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Dat we het eerste nummer in het nieuwe jaar met een Zeskant 

op mooier papier dan gewoonlijk beginnen, vindt zijn oorzaak 

in enkele mooie foto's, die wij zo goed mogelijk tot hun recht 

wilden doen komen. Van de hand van dhr. Verschure mochten 

wij n.l. een belangwekkende bijdrage ontvangen over de bag

gerinstallaties in Donzere (Z. Frankrijk), vooral de nacht

foto is heel bijzonder en wij zijn dan ook erg blij, dat we dit 

artikel kunnen publiceren. 

Een andere heel interessante bijdrage is die, getiteld "Proef

vaart": I.H.C.-ers leest deze sjeuïge bijdrage, die ons onge

vraagd gezonden werd door een eenvoudige werker van de 

Gusto. Alle lof voor deze schrijver, die de pen even goed weet 

te hanteren als zijn gereedschap. Wie volgt zijn voorbeeld? 

Onze vaste rubriek "Kroniek der Bedrijven" is ook vertegen

woordigd, maar door plaatsgebrek moest onze vaste rubriek 

,,Foto's van de maand" blijven liggen tot de volgende keer. 
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Toen ik begin 1948 in BolJène kwam. heeft een oude 
Franse dame mij gezegd. dat zij mij als haar vijand 
beschouwd..-. omdat de Hollandse baggermolens hJar 
grond zouden komen ,·erslinden. Z'j had n.l. enige hoer
derijen. die juist in de as van het kanaal lagen en bij 
de onteigPning van de ,oor het kanaal benodigde ter
reinen was ook een deel , an haar twee boerderijen he
grepen. 
Destijds bestond de Rhûnevallei tussen Donzère en 
Mondragon nog grotendeels uil uuchtbare wijn- en 
boomgaarden. afgewisseld met groentetuinen en bouw
land. Met het afgraven ,·an de bovengrond ,·an het aa11-
voerkanaal en de grote put. waar rit' centrale gebouwd 
zou worden, was een begin gemaakt, maar toch zag 
alles er nog zeer nedig en landelijk uit. 
Ook met het gereedmaken van de montagewerf in Bol
lène. waar vier van de vijf baggermolens gemonteerd 
zouden worden. was men begonnen, maar van de grond· 
verslinders zelf was nog geen spoor te bekcnnen. 
l k heb getracht de oude Franse dame uit te leggen. 
welk nut het graven van een dergelijk kanaal ,·oor de
Franse staathuishoudkunde en het Franse volk zou hPh
ben en ook dat wij in dit grote werk slechts een gering 
aandeel hadden door het leveren van een ,an de beno
digde gereedschappen en dat wij het boze plan niet zelf 
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hadden uitgedacht, maar zij wilde hiernaar niet luiste
ren en ze was waarschijnlijk ook te oud om de resulta
ten te kunnt'n beleven. Tegenover haar bleven wij de 
Hollandse barbaren. die haar Franse grond zouden gaan 
, erslinden. 
T I aar zienswijze, die hoofdzakelijk uit sentimenten voort
kwam, was ook wel begrijpelijk. 
Op het ogenblik werken in Bollèue drie van de vijf 
baggermolens en de , ierde zal daar in de eerste maan
den van 1950 in bedrijf worden gesteld. Deze molens 
zullen het afvoerkanaal vanaf de centrale moeten gra
ven en de vijfde molen, die in Donzère voor het graven 
van het aanvoerkanaal opgebouwd is. zal waarschijnlijk 
nog wel eerder in bedrijf zijn. 
Het aanvoerkanaal is smaller en korter en de boven
grond is reeds door graafwerktuigen in het droge ver
werkt, zodat het door ueze molen te verrichten grond
verzet veel geringer is dan hetgeen de vier molens in 
Bollène voor hun rekening krijgen. 
De drie molens. die nu reeds werken, verslinden inder
daad de Franse grond, want verwerkte hoeveelheden 
van 10.000 tot 12.000 kubieke meter grond per molen 
per etmaal zijn niet zeldzaam en soms is de productie 
nog groter. 
Het bedrijf gaat dag en nacht voort en het landschap 

t'n de gehele omgeving veranderen elke week. Wegen 
worden omgelegd omdat de bestaande doorgebaggerd 
worden waar het kanaal de wegen doorkruist. spoor· 
banen worden veranderd en inderdaad vallen vruchtbare 
grond en enkele boerderijen ten offer aan onze veel
,·raten. 
Ka het in bedrijfstellen van de eerste molen in Bollène 
in Februari 1949 hebben wij al gauw moeten vaststel
len, dat hoewel de gehele opzet goed was. er in enkele 
onderdelen belangrijke wijzigingen zouden moeten wor
den aangebracht. 
De emmers van de molens lossen de gebaggerde grond 
op een samenstel van transportbanden, die uiteindelijk 
de grond direct op de kanaaloevers storten en zodoende 
meteen de dijken maken. 
De grondboringen. die tevoren verricht waren. hadden 
bewezen, dat de grond uit verschillende lagen bestond. 
en wel losse bovengrond. klei. grint met weinig zand 
gemengd en harde leem, welke daar ,.marne"' genoemd 
wordt. Na beproevingen was vastgesteld. dat deze ver
schillende grondsoorten met een helling van 120° van 
de banden nog goed te verwerken was, waardoor het 
mogelijk zou zijn. de gebaggerde grond direct op vol
doende hoogte te brengen voor de dijken. De band was 
oorspronkelijk uit vier delen samengesteld: band 1 en 
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2 in het verlengde van de molen en band 3 en 4 zij
waarts over hel zijponlon, waarvan band 4 opgehangen 
aan de toren, 75 meter vrij boven de dijk kon reiken. 
Daar het voor het transport op de banden noodzakelijk 
was, de grond zo droog mogelijk boven te krijgen, daar 
klei met water vermengd aanleiding tol glijden op de 
rubberbanden kon zijn, waren de emmers van loosgaten 
voorzien en was ook in de hoofdbok een onlwaterings
inrichting geprojecteerd. 
\"oor het verwerken van de klei en de mame was een 
kleiverdeler in de hoofdbok opgesteld, teneinde een 
regelmatige verdeling van de grond op de banen Ie 
,·erkrij gen. 
Bij de eerste beproeving bleek reeds, dat de grond niet 
zo droog op de banden kwam als gewenst was en dat 
van enige voorraadvorming in de hoofdbok, waarbij de 
verdere ontwatering mogelijk zou zijn, geen sprake was, 
omdat de klei clan onmiddellijk vast ging zitten en zo
genaamde brugvorm.ing optrad, waardoor de klei niet 
naar heneclen wilde glijden en de kleiverdeler zijn werk 
niet kon verrichten. 
Het was oorspronkelijk de opzet, de kleiverdeler in de 
grintlagen uit te schakelen. omdat te verwachten was, 
dat ,·oor grint. eventueel met zand gemengd, geen bij
wnden· regeling van de voeding op dt' banden nodig was. 

Het bleek echter, dat de grondlagen in vele gevallen 
afwisselend en schuin oplopend voorkwamen, zodat Le 
voorûcn was, dat in de bovenlagen in dezellde snede 
van de emmers verschillende grondsoorten verwacht zou
den moeten worden. 
De meeste moeilijkheden gaf een mengsel van grint 
met leem, waarvan de ontwatering in de emmers on
voldoende was, waardoor dit mengsel in half-vloeibare 
toestand op de banden kwam. Wij noemden dit "dikke 
erwtensoep". Dit mengsel werd niet voldoende door tie 
banden meegenomen en vertraagde ten opzichte van tie 
snelheid van de banden, die oorspronkelijk 2 meter per 
seconde was. Op een vlakke band was het misschien 
wel gegaan, maar daar de grond gelijktijdig onder een 
helling van 12° naar boven moest, traden verstoppin
gen op de band op en het allerergste was, dat tussen 
de .. erwtensoep" plotseling zware stukken klei op de 
banden kwamen, die wel dezelfde senlheid aannamen, de 
.,erwtensoep" inhaalden en alles over de randen van de 
banden wegpersten. 
Dat was één modderbad, waarbij alles op de dekken 
van de molen en de pontons terecht kwam. De lieren 
en alle mechanische delen zaten onder het vuil en er 
moesten extra ploegen ingezet worden om deze modder
lawine op te ruimen. Als de banden verstopten en de 
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motoren zo zwaar belast werden. dat de automatische 
uiLöchakelaars hun \H�rk gingen uoen. moesten de ban
den leeggt>.0<'hepl worden. met alle narigheid van dien. 
Bij een opbrengst rnn 500 à 600 kubieke meter per uur 
of onge\eer 1 kub'eke meter per minuut is dit een 
ramp. 
Na verdt>re studie werd in overleg met onze be,tellers 
tol de volgende verandering besloten: 
Je. \·ermindering der helling \ an de banden tot hoog

stem 1c0
; 

2e. Yerhn·ding van dt! banden , an 1200 tot 1400 mm.: 
3e Yerhoging rnn de bandsnell,eid van 2 tol 3 meter 

per seconde. 

De laatste twee m::i:itregelcn waren er op gericht de 
laag van de grond op de banden zo dun mogelijk te 
maken. omdat vastgesteld was, dat hoe dikker de lagen 
waren. hoc meer de grond terugliep. 
Alle \eranderingen waren nogal ingrijpend en er moes
ten enkele aan ons bij het oorspronkelijk project ge
stelde eisen opgeofferd worden. die zoals intussen ge
hlPken was. toch n,iet het beoogde doel zouden berei
ken, en ten dele overbodig gebleken waren. Hierdoor 
was het vooral mogelijk. dt> helling te verminderen en 
toch nog de vereiste hoogte te bereiken. De banden 1 
en 2 werden in één verenigd. waardoor een overstort
plaats ,·enif'l Pil hoogte gewonnen werd. 
Het he;-;Juit om de wijzigin�en uit te voeren gctuigclP 

van moed. want het betckf'nde. dat er een belangrijke 
1ertraging in aflevering en inbedrijfstelling zou ontstaan. 
Bij een dergelijke he,dissing is het heter tf'n halvf' ge
keercl dan ten helt' gedwaald. Ook was een groot deel 
,an <lPze tcgt"11,·al!er:-- niet te voorzien gewcc�t en konden 
dus niet aan nalatigheid of schuld van de ene of andere 
zijde gt"wetcn worden. 
Tof"n de beslissing gt'1·allcn w::i,. had niemand meer tijd. 
zieh met df' ondervonden teleurstellingen bezig Ic hou
den en moc--t met buitengewone inspanning getracht 
worden. het tijdverlies tol het geringste te beperken. 
Onze Frame opdad1tgevers en zij. die als hun vertegen
woordigers ter plaatse optraden. hebben zich van de 
l,estt' zijde laten kennen. Zij hebben ook de mouwen 
opgestroopt, in de lngger meegeploetcrd en hun advie· 
zen gegeven hij de uitwerking van de wijzigingen. Zij 
hadden ook de houding kunnen aannemen. van met ge
kruiste armen af te wachten totdat wij alles in orde 
gemaakt hadden. De tekenkamers van Werf Conrad en 
\·cr,c-hure kregen plotseling een hoeveelheid werk te 
verzf'tten waar niet op gerekend was en zij waren al 
overl,elast. 
Specialisten van andere bedrij1·en werden om raad ge
vraag,!. ettelijke besprekingen vonden plaats met het 
enige doel. de wijzigingen zo afdoende en zo vlug mo
gelijk uit te voeren. 

De voor clc wijzigingen benodigde materialt-n moesten 
in recordtijd aanwezig zijn, de fabrieken die ze moeste:1 
uitvoeren moesten alles wat minder haast had op zij 
zetten, het vervoer naar Bollène moest pn vrachtauto 
geschieden. omdat het per spoor niet snel genoeg ging. 
de montageploeg in Bollène moc-t uitgebreid worden. 
omdat door het aanbrengen van de wijzigingen. de mon
tage van de volgende molens niel stilgelegd mocht 
"orden. 
Onrlertus,en werkte de eerste molen door. zo goed en 
,o kwaad als hel ging. maar doorgewerkt moest worden. 
Ook wij hadden daarbij alle belang en niet alleen om de 
eer. maar wij konden ondertussen verdere ervaring op
doen. 

Aan het bedienend personeel van deze molen dient een 
eregroet gebracht te worden. want de om,tandigheden 
waarmede deze vele maanden hun werk verricht hebben. 
altijd en overal in de bluhber. regelmatig verstoppingen 
opruimend en altijd weer opnieuw klaar staand na elke 
tegPnslag. waren niel opwekkend. Zij die dit van nabij 
helecfd hebben kunnen hierover oordelen. Ook de Fran
een zijn volhouders als het er op aankomt. 
l l  ierdoor heeft de eerste molen niettegen<taandc al de 
lt>kortkomingen toch nog ,eel werk verzet Pn heeft het 
werk niet �til behoeven te staan. 
En clan onze Nederland:,e ploeg in Bollène I Zij hebben 
mePgebaggercl en mecgcploeterd. Zij hcbhen ook hun
adviezen gege1·en. hun ervaringen medegedeeld. zij heb
ben gnwf'g<'n als alles niN zo klopte als gewenst werd. 
zij hebben i,;ezwoegcl in o,·erurcn f'n zo nodig up Zon
dag. Zij ht>hben dP i,;oede stemming bewaard Pil hun ge
zond optimisme aan de Fransen 01ergcdragen. ZP zijn 
nooit ontmoedigd gewee�t en toen de ecr'=le gcwijzigd f' 

molen in Bolliane had pro"f;redraaicl. kwam er een tele-
gram: .. Proefgedraaid met molen W de I.H.C. gaat 
nooit verloren!•·. 

-

Er zijn nu drie molen�. Yoon;icn van tie wuz1g1ngen. in 
bedrijf, die bewezen hebben. dat het een goed hcsl11it
was. ,Ie con�lructie re wijzigen.
Nog is nif't alles, zo het wezen moet, er kunnen nog en
kele details verbeterd worden. en hieraan wordt gf•· 
werkt . .'\laar de grond wordt Yerslondt>n tn het ziet er 
naar uit. dat de molens een succes zullt>n worden. 
Onder de wnken, waarbij aan de leiding, aan dt> terh· 
nischc kennis. aan de organisatie en aan de vaknian
schap. doch vooral aan de goede wil en samenwerking 
de hoogste eisen gesteld zijn. behoort zt>ker de houw en
de montage van de vijf baggermolens in Donzère-Mon
dra?;on. Zij. die hieraan medegewerkt Iu,hben. zullen dil 
nooit vergeten. het zal een deel van hun levenswerk
zijn f'll blijven. 
Yoor de directies. die in de I.ILC. verenigd zijn. i- dit 
\,·erk een bron van bijzondere zorg geweest, omdat zij 

de gehele 1·erant woordelijk heid gedragen hebb�n. Ook 
zij zijn door de reed3 bereikte re;ultaten voor een deel 
hiervan ontla:--t en zij kunnen ru5tigcr hPt Yerdere ver
loop afwachten. F.:r is lllt't'r te doen. de fabrieken heb
ben weer werk nodig en er is nu ineer ge1egenhcid 
daaraan de ,·olJe aandach te wijden. A. \". 

' ' /( I' 

Een van on;e l.H.C.-ers zond ons de volzende herinne
ring aan het jaar 1939, to<'n hij een p�oefi-aart mee
maàkte met een hopperzuiger. 
Aan de steiger ligt gereed voor de proefvaart de Sia
mese hopperzuiger Sandon I. Als l\fanus Yan alles be
,·ond ik mij aan boord, om. waar nodig. de behulpzame 
hand te bieden. 
Als tegf'n 10 uur de zon erin slaagt. de mist te verclrij
n.,n. klinkt het be,·el: .,voor en achter alles los 
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sleepboten, de ,.lnclepenclent'" en de .. Argus'' help<>n 
ons om van de wal los te komen. J\u ,aren wij, het 
water is van ebbe. Als wij \'laardingen gt>passeerd zijn 
rinkf'lt de telegraaf in de Machinekamer: .. Volle kracht 
rnoruit 

..
. l let is alsof er een siddering door het schip 

gaat. zo iet,; als van een rij paard. dat de sporen voelt. 
Be,wden in de machint'kamer gaan de drij !stangen als 
r::izcnd OJ> t-'n neer. Er i" actie en er is spanning te Jezf)n 
op de ;:ezichten van de bankwerkers heneden. Er is 
sµannini te lezen op de gezichten van ]eden van de 
Directie, tekenaars en ,·an allen. die aan de bouw van 
lwt sd,in hun mede"erkin)! verleend lwbben. 
Tussen I loek van I lolland en .'\laassluis minderen wij 
,aart. draaien en daar gaal het wc!'r volle kracht voor
uit. Daar ik de nach, tevoren alles een goede beurt ge· 
gf'vl'n had. bchot>f ik nu niets tl' doen. maar daar ik erg 
onrustig van aard ben. hak ik een zootje hout ,·oor de 
kok t'll schep kolen. Ik weet als bj intuïtie <la, je met 
,•f'n kok op goede ,·oei moet blijven. vanwege de in
wendige mens. Als ik mij \an mijn taak gekweten heb, 
hoor ik van onze Pil. dat de snelheidspro"f geslaagd is. 
'Nij zetten koers naar Zf't'. we passeren 2 Engelse vracht
boten en 1 Franse. Achter. midscheeps en và,ir staan 
dreigen,! kanonnen en afweergeschut opgesteld. ! let is 
alles zo onwezenlijk lllPt dit stralende zomenveer. en 
toch. er hangt een dreiging in de lucht. Ik kan niet na· 
laten om bij mijzelf te denken aan die dichter, die eens 
ge7cgd heeft: .. Och waren alle mensen wijs en deden 
daarbij wel"". De rest kennen jullie wel. hè? Wij zijn op 
zee. passerPn een llollandse kruiser. groelt>nd gaat onze 
dag neer. A Is een trouwe waakhond houdt dit eenzame 
oorlogsschip de wacht. 
\\'ij lwl,ben een gemengd gezelschap aan boord. Ik 
m::iak kennis met een volhlof'd I ndone•i�r. een slanke 



jongen. Als ik hem naar zijn naam vraag krijg ik te 
horen .. Achme<l Ben Razoel Ali Perpoenanv", er volgen 
dan nog 4 namen. l [ij is hier als volontair. Daar ik bang 
ben om mijn tong in te slikken, heb ik hem herdoopt 
in .. Broertje·•. 
Langzaam glijden de duinen aan ons voorbij. Door over
slaande zeetjes kan ik niet op het voorschip blijven en 
daarom retireer ik naar het achterschip. Op het achter
schip ligt Broertje te kreunen, het bruine gezicht is nu 
geelgroen getint; met glazige ogen kijkt hij mij aan. 
Een zekere substantie naast hem en op zijn jasje be
wijzen alweer, dat zeeziekte een beroerd iets is. lk neem 
de $lappe gedaante onder mijn arm en breng hem in 
zijn kooi, zet een emmer naast hem neer en ga naar 
boven. Een half pakje zware tabak van de weduwe 

viel toevallig uit zijn zak. 
Het is inmiddels 1 uur geworden. De kok heeft het eten 
klaar, aardappelen. sperciebonen, een stuk behoorlijk 
vlees en een fles bier en een toetje na. Echt wat je 
noemt een jofel prakki. De portie van Broertje breng 
ik bij hem, maar hij wuift afwerend met zijn hand ,.weg, 
weg". Zijn glazige ogen doen mij denken aan een schel
vis, die te lang in het ijs gelegen heeft. Enfin. ik slik 
zijn portie ook maar in. Tegen half drie zijn wij in 
IJmuiden, passeren de sluizen. Yaren het Noordzeeka
naal in, richting Amsterdam. 
Het valt mij op, dat er in Amsterdam zoveel vrouwen 
aan de hengelsport doen. Onwillekeurig schiet mij een 
liedje te binnen: ,.\lina, heb jij een hengel in je hand?" 
Enfin, 's lands wijs, 's lands ei-r. (Yervolg 3e kolom) 
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\'nschure opent zijn December-nummer met een verslag 
van de kernvergadering, om dan een praatje over een 
boek Ie houden. \Iet de vaste rubrieken over Schaken en 
Klaverjassen. alsmede een tweetal gedichten, wordt het 
firma-nieuws besloten. 
Conracl-Stork vertelt ons van het op 3 Dec. gehouden 
�-t. Nicolaasfccst voor de kinderen. wat fcn groot succes 
:zeworden is voor jong en oud. 
Een uit de .. Zakenwereld" overgenomen overLicht van het 
vnloop van de Nederlandse in- en uitvoer gedurende 
1946, '47 en '48. en de eerste 10 maanden van 1949 geeft 
een aardig overzicht van onze groeiende export, al is het 
evenwicht tu�sen in 4 en uitvoer nog niet bereikt. 
\ erder meldt het firmanieuws. dat er daar in Januari 
nieuwe cursussen voor gehuwde vrouwen gehouden wor
den. welke cursussen betrekking hebben op naaien en 
,·erstellcn. kinderopvoedin!!, kookcursussen enz. 
\\"erf Custo wijdt een artikel aan de uitreiking van 38 
koninklijke onderscheidingen aan personeelsleden, die 40 
en SO jaar in haar dienst waren. Tot de gedecoreerden 
behoren o.a. de heer Licbeek. Chef. afd. Scheepsbouw, 
de heer .1. de Lange, ass. bedrijfsleider afd. Machine
bouw en de heer v. Horssen, baas afd. Burggenbouw. 
De veiligheidsrubriek geeft weer een aantal goede wen
ken en doet dit van een paar tekeningetjes vergezeld 
gaan. 

Df-' r11brit'k \Voningnieuws bevat een opgave van ge
, raagde en aangeboden woningen. 
] . & K. Smit maakt gewag van het zilveren huwelijks
fec,t van de IJzcrwerkcr C. v. d. Werki-n. die in zijn 

woning door collcga·s, de personeelschef en een tekenaar 
werd gelukgewenst. 
Een ingezonden idee voor het maken van een ijzeren 
gelaste ring., met behulp waarvan het inhameren van 
loodbronzen banden om zuigers gemakkelijker en vlug
ger gaat, werd met /15.- bekroond. 
In verband met de door elkf' werknemer in te vullen 
werknemersverklaring voor de loonbelasting wordt aan 
dit onderwerp een artikel gewijd. 

Om Le voldoen aan hel verzoek der regering om gedu
rende de wintermaanden in de morgen-uren het stroom
verbruik drastisch te beperken. werd op deze werf en op 
de omliggende Ledrijvcn besloten de werktijden daarnaar 
te regelen. 
L. Smit & Zoon vult een groot gedeelte over de Jongens 
over zee, waaraan deze Directie, evenals die der firma 
J. & K. Smit, een kerstpakket heeft gezonden.

\'oor de feestdagen geeft C.S.-W.B. enige recepten van 
lekkernijen, terwijl deze firma de dames verder aan het 
werk wil zetten door Ie wijzen op de mogelijkheid van 
het volgen van een naaicursus, welke vanwege de .. St ich
ting voor Huishoudelijke \"oorlichting 1.-n Plattdandc'· 
zal worden gehouden. 

De Klop geeft een Jaarovcrlicht. waarin een opsomming 
van de voornaamste uitgevoerde wcrkzaamlwden wordt 
gegeven. 

Zij vraagt verder aan haar personeel wat het doel in zijn 
vrije tijd en sluit met een inhouds·opgave rnn het firma
nieuws" 

Tegen half vier ankeren wij en na de thee gaan wij 
proefzuigen. Geweldig wat heeft zo·n machine een zuig
kracht. Gewoon reuze. De baggerspecie opzichzclf inte
resseert mij niet erg. l k heb vaak een rammeling op
gelopen, als ik onder de blubber thuis kwam. Nee, de 
diverse dingen en de vis, die op de zeeftrommel ge
spoten wordr. Ik krijg een flinke paling te pakken. 
Onze chef-tekenaar heeft daar wel interesse voor en 
voor 2 sigaren verwisselt de paling van eigenaar. Net 
als de bun vol bagger is hebben wij stagnatie; in het 
T-stuk van de zuiginstallatie moet het zitten. Drie bank
werkers maken de flenzen los en zowaar, een dikke 
boomstomp zit er dwars in. Wij trekken ons gewoon de
kouwe koorts, maar lauw loenen, dat stuk hout zit zo
vast als een muur.
Als wij ons een uur lang de krampen getrokken heb
ben, houden wij er maar mee op, want morgen komt er 
weer een dag. Nu maken allen zich op om de stad in 
te gaan. De hele middag had ik al gehoopt om rnndaag 
de stad in te gaan. liet moel daar bar gezelJig zijn. 
Maar mijn hoop op een gezellige avond vervliegt al 
gauw in rook als er van de brug geroepen wordt: 
,.l\fanus, jij hebt de le wacht'!' Wie dit bevel gaf weet 
ik nog niet, maar wel weet ik dat. als mijn verwensing 
uitgekomen was. de man in kwestie nog de hik gehad 
zou hebben. Een kwartier later verlaat de laatste man 
het schip. Sarcastisch wenst h_ij mij een goede wacht.
Om 8 uur zou ik afgelost worden, maar jawel hoor, er 
kwam geen mens. Broertje was in zoverre hersteld. dat 
hij ook de kans benullc om de benen te nemen. Traag 
verlopen de uren <:>n ik begin honger te krijgen. In de 
kombuis liggen nog 8 broodjes. behoorlijk versierd. :'liaar 
alles is op slot. \laar. nood maakt vindingrijk en via 
de koekoek belaud ik _in de kombuis. Na de inwendige 
mens terdege versterkt te hebben, neem ik een halve
sigaar om op te kouwen en herval mijn wacht. Tegen
2 uur kwam het eerste ploegje terug. Nog even een relle
tje: ,,dat is mijn kooi, nee. rnn mij" en clan stilte. Ik
ben nu over mijn slaap heen en heslnit die paar uur
maar door Ie slaan. ·s .,\lorgens om 8 uur verlaten wij 
Amsterdam. Buiten de 3-mijlszöne gaan de bodemklep
pen van de hun opc-n en binnen enkele minuten is de
hun leeg. Met ee11 bun zeewater als halast varen wij
huistoe.
Twee dagen later werd het schip overgenomen. De Custo
vlag ging neer. De Siamese , lag naar hoven. De Werf
Custo kon we·lerom bogen op de roem een goed schip
en een degelijk ,,erktuig te hebben afgeleverd. 

Juli 1939. 111. v. Lienden (Custo). 
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�r. 238 verticaal moet zijn: .,wordt mee gespeeld."' 
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