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BIJ DE VOORPAGINA 

Dit is weer een foto van een "vakman" 

en wel van dezelfde die de voorpagina

foto van het nummer van februari ge

maakt heeft. Let U eens op de schaduw 

op de voorgrond, dan :uit U bemerken 

dat die foto bijna recht tegen de zon 

in is gemaakt. 

Dit noemt men in fotografische kringen 

een tegenlichtopname, waardoor men zulke 

mooie contrasten krijgt. 

Voor de foto-amateurs onder U is he.t 

:ekcr de moeite waard dit ook eens te 

proberen. 

Dit blad is het personeelsorgaan van de 

lndustrid:le Handel.!!combinatie Holland 

gcve.!!tigd in Den Haag. Het vencbJjat 

iedere maand op de Ie Vrijdag na de 

vijftiende. Uitrtiking aan personeelsleden 

van de in !.H.C. HOLLAND verenig• 

de bedrijven vind! gratis plaats. De in• 

houd is beschermd krachtens de Auteur" 

weL Firma-redacteuren: A. H. W. Pellen 

(Conrad-Stork). M. Wink (Werf Guste), 

'W. C. Boer (De Klop), B. v. Dvlnen 

(J. & K. Smit), J. Koutstaal (L. Smit 6 

Zoon) en R. Lafèbrc (Verschure). 

Hier ziet U de laatste foto's van de emmecmolen "Bully" en de hopper
zuiger "Pansy" aan het weck in de haven van Calcutta. 
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aantoonden dat 
de zwaarste span
ningen waaraan 
het vaartuig on
derhevig was, 
veroorzaakt wer-
den door de 
steeds terugke-
rende korte golf
slag, welke in 
deze open wate• 
ren voorkomt. 

,---
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De dynamische spanningen 
emmerladder, de ladderbok 
in de spanningen, die me 
opgetekend. 
Afwijkingen in de breedte 
tekend en de spanning o 
gemeten met instrumenten. 
of niet-registrerende OckhL 
In principe is dit een spanni 
staaf vergroot weergeeft, ,, 
De resultaten waren somi 
veiligheidsoverwegingen bi: 
lichtere constructie hadden 
Bovendien werd de kennis 
vergroot en werd in een wc 
van de bun vastgesteld. 
De hier verkregen gegeven 
het maken van nieuwe on! 
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:. Holland haar eigen labo
't om hoppers en een tank 

zoek naar de verrichtingen 
r het gedrag van de in de 
eer er zich maar een gun
van baggermaterieel altijd 

ch verhouden tot de cijfers, 
ets van de laatste jaren. 
en de zeewaardige tinmolen 
· werd enige tijd gebruikt
e "Lutine" te baggerl:!n. Dit 
:ober 1799 met een lading
Jeer 15.000.000 gulden en
et eiiand Terscheiling. Alie 
arop .-·olgende jaren waren 
devollc lading met allerlei 

. Dit verschafte een buiten
n te verkrijgen door voort
o tijdens haar werk onder
m het wrak verschillen de 
inning in Indonesië. 
�rmachine op boomstronken 
·an die aard bij de kust van
:n .de resten van de "Toren
;vas in de vorige poging om
wrak van de "Lutine" zelf

'.rk dermate vermolmd was,

van geen direkte betekenis 
: reden is o·m aan te nemen 
merketting tijdens het werk 

dè krachtmetingen duidelijk 

co. 360 
Wat gaf de rubriek "Werk aan de winkel" vorige maand weer eens een 
hele lijst van allemaal nieuwe orders! Erg belangrijk voor alle IHC-ers en 
voor nog veel meer mensen, maar niettemin vrij saai, al die nummers 
zuiver in 't gelid. De redactie beloofde U dan ook grif in de komende 
Zeskanten enige beschrijvingen van die orders. Welaan dan, zie hier de 
Co. 360. 

Een sierlijk schip, nietwaar? De Franse rederij ziet er met reden naar uit, 
het zo gauw mogelijk in de vaart te krijgen. Natuurlijk niet alléén omdat 
het zo'n mooi schip is, maar ook voor de kaakjes, of liever voor de vracht: 
amandelen, vijgen en andere zuidvruchten en zelfs wijn. Het schip is 
namelijk bestemd voor een sneldienst tussen Marseille en Noord-Afrika; 
heen vooral Franse industrieproducten, terug. Algerijnse zuidvruchten,groen
�en, wijn. En juist voor deze terugreis is deze fikse snelheid nodig om 
s morgens vroeg genoeg in Marseille te kunnen zijn en meteen gelost te 
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