
VAN DE REDAtTIE 

Heel wat nummers moeten wij terug gaan om een stukje ge

merkt met de zes IHC-mannen te vinden, het merk, dat ar

tikelen van onze directies inleidt. Het artikel, waarmede wij 

dit Zeskant openen, draagt weer dit merk; het behandelt wat 

iedereen zeer na ligt, de bestaanszekerheid en ons welvaarts

peil. Wij hopen spoedig meer bijdragen over de-le materie te 

mogen publiceren. 

De maandelijkse fotorubriek heeft dit keer een speciale vorm 
gekregen, doordat een IHC-amateurfotograaf vertelt van de 

puzzles, die bij -het maken van de foto's opgelost moesten wor

den. Wij drukken de--le bijdrage met genoegen af en feliciteren 

de fotograaf met de resultaten. 

C.O. gevolgd door een getal betekent in de IHC: ,,centrale op

dracht", C.O. No. 126 t/m 131 betekent centraal opdracht

nummer 126/131. Voor hen, die dit nog niet weten het vol

gende: alle orders, die de I.H.C. verwerft, krijgen een volg

nummer, welk nummer gebruikt wordt in de administraties

van alle IHC-bedrijven. C.O.1, het is wel leuk dit even te

memoreren, de eerste bestelling van de IHC, was de eerste van

de zes tinmolens voor Indonesië. Bestellingen voor onderdelen,

verbouwingen, e.d. krijgen ook een CO-nummer, echter uit

een andere serie, de z.g. 6000-serie. Met dit korte lesje in

IHC-organisatie komen wij tot ons artikel op blz. 28 over

de patrouillevaartuigen; in de dagbladen heeft U zeker wel

gelezen, dat ze aan boord van oceaanschepen naar Indonesië

verscheept zijn.

De rubriek Kroniek der Bedrijven heeft nu wel z1Jn vaste

plaats in ons Zeskant veroverd.



/ Ons wel en wee 
De arbeidsproductiviteit der I.H.C.-bedrijven over 
1949 stemt Lot tevredenheid en allen die hierbij 
betrokken zijn. kunnen zich met recht op de borst 
kloppen. 

* 

Maar wij zijn er nog niet. Indien men de werk
methode en productiecijfers van de landen, die 
op dit gebied vooraan gaan, vergelijkt met die 
van Nederland, komt men tot de erkenning, dat 
er bij ons nog heel wat verbeterd moet worden. 
En dit blijft niet beperkt tot werkmethoden en or
ganisatie, maar de producten zelf zijn door weten
schappelijk onderzoek en studie, wat betreft ver
beterde constructiekwaliteit dermate vooruitge
gaan, dat wij van een achterstand kunnen spre
ken. Het heeft geen zin de ogen hiervoor te sluiten 
en wij doen beter hiermede rekening te houden en 
alles in het werk te stellen om deze achterstand te 
verkleinen of beter nog in te halen. Dit betekent 
grotere inspanning van allen, die bij de productie 
betrokken zijn. 

De I.H.C.-bedrijven zijn, evenals vele andere Ne
derlandse bedrijven, reeds enige jaren geleden 
deze weg opgegaan en er is reeds een uitgebreide 
studie op het gebied van de doelmatigheid op alle 
gebieden van de productie gemaakt. Alle begin is 
moeilijk en speciaal hier waren deze moeilijkhe
den nog groter, omdat ervaren krachten veelal 
ontbraken en men deze eerst moest inwerken. Dit 
heeft vertraging in de gang van zaken tot gevolg 

gehad. Wij zijn bij twee stappen vooruit meerma
len één achteruit gegaan en zelfs ook wel bij een 
stap vooruit, twee achteruit, maar vooruitgegaan 
zijn wij en dit zal in de naaste toekomst in ver
snelde mate gaan. Van vele zijden is critiek geko
men, opbouwende critiek, die verhelderend ge
werkt heeft; ze was meer op de uitvoering dan op 
de grondslagen gericht .En wij kunnen wel vast
stellen, dat, nu ook enige resultaten zichtbaar 
worden, het een uitgemaakte zaak is, dat verbete
ringen komen zullen om niet ten achter te gera
ken. In ons kleine land kunnen wij alleen niet vol
doende bereiken en samenwerking met producen
ten in andere landen zal nodig zijn, al was het 
alleen al omdat de kosten, verbonden aan deze 
studie voor Nederland alleen te hoog zullen zijn. 
Want niet alleen op het gebied van de arbeidspro
duc:tiviteit, maar ook op het gebied van de techni
sche wetenschappen en onderzoekingen zijn wij 
ten achter. 

* 

Het I.H.C.-laboratorium te Delft heeft een moei
lijke beginperiode achter zich en staat nu klaar 
om door wetenschappelijke studie mede te helpen 
deze technische problemen op te lossen. Wij stel
len ons hiervan veel voor, omdat men altijd ver
der moet en zoeken moet iets beters te kunnen 
brengen, dan hetgeen jaren geleden als het beste 
aanvaard werd. Er zijn reeds resultaten bereikt 
en nieuwe zullen volge11. 

* 

Ook onze verkoopsorganisatie en -methoden zul-

l • 

len verder vervolmaakt moeten worden. De strijd 
om orders wordt niet alleen gewonnen dopr lage 
pdjzen, maar ook door betere constructies, die 
bovendien bekend gen�aakt moeten worden. De 
reclame heeft ten doel het bekend maken van 
nieuwe vindingen en behaalde resultaten op tech
nisch gebied. Zij is zeer belangrijk. Goede verte
genwoordigers brengen meer zaken aan dan 
slechte. 

Op al deze gebieden zal meer gedaan moeten wor
den als .dat kan, grotendeels door hetere organi
satie, vermindering van verliezen en in het alge
meen door een betere efficiency, en grotere in
spanning, dat ,vil zeggen, harder werken van allen. 
De directies kunnen de richting aangeven en voor
gaan, maar resultaten kunnen alleen bereikt wor
den, indien allen, die overtuigd zijn van de nood
zakelijkheid, mede streven in de bepaalde richting. 
Helaas is het zo, dat wij niet kunnen zeggen, dat 
onze meerdere inspanning tot verhoging Yan ons 
aller welvaart zal leiden. 

*

Als de Amerikaanse hulp volgens het .VIarshall
plan ophoudt, zal het welvaartspeil van het eder
Jandse volk belangrijk dalen en onze meerdere 
inspanning zal, hopen wij, achteruitgang tegen
houden. 

Bovendien zullen, door de grote bevolkingstoena
me van ederland, binnen enkele jaren grote groe
pen jongeren voor de deuren van onze bedrijven 
staan, die werken willen en hun deel van de totale 
productie opeisen. Ze zullen hun plaats alleen vin
den als wij dan klaar zijn. 
Ons aller wel hangt daarvan a[ en indien wij niet 
slagen, zullen wij ons aller wee niet ontgaan. 

A. VERSCHURE.
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'FO.TOGRAFEREN in de ijzergieterij

Een korte verklaring bij een viertal opnamen uit een 
ijzergieterij. De hier afgebeelde foto's zijn genomen in de 
gieterij van Werf Gusto te Schiedam. Een kleine om
schrijving van de manier, waarop deze foto's zijn geno
men is niet ondienstig. De grote moeilijkheid bij de op
namen was gelegen in het feit, dat de plaatselijke om
standigheden uitermate ongunstig waren. Vooral de voor 
fotografische opnamen vereiste verlichting was hier niet 
voldoende. In niet mindere mate werkten rook en gas 

als spelbrekers om scherpe op!}amen te verkrijgen. Een 
momentopname zonder blitzlicht met een Agfa compur
camera, lens f 4,5, was in dit geval uiteraard niet moge
lijk, terwijl het zelfs de vraag is of met een lichtsterkere 
lens betere resultaten verkregen zouden kunnen worden; 
rook en gas blijven de scherpte van de opnamen ten sterk
ste beïnvloeden. Bij de hiernevens afgedrukte opnamen 
werd gebruik gemaakt van bliztlicht. Het kiezen van het 
juiste moment bleef moeilijk, daar binnen een tijdsbestek 

van enkele seconden de rook- en gasvorming zo sterk wor
den, dat elke opname bij voorbaat gedoemd is te misluk
ken. Opname 1 beeldt uit het gieten van een hydraulische 
cylinder; de belichtingstijd was 1/50 seconde (lensope
ning 5,6) met Foto-flux grote lamp. 

* 

Foto twee is een opname van het gieten van een twee
cylinder Norcel stoomcylinder. Hier was de belichtings
tijd 1/25 seconde (lensopening 5,6) met kleine Foto-flux 
lamp. De derde opname toont het uithalen van een oven. 
Hier was de belichtingstijd 1 /25 seconde (lensopening 
5,6) met kleine lamp. Op de laatste, vierde foto, ziet U 
het gietklaar zetten van een kabelroL De belichtingstijd 
was 1 seconde (lensopening 4,5), hierbij werd geen lamp 
gebruikt, daar er geen rook was in de nabijheid van het 
werkstuk. Bij alle opnamen werd een llford film, 32° ge
bruikt. 

M. P. Roodenburg Jr., 

leerling-vormer bij Werf Gusto. 
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PATROUILLE-VAARTUIGEN VOOR 

INDONESIË C. 0. No 126 t/m 131 

In de maand l\'lei 1949 kreeg de !.H.C. de opdracht tot 
het bouwen van 6 motorvaartuigen voor de Federale 
Schependienst in Indonesië uit een serie van 12 stuks, 
welke verdeeld waren over totaal 7 werven. Hiervan zou 
Werf Gusto er 3 maken; J. & K. Smit 2; L. Smit en Zoon 
1 en de andere 6 werden gemaakt door enige scheeps· 
werven in Nederland buiten de I.H.C. 

Werf Custo werd opgedragen het gehele tekenwerk uit 
te voeren, besprekingen te voeren met de vertegenwoordi
gers van de opdrachtgever, het centraal bestellen van de 
benodigde onderdelen en het uitbesteden van diverse 
werkzaamheden, kortom de algehele pcnvoering te be
hartigen. 
Daar de levertijd gesteld werd op ± Jan. 'Febr. 1950 en 
er nog betrekkelijk weinig vastgesteld was aangaande de
finitieve afmetingen, indeling en inrichting van de vaar• 
tuigen, kunt U begrijpen, dat er in betrekkelijk korte tijd 
heel wat werk verzet moest worden om de verschillende 
werven tijdig van tekeningen te voorzien om met de bouw 
te kunnen beginnen. 

Nu de vaartuigen hun voltooiing naderen, kunnen we met 
voldoening constateren. dat. al mocht er hier of daar eens 
iets gehaperd hebben. dit - gezien het tempo. waarin 
gewerkt is - toch weinig in verhouding tot het werk is 
gewee-st. 
Om U enige indruk van deze vaartuigen Le geven, volgt 

",o 
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hieronder een korte algemene beschrijving met enige 
cijfers. 
De hoofdafmetingen zijn als volgt: 

Lengte over alles: 33 l\l.; L.1.1. 30 l\f. 
Gr. breedte op de �panlen 5.60 M. 
Jlolte 2.80 l\f. 
Diepgang beladen vóór ± 1.85 l\f. 

achter ± l,95 M. 

Het schip is door 6 waterdichte schotten in 7 comparti
menten verdeeld, nl.: 

I. De voorpiek. Ilierin bevindt zich de teakhouten ket
tingbak voor de ankerkellingen. 

2. Post-, ladingruim en bergplaatsen: Deze zijn van el
kander gescheiden door een houten schot. Zij kunnen on
der water gezet worden door middel van een buitenboord
afsluiter van het dek af beweegbaar. 

3. Verblijj onder-officieren: Hierin zijn ondergebracht 
drie 2-persoonshutlen; één l-persoonshut en het zit ver
blijf der onder-officieren. Onder de vloer in de dubbele 
bodem zijn 2 drinlrwatertanks van resp. ± 3.70 M3 en 
3,80 l\P inhoud en een trimtank van 4,00 M3 inhoud on·
dergebracht.
De inrichting der verblijven is uitgevoerd in Oregon-pine.
licht crème geschilderd en de plafonds met kurkverf be
handeld. De kooien zijn opklapbare $taalbuiskooien met 

zeildoek. De wegering is van watervast multiplex. waar
achter tegen de huid tot op de waterlijn Fibre-glass-isola
tie is aangebracht, een zeer licht isolerend materiaal in 
platen van 3" dikte en zeer gemakkelijk aan te brengen. 

4. De motorkamer. In de dubbele bodem en in de zijde 
zijn. hier aan S.B. en B.B. de brandstoftank, ondérge
bracht. 
In de machinekamer is geplaatst een Entreprise direct
omkeerbare 4-takl 6 cilindermotor met een max. vermo
gen van 465 pk bij 450 omw/min. Bij een dienstsnelheid 
van ± 12 knoop is het vermogen echter ± 360 pk hij 400 
omw/min. Aan de motor zijn aangebracht een koelwa
terpomp. dubbele smceroliepomp, brandstofpomp, lens
pomp en compressor. 

Een hulpaggregaat van 16 pk bij 1200 omw,'min. met ge
nerator van 10 kW llO Volt zorgt voor de verlichting, ter
wijl tevens aangedreven wordt een 2-trap,; compressor 
,·an 16,72 cub.ft. bij 600 omw/min. met een druk van 250 
pound per vierkante inch en een lens dekwaspomp met 
een capaciteit van 55 ?IP per uur. Verder is opgesteld een 
asdynamo van 6 kW, welke de generator van hel hulp
aggregaat kan vervangen en clan de verdere apparatuur, 
welke in een motorkamer thuis behoort. 

5. Het verblijf voor 3e klas passagiers. 

6. De volksverblijven voor 8 man. De inrichting rnn deze 
,·erblijven is evenals de verblijven der onderofficieren met
�tàlen buiskooicn met zeildoek: echter zijn hier stalen 
kleerkasten aangebracht en is de beschieting vereenvou· 
digd, hoewel ook hier de wegering en de Fibre-glass iso
latie is aangebracht. Het geheel licht crème geschilderd 
en de plafonds met kurkverf behandeld. 

7. Het achterste compartiment, waarin de victualie-berg
plaats en de stuurmachineruimle is aangebracht. De stuur
machine is van het hand-hydraulische type en via de hy
draulische leiding door de stuurkolom op het cormuando
dek te bedienen. 
Op het hoofddek vinden we van voor naar achter eerst 
de bergplaats voor bootsmansgoederen en daarachter de 
verblijven voor de officieren met aan de achterzijde een 
waterdicht schot met W.D. deuren. Deze verhlijvcn zijn 
als volgt ingedeeld. Aan S.B. zijde een W.C. voor de offi
cieren. resp. de hutten van de commandant, de chef-mo
torkamer en een Ie klas passagier. Aan B.B. zijde resp. 
badkamer officieren. pantry. zilverblij[ oHicieren en een 
Ic klar. passagier. 

De beschieting is hier uitgevoerd in teak en avodiré, nl. 
de lamhrizcring tot op 90 cm. hoogte teak gefineerd multi
plex, daarboven avocliré. De meubelen echter geheel van 
teakhout. alles geheel gevernist. De plafonds wit geschil-

:s. ... 
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derd en getamponeerd. In het zitverblijf der officieren 
en in de pantry staan 2 electr. koelkasten. Ook. hier is 
Legen de huid de Fibre-glass isolatie toegepast, behalve 
in de pantry, W.C. en de badkamer. In de hierachter ge
legen motorschacht bevinden zich de W.C. en de bad
kamer voor de onderofficieren. Daarachter de lantaarn 
met de toegangen van de 3e klas passagiers en volksvcr
blijven met aangebouwd een spenkast. 

Op het achterdek aan S.B. een W.C. en een badkamer 
voor de bemanning; aan B.B. is plaats voor 2 fornuizen. 
Daarachter aan S.B. en B.B. een roestvrij stalen aanrecht. 
Op het commando-dek, dal zich uitstrekt boven de motor
schacht en de verblijven der officieren, vinden we verder 
het teakhouten windscherm. wat eigenlijk een stuurhuis 
is, waarvan de achterzij de is weggelaten. Daarachter de 
kaartenkamer. radio-hut, waarop het peilkompas en de 
antenne-invoerkoker zijn geplaatst. Achter de kaarten
kamer vinden we een bank, welke als accu-kist dienst 
doet, 3 rieten stoelen en een tafel, voorwaar een prettig 
zitje. Verder boven op de motorschacht de aluminium 
schoorsteen en 2 aluminium sloepen, welke opgesteld 
zijn in .,Schat"-patenl davits. 

Geheel vooraan vinden we het verzonken bakdek. waar 
de electrische ankerlier staat opgesteld. 

Als verdere bijzonderheid kunnen we vermelden, dat de 
mast en de schoorsteen geheel van aluminium zijn ver
vaardigd, dit ten eerste voor de nabijheid van het stan
daard kompas en ten tweede om op deze hoogte zo weinig 
mogelijk gewicht te hebben voor de stabiliteit. 
De ventilatie van diverse verblijven geschiedt mechanisch 
door electrisch aangedreven fans, welke op het commando
dek en achter op het hoofddek zijn geplaatst en de verse 
lucht in de verblijven blaast door middel van kokers, 
waarop verstelbare louvers zijn aangebracht. De zonne
tenten zijn gedeeltelijk vast en gedeeltelijk wegneembaar. 
De sanitaire leidingen worden gevoed door hydrofoors, 
één voor zoet en één voor zout water, welke opgesteld 
staan in de motorschacht. 

lk hoop U hiermede een duidelijk, zij het beknopte in
druk t e  hebben gegeven van deze vaartuigen. De offi
cieuze proefvaart is gehouden en zowel over de snelheid 
als de stabiliteit was men zeer tevreden. De officiële 
proefvaart heeft inmiddels plaats gevonden, waarna dit 
vaartuig naar zijn plaats van bestemming vervoerd zal 
worden. 
Nog enige weken en ook dit werk is weer achter de rug 
en z.ijn we intussen al weer aan wat anders begonnen. 

20-2-'S0. v. Dr. (Gusto)
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Verschure begint zijn l\Iaart-nummer met een , ·erslag der 
kleine kernvergadering, om vervolgens een praatje te 
houden over het boek van S. H. Jonkman: ,,Frank ziet 
Engeland", terwijl op dezelfde pagina het zilveren jubi
leum van de heer H. Meyer, hoorder in de ketehnakerij, 
wordt herdacht. 

Een vervolgartikel over de weg der electronen vindt een 
plaats op pagina 22, terwijl daarnaast de heer Monsma 
van de ·Arbeidsinspectie in de rubriek "Doe het veilig" 
een vervolg geeft over de gasfles. 
Met een babbeltje over Aquaria voor tropische vissen en 
de vaste rubrieken over sport en spel is het firma-nieuws 
verder gevuld. 

Conrad-Stork wijdt 2 kolommen aan de vijl. 
De geschiedenis van dit stuk gereedschap blijkt al dui
zenden jaren oud te zijn. In een museum te Wenen wordt 
de oudste vijl, welke dateert van 600 jaar v. Chr., ge
vonden. 
Meerdere deelnemers aan de veiligheidsprijsvraag blij
ken zich op verdienstelijke wijze van hun taak gekweten 
te hebben. 

Op 3 Maart werd een culturele avond gegeven, welke ver
zorgd werd door de afd.: Cultureel Contact v. cl. Ministe
rie van Overzeese Gebiedsdelen. 
Volgens mededeling nadert de verbouwing van het Hoofd
kantoor nu haar voltooiing. 

Werf Gusto bericht in haar orgaan dat. de fabrieksvacan
tie is vastgesteld vanaf Zaterdag 29 Juli tol en met Dins· 
dag 8 Aug. Bij deze vacantie zijn 3 vaste snjpperdagen 
gevoegd. 
De veiligheidsrubriek heeft het over las-ogen. 

Wat radar is wordt verteld in een intere5sant artikeltje 
met een kaart van Hardinxveld en omgeving. Het woord 
radar is ontstaan door de beginletters te nemen van,Ra
dio Detection and Ranging. Dit betekent dus opsporing en 
afstandsbepaling met behulp van radio. 
De rubriek .,Woningnieuws" mag zich ook ditmaal in 
grote belangstelling verheugen. 
De muziek-rubriek leert ons wat 1- en g-sleutels en alt- en 
tenorsleutels zijn. 

DER BEDRIJVEN 

Een ontvangen circulaire vestigt de aanàacht op Ter
schelling als vacantieoord. In het tenthuisjes-centrum 
,,Bornholm" kan men voor f 2.50 per dag (alles inbegre
pen) zijn vacantie doorbrengen. 

Bij J. & K. Smit is de vacantie vastgesteld van Zaterdag 
22 Juli t/m Maandag 31 Juli, in welke periode 2 vaste 
snipperdagen inbegrepen zijn. De Zaterdagen van 23 en 
30 December vormen tezamen de derde vaste snipperdag. 
Op deze werf blijken van de ongeveer 700 personen 56 
niet doorgelicht te zijn. Onder dit aantal van 56 waren 
een aantal zieken en enigen die reeds onder controle 
stonden. 

Ook J. & K. neemt een artikel over de acetyleen-clissous
cylinder op. 
De redactie daar staat nog steeds in briefwisseHng met de 
militairen over zee. 

L. Smit & Zoon vult niet minder dan 2 volle pagina's 
van haar firma-nieuws met de Ideeënbus. Besproken 
worden de ideeën genummerd 67 t/m 79. Hoewel niet elk 
idee voor premie-toekenning in aanmerking kwam, zijn 
er toch meerdere met prijzen van f S.-. f 10 en / IS.
bekroond. De met deze premie� bekroonde ideeën hebben 
betrekking op bescherming van glas tegen lasdruppels, 
een tafel achter fraisbank en kleine cirkelzaag en op een
geleider van een staaldraadkabel. 

Deze firma neemt verder een belangrijke bijdrage op uit 
de Kampioen en getiteld "Leer de verkeersregels". Het 
handelt over een ingestelde enquête. waaruit blijkt dat 
de gemiddelde Nederlander op schrikbarende wijze onbe
kend is met de regels van het verkeer. 

Werf ,.De Klop" heeft evenals Conraclstork een gedeelte 
van haar firma-nienws gevuld met een artikel over de 
perr;oonlijke waarde van de arbeid. 
Een nog in de Oost vertoevende militair blijkt zijn colle
ga's en vrienden nog niet vergeten te hebben. 

De schilder/dichter Gédégé wekt in zijn gedicht getiteld 
.,Waardering"' allen tol medewerking en steun aan het 
Zeskant op. 

v. cl. Wiel. 
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