


DE TEWATERLATING VAN HET PASSAGIERSCHIP 

BUYUKADA 

De goede wens geLLit door Verschure & Co., in het Juni-
1948-nummer van het "Zeskant" bij de tewaterlating van 
het eerste der zes passagiersschepen in aanbouw voor de 
Turkse Staatsrederij is op 17 Augustus j.l. in vervulling 
gegaan door de zeer geslaagde tewaterlating van bov,,n, 
genoemd schip van een der hellingen van .1. & K. Smit's 
Scheep werven N.V. te Kinderdijk. 
Des namiddags ca. 4 uur hadden verschillende genodig• 
den zich op de werf verzameld, waaronder we opmerkten 
de nieuwe Turkse gezant, Zijne Excellentie Ned:m ·Veysel 
Elkin en zijn echtgenote, de Consul Generaal van Turkije 
en echtgenote, de Voorziller en Penningmeester van de 

ederlanclse TLLrhe Vereniging, de Directies van enige 
der samenwerkende werven en hun dames en ve�e an
de:·en. 

Nadat de doopplechtigheid was verricht door Mevr. Ilkin, 
die zich hiertoe gaarne had bereid verklaard, gleed het 
schip, dat getooid was met de nationale kleuren van 
Turkije en _Nederland, met een sierlijke gang in zijn 
elément, teneinde zijn nadere voltoo:ïng tegemoet te gaan. 

De hoofdafmetingen van het schip zijn: 

lengte over aJle 
b:eedte " 
holte 

51.50 meter 
8.24, 
3.30 

Het schip kan 1150 passagiers vervoeren. 
De verdere gegevens mogen voldoende bekend worde:1 
verondersteld uit vorige Zeskant-artikelen. 

Het buitenland 

houdt ons de spiegel voor! 

Het volmaakte is niet van deze aarde. Ook de mens heefr, 
naast zijn goede eigen chappen, zijn fouten. Zelf ziet hij 
die meestal niet, maar anderen des Le beter. Hij beeft een 
gezin. Vader, moeder en de kinderen hebben hun kleine 
of grote gebreken, die zij wel van el�aar opmerken, ter
wijl er daarnaast onvolkomenheden zijn, die de ouders en 
de kinderen met elkaar gemeen hebben, waardoor deze 
niet door hen opgemerkt worden. Door anderen wèl. 
U moet de burnn maar eens over dat gezin horen! 

Wat geldt voor een gezin, geldt eveneens voor een volk. 
Het heeft zijn nationale deugden, zijn nationale gebreken. 
Men merkt die van het eigen volk pas op, wanneer m ·n 
een poos in het buitenland vertoèft en de gedragingen van 
de mensen daal' met die van zijn eigen landgenolen ver
gelijkt. Soms zijn het bezoekers uit het buitenland, die 
ons de spiegel voorhouden. 

Vreemdelingen van internationale bekendheid, die ons 
land ·vlak na de oor.log bezochten en er nu weer een 
kijkje komen nemen, spreken vol bewondering over het
geen in enkele jaren hier is hersteld. 
De Nederlanders zijn een hardwerkend, stoer volk, zeggen 
zij. Een volk met zulke eigenschappen schept zich een 
goede toekomst. 
Tn Nederland kan men vertrouwen hebben. 

Men leest een dergelijke uitspraak van bezoekers uil het 
buitenland zó dikwijls, dat men geneigd is aan een be
leefdheidsbetuiging Le denken. Als film- en andere st r
ren ons zoiets vertellen, glimlachen we - maar wannee1: · 
staatslieden en andere officiële personen hetzelfde b -
weren, óók als ze in hun eigen land terugkomen, clan 
he ft dit wel degelijk betekenis. Want dit heeft ertoe 
geleid, dat het buitenland ons op vele wijzen hielp bij de 
wederopbouw, hel aanknopen ,·an handelsbeu·ekkingen 
en op velerlei ander gebie 1. 

Naast onze arbeid lusl prijst men ga tvrijheid, de gulle 
hartelijkheid, waarmee Neder.land altijd weer bereid is,. 
r:oodlijclenclen in an I re !:melen Le l1Clpen! 

Daarnaast he ft men ook wel iets op on aan Le merken. 
De bekende Engel-e schrijver John B. Priestley, die voor 
en 111 de oorlot; ons land bezocht, vindt het Nederlandse 
volk Le parochiaal: veel Nederlanders doen, zei hij, of ze 
aan een stil binnenweggetje wonen, ol hun land buiten 
de sfeer van de wereldpolitiek ligt. 



}U1dere Engel en ·verbazen zich over ons gebrek aan 
manieren, wanneer zij zien hoe mannen - en ook vrou
wen! - duwen en dringen om in een trein, een tram o[ 
een bus Le komen. Hoe de Nederlander op l:raat een 
sjgaar rookt, zelfs als hij ju gezelschap van zijn vrouw is. 
Rjj begrjjpt niet, waarom mannen en kinderen niet op
slaan in openbare vervoermiddelen, wanneer oude dame 
vergeefs naar· een zitplaats omkijken. Een Italiaan vindt 
dit laatste he I normaal, en een Deen zal het roken op 
traal in gezelschap van dames niet opvallen, omdat de 

dames in Denemarken in openbare gelegenheden, restau
rant e.d., zelf sigarel) roken. Maar dat andere volken 
zich hieraan bezondigen, maakt hel van ons niet minder 
erg. Toerist.en die ons land met een auto bezoeken, klagen 
over de nonchalance, waal'mee de wielrijders over de voor 
het nel verkeer bestemde wegen rij den; over de voor hen 
dikwijl onbegrjjpelijke verkeerstekens en over de hard
nekkigheid, waarmee chauffeurs op het midden van de 
weg blijven rijden, als een ander voertuig duidelijke sig
nalen geeft, te willen pa seren. En be.(!aald hinderlijk 
wordt hel in hel algemeen gevonden, dat het bedienende 
personeel in ho1·els en restaurants voortdurnnd op fooien 
jaagt. Wanneer deze fooi niet minstens 15 procent be
draagt, geeft dit personeel duidelijke tekenen van onte
vr denheid. oor on is dat begl'ijpelijk, omdat 'wij welen 
dal het loon op deze fooien is gebaseerd, maar een bui
tenlander weet dil niet en -daarnm stoot hij er zich 
voortdurend aan. Soms zelfs in die mate, dat hij zich 
voorneemt, in het vervolg ons land niet meer te bezoeken. 
De organisaties, clü! het vreemdelingenverkeer bevorderen, 
lrachlen daarom dit euvel uit de weg Le ruimen. Doch het 
fooienstelsel is in ons land een ingeworteld kwaad, waar
voor men niet gemakkelijk een oplo ·sing kan vinden. 
Jammer - want we willen er zelf óók wel af! 

En waa�schij n lijk zouden we het allemaal veel prettiger 
vinden, wanneer goede manieren en hulpvaardigheid 
jegens anderen meer gemeengoed werden in ons land, 
zodat niet alleen de vreemdelingen, maar wijzelf daarvan 
zonden kunnen profiteren: thuis, in de fabriek en op 
kantoor, op plaatsen waar men samenkomt en op straat. 

Er is, wat de baldadighejd van onze jeugd betreft, reeds 
veel verbeterd, bij vroeger vergeleken. DoclÏ ovei· het al
gemeen vertoont on volk, bij al zijn goede eigenschap
pen, Loch nog een gebrek aan di cipline. Daarom is het 
goed, nauwkeurig te kijken in de spiegel, welke het 
buitenland ons voorhoudt, te zieri, welk onze gebreken 
zijn en te trachten, die weg te werken. 
We kunnen er alleen maar beter van worden! 

Donzère-Mondrq,gon 

ENIGE SLOTLNOHUKKEN VAN HET WERK TE BOLLÈNE 

Moest ik in. n,jjn vorig artikel enige indrukken weergeven, 
welke vergezeld gingen van een noodkreet om het. tempo 
op te voeren, in dit artikel wil ik U op de moeilijkheden 
wij· n, waaronder aldaar gewerkt wordt. 

Tijdens mijn verblij[ heb ik er warmte en koude mee
gemaakt. De koude werd veroorzaakt door een atmos[eri
sche storing, welke naast deze 'koude een dag van regen 
eu wind opleverde. U zult zeggen, regenen doet het hier 
toch ook, maai; zo bar is het hier toch niet, want een 
dergelijke regenbui zouden wij hier een zondvloed noe
men. 

Iemand, die wel eens in Limburg geweest is, kan zien 

een beeld vormen van de terreinmoei]jjkheden: de grond 
neemt het water niet tol zich en daardoor wordt het ter
rein herschapen in een kleibrei. Hel lopen is er clan 
alleen mogelijk, indien men zich van een paar kaplaarzen 
voorûet. Voor de werkLieden is dit erg moeilijk, daar het 
aanschaffen van schoeisel nogal veel zorgen baart. Ook 
moet men zeer goed op hel materiaal letten, daar dit 
anders onder de klei gelopen wordt. 

Het \errein wordt niet eerder begaanbaar, of er moet veel 
wind komen, ·doch als het weer goed opgedroogd is, 
berg je clan maar, want in minder clan geen tijd zitten je 
ogen en oren vol zand. 
Ook zijn er nog wel transportmoeilijkheden. Er wordt bij 
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ons nog wel eens gemopperd over de kranen, maar men 
moest eens een kijkje in Bollène kunnen gaan nemen. Er 
wordt daar over drie rupskranen beschikt; toen ik was 
gearriveerd, werd er juist een gerepareerd, die omge
slagen was. En al men een plaat over een lange afstand 
vervoerd wil hebben, steek clan eerst nog maar eens rus
tig een sigaret je op, want dil transport neemt nogal wat 
tijd in beslag. 

Maar trots al· deze moeilijkheden vordert het werk Loch 
snel, hetgeen vooral Le danken is aan de goede samen
werking met de Franse leiding. 

Ook de Franse taal leverde in het b gin moeilijkheden 
op, maar nu is het toch reeds zover, dat onze mensen al 
een aardig mondje Frans spreken. 

Tenslotte wil ik U nog een indruk geven van hetgeen ik 
zag op de bouwplaats bij Donzère, waar onze vij [de molen 
gebouwd zal worden. Men is daar ook al druk bezig om 
met b. hulp van graafmachines een gedeelte ,an het 
kanaal Le graven. Een van de nieuwste Amerikaan e graaf
machines was daar bezig; dit i een wagen, w ·lke ge
dreven wordt door een dieselmotor. 

Een scherp me zet zich in de grond en schuift de grond 
Lrechtersgewijs omhoog op een transportband. In hetzelf
de tempo, waarmede deze machine rijdt, rijden onafgebro
ken op onderlossers gelijkende wagens, zgn. bulldozers, 
mede, waarin de grond gestort wordt. 

Deze Amerikaanse machine (loader) laadt in één minuut 
12 m!l grond en U zu IL begrijpen, dal dit een P.rnstige 
concurrent van onze baggermolen is. 

Dit graafapparaat, dat met nog een zestal andere machi
nes dag en nacht in bedrijf is, maakt dan ook een ge
weldige indruk. 

De heer P. Verscbure heeft beloofd, dat hij zodra hij er 
Lijd voor heeft, een artikel zal schrijven, waarin hij een 
volledig overzicht hoopt Le geven van hel gehele werk
object. 

Ik hoop, dal ik erin geslaagd ben, met deze artikelen een 
kleine indruk te geven van de werkzaamheden, waarvan 
onz men en zowel in Nederland als in Frankrijk in 1950 
kunnen zeggen: ,,Trots alle moeilijkheden heeft de I.H.C. 
dil werk toi en goed einde gebracht". 

A. Jo o, V ersc711tre. 

DE TEWATEHLATING

VAN DE 

HOPPERZUIGER e.o. 32 

Het was Zaterdag, 17 Juli jl., een belangrijke dag in de 
analen van de l .H.C. en \Verf Gusto. 
De slibzuiger C.O. 32 gebouwd voor rekening van het 
Ai·gentijnse Ministerie van Openbare Werken, zou van 
stapel lopen. 
De zon scheen; een zeldzame weelde in deze zonloze en 
regenrijke zomer! Het was of de hemel zich, evenals de 
Werf, voor deze gelegenheid in feestdos had gestoken. 
Als wij dit als een gunstig voorteken mogen beschouwen, 
zal het schip zeker gelukkig varen. 
Van het dooppodium, opgericht voor de hoogopgaande 
boeg, wapperden vr!'lijk de vlaggen. Het blauw-wit-blauw 
der Argentijnse vlaggen vermengde zich met het rood
wit-blauw der Nederlandse tot een kleurrijk geheel. 
Toen de toegangspoort om 13.30 uur open ging, begon 
er een onafgebroken stroom mensen de werf t.e vullen. 
De belangstelling was buitengewoon groot. Alle perso
neelsleden der werf met hun gezinsleden waren in de 
gelegenheid gesteld de tewaterlating bij te wonen. Ook 
van particuljere zijde uit Schiedam en omgeving waren 
talrijke verzoeken om toegang aangevraagd. Personeels
verenigingen, Nijverheidsscholen, enz. deden dü eveneens: 
Even voor twee uur betrad een grote stoet genodigden, 
die tevoren door de Directie waren ontvangen, het terrein 
en b tegen het dooppodium. 
Onder deze merkten wij o.m. op: Mevr. S. E. Varela Ke •n 
de Bunge, de Heer lgnacio A. Bunge (Chargé d'Aff.aire 
a.i.), de Heer Rodriguez (Altaché à la Légalion) en 
echtgenote, de Heer H. S. Wessels, Consul Generaal, en 
echtgenote, cl Heer Antonio N. Bettin ReUa, Vice-con
sul, en echtgenote. De opdrachtgevers werden vertegen
woordigd door de Heren Maresca e11 Cremer. Verder 
zagen wij nog de Directie van de T.1-1.C.-vennoten Ver
schure en J. & K. mil, de heer Kloppenburg, Ir. J. 
Goedhart van het Nederlal}cls Gezantschap te Buenos 
Aires, Mr. A. Kerkhoven van hel Depratemcnt van 
Economi che Zaken, Ir. I{jeviet van de N.I.T., vergezeld 
van 3 Zweedse gasten en Ir. A. Guijol v. d. Ham van hel 
Departement voor Overzee e Gebiedsdelen. 
De klok wees precie 14.07 uur aan toen de traditionele 
champagnefle op de boeg stuk sloeg. Gelijktijdig begon
het schip de helling af te glijden en belandde voorbeel
dig, onder hel gefluit van boten en handgeklap der aan
wezigen, in zijn natuurlijk element. i\1et recht kon hier
worden gesproken van een vlotte tewaterlating. 
De werkers, die met hoofd en hand dit taaltje van



Hollandse scheepsbouwkunst hielpen tot stand breng�n, 
zullen wel met zekere trots het fiere schip nagekeken 
hebben. 
De doopplechtigheid werd verricht door Mevr. S. E. 
Varela Keen de Bunge. 

Het aanbouwen 

van gelaste constructies 

III 

De vorige maal werd een en ander gezegd over de manier 
van hechten van de naden tussen de secties, zoals dit 
door de ijzerwerker gedaan kan worden. In fig. 1 is naast ' 
elkaar te zien een hoekstaal met vier hechtlassen vastge
zet, en een strip welke met twee hoeklassen is verbQnclen 
aan de te stellen platen. Het meest in het oog lopende 
verschil is hier weer, dat het aanbrengen van de strip 
ongeveer de helft van de tijd kost van die voor het hoek
staal, en, belangrijker nog, dat het verwijderen van de 
strip een kwestie is van seconden tegenover minuten 
voor het hoekstaal. Tussen beide methoden bestaat echter 
nog eenverschil. In fig. 2 is te zien een land in de 
scheepshuid (van binnen) en aan de onderkant een stuik, 
dat op het land uit!rnrnt. De huidplaten zijn door middel 
van hech tstrippen gesteld. Nu weten we, dat eerst stui
ken, en daarna landen worden gelast. Het lassen van de 
stuiken veroorzaakt echter krimp. De dwarskrimp trekt 
de platen van de onderste gang naar elkaar toe. Nu zitten 
deze platen vast met hechtstrippen. Het is echter duide-

\ 

Fig. l 

lijk, dat de kleine versc.lmiving van misschien 1 mm voor 
deze strip geen bezwaar is. Wanneer we in de naad 
hadden gehecht, dan zou de verbinding deze vetschuiving 
niet toestaan, en dan zou of de hecht springen of een 
vormverandering zou optreden waardoor de toenadering 
.tot stand komt. Deze vormv.erandering zal hier clan zijn 
een bult in de bovenste gang boven het stuik. Juist deze 
hechtstrippen geven hier de vrijheid die we nodig hebben 
en bovendien de ,vereiste stijfheid om de platen toch 
onderling in het zelfde vlak te houden. Voor de hoek
staalverbinding geldt dit voordeel niet, daarom zijn 
hechtstrippen het aangewezen hulpmiddel. 
In fig. 2 is te zien, dat zulke hechtstrippen op afstanden 
van ongeveer 300 mm worden gebruikt, en bovendien dat 
ze in veel gevallen niet recht maar scheef over de naad 

.Fig. 2 

worden opgesteld. Dit is met opzet gedaan en heeft het 
voordeel dat wanneer de naad wordt gelast de dwars
krimp minder wordt gehinderd en daardoor het scheur
gevaar voor de grondlaag aanmerkelijk kleiner wordt. 
In fig. 3 is te zien een punt van de huid van een 10.000

tons schip waar vier secties bij elkaar komen. De secties 
zijn eerst vastgezet met strippt;n van groter formaat (Jet 
wel strippen, niet lwekstalen). Bij het hechten met deze 
zware strippen is zorgvuldig gelet op de juiste opstelling 
door middel van de slaglijnen die de vertikalen, water
lijnen of spantvlakken aangeven. Later zijn de plaatvlak-

ken onderling voet voor voet gesteld en met hechtstrip
pen van kleiner formaat gehecht. 

Fig. 3 

Hieronder duiden we nu nogmaals in het kort aan de 
voordelen van het gebruik van hechtstrippen. 
1. Door hechtstrippen komen de hechten niet in doch

buiten de naad waardoor het ook toelaatbaar is dat
een niet gediplomeerd lasser, dus ijzerwerker of zijn
helper de hecht maakt. De ijzerwer:ker hoeft niet op
de lasser te wachten.

2. De hechtstrippen vormen een tijdelijke verbinding;
doordat ze aan één zijde gehecht zijn is het gemakke
lijk om ze te verwijderen met hamer of wringijzer.

3. Hechtstrippen geven ruim voldoende stijfheid in de 
richting waarin we stijfheid verlangen maar tevens
voldoende slapte in de richtingen waarin krimpver
vormingen onvermijdelijk zijn. 

Eén waarschuwing moeten we hierbij nog vermelden; 
wanneer hijsogen worden aangelast, dan zijn dat wel is 
waai· tijdelijke verbindingen, maar deze moeten we toch 
aan twee zijden vast lassen. Van het "houden" van een 
dergelijke verbinding hangt te veel af, tegenover de vei
ligheid van onze medemensen zijn we verplicht om deze 
meerkosten te aanvaarden. J. R. de Waard. 
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ZIEKTEWET 

Zoudt U het leuk vinden, zo'n briefje te ontvangen? 

Waarschijnlijk niet 1 En toch worden zo nu en dan nog 
wel eens van dergelijke briefjes verzonden. Het betreft 
meestal de zogenaamde "lopende patiënten". Zij la:ijgen 
van de fabrieksarts of via de leken-controleur de opdracht 
om op een bepaald tijdstip in de verbandkamer te 
komen. 
Ma.ar . . . . Ja, er zijn zoveel "maren". Het kan voorko
men, dat de patiënt door zijn ·ziekte niet ÎJ1 staat is te 
komen. Dan dient hij daarvan echter bericht te geven. 
Een mondelinge boodschap of een telefoontje aan de 
Sociale Afdeling is voldoende. Anders een briefkaart 
zenden. Veel behoeft er niet op te staan. Als de patiënt 
schrijft: ,,Ik lig te bed en kan dus niet in de Verband
kamer komen", dan weet de Sociale A {deling voldoende. 
Blijft men echter zonder geldige reden e.n zonder bericht 
te zenden weg, dan kan men er zeker van zijn een dag 
later een briefje te ontvangen, zoals hierboven is afge
drnkt. Wie niet op 't vastgestelde uur verschijnt en geen 
mededeling van verhindering zendt, onttrekt zich daar
mee aan de controle, met als gevolg: geen ziekéngeld. 
Er hebben zich gevallen voorgedaan, dat een "lopend pa
tiënt" Zonrlagsrniddags wél naar een voetbalwedstrijd 
kon lopen, maar Maandagmidclags niet naar de verband
kamer. Toch geloven we niet, dat de inspanning van die 
Zondag te groot is geweest. De man liep dus Zondag wél 
en. Maandag niet. Maar Dinsdag liep de postbode met 
dat beruchte briefje naar 's mans huis. 
Is er nu een zeer bijzondere reden, waarom de patiënt 
niet kon komen en ook geen bericht kon zenden (maar 
dat zijn natuurlijk uitzonderingsgevallen) dan kan de be
trokkene er nog wel eens over komen spreken, maar dan 
moet er toch wel iets bijzonders aan de hand zijn. Denk 
nu echter niet: ,,Daar zal ik me clan wel handig uitpra
ten", want ieder geval wordt precies onderzocht en men 
moet "goeie papieren" hebben om dat briefje - U weet 
wel - ongedaan gemaakt te krijgen. 
Dat geval van de voetbal-liefhebber geeft ons nog aan
leiding tot een algemene opmerking. 
Het is duidelijk, dat deze Zondags-wandelaar er, wat men 
noemt "de boter uit wilde braden". Laat men echler niet 
vergeten, dat dergelijke mensen de gunstige regelingen 
voor de grole massa in gevaar brengen. Maakt men mis-

bruik van gunstige regelingen, clan maakt men zich sclml
dig aan de afbraak van de sociale voorzieningen. En er--. 
is loch wel zoveel kameraadschap en solidariteitsgevoel, 
dat men elkaar dát niet aandoet? 
Denk er dus om: op ti]d zich melden; op tijd in de ver
bandkamer komen; doktersbezoek niet langer laten du
ren dan st1·ikt nodig is en vóóraf een doktersbriefje ba
len bij de Sociale Afdeling. 

PUNTLAS MACHINES 

De geachte. schrijver van het ingezonden stuk over punt
lasmachi nes wordt medegedeeld, dat, zijn mening· door de 
bedrijfsleiding in groLe trekken wordt gedeeld. Er zijn 
echter onder de huidige omstandigheden nogal wat moei
lijkheden te overwinnen, alvorens een wens in vervulling 
kan gaan. 

Red. 

Wist U dat . .. 
. ... er-dezer dagen voor het eerst na de oorlog weer een 
schip van stapel is gelopen le Palembang? Het betrof 
hier een tongkang (grote laadprauw), welke de eerste is 
van een serie van 6 stuks, die door de B.P.M. werden be
steld. 
Voorts is er een houten motorboot voor de politie in aan
bouw, terwijl besprekingen worden gevoerd voor de bouw 
van andere schepen. 
In totaal zijn momenteel 5 hellingen in bedrijf, terwijl er 
drie worden afgebomvd. Ec. Voorl. 

.... er in 194.S veel minder haring is gevangen clan in 
1947? Tot 3 Juli bedroeg de totale aanvoer in onze vis
sershavens 55.48 8 kantjes tegen 123.912 kantjes in 1947. 
Dus een achterstand van 68.424 kantjes. 

.... de Verenigde Staten van N. Amerika met een pro
ductie van 77 millioen ton in 1947 aan de spits staan 
van de Staalproducerende landen? De Sowjet-Unie met 
een productie van 21.8 millioen ton komt op de 2e 
plaats en Groot-Brittannië op de 3e plaats met eén pro
cl uctie van 12.9 millioen ton. 



Eén onderneming als b.v. de United States Steel Cor
poration produceert evenveel als de gezamelijke hoog
ovens van de Sowjet-Unie en ruim anderhalf maal zoveel 
als de hoogovens van Groot-Brittannië. 

. ... dat er in Frankrijk een z.g. Nationale Vacantiekas is 
ingesteld? Op alle postkantoren worden zegels ter waar
de van 100 frs. verkocht. Deze plakt men in een daarvoor 
bestemd boekje en later kan men met het gespaarde be
drag zijn vacantie - uitgaven voor hotels - en reis be
strijden. Veel hotelhouders zijn hierbij reeds aangesloten. 
Het aantal kopers van deze zegels is zeer groot. 

. . . . Nederland op de Se plaats staat in de wereld
scheepsbouw? Op einde Juni waren over de hele wereld 
in aanbouw stoom- en motorschepen met een gezamelijke 
tonnage van 4.021.889 hr. t. In Engeland was hiervan 
2.234.703 br. t. of 55.8o/o in aanbouw. Frankrijk had in 
aanbouw 331.216 br. t.; Zweden 24,1.980 hr. t., Italië 
220.805 hr. t. en Nederland 219.628 hr. t. Daarna komen 
de Britse Dominions en koloniën met 176.046 br. t., de 
Vereen. Stalen met 162.072 br. t. Denemarken en Spanje 
sluiten de rij met resp. 118.711 en 112.893 br. t. 

100 Jaar Boordlichten 

Zondag 11 Juli jl. was liet honderd jaar geleden dat de 
Bril e AdmfraliLeit het gebrnik van boordlichten op zee
schepen voorschreef. 
Als gevolg van de toenemende snelheid der zeeschepen 
en hel daarmee gaande grotere gevaar voor aanvaringen, 
werd het voo.r alle Bl'ilse ·schepen navigerende binnen 20 
mijl uit de Britse kust verplicht gesteld lichten te voeren. 
In 1858 vielen alle Britse schepeA, waar zij zich ook be
vonden, onder de verplichting rode en groene lichten te 
doen branden bij de vaart na zonsondergang. 
Het verplichle gebruik van deze lichten is later ook in 
andere zeevarende naties ingevoerd, he,.tgeen in de hand 
werd gewerkt door de Merchant Sbipping Act van 1862, 
die hel gebrnik van boordlichten op alle schepen - dus 
ook buitenlandse - in Britse territoriale wateren ver• 
plicht stelde. 

J.C. M.

Aanvullingsfonds 

\ rt. 5 van het Reglement op het Aanvullingsfonds, afge
d, 11kt in het "

Zeskant" van Augustus 1948 wordt als volgt 
11111,gèvuld: 
"1 li· uitkering van het Aanvullingsfonds plus de totale 
uitkering van hel Ziekenfonds der Werf Gusto, mogen 
,1,. 80% van het normale inkomen niet overschrijden". 

,,BEATI" 

NAAR KINDERDIJK 

Vacanlie - naar builen, naar 't· Land in 't groen 
Geen werken, niet denken en lekker niets doen 
Je blaast je sigaartje, nog liever een pijp 
Je vel dat gaat blaren, als een appel zo 1ijp. 

Maar na zo een dagje is· 't luieren gedaan 
Je wordt weer actiever je gaat alweer staan 
Bij ons kwam palet en de verf voor den dag 
een kleine discussie, en ja hoor - 't mag 
De ezel, penselen, 't stoeltje, palet 
De fiels nàgekeken en wat vroeger naar heel. 

De club was verwittigd en 's morgens heel vroeg 
stond 't stel op de Koemarkt met een tocht voor den boeg 
Op Kinderdijk is toen het clubje gestrand 
in de schaduw der molens van 't heerlijke land. 

Die dag wa vacanlie vo01· honderd procent 
verzonken in kleuren en je doet - zo je bent 
wal zwem,nen en wnnen en op het paneel 
taal onze vacant ie 'L is zeer origineel 

Zo heef! er "Beati'' van dal heerlijke land 
een dag van plezier - en - een stuk aan de wand. 

P.J. M. 

BU ZIEKTE OF ONGEVAL 

Het komt wel eens voor, dat een onzer werknemers, ten
gevolge van ziekte of ongeval, plotseling zijn werkzaam
heden moet onderbreke?. Bij zijn terugkeer koml hij dan 

soms tot de ontdekking, dat zijn gereedschap of bedrijfs
kleding is zoekgeraakl en eerst na veel moeite kan wor
den teruggevonden. 
Teneinde dit Le voorkomen wordt .ieder in zijn eigen be
lang aangeraden bij ,-oornoemclc gevalJen op de afdeling, 
waar men werkzaam is, kennis te geven van het aan
wezig zijn van gereedschap en derge)jjke. De betrokken 
afdeling kan clan de nodige maatregelen nemen. 

Excursie Leerlingen 

Bedrijfschool Slikkerveer 

Zo werd clan ook de Bedrijfsschool van de Werf te Slik
kerveer in de gelegenheid gesteld om een excursie te 
maken. Het was Zaterdag, 25 September, dal een grote 
autobus voor de Werf kwam, die de leerlingen naar hun 
bestemming zou brengen. Om 7.30 uur werd de tocht 
aanrrcvangcn, welke ons allereerst naar A mslerclam zon 
voeren, waar de Werf van Ver chm·e & Co. zou worden 
bezocht.. De juiste stemming zal er al dadelijk in. Onder 
het zingen van liederen, begeleid door de muziek ,van de 
meegenomen mondharmonica's, waren we ongemerkt om 
9.45 uur bij de Werf van Verschure aangekomen. Hier 
stond de heer v. cl. Weijdcn, het ympaLhieke hoofd der 
vakop.le.iding, ons al op Le wacht.en. \Ve werden meege
nomen naar de cant ine, waar genoemde heer ons harle
lijke woorden van welkom toeriep op de wed van "onze 
broer" zo zei hij. Bij woorden alléén werd het echt.er 
niet gelaten, wanl, nadat we hadden plaats genomen in  
de ruime cantine, werden wij op  aangename wijze verrast 
met koffie en gebak. Dal ging er in! Zelfs de· jongens, 
die niet van koffie hielden. hapten maar al te graag in 
de gebakjes. 

poedig moest echter worden opgestapt voor de bezichti
ging van de wed. Dit geschiedde in twee groepen onder 
leiding van de Heren v. cl. Weijclen en zijn helpers. Voor• 
al het Turkse passagiersschip had onze grole bewonde-
1·ing. 
Sommige jongens maakten cis opmerking: ,,hier zou ik 
wel kapitein op willen wezen". 
Doch de Lijd ging door en, na afscheid van onze gast
heren te hebben genomen, werd terug naar Amsterdam 
gereden, waar een keurig diner gereed stond. Dit werd 
zo duchtig aangesproken, dal er na afloop letterlijk geen 
krujmel over bleef. De hongerige jongensmagen kenden 
geen pardon! 
Van hier werd doorgereisd naar IJmuiden voor het be
zoek aan het Hoogovenbedrijf. Te 14.15 uur kwamen wij 
daar aan. De gidsen wachtten reeds op ons en, ook in twee 
groepen verdeeld, begon de tocht over het machtige ter
rein. De wancleljng dnurcle ruim drie uren: Onze gidsen 
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