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Wanneer we de nummers van "Het Zeskant" van de laatste
tijd vergelijken met die van de eerste jaargang, zien we een
verschil van inhoud van toen en nu. We merken meteen, dat
we nu meer in het productiestadium zijn.
In den beginne lazen we hoofdzakelijk over de bestellingen die
we geboekt hadden, dus over het werk dat we zouden gaan
maken, nu beginnen er verslagen te komen over hetgeen we
ge�aakt hebben.
Allereerst een bericht over de prachtige molen "Afrika", in de
IHC-gemeenschap bekend als CO 8. Co betekent Centraal Op
drachtnummer; alle contracten die de IHC boekt, ontvangen
n.l. een volgnummer, ten dienste van de administraties van de
werven en de IHC. De bestellingen op 5 molens voor het ka
naal tussen Donzère en Mondragon zijn bekend onder no. CO
53/56. Wij vermoeden, dat het rapport over de stand der
werkzaamheden, zoals in dit Zeskant opgenomen, door velen
met plezier gelezen zal worden.
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· Nieuwe bestellingen werden onlangs verworven op een slib
zuiger voor Ned. Indië, twee ijsbrekers voor Polen, een cutter
zuiger voor Frans Noord-Afrika, drijvende hanen voor Polen.
Het slot van het artikel over Zwitserland is zeker minstens zo
interessant als het begin; als je dergelijke verhalen leest, kom
je steeds weer tot de ontdekking, hoe weinig we van elkaar
weten. Vindt U dat ook? Dan gaan we er mee door.
Een nieuwigheidje is het II-IC-kruiswoordraadsel. Uw oplos
sing moet U zenden aan Uw firma-redacteur. Vergeet U vooral
Uw naam en adres niet op Uw inzending?
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DONZERE-MONDRAGON

Baggermolen

Van de bouwplaats Bollène,

,,AFRIKA"

*
Op 30 Maart j.1. werd, wij zouden bijna kunnen zeggen,
ten langen leste de nieuwe op de Werf "De Klop" ge
bouwde diesel-electrische baggermolen "Afrika" aan de
opdrachtgevers, de N.V. Baggermaatschappij Bos & Kalis
Le Sliedrecht, afgeleverd.
Dit ten langen leste" werd gelukkig niet veroorzaakt
door "gebrek aan activiteit van onze mannen, integendeel,
deze hebben alles gedaan was in hun vermogen was om
de aflevering zoveel mogelijk te bespoedigen.
De vertraging in de aflevering werd geheel veroorzaakt
door de gebrekkige· aanvoer van diverse materialen, ter
wijl ook de Werkspoor-motor door technische moeilijk
heden veel later kwam dan gerekend was.
Met de "Afrika" heeft de fa. Bos & Kalis een zeer mo
dern schip aan haar gestadig uilbreidende baggervloot
kunnen toevoegen.
Enige technische bijzonderheden.
De "Afrika" is de eerste door "de Klop" gebouwde
diesel-electrische baggermolen,
Ook wat de overige constructie betreft, wijkt zij in
diverse details sterk af van het tot dusver algemeen ge
bruikelijke.
lnplaats van 2 of 4 schalmen voor onderlinge verbinding
der emmers, zijn deze hier door 1 brede gietstalen
schalm vo/honden.
Onder- en lfoventuimelaar zijn heide als zeskant uitge
voerd; de óndertuimeláar draait om een stilstaande as
en w rdt centr�al ges ne rd door een in de machine
kamer 'opgestelq_e e!Jlomp.
De hoèglier staat onder dek en kan evenals de ladder
lier, de i haggerm'otor en de S.B. voor-zijlier centraal door
de moleîihaas bèdiend worden.
VerdeI" i • �e gedeelte der lieren, o.m. de hoeglier, de
ladderlier, de achterlier, de hakkenverhaallieren en de
.
ter
storl.hakkenlieren uitg�rust met draaistroommotoren,
wijl de overige lieren gelijkstroommotoren met Ward
Leonard-schakeling hebben.
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De kraan die op de ladderlierbok is opgesteld, heeft een
hefve.rmogen van 6 ton en kan gebrnikt worden om de
ondertuimelaar te demonteren.
De verblijven zijn alle boven het hoofddek aangebracht
en voorzien van alle moderne gemakken, zoals: warm
en koud stromend water, centrale verwarming, enz. Ver
der bevinden zich hier nog 2 W.C.'s met douche-cellen.
De centrale vei·warmingsinstallatie kan gebruikt worden
om de Dieselmotor voor te venvarmen, terwijl omge
keerd het koelwater van de motor door de leidingen van
de centrale verwarming geleid kan worden en zodoende
de verblijven verwarmt.
De molenbaas staat door middel van een telefoon in ver
binding met de machinekamer, terwijl bij de boeglier en
op het achterdek microfoons zijn aangebracht.
11oofda/metingen enz.
De hoofdafmetingen bedragen: lengte 46.50 m, breedte
9 m en holte 3.65 m.
De gietstalen baggeremmers hebben een inhoud van elk
625 liter, terwijl de baggerdiepte normaal 16 m en met
afgestoken ladder 21 m bedraagt.
De hoofdmotor is een Werkspoor-motor met een ver
mogen van 500 pk. Deze motor drijft een gelijkstroom
dynamo en een draaistroomgenerator aan voor het op
wekken van de electrische stroom.
In de machinekamer staat een gelijkstroo=otor met
Krämer-schakeling opgesteld, welke via een tandwielen
kast en riemschjjven de boventuimelaar aandrijft.
Verder slaan in de machinekamer nog opgesteld: een
hulpmotor met hulpdynamo en de diverse andere beno
digde hulpwerktuigen.
Voor de voorziening van stromend water is een hydro
phoor-installalie aangebracht.
De electrische installatie is door Electro-Smit te Slik
kerveer vervaardigd en uitgevoerd, ternijl J. &. K. Smit
de pijpleiding heeft gemonteerd.
H. v. Seventer

Zo langzamerhand zijn de werkzaamheden aan de bag
germolens Donzère-Mondragon in een stadium gekomer
dat er op de diverse werven reeds o·nderdelen te zi '
zijn.
De eerste 70 wagons zijn verzonden en het zal U nu w •l
interesseren te weten, waar al die onderdelen naar toe
gaan en hoe de montage ter plaatse verloopt.
Welnu, de eerste vier baggermolens zullen worden ge
monteerd op één bouwplaats, welke vlak bij het plaatsje
Bollène is gelegen.
Bollène, een stadje ongeveer midden tussen Donzère �
Mondragon, is met zijn ongeveer 6000 imi•oners het qe
langrijkste in deze omgeving. Vanwege zijn centrale lig
ging zijn hier de kantoren van de aannemers gevestigd
en van hieruit zal het grootste gedeelte van het werk
worden geleid.
De bouwplaats ligt ongeveer 1 km buiten' Bollène aa
de weg naar het station Lapalud, dat nog 4 km verder
ligt.
Op dit station, waar tot voor kort slechts een enk 1
wagon per maand aankwam, heerst nu één en al hed�ij
vigheid. Dagelijks arriveren hier wagons met onderdelPn
voor de baggermolens, · die met hehnJp van een 5-tons
motorkraan worden overgeladen � vrachtwagens.
Gezicht in molen U richting beun vanaf schot 17
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:Voor de zwam stukken is eeh 30-tons portaalkraan aan
:wezig, die echter een handlakel heeft en dus zeer langam werkt. Per vrachtwagen leggen de onderdelen de
nog resterende 4 km naar de bouwplaats af. Deze bouw
plaats tzie Iiguur), waar 4 baggermolens met de bijbe
horende 8 pontons, 2 bokjes en nog 2 extra pontons zul
len worden opgebouwd, bestaat uit. een grote put van
bn. 150 x 170 m waarlangs aan één zijde de bagger
lens en pontons zullen worden gebouwd en tewater
elaten; aan de andere zijde wordt een steiger gebouwd,
an waar af de zware stukk n met de bokjes kunnen
·
orde11 opgepikt.
e waterstand in de bouwput is 7.eer variabel. 's Win
ers Laat het water 2· meter beneden het terrein, 's zo1çrs kan het tot 5 meter onder het terreinniveau dalen.
li�rdoor zijn de hcUingen, waarl.1p1gs de schepen te wa
er worden gelaten, zeer lang geworden, zoals ook uit
,,e plalt grond blijkt. Bij de laan- Le waterstand is de
helling 60 m lang.
Ue g•·ond van tleze bouwplaats is z er typi ch; bij droog
eer is zij hard en moet men om en gal Le "'raven een
lwuweel gebruiken. Doch wanneer hel rcg<·nt, blijft het
,ater op d� grond slaan en verandert d · bov nsl 20 cm ·
n een dunne brei, waarin men alleen nog met rubber
auf7.en kan lopen.
" wegen langs de hellingen, waar geregeld m ·1 kranen

Molen U op huidmontage

*
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wordt gereden, ZJJn dan ook voorûen van een dikke
laag zand met grint, waa1:door het water gemakkelijk
wegzakt en via drainagegoten afgevoerd wordt naar de
bouwput.
To n hier l Februari j.l. begonnen werd, maakte de al
gemene toestand van de bouwplaats op ons, die zo van
r· n in bedrijf zijnde werf afkwamen, een nogal hope
loze indruk. Daar het pas geregend had, was hel terrein
·. '·n grote modderpoel; secties van drie Amerikaanse pon1 ons lagen door elkaar op grote hopen gesmeten en de
,·nig b ch.ikbare krnan, een 12-tons motorkraan op
luchtbanden, was uitgeleend.
1) ·z · kraan ging daarna 10 daee11 in reparatie, zodat de
1psla" van de ponlonseclies, die nog steeds arriveerden,
r·r 11i ·t b Ler op , erd.
111,nitldcls is hie1·in wel een en ander veranderd.
Wij hebben behalve de bovengenoemde 12-tons mol.or
kraa n de b ··cbikking over een 3-Lons molorkraan op
ru psbanrlcn, een 10-tons stoomkraan op rupsbanden, die
<·<"l11cr in sl chte staat verkeert, en eerstdaags komt er
nog een 1-Lon motorkraanlje op rupsbanden bij. Ook
d · vrrdcrc uitrusting is zo, dat de bouwplaats .werkelijk
<· ·n b ·Ij op n echte wed begin Le lijken.
1) · 111n111ag · geb urt geh cl met Franse arbeider , die

DONZÈRE-JIONDRA..GON
op een enkele uitzondering na, nog nooit aan een schip
hebben gewerkt, maar het moet gezegd worden, dat een
groot deel van deze mensen zich snel heeft aangepast.
Vooral voor de montage van de Amerikaanse pontons
hebben wij al een hele ploeg " pecialisten".
De stand van de montagewerkzaamheden is op het ogen•
blik al· volgt:
Een anker- en een zijponton zijn op het laswerk aan de
ver terkingen na, geheel klaar; van een bokponton staan
vlak, huid en schotten.
Van de eerste baggermolen ligt het vlak met vrangen
en zaathouten en wordt aan de huidbeplating gewerkt.
Van de tweede baggermolen ligt alleen het vlak, zoals
ook op de foto te zien is,
")k hoop, dat U zich nu enigszins een idee kunt vormen
hoc het werk hier verloopt, de foto's spreken trouwens
voor zichzelf.
Het is een groot werk deze baggermolens, maar wanneer
wij nu bedenken, dat deze molens slechts een onderdeel,
een stuk gereedschap, zij hel ook een belangrijk stuk
gereedschap, vormen van het totale werk, dan kunl U
zich misschien enigszins indenken hoe groot de totale
omvang van de werkzaamheden aan het Kanaal Donzère
Mondrngon is.
Een omvang, waarvan men dagelijks weer versteld staat,
doch daarover een volgende keer meer.
P.. V.

Gezicht op molen U
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Voorts bestaan er verenigingen op alle gebied, b.v. zang,
gymnastiek, kegelen, voetballen enz. Dameszangvereni
gingen tellen daar meer leden tussen 40 en 60 jaar, als
tussen ·18 en 30. In de winter is het skiën de meest ge
liefde sport, welke ook door jong en oud beoefend
wordt. Men gaat rustig een uur met de trein op reis,
om naar deze of gene plaats te gaan waar een mooie
skigelegenheid is. Zodra de eerste sneeuw gevallen is,
verschijnen er in bussen, trams en treinen reclamebor
den met een verzoek aan de skiërs, hun medereizigers
geen overlast aan te doen met hun ongewone bagage.
Men zou verwachten, dat in dit land de mensen in het
algemeen weinig last van de koude hebben, vooral ook
omdat het in tegenstelling met ons land, daar zeer zelden
waait. Terwijl het daar een aangename koude was van
plm. 8° vorst, liep iedereen met oorkleppen om, hand
schoenen aan en klaagde men tegen elkaar, dat het zo
koud was. Later kwam ik er achter, hoe dat komt.
's Avonds in het hotel stonden alle gasten voor het buf-•
fet om ongeveer half tien en namen allen een kruik in
ontvangst. Op mijn vraag waarom dat was, vertelde men
mij, dat daar klein en groot, oud en jong, 's winters allen
met een warme kruik naar bed gaan, maar voegde men
er gelijktijdig aan toe, we beseffen zelf dat we verwend
zijn.
Sneeuw geeft meestal in de steden, ook in ons land, een
groot ongemak. Hier echter heeft men een gemakkelijke
en goedkope oplossing met het ruimen ervan. De berg
beekjes worden vaak vanaf bepaalde punten door be
tonnen goten geleid, naar de rivieren. In de steden lig
gen deze onder de straten, zoals in Holland de riolerings
huizen, echter met dit verschil, dat in Zwitserland steeds
zeer veel water er door stroomt. Door grote luikopenin
gen in dit buizenstelsel wordt de sneeuw in het water
geworpen en behoeft men verder geen moeite te nemen
voor transport of iets dergelijks.
Wat de spoorwegen betreft is het opvallend, dat men
voor het betreden van het station geen penon- of plaats•
kaartje nodig heeft, men kan vrij in- en uitgaan, zoals
men wil. Geen contröle-amhtenaren of iets dergelijks.
Men koopt zijn kaartje, stapt in de trein, de conducteur
controleert het, maakt na ieder station een rondgang
door de trein, waarbij hij in iedere afdeling de naam van
het volgende station afroept en van de reizigers, die
daar uit moeten stappen, het kaartje in ontvangst neemt.
Conducteurs in Zwitserland doen dus hetzelfde werk als
hier in Holland 3 man, n.l. conducteur, controleur in
gang, controleur ufrgang.
Over het algemeen zij dit zeer jonge mensen, men ziet
er meer van 25 tot 30 jaar dan oudere. Ook op kleinere
stations worden vele werkzaamheden door één man ver
richt, waarvoor men in Holland drie of meer mensen
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inzet, b.v. de man aan het loket verkoopt kaartjes, be
dient de seinen, telefoon, en is gelijktijdig stationschef.
Het wegverkeer is rechts, daarentegen het spoonveg-

verkeer links. Verkeer te water kent men daar all
op de grote meren, waar voor het vreemdelingenverk
gebruik wordt gemaakt van .raderboten, zoals wij die
hier kennen van de Rederij op · de Lek. Deze schepen
zijn als het ware opgesloten op deze meren, omdat de
rivieren niet bevaarbaar zijn.
Wat men in Zwitserland rivieren noemt, zijn vergel •
met onze rivieren slechts heken, die men zou kun
doorwaden '0.ls het water niet zo snel stroomde. Alleen
in de regentijd worden dit grotere rivieren met wild ·
· stromende watermassa's.
Wanneer men kaarten· van Zwitserland krijgt in kleu•
rendruk, krijgt men het gevoel of het water overdreven
blauw is, in werkelijkheid is dit echter inderdaad zo.
Tegen het drinken van water waarschuwde men mij
direct, daar het zeer kalkhoudend is en geheel geen
jodium bevat. Er zijn in dit land dan ook zeer veèl
mensen met een kropgezwel, hele dorpen die hierdoor
berucht of zoals men wil, beroemd zijn. Deze verschijn
selen schrijft men toe aan de eigenschappen van het
water.
Men drinkt er veel koffie, druivensap, zure most, wijn,
snaps, niet veel thee, ook niet veel hier. Er wordt tame
lijk veel gerookt, echter njet zoveel door de mannen als
in Holland en dan nog meest zeer lichte sigaretten, de
zwaardere Engelse en Amerikaanse sigaretten kunnen
de meeste niet verJragen. Zeer in trek zijn daar de lange
sigaren, zo dun als een vulpen, ongeveer 30 cm lang en
zwart als roet, met een mon_dstuk -van een vogelveer,
waardoor in de gehele lengte van de sigaar een stokje
van 1 ½ mm dik, waarmee men hem aan moet steken.
Men trekt n.l. het stokje ei-uh, steekt het aan en houdt
de vlam aan het einde, zolang totdat er rook verschijnt
uit het mondstuk. Dan is hij goed om met roken te be
ginnen. Niet beginnen met .trekken bij het aansteken.
want dan verbrandt hij teveel aan de binnenkant.
Mijn verblijf viel in de St: Nicolaas- en Kersttijd, van
welke feesten men daar zeer veel werk maakt, alleea
met dit verschil dat St. Michlaus, zoals hij daar genoemd
wordt, de gehele maand, dus vanaf begin December tot
en met Kerstmis, de hoofdpersoon is en n_iet · ve�gezeld
van een zwarte knecht, over straat loopt, kinderen aan•
spreekt en optreedt op feestjes enz. Zo werd b.v. oP 1
een fabriek een Kerstfeest georganiseerd,· dat 3. 'dagen
duurde, waar 4400 kinderen, alle van de arhe..v:lers en
beambten, onthaald werden. Ze werden gehaald met de
eigen treinen van de fabriek, onder geleide der onder•
wijzers of ondenvijzeressen naar de· fabriek gebracht,
waar het eigen muziekcorps hij de ingang hen ·met ma•
ziek ontving, in een loods gebracht, die voor deze gel
genheid geheel ontruimd was, machines en alles
geheel versierd met wandschilderingen, dennenp-
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I. H.C.
KBUISWOOBDBAADSELi
Een- der I.H.Ç. werven heeft onlangs in zijn firmanieuws
een kruiswoordraadsel geplaatst, dat zóveel succes heeft
gehad, dat de redacteuren besloten voor alle werven _zo'n
puzzleweclstrijd uit te schrijven.
De oplossingen moet U zend n vóór 1 Juni a.s. aan de
redacteuren bij Uw fü-ma. Deze zijn:
Werf Gu to: dhr. W. v. Schelven;
Werf Conrad en Stork Hij�ch: dhr.
Baar ;
De Klop: dhr. C. v. cl. Wiel;
J. & K. mil: dhr. G. Biczcno en B. v. Duinen;
L. Smü en Zoon: Mej. R. v. Dijk n dhr. J. Koutstaal;
Versch-urc & Co.: cllu·. Th. v. cl. Wijden.

Er word n prijzen be chikbaar ·g Leid in de vorm van
boekwerken of abonnementen op tijdschriften.
U beho IL de puzzle niet uit te knjppen (en Uw Ze ·kant
te beschadigen), de oplo sing kur1L U inzenden op een
velletje J apier vermeldende de nummers horizontaal met:
de oplos ing en de ·nummers verticaal m ·t de oplos ·ing ..

Horizontaal
1. als boven
ó/31/64 een oor ons ,dien belangrijke organisatie
8. bekend wapen o.a. uit illegaliteit
12. gebied, waar veler gedac1nen heengaan
13. geelkoper
14. tegengestelde van "droge"
16. vaartuig

podium aangebracht, tafels n banken opgesteld.
!fa 3 dagen w&clen op het slotfee L aan de kinderen
nuttige geschenken uitgereikt, zoals schoenen, kleding
enz. Chocolademelk en ver oapering n werden uitgereikt
un alle aanwezigen, kinderen en ouder ; clan zillen allen
gezamdijk dooreen, arbeiders, beambten en directie.
afloop worden de kinderen met begeleiders weer per
trein· naar huis gebracht, allen heel gelukkig met hun

·cadeaux.
Dinsdag voor Kerstmis moest ik echter weer temg naar

Holland, waar ik Woensdagavond met enorm \f'eel dmkte

en gedrang in de treinen weer aankwam en in Roosen
daal een monteur van de Machinefabriek ontmoette,
ik verder de terugreis naar huis gemaakt heb.
A. van Krimp n

17. kenteken van auto's uit Drcnte
18. werkstuk aanduiding in fabriek
24. staatshoofd van Perûë
26. persoonlijk voornaamwoor l
27. plaats aan voormalige Zuiderzee
28, veel gebruikt tijdens het begin der Duitse bezetting
29. stil
32. gebakt varken vlees
33. olie ( Engels)
34. in
36. een flink man
38. natte moesson
40. betalen
-42. kenteken van auto's uit Groningen
43. inrrenieur
44. rivi rtje in Friesland
4-6. wordt op 1 Januai·i geschreven
47. Excellentic
48. overheidsbedrijf, dat niemand wil missen (afk.)
49. n dcrgeljjkc
50. Engels pond (afk.)
53. en andere
54. ophalen
65. J.111dsverorclenin·g, privilege (16e en 17e eeuw)
Verticaal
1. m isje naam
2. bekend verdelgingsmiddel van insecten
3. bovenste gedeelte van een ei
4. vergt'otencl.:! trap van "veel"
5. boodschapper
7. Laaie grondsoort
8. bevel
9. wicht
10. leuk knaagdiertje
ll. wordt geschreven voor een onbekende naam
15. verenigde volkeren
19. voorge ·cl treven eetwijze
20. zijn nodig voor tariefwerk-bepaling
21. 1110 der (Fries)
22. plaatsnaam
23. ondier
25. werelddeel
30. product uit steenkool
35. niet gevuld
36. bokstei-m
37. als 44 horizontaal
39. ontkenning
41. reparatieplaatsen voor schep n
42. en ( Engels)
45. groet
46. g baar
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51. vies, afkeuring
52. stad in Duitsland
54. binnen
55. nieuwsdien t (afk.)
56, ontstemde
57. reeds
58. stadsdeel van Londen (afk.)
59. rustend (predikant)
60. let wel
61. behoort mee tal tot de eerste woorden, die kinderen
kunnen zeggen
62. bezoeker Yan jeugdherberg (oudere)
63. civiel ingenieur

Goed ingevuld geeft de buitenste rij hokjes (met uitlOn•
dering van de bovenkant) een bekende naam.
De men en beslaan uit twee caLegoneen:
zij die hun be ·te werk vandaag doen en het v reler
verget n,
en zij die beloven hun beste werk morgen Le doen
en ... het óók vergelen!

*

iet in het grote ligt het goede, maar in het go d ligt
het grol
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LEZING OVER SMEEROLIE
Maandagavond 19 April j.1. hield de heer Snel, smeer
oliedeskundige van de Koninklijke Shell een lezing over
,,Smeeroliën en het ontstaan daarvan".
De heer Snel, die zeer ter zake kundig was, hield zijn
voordracht op een prettige onderhoudende: wijze, waar
door jong en oud, leerling en constructeur, allen vanaf
het begin tot aan het einde der lezing de causeur met
aandacht Yolgden.
Wist U dat smeeroliegroeven uit de boze zijn?
Wist U iets van de lange levensduur van de gedoopte
oliën?
Wist U dat vaseline geen vet en geen smeermiddel is?
Jk zal niet trachten alle gestelde vragen hier weer te
geven, doch met het aantippen van enkele vragen aan
tonen, dat het verschillend 1·errein waarop oliën en vet
te1, gebruikt moeten worden, door de heer Snel duide]ijk
werd toegelicht.
Wij danken hem voor het gebodene.
Red.

Met ingang van 3 Mei 1948 is door ons de heer J. H. de
Wit bevorderd tot Onderbaas in de draaierij.

•

Schiedam, 28 April 194,8.
De Directie.

VOOR ONZE TECHNICI EN BAZEN

Op Donderdag 27 Mei a.s. zal de heer Snel een vervolg
lezing, verduidelijkt door films, houden voor onze tech
nici en bazen.
Daags na het verschijnen van dit blad kunnen zij daar
voor toegangskaarten hij de afd. Personeel afhalen.

DANKBETUIGING

Geachte redactie en collega's, hiermede dank ik U voor
de zending boeken welke ik van U allen mocht ontvan
gen, in het bijzonder de afd. Buitenbankwerkerij, tevens
bedankt voor de genoten belangstelling tijdens mijn
ziekte.
Hoogachtend,
R. Klaasse
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JUBILARISSEN
Alweer twee, jubilarissen. Deze keer was het de heer
P. Molenaar, die op 31 Maart j.l, de dag herdacht waar
op hij vóór 40 jaar zijn inLrede deed bij de Cu to. Jam
mer dat we er niet bij kunnen zeggen hoev el maal 40
nagels hij geklonken heeft, het zullen er wel aard.ig wat
zijn.
Drie dagen later, op 3 April, volgde de heer C. Krüze,
ook al 40-jarige jubilaris. B_ehalve dat hij een goed aan
houwer is, is hij nog van vele andere markten thuis en
behoort zeker wel bij degenen die hun vrije Lijd weten
te besteden, U kunt 't hem zelf vragen.
Wij hopen dat, na nog enkele jaren in ons midden te
hebben gewerkt de beide jubilarissen van een welver
diende rust onder Gods zegen znllen mogen genieten.

GUSTO '

PERSONEELSVERENIGING
De lange tijd uitgestelde feestavond heeft dan eirideli'
17 Apr.il 1948 plaats gehad. De opkomst was bevredigend,
doch niet �laverend te noemen. Hel bestuur had �hoopt,
dat geen enkel lid verstek zou laten gaan. Wij VP.ronder
ste.llen, dat zij die niet gekomen zijn dringende 1•cdenen
hadden. Laten we hopen dal een volgende keer de op
komst beter zal zijn.
Wat de avond betreft .is ons gebleken, lat hel gezel
:chap C.:hiel de Boer, ondank8 de vermaardheid voor de
radio, niet da 1. gebracht heeft wat ieder ervan ver
wachtte. Maar al met al het gebodene werd wel gewaar
deerd.
Het gezellig samenzijn na het optreden van bovenge
noemd gezel chap viel. zeer in de smaak en is tot 2 uur
de stemming uit ·tckend geweest. Over het geheel geno
men hopen wij dat de onderlinge band tussen het per
soneel verstevigd is en dat zij die nog geen deel uit
mak n van de Pers. Ver. thans als lid toetreden.
Op bovengenoemde avond hebben wij tevens de aan
dacht gevestigd op de be taande on<lerafdeUngen, t.w,
schaken, bridge, voeLbal en tennis.
De afdelingen kunnen nog steeds nieuwe leden gebrui
k ·n. Talm niet langer en geeft U op voor één of meer
dezer afdelingen.
Hierdoor willen wij de afd. secretarissen vcrzoeknn voa
regelmatige inzending van copie voor het Zeskant zorg
te dragen.
Laten wij de toegestane rnimte volledig benutten. Onze
duim i- nu eenmaal niet van duimdrop en maken wij
geen verkeerde bieding, of zijn oorzaak van een straf
schop, of offeren een J ion inplaals van een dame, o
maken een mi slag, maar duiken dan onder net als de
zwemploeg, die nog niet boven water is en daar zit 1
muziek in want Gusto's strijkorkest speelt nog st
niet de eerste viool. Wanneer zal dit weer gebeureit?

T. -;.
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E X C U R S I E van de leerlingenoplei ing naar Verschure & Hoogovens
Üp Z�t rdag 10 April jJ. maakte de leerlingopleiding
van Wed Gusto een excursie naar Verschlu-e in Amster
dam en het Hoogovenbedrijf te IJmuiden. Over deze
excursie hebben een aantal leerlingen hun indruk op het
papier vastgelegd. Uit deze indrukken lichten wij en
kele fragmenten, die hieronder volgen:

,.Na een lange voorbereiding was het zover dat we met
de gezamelijke leerschool van alle afdelingen op excu1·
'ic zouden gaan en wel naar de Machinefabriek Ver
·clrnrn en het Hoogovenbedrijf".
A. Faland

nNG

,In cl" vroege ochtend werd de Maasdijk als het ware
eroverd door een r giment jong ·-her n. In een hevige
tormloop werd de bus genomen".
H. Meijdam
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sternrni g was er direct i_n, dank zij de medewer

kmg van enige jongens die op hun monclhannonica'·

enige nummers jazzmuziek weggaven dat door de swing
palen uit volle hor t werd meegezongen".
C. v. Wal urn
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,,Eén onzer draaiers verraste ons met een , oord racht,
elke hij op sublieme wijze voordroeg".
· I. Meijdam

a een vlot verlo1 en reis, met een door è e mi tbanken
"
doorbrekende
zon, kwamen wij ongeveer lom 10 uur in
sterdam aan".
.
C ° E. M. Heng t
l

,,Ook foLo's moesten c1· genomen worden, kleintjes voor
op, even wachten, J uffr. Hcijnen hoort ook bij de jon
gen , vooral bij de kleintjes".
P. v. Heest
,,Bij Versclmre in Amsterdam werden wij hartelijk ont
vangen door de hoo(dleraar van cle leer eho�".
Geen ondertekening

Wij werden in· groepen rondgeleid in de fabriek, waar
"wij ook veel gezien heb'..ien, maar lang niet alles, want
de tijd ontbrak".
J. J. Lernson

"Hierna zijn we naar het tehuis voor hongerige jongen
gegaan waar we met heerlijke gerechten werden ont
haalt!. We waren bang dat we nog enige jongens door
de deur heen moesten drukken na zo'n geweldig diner,
maar dat bleek gelukkig niet nodig",
P. v. Heest - J. Kerdel

,Wat d · machir,efabriek aangaat was deze erg klein,
alles dicht in elkaar en boven de machines kunstlicht".
P. Blcecke
,,Alleen s.lo,cgen we stijl achterover van de jofele leer•
school".
H. Meijdam

"Na afloop werden wij verrast op koUw met gebak wat
door ons zeer op prijs werd ge teld".
J. J. Lemson

,,'s Middags om half t wee verLrokken we naar Velzen
waar wij in h t Hoogovenbedrijf zeer veel gczi n hebben.
waarvan wij eerst niet veel wisten. Er was daar zoveel
te zien dat de tijd voo.rbij was eer wij er erg in hadden".
J. J. Lcmson

"Te Velzen aangekomen werden we in groepen van 20
man ingedeeld. We gingen eerst naar de cokesovens
welke in kamers waren onderverdeeld. Toen we daar
kwamen werd cl inhoud van zo'n kamer in een wagon
geduwd. Toen de kamer leeg was, reed men de wagon
onder een ko�ltoren waar de cokes werd gckoel 1. Dat
koelen duurde plm. 3 minuten. Dan reed de wagon terug
en stortte de cokes in een loopgraaf, waar het dan ver
der in de buitenlucht moest afkoelen",
N. F. M. Stap Is
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,,Enige interessante mededeli.1,gen zijn nog, dat de wa
tertoren die daar was van 50 meter hoogte, in 19 dagen
kant en klaar was. De ·muren waren een halve meter dik,
meen ik, en de doorsnede van de toren schatte ik op
5 meter".
N. F. M. Stapels

"Ook zagen we nog een electro-magneet welke het erts
opnam van een wagon en op een andere plaats depo
neerde.
Toen gingen we de oven zelf bekijken. Door de herrie
konden we niet verstaan wat er gezegd werd.
Daarna gingen we naar de Staalovens waar het schroot
gesmolten wordt".
J. de Bode

,,Daar wij te kampen kregen met gcw ,dige honger.
Maar de leidster en leider van deze dag hadden het
goed voor elkaar en even builen Lisse hadden
. wij het
genoegen om weer een beetje op peil te worden gebracht.
De jongens stelden dat zeer op prij , want de stemming
kwam er weer in".
T. Mo%n

"Nu wij de oude walserij van v. Leer zijn binnengegaan
zien we pas goed hoc het walsen eigenlijk geschiedt.
Wij hebben veel over de hoogovens horen spreken, maar
wij kunnen er geen indruk van krijgen hoe dat in de
praktijk er naar toe gaaL De mensen die achter de wal
sen staan hebben zeer zware arbeid. De excursieleider
vertelt ons dat de mensen 's zomers een kwartier werken
cri drie kwartier ru ten en 's winters een half uur wer
ken en een half uur rust. Zij verdienen dat werkelijk".
N. N,

"Zodat wij kunnen terugzien op een go_ed geslaagde df g
en ik zou zeggen: ,,Laat er zo meer komen".
L. Broekmeijer

��

Jk kan me levendig indenken, dat jullie nog geen gevaar
zien, daar moet je langer voor op een werf werken.
Maar hen die het aangaat, waarschuw de jongens, ik
:;. ie het -al -een paar middagen en nog is het niet te laat
c1' daar schijnt de zon niet voor.

J. v. B.

,,Wij hebben gezien dat wij het nog niet zo kwaad heb
ben bij Gu to, tenminste als je naar de slavenarbeid
kijkt die daar verricht -Ïvordt".
C. Schwagerman

Woensdagmiddag, 24 Maart 1948 (schafttijd).
Vanmorgen was het werkelijk fris, maar nu de fluit ge
blazen heeft schijnt de zon heerlijk.
Ja, zo tussen de middag voel en zie je, dat het werkelijk
lente is.
Heerlijk die zon, zou Lou Bandy zeggen en we zeggen
het met hem.
Vanuit het kantoortje, waar ik zit en m'n middag-kugje
op eet, heb ik een pracht gezicht óp de werf.
HJ J.111 • l \ ,·rn ·11111

Een draaier en een schaver zoeken ook de zon op en
nemen plaats op een tankje en eten daar hun brood op.
atuurlijk, als je de gehele dag binnen staat, zoek je nu
de zon op, Groot gelijk mannen, het doet je goed, of je
jong bent of oud.
Ik kijk naar de 32. Boven op het achterdek komen een
paar jongens aanhollen. Krijgertje spelen? Ja, ik zie
het, ze zijn aan het krijgertje spelen. 1 atuurlijk ... ;
jong .... dat doet de zon.
Ze vliegen rond een hekje, gemaakt van een paar hoek
ijzers en een staaldraad er doorheen, Met e n ruk aau
hel hoekplaatje vliegen ze doo.r de bocht.
Het komt uit, de motorkam rs liggen nog open.
E n ander laat zich vermoeid in de draad valle11.
Natuurlijk jongens, iag -je maar even uit, Ik kan ni t
zien wie- hel zijn, z ker jongens van de leerschool. Ja,
jon"'ens die dagelijk aan boord werken en in de zon
taan, die hollen al niet me.er zo. Die weten al heter.
Ze hebben wel een iemand in een onbedacht ogenblik
mis zien stappen, en dan .... lan is het kleinste scltip
al diep genoeg om wat te breken of nog erger ....
hr .... niet aan denken.
Hup, daar springt er een. Zeker over een rilangat,
De fluit, vijf voor half één .. Ja, ze lrekk n weg. 't Speel
kwartier is om. lk moet nog é'n boterham op eten. De
draaier rekt zijn rug.
Niets gebeurd, maar het kon toch ander . Een mi stap,
tegen Ie afrastering oplopen en de draad breken.
Nee jon"'ens, ik zie jullie nog grnag 'wat spelen, 't komt
je feitelijk nog toe. Maar .... nooit op een schip in aan:
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1 Veiligheid en zindelijlcheid gaan samen.
Een be me Lting kan een even groot gevaar opleveren als
een vallend. stuk staal.
l'leem alle v�'iligheid in acht, bevorder de zindelijkheid!
Zindelijkhe.id ,is veiligheid.
-SPUWE

IS ONVEILIG!
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