VAN DE REDACTIE
Onze technisch georiënteerde lezers kunnen in dit nummer zich
aan interessante artikelen te goed doen. In een uitgebreide be
schrijving van het transportgedeelte van het Donzère-project
zal een ieder wel wat vinden, dat hem nog niet bekend was.
Wij kregen ook nog een leuk rapport van onze I.H.C.ers in
Donzère over de montage aldaar; er was echter geen ruimte
meer over om het in het algemeen gedeelte te plaatsen.
De lasspecialis� van de I.H.C. begint in dit nummer met het
eerste van een reeks artikeltjes met nuttige wenken. Wij twij
felen er niet aan, of alle belanghebbenden en belangstellenden
zullen deze reeks met aandacht volgen en waar mogelijk de
wenken metterdaad .uitvoeren. Wij verwachten dat ook op an
dere gebieden ons dergelijke nuttige wenken zullen worden
toegezonden, de redactie wacht vol spanning op U. Maar niet
alleen technische onderwerpen vragen wij - dan zou het Zes
kant zijn kring van administratieve lezers gaan verliezen -,
ook administratieve onderwerpen zouden wij heel graag ont•
vangen. En er zijn genoeg administratieve onderwerpen van
· algemeen belang te vinden: opbergmethoden, typen van kaart
systemen, methoden om op een gegeven datum er aan te den
ken, dat iets gedaan moet worden (,,por"-methoden, iemand,
een leverancier of klant moet op een gegeven datum "aange
pord" worden, met een deftiger woord: datumbewakingssystè
men), om maar enkele eenvoudige onderwerpen te noemen. Als
we dergelijke artikelen krijgen, wordt het de redactie gemakke
lijker gemaakt bij het zoeken naar het evenwicht tussen tech
nische en niet technische artikelen. Hierin zijn wij, hopen wij,
met dit nummer toch ook wel geslaagd. De Turkse gerechten,
die wij U opdissen, zullen een welkome afwisseling zijn, voor
al voor hen, die de technische spijs niet gemakkelijk konden
verteren. Het artikel "Turkije" werd ontleend aan een publi
catie van de Nederlands-Turkse Vereniging.
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DONZERE-MONDRAGON
Wij hebben uit de beschrijving in het Zeskant van
Januari j.1. een algemene indruk kunnen krijgen van de
5 grote baggerinstallaties, terwijl ons A prilnurnmer iets
meer vertelde over de electrische sterkstroominstaliatic,
de baggermolen en hulppontons.
Nu uit het laatste Ze ·kant blijkt, dat men op de bouw
plaats in Frankrijk al flink opschiet met de diverse pon
tons, wordt het tijd orn nog wat over de transportinstal
laties en de bediening te vertellen. Het is wenselijk dat
U hierbij het Januari-nummer met fig. 2 en 3 open voor
U legt. Vooraf geven wij U een foto (fig. 4) van 2 z.g.
"uithouders" in fig. 2a aangegeven (blz. 3), waardoor
elke baggermolen draaibaar bevestigd is aan de spil van
het ankerponton; de breedte op de draaipunten aan Je
molen is 7 m, Je lengte 14 1u.
Verder laat foto 5 U de op blz. 26 beschreven ladrlerbok
zien, reeds voorzien van de nodige merken, omdat alles
weer p;edemonteerd moet worden voor ver,:euding per
spoor.

De transportinstallatie.

Deze bestaat in hoofdzaak uit:
een transporteur I en H, elk ruim 20 m lang,
een transporteur III van ca. 40 m en
een transporteur lV van ruim 70 m lengte.
Elke transporteur · is voorzien van een eindloos gemaakte

Fig. 4. Twee uithouders (zie fig. 2a, blz. 3 Zeskant
van Januari 1948)

Fig. 5. Ladderbolc (zie beschrijving blz. 26 Zeskant
van April 1948)
rnbber transportband van 1,20 m breed, welke met een
snelheid van 2 meter per seconde het opgebaggerde mate
riaal regelmatig afvoert. Orri de capaciteit zo groot mo
gelijk te maken, wordt het bovenpart van elke band trog
vormig gebogen; dit geschiedt door de rolstellen, waar
door de banden op af tanden van 1 meter onder teund
worden, trogvormig te plaatsen. In dit geval zijn het vijf
delige rolstcJlen.
Elke transportband voert 500 m' grond per uur schuin
omhoog; nadat de grond "over de kop" in de opvang
trechter van de volgende band is gestort, buigt de band
over de aandrijftrommel terug en - n;i door speciale
bandschrnpcrs te zijn gereinigd - gaat het teruggaande
part over vlakke rollen weder naar het benedeneinde.
Hi r bevindt zich een keertrommel, welke bevestigd is in
een spaninrichting om de rubberband de juiste spanning
te geven. De kracht, die nodig is om de grond schuin
omhoog te voeren, wordt bij de banden I, II en III vanaf
de electromotor via "V" riemen en een tandwielover
brenging naar de aandrijftrommel geleid. Door de wrij
ving tussen u·ommcl n rubberband wordt de laatste
mede genomen. Om deze wrijvingswecr tand te verhogen
zijn de aandrijftrommels (0 14.00 mm) met hout be
kleed.

Bij band IV is dit nog njet voldoende en wordt de band
met een "S"-bocht over 2 - door tandwielen gekoppelde
- aandrijftrommels gevoerd. Deze z.g. tandemaaucl.rij
yjng met de op een spanslede gemonteerde electromotor
van 140 pk. is ·geplaatst onder het laatste deel van trans
porteur IV.
Alle assen van het drijfwerk draaien in kogellagers, ter
wijl de rollen voor de onder teuning' van de rubbe1:
banden eveneen · allen van kogellagers zijn voorzien.
Het is te begrijpen dat in deze omgeving van zand,
modder en water spe ·iaal de afdichting bij de kogel
lagers zeer zorgvuldig moet zijn. Hoewel voor het te veel
aan water, dat mogelijk nog uit de bunker en door het
schoepenrad op band I kan komen, grote afvoergoten
naar de beun zijn gemaakt, moet toch gerekend worden
op het schoonspuiten der banden enz. Daartoe is langs
elke transporteur een 3" waterleiding gelegd. met op
regelmatige afstanden kranen, waaraan een lang m t
spuitstuk kan worden gekoppeld. Voor dit werk, de con
trole en het smeren der vele rolstellen komt aan beide
zijden langs de banden een eveneens schuin oplopend
bordes met planken.
De grote staalconstructie van foto 6 - gereed gekomen
in de nieuwe hal van Conrad-Stork - is "slechts" de
40 m lange verbindingsbrug uit fig. 2c. Op de voorgrond
is de storttrecbtcr te zien, welke boven het hart van de
spil op het ankerponton zal komen. Verder komt duide-

Fig. 6.

Verbindingsbrug (zie fig. 2c, blz. 3 Zeskant
van. Januari 1948)
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lijk uit, ho van onder deze lorllrecht r .trak de trans
portband JTI schuin omhoog zal lopen. liet platform
achter de ·tortlrcchter i bestemd voor cl transporteur
hijsli r, t rwijl daarnaa t nog jLdst de oren te zien zijn,
,rnaraan de masLLuien worden bevestigd.
De ma�t van Iig. 7 - ,maraan cl
verhangenclc trans
Jlo1teur IV komt te hangen - is ni l minder clan 34 m
lang. Zij wordt bcve 1.igd in draaipunten op 10 m hoogte
boven de ,.-atcrlijn op hel boveneinde van de genoemde
,·crbinrlingsbrug en daarna rechtop gezet.
..lloe doet men dal?" zult U vragen; wel, heel simpel.
We gebruiken tijdelijk de uithouder van fig. 4 als hulp
ma t of "bokkepool"! Deze wordt daartoe in hulpdraai
punten bij de voet van de mast geplaatst.

De stortplaats.

Transporteur IV moet op en vanaf en ver telbare hoogte
kunnen storten; daarom kan deze transporteur vanuit de
l1orizontale stand lot 18° schuinte worden opgetrokken
door middel van 2 takels boven in de mast; 2 einden van
deze takclkabels worden op de dubbele trommel van de
·
lrl!nsporteurhijslicr gewonden.
Ongeveer 3 minuten nadat de grond is uitgegraven, ver
laat zij de laatste transportband en stort op de wal neer.

Een enorme installatie - een eenvoudige bediening.

Er
le
2e
3e

zijn 3 bccliening·huizen, n.l.:
Aan .B. zijde naast de ladderbok
Op het ankerponton bij de centrale lier
Boven op de verbindingsbrug bij de overstort van
band III op IV.

In dit laatste huis staat de man, die moet zorgen dat de
«rond zo gelijkmatig mogelijk over de te storten dijk
wordt \'Crdeclcl. Hij bedient daartoe de schakelaars van
de zwenklieren op het zijponton en de transporteur-hijs
li r. Bo,•endien kan hij transporlband III en IV in- of
uitschakelen.
l n het eerstgenoemde lllus, waar de baggerbaas het ge
h ·Ie Werk leidt, wordt de baggermolen en ladderlier
motor b dicnd, benevens de beide voorzijlieren. Het in
en uit hakelen van de transportbanden I en Il wordt
hier eveneens bewerkstelligd. Wanneer nu de molen aan
het einde val). een "nede is gekomen, moet het anker11onton een eindje naar voren worden gehaald "om er
een nieuwe snede voor te zellen"; de· bocgdraden moeten
dus wal ingehaald en de achterdraden wat gevierd wor
den. Dit gcbeurl met de centrale lier vanuit het onder
2e genoemde b clieningsbui op het ankcrponlon.
Het is te begrijpen, dat de molenbaa deze afstanden
(max. 100 m) zelfs niet beschrneuwen kan, terwijl omge
keerd de andere bedienende manschappen hem snel moe
ten kunnen inlichten wanneer een onregelmatigheid ge
vreesd of geconsla.teerd wordt.

Wij kunn n hierin meclchelpen door bij de verzending
goed op t · letten dat de onderdelen duidelijk gemerkt
zijn en alle bij elkaar behorende delen zoveel mogélijk
gelijklijdig worden verzonden.

Besluit"

h:g. 7
De radicale oplossing was dus een z.g. ,,Loudaphonc"
installatic, d.w.z. in elk huis een microphoon en luid

spreker, waardoor men in direct contact met elkander
staat.

Rekening houden met trein-transport.

Vanaf het begin moest rekening worden gehouden met
het vervoer per spoor. Vanzelfsprekend streven wij er
naar de delen in onze werkplaatsen zo veel mogelijk
samen te boLnven; het laadprofiel en de afmclingen van
de spoorwagen stellen hieraan echter grenzen.
Ter plaatse moet dus nog heel wat in elkaar gezet, ge
last, geklonken en getimmerd worden. Hoewel de groot
ste en zwaar te stukken, zoals hoofdbok, ladclerbok en
staalconslruclie van de transportem·s zoveel mogelijk op
de wal in elkaar worden gezet, kunnen zij echter pas de
finitief worden gemonteerd, wanneer de pontons te water
zijn gelaten.
Men heeft voor deze montage-werkzaamheden drijvende
hijswerktuigen nodig, die eveneens gebruikt worden voor
het verwi selen van de korte ladders tegen de lange
emmerladders gedurende de uitvoering van het bagger
werk, al mede voor het demonteren van cld 1oge delen
van de installatie, wanneer de eerder gend.:mde spQor
brug moet worden gepasseerd. Om in deze behoefte te
kunnen voorzien heeft onze Franse opdrachtgeefster,
tegelijk met de baggermolen·, ook een drietal drijvende
bokken besteld. Deze hebben een hijsvermogen van 35
ton, terwijl de boofclhijslier wordt aangedreven door een
Dieselmotor van 100 pk.
Niettegenstaande zoveel mogelijk rekening gehouden is
met allerlei moeilijkbeden, die zich tijdens de hoU\v
zouden kunnen voordoen, leidt het geen twijfel, dat er
zich toch nog wel problemen zullen voordoen, waarvoor
zij, die de leiding hebben bij de montage in Frankrijk,
zeil een oplossing zullen moeten vinden.

Getracht is in een kort bestek een overzicht te g ven van
dcz • zeer :interessante en grootse opdracht. Terwille van
de duiclelijkhei I i- niet omschreven de mogelijkheid, dat
de molen nog anders aan het ankerponton moet worden
gekoppeld om i.p.v. een snede van 80 mel·r breedte, 60
meter breed l kunnen ba«gcren, noch dat voorzien
moest worden dat de grond naar verkiezing aan .B. of
aan B.B. wordt gcslorl. Evenmin is iets vermeld over de
extra voorzorg�maalrcg \en bij de uitzonderlijk hevige
stormen, die in dit gebied kunnen voorkomen.
Helaas zal h L onmogelijk zijn volgend jaar, wanneer de
5 molens alle in bedrijf moeten zijn, gezamenlijk n:iar
Donzère Le gaan.
Wij hopen, dat de goede berichten (en daarbij be
horende foto's) in slaat zullen zijn dit gcmi te com
penseren en tenslone de I.H.C. vlag in het Rhone-dal
hoog in top g hesen kan worden.
C. Baars.

HET AAN BOUWEN VAN

GELASTE CONSTRU

1ES

Voor onze la sers hierbi:j enig
Wanneer aan boord van een sà(P een p aatvlaf wordt
aangebouwd, clan eist de bouw nu eenmaal, dat dit wk
precies op de juiste plaats komt, immer anders zou n
we een eheef oI krom schip bouwen. In Ve1letië zijn,
gondels die krom gebouwd zijn, de Gondelier ka1 Üon
met een enkele peel.del aan één zijde pagaaieude zijn
gondel de gewenste baan laten volgJn. 111aar wij willen
rechte schepen bouwen, en daartoe moeten we midäe en
hebben om de aan Le bouwen stukken OA de juiste plaats
te trekken, de noods met zeer grote krachten. In fig. 1
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gehecht zijn zullen ze verwijderd worden. Dit verwijderen
nu vraagt bij fig. 1 branden of hakken, terwijl de be
vestiging van fig. 2 kan worden verbroken door met een
wringijzer het hoekstaal over de las heen te draaien.
Dit laatste is nog veel belangrijker dan de tijd voor het
aanbrengen.·
De lasser die de verbinding van fig. 1 heeft Jlmaakt
zal ongetwijfeld goede bedoelingen hebben g.;6ad, en
naar zijn beste weten een sterke verbinding hebben wil
len leggen. Uit een oogpunt van productie echter heeft
hij fout gehandeld omdat de lassei- zelf iets meer tijd
heeft besteed dan de sterkte verlangt, en het verwijderen
later veel meer arbeidstijd kost.
We kunnen nu vragen is de methode van fig. 2 dan de
juiste? Laten we dit een� vergelijken met fig. 3.

Fig. l
is te zien hoe twee delen naar elkaar toegetrokken wor
den en hoe hiervoor op elk van de delen een stuk hoek
staal gelast is. Door het aanhalen van de moeren kan een
vrij grote kracht worden uitgeoefend. In fig. 2 is dit
nog eens schematisch aangeven. Tussen fig. 1 en fig. 2
is echter een verschil. In fig. 2 is ieder hoekstaal met
twee sLUkjes hoeklas bevestigd, en in fig. 1 zijn boven
dien hoeklassen op de einden van de hoekstalen aange
bracht. Daardoor vraagt het vasthechten van fig. 1 meer
laswerk en dus meer werktijd dan fig. 2, n.l. juist
2 maal zoveel, terwijl hier door de eindlassen de sterkte
nauwelijks wordt vergroot. Daarom is de methode van
fig. 1 minder goed dan die van fig. 2 want fig. 1 geeft
wel voldoende sterkte doch is duurder in aanbrengen.
Maar we moeten nog een stap verder kijken. Deze hoek
tijdelijke functie; wanneer de delen
stalen heb
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Fig. 3
Hie1· zijn op de beide delen plaatjes van een speciale
vorm gelast met een enkele hoeklasje aan het verste eind.
Tussen de gaten is een spanschroef aangebracht. Let wel:
dit is een spanschroef met haken, niet met oog of gaf
fel. Vergelijken we nu fig. 2 met fig. 3 dan is bij fig. 3
de laslengte en dus ook de lastijd ong. de helft, en het
venl'ijderen kan hier veel eenvoudiger geschieden met
hamer of wringijzer. Nu bestaat er echter ook een ver
schil tussen het aanhalen van een moer en het spannen
,,an een spanschroeI. In vele gevallen moet de moerbout
worden aangehaald (en tegengehouden) met twee sleu
tels, terwijl het spanslot wordt aangehaald door met de
achterkant van de sleutel het buisstuk Le verdraaien. Ge
woonlijk is daardoor het spanslot te verkiezen boven de
houtconstructie. Een ander voordeel van fig. 3 is dat
daarin minder vering zit, en zodoende eerder resultaat
wordt bereikt bij aandraaien. Het is natuurlijk nood
zakelijk, dat de geschikte plaatjes en spanschroeven aan
wezig zijn. Voor het normale werk zijn 5/9 11 spanschroe
ven met haken zeer geschikt.
Voor zwaar werk gebruike men liever l" .en 2" span
schroeven met ogen en nauwe shiitings.
Een volgende maal een ander voorbeeld.
J. R. de Waard.

TURKIJE
Vele buitenlanders denlcen dat alle Hollanders op klom
pen lopen, vele Hollanders denlcen o·ver TurlcijP. aan ha
rems en tulband en fez. Het een zowel als het ander is
onjuist. Daarom hier een lcort bericht over Turkije.
Op 29 October 1947 is de Turkse !\epLLbliek haar 25ste
levensjaar ingegaan en bestond dus op die dag 24, jaar.
Een korte spanne tijds in het besla.an van een eeuwen
oude Staat, doch in dit geval een tijdperk van zo grote
betekenis voor de ontwikkeling en vooruitgang van land
en volk, dat het in de wereldgeschiedenis welhaast als
een phenomeen mag w<rrden aangemerkt. Het i · ook wel
de moeite waard daa1·bij nog even stil te 1,taan en een
korte beschouwing te geven van hetgeen de Tmkse natie
in dit tijdvak heeft bereikt, temeer waar telkens weer
blijkt, dat hier te lande, zelfs in kringen waar men dit
niet zou verwachten, nog dikwijls grote onwetendheid
en misverstand beslaan omtrent het tegenwoordige Tur
kjje. Er zijn er zelfs nog altijd, •die bij het woord Turkije
nog denken aan fez en tulband, aan harem en eunuchen
en aan gesluierde vrouwen achter latwei-k verborgen en
die niet welen, dat het republikeinse regime reeds lang
geleden aan dal alles een einde heeft gemaakt en het
land verlost heeft van regressie, fanatisme en obscuran
tisme, die het oude Sultanaat kenmerkten en gemaakt
heeft Lot een moderne, democratische staat op Wester
se grondslag.
Het is niet mogelijk in bijzonderheden te treden over
alle maatregelen van hervorming op cultureel, maat
schappelijk, wettelijk en administratief gebied, welke
gedurende het republikeinse regime tot stand zijn ge
komen en waarover boekdelen vol te schrijven zouden
zijn. Daarom zal worden volstaan van deze hervormingen
een korte opsomming te geven.
Een van de grondbeginselen van de Republiek is de
volkomen scheiding van Kerk en Staat. Daarmede werd
in één slag een einde gemaakt aan de invloed van de
godsdienstige instellingen en de geesteliikheid op het
bestuur en de aangelegenheden van de Staat. Haarden
van godsdienstig fanatisme en bijgeloof werden verwij
derd door opheffing van de kloosters der derwischen
(Tekké), de bewaakte graven (Turbé) en de ontbinding
van de talrijke, dikwijls geheime secten (Tarikat). Oude
godsdienstige titels werden afgeschaft en het dragen van
geestelijke gewaden slechts toegestaan bij het werke
lijk uitoefenen van godsdienstige verrichtingen in I de
daarvoor bestemde gebouwen.
De Oosterse klederdracht werd vervangen door de We .
terse. In November 1925 werd 1·eeds het dragen van de
fez verboden, gevolgd door het opheffen van het ver
plichte dragen van de sluier door de vrouwen. D"c tijds-
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rekening werd in overeen temming met die der Westerse
landen gebracht, de rustdag van Vrijdag op Zondag. Uit
sluitend openbaar ondcnvijs werd ingevoerd, familie
namen werden verplichtend gesteld, titels afgeschaft, of
ficiële feestdagen vastgesteld. Het Arabische schrift werd
door het latijnse alphabet vervangen. Het oprichten van
de zogenaamde Volkshuizen (Haik Evleri) over het ge
hele land, een instelling, die ongeveer hetzelfde doel
heeft als de Volksuniversiteiten in Westerse landen, heeft
in hoge mate bijgedragen tot verhoging van het peil van
het culLurcle en sociale leven in Turkije en de geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling van het volk.
Reeds in 1926 heeft een volledige hervorming plaats ge
had van de rechterlijke organisatie, waarbij de wet
geving der West-Europese landen tot model heeft ge
diend, voornamelijk die• van Zwitserland (bm·gerlijk
recht), Italië (strafrecht), Duitsland (handelsrecht) en
enige andere landen.
De nieuwe wetgeving heeft een geweldige ommekeer ge
bracht in het Turkse leven, met name een einde ge
maakt aan de polygamie en de Turkse vrouw bevrijd van
alle belet el n, die haar van juridisch en maatschappc-

lijk oogpunt in Je weg stonden, waardoor hare volledige
emancipatie werd mogelijk gemaakt. De Turkse vrouw
heeft daarvan gretig gebruik gemaakt en zich geduren
de de laatste twintig jaar ontwikl.;:eld op een. wijze die
aan het ongelofelijke grenst. Zij i thans in ieder opzicht
met de man gelijkgesteld, bezit het actieve en passieve
kiesrecht en is toegelaten in alJe beroepen. Zij doet zich
gelden n ict alleen in het beroeps- en bedrijfsleven,
maar ook in het universitaire leven, in kunsten en we
tenschappen en niet te vergeten in de sport. Heden ten
dage ziet men niet alleen duizenden vrouwen in de ad
ministratieve en commerciële beroepen, maar vindt men
de Turkse vrouw evenzeer als dokter, advocaat, rechter
en onder alle categorieën van ambtenaren.
Op het gebied van de volksgezondheid en het onderwijs
en opvoeding van de. jeugd is het land eveneens met reu
zenschreden voornilgegaan, evenals in iedere andere tak
van bestuur en administratie, waarvan sommige, zoals die
van de statistiek en h t kadaster geheel nieuw in het
leven z "n geroep n. Wat het financiële beleid betreft,
zou me {i g Westers land aan Turkije een voorbeeld kun
nen ne ,en.

DE TEWATERLATING
VAN DE

"y AL OV A"
Het was Zaterdag 8 Mei 1948 een gedenkwaardige dag
voor de I.H.C., daar aan de werf van Verschure te Am
sterdam de tewaterlating plaats had van de eerste der
zes passagiersschepen, die de I.H.C. in opdracht heeft
voor de Turkse Staatsrederij.
Het was de bedoeling die dag twee zusters aan haar ele
ment toe te vertrouwen, doch spruit no. 2 was nog niet
zover gereed en zal over enkele weken aan de beurt ko
men om gedoopt Le wmden.
Vrolijk wapperden de vlaggen en het was mooi zonnig
weer. Aan de masten van het dooppodium was o.a. naast
de Nederlandse-, ook de Turkse vlag gehesen. Dit laat te
is voor Nederland geen allcdaag · gezicht, daar opdrach
ten uit dat land in het verleden weinig voorkwamen.
In het nummer van ,.Het Zeskant" van Maart 1947 is
een beschrijving gegeven van deze passagier:schcpen,
een en ander verduidelijkt door een algemeen plan. Wij
kunnen dus volstaan met de korte vermelding, dat de
schepen bestemd zijn om passagiersdiensten te gaan
onderhouden tussen de plaatsen aan de beide oevers
van de Bosphorns en de eilanden in de zee van Mar
mora (De Prinseneilanden), een lengte hebben van 51,5
meter, een breedte van 8,24 meter, een diepte van 3,30
meter, een diepgang van 2,25 meter en 1150 passagiers
kunnen vervoeren en tenslotte, dat de schepen voorzien
zijn van dubbele schroeven, stoommachines en ketels.
Te kwart voor twaaH hadden vele genodigden zich ver
zameld op het doopbordes. Onder de aanwezigen merk
ten wij o.a. op Mevr. Efdal Ilkin, de echtgenote van de
nieuwe Turkse gezant, Zijne Excellentie Nedim Veysel
llkin, welke zich bereid verklaard had de Yalova" te
" elier van
dopen, de Consul Generaal van Turkije, de ka
het Turkschc gezantschap, Directieleden van de I.H.C.
we1·ven en de Havenmeester van Amsterdam. 1
Vele heren waren vergezeld van hun dames.
• Het schip heeft geen grote a(mctingen e@ het "Kj11k
klaar" maken vroeg weinig Lijd.
Even voor twaalven doopte Mevrouw Ef{lal Ilkin de
"Yalova", welke zich gelijkt ij eiig in (.l'J!!weging zette 911
onder applaus van de aanwezigen zeer voor ·poed.ig .ken
nis maakte met het IJ.
De tewaterlating was in alle opzichten keurig v ·rlv1Jen.
Morren haar viif zusters waar an er no" ee1 bij) Vcr
sch�rc en twee -bij Werf Cu Lo en twee bij J. & K. Smit
gebouwd worden, de eersteling "Yalova" even vo.01·spoe
dig volgen.
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HULDIGING Hr. J. DE LANGE
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Het was Zaterdag 15 Mei een gedenkwaardige dag voor
cle Heer de Lange, gereedschap-constructeur.
Vóór 40 jaren trad hij in dienst en voor dit belangrijk
feit werd hij die morgen gehuldigd.
Men zag het de jubilaris aan, dat hij ontroerd was, toen
hij en zijn echtgenote de feestelijk versierde cantine,
tot de nok gevuld met belangstellenden, werd binnen
geleid.
De rij rnn sprekers werd geopend door de Heer Simons,
die hem namens de directie gelukwenste en in welge
kozen woorden de waardering der directie tot uitdruk
king bracht.
Vervolgens sprak Mr. Hovingh, Secr. der Mij. voor Nij
verheid en Handel en overhandigde de jubila1·is een oor
konde en de medaille der Maatschappij.
De Heer Robbe, collega van de jubilaris, roemde zijn
collegialiteit, zijn bereidheid om te helpen, zijn wonder-

EUWS
haar geheugen, dat hem in staat stelt Lot vraagbaak Le
dienen.
Hij bood namen de collega's een kroonlamp, een smeed
ijzeren ganglamp en een sigarettenkoker aan en betrok
mevr- de Lange in zijn huldiging door haar een prachtige
bloemenmand aan te bieden.
De Hr. Heijmans haalde in warme b�woordingen her
inneringen op uit de 4.0 jaar dienstLijcl van de jubilaris.
Namens de personeelsvereniging sprak tenslotte de Heer
Robberegt, die o.a. memoreerde, dat de jubilaris een der
eerste leden der personeelsvereniging was. Zijn woorden
gingen vergezeld van een practisch geschenk, een vulpen
en een boekwerk.
De Heer de Lange dankte ontroerd voor de vele blij
ken van belangstelling en waardering, die deze dag tot
een onvergetelijke voor hem en zijn echtgenote maakten;
hij nodigde de collega's uit hem thuis nog te komen be
zoeken.
Hierna werd door alle aanwezigen gebruik gemaakt
van de geboden gelegenheid om de jubilaris persoonlijk
de hand te drukken.
Moge het de Heer de Lange gegeven zijn nog vele jaren
het bedrijf te dienen·.

AFSCHEID

Met ingang van 1 Juni 1948 heb ik mijn arbeid als per
soneelchef van Werf Gusto beëindigd. Dit houdt tevens
in dat daarmede de redactie van "Het Zeskant" zal wis
selen.
Dientengevolge zullen met ingang van dezelrrle datum
bovengenoemde functies overgaan in banden van de "Heer
M. l-Jellcmons.
Degenen die hun medewerking hebben verleend om van
het personeelsblad te maken wat het thans is, zeg ik nu
vanaf deze plaats, hartelijk dank. De vriendschap en
medewerking die ik van de directie, chefs, beambten en
arbeiders mocht ontvangen, werd door mij op hoge prijs
gesteld.
Van harte wens ik geheel Gusto: Voorspoed!
lz. H. v. Schelven.

MET DE REISVERENIG-ING
OP STAP
Begunstigd door schitterend zomerweer maakten wij op
17 Apdl j .l. met de Reisvereniging "Gusto" een tocht
naar de bollenvelden.
Om 13.45 uur werd gestart van Slikkerveer om via Delft
Den Haag in een verkeerschaos te geraken, waar geen
doorkomen aan was.
Deze chaos bleek voor de 45 cle�lnemers een aangename
verrassing in te houden. De gezamenlijke bloemkwekers
van Sassenheim-Lisse en Hillegom hadden n.l. in samen
werking met. enige grote bedrijven een bloemencorso
georganiseerd, dat boven aller verwachtingen uitging.
Allerlei zinnebeelden en symbolen reden mede in dit
corso, velen uitbeeldend de deviezenpositie t.a.v. de
bloembollen, waarmede ons land een eerste plaats in
neemt in de wereld.
Nadat het bloemencorso voorbij getrokken was, werd
langs verschillende grote bollenvelden gereden, een .ieder
volop genietend van Neerlands bloemenpracht.
Opmerkelijk waren ook de schitterende aangelegde per
ken bij tal van particulieren, die van werkelijke kunst
blijk gaven.
Vervolgens werd de reis naar Noordwijk aan Zee onder11omen, alwaar gelegenheid was zich rwm een uur aan
Boulevard of strand te vermaken.
Om 19.30 uur werd de terugreis aanvaard en al zingende
kwam men om ongeveer 22.00 uur op Slikkerveer aan.
Een ieder zeer voldaan over de schoonheid die eigen land
ons gaf en een dankwoord aan de Jong's Touringcar
Bedrijf en organisatoren voor deze uccesvolle reis.

Voo
diw·
en ,
[\'l'I
))3!-<�
ûo�
vovr

b
\t'I

ZC)II
Il,·

·vt·

3

Villl
reu
_D( '
cl(·
aan
ov,•

de

Jh

fl,,

Vf'I

,li,·
1,,,

lrn

i:•··
I,,·

1110

LEZI NG SMEEROLIE
Voor de tweede maal hjeld de Heer Ir. Snel, Smeerkun
dige van de Koninküjke Shell, een lezing over smeeroüe
en smeertechniek.
Evenals de vorige maal heeft hij ons, op de hem zo goed
passende wijze, een leerzame avond geboden.
Ook langs deze weg· b1·engen wij hem onze dank daar
voor.

VERVOLG
CONSUMENTEN CREDIET
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Volgens de letter van de Wet op hel Consumentencrediel
zou van de aJgemene loonsverhoging van 4 Aug. 1947
de helft moeten worden ingehouden ter betaling van de
verhoogde aflo ·sing, die eveneens op 4 Augustus 1947
zou ingaan.
Het Centraal Bu1·eau voor het Consumcntencrediet heeft
evenwel bepaald, dat de ve1·hoogde afbetaling eerst OJJ
3 November 1947 zou ingaan, zulks mede op aandrang
van de zijde der werkgevers. Dit uitstel betekent dus
een belangrijk voordeel voor de credietnemers.
De bedragen, die door de werkgever ter afbetaling van
de. credieten op het loon worden ingehouden, worden
aan het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet
overgema,akt_ Iedere week gaat er dus een stukje van
de schuld af.
Hoever staat U nu met de aflossing?

Het crediet, dat in Januari 1947 verleend werd, hield
verband met de gezinssterkte en het inkomen van de cre
dietnemer. De algemene regeling is, dat dit crediet in
twee jaar .terugbetaald wordt door 25 inhoudingen per
half jaar; dus 100 in totaal. Hebben deze 100 inhoudin
gen plaats gevonden, dan is men van zijn schuld af. Of
·et verstrekte crecliet geheel of ten dele terugbetaald
•et orden, is een andere zaak.
\ w
·: A. ontvangt een crediet van ! 500.- en moet f 5.--

per week terugbetalen. Dit betekent, dat hij na 100 we
k,;n het gehele bedrag afgelost heeft.
Indien nu B., die ook f 500.- ontvangen- heeft, f 3.50
per week· moet afbetalen, zal hlj in 100 weJ..."en slechts
f 350.- hebben afgelost. Maar niettemin houden de in
houdingen op. De overige f 150.- behoeft hij niet terug
Le betalen.
Eind Januari 1948 hebben 50 inhoudingen plaats gevon
den en een ieder, die in Januari 1947 een crediet heeft
ontvangen, was toen op de helft van de terugbetaling.
Wij vestigen er de aandacht op, d11.t in Augustus 1947
een tweedé consumentencrediet werd verleend. Voor de
deelnemers aan dit crediet loopt de afbetaling over 75
weken. Overigens geldt voor hen hetzelfde als voor de
deelnemers aan het eerste consumentencrcdiet.
Hoeveel van ieder a(zonde1·üjk wordt ingehouden, wordt
vmsLgesteld aan de hand van het inkomen, de gezins
sterkte en andere factoren. Dal hel bedrag van de af
lossing niet onveranderlijk is, hebben wij hierboven
reeds gezien.

Tot slot nog enkele opmerkingen.
Indien zich in het gezin van de credietnemer bijzondere
omstandigheden voordoen, zoals b.v. ziekte van de cre
dietnemer, dan kan de terugbetaling tijdelijk worden
opgeschort. Er worden dan zogenaamde uilstelzcgels
aangevraagd. In de weken, waarover die zegels door de
Dislriclsraad worden verstrekt, vindt dan geen inhou
ding plaats. Hiervoor kunt ge U, bij voorkeur op Zater
dagmorgen, wenden tot de Sociale Afdeüng.
Ondergaat het gezin van de credietnemer uitbreiding,
geeft dil dan op aan de Districtsraad, onder overlegging
van de dislributiestamkaarten van a/Le gezinsleden en
van het trouwboekje. Het is van invloed op het afbe
talingsbedrag.
De Districtsraad houdt bij de vaststelling van de afbe
taling rekening met het bedrag, dat nodig is voor het
aanschaffen van de leve_nsmiddelen op de extra-rantsoe-

nen, die U via de Werf Gusto ontvangt. Maar indien er
gezinsleden zijn, die bovendien nog extra-rantsoenbon
nen ontvangen (b.v. wegens ziekte of toeslagen voor aan
staande en jonge moeders), dan zult U goed doen, die
bonkaarten aan de Districtsraad te tonen. Ook dit kan
Uw terugbetaling verminderen.·

Wij vertrouwen hiermede verschillende vragen, die zich
zouden kunnen voordoen, beantwoord te hebben. Zijn er
evenwel nog moeilijkheden, clan kunt U daarmee terecht
bij de
Sociale Afdeling.

Door een lid

Door een lid van ons personeel is een verhandeling ge
vraa o-d over een zeer uitgebreid onderwerp, n.l. ,,de
Radio".
Omdat de vrnagsleller zijn vraag niet verder ·afbakende,
kwam het ons voor ·dat wij ons thans moesten bepalen
tot het onderwerp:

AETHERGOLVEN

Röntgenstralen, licht, wamlte en draadloze telegrafie
(radio) zijn alle trillingen van de aether die in golf

lengte verschillen, en al naar de golflengte korter o(

langer is hebben ze verschillende natuurkundige uitwer
king doch planten zich alle met dezelfde snelheid, n.l.
300.000 km/sec. voort.
Röntgenstralen hebben een uiterst korte gol fl ·ngl • ,·11
vormen met het ultra-violet licht het onzi ·lithar l1dt1,
dan volgt het licht van violet tot rood. D tlo11k('rkl ,od,·
lichtstralen gaan over in warmlestral ·n. Daur11a k,.,111 d,·
radar (3 en 10 cm golven) en de ultra kor!(' f.\(11f 1111

plm_ 10 m.

Al deze beschreven golv n b wq::,·11 ,i.-1,

11·1

voort.
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geduid met },

Delen we nu },
op de afgelegde weg per sec.,

n.l. 300.000 km, dan hebben we het aantal pcriotles per
sec., wat we aanduiden met Hertz.
Radiogolven dringen door alle sloffen heen, echter door
metalen zeer moeilijk (Radargolven worden b.v. tegen
mclalcn Le ru ggekaalst).
\Vil de vraagsteller iets meer van "aethergolvcn" weten,
of had hij zich de behandeling van een ander deel uit
het rndiogebiecl voorgesteld, dan willen wij dat gaarne
van hem vernemen, om, zo mogelijk, aan zijn verzoek te
kunnen voldoen.

MUSEUMBEZOEK "BEATI"
Op 16 Mei j.1., le Pinksterdag, heeft Beati" een bezoek
" een tentoonstel
gebracht aan Museum Boymans, alwaar
ling werd gehouden van Marius Richters.
Gedurende ongeveer 2½ uur is dit werk door de leden,
bijgestaan door onze technicus op dit gebied, de heer
Speller, onder de loupe genomen.
Over het algemeen vonden de schetsen meer waardering
clan het schilderwerk, alhoewel er werken bij waren, die
zeker bewondering afdwongen. Het tentoongestelde was
veel omvattend, zowel landschap, portret en portretgroe
pen waren rijkelijk vertegenwoordigd.
Noemen we o.a. de groep "Anne mensen" en zelfportret
met hand op de mond en niet te vergeten de bespotting
"
van Christus" en van het landschap schilderen
"de Bran
daris" en Zonsopgang op het land, dan zag men Loch
wel stukken waar veel van te leren was.
De vaste hand, het prachtig perspectief, vaak door een
enkele lijn verkregen, de Leg ·nstelling van helle naast
sombere kleuren, gaf het werk een bijzonder karakter.
Richters heeft een eigen vi ie, welke hem een vooraan
slaanda plaats in de kunst geeft.
Als men echter zijn stillevens naast de landschappen
plaatst krijgt men toch een geheel verschillen Ie indruk.
Zijn landschappen hel en sterk contrasterend, de stil
levens daartegenover zijn veel rustiger, ik zou haast zeg
gen in· fijnere toonaard geschilderd, b.v. ,,Aardappelen
f 400.- per mud" n "Stokvis met Keulse .Pol", hoewel
zeer kleurrijk, deed het geheel rustig aan.
Na afloop hebben we gezellig onder elkaar een kopje kof
fie gedronken en heerste er onder het gezelschap, waar
onder tot ons genoegen ook een Lwee1al dames waren,
weer een echte prcLLige ,.Beati"-stemming.
K. V.
Al met al een leerrijke en ook gezellige dag.
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VOETBAL
RUZIE OP DE WERF/
Op Vrijdag 21 Mei j.1. -·p »lde ons Guslo-jeugdelftal een

Kees en Arie waren
vrienden, dikke vrienden.
Nu is 'L uil. Hcleniaal
uit....
Hoe het kwam?
In het gezin van Kees
had een blijde gcb urte
nis plaats gevonden en
de jonge vader, zich er
nog niet van bewust hoe
moeilijk het i om kroost
op te voeden Lot mens,
liet scheutig zijn tabaks
doos rondgaan. Niet voor
'n gewoon sjekkie, maar
een dubbele.
Twee vloeitjes rnochL je mei de gomrand aan elkaar
11lakken en zo een dubbel-dikke rollen.
Arie, hoewel behept met een mond om alles te begapen,
was deze uitbundigheid toch wat te bar. Hij wilde be
scheiden zijn en roltl · zich drie gewone sigarellcn.
Toen was bij Kees de boot aan. Jij gulzige schrokker,
zie je niet dat die tabaksdoos toch al zo leeg is en dat
bietsers mij feliciteren, die mij anders niet aankijken.
En nu draai je jezelf er drie terwijl je· maar een dub
bele mocht nemen. Mooie vriend ben jij.
Van het ene woord kwam het and re, de jonge meier
vond eindelijk een gelegenheid zijn zo opgekropt g moed te luchten en Arie verdedigde zich heftig. Maar
zij kwamen er niet uil, integendeel zij bleven er bijna
in, Lol vermaak van de omstanders.
Maar zo kan het niet blijven. E.;n van beide moet wor
den overtuigd van zijn ongelijk, anders blijven zij mok
ken Lot schade van de goede geest in ons bedrijf.
Daarom vragen wij Uw medewerking door hel inzenden
van een goede verantwoord' oplossing aan Ic afd. Per
soneel, opdat de partij, die werkelijk ongelijk h cft,
daarvan overtuigd kan worden. Gelukkig zijn beide wel
zoveel kerel, dat zij een gemaakte fout willen inzi ·:1 en
ongelijk bekennen. Dan is de vrede weer her ·teld en
kunnen die twee we'r· vrienden ,rorden.
De beste •óï)lossing wordt in het volgende "Zeskant"
opgenomen.
Fanlasia.

partijtje voetbal Legen dat van de Manlelfubrick ,.Schie
dam" en.... het verloor met 6-0.
Dat verliezen was bijzaak , gezien de manier waarop or)ze
jongens zich geweerd hebben tegenover de grotere en
meer geoefende tegenstanders. Hun volharding Lol het
laat te, hun team-geesl en hun optimisme voor cel\ ,·ol
gende wedstrijd, maakten dal verliezen d1ibbel en dwars
goed, was louter winst.
Jongens, dit was jullie eerste wedstrijd. Hou vol! Een
volgende keer een beetje beter en uiteindelijk zullen ook
jullie 't zoet der overwinning smàken. Vergeet echter
nooit, ook niet in andere omstandigheden van het leven.
dat men !Jeter ridderlijk kan verliezen, dan op een un
faire manier overwinnen!

SCHAKEN

Op 5 en 6 Mei j.1. deden 3 lcrlen van onze schaakvcr
t:niging mede aan een schaaklournooi in Vlaanling n.
Iede1· van onze leden wisl in zijn groep een eerste prij�
te bemachtigen terwijl 1 lid -·en extra pr.ij 1oegc11czcn
kreeg voor de korLste partij.
De si rijd om de V ersclinre-wisselbelcer.
Zaterdag 22 Mei j.l. heeft de eerste on1moe1ing om deze
wisselprijs plaals gcvund ·n tu. sen 30 schak ·rs van Gu ·to
en Ver chure.
Üt:ze wisselbeker il door de dir •ctic van Scheep�wcrf en
.Machinefabriek Versclurre en Co. Ie· A111s1crda111 be
schikbaar gesteld n moet driemaal achter ·n of vijfmaal
·
in totaal gewonnen worden.
Voor de werf , welke deze keer de beke·r zou winnen,
was door de direcl.i · van Ve.rschure nog een herinne1·i11g prijs toegevoegd.
Van onze directie, waarvan de Heer ll. Smulders door
zijn aanwezigheid blijk ga{ van belangstelling, hebben •.
wij de toezegging g ·had, dat de· herinneringsprijs vom·
de volgende onl moet.ing door de Wer[ C uslo ge ·chonken
za-1 worden.
Ook deze ontmoct.ii1g kenmerkte zich , eer door de "C
zellige en sponieve sfeer waarin ook de beide vori" ·
ontmoetingen plaats vonden. ·
De Heren van Vcrschure hebben deze keer de beker
weer mede naar huis kunnen nemen, daar zij van ons I
gewonnen hebben met 16-14,.
Heren :ck1kcrs van de Gu to.
Dil i · de tweede maal. dat wij van Ver5chure verliezen.
Dal b ·hodl echter niel.
Scherpt U voor rle strijd, die in hel. najaar t •
dam zal plaats vinden.
0
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