
Wanneer men met zichtbaar vergenoegen over de prestaties 
van het eigen volle spreekt, wordt dal iemand al heel gauw ,als 
chauvinisme, als misplaatste trots, aangewreven, vooral in ons 
land. Maar soms kan men het niet laten; zo bijvoorbeeld bij de 
werkelijk magnifieke zuiger "Pierre Durepaire". Wanneer U
het verhaal van de proeftocht op blz. 50 leest, js de "Durepaire"

al druk bezig de mond van de Seine op diepte te zuigen, opdat 
de oceaanreuzen veilig kunnen binnenkomen. En op het ogen• 
blik dat U het verslag leest over de vier hoppers voor Santos 
zijn deze al lang en breed op weg naar Brazilië over de Atlanti
sche Oceaan. 
Ja, I.H.C.-er, dan is er toch heus reden om trots te zijn op deze 
schepen, waaraan p11actisch ieder onder ons op een of andere 
wijze heeft medegewerkt. Of dat nu als klinker of als typiste, 
als aftekenaar of als boekhouder was, is niet zo belangrijk. 
De nieuwelingen onder U, die -nog niet mochten weten wat de 
I.H.C. is, kunnen hun licht opsteken op blz. 51 in het tweede
artikeltje in de serie: 1,Wat weet U van de I.H.C. ?".
Niet alleen wij, I.H.C.-ers, leven met het "Zeskant'' mee en zen
den ons bijd11agen, maar ook cliënten sturen ons pennevruch
ten. Wij vinden dat vanzelfsprekend erg plezierig en danken 
vanaf deze plaats de Heer Teeuw voor zijn verslag -over de Buf
feljacht. 
Voor de rubriek "Foto's van de Maand" ontvingen wij een in
zending van M�vr. Veder-Smit. Onze hartelijke dank voor de 
mooie foto van dit typisch K.inderdijkse onderwerp. 
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VERTREK "PIERRE DUREPAIR 

/ 

De drukte is over; de "Pierre DUREPAIRE" (C.O. 35) is 
14 Juni 1950 om 4.20 uur uit Hoek van Holland vertrokken. 
Na al de proeven, die eerst aan de werf, toen op de Lek en 
later op het Hollands Diep en de Nieuwe Waterweg ge
houden zijn, stond op het programma nog een 6-urige vaar
proef op zee, waarbij ook de stuurinrichting grondig be
proefd zou worden. 
Hiervoor was Dinsdag, 13 Juni bepaald; het bleek een 
,,uitgezochte" dag te worden. Het was nog fris, toen de bu, 
omstreeks 7 uur van de werf vertrok, doch bij aankomst 
aan de Hoek begon de zon al aardig door te komen. Aan 
boord was alles nog in rust, althans "binnenshuis"; trou
wens gewacht werd op de loods, die blijkbaar door een 
misverstand van het Rotterdamse kantoor niet gewaar
schuwd was. 
In Hoek van Holland was er gelukkig gauw een bij de hand 
om mee te gaan, en zo begon om ca. 9 uur de vaart naar 
zee. We passeerden talrijke schepen van de kleine Vesta, 
een coastertje van misschien 200 ton tot een kolossale tank
boot van de Shell toe .. Bijzonder werd onze aandacht ge
trokken door de "Batavus" en de "Rigel", door I.H.C.
vennoten gebouwd. 
In de morgenuren was er geen vuiltje aan de lucht; toch 
was er een tamelijke deining, die ons soms fraaie capriolen 
deed maken en eerlijk gezegd . ... een onbestemd voorge
voel gaven, dat we er zomaar niet afkomen zouden. 
Aan boord werkte men op volle toeren, recht door zee, al 
maar wiebelende zee, een enkel schip, een vogel, en dan 

nog .. . .  de aanwakkerende zeewind. 
Plotseling gaat het schip even sidderen en krijgen we in 
ons beschutte plekje ineens de wind uit de eerste hand. 
Het schip helt merkbaar en in de bellenbaan, die tot aan 
de horizon nog kaarsrecht als een witte streep zichtbaar 
is, komt nu een felle kronkel. We draaien, en snel ook. 
Nauwelijks varen we weer evenwijdig aan de bellenbaan 
of de manoeuvre wordt herhaald. Een witte S ligt op de 
zee, omzoomd door duizenden sprankelende golfjes en in 
de bochten een zacht kolkende vlakke zee van een prach
tig zachtgroene kleur. 
Nuchter gezegd: ook de stuurmachine deed het uitstekend 
en de Fransen hielden hun genoegen over de prachtige be
stuurbaarheid van het schip niet verborgen. 
Inmiddels werden nog enkele even fraaie S-en beschreven 
en daarbij geleidelijk de terugtocht ·aanvaard. De kust 
doemde op en om drie uur waren we weer binnen. 
De sleepboot .kwam weer langszij om personeel over te ne· 
men. Hoe krachtig de wind en hoe nat de Waterweg hier 
nog kan zijn, zullen we nfot verklappen! 
Toch was de dag nog niet ,ol. De kompassen moesten nog 
iets nagezien worden en toen de deskundige van het 
K.N.M.I. uit De Bilt aan boord was, ging het opnieuw zee
waarts. 
De veranderde wiJJdrichting en windkracht bleven niet on
opgemerkt; de zee werd rumoeriger, doch slaagde er die 
dag niet in veel magen van streek te maken, zodat althans 
wij, landvolk, slechts aangename herinneringen aan deze 
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OP DE BUFFEIJJACHT 

in de, 

CONGO 

1 

Onder de wilde dieren in de Congo neemt de buffel 
wel een zeer voorname plaats in. Niet alleen is zijn vlees 
een erg geliefd voedsel van de inboorlingen, maar bo
vendien is dit dier een van de gevaarlijksten om jacht op 
te maken. Wanneer het eenmaal, aangeschoten is, kent 
zijn woede geen grenzen meer. 
Meerdere jagers, zowel amateurs als beroepsjagers, heb
ben dit aan den lijve ondervonden. De meeste slachtof
fers werden totaal vermorzeld teruggevonden. De schrij
ver van onderstaand ttrtikel, de heer Teeu.w, Inspecteur 
van de Belgische regering in de Congo, is ook eens tij
dens zo'n buffeljacht door het oog van een naald ge
kropen. 

Op een zekere Zaterdagmiddag, zo vertelt ons de heer 
Teeuw, was ik door een Portugees beroeps jager uitgeno
digd om op de buffeljacht te gaan. Hij had namelijk vlees 
nodig voor zijn arbeiders en wilde zich dat zelf gaan ver
schaffen. Met dat doel voor ogen gingen we dus op weg, 
de jungle in. We behoefden niet erg ver te gaan, want nau
welijks een kilometer van ons vertrekpunt waarschuwde 
mijn gastheer mij en gaf me de raad in een boom te klim· 
men. Hij meende iets gehoord te hebben, en in de jungle 
wil "iets" doorgaans zeggen iets gevaarlijks. 

Op de begane grond was trouwens niets waar te nemen 
vanwege het lange gras. \"oorzichtig maar snel klommen 
we dus in de eerste de beste boom, die ons geschikt leek. 
Toen we zo hoog geklommen waren dat we het terrein goed 
konden overzien, bleek dat de jager goed gehoord had. Op 
een afstand van nog geen honderd meter ontdekten we een 
kudde buffels, die daar aan het grazen was. Gelukkig 
waren we tegen de wind in gelopen, anders zouden ze ons 
allang geroken hebben. Zeer waarschijnlijk waren ze er 
dan vandoor gegaan, maar het zou ook hebben kunnen ge
beuren dat ze ons tegemoet kwamen. Een bnilel blijft altijd 
een vechter. 

eerste zeetocht behouden. Trouwens daartoe hebben de 
Fransen opnieuw het hunne door woord en daad bijgedra
gen. 
Omstreeks 6 uur konden we huiswaarts gaan; het schip 
is de volgende morgen vertrokken en heeft tenslotte op de 
Seine zijn baggerproeven ook met succes verricht. 
Met de "Pierre DUREPAIRE" is weer een mooi stuk 
IHC-werk afgeleverd. 

J. Koutstaal (L. Smit & Zoon)
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De kudde bestond uit een twaalftal beesten, waarvan er een 
nog heel klein was. Daar alleen de jager een geweer had, 
(ikzelf was gewapend met een revolver) verzocht hij mij in 
de boom te willen blijven. Zelf wilde hij trachten met zijn 
twee honden de kudde wat dichter te naderen om zekerder 
te zijn van zijn schot. 

Vanzelfsprekend volgde ik met spanning de verrichtingen 
van mijn jachtgenoot. Op ongeveer dertig meter van de 
buffels bleef hij staan, dicht bij een boom om daar zonodig 
in Ie kunnen klimmen. 
Zijn honden gaven geen kik en bleken goed afgericht te 
zijn. Uit geen enkele beweging van de buffels kon ik op• 
maken dat ze de honden of de jager gehoord, gezien of ge
roken hadden. Alles ging dus naar wens. 

Ik zag de Portugees zijn geweer aanleggen, richten en toen 
klonk zijn schot. Elf van de buffels, met de kleinste in het 
midden, gingen er als de weerlicht vandoor. De twaalfde 
viel, maar stond bijna onmiddellijk weer op; blijkbaar ge
wond, maar niet dodelijk. Direct na het schot waren de 
honden op de getroffen buffel afgerend, maar zo goed en 
zo kwaad als het ging, koos ook deze het hazenpad. 
Met een spijtige uitdrukking op z'n gezicht kwam de jager 
bij me terug. ,,Niet goed geraakt", zei hij, ,,en ik had er nog 
wel dum-dum van gemaakt door een kruis te snijden over 
de kop van de patroon." 

Ik klom weer naar beneden en samen beraadslaagden we 

wat we zouden doen. Veel kon ik hem niet wijzer maken, 
want het was de eerste keer dat ik aan zo'n buffeljacht 
deelnam. Na wat wikken en wegen besloot hij de buffel ach
terna te gaan. Hij kon immers nooit ver weg zijn, tengevol
ge van de grote verwonding boven de voorpoten. Hoewel de 
jager het mij eigenlijk afraadde, ging ik toch mee, om in
dien mogelijk en nodig hem tr. assisteren. 

Nu begon het verreweg gevaarlijkste deel van onze tocht. 
De buffel was naar een iets lager gelegen, drassig terrein 
gevlucht om zich in het hoge gras te verbergen. We volg
den de bloedsporen en weldra liepen we in het spoor dat 
de buffel zich gebaand had door het lange gras. De honden 
liepen voorop, daarachter volgde de jager en ik sloot de 
rij. Onnodig is het wel om te zeggen dat we onze wapens 
schietklaar hielden. We legden op deze wijze enige hon
derden meters af en kwamen toen aan een plaats, waar 
het spoor een hoek scheen te maken. Veel tijd om hierover 
ons te verwonderen kregen we niet, want onmiddellijk 
klonk er geblaf en gehuil van onze honden en met een 
grote zwaai vloog onze grootste hond door de lucht en 
kwam met een smak ergens in het gras terecht, waar hij 
voor dood bleef liggen. De tot het uiterste getergde buffel 
had van zijn hoorns gebruik gemaakt en met één machtige 
ruk van zijn kop had hij onze grootste hond uitgeschakeld. 
De jager loste een schot en wierp zich naast het pad in het 
gras. Dit ziende deed ik hetzelfde, maar dan aan de andere 
kant van het pad. De buffel keerde zich echter halverwege 
om om zijn prooi, de hond, na te gaan en passeerde mij 

( ___ * __ w_A_T_W_E_E_T_u __ v_A_N_D_E _I_. _H_._c_ ._? __ 1 _1 __ * __ ) 
Spraken wij de vorige keer met een bankwerker, dit keer 
hadden wij een praatje met een 17- jarige leerling-draaier 
uit ons bedrijf . 
Wij kregen het gevoel dat hij een les je opzei toen wij hem 
vroegen wat hij wist van de l.H.C. 
Hij ratelde achter elkaar af: ,,T.H.C. betekent: lndustrieele 
Handelscombinatie Holland en heeft een kantoor in Den 
Haag. Er werken 6 bedrijven aan mee en die heten: Gusto, 
De Klop, Verschure, J. & K. Smit, L. Smit en Conrad
Stork. En dan weet ik er nog van dat de I.H.C. samen een 
personeelskrant uitgeeft die ik erg leuk vind en waar wel 
eens een foto van mij ingestaan heeft." 
Het bleek dat het nog niet zo gek was dat wij dachten aan 
een lesje, want deze wijsheid had de leerling tenslotte op· 
gedaan in de fabrieksschool, waar het een en ander over 
de I.H.C. verteld was. Dit zelfde gold ook voor de produc
ten die hij opnoemde, die wij kunnen maken. 
Ook aan hem vroegen wij wat hij verwachtte van de 1.H.C. 

Het antwoord was wel erg in zijn eigen stijl, want hij hoop
te dat er 

"
mieterse" excursies zouden kunnen plaats vin

den naar de bedrijven waarmee wij samenwerken. En hij
vertrouwde ons toe, dat hij zelfs droomde van een compe
titie op voetbalgebied tussen de leerlingen van de 6 be
drijven. 
Wij hebben zijn woonlenstroom over deze onderwerpen 
wat moeten stuiten en hem gevraagd, of hij veel werkte 
voor de I.H.C. Op dat moment mengde zich een collega 
in het gesprek, die zei, dat hij helemaal niet veel werkte, 
dus zeker niet voor de J.H.C., maar dit bleek als plagerij 
bedoeld te zijn. Hij wist wel dat hij zo nu en dan voor 
"C.O.-nummers" werkte, maar wat het C.O. betekende wist 
hij niet. Wij hebben hem de raad gegeven, daarnaar dan 
nog maar eens te informeren in de fabrieksschool. 
Zijn verwachtingen liggen dus op een volkomen ander vlak, 
maar wij wilden deze reactie toch niet aan onze lezers ont· 
houden. 

rakelings. Gelukkig had hij echter alleen oog voor de hond 
en scheen mij niet te zien; anders had ik het waarschijn• 
lijk niet kunnen navertellen. De zweetdruppels - van angst 
- liepen langs m'n gezicht en ik durfde geen vin te ver
roeren.

Ik wist niet waar de buffel was gebleven en bovendien 
moest ik oppassen, dat de jager ntij in het hoge gras niet 
voor de buffel zou houden. Daarom ltield ik me doodstil. 
Hoelang ik zo gelegen heb, weet ik niet, maar tenslotte 
hoorde ik mijn tochtgenoot aan zijn geweer scharrelen. 
Heel voorzichtig riep ik zijn naam. Daarop kwam hij te 
voorschijn en we maakten ons zo vlug mogelijk uit de 
voeten. Van de honden was totaal niets meer te bekennen. 

Heel voorzichtig zijn we toen huiswaarts gegaan, waar we 
onze beide honden aantroffen. De grootste bloedde uit 
twee diepe wonden, welke we direct verzorgden. Wonder 
boven wonder is het beest er niet aan bezweken, maar voor 
de jacht was hij niet meer geschikt. 

De volgende dag zijn enige inboorlingen op zoek gegaan 
naar de buffel en vonden hem niet ver van de plaats waar 
wij hem het laatst hadden gezien. Van een huffel was toen 
eigenlijk geen sprake meer, want de jakhalzen en roofvo
gels hadden feestgevierd en niet veel van hem overgelaten. 
Van de buffel jacht had ik voorlopig genoeg! 

Teeuw. 
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Op de langste dag van het jaar zijn de vier hoppers voor 
Santos (C.O. 119-122) uitgevaren voor de tocht naar Bra• 
zilië op eigen kracht. 

Nadat de tweede week van Juni besteed was aan het zee· 
klaar maken, werden de scbepen verzameld bij Werf Gusto. 
De hopper die bij Verschure gebouwd is, moest daartoe een 
reisje overzee maken, de hoppers van De Klop en J. & K. 
Smit konden gewoon de rivier afzakken; de Gusto-hopper 
had het 't eenvoudigst. 
Op bijgaande foto ziet U de vier hoppers verenigd aan een 
steiger van Werf Guslo, kort voor het vertrek. De schepen 
worden uitgebracht door Rederij Gebr. Wijsmuller, in sa
menwerking met L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst. 
De reis naar Santos is ongeveer 5500 zeemijlen. Men ver
wacht dat de reisduur ongeveer dertig dagen zal zijn. 

Eén van de schepen is de leider, en voor deze tocht voor
zien van radio-telegrafie zend- en ontvangstinstallatie, de 

n· 

anderen hebben enkel, voor onderling contact, een ont
vangst-installatie. 

Verder is er extra-brandstof aan boord genomen boven de 
normale bunkercapaciteit, die op dergelijke tochten uiter
aard niet berekend was. 
Natuurlijk zijn de drinkwatertanks gevuld en andere voor· 
raden voor de reis aan boord gebracht. Verder zijn enkele 
andere voorzieningen voor de overtocht getroffen, mede in 
overleg met de scheepvaart-inspectie, wals het blinderen 
vuu ramen en patrijspoorten, welke gevaar voor inslaan 
van glas door golven zouden kunnen opleveren. 
Voorts natuurlijk h t borgen van de kleppenbeweging en 
het wegnemen of vastzetten van losse delen. 

Wij hopen dat de schepen de overtocht goed zullen vol
brengen en wensen de gezagvoerders en de bemanning 
een voorspoedige reis. 

Ir. C. de Groot (J. & K. Smit) 

" 1 

D Ac ti•leeu o-a 

Naar aanleiding van de ongelukken welke de laatste tijd 
zijn voorgekomen met een acetyleen-gasfles, hebben wij 
ons in verbinding gesteld met de Arbeidsinspectie voor .het 
Brandweerwezen. Wij wilden ons laten voorlichten over de 
gevaren, verbonden aan het gebruik van de acetyleen-gas· 
fles en de wijze waarop deze gevaren wveel mogelijk voor
komen kunnen worden. Thans is een Instructieblad voor 
Acetyleendissousflessen door bovengenoemde instanties 
uitgegeven. Het verdient aanbeveling dat alle autogeen las
sers en -branders een exemplaar hiervan ter hand gesteld 
krijgen. 
In dit instructieblad wordt overduidelijk hesproken boe 
met de fles moet worden omgegaan. 
Wij willen de lassers en branders aanraden dit blad zorg
vuldig te lezen en eventueel te herlezen en te bewa;en. 
Vooral vestigen wij hun aandacht op de aanwijzingen in 
dit blad voor een in brand geraakte fles welke warm wordt 
(zie onder punt 19, bij A en B). 
Een fles welke warm wordt, is zeer verraderlijk en de on
der punt 19B genoemde veiligheidsmaatregelen moeten 
direct genomen worden: 

1 e. voor eigen veiligheid 

2e. voor veiligheid van anderen 

3e. tegen brandgevaar 

4e. tegen eventuele schade door ontploffing van de fles. 

Hoe snel vaart· dat schip? 

Uit "De Metaalbewerker" 

(Org. v. d. Chr. Met.bew. Bond) 

Zaterdag 3 ]uni 1950. 

- Hoe snel vaart dat schip? 
Ziedaar een \Taag, die niet alleen de leek vaak stelt, maar
waarop ook degene die in de scheepsbouw zijn dagelijks 
brood verdient, dikwijls ternauwernood antwoord kan ge· 
ven. 

De snelheid van een schip wordt uitgedrukt in knopen, of 
mijlen. Een kilometer is het 40.000ste deel van de omtrek 
van de aarde. Deze aarde-omtrek is evenwel ook verdeel<l 
in 360 lt:ngtegraden. Een zestigste deel van w'n lengte· 
graad, oftewel ± 1852 meter, is een zeemijl, of knoop. 
De naam "knoop" is ouderwets en stamt af van de manier, 
waarop vroeger de snelheid gemeten werd. Dit deed men 



... 

I• 

" 

toen r:net een log, een driehoekig plankje, waarin in elke 
hoek een gat was geboord. 
Door elk gat werd een eind touw gestoken, aan het ene 
eind voorzien van een knoop or:n het plankje vast te hou• 
den. De drie andere einden waren bevestigd aan de zoge• 
naamde loglijn. Wierp men nu dit plankje overboord, dan 
wikkelde zich door de weerstand van het water de loglijn af. 
In die loglijn zaten knopen, op �/120 zeemijl van elkaar af. 

Als men nu de tijd opnam tussen het door de handen glij
den van twee knopen, of ging men na hoeveel knopen er 
door de handen gleden in een halve minuut, 1 /120 uur dus, 
dan was dit aantal gelijk aan de hoeveelheid mijlen, die het 
schip per uur liep. 
Volkomen zuiver was die manier van meten niet, maar de 
oude zeevaarders konden het er uitstekend mee doen. 

Tegenwoordig wordt de snelheid van een schip bepaald 
met behulp van aUerlei instrumenten. 
Het is wel interessant om hier een aan Neerlands Scheep· 
rnart en Scheepsbouw ontleend staatje te publiceren van 
de gemiddelde snelheid van schepen: 

Zeesleepboot met sleep 5---8 kn. 9 à 15 km 

Vrachtschip of tanker 11-14 kn. 20 à 26 km 

Passagiersschip 16-30 kn. 30 à 56 km 

Kruise, 

Torpedobootjager 

28-35 kn. 

35-40 kn. 

52 à 65 km 

65 à 74 k111 

Men ziet dat verscheidene schepen een snelheid bereiken, 
die de gemiddelde snelheid van een auto evenaren. 

(,,De Schelde" Personeelsorgaan)

NtmtieÀ dl% beCVvjven 
In het firmanieuws van ]. & K. lazen wij - voor U - dat 
de jubilarissen uit het bedrijf, samen met die van andere 
bedrijven, in Rotterdam vererende getuigschriften ontvin
gen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Wij 
zijn geen M. v. N. & H., alhoewel soms toch in de handel 
en nijver zolang we leven, maar niettemin ook onze ver
ering voor hen die 50, 40 of 30 jaar trouw en onafgebroken 
in dienst waren bij hun werkgever. Op 8 en 9 Mei werd 
door het merendeel der werkers van J. & K. een half uur 
overgewerkt of een navenant deel van hun salaris afgedra. 
gen ten behoeve van de Stichting 1940--'45. De Directie 
heeft eenzelfde bedrag afgedragen, als door de werkne• 
mers was opgebracht. Ditmaal, hoeden af voor J. & K. 

L. Smit en Zoon openen met een artikeltje over teamwork, 
wat wij zeer belangrijk vinden. De strekking is dat onder· 
linge samenwerking weliswaar uiterst belangrijk is, maar 
dat dit niet mag gaan ten koste van de zelfwerkzaamheid 
der deelnemers. Ieder moet de gelegenheid krijgen om zich• 
zelf te ontplooien het "samenspel" is slechts een middel,
geen doel. Wij wilden dat de Keuze• en Technische com• 
missie van het Nederlandse voetbalelftal het firmanfouws 
van L.S.Z. lezen. Daar baden zij ook iets van kunnen op• 
steken. Eveneens belangrijk is het artikeltje "Vakopleiding 
in de Scheepsbouw". Het vestigt de aandacht op het feit, 
dat het witte boordje van de kantoorbediende nog steeds 
bij ouders en opvoeders meer in trek schijnt te zijn dan 
de overall. De werkloosheidcijfers leren ons echter dat be
kwame metaalbewerkers praktisch niet werkloos zijn, maar 
dat de arbeidsmarkt met kantoorbedienden daarentegen 
overvoerd is. 

Bij Verschure weer enige practisch technische artikeltjes 
over stoomketel en de weg der electronen. Het uitstapje 
van de leerlingen-opleiding naar Wanssum mag zeer ge
slaagd genoemd worden. Verschure's schaakclub schaakte 
tegen Gusto en won met 19-17. Verder wemelt de "Scha• 
kei" weer van de voetbaluitslagen, klaverjasresultaten e.d. 
Werkelijk een zeer bloeiend verenigingsleven, daar in Am• 
sterdam. 

Wij lezen in het Gusto-nieuu:s dat op verschillende plaat• 
sen van het terrein fonteintjes zuUen verschijnen, zoals men 
schreef, om in de behoefte aan drinkwater te voorzien. Wij 
meenden dat er in Schiedam aan drinkwater nooit behoef. 
te bestond, met al die klarefabrieken. Wij hopen dat die 
fonteintjes in elk geval op gezette tijden zullen "verschij
nen", en dat het geen fata morgana's zullen blijken voor 
de dorsten den in de Gusto·woestij n. 
De Gusto-muziekvereniging won de tweede prijs in een 
concours te Woerden. Interessant was het stukje over het 
kantoorgebouw van Gusto, dat dreigde te gaan verzakken. 
De heipalen waarop het gebouwd is, ûj n thans dieper door• 
gedreven en met betonnen opzet-stukken verlengd. 

Conrad-Stork opent met een artikeltje over eerlijkheid. 
Wist U dat wanneer 700 arbeiders dagelijks 1 schroef mee 
naar huis nemen, dit een verlies betekent van 210.000 stuks 
per jaar? Verder lazen wij enige wenken voor baders en 
zwemmers in zee, welke ons uit het hart gegrepen waren. 
Wij hebben nooit beseft wat we allemaal misdeden wan• 
neer we aan het baden waren. Wij bekennen het: soms 
hèbben wij gebaad, daar waar geen badmeesters waren. 

Soms hèbben wij zelfs opzettelijk stille strandgedeelten 
opgezocht. Soms zijn wij daar te ver gegaan en soms hèh
ben wij tegen de stroom opgetornd. Maar het zal ons niet 
meer gebeuren, dat beloven wij uit de grond van ons hart. 
Altijd doen wat voor ons bestwil is, altijd op de witte 
steentjes oversteken, zo zijn wij. Als men er ons maar op 
wijst. 

"De Klop" was ook deze maand bezig met het meten van 
spanningen door middel van rekstrookjes. Inmiddels heb• 
ben wij aan de Verenigde Naties deze spanningsmeetwijze 
voorgelegd en zitten nu op antwoord te wachten. De func• 
tie van Internationaal Spanningmeter zou ons wel aan• 
staan, denken wij. En volgens die meneer van "De Klop" 
is het niet zo gek lastig ook, dat meten van spanningen. 
Het was technisch - en wij begrepen het -; dus dood
simpel moet het geweest zijn. Of niet soms? 
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Ingezonden door Mevr. Veder-Smit te Bilthoven 
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