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VAN DE REDAUTIE
Donzère-Mondragon, het wachtwoord van dit jaar: vijf grote
baggermolens met enorme transportinrichtingen, die in Frank
rijk een kanaal gaan graven. Twee bijdragen plaatsen wij dit
keer hierover, een technische beschrijving waarin zij, die be
lang stellen in hetgeen er rondom hen gebeurt, allerlei inte
rès ante gegevens zullen vinden, en verder een leuk reisverslag.
We hebben onze caricatuurtekenaar (van Werf Gusto) ge
vraagd er een schetsje bij te maken en prompt ontvingen we
per kerende post eep. tekeningetje; zulk een vlotte medewer
king doet een burger goed.
Zo langzamerhand begint nu wel overal het besef door te drin
gen van hetgeen de IHC voor het verkrijgen van belangrijke
bestellingen betekent. Zo'n werk als de vijf Donzère-molens is
daar een sprekend voorbeeld van; voor een enkele firma zou
dit wel een zeer zware belasting betekenen, terwijl riu verschil
lende IHC-wel'ven er samen de schouders onder zetten. We
verwachten dan ook wel, dat dit niet het laatste Zeskant zal
zijn, waarin over Donzère geschreven wordt; vooral nu de
opbouw in Frankrijk begonnen is, zullen er zeker IHC-ers zijn,
die ongevraagd bijdragen zullen zenden over hun belevenis
sen, want dit werk wordt een brok geschiedenis, waar.op wij
later nog dikwijls zullen terugzien. Hoe snel de tijd gaat en
de geschiedenis zich vormt, bewijst het stukje over Caland,
een groot Nederlander aan wie wij, baggerbouwers, ons nauw
verwant gevoelen.
Onze O & 0 rubriek blijkt zich te kunnen handhaven, het
lezenswaardige stukje in dit nummer toont dit wel aan.
Wie schrijft er nog meer over zijn of haar liefhebberijen en
vrije tijdsbezigheden? Zijn er geen IHC-ers, die een verzame
ling hebben van het een of ander, van postzegels, gesteenten,
schelpen, oude tegels, boeken, oude gereedschappen.
Iets over arbeidsomstandigheden in Zwitserland, het land van
Wilhelm Tell, vertelt een IHC-er in een lang artikel, waarvan
het eerste gedeelte in dit nummer is opgenomen.
En nu hebben wij nog niets gezegd over de nieuwste aanwinst
in IHC-verband, n.l. de opening van het IHC-telexnet, waar
door alle afdelingen van alle werven de gehele dag in onder
ling contact staan· door middel van verreschrijvers. In een
volgend nummer komt er een beschrijving van.
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Vervolg Januari nummer

In aansluiting op de algemene beschrijving van de bag

gerinstallatie (zie "Het Zeskant" van Januari 1948),
laten wij hieronder nog enkele nadere bijzonderheden
volgen omtrent de inrichting en werkwijze van deze
molens.

Bij het beschouwen van de figuren 2 en 3 uit het vorige
Zeskant valt het al dadelijk op, dat deze baggermolens
sterk afwijken van het type, dat men in ons land vaak
aan het werk kan zien. Gewoonlijk immers wordt de op
gebaggerde grond in een langszij van de molen liggende
schuit, een zogenaamde "bak", gestort, tenv:ijl ze hier
direct op de transporteurs wordt gebracht, zoals reeds
beschreven is. Zeer ongewoon is ook, dat de installatie
is ondergebracht op drie afzonderlijke pontons, terwijl
als verdere bijzonderheid kan worden genoemd, de wijze
waarop wordt voorzien in de energie, die voor het aan
drijven van deze molens nodig is.
De electrische installatie
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De eigenlijke baggermolen, de transporteurs, de lieren
en alle hulpwerktuigen zullen worden aangedreven door
electromotoren tot een gezamenlijk vermogen van niet
minder dan 1100 pk. De hiervoor nodige electrische
stroom nu zal worden betrokken van een bovengrondse,
langs het te baggeren kanaal lopende, 13500 Volt's
hoogspanningsleiding. Op deze hoogspanningsleiding
wordt een 250 meter lange speciale kabel, de landkabel,
aangesloten, welke op de grond ligt en loopt naar een
klein ponton, walponton genaamd, hetwelk gemeerd ligt
aan de oever van het reeds gegraven gedeelte van het
kanaal. Op het walponton wordt de landkabel verbonden
met een andere kabel, die is opgehangen onderaan drij
vers en drijvende kabel wordt genoemd. Deze laatste
kabel, die een lengte heeft van 400 m, voert de elec
trische stroom toe aan een transformator, welke zich
bevindt in een dekhuis op het ankerponton. Door deze
transformator wordt de spanning verlaagd van 13500 tot
380 Vol , waarna de stroom wordt toegevoerd aan de
scbak:elb1>rdel}, ie zich op de molen, het anker- en het
zijponto heYinden.
1'.a gezien het slechts zelden voorkomt, dat er, zoals in
clit gevál i de onmiddellijke nabijheid van het bagger
wer - e eêtri êhe energie beschikbaar is, moest er bij
he ontwerp eeds- rekening mede gehouden worden, dat
later bij andere werken, de nodige electrische stroom
aan') boord :van de olen zelf opgewekt moet worden.
Met het oog hierop, wordt de machinekamer van de

baggermolen nu reeds zodanig ingericht, dat er nader
hand zonder grote wijzigingen, een tweetai door Diesel
motoren aangedreven generatoren in geplaatst kunnen
worden, welke de electrische stroom voor de hele in
stallatie zullen leveren.

Het baggermechanisme

Beschouwen we thans, aan de hand van de figuren 2 en
3 uit het vorige Zeskant, de eigenlijke baggermolen wat
nader, dan herkennen we dadelijk de emmerladder met
de emmerketting, welke sterke gelijkeni · verlonen met
die van de tinmolens, welke in hel November-nummer
uitvoerig zijn besclueven. Omdat deze baggermolens zo
wel op zeer geringe als op grole diepte moeten kunnen
baggeren, is het mede in verband met de aard van de
te venY'erken grondsoorten, nodig gebleken om eersl te
baggeren met een korte ladder tot ca. 11 m diepte en
daarna deze te verwisselen voor een lange ladder, waar
mede tot 17.50 m diepte kan worden gebaggerd. Deze
laatste ladder is ruim 35 m lang en weegt, zonder onder
tuimelaar en leirollen, ca. 76 ton. Wanneer met de
korte ladder wordt gewerkt, dan bestaat de emmerket
Ling uit 60 emmers, die elk 1660 kg wegen; hij gebruik
van de lange ladder wordt de ketting gevormd door 76
emmers.
In tegenstelling met de gewone baggermolens is hier
het boveneinde van de laddér - evenals bij de Lin
molens - drnaibaar bevestigd in de zware gietstalen
stoelen op de hoofdbok, welke tevens de as va·n het zes
kant (bovenluimelaar) ondersteunen.
Behalve deze stoelen en het zogenaamde bovendrij/werk,
bevindt zich op de hoofdhok ook de electromolor van
350 pk voor het bewegen van de emmerketting, alsmede
de torninrichting. Deze laatste dient voor het langzaam
bewegen van de emmerketling, tijdens het verwisselen
van· de emmers en wordt eveneens gedreven door een
electromolor. Het ondereinde van de ladder is door mid
del van een balans met schijven opgehangen aan de
beide- ladderkabels. Het ene uiteinde van elk dezer ka
bels is aan de ladderbok·vastgemaakt, terwijl hel andere
einde aan de trommel van de ladderlier, welke zich bo
ven op de ladderbok bevindt, is bevestigd, teneinde de
ladder op de gewenste baggerdiepte Le kunnen stellen.
Op de ladderbok, welke ·voor op het ponlon over de
beun is geplaatst, is tevens een electrisch draaikraanLje
aangebracht met een hefvermogen van 2 Lon, dat voor
namelijk gebruikt wordt voor hel demonteren van de
emmerketting en daarom emmerkraan genoemd wordt.

Daar de molens,. naarmate ze dieper gaan baggeren, ver
schillende grondsoorten ontmoeten, die zich meer of
minder gemakkelijk laten verwerken, zal het duidelijk
zijn, dat met het beschikbare vermogen van 350 pk per
tijdseenheid, niet steeds dezelfde hoeveelheid grond kan
worden venverkt. Met andere woorden: het aantal em
mers, da.t per minuut het zeskant passeert en leeggestoi:t
wordt, moet regelbaar zijn.
Bij deze molens is deze regeling als volgt verkregen.
Tussen de electromotor, die de emmerketting aandrijlt
en de boventuimelaar, bevinden zich, zoals gebruikelijk,
een aantal tandwieloverhrengingen, het buvendrij/werk
genaamd, welke hier ten dele zijn ondergebracht in een
grote oliebad 1dwielkast. Door het verschuiven van
bepaalde tam... .'� in deze kast, kunnen drie snelheden
van de emmeri.
" worden verkregen. In deze tandwielkast gebeurt
etzelfde als in de "versnellingsbak" van een auto.'
ndien hebben we nog de mogelijkheid om het toerenrnl van de electromotor binnen
bepaalde grenzen Le doen variëren. Bij zeer zware, rot achtige grond tenslotte, kan de helft van.de emmers, die
in de emmerketting onmiddellijk aan- elkaar verbonden
zijn, (close connected) worden vervangen door speciale
Lussenschalmen (trays), zodat dan alle even schakels in
de ketting worden gevormd door de emmers en alle on
even door deze schalmen. Het aantal emmers, dat per
minuut het zeskant passeert, wordt hierdoor dus gehal- ·
veerd. Op deze wijze vêrkrijgt men een variatie in de
'
kettingsnelheid van 8 tot 26 emmers per minuut.

De hoo/dbok met stortinrichting

De weg, welke de opgebaggerde grond volgt, nadat ze
door de emmers is uitgestort in de hunker, die zich
onder in de hoofdbok bevindt, hebben wij reeds in grote
trekken beschreven. Wanneer wij bedenken, dat de
bovenluimelaar 9 m boven transporteur I ligt, dan zal
hel duidelijk zijn, dat we de baggerspecie, die soms
zware stenen beval, niet zonder meer op deze rubber
band mogen storten. Er zijn dan ook bijzondere maat
regelen getroffen om dit te voorkomen, terwijl er tege
lijkertijd voor wordt gezorgd, dat de grond gelijkmatig
over de transportband wordt verdeeld. Dit laatste wordt
verkregen door middel van een soort schoepenrad de kleiverdeler -, welke door een regelbare elcctro
motor wordt rondgedraaid. Voor bepaalde grondsoorten
is deze verdeler echter niet nodig en kan dan worden
vervangen door een speciale stortgoot.
Bij het ontwerpen van de hoofdhok is er voorts reeds
rekening mede gehouden, dat de molens later voor an
dere baggerwerken op eenvoudige wijze kunnen worden
omgebouwd tot normale baggermolens met stortgoten
aan stuur- en bakboord.

A lies onder de spoorbrug door!
Een ander punt, dat de speciale aandacht van onze 011strucleurs vereiste, bestaat hierin, dat de molens in de
loop van het werk waar ehijnlijk een vasl, spoorbrug
zullen moelen pa seren met een doorvaart.hoon-te van
7 meter. Alle delen van de inslaUaLie, welke uitsteken
hoven een horizontaal vlak op een hoogte van 7 meter
bo,;en, de waterlijn moelen daarom ged ·monteerd kun
•nen worden, zonder dat er "gesloopt" wordt.
l.let is echter heel wat o-emakkelijkcr om een dergelijke
eis neer Le schrijven, dan daaraan te voldo n.
De pontons
Bij een be ehrijving van een drijvende inslallaLie, pleegt
men te beginnen mel het casco. Tegen deze regel is hier
gezondigd, omdat van deze pontons maar heel weinig
. te vert llen vall; zo intere sant en bijzonder als de· me
chanische en electrischc installaties zijn, zo simpel zijn
de cas o's.
De anker- en zijponlons zijn geheel gelijk van afmetingen
en constructie en be taan uit een aantal secties, welke
op de bouwp'laals door mi !del van bout- en la verbindin
gen zullen worden amengcvo.cgd. De ruimten onder het
dek herbergen alleen vasLe ballast; alle werktuigen be• vinden zich op het dek of, voor zover hel de eleclrische
. installatie betreft, in de dekhuizen. In het bijzonder in
het ankerponton is een grote 110eveelheid ballast nodig,
0111dal dit tevens dienst moet doen als eonLragewièht
voor de t.ransporteur IV.
Het ponton van de baggermolen heeft, evenals de andere
pontons, een rechLhoekig grooLspant en is door 4 W.D.
dwar schotten verdeeld- in 5 compartim nten. Aan het
voor- en achterschip is liet ponton vo'lrzien van de ge
bruikelijke afschuiningen,· welke ten doel hebben het
"vrij-baggeren" resp. het verslepen van h t schip te
vergemakkelijken. Daar de bemanning niel aan boord zal
wonen, zijn er ook geen verblijven voor deze gcnrnakt.
In het dckhuis onder l..ransportcu.r I zullen alleen een
keuken en een eetzaaltje gemaakt worden. Dientenge
volge worden van alle ruimten onder het dek alleen de
. heide achtersle compartimenten en de machinekamer
benul. De erslgenoemde bevallen de vaste• en de wa
terballast, welke nodig is om het schip gelijklasLig te
krijgen. In de machinekamer zijn de schakelbord n en
talrijke andere cleclrische apparaten en machines onder
gebracht, alsmede de 1 ns-, ballast-, dekwas- en monitor
pompen.
In een volgend artikel iets over de Lransportinrichting
en de hedienino- van deze uitgebreide inslallalies.
Intussen kunnen wij nog mededelen, dat de kleinere
ponton reeds in Frankrijk zijn gcaJTiveerd en dat met
de montage begonnen is.
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Reisverslag

Na maanden van voorbereidingen werd eindelijk de reis
naar Zuid--Frankrijk (Bollène) ondernomen om rlc door
de I.H.C. gemaakte bagg rmolen' n wat daarbij be
hoort, Le gaan monteren.
Het was 'îlloensdag 28 Januari, toen het vertreksein ge
geven werd. Vol go de moed slapten wij in de jeep,
welke voor d ze reis van een aanhangwagen was voor
zien en met koffers en ki ten beladen wel iets weg had
van een v·erhui wagen. Het motregende die dag, maar
dat mocht niet hind ren, wij zaten droog. Alleen de
ruite_nwi scr werkte maar half, dus uitkijken was ge
boden.
Na aan de ederlands-Belgische grens benzine te heb
ben bijgel.aden· ging het op Antwerpen aan, waar wij
even onze benen konden strekken. Na even iets gebruikt
te h bben, taplen wij weer in de jeep en ging het op
de Fra11se grens aan. Daar aangekomen, begon het reed··
te schemeren. Wij zijn in donker nog plm. 10 km verder
gereden naar hel plaat je Mauh ·uge, dat zwaar door de
oorlogshandelingen bleek te zijn getroffen; zeker 75%
was weggev.aagd. Na V( ' ·•ragen en zoeken vonden wij
- wij de inwendige mens
eindelijk een klein hotel,
konden ver ·terken en onze ,_
,,'Jkander geholste lede· konden leggen. Onmaten en dito binnenwerk Ie
danks de vermoeieni en liepen ,ij als o en. Zodra
het de volgende dag licht begon te worden, gingen wij
weer verder. Nu naar het plaatsje Laön, waar benzine
bonnen moesten worden afgehaald (benzine is in Frank
rijk op de bon). Daarna in één ruk naar Parijs, ,,de
lichtstad". Wij zalen laar al gauw in de h.noop met het
verk"er, dat te vergelijken is met de drukte bij een
inter 1nd voetbalmatch op de Amstelveenseweg in Am
sterd�tn. Na een hotel gevonden te hebben en ons een

beetje van tof en vuil ontdaan te hebben, moesten enige
zaken aldaar worden afgedaan, waarna wij Parijs even
vluchtig konden b kijken. Aan all s is Le merken, dat
het Fran e volk een cultuurvolk is. Als men die prach
tige momLmenten en slandbeclclen ziel, komt men on
willekeurig ond r de indruk.
De volgende dag gingen wij verder naar het plaat je
Sen , een reis die grotendcel. in de regen werd afge
legd. Zodoend kre"en wij weinig van de �treek te zien.
Na Sens kwam Lyon aan de beurt. Tussen deze plaat
sen konden wij geni0Len van prachtige vergezichten
vanaf de beTgen naar beneden en 01110-ekcerd. Dit ge
deelte was een der mooiste van onze rei . Tot aan Lyon
was het gewoon een sprookje; wij werden er stil van.
Ook Lyon is prachLig gelegen tu en de bergen; de hui
zen geleken van bovenaf gezien op een bouwdoos. Het
was maar goed, dat wij niet verder konden komen, om
dat het al begon te sch meren en de benzinevoorraad
haast verbruikt was.
De volgende dag, Zondag 31 Januari, dachten wij ben
zine te kunnen bijladen, maar dat was mis geraden.
Nergens benzine, zoeken hier en vragen daar. Eindelijk
was er een reddende engel, die genegen bleek ergens
20 liter vandaan te toveren. Het was lang niet voldoende
dachten wij; dan maar zachtjes tegen de hellingen op
en de molor afzetten bij het afdalen om zoveel mogelijk
benzine uit te sparen. Zouden wij dan in het gezicht van
de haven nog stranden? Hel was namelijk het laatste
traject, dat wij moesten afleggen naar Bollène. Wij be
reikten echter toch op die dag ons doel, doch hadden
geen druppel benzine meer in de Lank. Een volgende
maal iets over het werk.
P. v, Diepen

Pieter Caland
Er is mij gevraagd, of ik niet eens wat vertellen wilde
van grote mannen uit vroeger tijden". Dat wil ik graag
"
proberen
en hier is dan het eerste artikeltje. Voor• de
oorlog tond op de Cool ingel in R'olterdam, Legenover
de Pa sage, het Calandmonument. elen van u zullen
dat monument zeker kennen. Ik ook. Als klein kind, was
ik er dol op. Er waren trappen in de ronde en als je
die opgeklauterd was, tond je bij de 4 stenen engeltjes
en zag je van vlakbij de 4 waterstralen, die in hel bas in
vielen. Vurig benijdde ik de jongens die het aandu,rfden
om hun schoenen en kousen uit te trekken en in dat
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water te lopen. De meneer wiens naam op het monument
stond, had de Maas gemaakt wist ik en ik had zo'n
vage voorstelling, dat het water, dat in het bassin
stroomde, regeh-echt naar de Maas ging omdat die an
ders leeg zou lopen.
Tegenwoordig ben ik beter op de hoogte en ik weet dat
Caland de Maas niet maakte, want die was er al lang,
maar dat hij een andere uitmonding voor de Maas heeft
ontworpen, waarvoor hem de Rotterdammers nog altijd
dankbaar mogen zijn.
Vroeger toch mondde de Maas uit bij den Briel, maar
het Brielsche Gat ging meer en meer ver�anden en de
zeeschepen konden er niet meer binnenkomen. Schepen
met wat meer diepgang, namen toen de langere weg door
het Goereesche Gat en zelfs nog wel een eiland verder,
door het Brouwershavensche Gat. Als u op de kaart kijkt
van Zuid-Holland, ziet u wat een enorme omweg dat
is. Ongeveer in 1830 kwam het Voornsche Kanaal klaar
en dat scheelde wel een heel stuk, maar het duurde niet
lang of grotern schepen konden daar ook niet meer
door komen:
Voor éen stad die het van de handel moet hebben, is
zo'n lange toegangsweg een groot bezwaar en de Rotter
dammers zochten op allerlei manieren hoe in deze toe
stand verbetering gebracht kon 'worden. Er waren aller
lei plannen: een groter kanaal door Voorne, één door
Goeree, grote dammen in zee, maar al die plannen had
den bezwaren. Eindelijk kwam Caland met een geheel
nieuw plan: geen kanalen met dure sluizen en lang op
onthoud, maar een heel nieuwe weg naar· zee en wel de
kortst mogeUjke, dus regelrecht naar waar nu Hoek van
Holland ligt. Toen dit plan ter tafel kwam, begreep
ieder meteen dat dat clè oplossing was. Of die "nieuwe
watenveg" dan niet zou verzanden? ,,Nee", zei Caland
en had gelijk.
Nu was Caland uit een geslacht, dat altijd gewerkt had
aan de dijken in Zeeland en Zuid-Holland. Zijn groot
vader was een eenvoudig dijkwerker. Het was thttis geen
\'et.pot en
oudere kinderen werden er dikwijls op uitgesLUurd o
e bedelen. Zo ook de vader van Pieter,
Abraham ala d. Dit nu was een pientere jongen die
wilde worden in de wereld. Hij kwam
, àt hij een bepaald bedrag per
tl hijgen. Haalde hij meer op,
ouden. Toen hij op die manier
in hij naar de schoolmeester van
die hem voor dat geld les wilde
•w zó ijverig en deed zó z'n best, dat
r-.---=•=z=..._
r e.r p]é\je in had en hem een plaats wist
(!}I een
leidingsinstituut van de Waterbaald met glans het diploma en werd
later zelfs hoofdingenieur bij de waterstaat.
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Pieter had het gemakkelijker clan zijn vader: hij kon
meteen een goede opleiding krijgen en op 19 jarige
leeftijd, was hij al aspirant ingenieur. Later, hij was
toen 27 jaar, kwam hij in den Briel en daar had hij alle
gelegenheid om de werking van eb en vloed bij d_e ver
zandjng van het Brielsche Gat te bestuderen·.
Dank zij zijn vele onderzoekingen in Nederland en ook
in het buitenland, meende Caland erop te kunnen reke
nen, dat eb en vloed de nieuw te graven watenveg niet
zou doen ver�anden, maar integer qeel uitsch,�ren. En· hij
kreeg gelijk: uit alle delen van
'.' ·eld kwamen waterzijn denkbeelden
bouwkundigen naar dit werk k,,·_
over de werking van eb en vloed ,
overal bestudeerd en de nieuwe Rotterdamse haven '-,{ meermalen
tot voorbeeld genomen.
In October 1866 werd met dit werk begonnen en 2 jaar
later was het gereed. Rotterdam had een Njenwe Water
weg! Natuurlijk was deze weg nog �mal en niet erg
diep. Men rekende echter dat de zee wel voor deze diepte
zou zorgen. En toen .. . leek het of er een kink in de
kabel kwam: de zee voerde het zand inderdaad weg,
maar niet ver genoeg en een paar K.M. buiten de- kust
werd een dam gevormd die het mooie plan in duigen
dreigde te bten d.llen.
Maar toen kwamen de hopzuigers, uitgevonden door de
aannemers Vermaes en Volker en Bos, en gebouwd bij
J. & K. Smit en L. Smit en Zoon te Kinderdijk. Zij
groeven de dam voor de kust weg en brachten het zand
daar waar het geen kwaad meer kon doen.
En zo kreeg Rotterdam een Open Weg naar zee: geen
sluizen, waar schepen eindeloos op elkaar moeten lig
gen wachten, geen omwegen meer, maar een vrije, korte
weg naar zee. De handel van Rotterdam is er wèl bij
gevaren. Is het wonder dat Rotterdam en heel Nederland
trots is op PIETER CALAND?
En voor ons IHCers heeft dit verhaal nog een staartje:
de vele buitenlandse ingenieurs keken met grote be
langstelling naar die eerste zandzuigers, die later door
verschiJlende verbeteringen steeds een betere naam kre
gen. En nu nog steeds bestellen vele buitenlanders hun
hoppers en zuigers bij . .. de IHC!
R. Dijk.

zorgvuldig 1

Enige indrukken uit het land van
WILHELM TELL
Van verschillende zijd n werd mij verzocht een tukje
te schrijven betreHend tl 1· ·i · naar en mijn vcrhlij{ in
Zwitserland.
Ga�rne geef ik gehoor aan deze vcrzo ken, zij het nwt
enige huivering, want ik vr·"s dal v·Ic lcz rs. w llicht
aan de waarheid ervan zullen twij[clt·n. Degenen, die dit
mis ehien zouden doen, kan ik ni 'I :111d('r� annrud('n, w
gauw als 't mogelijk is tenminste: gnal lirt i.il'n en uv ·r
tuigt U.
Ik ben dit stukje begonnen te chrijv ·n met cl · 1, ·im ·
lijke wens dat het in ons mooie vad rlancl ongeveer ge
lijk gestehl ware als in het land van tl· b •rgcn. Hict in
de eerste plaats meen ik hiermee de eonomische toe
stand in 't algemeen, maar wel de prachtige moraal van
dit volk in 't bijzond'er.
Maar waarde lezer(s) en. lezeres(sen) laat ik U een
meer geregeld verhaal vertellen.
Vertrokken van station D.P. op 17 Nov. 1947 om 17.15
uur bij tamelijk winterweer, n.l. sneeuw\'al met koude
wind, ging het in de richting Brussel.
Grootste oponthoud bij Roosendaal met het . douane
onderzoek, dat neemt n.l. plm. 1 uur en ·40 minuten in
beslag. Drie van de zes personen moesten aan den lijve
gevisiteerd worden.
In Esschen ging het veel gemoedelijker toe en vlugger,
waarna we spoedig in Schaarbeek aankwamen, waar
men moest overstappen en met een ander treintje door
reist naar Brnssel( .).
Daar moesten we enige uren wachten, tot na midcl'er
nacht, voordat we vertrokken. In het Franse gren tation

Thionville viel het me op, dat me1sJes als spoorweg
arbeiders dienst doen. Gekleed in vuile overall en pet
kruipen ze onder de wagens en verrichten alle mogelijke
werkzaamheden, die men hier meestal door mannen ziet
doen.
's Middags te 13.10 arriveerden we te Basel, waar men
2 douaneposten, nJ. 1 Franse en de Zwitserse na elkaar
moet passeren.
Hier gebeurde nog een aardig incident, doordat alle
wachtende passagiers plotseling het perron weer opren
den, er was n.l. een reus te zien; ongeveer 2.5 m lang
en 1 m breed, hij liep echter een beetje ongelukkig.
Bij het afstempelen der passen bij de Zw. douane werd
ik plotseling in mijn kraag gepakt en bij een aantal
andere mensen geplaatst. Mijn eerste gedachte was of
ik er misschien verdacht uitzag, maar later bleek, dat
dit alle mensen waren, die te werk gesteld zouden wor
den op een of ander bedrijf en voor de eerste maal in
Zw. komende geröntgend moesten worden door de Volks
gezondheid. Dit nam plm. 1 ½ uur in beslag, waarna ik
mijn reis naar Neuhausen via Zürich vervolgen kon.
Aankomst te Neuhausen 18.45 uur, waar een kamer voor
mij besproken was in het alcoholvrij hotel Oberberg. Na
gegeten te hebben, vroeg gaan slapen door de vermoeie
niRsen der reis.
De andere morgen meldde ik mij om acht uur op de
wak, waar ik een speciale opleiding zou krijgen. Het
,·,•r,-;1t• wat opviel was, dat zelfs de geleerdste mensen
11111•11 zo lr;- ·l g woon waren, niet alleen tegenover vreern
d,·li11µ,·11, 11wur ook met hun ondergeschikten tot de
oll,,, 111111-1 1.•· 1·1111g,·n huil ngcwoon kameraadschappelijk
tllll {1,111,

"""r

\ ,·ol,11).l,·11
l11•11111lr11·11 l"ll nrbciders zijn daar ook
vull 111111·11 µ,diik, 11.I. v11n 7.:!0 12 en van 13.30-17.30.
1),. 111h1·ld,·, 1.,•lr will,·11 nll,·11 i11 hnn vak zo bekwaam
word,·11 nl. 11111111 11111,1,·lijk i�. l li •rvoor bestaat dan ook
in dit lund d,· 11,0,i;,· ;iklr1·i,I voor· iedereen die er een
·. l�r zij11 vak ·cholen, die door
w i11i,:: g ·Id VlHJI' , v1•1·
ied ·reen b ·zo ·lrt. ku1111 ,:
voor R[cehts / 1.20 per
maand. Daar kan rnen i11 ,-)k; -..�
uri g; vak alles leren
wat men wenst.
Door mij werd zo'n school hczo ·lrt op Zaterdagmiddag.
In een afdeling zaten b.v. 15 noen� ·11, alle getrouwde
mannen, die autogeen-lasser van beroep waren, maar
daarnaast het aluminium lassen wild •n I ren. Die werk
ten daar van 2-5 uur, alleen om zich in dit speciaal
lassen- te bekwamen.
Om vijf uur werd alle gereedschap netjes opgeborgen,
lastafels afgeveegd, daarna met water afgeborsteld, de
werkbanken en vloeren aangeveegd, waarna alles weer
in een staat verkeerde of er niet gewerkt was. ·Men
waste en verkleedde zich op zijn gemak en vertrok heel
rustig om half zes.

Ook in de openbare middelen van vervoer valt het op
dat men op de vloeren niet alle mogelijke soorten afval
aantreft. Hierin zijn dan ook overal speciale bakken op
gehangen met het verzoek erbij om afval hierin te de
poneren, waar iedereen dan ook gevolg aan geeft. Geen
gedrang bij trein, n·am of autobus, men helpt zijn mede
reizigers ongevraagd met koffers enz.
Men zou niet in Neuhausen geweest zijn als men daar
de waterval niet gezien zou hebben, dus heb ik deze ook
van nabij bezichtigd. Een geweldig indrukwekkend ge
zicht als men daar 1000 m' water per seconde een val
ziet maken van 21 m hoogte, jammer dat daar zoveel
energie ongebruikt verloren gaat.
Bij mijn verdere wandeling ontdekte ik 3 vissers en om
dat deze sport ook door mij gaarne beoefend wordt,
sprak ik de oudste man aan over de vissen, die ze vin
gen, maar hij deed of ik, lucht was. Na enige tijd viel
hij tamelijk bars tegen mij uit: ,,Bist du ein Schwaab",
wat zoveel . betekent als, ben je een Duitser.
Na hem verteld te hebben wat mijn nationaliteit was,
was hij plotseling geheel veranderd, r.iep zijn kamera
den en nu moest ik hun vertellen hoe men in Holland
vist, welke vissen men daar vangt, hoe op zee gevist
wordt enz. enz. Ze hielden me ongeveer 2 ½ uur aan de
praat. De vissen daar zijn een soort forellen, geweldig
si1el en sterk en mogen niet kleiner gevangen worden
dan 30 cm. Dit was hier echter een der minst beoefende
,sporten.
Zwitserland is het land der vele verenigingen. De natio
nale sport is wel het jassen, een kaartspel, dat ongeveer
overeenstemt met het Hollandse kruisjassen. Dit wordt
overal gespeeld, in de huiselijke kring, in café's, op sta
tions, enz.
Daarnaast is de schietsport één der meest beoefende,
omdat dit voor iedere man die dienstplichtig is (en dat
is practisch iedereen), door de staat verplicht is. Dienst
plichtigen moeten iedere week, hetzij Zaterdagsmiddags
of Zondagsmorgens schietoefeningen houden, die onge
veer 9 maanden duren. Men is verplicht in deze tijd
een bepaald aantal malen te komen en een verplicht
aantal punten te halen. Voldoet men niet aan deze eisen,
dan wordt men voor straf 3 dagen opgeroepen. Wat dit
betekent weet iedere militair. De Zwitserse soldaat heeft
zijn volle uitrusting vanaf geweer tot zijn slaapzak thuis
en hiermede moet hij dan op stap naar zijn garnizoens
plaats.
Men mag daar zoveel vuurwapenen in zijn bezit hebben
als men wil. }ágen is vrij en velen beoefenen dan ook
deze sport in bun vrije tijd.
Hier worden nog vrij regelmatig wilde zwijnen, herten
en soms een wolf geschoten. In Schaffhausen zag ik
toevallig een wild zwijn, dat zo juist geschoten was.
Men schiet ze het liefst van achter, daar de haren van

deze dieren ongeveer zo hard zijn als een vooroorlogse
wasborstel en de kogels evenals bij eenden enz. soms
hierop afketsen, als · men onder te kleine hoed schiet.
Raakt zo'n beest licht gewond, dan zijn ze buitengewoon
gevaarlijk en ongelooflijk snel, wat men terug vindt in
het woord "Saugeschwindig", d.i. zo snel als een wild
zwijn.
(Wordt vervolgd)

Qntspanning
&
ntwikkeling

In aansluiting aan het artikeltje voorkomende in het
nurnmer van October 1947, deelt onze amateur-instru
mentmaker, de Heer B. van de Werken, nog het vol
gende mede:
"Toen ik in October van het vorige jaar een artikeltje
schreef over het vervaardigen van een eenvoudige pro
jectielantaarn, kwamen er al gauw personen om inlich
tingen vragen naar de lens die daarvoor nodig is. De
meesten hadden er geen begrip van wat de brandpunt
afstand was. Nu hebben wij als kinderen toch wellicht
allen wel eens geprobeerd om met behulp van een brand
glas of een lens die vergroot - wat hetzelfde is - te
branden met de zon. Nu is de afstand in cm van de lens
tot aan het brandpuntje de brandpuntsafstand.
Ook waren er nog personen, die wel een goede lens had
den, maar waarvan de diameter te groot wa-s. Dit is
echter geen bezwaar, want men kan een lens. die en te
grote diameter heeft, op elke maat kleiner maken. '1en
knipt een cirkeltje uit van papier op de groot0 die rp.en
verlangt en lijmt dit op Uw lens� pJiecies :i lie[ miêfclen.
Als het droog is, breek dan met een combinatietang·
kalmaan stukjes er af, maar dit moe\ echti;;i- geheel on
der water gebeuren. De lens en tang geht:el onder water.
Op een stuk amarilsteen kunt U de lens nog naslij.pcn
tot U de ware grootte heeft. Dit• moet ook iveer onder
water geschieden.
Ik slijp zelf mijn lenzen, die ik nodig heb'")voor het ver
vaardigen van een verrekijker of microscoop, malj,r daar
over hoop ik een volgende keer te schrijvdn.
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FIR
BANDEN VOOR HET ZESKANT

Door de Directie worden voor het bundelen van de le
eri 2e jaargang van het ,,Zeskant" een band met porte
feuille beschikbaar gesteld tegen de prijs van / 0.75
per stttlc.
Wie een band wil aanschaffen kan dit daags na het ver
schijnen van dit nummer opgeven aan de afd. Personeel.
Voor degenen die geen complete jaargang meer bezitten
en er prijs op stellen de ontbrekende nummers aan te
vullen, is er nog een zeer beperkt aantal aanwezig.
Wie het eerst komt, heeft de voorrang.

Mededeling
Op de Nationale feestdag, 5 Mei a.s., zullen onze kan
toren en werf vanaf 4 uur gesloten zijn.
De Directie

Houdt de looppaden vrij!
Vanzelfsprekend is ieder er van overtuigd, dat het niet
alleen gewenst, doch noodzakelijk i de looppaden in de
werkplaatsen choon te houden.
Ind.i en deze loo ipaden niet voldoende schoon gehouden
worden kan het struikelen over de daarop Jio-gcnde
voor"
werpen ernstige gevolgen hebben.
Gevaarlijk wordt het, wanneer in de omgevino- van
draaiende werktuigen, de looppaden niet vrij geh�uden
_
worden. Ernstige ongelukken kunnen dan 11iel uitblijven.
Iloe gemakkelijk is het deze ongelukken Ie voorkomen.
�1�!

n
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.Bij de doorlichting
Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid, die mij
geboden wordt om in "Het Ze ·kant". i ets te schrijven
over de betekenis van de >roepsdoorlichting, zoals deze
al enig malen bij de Guslo i verricht en ook thans
weer gebeurt.
Dit onderzoek verovert zich hoe langer hoe meer een
vooraanstaande plaats in de b ·strijding der tuber
culose. J l 'L is n.l. zo, dat de tuberculose (het gaat hierbij
dan om de long-lliberculo c) vaak lange tijd onopge
merkt hlij(t door de patiënt, die zi h nog volkomen ge
zond voelt. Wanneer clan de klachten optreden, zijn de
afwijki1wcn in de longen vaak al van dien aard, dat een
langer· kuur onvermijdelijk is.
Door de doorlichting zijn we nu in 'laat om d • ziekte
al in het allereerste ben-in Le ontdekken, zodat tijdig
ingegrepen kan wor len. Dit i dus voor de patiënt van
het allergrootste belang.
Maar daarnaa ·t i de doorli hting ook van groot alge
meen belang. Imm rs, besmettingsbronnen en mensen,
die bij het voortschrijden van hun zi kte Lot besmet
ting bronnen zouden kunnen worden, worden ontdekt
en zo nodig geïsoleerd.
Ik hoop clan ook van harte, dat niemand zich aan de
doorlichting zal onttrekken, zodat wij eriff zullen slagen
om op de Gu to de tuberculo ·e tol h t verlcd ·n te doen
behoren.
Dr. L. M. C. Rienks

Deze regeling sluit dus aan
de reeds in art. 20 der
Collectieve Arbeid overeenk.
voorkomende bepaling
iektewet.
inzake de uitkering volgens c
Bij de bovengenoemde w i jzig.
is tevens bepaald dat
de hieruit voortvloeiende- meerck e kosten door de ,�erk
gevers en werknemers gelijkelijk moeten worden gedra
gen, d.w.z., dat de helft van de meerdere kosten op het
loon zal moeten worden ingehouden. Deze premie zal
- naar een voorlopige s hatting - zeer g ·ring zijn en
_
_
zeker niet meer clan / 1.- per Jaar per w ·rknemer be
dragen.
De verplichting lot aanvulling der uitkering tot 90%
van het loon geldt niet ten aanzien van degenen onder
de werknemer·, die niet bereid zijn hun aandeel i n die
meerdere kosten te betalen. De aanvulling is dus als een
vrijwillige verzekering te be ehouwen.
In verband met het bovenstaande dienen degenen die
niet bereid zijn hun aandeel in de kosten te bei'alen,
daarvan vóór 30 April 1948 mededeling te doen aan de
Sociale Afdeling. Zij komen dan, indien zij door een
ongeval worden getroffen na de 12cle ongevalclag niet
voor de verhoging LOL 90% in aanmerking.

WIJZIGING DER ONGEVALLEN-UITKERING
Gerekend Le zijn ingegaan 2 Januari 1948 is er een wij- -----==t
zig i ng aangebracht in de arbeid voorwaarden voor de
werknemers in de metaalindustrie. Daarbij is bepaald,
dat de uitkeringen ingcvol� de Ongevallenwet met in
gang van de twaalfde dag na cli"c van het ongeval, wordt
verhoogd Lot 90% van het gederfde loon.

. Eén van onze arbeiders geeft een uiteenzetting over de

VOOR- EN NADELEN VAN EEN TURBINE ACHTER EEN STOOMMACHINE
waarvan een toelichting door een ander lid van het personeel was gevraagd

0

t·

�

Persoonlijk heh ik het ombouwen van het s.s. ,,Meer
kerk" meegemaakt; daar werd achter de bestaande ma
chine een turbine geplaatst. Maar als je dan ziet wcLk
een groot gedeelte er uit het ruim achter de machine
kamer genomen moet worden sla je vreemd te kijken.
Het gaat niel alleen om de turbine, waarvan de houw
allijd nog buitengewoon dutu· is, maar we hebben ook
nog een koppeling en een tandwieloverbrenging nodig,
omdat hel aantal omwentelingen van de tw·binc veel
groter is dan van de stoommachine. Hieraan moeten
hoge eisen gesteld worden en deze zijn veel grolet in
omvang clan de turbine zelf. Men gebruikt daarvoor
meestal vloeistofkoppelingen waarvan de werking 1,ier
niet nader verklaard zal worden. Voor het bedienen van
deze koppeling zijn enkele oliepompen nodig Tussen
machine en turbine met condensor is een hydraulische
keerklcp nodig, want de turbine kan alleen dienst doen
bij vooruiLdraaiende machine en is ook hij hel manoeu
Vl'eren niet te gebruiken. Allemaal nadelen, waardoor
het plaatsen van een afgewerkte stoomturbine achter
een zuigermachine geen algemene_ toepassing vindt.

Daar de vraagsteller mij onbekend is en de meeste men
sen uit on bed rijf niet met stoomtheorie op de hoogLe
zijn, lijkt het m.i. het besLe deze vraag zodanig Le be
antwoorden, dat ook hij, die weinig met sloomw rklui
gen in aanraking komt, maar er loch wat van wil welen,
er iets van kan begrijpen.
Ook op onz werf zijn sch •pen gebouwd, waarbij achter
de stoornzuigermachine een turbine geplaatst was. D ·
meest gebruikte naam voor zo'n turbine is: Afgewerkte
stoomturbine.
n zui· Maar waarom· plaatst men zo'n Lurbin acht r
germachine? Wel, om tie eenvoudige r ·den, dal de afgc
w ·rkte stpom van een zuigermaeh.ine nog een "l"OOL ar
h ·iclsvermogen bezit, dat men door middel van zo'n tur
bin nog kan benutten.
u zou men de vraag kunnen stellen: Kan dat er door
de zuigermachine zelf ook niet uitgehaald worden? Het
n,11woord l1ierop is: Neen. En waarom dil niet kan zal
ik hier op zeer eenvoudige wijze proberen Le verklaren.
\ ,. weten allemaal wel, dat we, wanneer we boven op
, 1·11 zuigermachine kijken - laten we veronderstel! n
d111 het een Tr.iple-Expansiemachine is, omdat deze in
1111s b drijf het meest voorkomt - zien dat de diameters
11111 d · cilinder onderling in grootte vefächillen: er i ·
1 1·11 hoge-, middel- en lagedrukeilinder.
1 lil Hiaat in verband met h ·t feit, dat de verse stoom,
'"·Ik<: uil de ketels komt, in elke cilinder waar hij door
li,·1·11 suoomt en waar hij zijn arbeid verricht, in druk
11•1 mindert en afkoelt. De sloom ondergaat dus een
111,•slandsverandering. Nu is het eigenaardige van sloom,
· rl111 bij elke toestandsverandering ·het soortelijk volume
ooi.. verandert. Hoe me - die druk vermindert des Le
volume. Zou men nu de druk
1,1101cr , orcll dat soorlc
J groot mogcüjk vacuum in de
wrmindcrcn lot op e
·3 à 95% bereikt kan worden,
1 undensor waarbij ,v.
.;oortelijke volume van de sloom
dun zou door dal
-�t zijn poorten zo groot moeten
tl,· l�1g,·dr11k<·ilinde
· "ord ·11, duL l1ij 11·_, ,c bouw n is. Daarom kan een zui
i;r-r111ad1inc maar gunstig werken mel een vacutuu van
pl,11, 80•,'�. Bij · •n Lurbine daar nlegen kan m n van
1·1·11 hoog va ·u11111 het voll profijt lrckk 11. Ilo hoger
tl111 vt,c1111111, 1,ot· IJ ·Ier 1,rt i ·. D:rnron, plaalsl m n a htcr
1..-11 1.uign111u ·l,i11 · W<·I • ·11.- · ·11 afg•w rkl · toornlur-

Waarom we clan achter elke zuigermachine niet een
turbine plaatsen? Wel, het heeft ook z'n nadelen.

Stbommachine met BAUER-WACH turbine

bine, waardoor het rendement van de installatie bij hel
zelfde brandstofverbruik groter wordt en dus een belang
rijk voordeel opleven (20 à 25 ¼; in sommige gevallen
meer).
Verder zijn de temperatuurswi selingen, clt1s ook de
condensatieverliezen minder, want de u.illaaldruk van
de L.D.-cilinder is nu hoger. Door toevoegen van het
gelijkmatige Lurbine-draaimoment aan dat van de zui
ger ·toommachine, al mede door de vliegwiel werking van
de tandwielen, wordt het re ulterende draaimomenl in
de asl iding v el gelijkmaliger dan bij een enkele zui
gcrnrnchine (zie voor d · hier genoemd tandwielen het
geen hieronder over de nadelen van een afgewerkte
s100111Lurbin · is gt:zcgd).

Vermeld kan nog worden, dat h t eerste ;chip, dat met
een afgewerkte sloomLurbine achter een zuigermachine
werd uitgerust, zonder dat men voor deze Lurbine een
speciale chroefas moest aanbrengen, zoals vroeger alLijd
het geval was, het s.s. ,,Elberfelcl" was van de Noord
Duitse Lloyd, dat in 1926 in Duitsland gebouwd werd.
Het betrof hier een Bauer-Wach installatie, die wel het
meest bekende systeem op dit gebied is.
] l- opende op deze manier aan Ow vraag voldaan te heb
ben Leken ik,
Ow mede-arbeider,
J. v. B.

Ideeënbus
Als oplossing voor het gebrek aan het benodigde mes
senstaal voor de profiel- en nagelschaar zond J. P. Por
don, onderhoudsbankwerker nr. 1371, ons een oplossing
waarbij gebruik gemµakt kan worden van het taal van
aigekeurde messen.
Bij uitvoering is dit gebleken een goed idee te zijn
waarvan wij dankbaar gebruik maken.
Premie f IS.-.
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H. P O LAK 3e jubilaris 1 948

Nr. 3 ·van dit jaar is de Heer H. Polak, die, toPn hij zijn
werk bij ons begon na één dag zei: ,,Hier houd ik het
nooit uit".
Polak heeft het 40 jaar uitgehouden en er is geen kraan
op de werf, die niet kortere of langere Lijd door hem is
bediend geworden.
Sedert enige tijd werkt hij nu op de begane grond, waar
hij al even goed voldoet als op zijn hoge standp1aa1s.
Wij wensen hem met z'n vrouw en kinderen nog vele
gelukkige jaren toe onder Gods rijkste zegen.

Het Consumentencrediet
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Tal van crecliet-nemers hebben in de afgelopen maanden
eJ"varen, dat de afbetaling van hun crecliet door de DislTictsraad voor het ConsumentencreclieL is verhoogd; in
sommige gevallen zelfs aanmerkelijk is verhoogd. Bij
veien rijst de vraag: Wat is hiervan de oorzaak?
Wij zullen trachten op deze vraag een antwoord te geven, waarbij wij ons uil de aard der zaak moeten bepalen tot de algemene lijn en geen bijzondere gevallen
kunnen behandelen.

Copyright 1947, f.H.C.

Bij het aanvragen van he( eerste crediet in October 1946
is door de werkgevers aan de DistricLsraden een opgave
verstrekt van het loon van de aanvragers over hel tijdvak
van 3 Juni tol 31 Augustus 194,6. De berekening van de
afbetalingsbedragen heeft toen plaats gevonden aan· de
hand van de hierbovenbedoaldc loonopgavcn.
Inmiddels zijn er echter veranderingen in de lonen ge
komen. Niet alleen in het loon van iedere individuele
arbeider, maar ook in de loon-normen, die voor het ge
hele bedrijf gelden.• De algemene loonsverhoging van 4
Augustus 1947 is voor hel Centraal Bmeau voor het
Consumentencrediet aanleiding geweest een nieuw on
derzoek naar het .inkomen van de- creclietnemers in te
stellen. De werkgevers kregen de opdracht een nieuwe
loonopgave over de laatste drie maanden in te zenden.
Daarin moest natuurlijk de op 4 Augustus 1947 inge
gane loonsverhoging tol uitdrukking komen. Nu staat
tegenover die algemene loonsverhoging de verplichting
Lol betalen van premie voor het pensioenfonds. Dat wil
dus zeggen, dat de arbeider niet de gehele loonsver
hoging in handen krijgt, maar slechts een deel daarvan.
Met die omstandigheid houden de Districtsraclen voor
het Consumentencrecliet dan ook rekening.
Veelal zijn tussen 31 Augustus 1946 en 30 September.
1947 ook de individuele lonen verhoogd. Een ieder kan
voor zichzelf nagaan of dit bij hern het geval ls geweest
en·, zo ja, hoeveel die verhoging heeft bedragrn.
Ook komt het voor, dat de inkomsten van de arbeider
verhoogd zijn door vermeerdering van de Kinderbijslag.
lmmers in Augustus 1946 werd nog slechts kinderbijtilag
verleend vanaf het derde kind beneden de 18 jaar. En
die bijslag bedroeg 40 cent per kind en per dag.
Thans ontvangt men kinderbijslag voor ieder kind onder
de 16 jaar en bedraagt de bijslag 4-0 of 50 cent per kind
en per dag.
Deze inkomstenvermeerdering wordt door de Districtti·
raden slechts voor een deel in aanmerking genomen.
Men houdt voor de loonberekening vast aan de oude
kinderbijslagregeling van vóó1 October 1946..1 ndicn b.v.
een credietnemer op 31 Augustus 1946 2 kinderen onder
18 jaar had en derhalve volgens de oude ,·egeling geen
kinderbijslag ontving, en l,jj heeft thans 3 kinderen on
der de 16 jaar en aanspraak op kinclerbij ·lag van
3 X 40 cent = / 1.20 per dag o[ f 7.20 per week, dan
telt de Districtsraad slechts de bijslag voor één kind
(/ 2.40 per week) bij het loon op.
Tenslotte zijn ook in verschillende gevallen de inkom-ten vermeerderd, doordat kinderen ttit het gezin zijn
gaan werken. Het door de kinderen verdiende loon wordt
clan in zijn geheel bij de gezinsinkomsten geteld.
Van het bruto verdiende loon worden afgetrokken: de
belasting, de ziektewet- en ziekenfoncl premie en de pensioenpremie. De kinderbijslag wordt herehnd, zoals
hierboven reeds aangegeven.

om Haag, Holland. Overneming van artikelen slechts

na schriftelijke toe temming ;;eoorloofd.

Een enkel voorbeeld moge de berekening duidelijk
maken.

Bruto-loon in 13 weken
Loonbelasting
Ziektewet- en ziekenfondspremie

f 4.61
" 11.46
Blijft

Dit is per week
Pensioen premie

Kinderbijslag voor 3 kinderen is
per week / 7.20
Hiervan wordt in rekening gebracht
de bij ·lag voor 1 kind =

B ü_

ZodaL het nello-lo�n per week bedraagt

J. SOETEUS

i 566.10

r

550.03
42.31 .
1.41.31

2.40

/ 43.ïl

( wordt vervolgd)

H. C. DE VRIES

Eind April 1948 gaan de Heren J. Soeters, chef van de
terrein-politie en H. C. de Vries, baas gieterij, onze werf
verlaten.
De heer Soeters ·is clan juist 44 jaar bij ons werkzaam.
Baas de Vries haalde zijn zilveren jubileum nog- net niet,
maar heeft er toch ook een hele tijd opzitten.
Wij danken beide Heren voor hun trouwe plichtsbetrach
ting en hopen, dat zij nog vele jaren van hun welver
diende rust mogen genieten.

Vanaf 1 April 1948 bekleedt de Heer D. J. Scheuter de
functie van Baas in de Gieterij, terwijl de Heer J. Olde
Monnikhof de functie van hoofd van de terreinpolitie
za I vervullen.
- Drnk r·n ontwerp !foldert &. Co. N.V., Ams�rdam

