
VAN DE REDACTIE 

We staan aan de vooravond van een nieuw jaar en niemand 

weet wat het ons zal gaan brengen. 

De toekomst ziet er enigszins dreigend uit, maar de hoop heeft 

ons nog niet verlaten. 

Wat ons bedrijf betreft, de I.H.C. gaat het jaar 1951 met ver

trouwen tegemoet. We weten, dat het niet altijd zal meevallen; 

we weten zelfs dat we bij gelegenheid zullen falen, maar we 

weten vooral dat we ons er niet onder door onder zullen 

laten krijgen. 

"Het Zeskant" zal met ingang van Januari a.s. in een nieuw 

gewaad gaan verschijnen, waarvan wij vooralsnog niet te

veel zullen verklappen. Wel menen wij dat "Het Zeskant
" 

daardoor in staat zal zijn U nog meer en op nog interessanter 

wijze te vertellen over ons werk, onze interessen enz. 

Wij besluiten met U een Gelukkig Kerstfeest en Nieuwjaar 

te wensen. 
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KONING· WORDT 

IN THAILAND 

Van de vertegenwoordiger van de /.H.C. in Thailand hoofdstraten van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. 

(Siam) ontvingen. wij het onderstaande verslag van de {Thailand is de nieuwe naam van Siam). Hoog en recht-

kroning van de jonge koning van Thailand. 

Wij laten een der leden van de staf van de firma 

Yip-in-Tsoi hier aan het woord. 

Het is eens gebeurd dat wij ergens tussen het publiek 

stonden te wachten op de Rajdammern Avenue, een der 

op in zijn staatsie-draagstoel zagen wij de nieuwe koning 

in ml ornaat voorbij komen. De eerste maal was het dat 

hij zich aan het volk vertoonde voor een openbare au

diëntie. Vandaag was zijn kroningsdag, langs de uit. 

gezette wegen stonden zijn onderdanen klaar om hem te 

begroeten. Dit gebeurde omstreeks 25 jaar geleden bij de 

kroning van Prachatipok - Rama VII, de laatste abso

lute vorst van Siam. Vandaag aan de dag stonden we 

weer op dezelfde Avenue, maar iets dichter bij het 

koninklijk paleis. Thans weer zal een koning ter gelegen

heid van zijn kroning op het balcon treden en zijn 

volk begroeten. Maar er is niet zoveel pracht en praal, 

want het is de kroningsdag van de eerste constitutionele 

koning. 

maar hier 

koning. 

iet langer zijn zij meer koning en onderdaan, 

begroet een koning zijn volk en een volk zijn 

baad. Dit bad moest een geestelijke zuivering syroholise

ren. Na het bad werd de Koning gekleed in vol ornaat 

met alle tekenen zijner waardigheid. Hierdoor werd hij 

erkend als wettig troonopvolger in het Koninkrijk der 

Thais (Siamezen). 

Na de bekendmaking van zijn koningsschap besprenkelde 

de koning zichzelf met enige droppels wijwater, tot hem 

gebracht van de acht windstreken van het land en aan 

hem aangeboden door de volksvertegenwoordigers. Dit is 

wel het belangrijkste gedeelte van het ritueel. Dit water 

verzinnebeeldt de oude traditie dat de Koning land aan

geboden krijgt als koninklijk domein. In ruil daarvoor 

spreekt de Koning in aanwezigheid van alle leden van 

Zijn Huis en Zijn Ministers de belofte uit dat hij het land 

vreedzaam zal regeren, zoals een goed Koning schuldig 

is te doen. 

Alhoewel de plechtigheid nog lang genoeg duurde en in· 

spannend genoeg was, was zij toch eenvoudiger dan de 

vroegere inhuldigingen. Niettemin was het indrukwek

kend, vooral ook om de mengeling van Oosterse en Wes-

terse gedachten. Thailand is het enige land in het Verre 
Niettemin hadden we een paar dagen eerder nog iets Oosten dat de Koning gehandhaafd heeft als een levend 

De Urn met de as van Rama Vl/1 wordt vervoerd 

naar het Koninklijk Paleis. 

kunnen opvangen van de glans van het oude Siam bij de zinnebeeld der natie en de Koning zelf nog steeds ziet 
processie met de stoffelijke overblijfaelen van de onge

kroond ge•torven koning Anandh l\lahidol of Rama VIII. 

De plechtige \'erbranding vond plaats op 28 Maart 1950 

in het bijzijn van de thans regerende koning Pumipol 

Aduldej, over wiens kroning wij U reeds iets vertelden. 

Pumipol Aduldcj was de jongere broer van de overleden 

ongekroonde vorst. 

In overeenstemming met de traditie werd de plechtigheid 

bijgewoond door Brahmanen. We zagen Brahmanen (dat 

zijn BoeddhiEtische priesters) in witte pijen en met plech

tige gezichten rond de Koning staan en hem offers en 

heilwensen aanbieden. De plechtigheid verliep schitterend 

en indrukwekkend, en bestond uit drie gedeelten. Van

zelfsprekend waren de Boeddhistische aartsbisschop en 

enige geestelijken de hoofdpe1sonen in de godsdienstige 

handelingen. Eerst werd de Koning gezegend door de 

Aart,bisschop; daarna werd hij door de Brahmanen ge- De crematie van de overleden Koning. 



De nieuwe Koning in vol ornaat na de kroning 

op weg naar de Smaragden Boeddha. 

als een levende Godheid. Het was werkelijk verrassend Na de kroningsplechtigheid verliet de Koning de zaal 

om deze nauwelijks volwassen, Westers opgevoede jonge

man zich met zulk gemak te zien terugplaatsen in de 

Oosterse wereld, eer bewijzend aan dat wat daar nog 

steeds als heilig geldt. 

VERF 
Als verf goed is opgebracht en met kennis van zaken is 
gekozen, als de hechting op de juiste ondergrond che

misch en mechanisch is venekerd, als de ondergrond 
vlak is en niet te poreus, als alles vet en vuilvrij is, 

opgebracht met schone kwasten, als alles goed dekt en 

er zijn geen "heiligen-dagen", dan is er een goed stuk 

werk geleverd. 

om deel te nemen aan een kleine processie naar de 

Koninklijke Tempel van de Smaragden Boeddha, aan wie 

hij de vereiste eerbewijzen bracht. Hierdoor aanvaardde 
hij het beschermheerschap over het Boeddhistische geloof. 

Maar dan is er bovendien nog met kennis van zaken 
de vochtigheidsgraad van de lucht gewikt, het vetge

halte van het hout, de grofheid van de poriën en de ver

schillen in de houtsoort bekeken, dan de viscositeit van 
de verf bezien en de zon en de regenkansen geschat, 

dan is er gedacht aan droging en rimpeling, zakkers 
en barsten. schroeïing en vlekken: Er is "geverfd". 

Verf is een kort woord, maar het is een lang verhaal. 
Op de scheepswerf is dat verhaal nog langer. Daar is 
verf met aanverwante artikelen het stiefkind. Elke schil-

dersbaas daar kan dit beamen. Verf ligt de scheeps

bouwers niet. Ze vinden het een noodzakelijk kwaad, en 

.,waar de liefde ontbreekt huilen de dochters". 

Schilderen op de werf is een hindernis-wedstrijd, een 

aaneenschakeling van trucs en maniertjes om toch nog 
een goed resultaat te bereiken. Elk vak heeft zijn eisen, 

vooral het schildersvak en daar, waar aan die eisen niet 
voldaan kon worden. is siecht resultaat een zeker ge

volg. 

Schilderen, zoals het in deze moderne tijd toegepast moet 
worden, is finaal een wetenschap. 

De moderne bindmiddelen bieden een zo uitgestrekt 
terrein van verfvariaties, dat het bijna niet mogelijk 

is dit alles te blijven overzien. Nieuwe harsen en oplos

middelen zijn dagelijkse dingen geworden in het vak, 
dat vroeger draaide op olie en copal. En dit in de loop 
van enkele jaren. 

liet is dan ook zeer verwarrend geworden voor de buiten

staanders. Was het vroeger mogelijk alles wat ved was 
bij en over elkaar te mixen, nu geeft dit mengen strop 

op strop. voor hem die het materiaal niet voldoende be-
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heerst. De kunstharsen en cellulose-lakken, nitro• en bi

tumen verven, combinaties van oude en nieuwe procédés, 

emulsies en combinaties, waarvan men vroeger zelfs niet 

durfde dromen, zijn nu werkelijkheid geworden. En al 

deze wetenschap vragende verven, raken ook verzeild 

op de werf. De werven houden zich meestal nog aan 

de klassieke verf. Er wordt over het algemeen veel en 

veel te weinig aandacht aan de groei der procédé's 

besteed en men is veelal niet op de hoogte wat er voor 
moderne mogelijkheden z.ijn, die beter en daardoor goed. 

koper werken mogelijk maken. 

De werven passen ook geen onderzoek toe op weten

schappelijke gronden. De werven missen de steun van 

laboratoria en analyses, welke toch noodzakelijk zijn. De 

werfbazen opereren ieder op zich zelf en zijn afhanke

lijk van de good-will der fabrikanten, die voor een groot 

deel zichzelf bedienen en niet de afnemer. De werf heeft 

dan ook alleen de uitvoerder van het schilderswerk als 

een roepende in de woestijn, maar wiens woord meestal 

te weinig doordringt. Het is dan ook noodzaak, wil het 

verf. en schilderwerk op schepen vruchten afwerpen, dat 

de verf en de verwerking daarvan de plaats krijgt welke 

het krachtens zijn anticorrossievc werking en verfraaïing 

toekomt. 

Het is van groot belang, dat de keuze van grondstof 

en procédé met kennis van zaken geschiedt. berustend 

op onderzoekingen der laboratoria en het schilderwerk 

moet uitgevoerd worden zonder al te veel beperkende 

bepalingen, welke zo gemakkelijk in het verf-bestek in

gang vinden. 

Zie de Noren, Denen en Zweden varen. let U eens op 

wat verf vermag, als U een Noorderling de Maas op 

ziet stomen. Het zou de moeite waard zijn ons op de 

hoogte te gaan stellen wat precies de oorzaak is, dat 

hun schuiten prachtig en velen van de onze roestklompen 

zijn. En de bevinding zou dan zonder twijfel luiden: in 

het Noorden weet men wat schilderen en verven is. En 

hier? Hier weet men het ook, maar goed werk is duur. 
P.J.M. 

(Gusto). 

BOEKBESPREKING 

Wij ontvingen een typografisch keurig verzorgd boek, 

getiteld: .. Kennis voor de Plaat. en Constructiewerker" 

en geschreven door een der medewerkers uit onze Zes

kant-familie, n.l. de heer J. A. de ijs van Verschure. 

Een duidelijk verklarende tekst wordt ondersteund door 

tekeningen van een zeer goede kwaliteit. Er is een logi

sche ondenvijskundig verantwoorde opvolging van moei

lijkheden in de leerstof, terwijl op nuttige wijze aan

dacht wordt besteed aan het gebruik van gereedschap

pen. 

Onze plaat- en constructiewerkers zullen er over het 

algemeen wel een grote kluif aan hebben. O.i. is dit 

leerboek in de eerste plaats aan te bevelen voor jonge 

tekenaars, ter aanvulling op reeds genoten theoretisch 

onderwijs, en verder voor het leidinggevende personeel 

in de fabriek, dat dit boek als .,handboek" zou knnnen 

hanteren. Voor de vakopleiding blijve het boek in handen 

van de leermeesters. 

In het voorwoord worden nog tekenvoorbeelden ge

noemd. Het zal zeker nuttig kunnen zijn dat deze teken

voorbeelden met vragen, in boekvorm worden uitgege

ven. De auteur zal daarmee o.i. belangrijk werk doen, 

vooral als het zo goed wordt als dit boek. 

v. d. Weele

( Conrad-Stork) 

Dit boek is verschenen bij Wed. J. Ahrend & Zoon, 

Amsterdam. Prijs f 6.90. 

NurniPk dt% betwj/ven 
In het firmanieuws van November van L. Smit & Zoon 

- evenals trouwens in dat van J. & K. - wordt een 

belangrijke plaats ingenomen door het verslag van een

tentoonstelling ,,\'reugd in eigen kunst". De schilderijen 

van de Gusto-schilderclub "Beati" namen hier weer een

zeer belangrijke plaats in. De haas van die schilderclub,

zogezegd een schildersbaas dus, weet terdege wat verf 

is. In dit nummer vindt U een artikeltje over .. Verf', 

dat heeft-ie zelf geschreven. Overdag schildert hij bij 

Gusto en 's avonds thuis. Alle mogelijke soorten verf 

gebruikt hij en goed ook!

Maar, om terug te komen op dat firmanieuws van L.

Smit & Zoon en J. & K. Smit: de tweede plaats is bij 

beiden ingeruimd aan een bedrijfs-E.H.B.O.-wedstrijd. 

Boze tongen fluisterden dat er eerst een wedstrijd is

gehouden in het maken van ongeh1kken en toen pas in

Eerste Hulp. ,,maar wij menen te weten" zei ons een 

doorgaans betrouwbaar zegsman, ,,dat dit sterk over

dreven geacht mag worden." De plaatjes in de firma

nieuwsen z.ien er anders echt genoeg uit. Zo griezelig! 

In het nieuws van Conrad-Stork lazen wij een brief 

van Sinterklaas. ,,Ik ben geen boeman", schrijft hij, 

maar wij geloven dat niet. Wij gelóven dat eenvoudig 

niet. Onze Dulcinea - die alles weet - zegt dat wij 

zoet moeten zijn, anders gaan wij in de zak. De zak 

van Sinterklaas. Als dat geen boeman is! Toch, rekels 

die wij zijn. hebben wij wel een boeman nodig. De hele 

wereld trouwens. 

.,De Schaker' geeft twee uitgebreide verhalen over mon

teurs die voor de I.H.C. naar Abidjan en J\fadagascar 

zijn. Uit hun brieven blijkt wel. dat het Zwarte Wereld

<leel hun interesse heeft. De gekleurde mens, en wel 

speciaal de neger. heeft een heel andere mentaliteit dan 

,dj. dat merken ze ,,.el. Mis�chien kunnen wij iets van 

hen leren in ruil voor het vele dat zij van ons (moeten) 

leren. 

Al was het maar dat we ons niet zo druk moeten maken 

om kleinigheden . ... 



In het Gusto-nieuws werd onze aandacht vooral getrokken 
door een artikeltje over het laboratorium van Gusto. Be
halve het laboratorium van de I.H.C. te Delft heeft Gusto 
nog een eigen laboratorium. 
Hier houdt men zich vooral bezig met het onderzoek der 
materialen, zoals ijzer en staal. Trekvastheid, buigvastheid 
en hardheid van platen en spanten zijn uiteraard bepa• 

!end voor de kwaliteit van het product. Het laborato
rium van Gusto verschaft de gegevens die ertoe kunnen
dienen dat die kwaliteit zo hoog mogelijk wordt opge
voerd. 

De kernleden van "De Klop" hebben een trip gemaakt 
naar het laboratorium in Delft. Zij hebben zich daar 
kunnen overtuigen van de belangrijkheid van de proef
nemingen en de nauwgezetheid, waarmee deze te Delft 

KRUISWpORDRAADSEL 
Kerstmis 1950 

Ja, lezers, we eindigen het oude jaar goed en we be
ginnen het nog beter. Op een losse bijlage van dit num
mer vindt U een puzzle die de Hr. Vester een van onze 
collega's van Werf Gusto heeft gemaakt. 

Het zal een hartig kluifje zijn, waar TJ een paar don
kere avondjes mee zoet kunt zijn. Wij raden U alvast 
van tevoren aan om ergens een ,�oo.denboekje op de 
kop Le tikken. 

Maar zet U schrap en doe Uw best. De redactie looft 
1wee prijzen uit per werf. De eerste pnJs bedraagt tien 
gulden, de tweede prijs vijf gulden. De prijzen worden 
ove1 handige! aan de beste en de een na beste oplossers. 
Bij gelijkwaardige oplossingen wordt er geloot. 
Om in te zenden hoeft U dus niet altijd een honderd 
procent goede oplossing gevonden te hebben. Het kan 
immers beH dat op Uw werf niemand deze heeft. En de 
hcste wint! 

Inzending staat open tot 20 Januari. Oplossingen bij 
voorkeur inleveren op de bij "Het Zeskant" verstrekte 
tekening. Inleveren bij Uw firmaredacteuren. 
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verricht worden. De wandelsportvereniging van "De 
Klop" is voor de wintermaanden ondergedoken en heeft 
de gezelligheid lot haar devies gemaakt. De activiteit van 
deze vereniging wordt door Gédégé, de Klopse dichter, 
bezongen in een vers. Hierin lazen wij - tot onze schrik 
mog,m wij wel zeggen - dat ze voor het opzoeken van 
die gezelligheid vrij moeten vragen van vrouw of ver• 
loofde. Voor ons, Don Juans die wij zijn, geen gezellig
heid zonder onze-eigen-vrouw. Probeer het eens, Klop
pers! 

FOTO'S 
van de maand 

, 

Molens van Kinderdijk Ir. De Groot (J. & K. Smit) 

Regeringsgebouw in Bandung H. ]. Albers (Gusto) 
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