasser SB.
M. Acosta Guerrero, slijper SB.
A. v.d. Stoep, pijpfitter St. B.
F. Lorente Linares, kraanrijder SB.
L. Degenaars, transporteur SB.
R. Zurita Mendez, bankwerker MB.
Mej. C. W. IJben, kantoorbed. Corr.
P. J. Kerkhof, montagewerker St. B.
J. Krijnen, montagewerker St. B.
P. J. H. Meijeren, montagewerker
St. B.
K. J. Baartman, bankwerker Onderh.
W. Roubos, montagewerker St. B.
W. F. Panday, bankwerker MB.
G. Donks, ll. tekenaar TKB.
C. Venegas Portello, brander SB.
M. P. Maarseveen, pijpfitter St. B.
G. Wieser, pijpfitter St. B.
A. J. P. Kerkhof, montagewerker
St. B.
D.Fernandez Checa, bankwerker MB.
P. den Boer, baas MB.
J. B. Arends, montagewerker St. B.
Mej. J. M. de Jong, kantoorbed. Holl.
B. de Man, montagewerker St. B.
C. de Groot, montagewerker St. B.

Terug uit militaire dienst:

Hierdoor betuig ik, mede namens mijn echtge
note, mijn hartelijke dank aan de Directie, het
Dorusfonds, het Fonds SB-CB, chefs, bazen en
collega's voor de gelukwensen en de geschenken,
die ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienst
verband bij de Werf Gusto mocht ontvangen.
C. T. van Knotsenburg.
Gaarne betuig ik, mede namens mijn echtgenote
en mijn kinderen, langs deze weg mijn hartelijke
'dank aan de Directie, chefs, collega's en alle an
deren, die door hun blijken van belangstelling
en geschenken de dag van mijn gouden dienst
jubileum tot een onvergetelijke hebben gemaakt.
C. H. Bode.
Aan de chefs, bazen en collega's betuig ik hier
door mijn hartelijke dank voor de gelukwensen,
bloemen en cadeau's, die mijn vrouw en ik ter
gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk hebben
mogen ontvangen.
H. Bakker.
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van belangstelling en de ge
schenken, die wij ter gelegenheid van ons huwe
lijk mochten ontvangen.
A. C. J. Magielse.
J. W. Magielse-Schepen.

31-3-'64 C. L. v. Vliet, laboratoriumbediende.
6-4-'64 M. G. Wiegman, draaier MB.
IN MEMORIAM R. H. LANGMAN.

Bevorderingen:
1-5-'64 C. Schot, onderbaas MB.
1-5-'64 A. Struik, onderbaas MB.
1-5-'64 A. L. P. Evers, onderbaas MB.

Gehuwd:
2-4-'64 A.C. L. Magielse met J. W. Schepen.

Geboren:
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12-4-'64 Mirella Jolanda Cosimo, dochter van
C. Tomai en K. Tornai-Gerrets.

3i

(0)

Op 7 april 1964 bereikte ons het ontsteJJende
bericht, dat vrij plotseling op 66-jarige leeftijd
was overleden onze oud-medewerker en collega
de beer RUOOLPH HERMAN LANGMAN.
Tot aan zijn pensionering was hij werkzaam als
constructeur bij ons bedrijf te Geleen. Door zijn
grote en veelzijdige ontwikkeling was hij de steun
en toeverlaat, ook na zijn pensionering, van
menig jeugdige coJJega, die bij zijn studie nimmer
vergeefs een beroep deed op de grote kennis van
de heer Langman.
Ons medeleven gaat uit naar zijn enige zuster,
die wij de kracht toewensen, dit verlies te dragen.
De heer Langman zal in onze gedachten voort
leven als een goed medewerker en een prettig
coJJega.
Hij ruste in vrede.
Geleen, 9 april 1964.

De bedrijfsschool en het voetbaltoernooi
Donderdag, 2 april 1964, was dan de dag aan
gebroken, dat onze jongens van de Bedrijfsschool
hun krachten gingen meten met andere scholen
in het Schiedamse jaarlijkse schoolvoetbaltoer
nooi. Dat ze een goede beurt wilden maken was
al gebleken uit de opkomst bij de oefenwedstrij
den, die voorafgaande aan het toernooi regel
matig op zaterdagmorgen zijn gehouden.
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk met
twee elftallen in het toernooi uit te komen. En
deze elftaJJen werden aangemoedigd door de ove
rige leerlingen van de Bedrijfsschool, die door
de Directie in de gelegenheid waren gesteld de
wedstrijden bij te wonen.

De eerste wedstrijd was die van Wilton-Fije
noord I tegen Gusto 1. Hoewel onze jongens naar
onze mening beter voetbal speelden dan hun te
genpartij, hebben zij deze wedstrijd niet kunnen
winnen. De uitslag was een gelijk spel 0-0.
Na een kopje koffie met koek werd aangetreden
tegen de R.K. Technische School. De zenuwen,
die in de eerste wedstrijd zo'n grote rol hadden
gespeeld, waren nu in het kleedlokaal achterge
bleven en onze jongens kwamen met een 5-0
overwinning het veld af.
De derde en laatste wedstrijd in hun afdeling
speelden onze jongens tegen L.T.S. Het L.T.S.
elftal had zijn voorgaande wedstrijden gewonnen
en stond er dus iets beter voor dan de onzen. In
een zeer goed gespeelde wedstrijd wisten onze
vertegenwoordigers echter een 2-0 overwin
ning in de wacht te slepen.
Nu moest er nog een beslissingwedstrijd worden
gespeeld tegen de winnaar van de andere poule,
n.l. de Rijks H.B.S. Deze opgave bleek evenwel
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voor het Gusto-elftal te zwaar en de R.H.B.S.
ging met een zwaar bevochte, maar eerlijk ver
diende 1-0 overwinning strijken.
In de eindwedstrijden op 30 april 1964 heeft
Gusto I om de 3e prijs of 4e prijs in de 2e af
deling gespeeld tegen T.S.S. I. Door met 4-1 te
winnen heeft Gusto I de 3e prijs veroverd.
De opstelling van Gusto I was:
Speelmeijer
Haak
Poldervaart
Hollenberg
Vos
Luijten
v. Gogh v. Alphen Weber Munnik Korporaal
En nu het tweede elftal. Dat moest 5 wedstrijden
spelen.
De resultaten waren als volgt:
3-1
Gusto II - R. K. Lyceum
0-0
Chr. L.T.S. - Gusto II
0-3
R.H.B.S. II - Gusto II
1-1
Gusto II - Willem de Zwijgerschool
0-7
Reoboth II - Gusto II
Gusto II behaalde dus 8 punten en was daarmee
no. 1 van zijn afdeling. Dit elftal heeft op Konin
ginnedag om de Ie of 2e plaats in zijn afdeling
moeten spelen tegen T.S.S. Il.
Deze wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.
Bij het nemen van de strafschoppen kwam
Gusto II als winnaar uit de bus.
De opstelling van Gusto II was als volgt:
van der Poel
Wolf
de Boudt
Scbniermanny
van der Werf
Elshof
van Diggelen
Koppenhagen v. Ree v. Loo Noorloos Mulder
Voor de beide elftaJJen is het verloop van het
toernooi dus zeer bevredigend geweest.
Een 3e plaats voor Gusto I en een Ie plaats voor
Gusto Il. Bravo!

N.V. WERF GUSTO
v/h Firma A. F. Smulders - Schiedam

•

Biedt een goede kans aan jongens die dit jaar
van school komen, om opgeleid te worden tot

een goed vakman m�t een goed loon
ONZE BEDRIJFSSCHOOL verzorgt de Bemetel-opleiding voor:
Bankwerker, scheepsbouwer, draaier, fraiser,
plaat- en constructiewerker, scheepsbeschieter,
koperslager-pijpfitter.
Aanmelding voor de cursus 1964/65 kan van
heden af geschieden bij de Afdeling Personeels
zaken van de WERF GUSTO, Maasdijk 5, tele
foon 69030 (toestel 37).
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veiligheidscompetitie
De Veiligheidscompetitie 1963/64 werd op 22
april j.l. afgesloten met als resultaat, dat 9 ploe
gen de "200 dagen veilig werken" hadden volge
maakt.
In een bijeenkomst van de betrokken bazen zeide
de heer F. Smulders het zeer te waarderen, dat
de bazen zo intensief aan het bereiken van een
goed resultaat hadden medegewerkt. Hij wees
er op, dat er weliswaar een veiligheidsinspecteur
op de werf aanwezig is, die zoveel mogelijk hulp
verleent en controle uitoefent, maar dat het toch
in de eerste plaats de bazen zijn, die voor het
veilig werken moeten zorg dragen. Als blijk van
erkentelijkheid voor de verleende medewerking
overhandigde spreker aan de betrokken bazen
een geschenkje.
Vervolgens begaf het gezelschap zich naar de
Werfcantine, waar het personeel van de 9 win
nende ploegen zich had verzameld.
Daar wees de heer Smulders er op, dat bij de
vorige competitie 11 ploegen de eindstreep had
den gehaald en ditmaal slechts 9. Daar staat
evenwel tegenover, dat thans bij de winnende
ploegen er ook zijn, die een vrij groot ongeval
lenrisico hebben.
Veel ongevallen, aldus spreker, gebeuren doordat
de betrokkenen te veel vertrouwd raken met het
gevaar. Een bepaalde man zal b.v. jarenlang aan
dezelfde machine staan zonder dat er iets gebeurt
en dan-ineens - is er een ongeval. Dat is dan
veelal het gevolg van de omstandigheid, dat de
betrokkene het gevaar niet meer ziet.
Het doel van de ongevallenbestrijding is niet in
de eerste plaats het voorkomen van productie
verlies. Het doel is in de eerste plaats het voor-
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komen van menselijk leed. Het voorkomen, dat
een man - én zijn gezin - soms levenslang ge
dupeerd wordt als gevolg van een ongeval. De
heer Smulders drukte speciaal de jeugd op het
hart voorzichtig te zijn en niet onbesuisd te werk
te gaan.
Vervolgens kwamen de "ploegleiders" van de
winnende ploegen naar voren om deel te nemen
aan de verloting van de wisselbeker. Het waren
de heren W. v. d. Poel, E. .T. Hendriks, G. v.
Leeuwen, G. C. J. de Ridder, J. Koopmanschap,
C. .T. Kok, G. H. J. Slabbekoorn, H. Heusdens
en W. van Noortwijk. De heer De Ridder, baas
van de Modelmakerij, was de gelukkige, die de
beker voor zijn afdeling in de wacht sleepte.
Namens de afd. Electriciëns, bouder van de be
ker, zeide de voorman De .Tong, dat het niet zo
moeilijk is de beker te veroveren, maar wel om
die te behouden. Hij wenste de heer De Ridder
hiermee van harte geluk.
Vervolgens namen de ploegleiders de persoon
lijke geschenken voor de deelnemers in ont
vangst. Aan het einde van de bijeenkomst, die
met koffie en koek werd opgeluisterd, deelde de
Veiligheidsinspecteur, de heer J. Olde Monnik
hof, mede dat de opzet van de nieuwe compe
titie, iets is gewijzigd. Het gaat nu niet meer
om de 200 dagen, maar om het volle jaar
(250 dagen) veilig werken. Bovendien zullen de
deelnemende ploegen in verschillende groepen
worden ingedeeld, waarbij rekening zal worden
gehouden met het ongevallenrisico in de ver
schillende afdelingen. Daardoor zullen de afde
lingen met een groter ongevallenrisico een bete
re kans krijgen de beker te veroveren dan thans
het geval is.

I.H.C.-Baggerpompen

In de nummers van Het Zeskant, die dit jaar zijn verschenen,
heeft U steeds ergens nevenstaande illustratie kunnen opmerken.
Deze illustratie en de artikelen, die daarbij behoren, hebben tot
doel de hechte samenwerking tussen de zes werven, het l.H.C.
laboratorium M.T.l. en het l.H.C.-kantoor in Den Haag meer
bekendheid te geven.
Deze maand gaan we een onderdeel van deze
samenwerking bespreken, dat bijzonder veel be
langsteJling ondervindt, zowel in de I.H.C.-ge
meenschap als ook daarbuiten. Het betreft de
samenwerking op het gebied van ontwerp en
Na jarenlange proefnemingen met modellen in
constructie van BAGGERPOM.PEN.
het laboratorium en vele bijeenkomsten van de
Het is niet verwonderlijk, dat juist aan dit be
"Pompencommissie", werd de hydraulische
langrijke onderdeel van baggerwerktuigen zo
vorm van het huis en de waaier vastgesteld.
veel aandacht wordt besteed. Alle I.H.C. werven
Het materiaal van de pomp slijt sterk door de
zijn van oudsher gespecialiseerd in de bouw van
schurende werking van zand en ook van water
baggerwerktuigen. Veel baggerwerktuigen wer
(denk maar aan de gestage waterdrop, die zelfs
ken immers met één of meer baggerpompen.
de hardste steen uitholt). Het M.T.I. heeft daar
Zelfs de verzamelnaam voor baggerwerktuigen
om in opdracht van de "Pompencommissie" een
met een pomp is ontleend aan een eigenschap
uitgebreid onderzoek verricht naar de slijtvast
van deze pomp. Een pomp zuigt, daarom spre
heid van vele materiaalsoorten. Dit heeft waar
ken. wij van ZUIGERS.
devolle inlichtingen opgeleverd.
Van een zuiger wordt een zo hoog mogelijke
Verder werd aandacht besteed aan de opbouw,
opbrengst verlangd. Het is de kwaliteit van de
montage, demontage enz.
baggerpomp die de grootte van de opbrengst
Zo is de I.H.C. standaard-baggerpomp tot stand
bepaalt. Daarom moet aan ontwerp en construc
gekomen. Om aan de gevarieerde vraag van de
tie hiervan de uiterste zorg worden besteed.
klant te kunnen voldoen zijn verschil1ende uit
voeringen van de standaardpomp verkrijgbaar.
Jarenlange ervaring
Zuigbuisdiameter, waaierdiameter, waaierbreed
Reeds voor de oprichting van I.H.C. Holland
te, opbrengst, opvoerhoogte, toe te voeren ver
maakten de werven, elk afzonderlijk, bijzonder
mogen, dit alles moet kunnen passen bij de wens
goede baggerpompen, die gebaseerd waren op
van de klant. Wel behoren verschillende maten
jarenlange ervaring in de constructie en op waar
en eigenschappen bij elkaar, zodat de pomp als
devolle gegevens van gebruikers.
geheel
genormaliseerd is.
Bij de oprichting van I.H.C. Holland werd af
Een gevolg hiervan is, dat elke werf beschikt
gesproken, dat kennis en wetenschap, ook op
over standaardtekeningen en standaardmodel
het gebied van de baggerpompen, zou worden
len,
zodat men, indien gewenst, direct tot fabri
gebundeld. Men stelde zich bovendien tot taak
cage kan overgaan. Het spreekt vanzelf, dat deze
door theoretisch en praktisch onderzoek een nog
werkmethode grote besparingen aan teken- en
betere pomp te ontwerpen. Ten einde dit tot stand
model.kosten met zich mee brengt, wat ook de
te brengen vonden en vinden nog steeds regel
klant ten goede komt. Levertijden voor bagger
matig samensprekingen plaats tussen de bagger
pompen zijn belangrijk korter geworden; repa
pomp-deskundigen van elke werf en de directeur
ratie
aan pompen kan aanmerkelijk sneller wor
van het M.T.I. Dit gezelschap wordt de "Porn
den uitgevoerd.
pencommissie" genoemd.
Een stap voor
Al met al is het duidelijk, dat het werk van de
"Pompencommissie" bijzonder nuttig en nood
zakelijk is. Misschien zouden wij de indruk ge
wekt kunnen hebben, dat de werkzaamheden
van de "Pompencommissie" nu afgerond zijn.
Dit is echter niet het geval. Want de techniek
staat niet stil. De pompencommissie blijft voort
durend bezig met nieuwe ontwikkelingen, waar
bij de grote praktische ervaringen, opgedaan bij
het al vele malen bouwen van vele zuigers, een
belangrijke rol spelen.
Deze commissie heeft bewezen de techniek een
stap voor te zijn.
Standaardpomp in [.H.C. Beaver zuiger
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Bevers
op
de
toonbank
"In het maartnummer van Het Zeskant werd in
een artikel over normalisatie de uitdrukking ge
bruikt "goedkoper per dozijn". Zeer zeker gaat
deze uitdrukking ook op voor onze standaard
zuigers van de I.H.C.-Beaver serie, want wat is
normalisatie anders dan standaardisatie?
Het zal wel niet veel voorkomen dat wij tegen
een klant zeggen: "Als u een dozijn zuigers koopt
kunnen wij u korting geven", maar de normali
satie, waarvan "goedkoper per dozijn" tenslotte
de grondslag vormt, is er met het knappe ontwerp
tenslotte de oorzaak van dat deze serie in de
binnen- en buitenlandse aannemerswereld een
succes blijkt te zijn. De klant krijgt immers een
handige, demonteerbare zuiger met éénmansbe
diening, betrouwbaar en met een groot rende
ment, tegen een redelijke prijs en met een zeer
korte levertijd. Hij weet ook dat bij nooit lang
zal behoeven te wachten op eventuele reserve
delen.
Standaardisatie
De "I.H.C. Beaver" serie werd ontworpen om
dat gebleken was dat er een duidelijke behoefte
bestond aan een dergelijk produkt. Toen het na
zeer grondige beproevingen duidelijk was dat de
Beaver "het" had, kon de produktie op gang
gebracht worden. Hierbij moest rekening gehou
den worden met twee boofdeisen: er moest met
volstrekte doelmatigheid en economie gewerkt
worden, en het moest een "toonbank-artikel"
worden, dat wil zeggen: "vandaag bestellen, mor
gen afleveren".
De standaardisatie begint eigenlijk al vóór de
eigenlijke produktie, want de klant krijgt bij de
offerte een standaardbestek en een standaardprijs
aangeboden. Dat hij door alternatieve mogelijk
heden tóch nog een keuze kan maken uit ruim
honderd mogelijkheden doet aan deze stan
daardisatie niet af.
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Zoals reeds eerder in Het Zeskant uiteengezet
is, bestaat de Beaver serie uit drie types: de kleine
Cub, de grotere Master en de grootste King.
In principe wordt de King gebouwd bij vennoot
Conrad-Stork, de Cub en de Master bij J. & K.
Smit.
Investeringen
Voor de produktie van een dergelijk vlot lever
baar produkt is het nodig zeer grote bedragen
te investeren. Op zorgvuldig uitgewerkte staten
is dan ook precies te zien hoeveel materiaal en
onderdelen wij in voorraad moeten hebben om
direct te kunnen assembleren en om te kunnen
beginnen met het aanmaken van nieuwe onder
delen.
Toch kunnen de investeringen juist door stan
daardisatie beperkt worden. De bedrijven die
ons bijvoorbeeld de dieselmotoren of bepaalde
gietstukken leveren weten nu, dat zij op ons kun
nen rekenen voor een min of meer regelmatige
afzet van standaardprodukten; het is dus voor
ben van belang ons vlot te helpen. De motoren
leverancier zal er voor zorgen dat hij motoren en
onderdelen in voorraad beeft om ons direct te
kunnen leveren. De gieterij zal een andere pro
duktiernetbode gaan volgen om ons sneller en
goedkoper te kunnen leveren (dus ook dáár al
weer: goedkoper per dozijn).
Dit vergt van deze leveranciers investeringen,
die wij anders zelf hadden moeten doen om snelle
levering aan onze kJanten te kunnen garanderen.
Planning, inkoop, produktie en aflevering dien
en geheel gecoördineerd te worden; zij zijn daar
om in één hand, die van de heer J. van Wagenin
gen, die zijn kantoor beeft bij J. & K. Smit. Overi
gens heeft hij er beide banden, zijn hoofd en zijn
voeten bij nodig; de smaak voor deze "toon
bank-zuigers" is zó groot, dat wij er tot nu toe
niet in geslaagd zijn een demonstratie-exemplaar
langer dan een paar weken bij ons te houden
vóór het ons weer door een kJant werd afge
nomen.

Cub, Yeah!
Master, yeah, yeah!
King, yeah, yeah, yeah!
"BeatLe-kauwgom, Beatle-behangsel . . . .
Waarom geen Beatle-zuiger", vroeg ons
een lezer van Het Zeskant, en zond ons
bijgaande suggestie voor een reclame-actie.

De baggermolen en

••

ZIJD

ontwikkeling

In het artikel over de Storhavn (CO 482) hebt
u kunnen lezen, dat de lepelbagger eigenlijk een
moderne gemechaniseerde versie is van de "bag
gerbeugel" uit de oudheid.
Deze baggerbeugel zal men in die tijd, waarin
ook een bepaalde ontwikkeling werd doorge
maakt, niet als een ideaal werktuig beschouwd
hebben. Tijdens die ontwikkeling is toen om
streeks 1500 het baggerwiel van Leonardo da
Vinci ontstaan. Dit wiel was niets anders dan
een houten kruis met vier gelijke benen, dat op
een as draaide tussen twee bootjes. Aan elk been
was een schepje bevestigd. Door mankracht werd
het kruis of wiel rondgewenteld, zodat de schep
jes achtereenvolgens in de bodem kwamen. Zij
draaiden gevuld omhoog om bij het weer dalen
hun inhoud te îedigen in een viet, die achter het
baggerwiel aandreef.
Algemeen wordt dit baggerwiel van Leonardo
da Vinci als de primitieve voorloper van de mo
derne baggermolen beschouwd. In een later sta
dium wordt mankracht vervangen door paarde
kracht, terwijl de Amsterdamse moddermolen
reeds gelijkenis gaat vertonen met de hedendaag
se baggermolen, waarvan het principe nu ruim
honderd jaar oud is.
Een ketting van emmers

1

In tegenstelling tot de lepelbagger, die met één
grote emmer uitgerust is, heeft de baggermolen
een hele "ketting" van emmers, die langs de
bodem schrapen. Het aantal emmers hangt af
van de grootte van het werktuig, doch er zijn er
niet zoveel als die meneer veronderstelde, die
enkele uren achtereen aan de kade een bagger
molen observeerde en maar emmers telde.
Hij was reeds tot het respectabele aantal van
4356 gekomen en nog kwam er geen eind aan.
Aan dit fabeltje hechten we als I.H.C.'ers geen
geloof meer.

Baggerwiel van Leonardo da Vinci(± 1500)
Liuen en änkers

Tijdens het werk ligt de baggermolen verankerd,
doorgaans op zes ankers, die met draden aan
lieren verbonden zijn. Een boeglier en twee voor
zijlieren, alsmede een achterboeglier en twee achAmsterdamse moddermolen
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terzijlieren zorgen tijdens het baggeren voor de
voor- en zijwaartse verplaatsing. Tegenwoordig
worden de zijdraden veelal via verticale uithou
ders en via de emmerladder enkele meters onder
water geleid om de scheepvaart zo weinig moge
lijk te hinderen.
Tijdens het baggeren van een volledige snede
verplaatst de molen zich zijwaarts, waarbij de
zijdraden aan SB gevierd en aan BB ingehaald

worden. Wanneer de snede beëindigd is, trekt de
boeglier het werktuig een stap voorwaarts, waar
na een nieuwe snede gebaggerd wordt. De zij
waartse verplaatsing is dan precies andersom,
d.w.z. de SB zijdraden worden ingehaald, terwijl
de BB-draden gevierd worden.
Ladder afsteken
De emmerketting loopt op leirollen over de em
merladder, die scharnierbaar aan de hoofdbok
bevestigd is. Om de baggerdiepte te vergroten,
kan de ladder op de hoofdbok "afgestoken"
worden, zoals dat in baggertermen heet, meestal
is in dit geval een hulpladder aanwezig, die even
eens op de hoofdbok bevestigd is. Aan het onder
einde is de ladder met staaldraden opgehangen
in de ladderbok. Deze bok is voorzien van een
lier, waaraan de ladder neergelaten of opgehe
sen kan worden.
Bovenop de hoofdbok is het bovendrijfwerk ge
monteerd, dat vanuit de machinekamer wordt
aangedreven, vroeger door riemen, thans elek
trisch of hydraulisch. De volle emmers komen
via een onderaan de ladder gemonteerde onder
tuimelaar op de ladder, worden omhoog ge
transporteerd door het bovendrijfwerk en stor
ten zich leeg over de boventuimelaar.
De aldus opgebaggerde grond wordt via stort
bak en stortgoten in bakken of hoppers geladen
en afgevoerd.
Aandrijving
Stoom voor aandrijving van emrnerketting en
lieren is tot aan de veertiger jaren voor een bag
germolen de voornaamste bron van energie ge
weest en nog zijn er aannemers, die hieraan de
voorkeur geven. Toch heeft de dieselmotor sterk
terrein gewonnen en na de oorlogsjaren is de
diesel-elektrische en de laatste jaren de diesel
hydraulische baggermolen op de voorgrond ge
treden.
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