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Toen onlangs bij een van de zes IHC-werven eens nagegaan 

werd, wat de jongeren van de IHC-organisatie wisten en niet 

wisten, bleek, dat weinigen iets van ons laboratorium in Delft 

afwisten, en dat zij, die het wel eens hadden horen noemen, 

niet bekend waren met hetgeen er in dat laboratorium gebeur

de. Vandaar ons artikel in dit nummer van het Zeskant. 

Het voornaamste doel van de IHC is verkopen, zorgen dat er 

werk komt. Daarom heeft de IHC over de gehele wereld, in 

alle landen, vertegenwoordigers en agenten, die "op de loer" 

liggen om orders binnen te halen. De redactie heeft nu aan 

verschillende agenten gevraagd, eens iets voor Het Zeskant te 

schrijven; de keuze van het onderwerp liet zij geheel aan 

hen over. Uit verschillende landen ontvingen wij reeds ant

woorden. Het eerste, dat wij plaatsen, komt uit Chili, aan de 

Westkust van Zuid-Amerika, U weet wel: dat lang uitgerekte 

land aan de Stille Oceaan. Leest U dit artikel vooral, het is 

de moeite dubbel waard. Ook van deze plaats nogmaals dank 

aan dhr de Raadt voor zijn bijdrage. 

Bij een van de andere IHC-mensen ging een onzer redacteuren 

met verschillende werkers over de IHC praten; hij schreef 

daarover een aantal schetsjes waarvan wij hier het derde 

plaatsen. 

Niet het minst belangrijke in dit nummer is de uitslag van de 

rekenpuzzle. Wij zijn niet zo enthousiast over het aantal m

zendingen als bij vroegere wedstrijden. 

1 ' 
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Het is ons gebleken. dat veel I.H.C.-mensen niet op de 
hoogte zijn van het feit, dat de I.H.C. een eigen labora
torium heeft. Van wat er in dat laboratorium gedaan 
wordt en hoe het er daar uitziet hebben ze helemaal 
niet het geringste idee. We beginnen daarom maar met 
hier nog eens een plaatje af te drukken van het labora
torium dat kort na de oorlog gebouwd, inmiddels alweer 
Le klein bleek te zijn en daarom sindsdien belangrijk is 
uitgebreid. 

Het doel van het laboratorium is om problemen, die zich 
bij het baggeren voordoen, langs wetenschappelijke weg 
door middel van experimenten uiteen te rafelen en 
daarvoor zodoende nieuwe oplossingen en verbeteringen 
in werkwijzen en aan machines te verkrijgen. Zo is bij
voorbeeld een belangrijk onderdeel op baggerzuigers de 
pomp. Wanneer een aannemer een baggerwerk aan
neemt, wordt er van hem geëist, dat hij opgeeft hoeveel 
kubieke meter grond per week of per maand door hem 
verzet zal worden. Soms moet zo'n aannemer, indien bij 
de beloofde capaciteit niet haalt, nog boete betalen ook. 
Het is daarom dus voor hem van het grootste belang, 
dat hij een baggerpomp op zijn zuiger krijgt die een zo 
groot mogelijke capaciteit haalt. 
In het I.H.C.-laboratorium te Delft wordt onder meer gro
te aandacht besteed aan het onderzoek van en het experi-

menteren met dergelijke pompen. :\fen tracht de meest 
\'Oordelige vorm van de J.)omp" aaier te bepalen, het juiste 
aantal omwentelingen, de opgewekte zuigkracht, enz. 

Bij het zuigen doet zich het volgende voor: het water
baggermengsel verplaatst zich met grote snelheid door 
het pomphuis, werv lend, tengevolge van de waaierbe
weging. Hierdoor ntstaan luchtledige holten in de 
vloeistof, welke de werking van de pomp nadelig be
invloeden. De vorming daarvan is afhankelijk van be
paalde omstandigheden. Deze te leren kermen is een der 
doeleinden van het J!.H.C.-laboratorium. Wanneer we nn 
weten onder welke omstandigheden het boven geschetste 
verschijnsel, de zg .. ,cavitatie", zich voordoet, is de vol

gende stap het ont'I\ rpen van nieuwe constructies e.d., 
waardoor deze cavi tie verminderd of zelfs vermeden 
kan worden. Daartoe worden in het laboratorium pom
pen gebruikt meL ee glazen achterdeksel, waardoorheen 
men gedurende het werken van de pomp kan waarne
men, wat er eigenlij · precies gebeurt in het pompbuis. 
Daarbij kan men dan bijv. de pompwaaier langzamer of 
sneller laten draaien en vaststellen, welke invloed dit 
heeft op de cavitatié. Zo'n waaier draait uiteraard be
hoorlijk snel en wanneer we gewoon kijken, zien we 
eigenlijk niet zoveel. Om aan dit bezwaar tegemoet te 
komen wordt gebruik gemaakt van een "strobnscoop". 

De stroboscoop is eigenlijk niets anders dan een elec
trisch lichtflitsapparaat, dat een bepaald aantal licht
flitsen per seconde af kan geven. Dit aantal is uiteraard 
regelbaar. Nu zorgen we ervoor dat het aantal licht
flitsen per seconde dat we afgeven, gelijk wordt aan het 
aantal omwentelingen per seconde van de pompwaaier. 
De lichtflits treft de waaier precies steeds na een hele 
omwenteling, d.w.z. terwijl de waaier dus weer op de
zelfde plaats staaL 
Ons oog is echter niet in staat een groot aantal licht
flitsen per seconde van elkaar te scheiden. Het beeld 
vloeit ineen en we krijgen de indruk dat de waaier stil 
blijft staan. 
We kunnen de nu schijnbaar stilstaande waaier rustig 
en wat er verder in de pomp gebeurt gemakkelijk waar
nemen en fotograferen door de glazen pompdeksel heen. 
Hieronder ziet U twee foto's van zo'n proefneming. Op 
de eerste foto ziet U het geheel gevulde pompbuis zon
der dat vorming van holten, de z.g. cavitatie optreedt. 
Op de tweede foto, rechts, zien wc wel cavitalie en schuim. 
Deze cavitatie beïnvloedt, zoals we hierboven reeds ge
zegd hebben, de werking van de pomp nadelig. zodat de 
berekende capaciteit niet gehaald wordt. Een tweede 
nadeel is de grote slijtage welke de cavitatie teweeg
brengt aan de waaier. De gebruiker van de pomp is ge
noodzaakt het werk te onderbreken en een nieuwe 
waaier in te zetten, wat hem komt te staan op verlies 
van tijd en geld. 
Om dit te voorkomen heeft de I.H.C. haar laboratorium 
opgericht, waar vraagstukken 011 het gebied Yan bagger
machines. pompen en al wat daarmee samenhangt wor
den bei'tucleerd en zo mogelijk op beHedigende wijze 
\\orden opgelost. Hierdoor wordt ernaar gestreefd dat de 
cliënt tevreden is. de l.H.C. een naam krijgt die klinkt 
als een klok en nieuwe bestellingen niet aan onze neus 
rnorbijgaan. En daar draait het per slot van rekening om. 



HET LEVEN VAN DE NEDERLANDSE EN 

VAN DE CHILEENSE ARBEIDER 

Onderstaand artikel ontlenen wij aan een bijdrage 
van de heer ]. de Raadt, vertegenwoordiger van de 
l.H.C. in Chili. Hij vergelijkt hier het leven van de 
Nederlandse arbeiders met dat van hun Chüeense 
collega's, naar aanleiding van zijn bezoek aan het 
vaderland in 1949. De heer de Raadt zette toen voor 
het eerst sinds zeventien jaar weer voet op vader
landse bodem en heeft z'n ogen terdege de kost ge
geven. 

Ik werd me eigenlijk bewust van het verschil in levens
wijze tussen de Nederlandse en Chileense arbeiders toen 
ik een bezoek bracht aan de werf van L. Smit & Zoon 
te Kinderdijk. Mijn weg voerde over de oude weg, langs 
de rujk, en met genoegen zag ik hoe proper en schoon 
ook de kleinste huisjes waren en hoe glashelder de witte 
gordijntjes. Hier-en-daar kon ik een blik naar binnen 
werpen en dan zag ik een interieur dat getuigde van 
een levenswijze die vèr uitstak boven wat we in Chili 
gewend zijn. De vrouwen en kinderen die ik zag, waren 
behoorlijk gekleed, hun kleren waren helder, schoon 
en héél. Men kon zien dat deze mensen in elk geval de 
hun ten dienste staande middelen zo goed mogelijk ge
bruikten. Ook de arbeiders zelf, die ik op de werf aan· 
trof, maakten in hun werkpak een nette indruk. 
In Chili wonen de arbeiders in krotten, meestal zonder 
vloer, gewoon op de kale grond. Alle gemakken ontbre-

Een Chileense arbeiderswoning. 

ken; waterleiding, gas en electriciteit zijn luxe, een keu
keninrichting vindt men er niet. De arbeiders leven over 
het algemeen op een wijze die men zelfs in de achter
buurten der grote steden in H.olland nergens aantreft. 
Verdient de Chileense werkman dan zoveel minder dan 
zijn Nederlandse collega? Neen . . .. eigenlijk niet! 

Hem ontbreekt een opvoeding die hem ervan weerhoudt 
om zijn geld te verkwisten, zoals hij dat thans doet. En 
voor het verkwisten is er gelegenheid te over. 
In de eerste plaats is er de wijn, die Chili in overvloed 
voortbrengt en cl ie, eerlijk gezegd, erg goed is. Het 
tweede struikelblok voor de Chileen zijn de paarden
rennen, waaraan hij als 't ware verslaafd is. Maar het 
ergste is dat de Chileen geen huiselijk leven in de Hol
landse zin van het woord kent. Vrouw en kinderen krij
gen van hem niet de helft van wat hen toekomt en ook 
als ze dat wèl kregen, zou het nog niet veel baten. De 
Chileense vrouw weet evenmin met geld om te springen 
als haar man, terwijl in Holland vooral de vrouw de 
koorden van de beurs in handen houdt .. 
Het is niet alleen de Chileense arbeider die aan dit 
euvel lijdt. Ook meer intellectuelen zijn er niet vrij van. 
Hier is een klein voorbeeld: Een leraar aan een am
bachtschool verdiende met een klusje voor een fabriek 
10.000 pesos extra, d.i. ongeveer vijfhonderd gulden. 
's Morgens werd het hem uitbetaald en 's middags kwam 

Nederlandse arbeiderswoningen te Kinderdijk. 

hjj naar huis in een taxi, volgeladen met eetwaren, fles
sen wijn en een radiotoestel, natuurlijk onder begelei
ding van een aantal vrienden. Ze kwamen nu eens echt 
lekker feestvieren bij hem thuis en moeder de vrouw 
mocht alles klaarmaken. Van het radiotoestel was uiter
aard alleen de eerste termijn betaald. 
Toen ze genoeg hadden gegeten en gedronken, verdwe
nen ze 's nachts om één uur weer om ergens anders het 
feest voort te zetten. 
De volgende ochtend kon men het dochtertje aan haar 
moeder horen vragen: ,,Hoeveel melk zal ik nemen van 
de melkboer?" Het antwoord: ,,Vandaag niet, kind, er 
is geen geld in huis!" Vijfhonderd gulden erdoor gelapt 
op één avond en een radio op afbetaling. Misschien 
komt in Holland zoiets ook wel voor, maar hier is het 
schering en inslag. 
U vraagt of daar dan niets aan gedaan wordt? Ja, wel 
iets, maar bij lange na niet genoeg! Nog altijd komt 
men alleen in Santiago, Chi!i's hoofdstad, scholen tekort 
voor meerdere duizenden kinderen. Santiago is een stad 
met een millioen inwoners en er worden woonwijken 
voor arbeiders gebouwd, maar het is nog slechts een 
druppel op een gloeiende plaat. Daarbij komt nog, dat 
de mensen zèlf niet weten te wonen in behoorlijke hui
zen. Soms breken ze de vloeren op, omdat ze het koud 
hebben en wat te stoken willen hebben. 
Zoals het in hun eigen leventje gaat, zo gaat het ook op 
hun werk. Slordig en verkwistend met het materiaal, en 
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.. arbeidstrots·· is volmaakt onbekend. Het resultaat is dan 
ook, dat er slecht en onvoldoende geproduceerd wordt 
tegen verhoudingsgewijze veel te hoge prijzen. Het be
hoeft geen betoog dat dit weer van nadelige invloed 
is op de levensstandaard van het Chileense volk en 
vooral van de werkende stand. 

• * • 

Maar eigenlijk mogen we niet verwonderd zijn over de 
toestanden in Chili. De stad Santiago bestaat nu iets 
meer dan vierhonderd jaar. Ze hebben het in die tijd 
aardig ver gebracht, maar vierhonderd jaar is niet veel 
als het erom gaat een volk op een hoger peil te brengen. 

Het aantal inzendingen was ditmaal niet zo heel groot. 
Het aantal goede oplossingen daarentegen was in ver• 
houding groter dan de vorige malen. 

De moeilijkheid zat hierin, dat men eerst op het idee 
moest komen dat het voorvlak een schuin vlak moest zijn. 
De meeste inzenders en waarschijnlijk ook de meeste niet
inzenders hebben vast gehouden aan de onjuiste opvat
ting van een kubus als hoofdinhoud. 

Wanneer U bijgaande schetsen beziet, zult U met de 

In ederland hebben ze veel langer de tijd daarvoor 
gehad. En pas in de laatste tientallen jaren is er voor 
de grote massa veel verbeterd. Veel strijd is er geleverd 
om te kunnen bereiken wat men bereikt heeft en buiten
dien zijn onderwijs, voorlicl1ting en onderling overleg 
tussen werknemers en werkgevers noodzakelijk gebleken 
,·oor de lotsverbetering der werkende bevolking. Het is 
dus geen wonder dat een vergelijking tussen het leven 
van de Nederlandse en van de Chileense arbeiders in 
het voordeel van de eersten uitvalt. Maar ook in Chili 
is vooruitgang te· bespeuren en ook daar gelden de woor
den van het Nederlandse liedje: ,,We komen er wel, ook 
al zijn we er niet!". 

goede oplossers to de conclusie komen dat de vorm van 
het monument een halve kubus was. Voor wie dit een
maal inziet was het berekenen van de totale schilder• 
oppervlakte niet ll)Oeilijk. 

De totale schilder-oppervlakte bedraagt 347.76 m2
• 

.Na loting zijn de prijzen loegevallen aan F. P. de Fre
mery, J. Teeuw, Chr. Ronde, J. Kuipers en C. J. Poirot. 

Voor het afhalen der prijzen, die een waarde van f 10.
zullen bedragen, gelieven deze winnaars zich in verbin
ding te stel1en mel hun firma-redacteuren. 

Is het leven saai? 

Hoe vaak hoor je niet om je heen, dat er gezegd wordt: 
"Ik �Lerf van verveling als dat zo door gaat. Elke dag 
hetzelfde: sla pen, eten, fietsen, werken. fietsen, eten, 
slapen. Som.• een .. biosje pikken'·. ergens gaan buurten 
en dan is het uit. Wat een slcnrlcYen!·-

In het leven van ieder mens zijn er ogenblikken, dat 
men zo denkt. F.r ziin nu eenmaal Yan die lusteloze stem
mingen. waaraan s�ms geen ontkomen i:-. Dan lijkt het 
leven grauw en zonder uitzicht. �fen is humeurig en ' 
voelt zich als een ontevreden kind. dat zijn speelgoed 
weggooit en het liefst in een hoekje zou gaan staan 
pruilen. Dat is menselijk: van tijd tol tijd ·ns echt uit 
je .,bum·· te zijn. Op zo·n dieptepunt volgt vanzelf wel 
een stijging, waarin je weer plezier in je leven krijgl. 
Gevaarlijk wordt het pas wanneer zo"n stemming de 
overhand krijgt en je echt te pakken neemt. 

Men gaat zich doodstaren op wat men niet heeft en 
ook nooit hebben zal. Je denkt: zat ik maar in Amerika 
of: was ik maar millionnair! Je praal over het vele. dat 
je niet hebt. en je lacht minachtend om wat je wèl hebt. 
üe ware levenskun�tenaar echter iR hij. die niét Ict op 
de tienduizend dingen. die hij zou willen hebben, maar 
die een open oog heeft Yoor de misschien honderd din• 
gen. die hij heeft. 

Als je een behoorlijke fiets lirbt. kun je een ,an heide 
doen: je kunt de hele dag aan een auto denken, die je 
waan,chijnlijk nooit kunt kopen. en je fiets in een hoek 
gooien, óf je kunt blij zijn dat je een goede fiets hebt 
en dus niet behoeft te lopen. In dat laatste geval doe 
je wijs. want dan ben je blij om die ene vogel die je 
in de hand hebt, en je treurt niet over die tien in de 
lucht. 

Niemands leven behoeft saai en leeg te zijn. Ieder kan 
een hobby vinden die hem weinig geld kost en hem toch 
prellig bezighoudt. 

Boeken kunnen een heel mensenleven vullen en iemand 
meevoeren naar verre. prachtige landen. Overal is schoon
heid, overal is iets interessants te zien. Maar men moet er 
oog voor hebben. men moet het leren zien. leren ook op 
de kleine dingen van elke dag te letten: de dauwdroppels 
die ·s morgens als parels aan de struiken blinken, het 
vaasje bloemen op tafel, het vriendelijke woord van een 
collega en de kleuren van de ondergaande zon. Zo zul
len we makkelijker de teleurstellingen en narigheden 
van het leven te boven komen. 

Dan zegevieren we in de algemeen menselijke strijd 
tegen saaiheid en ontevredenheid. 
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Een kantoorbediende op een boekhoudafdeling gaf ons 
een keurig relaas van zijn mening over de I.1-1.C 

"!Ujk eens", zei hij, ,,de voordelen van de samenwerking 
tussen deze zes grote fabrieken zijn nogal in het oog 
springend. Neemt U alleen maar eens, dat wij nu met 
z'n zessen maar één vertegenwoordiger hoeven te hebben 
in allerlei landen. Denkt U er maar eens aan hoe wij 
nu goed kunnen kijken waar het gemakkelijkst en dus 
het goedkoopst, b.v. gedraaid kan worden en dat wij 
daardoor dus al deze onderdelen op die plaatsen kunnen 
laten maken, waar zij het best en het goedkoopst ver
vaardigd worden. Denkt U vooral ook aan de belang
rijke post in elk bedrijf voor reclame. Dit kunnen wij 
nu gezamenlijk doen." 

,. een, ik zie bijna niets dan voordelen, die hun vruch
ten wel moeten afwerpen, en U begrijpt", aldus onze 
boekhouder, ,,dat moet tenslotte ook voor de werkers 
belangrijk zijn en naast onze werkers ook belangrijk voor 
de klanten. want het is voor mij zonneklaar dat onze 
concurrentiemogelijkheid hierdoor groeit. Wij zullen 
betere en goedkopere producten kunnen maken dan 
ieder afzonderlijk en dit zullen de klanten zeker ook 
overwegen." 

Natuurlijk zijn door deze samenwerking ook dingen mo
gelijk die wij vroeger niet konden doen en dit had onze 
boekhouder ook goed door. Hij verzuimde dan ook niet, 
in ons praatje te wijzen op het laboratorium. dat de 
I.H.C. in Delft heeft. ,,En op dit gebied", vond hij, ,,is
het einde nog niet bereikt. 

Hij hoopte ook vooral dat de samenwerking zou kunnen 
leiden tot een grotere continuïteit in de werkvoorzie
ning, waardoor alles wat opgezet wordt in stand kan 
blijven. ,,Er zal nog wel veel meer uniformiteit moeten 
komen, maar". zei hij, ,,ik meen te weten dat hier sterk 
aan gewerkt wordt. Ik zie enkele heren regelmatig over
leg plegen en ik weet ook dat wij sommige dingen in 
onze boekhouding hebben moeten aanpassen. 

Ik vind deze samenwerking", aldus onze boekhouder, 
,,een geweldige stap in de goede richting". 

Daar verscheen in het Conrad-Storlr-Nieuws een artikel
tje over de volkstelling van 1947. Weet U nog? Die grote 
lijsten met al die - min of meer onbescheiden - vra-
gen .... . . 
De redacteur weet ons te vertellen dat het daarvoor ge
bruikte papier een stapel zou kunnen vormen van twee
duizend meter hoog. Gedeeld door tien milliocn is dat 
voor ieder van ons een wasmand , ol papieren. Daarop 
staat wat wij zijn, wat wij verdienen .... en wat wij niet 
krijgen. Iedereen is erbij, U en wij en die snert-vent van 
hiernaast, iedereen. Wij vinden het een beetje griezelig 
idee dat ons hele hebben en houden daar zomaar ge
boekstaafd ligt. 
Wij liggen daar - als een druppel in de zee -. Het 
nummer van ons (ongeveer) 7.365.829, denken wij. Wij 
zijn nog niet zo erg oud, moet U "eten. l\laar nummer 
7.365.830 hebben wij nooit leren kennen. Nooit hebben 
wij zijn hand geschud. Wij vinden dat onprettig. 

En in het firma-nieuws van /. & K. (Smit, uit Kinder
dijk) lazen wij over "Sparen". Het is 't vervolg en slot 
van een artikeltje van vorige maand. Toen hebben wij 
daar niet zo op gelet, vrezen wij. De vacantie was toen 
nog zo ver. zo héél ver weg. Sparen, zegt de schrijver 
van het artikeltje .... (Kent U hem? Wij wel, maar hij 
kent ons niet. Hij heeft aandelen in Spaarbanken, fluis
tert men). Sparen, dus, zegt die redacteur, is kapitaals
vorming; he:zij als doel op zichzelf of als middel tot 
consumptieve doeleinden. Zoals coca-cola, radio-toestel
len, choco-ijsjes, bontmantels en ze!Is gewone alledaagse 
dingen die gewone mensen kopen. Voor ijs en cola hoeft 
men niet te sparen. Wij niet, tenminste, rijkaards als 
wij zijn. Maar voor stofzuigers en zo moet er gespaard 
worden. U kunt daaraan - voor mij - meewerken en 
Uw bijdrage storten op mijn (hoogsteigen) giro-rekening. 
Maar, eerlijk gezegd, kunt U het beter op Uw eigen 
spaarbnnkboekje doen. Zo onzelfzuchtig zijn wij wel 
(eens). 

Hij .,De Klop" een overzicht van de ,tand der werkzaam
heden. Er staat niet zoveel meer op het lijstje daar. Ze 
hebben bijna alles af, die lui uit liedrecht. Weet U 
waar dat is, Sliedrecht? Aardige plaats, en al lekker 
beschaafd .... 
Een aardig artikelt je vonden wij dat over "Het team en 
de Spelers'·. U in Uw stofjas in het magazijn of op 
kantoor, op de werf of in de fabriek, in Uw - niet 
zo schone - overall, wij achter onze schrijfmachine -

in ons op een na beste pak ( wij hf'hhPn twee pakken, 
\\Cet U). - maar ook de man in <ll' grote wagen en de 
leidinggevende positie horen samen in "Het Team". Wij 
vormen een arbeidsgemeenschap, één ploeg en wanneer 
wc ervan overtuigd zijn dat onze ploeg beter is, winnen 
we. Dan krijgen we plezier in ons werk. onverschillig 
of we met de hamer of met de vulpen werken. 

Het Custo-Nieuws is een verzameling "Familieberichten" 
van de Gusto-Familie. Ook in de letterlijke zin. De 
ooievaar landde veertien maal bij Schiedamse collega's. 
Dat is nu al maanden zo .... 
Uit een interview met een oud-gediende konden wij wel 
wat opsteken. Men placht te werken bij olie-verlichting 
en om vijf mu afnokken was er helemaal niet bij. Hijs• 
kranen in de huidige vorm waren nog onbekend. Alles 
werd gesjouwd en getild; scheepsbouwen was mannen
werk in die dagen. Wij persoonlijk zouden als scheeps
bouwer in die tijd weinig te betekenen gehad hebben; 
dat doen wij trouwens nu ook niet. 
In I.IJ.C.-verband was belangrijk de voetbalwedstrijd 
Gusto-Verschure. Zowel Gusto als Verschure wonnen 
een wedstrijd. De uitslagen zijn ter na-calculatie aan de 
vennoten toegezonden. 

"De Schakel'' - hrt firma-nieuws van Verschure, weet 
U - vertelt het natuurlijk ook; van die voetbalwedstrijd 
bedoelen wij. Maar als echte Amsterdammers doen ze 
ook aan klaverjassen. (Kaak es, kaak es, wat het die 
fint 'n kaorte! lloe bestaot 't, seg.) Ze gingen klaver
jassen tegen de patiënten van een sanatorium. Ze won
nen - vraag niet hoe - maar wij vernamen dat men ze 
heeft laten winnen. u moeten ze revanche geven en 
dan wordt er gespeeld met het mes op tafel. 

De I ij wordt ditmaal gesloten door L.S.Z. (L. ook Smit
ook uit Kinderdijk. en Zoon. Het hoofdartikel - om 
het zo maar eens te noemen - handelt over de gevaren 
bij het baden in zee. Ieder jaar komen nog enige tien
tallen mensen bij deze bezigheid om. Onvoorzichtigheid 
aan het strand brengt niet alleen Uw eigen leven in ge
vaar ( dat moet U per slot van rekening zei[ weten. U 
weet het beste wat U waard bent), maar ook de levens 
der surveillerende agenten, bemanningen van TOM. 
boten. badmeesters, enz. Haal gewaagde toeren daarom 
liever thuis in Uw badkuip uit. Bovendien heeft U daar 
lekker warm en zoet water, en dat is nog wel zo prettig 
bij het innemen. 
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